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ผู้อ ำนวยกำร 
นำยแพทย์เกษม เวชสุทธำนนท์ 

โครงสร้ำงบริหำรสถำบันพัฒนำสุขภำวะเขตเมือง 
ที่ปรึกษำสถำบัน 

 
 

รองผู้อ ำนวยกำร 

 
 
 
 
 
 

รองผู้อ ำนวยกำร 
ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร 

กลุ่มภำรกิจสนับสนุน 

หัวหน้ำงำนบริหำรนโยบำยยุทธศำสตร์และประเมินผล 

กลุ่มภำรกิจสตรี เด็ก วัยเรียนและวัยรุ่น 

นำงสำวกำนดำวสี มำลีวงษ์ 

ทันตแพทย์วรวิทย์ ใจเมือง 
แพทย์หญิงวิยดำ บุญเลื่อง นำงวรำภรณ์ กลิ่นอุบล 

นำยแพทย์ยงยส หัถพรสวรรค์ 

นำงฐิฎำ ไกรวัฒนพงศ์ นำงอุทัย อ้ึงทอง 

นำงเตือนใจ ชีวำเกียรติยิ่งยง 

หัวหน้ำงำนพัฒนำองค์กรและขับเคลื่อนก ำลังคน 

นำงเกศรำ ประเสริฐจิต 

หัวหน้ำงำนพัฒนำวิจัยและนวัตกรรม 
นำงสำวบังเอิญ ทองมอญ 

หัวหน้ำงำนบริหำร 
สำรบรรณ อำคำรสถำนที่และยำนพำหนะ 

นำงกนกลักษณ์ ดอนดง 

หัวหน้ำงำนกฎหมำยและสิ่งแวดล้อม 

นำงสำวศศิทร ดวงสวัสดิ์ 

หัวหน้ำงำนบริหำรกำรเงินและบัญชี 

นำงชณภำ ศรีหล้ำ 

หัวหน้ำบริหำรงำนบริหำรพัสดุ 

นำงนฤมล กระแสร์ 

หัวหน้ำงำนพัฒนำสุขภำวะสตรี เด็กปฐมวัยและครอบครัว 

นำงศิริพรรณ บุตรศรี 

หัวหน้ำงำนพัฒนำสุขภำวะวัยเรียน วัยรุ่น และสถำนศึกษำ 

นำงวิไล รัตนพงษ์ 

กลุ่มภำรกิจวัยท ำงำนและวัยผู้สูงอำยุ กลุ่มภำรกิจเทคนิคบริกำรและวิชำกำร 
ทำงกำรแพทย์ 

หัวหน้ำงำนคลินิกห้องปฏิบัติกำรเวชศำสตร์ชันสูตร 

นำงณัชชำ หิริโอตัปปะ 

หัวหน้ำงำนสำธิตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทำงเลือก 

นำงสำวจันทิมำ  เมฆลอย 

ให้ค ำปรึกษำ 

บังคับบัญชำ 

หัวหน้ำงำนคลินิกพัฒนำรูปแบบและนวัตกรรมบริกำรสุขภำพสตรี 

นำงดวงหทัย เกตุทอง 

หัวหน้ำงำนคลินิกพัฒนำรูปแบบและนวัตกรรมบริกำรสุขภำพเด็กดี 

นำงดวงประทีป ไตรสุรัตน์ 

นำงมณฑำทิพย์ เหตำนุรักษ์ 

หัวหน้ำงำนศูนย์ส่งเสริมสำธิตกำรเลี้ยงลูกนมแม่และบริกำรเด็กปฐมวัย หัวหน้ำงำนคลินิก 3 อ ส่งเสริมสุขภำพไร้พุง 

นำงพิกุล ศรีบุตรดี 

หัวหน้ำงำนคลินิกเวชกรรมและเวชศำสตร์ครอบครัว 

นำงเพ็ญศรี สุขสวัสดิ์ 

หัวหน้ำงำนพัฒนำสุขภำวะผู้สูงอำยุ 

หัวหน้ำงำนส่งเสริมสุขภำพเชิงรุก 

นำงสุมำรีย์ เอกบุศย์ 

หัวหน้ำงำนพัฒนำสุขภำวะวัยท ำงำนและสถำนที่ท ำงำน 

นำงจำรินี ยศปัญญำ 

องค์กรแพทย์ นำยแพทย์จิรัตน์ ตั้งฐิตวงศ์ 

หัวหน้ำงำนทันตสำธำรณสุข 

ทันตแพทย์หญิงปัทมำ โพธิ 

หัวหน้ำงำนเภสัชกรรมชุมชน 

นำงสุภัทรำ อนันตนำถรัตน 

05/09/60 

ทันตแพทย์หญิงเยำวเรศ วงศำสุลักษณ์ 



ล ำดบัที่ ชือ่-สกุล ต ำแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดบั/กลุม่งำน ปฏบิัตหิน้ำที ่
๑ นายแพทยจ์รัิตน์ ต้ังฐิตวงศ์ นายแพทย์ ข้าราชการ เชี่ยวชาญ ทีป่รึกษาฝ่ายการแพทย์
๒ นางสาวกานดาวสี มาลีวงษ์ นักวชิาการสาธารณสุข ข้าราชการ เชี่ยวชาญ ทีป่รึกษาฝ่ายวิชาการ
๑ ทันตแพทยว์รวิทย ์ใจเมือง ทันตแพทย์ ข้าราชการ รักษาการในต าแหน่ง

ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ
รองผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง

๒ นายแพทยย์งยส หัถพรสวรรค์ นายแพทย์ ข้าราชการ เชี่ยวชาญ รองผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
๑ แพทยห์ญิงวิยดา บุญเล่ืยง นายแพทย์ ข้าราชการ ช านาญการพิเศษ ผู้ชว่ยผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
๒ นางฐิฎา ไกรวัฒนพงศ์ นักวชิาการสาธารณสุข ข้าราชการ ช านาญการพิเศษ ผู้ชว่ยผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
๓ นางวราภรณ์ กล่ินอบุล พยาบาลวชิาชีพ ข้าราชการ ช านาญการพิเศษ ผู้ชว่ยผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
๔ นางอทุัย อึ้งทอง เจ้าพนักงานธรุการ ข้าราชการ อาวุโส ผู้ชว่ยผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
๑ แพทยห์ญิงทัศนีย ์รวีภควัต นายแพทย์ ข้าราชการ เชี่ยวชาญ องค์กรแพทย ์(ศัลยแ์พทยเ์ด็ก)
๒ นายแพทยสุ์รัตน์ สิรินนทกานต์ นายแพทย์ ข้าราชการ เชี่ยวชาญ องค์กรแพทย ์(กมุารแพทย)์
๓ แพทยห์ญิงนนธนวนัณท์ สุนทรา นายแพทย์ ข้าราชการ ช านาญการพิเศษ องค์กรแพทย ์(กมุารแพทย)์
๔ แพทยห์ญิงนิตยา อยู่ภักดี นายแพทย์ ข้าราชการ ช านาญการ องค์กรแพทย ์(สูติแพทย์)
๑ นางเตือนใจ ชวีาเกยีรติยิ่งยง นักวชิาการสาธารณสุข ข้าราชการ ช านาญการพิเศษ หัวหน้างานบริหารนโยบายยทุธศาสตร์และประเมินผล
๒ นางสาวนงนุช เดชอปุการ พยาบาลวชิาชีพ ข้าราชการ ปฏิบัติการ งานบริหารนโยบายยทุธศาสตร์และประเมินผล
๓ นางสาวเมธ์วดี นามจรัสเรืองศรี นักวชิาการสาธารณสุข ข้าราชการ ปฏิบัติการ งานบริหารนโยบายยทุธศาสตร์และประเมินผล
๔ นางสาวอนุธิดา บุญยนื พยาบาลวชิาชีพ ข้าราชการ ปฏิบัติการ งานบริหารนโยบายยทุธศาสตร์และประเมินผล
๕ นางสาวธัญญ์ธิดา มากรด นักวเิคราะห์นโยบายและแผน ข้าราชการ ปฏิบัติการ งานบริหารนโยบายยทุธศาสตร์และประเมินผล
๖ นางปณิดา ศรีบุญธรรม พนักงานธรุการ ลูกจ้างประจ า ส3 งานบริหารนโยบายยทุธศาสตร์และประเมินผล
๑ นางเกศรา ประเสริฐจติ พยาบาลวชิาชีพ ข้าราชการ ช านาญการ หัวหน้างานพัฒนาองค์กรและขบัเคล่ือนก าลังคน
๒ นางอจัฉริยา กจิชมภู พยาบาลวชิาชีพ ข้าราชการ ปฏิบัติการ งานพัฒนาองค์กรและขบัเคล่ือนก าลังคน
๓ นางสาวชญานิษฐ์ สมเจริญ พยาบาลวชิาชีพ ข้าราชการ ปฏิบัติการ งานพัฒนาองค์กรและขบัเคล่ือนก าลังคน

บญัชรีำยชือ่ขำ้รำชกำรและเจ้ำหน้ำทีส่ถำบนัพัฒนำสุขภำวะเขตเมอืง

มอบหมำยงำนใหป้ฏบิตัหิน้ำทีแ่นบทำ้ยค ำสัง่สถำบนัพัฒนำสุขภำวะเขตเมอืง ที ่   42/2560  ลงวันที ่ ๕ กันยำยน พ.ศ.๒๕๖๐



2 
ล ำดบัที่ ชือ่-สกุล ต ำแหน่ง/สังกัด ประเภท ระดบั/กลุม่งำน ปฏบิัตหิน้ำที ่

๔ นางสาวอจัฉรา โพชะโน พยาบาลวชิาชีพ ข้าราชการ ปฏิบัติการ งานพัฒนาองค์กรและขบัเคล่ือนก าลังคน
๕ นางวิชดา คุ้มยิ้ม นักจัดการงานทัว่ไป ข้าราชการ ช านาญการ งานพัฒนาองค์กรและขบัเคล่ือนก าลังคน
๖ นางสาวสุชาดา เดชเดชา นายช่างศิลป์ ข้าราชการ ช านาญงาน งานพัฒนาองค์กรและขบัเคล่ือนก าลังคน
๗ นางสาวพรมณี ศิริผล พนักงานธรุการ ลูกจ้างประจ า ส3 งานพัฒนาองค์กรและขบัเคล่ือนก าลังคน
๘ นางกฤษณา ลันดา ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีอ่นามัย ลูกจ้างประจ า ส2 งานพัฒนาองค์กรและขบัเคล่ือนก าลังคน
๙ นางสาวปทุม ประดิษฐสุวรรณ พนักงานธรุการ ลูกจ้างประจ า ส3 งานพัฒนาองค์กรและขบัเคล่ือนก าลังคน

๑๐ นายศักด์ิสิทธิ์ โกมลปาณิก ช่างถ่ายภาพ ลูกจ้างประจ า ช3 งานพัฒนาองค์กรและขบัเคล่ือนก าลังคน
๑๑ นายมนตรี ศรีไพบูลย์ พนักงานฉายภาพยนต์ ลูกจ้างประจ า ส2 งานพัฒนาองค์กรและขบัเคล่ือนก าลังคน
๑๒ นายเทวพงศ์  วงค์เขื่อนแกว้ นักวชิาการคอมพิวเตอร์ พนักงานราชการ วิชาชพีเฉพาะ งานพัฒนาองค์กรและขบัเคล่ือนก าลังคน
๑๓ นายเมธีร์  ชะรัดรัมย์ นักวชิาการคอมพิวเตอร์ พนักงานราชการ วิชาชพีเฉพาะ งานพัฒนาองค์กรและขบัเคล่ือนก าลังคน
๑๔ นายวิทยทุธ์ นิลรัตน์ นักวชิาการคอมพิวเตอร์ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข วิชาชพีเฉพาะ(ค) งานพัฒนาองค์กรและขบัเคล่ือนก าลังคน
๑๕ นางกรกมล ศรีนุช เจ้าพนักงานธรุการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เทคนิค งานพัฒนาองค์กรและขบัเคล่ือนก าลังคน
๑ นางสาวบังเอญิ ทองมอญ นักโภชนาการ ข้าราชการ ช านาญการพิเศษ หัวหน้างานพัฒนาวิจยัและนวัตกรรม
๒ นางชลีุกร ล่ิงไธสง พยาบาลวชิาชีพ ข้าราชการ ช านาญการ งานพัฒนาวิจยัและนวัตกรรม
๓ นางสาววิระฉตัร กอวงษ์ พยาบาลวชิาชีพ ข้าราชการ ปฏิบัติการ งานพัฒนาวิจยัและนวัตกรรม
๔ นางสาวเบญจวรรณ จนัทพล นักวชิาการสาธารณสุข ข้าราชการ ปฏิบัติการ งานพัฒนาวิจยัและนวัตกรรม
๕ นางแพรวพราว โพธิ์อยู่ เจ้าพนักงานธรุการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เทคนิค งานพัฒนาวิจยัและนวัตกรรม
๖ นางอมรน้อย ฤทธิเดช พนักงานธรุการ ลูกจ้างประจ า ส3 งานพัฒนาวิจยัและนวัตกรรม
๗ นายไพฑูรย ์ประชมุรัตน์ พนักงานธรุการ ลูกจ้างประจ า ส3 งานพัฒนาวิจยัและนวัตกรรม
๑ นางสาวศศิทร ดวงสวัสด์ิ นักวชิาการสาธารณสุข ข้าราชการ ช านาญการ หัวหน้างานกฎหมายและส่ิงแวดล้อม
๒ นางสาวภาวินี แสนส าราญ นักวชิาการสาธารณสุข ข้าราชการ ปฏิบัติการ งานกฎหมายและส่ิงแวดล้อม
๓ นางสาวกนกอร ศรีจนัทวงษ์ นักวชิาการสาธารณสุข ข้าราชการ ปฏิบัติการ งานกฎหมายและส่ิงแวดล้อม
๔ นางสาวทิพยว์ัลย ์ ปราบคะเซ็น นักวชิาการสาธารณสุข ข้าราชการ ปฏิบัติการ งานกฎหมายและส่ิงแวดล้อม
๕ นางสาวพรพรรณ  ทองผดุงโรจน์ นิติกร พนักงานราชการ บริหารทัว่ไป งานกฎหมายและส่ิงแวดล้อม
๖ นายนิกร เงาเกาะ พนักงานธรุการ ลูกจ้างประจ า ส3 งานกฎหมายและส่ิงแวดล้อม
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๗ นางพัชนี สมิตะมาน พนักงานพิมพ์ ลูกจ้างประจ า ส3 งานกฎหมายและส่ิงแวดล้อม
๑ นางกนกลักษณ์ ดอนดง เจ้าพนักงานธรุการ ข้าราชการ ช านาญงาน หัวหน้างานบริหารสารบรรณ อาคารสถานที ่และยานพาหนะ
๒ นางพรรณวดี บุญข า เจ้าพนักงานธรุการ ข้าราชการ ช านาญงาน งานสารบรรณ
๓ นางอธัยา น้อยประไพ พนักงานพัสดุ ลูกจ้างประจ า ส3 งานสารบรรณ
๔ นายสุชาติ นุม่ไทย พนักงานบริการเอกสารทัว่ไป ลูกจ้างประจ า บ2 งานสารบรรณ (ถา่ยเอกสาร)
๕ นางสาวตรียานุช ดอนดง เลขานุการ จ้างเหมา เลขานุการ

๖ นายสิทธิพล  ทิชาชาติ นายช่างไฟฟ้า พนักงานราชการ เทคนิคทัว่ไป งานอาคารสถานที ่(ชา่งไฟฟ้า)
๗ นายสุพรชาติ ศรจติต์ ช่างไม้ ลูกจ้างประจ า ช3 งานอาคารสถานที ่(ชา่งไม้)
๘ นางมาลัย จมูจตุรัส พนักงานบริการเอกสารทัว่ไป ลูกจ้างประจ า บ2 งานอาคารสถานที ่(พนักงานท าความสะอาด ชั้น ๓)
๙ นางสาวกมลพรรณ ภูเ่งิน พนักงานบริการเอกสารทัว่ไป ลูกจ้างประจ า บ2 งานอาคารสถานที ่(พนักงานท าความสะอาด ชั้น ๓)

๑๐ นางปาริชาติ เต็งทอง พนักงานรับโทรศัพท์ ลูกจ้างประจ า บ2 งานอาคารสถานที ่(พนักงานท าความสะอาด ชั้น ๔)
๑๑ นางสมัย เสมอ่ า พนักงานทัว่ไป ลูกจ้างประจ า บ2 งานอาคารสถานที ่(พนักงานท าความสะอาด ชั้น ๔)
๑๒ นางเดือนเพ็ญ คล้ายบุญมี พนักงานบริการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข บริการ งานอาคารสถานที ่(พนักงานท าความสะอาด ชั้น ๒)
๑๓ นางนวลปราง ศรีพันนา พนักงานประจ าตึก พนักงานกระทรวงสาธารณสุข บริการ งานอาคารสถานที ่(พนักงานท าความสะอาด ชั้น ๒)
๑๔ นางสาวเจมิ ภูท่อง พนักงานประกอบอาหาร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข บริการ งานอาคารสถานที ่(พนักงานท าความสะอาด ชั้น ๒)
๑๕ นางจอมขวัญ นุย้ไม พนักงานบริการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข บริการ งานอาคารสถานที ่(พนักงานท าความสะอาด ชั้น ๑)
๑๖ นางสาววรรณี อยู่ตาล พนักงานบริการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข บริการ งานอาคารสถานที ่(พนักงานท าความสะอาด ชั้น ๑)
๑๗ นางค าพุฒ สระประทุม พนักงานบริการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข บริการ งานอาคารสถานที ่(พนักงานท าความสะอาด ชั้น ๑)
๑๘ นางขวัญเรือน เอี่ยมโอษฐ์ พนักงานประจ าตึก พนักงานกระทรวงสาธารณสุข บริการ งานอาคารสถานที ่(พนักงานท าความสะอาด ชั้น ๑)
๑๙ นางกาญจนา ข าประดิษฐ์ พนักงานทัว่ไป ลูกจ้างประจ า บ2 งานอาคารสถานที ่(พนักงานท าความสะอาด ชั้น ๑)
๒๐ นางสาวสมัย ศรีพันนา พนักงานเกษตรพืน้ฐาน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข บริการ งานอาคารสถานที ่(คนสวน)
๒๑ นางรัตนา เพ็ชรอนิทร์ พนักงานเกษตรพืน้ฐาน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข บริการ งานอาคารสถานที ่(คนสวน)
๒๒ นายอนันต์ แกว้กิ่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีอ่นามัย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข บริการ งานอาคารสถานที ่(คนสวน ถา่ยเอกสาร เสริมชา่ง)
๒๓ นายพีระพัฒน์ กลุอิ่ม พนักงานเปล พนักงานกระทรวงสาธารณสุข บริการ งานอาคารสถานที ่(คนสวน ถา่ยเอกสาร เสริมชา่ง)
๒๔ นายวิม บุญอดุลยรัตน์ พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจ า ส2 งานยานพาหนะ
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๒๕ นายฉตัรชยั กอวงษ์ พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจ า ส2 งานยานพาหนะ
๒๖ นายสุรพงษ์ จนัทร์เฮง พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจ า ส2 งานยานพาหนะ
๒๗ นายภมร เจริญสุข พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจ า ส2 งานยานพาหนะ
๒๘ นายอ านาจ เจจอื พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจ า ส2 งานยานพาหนะ
๒๙ ว่าทีร้่อยตรีบรรจบ เขจรนิตย์ พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจ า ส2 งานยานพาหนะ
๓๐ นายสุระสิทธิ์ เอี่ยวประเสริฐ พนักงานขับรถยนต์ ลูกจ้างประจ า ส2 งานยานพาหนะ
๑ นางชณภา ศรีหล้า เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ข้าราชการ ช านาญงาน หัวหน้างานบริหารการเงินและบัญชี
๒ นางสาวเอื้อมพร มวลศิริ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ข้าราชการ ปฏิบัติงาน งานบริหารการเงินและบัญชี
๓ นางสมพร บัวพึง่ พนักงานการเงินและบัญชี ลูกจ้างประจ า ส3 งานบริหารการเงินและบัญชี
๔ นางวรรณา เอี่ยมละออ พนักงานพิมพ์ ลูกจ้างประจ า ส3 งานบริหารการเงินและบัญชี
๕ นางพวงแกว้ เงาเกาะ ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีอ่นามัย ลูกจ้างประจ า ส2 งานบริหารการเงินและบัญชี
๖ นางพรประพา รอดสงค์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เทคนิค งานบริหารการเงินและบัญชี
๗ นายประเทือง แสงทอง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีอ่นามัย ลูกจ้างประจ า ส2 งานบริหารการเงินและบัญชี
๘ นางนภัสกร  ขนุบุญจนัทร์ เจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล จ้างเหมา งานบริหารการเงินและบัญชี

๑ นางนฤมล กระแสร์ เจ้าพนักงานพัสดุ ข้าราชการ ช านาญงาน หัวหน้างานบริหารงานพัสดุ
๒ นางสาวสุภา ปุญญาคม พนักงานพัสดุ ลูกจ้างประจ า ส3 งานบริหารงานพัสดุ
๓ นางสาวพันวรรษา ครุฑพันธ์ พนักงานพิมพ์ ลูกจ้างประจ า ส3 งานบริหารงานพัสดุ
๔ นางสาวสุดใจ จนัทะเอ พนักงานพิมพ์ ลูกจ้างประจ า ส3 งานบริหารงานพัสดุ
๕ นางสาวอารยา จั่นนงเยาว์ พนักงานการเงินและบัญชี ลูกจ้างประจ า ส3 งานบริหารงานพัสดุ
๖ นางจนัทร์ฉาย พจน์พร้ิง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีอ่นามัย ลูกจ้างประจ า ส2 งานบริหารงานพัสดุ
๑ นางศิริพรรณ บุตรศรี นักวชิาการสาธารณสุข ข้าราชการ รักษาการในต าแหน่ง

ช านาญการพเิศษ
หัวหน้างานพัฒนาสุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัย และครอบครัว

๒ นางนงลักษณ์ สมรูป พยาบาลวชิาชีพ ข้าราชการ ช านาญการ งานพัฒนาสุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัย และครอบครัว
๓ นางจนัทิรา นันทมงคลชยั นักวชิาการสาธารณสุข ข้าราชการ ช านาญการ งานพัฒนาสุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัย และครอบครัว
๔ นางนุชรินทร์ ปิตะวรรณ พยาบาลวชิาชีพ ข้าราชการ ช านาญการ งานพัฒนาสุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัย และครอบครัว
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๕ นางพัชรี ร่ืนเริง พยาบาลวชิาชีพ ข้าราชการ ช านาญการ งานพัฒนาสุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัย และครอบครัว
๖ นางสาวกรรณิการ์ เจริญจติร พยาบาลวชิาชีพ ข้าราชการ ปฏิบัติการ งานพัฒนาสุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัย และครอบครัว
๗ นางสาวศิรินาถ  ฉั่วสุวรรณ นักวชิาการสาธารณสุข พนักงานราชการ บริหารทัว่ไป งานพัฒนาสุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัย และครอบครัว
๘ นางธัญลักษณ์ เต้าชุ้น พนักงานพิมพ์ ลูกจ้างประจ า ส3 งานพัฒนาสุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัย และครอบครัว
๑ นางวิไล รัตนพงษ์ พยาบาลวชิาชีพ ข้าราชการ ช านาญการ หัวหน้างานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา
๒ นางศรีสุดา สว่างสาลี นักวชิาการสาธารณสุข ข้าราชการ ช านาญการพิเศษ งานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา
๓ นางณิชนันทน์ ไพรวิจารณ์ พยาบาลวชิาชีพ ข้าราชการ ช านาญการ งานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา
๔ นางสิริรัฐ ภิเศก นักวชิาการสาธารณสุข ข้าราชการ ช านาญการ งานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา
๕ นางสาวจไุรรัตน์ ทนเสถยีร นักวชิาการสาธารณสุข ข้าราชการ ปฏิบัติการ งานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา
๖ นางพจนา พลรังสิต นักสังคมสงเคราะห์ ข้าราชการ ช านาญการ งานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา
๗ นางสาววีรฉตัร จรัสฉมิพลีกลุ พยาบาลวชิาชีพ ข้าราชการ ช านาญการ งานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา
๘ นางสาวสุกญัญา เขตอนันต์ พยาบาลวชิาชีพ ข้าราชการ ปฏิบัติการ งานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา
๙ นางสาวทัศนีย ์วิปสูงเนิน ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีอ่นามัย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข บริการ งานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา

๑๐ นายสมพ่วง กะตะโท พนักงานรักษาความปลอดภัย ลูกจ้างประจ า บ2 งานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา
๑๑ นางสาวจฬุาลักษณ์ สาและ นักวชิาการสาธารณสุข จ้างเหมา งานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา

๑ นางดวงหทัย เกตุทอง พยาบาลวชิาชีพ ข้าราชการ ช านาญการ หัวหน้างานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพสตรี
๒ นางสาวสุชาดา สายวัชรคุณ พยาบาลวชิาชีพ ข้าราชการ ช านาญการ งานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพสตรี
๓ นางวนิดา แยม้กล่ิน พยาบาลวชิาชีพ ข้าราชการ ช านาญการ งานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพสตรี
๔ นางสาวธัญกานต์ รัชมาศ พยาบาลวชิาชีพ ข้าราชการ ช านาญการ งานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพสตรี
๕ นางฉนัทนา ออ่นสมจติร์ พยาบาลวชิาชีพ ข้าราชการ ช านาญการ งานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพสตรี
๖ นางสุภาพรรณ อยู่ประเสริฐ พยาบาลวชิาชีพ ข้าราชการ ปฏิบัติการ งานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพสตรี
๗ นางอจัฉรา บุญอดุลยรัตน์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีอ่นามัย ลูกจ้างประจ า ส2 งานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพสตรี
๘ นางสาวหนูพุม่ ลือปรีชา ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีอ่นามัย ลูกจ้างประจ า ส2 งานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพสตรี
๙ นางส าเนียง พูลศิริ ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีอ่นามัย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข บริการ งานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพสตรี
๑ นางดวงประทีป ไตรสุรัตน์ พยาบาลวชิาชีพ ข้าราชการ ช านาญการ หัวหน้างานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพเด็กดี
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๒ นางพริมา สารสุทธกลุ พยาบาลวชิาชีพ ข้าราชการ ช านาญการ งานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพเด็กดี
๓ นางสาวมัญชุ์ชยา ชวาฤทธิ์ พยาบาลวชิาชีพ ข้าราชการ ช านาญการ งานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพเด็กดี
๔ นางมลฤดี กลัยกฤต พยาบาลวชิาชีพ ข้าราชการ ช านาญการ งานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพเด็กดี
๕ นางศุภศิตา ไทยถาวร พยาบาลวชิาชีพ ข้าราชการ ช านาญการ งานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพเด็กดี
๖ นางกนกวรรณ กนัยาสาย พยาบาลวชิาชีพ ข้าราชการ ช านาญการ งานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพเด็กดี
๗ นางสาวบุษยา สายสมิง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข บริการ งานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพเด็กดี
๘ นางสาวประคอง แสนสุข ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีอ่นามัย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข บริการ งานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพเด็กดี
๙ นางส ารวย ดาวทอง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีอ่นามัย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข บริการ งานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพเด็กดี
๑ นางมณฑาทิพย ์เหตานุรักษ์ พยาบาลวชิาชีพ ข้าราชการ ช านาญการ หัวหน้างานศูนยส่์งเสริมสาธิตการเล้ียงลูกนมแม่และบริการเด็กปฐมวัย
๒ นางวัชรี ปานน้อย พยาบาลวชิาชีพ ข้าราชการ ช านาญการ งานศูนยส่์งเสริมสาธิตการเล้ียงลูกนมแม่และบริการเด็กปฐมวัย
๓ นางชนัญญา รัตนยงค์ พยาบาลวชิาชีพ ข้าราชการ ปฏิบัติการ งานศูนยส่์งเสริมสาธิตการเล้ียงลูกนมแม่และบริการเด็กปฐมวัย
๔ นางจริา เจะเลาะ พยาบาลเทคนิค ข้าราชการ ช านาญงาน งานศูนยส่์งเสริมสาธิตการเล้ียงลูกนมแม่และบริการเด็กปฐมวัย
๕ นางสายสุดา  เสือยนัต์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีอ่นามัย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข บริการ งานศูนยส่์งเสริมสาธิตการเล้ียงลูกนมแม่และบริการเด็กปฐมวัย
๖ นางสาวบุญมี  ภูมิเจริญ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข บริการ งานศูนยส่์งเสริมสาธิตการเล้ียงลูกนมแม่และบริการเด็กปฐมวัย
๗ นางนงลักษณ์   งามเจริญ ครูพีเ่ล้ียง จ้างเหมา งานศูนยส่์งเสริมสาธิตการเล้ียงลูกนมแม่และบริการเด็กปฐมวัย

๑ นางจารินี ยศปัญญา นักโภชนาการ ข้าราชการ ช านาญการพิเศษ หัวหน้างานพัฒนาสุขภาวะวัยท างานและสถานทีท่ างาน
๒ นางดวงจนัทร์ บุญรอดชู นักวชิาการสาธารณสุข ข้าราชการ ช านาญการพิเศษ งานพัฒนาสุขภาวะวัยท างานและสถานทีท่ างาน
๓ นางอรอมุา ไชยด า พยาบาลวชิาชีพ ข้าราชการ ช านาญการ งานพัฒนาสุขภาวะวัยท างานและสถานทีท่ างาน
๔ นางภัทราภรณ์ เอมยา่นยาว พยาบาลวชิาชีพ ข้าราชการ ช านาญการ งานพัฒนาสุขภาวะวัยท างานและสถานทีท่ างาน
๕ นางวาสนา งามสมนึก ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีอ่นามัย ลูกจ้างประจ า ส2 งานพัฒนาสุขภาวะวัยท างานและสถานทีท่ างาน
๖ นายอนุชาติ คล้ายบุญมี พนักงานประกอบอาหาร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข บริการ งานพัฒนาสุขภาวะวัยท างานและสถานทีท่ างาน
๑ นางสุมารีย ์เอกบุศย์ พยาบาลวชิาชีพ ข้าราชการ ช านาญการ หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพเชงิรุก
๒ นางบุษบา ซ่ือสัตตบงกช พยาบาลวชิาชีพ ข้าราชการ ช านาญการ งานส่งเสริมสุขภาพเชงิรุก
๓ นางสุภาวดี คงโพธิ์น้อย พยาบาลวชิาชีพ ข้าราชการ ปฏิบัติการ งานส่งเสริมสุขภาพเชงิรุก
๔ นางจรีุพร วรรณสินธุ์ พยาบาลวชิาชีพ ข้าราชการ ปฏิบัติการ งานส่งเสริมสุขภาพเชงิรุก
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๕ พันจา่เอกสามารถ อคัรอโุฆษ นักวชิาการสาธารณสุข ข้าราชการ ช านาญการ งานส่งเสริมสุขภาพเชงิรุก
๖ ร้อยต ารวจเอกหญิงไปรมา นาคนิยม นักวชิาการสาธารณสุข ข้าราชการ ช านาญการ งานส่งเสริมสุขภาพเชงิรุก
๗ นายสมพงษ์ มิลาวรรณ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีอ่นามัย ลูกจ้างประจ า ส2 งานส่งเสริมสุขภาพเชงิรุก
๑ ทันตแพทยห์ญิงเยาวเรศ วงศาสุลักษณ์ ทันตแพทย์ ข้าราชการ ช านาญการพิเศษ หัวหน้างานพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ
๒ นางสาวดรุณี เนตรสูงเนิน พยาบาลวชิาชีพ ข้าราชการ ช านาญการ งานพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ
๓ นางสาวจนัทร์ฉาย วรรณศรี พยาบาลวชิาชีพ ข้าราชการ ช านาญการ งานพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ
๔ นางสุกลัยา อรุณ พยาบาลวชิาชีพ ข้าราชการ ช านาญการ งานพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ
๕ นางสาวพัชรา อาจอนิทร์ พยาบาลวชิาชีพ ข้าราชการ ช านาญการ งานพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ
๖ นางนิพล ชยพุงค์ พยาบาลวชิาชีพ ข้าราชการ ช านาญการ งานพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ
๗ นางปิยะมาศ แท่นประทุม ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีอ่นามัย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข บริการ งานพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ
๘ นางเดือนเพ็ญ บุตรชมุแสง พนักงานธรุการ ลูกจ้างประจ า ส3 งานพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ
๙ นายบุญยนื เอี่ยมโอษฐ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีอ่นามัย ลูกจ้างประจ า ส2 งานพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ
๑ นางเพ็ญศรี สุขสวัสด์ิ พยาบาลวชิาชีพ ข้าราชการ ช านาญการ หัวหน้างานคลินิกเวชกรรมและเวชศาสตร์ครอบครัว
๒ นางอญัชลี ภูบุ่บผากาญจน พยาบาลวชิาชีพ ข้าราชการ ช านาญการ งานคลินิกเวชกรรมและเวชศาสตร์ครอบครัว
๓ นางสาวหทัยรัตน์ ศรีวงค์ไชย พยาบาลวชิาชีพ ข้าราชการ ปฏิบัติการ งานคลินิกเวชกรรมและเวชศาสตร์ครอบครัว (ให้ค าปรึกษา)
๔ นางทิพา เรืองฤทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีอ่นามัย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข บริการ งานคลินิกเวชกรรมและเวชศาสตร์ครอบครัว
๕ นางสุธิมา ทานาค ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีอ่นามัย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข บริการ งานคลินิกเวชกรรมและเวชศาสตร์ครอบครัว
๑ นางพิกลุ ศรีบุตรดี พยาบาลวชิาชีพ ข้าราชการ ช านาญการ หัวหน้างานคลินิก 3 อ ส่งเสริมสุขภาพไร้พุง
๒ นางสาววิภาดา รูปงาม พยาบาลวชิาชีพ ข้าราชการ ปฏิบัติการ งานคลินิก 3 อ ส่งเสริมสุขภาพไร้พุง
๓ นายอมร กมิหงวน นักวชิาการสาธารณสุข ข้าราชการ ปฏิบัติการ งานคลินิก 3 อ ส่งเสริมสุขภาพไร้พุง
๔ นายกรรณดนุ สาเขตร์ นักวชิาการสาธารณสุข ข้าราชการ ปฏิบัติการ งานคลินิก 3 อ ส่งเสริมสุขภาพไร้พุง
๕ นางสาวทิพยว์ิมล  สิงห์เอี่ยม นักวทิยาศาสตร์การกีฬา พนักงานราชการ บริหารทัว่ไป งานคลินิก 3 อ ส่งเสริมสุขภาพไร้พุง
๖ นายสุพจน์ วงศ์อภัย ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีอ่นามัย ลูกจ้างประจ า ส2 งานคลินิก 3 อ ส่งเสริมสุขภาพไร้พุง
๑ ทันตแพทยห์ญิงปัทมา โพธิ ทันตแพทย์ ข้าราชการ ช านาญการพิเศษ หัวหน้างานทันตสาธารณสุข
๒ ทันตแพทยสิ์ทธิเดช สุขแสง ทันตแพทย์ ข้าราชการ ช านาญการ งานทันตสาธารณสุข
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๓ ทันตแพทยห์ญิงจริาพร ไพศาลสินสุข ทันตแพทย์ ข้าราชการ ช านาญการ งานทันตสาธารณสุข
๔ นายฐปน ศรีกรณ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีอ่นามัย ลูกจ้างประจ า ส2 งานทันตสาธารณสุข
๕ นางสาวชไมพร กล่อมพล พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข บริการ งานทันตสาธารณสุข
๖ นายสราวุฒิ   ทาระนาม พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จ้างเหมา งานทันตสาธารณสุข

๗ นางสาวจฑุามาศ  บุญเลิศ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จ้างเหมา งานทันตสาธารณสุข

๘ นางสาวนันทิยา  เกษมศิริวัฒน์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จ้างเหมา งานทันตสาธารณสุข

๙ นางสายไหม   สุไลมาน พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จ้างเหมา งานทันตสาธารณสุข

๑๐ นางดวงดาว  ธรรมกถกิานนท์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จ้างเหมา งานทันตสาธารณสุข

๑๑ นางสุพัตรา  สุวรรณบรูณ์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จ้างเหมา งานทันตสาธารณสุข

๑๒ นายไชยพล  หิรัญญาภรณ์ชยั พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จ้างเหมา งานทันตสาธารณสุข

๑ นางสุภัทรา อนันตนาถรัตน เภสัชกร ข้าราชการ ช านาญการพิเศษ หัวหน้างานเภสัชกรรมชมุชน
๒ นางสาวพัชรินทร์ ศรีประทักษ์ เภสัชกร ข้าราชการ ช านาญการ งานเภสัชกรรมชมุชน
๓ นายวิชติ ประเสริฐศิลปกลุ เภสัชกร ข้าราชการ ปฏิบัติการ งานเภสัชกรรมชมุชน
๔ นางอรุา อ ามหริด เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ข้าราชการ ช านาญงาน งานเภสัชกรรมชมุชน
๕ นางเรืองรอง ชว่ยส าเร็จ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ข้าราชการ ช านาญงาน งานเภสัชกรรมชมุชน
๖ นางศุภลักษณ์ ศรีมีชยั ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีอ่นามัย ลูกจ้างประจ า ส2 งานเภสัชกรรมชมุชน
๗ นางสาวอมุาพร โกมลปาณิก พนักงานพิมพ์ ลูกจ้างประจ า ส4 งานเภสัชกรรมชมุชน
๘ นางพรัชรา วัจนดิลก พนักงานธรุการ ลูกจ้างประจ า ส3 งานเภสัชกรรมชมุชน
๑ นางณัชชา หิริโอตัปปะ นักเทคนิคการแพทย์ ข้าราชการ ช านาญการพิเศษ หัวหน้างานคลินิกห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชนัสูตร
๒ นางศศิธร สิงหพรหมวงศ์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ข้าราชการ ช านาญงาน งานคลินิกห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชนัสูตร
๓ นางอจัฉราพร แป้นนอก เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ข้าราชการ ช านาญงาน งานคลินิกห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชนัสูตร
๔ นางเดือนเพ็ญ รัตนสุวรรณ์ เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ ข้าราชการ ช านาญงาน งานคลินิกห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชนัสูตร
๕ นางชศูรี เพ็ชรอนิทร์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีอ่นามัย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข บริการ งานคลินิกห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชนัสูตร
๖ นางสาวสิริกร ชมบุญเรือง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีอ่นามัย ลูกจ้างประจ า ส2 งานคลินิกห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชนัสูตร
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๗ นางบุญเพ็ง แสงทอง ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีอ่นามัย ลูกจ้างประจ า ส2 งานคลินิกห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชนัสูตร
๑ นางสาวจนัทิมา  เมฆลอย แพทย์แผนไทย พนักงานราชการ วิชาชพีเฉพาะ หัวหน้างานสาธิตแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลือก
๒ นางสาวสุกญัญา  หนูแกว้ นักวชิาการสาธารณสุข พนักงานราชการ วิชาชพีเฉพาะ งานสาธิตแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลือก
๓ นางสาวมนพร  แกว้พรายตา นักวชิาการสาธารณสุข พนักงานราชการ วิชาชพีเฉพาะ งานสาธิตแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลือก
๔ นางกหุลาบ สีชื่น พนักงานบริการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข บริการ งานสาธิตแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลือก
๕ นางสาวศรัญญา บายศรี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข บริการ งานสาธิตแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลือก
๖ นางสาวเพ็ญนภา เริงพงษ์พันธ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีอ่นามัย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข บริการ งานสาธิตแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลือก
๗ นางสุรางค์ โสภาจารีย ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีอ่นามัย พนักงานกระทรวงสาธารณสุข บริการ งานสาธิตแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลือก
๑ นายกานต์ ช านาญเมธีนนท์ พนักงานเปล พนักงานกระทรวงสาธารณสุข บริการ งานสนับสนุนบริการส่งเสริมสุขภาวะเขตเมือง (งานเวรเปล)
๒ นายสุมิต บ ารุงสาลี พนักงานเปล พนักงานกระทรวงสาธารณสุข บริการ งานสนับสนุนบริการส่งเสริมสุขภาวะเขตเมือง (งานเวรเปล)
๓ นายบุญมี แท่นประทุม พนักงานเปล พนักงานกระทรวงสาธารณสุข บริการ งานสนับสนุนบริการส่งเสริมสุขภาวะเขตเมือง (งานเวรเปล)
๑ นางมะลิซ้อน แยม้นาก พนักงานซักฟอก พนักงานกระทรวงสาธารณสุข บริการ งานสนับสนุนบริการส่งเสริมสุขภาวะเขตเมือง (งานซักฟอก)
๓ นางอรัญญา ลอยลม ช่างเย็บผ้า พนักงานกระทรวงสาธารณสุข บริการ งานสนับสนุนบริการส่งเสริมสุขภาวะเขตเมือง (งานซักฟอก)
๔ นางอทุัย ขนัติ พนักงานซักฟอก ลูกจ้างประจ า บ2 งานสนับสนุนบริการส่งเสริมสุขภาวะเขตเมือง (งานซักฟอก)
๔ นางสาวอนงค์นุช ดวงสวัสด์ิ ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีอ่นามัย ลูกจ้างประจ า ส2 งานสนับสนุนบริการส่งเสริมสุขภาวะเขตเมือง (งานซักฟอก)
๑ นางสาวรุ่งฤดี เอกวงษา พนักงานธรุการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข บริการ งานสนับสนุนบริการส่งเสริมสุขภาวะเขตเมือง (งานประชาสัมพันธ์)
๑ นางสวรส อนิทร์จนัทร์ เจ้าพนักงานธรุการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เทคนิค งานสนับสนุนบริการส่งเสริมสุขภาวะเขตเมือง (งานธุรการ)
๒ นางสุทิน ทับทิมศรี เจ้าพนักงานธรุการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เทคนิค งานสนับสนุนบริการส่งเสริมสุขภาวะเขตเมือง (งานธุรการ)
๓ นางสาววาสนา นิลพงษ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีอ่นามัย ลูกจ้างประจ า ส2 งานสนับสนุนบริการส่งเสริมสุขภาวะเขตเมือง (งานธุรการ)
๔ นางปฤษณา สีนาค พนักงานธรุการ ลูกจ้างประจ า ส3 งานสนับสนุนบริการส่งเสริมสุขภาวะเขตเมือง (งานธุรการ)
๑ นางอมรรัตน์ จติต์สมสุข พนักงานพิมพ์ ลูกจ้างประจ า ส4 งานสนับสนุนบริการส่งเสริมสุขภาวะเขตเมือง (งานเวชระเบียน)
๒ นางสาวเนาวรัตน์ บุญพยงุ พนักงานพิมพ์ ลูกจ้างประจ า ส3 งานสนับสนุนบริการส่งเสริมสุขภาวะเขตเมือง (งานเวชระเบียน)
๔ นางกชพรรณ เรืองอไุร พนักงานธรุการ ลูกจ้างประจ า ส3 งานสนับสนุนบริการส่งเสริมสุขภาวะเขตเมือง (งานเวชระเบียน)
๕ นางบุญช ูผลพิทักษ์ พนักงานธรุการ ลูกจ้างประจ า ส3 งานสนับสนุนบริการส่งเสริมสุขภาวะเขตเมือง (งานเวชระเบียน)
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รายละเอียดการก าหนดบทบาทหน้าทีป่ระจ าต าแหน่ง บทบาทหน้าทีก่ลุ่มงาน 
ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 
ปฏิบัติหน้าที่แนบท้ายค าสั่งสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง  
ที่    42/2560   ลงวันที่ ๕  กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐  

 ๑.ต าแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายการแพทย์  (นายแพทย์จิรัตน์ ตั้งฐิตวงศ์) 
๑.ให้ค ำปรึกษำและรับผิดชอบงำนระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพและ 

อนำมัยสิ่งแวดล้อมของสถำบันพัฒนำสุขภำวะเขตเมือง (International  Training Center) 
  ๒.ช่วยสนับสนุนกำรขับเคลื่อนงำนแผนยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมสุขภำพและอนำมัย
สิ่งแวดล้อมพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 
  ๓.ให้ข้อคิดเห็นและค ำแนะน ำแก่กลุ่มงำน รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและนอกหน่วยงำน เพ่ือให้
เกิดประโยชน์และควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 
  ๔.ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 ๒.ต าแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ (นางสาวกานดาวสี มาลีวงษ์) 

๑.ให้ค ำปรึกษำและเสนอควำมคิดเห็นเกี่ยวกับระบบและแนวทำงบริหำรจัดกำรด้ำนวิชำกำร 
ส่งเสริมสุขภำพและอนำมัยสิ่งแวดล้อมของสถำบันพัฒนำสุขภำวะเขตเมือง    

๒.ก ำกับติดตำมแผนยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคกรุงเทพมหำนคร 
  ๓.ให้ข้อคิดเห็นและค ำแนะน ำแก่กลุ่มงำน รวมทั้งที่ประชุมทั้งในและนอกหน่วยงำน เพ่ือให้
เกิดประโยชน์และควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนร่วมกัน 
  ๔.ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 ๓.ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ (ทันตแพทย์วรวิทย์ ใจเมือง) 
  ๑.ก ำกับติดตำมกลุ่มภำรกิจสนับสนุนและกลุ่มภำรกิจสตรี เด็ก วัยเรียนและวัยรุ่นให้สำมำรถ
ด ำเนินงำนได้ตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่สถำบันพัฒนำสุขภำวะเขตเมืองก ำหนด 

๒.ผลักดันกำรขับเคลื่อนงำนแผนยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค
กรุงเทพมหำนคร 

๓.ประสำนกำรท ำงำนโครงกำรต่ำงๆ กับบุคลำกร หน่วยงำน หรือองค์กรอ่ืนๆ โดยมีบทบำท
ในกำรจูงใจ โน้มน้ำว เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนด 
  ๔.ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 4.ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ (นายแพทย์ยงยส หัถพรสวรรค์) 
  ๑.ก ำกับติดตำมกลุ่มภำรกิจวัยท ำงำนและวัยผู้สูงอำยุ และกลุ่มภำรกิจเทคนิคบริกำรและ
วิชำกำรทำงกำรแพทย ์ให้สำมำรถด ำเนินงำนได้ตำมหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่สถำบันพัฒนำสุขภำวะ 
เขตเมืองก ำหนด 

๒.ผลักดันกำรขับเคลื่อนงำนแผนยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค
กรุงเทพมหำนคร 

๓.ประสำนกำรท ำงำนโครงกำรต่ำงๆ กับบุคลำกร หน่วยงำน หรือองค์กรอ่ืนๆ โดยมีบทบำท
ในกำรจูงใจ โน้มน้ำว เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตำมท่ีก ำหนด 
  ๔.ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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5.ต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการ (แพทย์หญิงวิยดา บุญเลื่ยง)  
๑.ช่วยสนับสนุนกำรกำรขับเคลื่อนภำรกิจของสถำบันพัฒนำสุขภำวะเขตเมือง 
๒.สนับสนุนกำรให้ค ำปรึกษำ และอ ำนวยกำรในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ในงำนด้ำนวิชำกำรและ 

กำรปฏิบัติงำนแก่บุคลำกรภำยในของสถำบันพัฒนำสุขภำวะเขตเมือง เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนให้มี
ประสิทธิภำพ 
  ๓.ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนพัฒนำสุขภำวะ วัยเรียน วัยรุ่น และสถำนศึกษำ 
  ๔.ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

6.ต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการ (นางฐิฎา ไกรวัฒนพงศ์)  
๑.ช่วยสนับสนุนกำรกำรขับเคลื่อนภำรกิจของสถำบันพัฒนำสุขภำวะเขตเมือง 
๒.สนับสนุนกำรให้ค ำปรึกษำ และอ ำนวยกำรในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ในงำนด้ำนวิชำกำรและ 

กำรปฏิบัติงำนแก่บุคลำกรภำยในของสถำบันพัฒนำสุขภำวะเขตเมือง เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนให้มี
ประสิทธิภำพ 
  ๓.หัวหน้ำทีมตรวจวินิจฉัยข้อกฎหมำยและขับเคลื่อนกลไกกำรจัดกำรและเฝ้ำระวังด้ำน
อนำมัยสิ่งแวดล้อมจำกมลพิษ เหตุร ำคำญและกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพพ้ืนที่เขตเมือง ตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรสำธำรณสุขและกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  ๔.ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

7.ต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการ (นางวราภรณ์ กลิ่นอุบล)  
๑.ช่วยสนับสนุนกำรกำรขับเคลื่อนภำรกิจของสถำบันพัฒนำสุขภำวะเขตเมือง 
๒.ควบคุมกำรเบิกเงินค่ำตอบแทนส ำหรับก ำลังคนด้ำนสำธำรณสุข (พ.ต.ส.) และกำรเบิก 

จ่ำยเงินค่ำตอบแทนแนบท้ำยข้อบังคับกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ที่
ปฏิบัติงำนให้กับหน่วยบริกำรในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ.2544 (ฉบับที่ 12) และกำรขอรับเงินเพ่ิม
พิเศษส ำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรรม 
  ๓.ควบคุมก ำกับติดตำมงำนสนับสนุนบริกำรส่งเสริมสุขภำวะเขตเมือง  (งำนเวรเปล  
งำนซักฟอก งำนประชำสัมพันธ์ งำนธุรกำร งำนเวชระเบียน) 
  ๔.ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

8.ต าแหน่งผู้ช่วยผู้อ านวยการ (นางอุทัย อ้ึงทอง)  
๑.ช่วยสนับสนุนกำรกำรขับเคลื่อนภำรกิจของสถำบันพัฒนำสุขภำวะเขตเมือง 
๒.ควบคุมก ำกับติดตำมงำนตรวจสอบภำยในของสถำบันพัฒนำสุขภำวะเขตเมือง ให้ถูกต้อง  

ทันเวลำ ลดขั้นตอน และเป็นระบบ 
๓.สนับสนุนกำรให้ค ำปรึกษำ และอ ำนวยกำรในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ในงำนด้ำนวิชำกำรและ 

กำรปฏิบัติงำนแก่บุคลำกรภำยในของสถำบันพัฒนำสุขภำวะเขตเมือง เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนให้มี
ประสิทธิภำพ 
  ๔.ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
 9.ต าแหน่งหัวหน้างาน 
  ๑.สนับสนุนให้กำรด ำเนินงำนของบุคลำกรภำยในกลุ่มงำน ที่ได้รับมอบหมำย โดยกำร
ควบคุม ก ำกับ ติดตำม สำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  ๒.ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรภำยในกลุ่มงำน  
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  ๓.ประสำนงำนเชื่อมโยงบูรณำกำรแผนงำน โครงกำร บุคลำกร งบประมำณ ภำยในกลุ่ม
ภำรกิจ 
  ๔.ควบคุมกำรด ำเนินงำนของกลุ่มงำนตำม บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับใน 
แต่ละกลุ่มงำน ให้ด ำเนินงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ บรรลุตำมบทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่สถำบัน
พัฒนำสุขภำวะเขตเมืองก ำหนด 
  ๕.ปฏิบัติงำนอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

10.องค์กรแพทย์ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
1.ให้บริกำรตรวจรักษำ ส่งเสริมสุขภำพ ทุกกลุ่มวัย ทั้งจุดบริกำรคลินิกของหน่วยงำนและ

หน่วยบริกำรเชิงรุกนอกสถำนที่ของหน่วยงำน 
๒.ร่วมกับกลุ่มงำน พัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรมกำรส่งเสริมสุขภำวะและสร้ำงสมดุลอนำมัย

สิ่งแวดล้อม ทุกกลุ่มวัยที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตเขตเมืองในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนครให้เป็นองค์กรต้นแบบ 
ด้ำนสุขภำพและขยำยผลไปสู่กำรปฏิบัติในพ้ืนที่เขตเมืองจังหวัดอ่ืนๆ 

๓.พัฒนำองค์ควำมรู้หรือเทคโนโลยีกำรส่งเสริมสุขภำวะและสร้ำงสมดุลอนำมัยสิ่งแวดล้อม
ทุกกลุ่มวัยและถ่ำยทอดเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนหรือหลักสูตร ให้แก่หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และ
ประชำชน 

๔.ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
11.งานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

1.รวบรวม วิเครำะห์ สังเครำะห์ ก ำหนดยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย งบประมำณ  
และจัดท ำแผนงำนและข้อเสนอเชิงนโยบำย เพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนส่งเสริมสุขภำวะและสร้ำงสมดุล
อนำมัยสิ่งแวดล้อมที่เหมำะสมกับพ้ืนที่เขตเมืองและประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยประสบควำมส ำเร็จตำมนโยบำย 
ยุทธศำสตร์ โครงกำร แผนงำน และผลลัพธ์ที่กรมอนำมัยก ำหนด 

2.พัฒนำระบบกำรจัดท ำตัวชี้วัด ก ำกับกำรจัดท ำกรอบแนวทำงกำรจัดท ำและรำยงำนผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรตำมเป้ำหมำยภำรกิจหน่วยงำน ให้สอดคล้องกับกรมอนำมัยก ำหนด 

๓.ประสำน ชี้แจงกำรท ำงำน และจัดระบบกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมประเมินผลบูรณำกำร
ร่วมกับภำคีเครือข่ำยให้มีทิศทำงเดียวกันกับนโยบำยที่กรมอนำมัยก ำหนด 
  ๔.เชื่อมโยงแผนปฏิบัติรำชกำร กิจกรรมกำรด ำเนินงำน กับภำคีเครือข่ำย เพ่ือขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนส่งเสริมสุขภำวะและสร้ำงสมดุลอนำมัยสิ่งแวดล้อมที่เหมำะสมกับพ้ืนที่เขตเมือง 

๕.ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
12.งานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนก าลังคน หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

1.จัดท ำแผนพัฒนำฝึกอบรมสนับสนุนและพัฒนำก ำลังคนกำรส่งเสริมสุขภำพและอนำมัย
สิ่งแวดล้อมให้กับภำคีเครือข่ำย พร้อมรวบรวมแนวทำงหลักสูตรของหน่วยงำน เผยแพร่ให้ภำคีเครือข่ำย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือฝึกอบรม หรือจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรพัฒนำหลักสูตรกำรฝึกอบรมพัฒนำ
บุคลำกรของภำคีเครือข่ำย 

๒.วำงแผนและบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้ปฏิบัติภำรกิจของหน่วยงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ตลอดจนพัฒนำบุคลำกรในหน่วยงำนให้มีสมรรถนะ (Competency) ที่เหมำะสมกับภำรกิจของสถำบันพัฒนำ
สุขภำวะเขตเมือง โดยอำศัยระบบบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน (Performance Management System: PMS) 
ของบุคลำกรกำรประเมินสมรรถนะ แผนพัฒนำรำยบุคคล และเครื่องมืออ่ืนๆ 
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๓.ผลักดันกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของสถำบันพัฒนำสุขภำวะเขตเมืองที่ครอบคลุมถึงกำร
วำงแผน (HRP) กำรบริหำร (HRM) และกำรพัฒนำ (HRD) ให้เป็นไปตำมนโยบำยกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ของกรมอนำมัย 

๔.สร้ำงบรรยำกำศควำมผูกพันในองค์กร สู่กำรพัฒนำองค์กรให้ได้ตำมมำตรฐำนของภำครัฐ 
พร้อมประสำนภำคีเครือข่ำย ร่วมท ำกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เพ่ือร่วมกันบูรณำกำรสนับสนุนงบประมำณหรือ
บุคลำกรหรือองค์ควำมรู้ระหว่ำงหน่วยงำน 
  ๕.บริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลและพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ พร้อมทั้งเชื่อมโยง
ฐำนข้อมูลภำยในหน่วยงำนให้เป็นระบบ และพัฒนำนวัตกรรมสื่อส่งเสริมสุขภำพผ่ำนระบบออนไลน์ 
  ๖.จัดท ำข้อมูลกรอบอัตรำก ำลัง บทบำทหน้ำที่ ภำรกิจ สถำบันพัฒนำสุขภำวะเขตเมือง 
ให้กรมอนำมัยพิจำรณำสถำบันพัฒนำสุขภำวะเขตเมืองเป็นโครงสร้ำงกรอบภำรกิจโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน
ของกรมอนำมัย ตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรกรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข 

7.ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 13.งานพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑.ก ำหนดทิศทำงกำรศึกษำวิจัยและบริหำรกำรใช้ประโยชน์งำนวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบำย 
เป้ำหมำยของกรมอนำมัย 

๒.สร้ำงบรรยำกำศและสภำพแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้  เพ่ือขับเคลื่อนองค์กรเป็นสถำบัน
วิชำกำรส่งเสริมสุขภำวะเขตเมือง  

๓.กำรพัฒนำกระบวนงำนกำรจัดกำรควำมรู้ วิจัยและนวัตกรรม ให้องค์กรด ำเนินงำนส่งเสริม
สุขภำวะและสร้ำงสมดุลอนำมัยสิ่งแวดล้อมเป็นองค์กรรอบรู้ด้ำนสุขภำพและขยำยผลไปสู่กำรปฏิบัติในพ้ืนที่
เขตเมือง จังหวัดอ่ืนๆ 

 ๔.ส่งเสริมแสวงหำแหล่งเรียนรู้ และงบประมำณเพ่ือเร่งรัด และผลักดันกำรพัฒนำงำนวิจัย
และนวัตกรรม เพ่ือให้สถำบันพัฒนำสุขภำวะเขตเมืองด ำเนินงำนส่งเสริมสุขภำวะทุกกลุ่มวัยและสร้ำงสมดุล
อนำมัยสิ่งแวดล้อมให้ประชำชนมีสุขภำพดี 
  ๕.สร้ำงระบบแรงจูงใจ สนับสนุนพัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรม สอดคล้องกับแผนกำรก ำกับ
ติดตำมประเมินผลกำรสร้ำงและพัฒนำผลงำนวิจัยของหน่วยงำน 

๖.ปฏิบัติหน้ำที่อื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
๑4.งานกฎหมายและสิ่งแวดล้อม หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑.กำรควบคุมงำนทะเบียนทรัพย์สินที่ดิน งำนนิติกรรมและสัญญำ งำนนิติกำร งำนคดี 
กำรยกร่ำงปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยและระเบียบ  

๒.กำรวินิจฉัยข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมสุ ขภำพและสร้ำงสมดุลอนำมัย
สิ่งแวดล้อมเขตเมือง ตำมกฎหมำยพระรำชบัญญัติควบคุมกำรส่งเสริมกำรตลำดอำหำรทำรกและเด็กเล็ก พ .ศ.
๒๕๖๐ และพระรำชบัญญัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้ งครรภ์ในวัยรุ่น พ .ศ .๒๕๕๙  และ
พระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ (และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที ่๓ พ.ศ.๒๕๖๐)  
  ๓.ส่งเสริมกลไกกำรจัดกำรและเฝ้ำระวังด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมจำกมลพิษ เหตุร ำคำญและ
กิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพพ้ืนทีเ่ขตเมือง ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุขและกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

๔.ร่วมกับกลุ่มงำนอ่ืนๆ ภำยในหน่วยงำน พัฒนำชุดควำมรู้ทำงวิชำกำร เทคโนโลยี และ 
นวัตกรรม ด้ำนกำรจัดกำรและเฝ้ำระวังอนำมัยสิ่งแวดล้อมจำกมลพิษ ต่อสุขภำพพ้ืนที่ ตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรสำธำรณสุขและกฎหมำยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง และขยำยผลไปสู่กำรปฏิบัติในพ้ืนที่เขตเมือง จังหวัดอ่ืนๆ 
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๕.ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
๑5.งานบริหารสารบรรณ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

1.บริหำรจัดกำรทั่วไป งำนช่วยอ ำนวยกำร และงำนเลขำนุกำรของหน่วยงำน 
๒.ควบคุมก ำกับ งำนธุรกำรทั่วไป งำนสำรบรรณ และกำรรับส่งพัสดุไปรษณีย์  
๓.ควบคุมงำนยำนพำหนะและดูแลอำคำรสถำนที่ กำรอนุรักษ์พลังงำน 
๔.ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ (ลดขั้นตอน อ ำนวยควำมสะดวก) 

พร้อมติดตำมประเมินผลควำมพึงพอใจของระบบงำนและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง  
๕.ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๑6.งานบริหารการเงินและบัญชี หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
1.บริหำรจัดกำรงำนกำรเงินและบัญชี อย่ำงเป็นระบบ ถูกต้อง และตรวจสอบได้ 
๒.ควบคุม ก ำกับ กำรใช้จ่ำยงบประมำณ  ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยของกรมอนำมัย 
3.ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ (ลดขั้นตอน อ ำนวยควำมสะดวก) 

พร้อมติดตำมประเมินผลควำมพึงพอใจของระบบงำนและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
๔.ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

๑7.งานบริหารพัสดุ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
1.บริหำรจัดกำรงำนพัสดุและกำรจัดซื้อ อย่ำงเป็นระบบ ถูกต้อง และตรวจสอบได้ 
๒.กำรควบคุม ก ำกับ ทะเบียนพัสดุให้เป็นปัจจุบัน 
3.ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ (ลดขั้นตอน อ ำนวยควำมสะดวก) 

พร้อมติดตำมประเมินผลควำมพึงพอใจของระบบงำนและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 
๔.ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

   ๑8.งานพัฒนาสุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัย และครอบครัว หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
1.ร่วมพัฒนำระบบเฝ้ำระวังด้ำนสุขภำพและปัจจัยเสี่ยงสุขภำพ สตรี เด็กปฐมวัยและ

ครอบครัวในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 
๒.พัฒนำรูปแบบกำรวิจัยและนวัตกรรมกำรส่งเสริมสุขภำวะและสร้ำงสมดุลอนำมัย

สิ่งแวดล้อม สตรี เด็กปฐมวัยและครอบครัว ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตเขตเมืองในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนครให้เป็น
องค์กรต้นแบบด้ำนสุขภำพและขยำยผลไปสู่กำรปฏิบัติในพ้ืนที่เขตเมืองจังหวัดอ่ืนๆ 

๓.พัฒนำองค์ควำมรู้หรือเทคโนโลยีกำรส่งเสริมสุขภำวะและสร้ำงสมดุลอนำมัยสิ่งแวดล้อม
สตรี เด็กปฐมวัยและครอบครัว และถ่ำยทอดเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนหรือหลักสูตร ให้แก่หน่วยงำนภำครัฐ 
เอกชน และประชำชน 

๔.สื่อสำรประชำสัมพันธ์สร้ำงกระแสกำรส่งเสริมสุขภำวะและสร้ำงสมดุลอนำมัยสิ่งแวดล้อม
สตรี เด็กปฐมวัยและครอบครัว 

5.กำรจัดท ำข้อมูลกำรส่งเสริมสุขภำวะและสร้ำงสมดุลอนำมัยสิ่งแวดล้อม สตรี เด็กปฐมวัย
และครอบครัว พร้อมทั้งรวบรวมสรุปเชื่อมโยงกับฐำนข้อมูลของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแหล่งอ้ำงอิง
ของกรมอนำมัย 

๖.ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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   ๑9.งานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
1.ร่วมพัฒนำระบบเฝ้ำระวังด้ำนสุขภำพและปัจจัยเสี่ยงสุขภำพ วัยเรียน วัยรุ่น และ

สถำนศึกษำ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 
๒.พัฒนำรูปแบบกำรวิจัยและนวัตกรรมกำรส่งเสริมสุขภำวะและสร้ำงสมดุลอนำมัย

สิ่งแวดล้อม วัยเรียน วัยรุ่น และสถำนศึกษำ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตเขตเมืองในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนครให้เป็น
องค์กรต้นแบบด้ำนสุขภำพและขยำยผลไปสู่กำรปฏิบัติในพ้ืนที่เขตเมืองจังหวัดอ่ืนๆ 

๓.พัฒนำองค์ควำมรู้หรือเทคโนโลยีกำรส่งเสริมสุขภำวะและสร้ำงสมดุลอนำมัยสิ่งแวดล้อม 
วัยเรียน วัยรุ่น และสถำนศึกษำ และถ่ำยทอดเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนหรือหลักสูตร ให้แก่หน่วยงำนภำครัฐ 
เอกชน และประชำชน 

๔.สื่อสำรประชำสัมพันธ์สร้ำงกระแสกำรส่งเสริมสุขภำวะและสร้ำงสมดุลอนำมัยสิ่งแวดล้อม
วัยเรียน วัยรุ่น และสถำนศึกษำ 

5.กำรจัดท ำข้อมูลกำรส่งเสริมสุขภำวะและสร้ำงสมดุลอนำมัยสิ่งแวดล้อม วัยเรียน วัยรุ่น 
และสถำนศึกษำ พร้อมทั้งรวบรวมสรุปเชื่อมโยงกับฐำนข้อมูลของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแหล่งอ้ำงอิง
ของกรมอนำมัย 

๖.ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 20.งานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพสตรี หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

1.ให้บริกำรคลินิกส่งเสริมสุขภำพสตรี เพ่ือส่งเสริมสุขภำพทุกกลุ่มวัย รวมทั้งกำรสำธิตบริกำร 
เพ่ือกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำวะ และให้บริกำรเกี่ยวกับโรคอ่ืนๆ ที่เป็นปัญหำในเขตเมืองในพ้ืนที่
กรุงเทพมหำนคร 

๒.ส่งเสริม วิจัย พัฒนำระบบข้อมูล และผลิตนวัตกรรม สุขภำพสตรี ให้เป็นองค์กรต้นแบบ 
สุขภำพสตรีและขยำยผลไปสู่กำรปฏิบัติในพ้ืนที่เขตเมืองจังหวัดอ่ืนๆ 

    ๓.ด ำเนินงำนและพัฒนำรูปแบบและนวัตกรรมส่งเสริมสุขภำพ ส ำหรับสำธิตให้หน่วยบริกำร
และภำคีเครือข่ำยพ้ืนที่เขตเมือง 

๔.ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 21.งานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพเด็กดี หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

1.ให้บริกำรคลินิกส่งเสริมสุขภำพเด็กด ี 
๒.พัฒนำระบบคัดกรองตรวจพัฒนำกำรเด็ก จุดรับส่งต่อระดับทุติยภูมิ (Referral center) 

เพ่ือรองรับหน่วยบริกำรปฐมภูมิ ส่งเสริมสุขภำพทุกกลุ่มวัย รวมทั้งกำรสำธิตบริกำรเพ่ือกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภำวะ และให้บริกำรเกี่ยวกับโรคอ่ืนๆ ที่เป็นปัญหำในเขตเมือง 

๓.ส่งเสริม วิจัย พัฒนำระบบข้อมูล และผลิตนวัตกรรม สุขภำพเด็กด ีให้เป็นองค์กรต้นแบบ 
สุขภำพเด็กดแีละขยำยผลไปสู่กำรปฏิบัติในพ้ืนที่เขตเมืองจังหวัดอ่ืนๆ 

   ๔.ด ำเนินงำนและพัฒนำรูปแบบและนวัตกรรมส่งเสริมสุขภำพ ส ำหรับสำธิตให้หน่วยบริกำร
และภำคีเครือข่ำยพ้ืนที่เขตเมือง 

๕.ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 22.งานศูนย์ส่งเสริมสาธิตการเลี้ยงลูกนมแม่และบริการเด็กปฐมวัย หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
ดังนี้ 
  ๑.ให้บริกำรสำธิตแก้ไขปัญหำที่เกิดจำกกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ พัฒนำเป็นงำนวิจัยและ
นวัตกรรมต้นแบบ และขยำยผลไปสู่กำรปฏิบัติในพ้ืนที่เขตเมืองจังหวัดอ่ืนๆ 
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    ๒.พัฒนำงำนสำธิตบริกำรเด็กปฐมวัย (สถำนรับเลี้ยงเด็กกลำงวัน) เป็นต้นแบบกำรบริกำร
ส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กสมวัย ส ำหรับสำธิตให้หน่วยบริกำรและภำคีเครือข่ำยพ้ืนที่เขตเมือง 

  ๓.วำงแผนงำนสำธิตกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ให้กับสถำนประกอบกำรหรือหน่วยงำนอ่ืนๆ 
เพ่ือเป็นต้นแบบกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  และขยำยผลไปสู่กำรปฏิบัติในพ้ืนที่เขตเมืองจังหวัดอ่ืนๆ 

๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
  23.งานพัฒนาสุขภาวะวัยท างานและสถานที่ท างาน หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

1.ร่วมพัฒนำระบบเฝ้ำระวังด้ำนสุขภำพและปัจจัยเสี่ยงสุขภำพ วัยท ำงำนและสถำนที่ท ำงำน 
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร 

๒.พัฒนำรูปแบบกำรวิจัยและนวัตกรรมกำรส่งเสริมสุขภำวะและสร้ำงสมดุลอนำมัย
สิ่งแวดล้อม วัยท ำงำนและสถำนที่ท ำงำน ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตเขตเมืองในพ้ืนที่กรุงเทพมหำนครให้เป็น
องค์กรต้นแบบด้ำนสุขภำพและขยำยผลไปสู่กำรปฏิบัติในพ้ืนที่เขตเมืองจังหวัดอ่ืนๆ 

๓.พัฒนำองค์ควำมรู้หรือเทคโนโลยีกำรส่งเสริมสุขภำวะและสร้ำงสมดุลอนำมัยสิ่งแวดล้อม 
วัยท ำงำนและสถำนที่ท ำงำน และถ่ำยทอดเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนหรือหลักสูตร ให้แก่หน่วยงำนภำครัฐ 
เอกชน และประชำชน 

๔.สื่อสำรประชำสัมพันธ์สร้ำงกระแสกำรส่งเสริมสุขภำวะและสร้ำงสมดุลอนำมัยสิ่งแวดล้อม
วัยท ำงำนและสถำนท่ีท ำงำน 

5.กำรจัดท ำข้อมูลกำรส่งเสริมสุขภำวะและสร้ำงสมดุลอนำมัยสิ่งแวดล้อมวัยท ำงำนและ
สถำนที่ท ำงำน พร้อมทั้งรวบรวมสรุปเชื่อมโยงกับฐำนข้อมูลของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแหล่งอ้ำงอิง
ของกรมอนำมัย 

๖.ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
24.งานส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑.จัดตั้งทีมงำนส่งเสริมสุขภำพเชิงรุก เชื่อมโยงกำรท ำงำน เครือข่ำยหน่วยงำน ภำครัฐ  
เอกชน และประชำชน   

๒.ประสำนงำนและจัดท ำแผนงำนกำรตรวจคัดกรองเชิงรุก หน่วยงำน ภำครัฐ เอกชน และ 
ประชำชน รำยเดือนและรำยปี พร้อมติดตำมประเมินผลตำมแผนงำนตรวจคัดกรองเชิงรุกที่ก ำหนด ให้มี
ประสิทธิภำพ  
  ๓.ให้บริกำรตรวจคัดกรองเชิงรุกสุขภำวะประชำชนทุกกลุ่มวัย และวำงแผนส่งเสริมสุขภำพ
และสร้ำงสมดุลอนำมัยสิ่งแวดล้อมให้เหมำะสมกับทุกช่วงวัย 
  ๔.ร่วมกับกลุ่มงำนอ่ืนๆ พัฒนำโปรแกรมกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้ำงสุขภำวะที่ดีในทุก
กลุ่มวัยตำมวิถีชีวิตเขตเมือง  

๕.ประชำสัมพันธ์หน่วยงำนเชิงรุก สร้ำงกิจกรรมทำงสังคม (CSR) เพ่ือบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกับภำคีเครือข่ำย 

๖.ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 25.งานพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

1.บริหำรจัดกำรศูนย์ พัฒนำสุขภำพชีวิตผู้สู งอำยุชุมชนเขตเมือง ให้ เป็นต้นแบบ 
ศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้สูงอำยุเขตเมือง และขยำยผลไปสู่กำรปฏิบัติในพ้ืนที่เขตเมืองจังหวัดอ่ืนๆ 

๒ .ร่วมพัฒนำระบบเฝ้ำระวังด้ำนสุขภำพและปัจจัยเสี่ยงสุขภำวะผู้สู งอำยุ  ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหำนคร 
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๓.พัฒนำรูปแบบกำรวิจัยและนวัตกรรมกำรส่งเสริมสุขภำวะและสร้ำงสมดุลอนำมัย
สิ่งแวดล้อม สุขภำวะผู้สูงอำยุ ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตเขตเมืองให้เป็นองค์กรต้นแบบด้ำนสุขภำพและขยำยผล
ไปสู่กำรปฏิบัติในพ้ืนที่เขตเมืองจังหวัดอ่ืนๆ 

๔.พัฒนำองค์ควำมรู้หรือเทคโนโลยีกำรส่งเสริมสุขภำวะและสร้ำงสมดุลอนำมัยสิ่งแวดล้อม 
ผู้สูงอำยุและถ่ำยทอดเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนหรือหลักสูตร ให้แก่หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และประชำชน 

๔.สื่อสำรประชำสัมพันธ์สร้ำงกระแสกำรส่งเสริมสุขภำวะและสร้ำงสมดุลอนำมัยสิ่งแวดล้อม
ผู้สูงอำยุ 

5.กำรจัดท ำข้อมูลกำรส่งเสริมสุขภำวะและสร้ำงสมดุลอนำมัยสิ่งแวดล้อม ผู้สูงอำยุ พร้อมทั้ง
รวบรวมสรุปเชื่อมโยงกับฐำนข้อมูลของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแหล่งอ้ำงอิงของกรมอนำมัย 

๖.ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
26.งานคลินิกเวชกรรมและเวชศาสตร์ครอบครัว หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1.ให้บริกำรคลินิกตรวจโรคทั่วไป เพ่ือส่งเสริมสุขภำพทุกกลุ่มวัย รวมทั้งกำรสำธิตบริกำร 

เพ่ือกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำวะ และให้บริกำรเกี่ ยวกับ โรคอ่ืนๆ ที่ เป็นปัญหำในเขตเมือง 
พร้อมประสำนงำนกำรรับส่งต่อ ให้ผู้รับบริกำรรักษำต่อในหน่วยบริกำรอ่ืน  

๒.ส่งเสริม วิจัย พัฒนำระบบข้อมูล และผลิตนวัตกรรม สุขภำพวัยท ำงำนและวัยผู้สูงอำยุ 
เป็นองค์กรต้นแบบและขยำยผลไปสู่กำรปฏิบัติในพ้ืนที่เขตเมืองจังหวัดอ่ืนๆ 

    ๓.ด ำเนินงำนและพัฒนำรูปแบบและนวัตกรรมส่งเสริมสุขภำพ ส ำหรับสำธิตให้หน่วยบริกำร
และภำคีเครือข่ำยพ้ืนที่เขตเมือง 

๔.จัดตั้งทีมหมอครอบครัว และวำงแผนติดตำมเยี่ยมบ้ำน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำวะให้
ประชำชนที่มีปัญหำสุขภำพจำกวิถีชีวิตเขตเมือง และพัฒนำเป็นงำนบริกำรสู่งำนวิจัยต้นแบบ ขยำยผลไปสู่กำร
ปฏิบัติในพ้ืนที่เขตเมืองจังหวัดอ่ืนๆ  

๕.ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 27.งานคลินิก 3 อ ส่งเสริมสุขภาพไร้พุง หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

 1.ให้บริกำรคลินิก ๓ อ (ครัวสำธิต ฟิสเนตสุขภำพ สมำธิบ ำบัด) เพ่ือส่งเสริมสุขภำพไร้พุง 
ทุกกลุ่มวัย รวมทั้งพัฒนำกำรสำธิตบริกำรเพ่ือกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำวะ ให้ประชำชนพื้นที่เขตเมือง 

๒.ส่งเสริม วิจัย พัฒนำระบบข้อมูล และผลิตนวัตกรรม ส่งเสริมสุขภำพไร้พุงทุกกลุ่มวัย 
เป็นองค์กรต้นแบบและขยำยผลไปสู่กำรปฏิบัติในพ้ืนที่เขตเมืองจังหวัดอ่ืนๆ 

    ๓.ด ำเนินงำนและพัฒนำรูปแบบและนวัตกรรมส่งเสริมสุขภำพไร้พุงทุกกลุ่มวัย ส ำหรับสำธิตให้
หน่วยบริกำรและภำคีเครือข่ำยพ้ืนที่เขตเมือง 

๔.จัดตั้งทีม Fit and Healthy เพ่ือเป็นบุคลำกรต้นแบบ ส่งเสริมให้บุคลำกร ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภำวะที่เหมำะสม เป็นต้นแบบกำรแก้ไขปัญหำสุขภำพจำกวิถีชีวิตเขตเมือง และพัฒนำเป็นงำน
บริกำรสู่งำนวิจัยต้นแบบ ขยำยผลไปสู่กำรปฏิบัติในพ้ืนที่เขตเมืองจังหวัดอ่ืนๆ 

๕.ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
28.งานทันตสาธารณสุข หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑.ให้บริกำรทันตสำธำรณสุข ทุกกลุ่มวัย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำวะให้ประชำชนที่มีปัญหำ
สุขภำพจำกวิถีชีวิตเขตเมือง และพัฒนำเป็นงำนบริกำรสู่งำนวิจัยต้นแบบ ขยำยผลไปสู่กำรปฏิบัติในพ้ืนที่เขต
เมืองจังหวัดอ่ืนๆ 
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   ๒.พัฒนำองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี และงำนวิจัย นวัตกรรม ทันตสำธำรณสุข ส ำหรับสำธิตให้
หน่วยบริกำรและภำคีเครือข่ำยพ้ืนที่เขตเมือง และถ่ำยทอดเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนหรือหลักสูตร ให้แก่
หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และประชำชน 

๓.จัดท ำข้อมูล ทันตสำธำรณสุข พร้อมทั้งรวบรวมสรุปเชื่อมโยงกับฐำนข้อมูลของหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแหล่งอ้ำงอิงของกรมอนำมัย 

๔.ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
29.งานเภสัชกรรมชุมชน หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑. ให้บริกำรเภสัชกรรมชุมชนทุกกลุ่มวัย ส่งเสริมให้ประชำชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำวะ
ที่มีปัญหำจำกกำรใช้ยำไม่พึงประสงค์จำกวิถีชีวิตเขตเมือง และพัฒนำเป็นงำนบริกำรสู่งำนวิจัยต้นแบบ ขยำย
ผลไปสู่กำรปฏิบัติในพ้ืนที่เขตเมืองจังหวัดอ่ืนๆ 

   ๒.พัฒนำองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี และงำนวิจัย นวัตกรรม เภสัชกรรมชุมชน ส ำหรับสำธิตให้
หน่วยบริกำรและภำคีเครือข่ำยพ้ืนที่เขตเมือง และถ่ำยทอดเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนหรือหลักสูตร ให้แก่
หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และประชำชน 

๓.จัดท ำข้อมูลเภสัชกรรมชุมชน พร้อมทั้งรวบรวมสรุปเชื่อมโยงกับฐำนข้อมูลของหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแหล่งอ้ำงอิงของกรมอนำมัย 

๔.ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  30.งานคลินิกห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑.ให้บริกำรเวชศำสตร์ชันสูตรเบื้องต้นทุกกลุ่มวัย ทั้งจุดบริกำรคลินิกของหน่วยงำนและหน่วย
บริกำรเชิงรุกนอกสถำนที่ของหน่วยงำน 

๒.พัฒนำองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี และงำนวิจัย นวัตกรรม เวชศำสตร์ชันสูตรเบื้องต้น ส ำหรับ
สำธิตให้หน่วยบริกำรและภำคีเครือข่ำยพื้นที่เขตเมือง และถ่ำยทอดเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนหรือหลักสูตร 
ให้แก่หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และประชำชน 

๓.จัดท ำข้อมูลบริกำรเวชศำสตร์ชันสูตรเบื้องต้น พร้อมทั้งรวบรวมสรุปเชื่อมโยงกับฐำนข้อมูล
ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแหล่งอ้ำงอิงของกรมอนำมัย 

๔.ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
  31.งานสาธิตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑.ให้บริกำรแพทย์แผนไทยและแพทย์ทำงเลือก ทุกกลุ่มวัย  
๒.พัฒนำองค์ควำมรู้ เทคโนโลยี และงำนวิจัย นวัตกรรม แพทย์แผนไทยและแพทย์ทำงเลือก 

ส ำหรับสำธิตให้หน่วยบริกำรและภำคีเครือข่ำยพ้ืนที่เขตเมือง และถ่ำยทอดเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำนหรือ
หลักสูตร ให้แก่หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และประชำชน 

๓.จัดท ำข้อมูลแพทย์แผนไทยและแพทย์ทำงเลือก พร้อมทั้งรวบรวมสรุปเชื่อมโยงกับ
ฐำนข้อมูลของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นแหล่งอ้ำงอิงของกรมอนำมัย 

๔.ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
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