
 
 
 
 
 

ภำรกิจด้ำนอ ำนวยกำร 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาลแกลง 

ผูอำนวยการโรงพยาบาลแกลง 
(นายแพทยสุมน  ตั้งสุนทรวิวัฒน) 

กลุมภารกิจดานอำนวยการ 
(นายสมพงษ  พรายกระสินธุ) 

1. กลุมงานบริหารท่ัวไป 
(นายสมพงษ พรายกระสินธุ) 

- นักจัดการงานท่ัวไป 
- นิติกร 
- จพ.ธุรการ 
- นายชางเทคนิค 
- นายชางศิลป 
- นักประชาสัมพันธ 
- จพ.เผยแพรประชาสัมพันธ 
 

2. กลุมงานพัสดุ 
(นางสาวอทิตา บูรณพงศ)  

3. กลุมงานโครงสรางพ้ืนฐาน
และวิศวกรรมทางการแพทย 

(นายสุวิจัย ไสยวรรณ) - นวก.พัสด ุ
- จพ.พัสดุ 
 

- วิศวกรโยธา/เครื่องกล/ไฟฟา/ 
สิ่งแวดลอม 
- นายชางเทคนิค 
- จพ.ธุรการ 

4. กลุมงานทรัพยากรบุคคล 
(นางณฐพร กิจวิวัฒนกุล) 

- นักทรัพยากรบุคคล 
- จพ.ธุรการ 
 

5. กลุมงานการเงิน 
(นางสาววรรณา มุกสกุล) 

- นวก.การเงินและบัญชี 
- จพ.การเงินและบัญชี 
 

6. กลุมงานบัญชี 
(นางสาวธัญยา ศิลาลิตร) 

- นวก.การเงินและบัญชี 
- จพ.การเงินและบัญชี 
 



            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

กลุมภารกิจดานพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ 
(แพทยหญิงนิภา สกลไชย) 

1. กลุมงานสารสนเทศทางการแพทย 
(นายสุรินทร  รินรส) 

-นวก.คอมพิวเตอร 
- นักวิชาการสถิติ 
-จพ.เวชสถิติ/นวก.สาธารณสขุ (เวชสถิติ) 
-จพ.ธุรการ  

2. กลุมงานประกันสุขภาพ 
(นางนิภาพร  สวัสดิ์ผล) 

3. กลุมงานยุทธศาสตรและ 
แผนงานโครงการ 

(นายวัชระ  ประมวล) 
- นักวิชาการสาธารณสุข 
-นวก.การเงินและบัญชี 
-จพ.การเงินและบัญชี 
- จพ.ธุรการ 
 

- นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
- นักวิชาการสถิติ 
- จพ.เวชสถิต ิ

4. กลุมงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(นายวัชระ ประมวล) 

- นวก.สาธารณสุข  
-ชางภาพการแพทย 
-นวก.โสตทัศนศึกษา 
-จพ.โสตทัศนศึกษา 
-จพ.ธุรการ  
-นายชางศิลป 
-บรรณารักษ 
-จพ.หองสมุด 

5. กลุมงานพัฒนาคุณภาพ 
บริการและมาตรฐาน 
(นางผาสุข ไทยรัศมี) 

 
- พยาบาลวิชาชีพ 
- นวก.สาธารณสุข 
- จพ.ธุรการ 
 
งานระบาดวิทยาคลินิก 
-นวก.สาธารณสุข 
 



 
 

  

กลุมงานเวชศาสตรฉุกเฉิน 
(พญ.วรินญา  ศรสีุดดี) 

-นายแพทย 
-นักปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย 
- จพ.สาธารณสุข.(เวชกิจ
ฉุกเฉิน) 
- จพ. ฉุกเฉินการแพทย 

กลุมงานอายุรกรรม 
(พญ.นิภา สกลไชย) 

กลุมงานศัลยกรรม 
(นพ.สมเดช  ลิขิตวิเศษกุล) 

กลุมงานโสต ศอ นาสกิ 
(พญ.มณินธร ประดิษฐธรรม) 

กลุมงานศัลยกรรมออรโธปดิกส 
(นพ.วรพงศ คงสัตยกุล) 

กลุมงานโภชนศาสตร 
(นางสาวนวรัตน ธนาภรณ) 

-นักโภชนาการ 
-โภชนากร 

กลุมงานจิตเวชและยาเสพติด 
(วาง) 

-นายแพทย 
-พยาบาลวิชาชีพ 
-นักจิตวิทยา/นักจิตวิทยา
คลินิก 

กลุมภารกิจดานบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ 
(นพ.สมบูรณ โหตระวารีกาญจน) 

กลุมงานจักษุวิทยา 
(นพ.ศรันจพนต ปญญะจินตวัฒน) 

กลุมงานวิสัญญีวิทยา 
(พญ.วรวรรณ  สุวัณณะศรี) 

กลุมงานเทคนิคการแพทย 
และพยาธิวิทยาคลินิก 

(นางสาวถนอมขวัญ หนูโพนทัน) 
-นายแพทย 
-นักเทคนิคการแพทย 
-นักวิทยาศาสตรการแพทย 
(วุฒิ วทบ.สาขาวิชาเวชศาสตรการ
ธนาคารเลือด) 

กลุมงานนิติเวช 
(นพ.สมบูรณ โหตระวารีกาญจน) 

กลุมงานสูติ-นรีเวชกรรม 
(นพ.สุรศักดิ์ ศลิปะระเสริฐ) 

กลุมงานรังสีวิทยา 
(นพ.เมธัส  ไทยอุทิศ) 

-นายแพทย 
-นักรังสีการแพทย 
 

 

กลุมงานเวชกรรมฟนฟู 
(นางสาวรมฉัตร  ประเสริฐ) 

-นักกายภาพบำบัด 
-นักกิจกรรมบำบัด 
-ชางกายอุปกรณ/นักกายอุปกรณ 
-จพ.อาชีวบำบัด 
-จพ.เวชกรรมฟนฟู 

กลุมงานสังคมสงเคราะห 
(นางสาวเบญจรัตน  ประคอง) 

-นักสังคมสงเคราะห 

กลุมงานกุมารเวช 
(พญ.อุบลวรรณ บุญลอย) 

กลุมงานพยาธิวิทยากายวิภาค 
(วาง) 

-นายแพทย 
-นักวิทยาศาสตรการแพทย 
-จพ.วิทยาศาสตรการแพทย 
 
 กลุมงานทันตกรรม 

(ทญ.พรรัสมิ์  ธิมา) 
-ทันตแพทย 
-จพ.ทันตสาธารณสุข/นวก.
สาธารณสุข 
-ชางทันตกรรม 

กลุมงานเภสชักรรม 
(ภญ.ฤทัยทิพย  พรกระแส) 

-เภสัชกร 
-จพ.เภสัชกรรม 

*สำหรับตำแหนงนักฟสิกสการแพทย,นกัปฏิบัติการ
ฉุกเฉินการแพทย,จพ.ฉุกเฉินการแพทย และตำแหนง 
นักโภชนาการ เปล่ียนเปนนักกำหนดอาหาร กำหนดใหมี
ไดเมื่อ กพ.กำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหนงแลว 

*สำหรับงานกายภาพบำบัด ในโรงพยาบาลที่มีความพรอมและภาระงานเพียงพออาจจัดต้ังใหม ี
กลุมงานกายภาพบำบัด เปนการภายใน โดยมีการประเมินผล ตามหลักเกณฑที่ สป.กำหนดเมื่อครบ 1 ป 
ชมรมฯ และผอ.รพ. เสนอความเห็น สง สป. เสนอ อกพ.สป. อนุมัติ 
 
 
 
 



 
  

กลุมภารกิจดานการพยาบาล  
(นางสาวสุจินดา โรจนดำรงการ) 

กลุมงานการพยาบาล 
ผูปวยอุบัติเหตุฉุกเฉิน 

(นางสาวน้ำผึ้ง เจรญิทรัพย) 
-พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค 

กลุมงานการพยาบาล 
ผูปวยนอก 

(นางสาวกิดารตัน  บริสุทธ์ิสวัสดิ์) 
-พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค 

กลุมงานการพยาบาล 
ผูปวยหนัก 

(นางจันทรา  สุกใส) 
-พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค 

กลุมงานการพยาบาล 
ผูปวยคลอด 

(นางขจรวรรณ โชคเก้ือกูล) 
-พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค 

กลุมงานการพยาบาล 
ผูปวยหองผาตัด 

(นางก่ิงดาว ผูกดวง) 
-พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค 

กลุมงานการพยาบาล 
วิสัญญี 

(นางสาวอัญชนา รัตนกูล) 
-พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค 

กลุมงานการพยาบาล 
ผูปวยอายุรกรรม 

(นางอรวรรณ  นิรมานสกุลพงศ) 
-พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค 

กลุมงานการพยาบาล 
ผูปวยศัลยกรรม 

(นางสันทนี คำพันธ) 
-พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค 

กลุมงานการพยาบาล 
ผูปวยสูติ-นรีเวช 

(นางกรรณิการ บุญเรือง) 
-พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค 

กลุมงานการพยาบาล 
ผูปวยจิตเวช 

(นางสาวเพ็ญศรี  จติรักษ) 
-พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค 

กลุมงานการพยาบาล 
ผูปวยกุมารเวชกรรม 

 (นางฉัตรฤดี  กิจวิมลตระกูล) 
-พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค 

กลุมงานการพยาบาล 
ผูปวยออรโธปดิกส 

 (นางสาวมาจุรี  โชติพนัง) 
-พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค 

กลุมงานการพยาบาล 
ผูปวยโสต ศอ นาสิก จักษุ 
 (นางสาววารุณี  ปรึกษา) 

-พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค 

กลุมงานการพยาบาลดานการ
ควบคุมและปองกนัการติดเชื้อ 

 (นางพจนา เศรษฐพานิช) 
-พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค 

กลุมงานการพยาบาลตรวจรักษา
พิเศษ 
 วาง 

-พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค 

กลุมงานวิจัยและพัฒนาการ
พยาบาลพิเศษ 

 (วาง) 
-พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค 



 

กลุมงานผูปวยนอก 
(วาง) 

- นายแพทย 

2. กลุมงานการแพทยแผนไทย
และการแพทยทางเลือก 
(นางสมปอง  วงศพิทักษ) 

- นายแพทย 
- เภสัชกร 
- แพทยแผนไทย 
- จพ.สาธารณสุข (วุฒิ ป.
การแพทยแผนไทย) (อายุรเวท) 
 

หมายเหตุกลุมงานผูปวยนอก/การแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก/เวชกรรมสังคม/อาชีวเวชกรรมมี
แพทยเปนหัวหนากลุมงานโดยมพียาบาลเปนหัวหนากลุม
งานการพยาบาลชุมชนและนักวิชาการสาธารณสุขเปน
หัวหนากลุมงานสุขศึกษา 
** สำหรับหัวหนางานในกลุมงานเวชกรรมสังคม 
งานคุมครองผูบรโิภคเภสัชกรเปนหัวหนางานกรณีท่ีไมมเีภสัช
กรใหนวก.สาธารณสุขเปนหัวหนางาน 

1. งานเวชปฏิบัติ
ครอบครัวและชุมชนและ
ศูนยสุขภาพชุมชนเขต

เมือง 
- นายแพทย 
- **พยาบาลวิชาชีพ 
- นวก.สาธารณสุข 
- จพ.เวชสถิติ 
- จพ.สาธารณสุข 
- จพ.ทันตสาธารณสุข/
นวก.สาธารณสุข 
- จพ.สาธารณสุข 
(วุฒิ ป.การแพทยแผนไทย) 
(อายุรเวท) / แพทยแผน
ไ  

 
 

2. งานปองกันควบคุมโรค
และระบาดวิทยา 

- **พยาบาลวิชาชีพ 
- **นวก.สาธารณสุข 

5. กลุมงานอาชีวเวชกรรม 
(วาง ) 

- นายแพทย 
1. งานคลินิกอาชีวเวชกรรม 
- นายแพทย 
- พยาบาลวิชาชพี 
2. งานสงเสริมสุขภาพและฟนฟู
สภาพวัยทำงาน 
- พยาบาลวิชาชพี 
- นวก.สาธารณสุข 

3. งานอาชีวปองกันและควบคุม
โรค 
- นายแพทย 
- พยาบาลวิชาชพี 
- นวก.สาธารณสุข 
4. งานพิษวทิยาและเวชศาสตร
สิ่งแวดลอม 
- พยาบาลวิชาชพี 
- นวก.สาธารณสุข 
5. งานอาชีวอนามยัความ
ปลอดภยัและอนามยัสิ่งแวดลอม 
- พยาบาลวิชาชพี 
- นวก.สาธารณสุข 
6. งานตรวจสุขภาพ 
- นายแพทย 
- พยาบาลวิชาชพี 
  

 

3. กลุมงานเวชกรรมสังคม 
(นพ.วรพงศ สรรเสรญิ) 

- นายแพทย 

3.งานพัฒนาระบบบริการ
ปฐมภมูิและสนับสนนุ

เครือขาย 

- **พยาบาลวิชาชีพ 
- **นวก.สาธารณสุข 

4. งานสงเสริมสุขภาพและ
ฟนฟู 

- **พยาบาลวิชาชีพ 
- **นวก.สาธารณสุข 

- จพ.สาธารณสุข 

กลุมภารกิจดานบริการปฐมภูมิ 
(พญ.ศรันญพัชร  ปญญะจินตวัฒน) 

5. งานคุมครองผูบริโภค 

- **เภสัชกร 
- **นวก.สาธารณสุข 

4.งานสุขศึกษา 

(นายสมชาย อภญิ) 
- นวก.สาธารณสุข 

5. กลุมงานการพยาบาล
ชุมชน 

(นางอุสาห กุลปรดีารัตน) 
- พยาบาลวิชาชีพ 
1. งานการพยาบาลท่ีบาน
และชมุชน 
- พยาบาลวิชาชีพ 
- พยาบาลเทคนิค 
2. งานพยาบาลผูจัดการ
สุขภาพชุมชน 
- พยาบาลวิชาชีพ 
- พยาบาลเทคนิค 
3. งานพัฒนาคุณภาพการ
พยาบาลชุมชน 
- พยาบาลวิชาชีพ 
- พยาบาลเทคนิค 
4. งานการพยาบาลชุมชนใน
การบำบัดรักษายาเสพติด 
- พยาบาลวิชาชีพ 
- พยาบาลเทคนิค 
 


