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สถาบันพฒันาการเด็กราชนครินทร ์
1.  วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยงาน 
  “ภาวะปัญญาอ่อน”  เป็นปัญหาที่สำคัญเรื่องหนึ่งของประเทศไทย  พบได้ทุกเช้ือชาติและทุก
สังคม  โดยทั่วไปแล้ว  มีประมาณ 2 – 3 % ของประชากร  ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก  สำหรับสาเหตุ ก็มี
มากมายและส่วนใหญ่ยังไม่ทราบสาเหตุ    จากการศึกษาพบว่าสาเหตุบางส่วนสามารถให้การป้อง กันได้และ
สาเหตุส่วนใหญ่เกิดเนื่องจากความยากจนการขาดอาหาร  และการรักษาสุขภาพอนามัยไม่ดีของประชากรโลก    
โดยเฉพาะในประเทศที่กำลังพัฒนา  ซึ่งยังมีพลเมืองที่ยากจนมาก  สำหรับประเทศไทยได้มีการสำรวจโดย
ผู้เช่ียวชาญ  องค์การอนามัยโลก Dr.Allen Stoller  

จากการศึกษาพบว่าประมาณ 81 % ของประชากรไทย  อาศัยอยู่ในชนบท   การจัดให้
โรงพยาบาลข้ึนเพียง แห่งเดียวคือสถาบันราชานุกูล  ทำให้ประชากรในชนบทประสบกับปัญหาความยุ่งยากใน
การเดินทางเข้ารับบริการในส่วนกลางทำให้สิ้นเปลืองเศรษฐกิจ  และมีจำนวนมากที่ไม่สามารถเดินทางมารับ
บริการได้        ทำให้การป้องกันบำบัดรักษาและแก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพ ไม่ได้ผลเท่าที่ควร   เพราะมารับบริการ
แก้ไขช้าเกินไป  จึงควรขยายบริการออกไปในส่วนภูมิภาค   เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่อยู่ในท้องถ่ินที่ห่างไกล
ได้มีโอกาสใช้บริการด้านนี้ทั้งยังเป็นการตรึงประชากรให้อยู่ในท้ องถ่ินเดิม แต่เนื่องจากมีปัญหาในด้าน
งบประมาณ  ซึ่งมีจำนวนจำกัด   ดังนั้นในแผนพัฒนาการสาธารณสุข  ฉบับที่ 6 (2531 – 2534) จึงเห็นควรให้มี
การจัดตั้งโรงพยาบาลศูนย์บริการวิชาการปัญญาอ่อนภาคเหนือในจังหวัดเชียงใหม่   และเริ่มดำเนินการ
ให้บริการ  เมื่อ พ.ศ. 2537       
ความเป็นมาของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
  พ.ศ.  2531  นายแพทย์ณรงค์  สดุดี  อธิบดีกรมการแพทย์  ได้เจรจาขอที่ดินด้านหลัง
โรงพยาบาลนครพิงค์  จำนวน 21 ไร่ 92  ตารางวา  กับนายแพทย์อำพล  ศิริบุญมา  ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
นครพิงค์  เพื่อให้แพทย์หญิงวัณรุณี  คมกฤส  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชานุกูล   ทำโครงการก่อตั้งศูนย์บรกิาร
วิชาการปัญญาอ่อนภาคเหนือ 
  พ.ศ. 2533  นายแพทย์สุจินต์  ผลากรกุล  อธิบดีกรมการแพทย์ให้แพทย์หญิงชวาลา   เธียรธนู 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชานุกูล  ประสานงานกับ พล.ท.วิโรจน์  แสงสนิท  เจ้ากรมกิจกรรมพลเรือนทหารบก
เพื่อขอที่ดินกองพันพัฒนาที่ 3 ใช้ทำเป็นถนนทางเข้า – ออก  ด้านถนนเชียงใหม่แม่ริม  ถึงถนนคลอง
ชลประทาน 
  พ.ศ.  2538  จังหวัดเชียงใหม่  ได้เป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่  18  นายวีระชัย                   
แนวบุญเนียร  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้ขยายถนนเลียบคลองชลประทานซึ่งผ่านหน้าสนามกีฬา  700  ปี  
เป็นถนนสี่เลนและ ทำถนนลาดยางเช่ือมต่อถึงศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ 
  -  พระสุนทรราชมานิตเถร  ประสานการจัดต้ัง  กองทุนราชมานิตสงเคราะห์ 
  -  นายวัชระ  ตันตรานนท์  ประสานการจัดต้ังมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ 
  -  นายชูทิตย์  ปานปรีชา  อธิบดีกรมสุขภาพจิต  ได้จัดสรรอัตรากำลังข้าราชการและ
งบประมาณสนับสนุนในการดำเนินการของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ 

เริ่มดำเนินการให้บริการ เมื่อ พ.ศ. 2537 ต่อมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม          
ราชกุมารีเสด็จเปดิอย่างเป็นทางการ  ภายใต้นาม  ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ  เมื่อวันที่ 16  มกราคม  
2539  ต่อมา ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา  กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์    พระราชทานนามใหม่แก่ศูนย์สง่เสรมิพัฒนาการเด็กภาคเหนือ     เป็น  “ สถาบันพัฒนาการเด็ก
ราชนครินทร์ ”  เมื่อวันที่  31  มีนาคม 2546 
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ความรับผดิชอบ 
  เป็นสถาบันวิชาการ  วิจัยและพัฒนาสนับสนุนวิชาการด้านสุขภาพจิตและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กรวมทั้งให้บริการทางการแพทย์ในระดับตติยภูมิแก่เด็กพัฒนาล่าช้า  ที่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับความพิการทาง
กาย  ความพิการทางสมอง  ปัญหาด้านการเรียนรู้ปัญหาพฤติกรรมการและสุขภาพจิต  เช่น  เด็กปัญญาอ่อน
เด็กกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม  เด็กสมองพิการ  เด็กออทิสติก  ตลอดจนเด็กด้อยโอกาส  หรือเด็กที่ถูกกระทำ
ทารุณกรรม  และมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตและพัฒนาการ 
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
  เริ่มแรกรับผดิชอบเขต 17  จังหวัดภาคเหนือต่อมาขยายเขตรับผิดชอบใหบ้รกิารเด็กพฒันาการ
ล่าช้าปัจจุบันครอบคลุมทั่วประเทศไทย 
 
 

  รายนามผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครนิทร์ 
 
กรกฎาคม  2537  -  พฤศจิกายน  2537  นายสุวัฒน ์    มหัตนิรันดร์กลุ 
ธันวาคม   2537  -   มกราคม 2559  นายสมัย    ศิริทองถาวร 
ตุลาคม     2559 -   พฤษภาคม  2561               นางสาวดุษฎี         จึงศิรกุลวิทย ์
ธันวาคม   2561  -   ปัจจุบัน      นางสาวหทัยชนนี   บุญเจรญิ
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รองผู้อำนวยการกลุม่ภารกิจ 
บริการจิตเวชและสุขภาพจิต 

(แพทย์หญิงกาญจนา  คณูรังษีสมบูรณ์) 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 
อำนวยการ 

(นางสาวศุภลักษณ์  ชยัยา) 
 

รองผู้อำนวยการกลุม่ภารกิจ 
การพยาบาล 

(นางพรทิพย์ ธรรมวงค์) 

รองผู้อำนวยการกลุม่ภารกิจ 
สนับสนุนและพัฒนาเครือขา่ยบริการ 

(แพทย์หญิงรชยา  ปิงคลาศัย) 
 

รองผู้อำนวยการกลุม่ภารกิจ 
พัฒนาสู่ความเปน็เลิศ 

(แพทย์หญิงดวงกมล  ต้ังวิริยะไพบูลย์) 

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต 
(นายแพทย์สมัย  ศิริทองถาวร) 

อธิบดีกรมสุขภาพจิต 
(แพทย์หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร) 

โครงสร้างการบริหารและระบบการกำกับดูแลของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์และกรมสุขภาพจิต 
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หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 
บริการจิตเวชและสุขภาพจิต 

(แพทย์หญิงกาญจนา  คูณรังสีสมบูรณ์) 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 
อำนวยการ 

(น.ส.ศุภลักษณ์  ชัยยา) 
 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 
การพยาบาล 

(นางพรทิพย์ ธรรมวงค์) 

กลุ่มงานวิจัยและการพัฒนา 
(นางสุนทรี ศรีโกไสย) 

กลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์ 
(นางสุภิญญา พรหมขัติแก้ว) 

กลุ่มงานการแพทย์ 
(แพทย์หญิงกาญจนา  คูณรังษีสมบูรณ์) 

กลุ่มงานการแพทย์ทางเลือก 
(แพทย์หญิงกาญจนา  คูณรังสีสมบูรณ์) 

กลุ่มงานทันตกรรม 
 (น.ส.อัญญรัตน์  แพงจันทร์) 

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ 
(น.ส.ปรชีญา พรหมมินทร์) 

กลุ่มงานนิติจิตเวช 
(นางรชยา ปิงคลาศัย) 

กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ 
(นายสมนึก  อนันตวรวงศ์) 

กลุ่มงานเภสัชกรรม 
 (นางนุจรี  คำด้วง) 

  
 

ผู้ตรวจการกลุ่มการพยาบาล 
 (นางสุนทรี ศรีโกไสย) 

รทิพย์ ธรรมวงค์ 

 กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน 
หอผู้ป่วยพัฒนาการ 

(นางสาวจุฬาภรณ์  สมใจ) 
หอผูป่้วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 

(นางนพวรรณ  บัวทอง) 

กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพเครือข่าย 
(น.ส.อมรา ธนศุภรัตนา) 

 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 
สนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการ 

(นางรชยา  ปิงคลาศัย) 
 

กลุ่มงานวิกฤตสุขภาพจิต

(MCATT) 
(แพทย์หญิงรชยา ปิงคลาศัย) 

 กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 
(น.ส.พึงพิศ  ศรีสืบ) 

กลุ่มงานเวชระเบียน 
(น.ส.น้ำค้าง เจริญคุณ) 

 

กลุ่มงานบริการตรวจพิเศษ
ทางการแพทย์ 

(นางสุภิญญา พรหมขัติแก้ว) 

กลุ่มงานจิตวิทยา 
(นายรณสิงห์  รือเรือง) 

กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
(นางขวัญใจ สันติกุล) 

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
(น.ส.แสงอรุณ วงค์ปัญญา) 

 

กลุ่มงานประกันสุขภาพ 
(นางวันทนา  สมมิตร) 

กลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และวิศวกรรมทางการแพทย์ 

(นายชาตรี  กำลังเก่ง) 

สถาบันพฒันาการเด็กราชนครินทร ์
(แพทย์หญิงหทัยชนนี   บุญเจริญ) 

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร ์

กลุ่มงานการเงินและบัญชี 
(น.ส.รติรัตน์  สีโภค) 

โภค 

กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
( นางศุภัคพิมล  ปาแปง) 

 งานการพยาบาลคลินิกระบบทางเดินหายใจ 
(นางลัดดาวัลย์  อรัญยกานนท์) 

 งานจิตเวชฉุกเฉินและคลินิกการพยาบาล   
 เฉพาะทาง 

( นางนพวรรณ  บัวทอง) 
 

 
 

กลุ่มงานพัสดุ 
(น.ส.รสริน  อิ่นคำ) 

นางสาวศุภลักษณ์ ชัยยา 

 

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(นายนัฑพงศ์  คำแก้ว) 

 
 กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ 

(นายสมนึก อนันตวรวงศ์) 

 
 

กลุ่มงานบริหารท่ัวไป 
(น.ส.ศุภลักษณ์  ชัยยา) 

 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

(แพทย์หญิงดวงกมล ต้ังวิริยะไพบูลย์) 

โครงสร้างสถาบนัพัฒนาการเด็กราชนครนิทร์ ปีงบประมาณ 2564 

 กลุ่มงานนิเทศตดิตาม 
งานสุขภาพจิตในเขตสุขภาพ 
(แพทย์หญิงรชยา ปิงคลาศัย) 

 

กลุ่มงานความร่วมมือขององค์การ 

อนามัยโลก  (World Health 
Organization 

Collaborating Center: 
WHO CC 

 (น.ส.เสาวลักษณ์ ลังการ์พินธ์ุ) 
 

กลุ่มงานวารสารวิชาการนานาชาติ 
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กลุ่มภารกิจอำนวยการ 

กลุ่มภารกิจอำนวยการ  บทบาทหน้าท่ี   กำกับติดตาม แนะนำ และตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของผู้ใต้บังคับบัญชางาน ๖ กลุ่มงาน ๑. กลุ่มงานบริหารทั่วไป ประกอบไปด้วย งานสารบรรณ งานซักฟอก  งาน
โภชนาการ งานยานพาหนะ  ๒. กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  ๓. กลุ่มงานการเงินและบัญชี ประกอบไปด้วย งาน
บัญชี  งานการเงิน ๔. กลุ่มงานพัสดุ  ๕. กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน และวิศวกรรมทางการแพทย์ งานโสตทัศน
ศึกษา งานสื่อสาร ๖. กลุ่มงานประกันสุขภาพ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญสูงใน
การบริหารจัดการด้านต่างๆ  ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ยากและปฏิบัติงานด้านสนับสนุนอื่นๆ   

1. กลุ่มงานบริหารท่ัวไป  
 บทบาทหน้าท่ี สนับสนุนการดำเนินงาน การบริการ ทั้งภายในและภายนอก งานด้านสาร

บรรณและธุรการทั่วไป งานเลขานุการ งานควบคุมภายใน งานประชาสัมพันธ์ งานอาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความ
สะดวก และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เช่น ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ถังดับเพลิงด้วยสารเคมี และยานพาหนะ 
งานด้านสวัสดิการ และบริการทั่วไปของโรงพยาบาล อย่างมีระบบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบไป
ด้วย 

1.1 สำนักงานผู้อำนวยการ  บทบาทหน้าท่ี   บริหารจัดการงานธุรการและสารบรรณของ
สำนักงาน งานบริการโทรสาร โทรศัพท์ ของสำนักงาน  บริหารจัดการตารางนัดหมาย การลาประเภทต่าง ๆ  
การไปราชการของผู้อำนวยการ จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ประชุม
คณะกรรมการบริหาร จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการ(ตามที่ได้รบัมอบหมาย) จัดทำเอกสารการเงิน เช่น 
จัดทำชุดยืมเงินทดรองจ่ายและชุดหักล้างเงิน  เงินยืม  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

1.2 งานสารบรรณ  บทบาทหน้าท่ี จัดวางระบบสารบรรณ งานที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
เอกสาร เริ่มตั้งแตก่ารจัดทำ การพิมพ์เอกสารทางราชการ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม และการทำลาย
เอกสาร  ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ จัดการระบบงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของงาน
ต่างๆ และงานตามที่ได้รับมอบหมายได้แก่ งานเลขานุการ  งานพิมพ์  คำสั่ง ร่าง โต้ตอบหนังสือและเอกสารทาง
ราชการ และงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

1.3 งานยานพาหนะ  บทบาทหน้าท่ี   การบริการรับ-ส่งผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่เพื่อให้
ได้รับความปลอดภัยทันเวลา และมีความพึงพอใจขอบเขตบริการ (Scope of service) การให้บริการรับ-สง่-ขน
ย้าย ทางรถยนต์ การวางแผนบำรุงรักษา และซ่อมแซมยานพาหนะ ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และ
งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย   

1.4 งานซักฟอก บทบาทหน้าท่ี บริหารจัดการเครื่องนุ่งห่มของผู้ป่วยทุกประเภทให้มี
ความสะอาดเพียงพอ โดยจัดวางระบบของการส่งผ้า การซักผ้า การอบผ้า การเก็บรักษาผ้า และการบริการผ้า
ตามหอผู้ป่วยและงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

1.5 งานโภชนาการบทบาทหน้าท่ี ผลิตและบริการอาหารที่มีคุณภาพ  ได้มาตรฐานตาม
หลักสุขาภิบาลอาหาร โภชนาการและโภชนาบำบัด  ให้การดูแลผู้ป่วยตามกระบวนการโภชนบำบัด ๔ ข้ันตอน ได้แก่ 
การประเมินภาวะโภชนาการ การวางแผนและบริการด้านโภชนบำบัด  การให้คำปรึกษาแนะนำความรู้ด้านอาหาร
โภชนาการและโภชนบำบัดแก่ผู้ป่วย ญาติ ผู้เกี่ยวข้องการติดตามและประเมินผลการรักษา   และประสิทธิภาพของแผนการ
ให้โภชนบำบัด เฝ้าระวังและติดตามด้านอาหารและโภชนาการร่วมกับสหสาขาวิชาชีพและภาคีเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหา
ภาวะโภชนาการในผู้ป่วยหรือประชาชนที่มีความเสี่ยง จัดทำ พัฒนาสื่อ ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนางานด้าน
โภชนาการและโภชนบำบัด และการเผยแพร่ความรู้ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ควบคุมการ
ปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเหมาอาหารให้ตรงตามมาตรฐานและสัญญาจ้าง 
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2. กลุ่มงานทรัพยากรบุคลากร 
บทบาทหน้าท่ี  
- งานบรรจุ/แต่งตั้ง/อัตรากำลัง  มีหน้าที่คือ วางแผนอัตรากำลัง การบรรจุ/การบรรจุกลับ

บุคคลเข้ารับราชการ การจัดทำ ก.พ.7 และแฟ้มประวัติข้าราชการใหม่ การเปลี่ยนสายงานข้าราชการ/การเลื่อน
ระดับ การบริหารจัดการตำแหน่งว่าง/การประเมินบุคคลและผลงานทางวิชาการ การปรับอัตราเงินเดือน การ
กำหนดวุฒิ การจัดทำคำสั่งรักษาการในตำแหน่งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่/มอบหมายหน้าที่ การลาศึกษาต่อ/การ
ลาออกจากราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างช่ัวคราว 

- งานทะเบียนประวัติและบำเหน็จบำนาญ มีหน้าที่คือ ตรวจสอบเกษียณอายุราชการ     การ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของข้าราชการ / ผู้ทำคุณประโยชน์ การดำเนินการเพื่อขอรับบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการ  

- ปฏิบัติงาน และควบคุม กำกับ ดแูลเกี่ยวกับงานบริหารทรพัยากรบุคคล และสิทธิประโยชน ์
- การพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร 
- งานวินัย 
- งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
3. กลุ่มงานการเงินและบัญชี   

บทบาทหน้าท่ี รับผิดชอบงานการเงิน การคลัง ของโรงพยาบาลเกี่ยวกับ 
        - งานตรวจสอบ มีหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน เอกสารทางการเงิน ให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง 

เช่น หลักฐานใบขออนุมัติก่อหนี้ผูกพัน ใบสั่งซื้อ ใบตรวจรับ และใบเสร็จรับเงิน 
- งานรับเงิน มีหน้าที่ในการรับเงินค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน รับเงินค่า

รักษาพยาบาล เงินเช่ือ  
- รับเงินค่าปรับ รับเงินค่าประกันซองหรือสัญญาที่เป็นเงินสด รับเงิน โอนงบประมาณใน

โครงการต่างๆ 
- งานจ่ายเงิน มีหน้าที่ในการจ่ายเงินเดือนค่าจ้าง จ่ายเงินค่าตอบแทน จ่ายเงินค่าสวัสดิการ ค่า

รักษาพยาบาล หรือสวัสดิการค่าเล่าเรียน จ่ายเงินชำระหนี้แก่เจ้าหนี้การค้า 
- งานจัดทำบัญชีระบบ GFMIS คือ จัดทำบัญชีเงินสด บัญชีแยกประเภทแบบเกณฑ์คงค้าง 

รายงานงบการเงิน ได้แก่ งบดุล งบกำไร ขาดทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน วิเคราะห์ 
- งบการเงินตามดัชนีตัวช้ีวัดทางการเงิน 
- งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

4.  กลุ่มงานพัสดุ  
บทบาทหน้าท่ี รับผิดชอบควบคุม กำกับ ดูแล เกี่ยวกับพัสดุ ควบคุม กำกับ ดูแลงานธุรการของ

งานการจัดซื้อ/จัดจ้าง  
- งานบริหารคลังพัสดุ งานควบคุมจำหน่าย   
- ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ จัดจ้างซ่อม วัสดุ ครุภัณฑ์  จ้างเหมาบริการ จัดจ้างสิ่งก่อสร้าง 

โดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีกรณีพิเศษ วิธีพิเศษ วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   
- ดูแลบำรุงรักษาครุภัณฑ์ จัดทำบัญชีวัสดุ  ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ให้หมายเลขครุภัณฑ์  

 คิดค่าเสื่อมราคา  ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุ  ตรวจสอบพัสดุประจำปี จำหน่ายพัสดุชำรุด   
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- จัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย จัดทำใบ PO.  ตรวจสอบและจัดทำเรื่องการกันเงิน และขยายเวลาเบิก

จ่ายเงินงบประมาณไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพันรายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสัญญาและกรณีไม่มีหนี้
ผูกพันในระบบ  GFMIS และจัดทำหนังสือขออนุมัติกระทรวงการคลัง   

- ควบคุม การปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเหมาทำความสะอาดให้เป็นไปตามมาตรฐานและ
สัญญาจ้าง  

- งานอื่นๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

5. กลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์  
บทบาทหน้าท่ี   
-  รับผิดชอบ master plan อาคารสถานที่ บริหารจัดการความพอเพียง  

    พร้อมใช้ งานบำรุงรักษา อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และภูมิทัศน์ งานจัดการของเสีย 
- รับผิดชอบงานซ่อมบำรุง ควบคุม กำกับ ดูแล งานซ่อมอุปกรณ์การแพทย์ งานช่าง ไฟฟ้า งาน

ช่างโยธาและสุขาภิบาล งานช่างทำความเย็น งานช่างเครื่องกล งานช่างเช่ือม 
                   - งานรักษาความปลอดภัย งานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยงานจัดการของเสีย 

       - ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างเหมาสนามและรักษาความปลอดภัยให้ตรงตาม
มาตรฐานและสัญญาจ้าง 

- งานโสตทัศนูปกรณ์  ให้บริการ อำนวยความสะดวก เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ เครื่องเสียง
และเครื่องฉาย ในห้องประชุม ปฏิบัติงาน ควบคุม กำกับ ดูแลและบำรุงรักษาเกี่ยวกับ อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ 
เช่น ระบบภาพ  เสียง ในห้องประชุมและอาคารสถานที่ ให้พร้อมใช้งาน  ทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ  
วางแผน จัดเตรียมสถานที่ ให้พร้อมใช้งาน  

-  งานสื่อสาร การให้บริการด้านการสือ่สารทางโทรศัพท์  วิทยุสื่อสาร  ประชาสัมพันธ์เสียงตาม
สาย  และรับข่าวสารทางวิทยุสื่อสาร  

-  งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

6. กลุ่มงานประกันสุขภาพและสิทธิประโยชน์    
บทบาทหน้าท่ี 
 - งานเรียกเก็บหนี้ มีหน้าที่ในการเร่งรดั และเรียกเก็บหนี้ที่เป็นลกูหนีก้ารค้าของโรงพยาบาล คือ 

เรียกเก็บหนี้ 
 - ตาม พรบ. รพ. /สิทธิข้าราชการ/สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เรียกเก็บหนี้จาก

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
-รวบรวมหลักฐาน ประสานงานและ ส่งเบิกค่ารักษาผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

(บัตรทอง) ข้าราชการตามโครงการผู้ป่วยนอกจ่ายตรง ข้าราชการผู้ป่วยในสังกัดกรมบัญชีกลาง ข้าราชการผู้ป่วย
ในสังกัดหน่วยราชการอื่น ๆ ผู้ป่วยนอก 

- เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิในการรักษาพยาบาลตามโครงการหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า 

- ให้คำแนะนำปรึกษา แก่ผู้ที่มีปัญหาเรื่องสิทธิทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่  ให้คำแนะนำ 
ข้ันตอนการส่งตัวไปรักษาที่อื่น ประสานการส่งตรวจพิเศษ 

- ข้ีนทะเบียนผู้ป่วยเบิกได้จ่ายตรง ข้ีนทะเบียนผู้ป่วยสิทธ์ิว่าง (บัตรทอง)  
รับแจ้งและย้ายสถานบริการ   

- งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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กลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและสุขภาพจิต 

1. กลุ่มงานการแพทย์ 
- ตรวจ วินิจฉัย  บำบัดรักษา  และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยทางจิตเวชและประสาทวิทยา 
- ให้คำแนะนำ  ป้องกัน  และส่งเสริมสุขภาพจิต แก่ผู้ป่วยญาติและประชาชนทั่วไป 
- สอนและฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน  แพทย์ฝึกหัด และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ  
- ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ และบุคคลากร สาธารณสุข 
- ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนางานด้านจิตเวชและประสาทวิทยา 

 2.  กลุ่มงานนิติจิตเวช  
- ตรวจ วินิจฉัย บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยคดีเฉพาะทางด้านนิติ  จิตเวชและ

สุขภาพจิตภาวะวิกฤติ  
- ติดต่อประสานงานเรื่องคดีความของผู้ปว่ยและผูเ้สยีชีวิต ให้ความเห็นและคำปรึกษาตามหลกั

วิชานิติจิตเวชศาสตร์ รวมทั้งการให้คำปรึกษา 
- ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนางานด้านนิติจิตเวช 

     

     3.  กลุ่มงานทันตกรรม   
- ตรวจ วินิจฉัย และบำบัดรักษาผู้ป่วย โรคฟัน โรคในช่องปากหรือผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับ สุขภาพ

ช่องปาก  โดยให้การบำบัดรักษา ทันตกรรมทั่วไป และทันตกรรมเฉพาะสาขา  
- ให้คำแนะนำและเผยแพร่ความรู้ทางทันตสุขศึกษาแก่ผู้ป่วยจิตเวชและประสาทวิทยา 
- ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนางานทางทันตกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยจิตเวชและประสาท

วิทยา 
  

 4.  กลุ่มงานเภสัชกรรม   
- จัดยา ตรวจสอบความถูกต้อง จ่ายยาและแนะนำวิธีการใช้ยาแก่คนไข้ตามคำสั่งแพทย์ 
- เสนอแนะวิธีการใช้ยาแก่คนไข้ตามคำสั่งแพทย์ 
- จัดซื้อ เก็บรักษา เบิกจ่ายยา เคมีภัณฑ์ เวชภัณฑ์  และครุภัณฑ์การแพทย์ 
- ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพยาและเวชภัณฑ์ 
- ผสม ปรุงยาและเวชภัณฑ์ประเภทยาต่างๆ  ทั้งที่เป็นยารับประทานและยาใช้ภายนอก 
- ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนางานทางด้านเภสัชกรรม 
 

5.  กลุ่มงานจิตวิทยา   
- ตรวจ วินิจฉัยทางจิตวิทยาคลินิก เพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ 
- บริการด้านจิตบำบัด เพื่อรักษาฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ป่วยเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 
- ประยุกต์จิตวิทยาคลินิกเข้าสู่งานด้านสุขภาพจิตชุมชน และศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
- สอน ฝึกอบรมและเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการจิตวิทยาคลินิก 
- พัฒนาบุคลากรวิชาชีพจิตวิทยาคลินิก             
- พัฒนาเทคโนโลยีและการวิจัยทางจิตวิทยาคลินิกและสุขภาพจิตชุมชน 
งานดนตรี ละครและศิลปะบำบัด 
-  บำบัดฟื้นฟูผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและพัฒนาการด้วยศาสตร์  ด้านละคร ดนตรี ศิลปะ

ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีและการวิจัยละครดนตรีและศิลปะบำบัด 
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6.  กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ 
- ศึกษา รวบรวมข้อมูลทำการวินิจฉัยทางสังคม เพื่อวางแผนการบำบัดการฟื้นฟูสมรรถภาพทาง

สังคมและประกอบการวินิจฉัยบำบัดรักษาของแพทย์ 
- ให้การบำบัดทางสังคมรายบุคคล รายกลุ่ม และครอบครัว  เพื่อแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาทาง

สังคม จิตใจ แก่ผู้ป่วยและญาติ 
- ฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมเพื่อพัฒนาศักยภาพแก่ผู้ป่วยเพื่อให้สามารถทำหน้าที่ทางสังคม

และคืนสู่สุขภาวะ รวมถึงการสนับสนุนเครือข่ายทางสังคม 
- พิทักษ์สิทธิและการจัดการทรัพยากรทางสังคมแก่ผู้ป่วย และครอบครัว ให้เข้าถึงและได้รับ

สิทธิอันพึงมีพึงได้ 
- ให้การติดตามดูแลผู้ป่วยยุ่งยากซับซ้อน สร้างความเข้าใจ และปรับทัศนคติครอบครัว ชุมชน 

ให้มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย 
- ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนางานด้านสังคมสงเคราะห์จิตเวช 
 

7.  กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์     
- เก็บสิ่งส่งตรวจ ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ เพื่อการวินิจฉัยโรค 

พยากรณ์โรค ติดตามและบำบัดรักษา ควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวัง ประเมินภาวะสุขภาพ 
-  ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนางานด้านเทคนิคการแพทย์ 
-  จัดหา สำรอง เก็บรักษาน้ำยา และอุปกรณ์ที่ใช้การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
-  ให้คำปรึกษาด้านการตรวจทางห้องปฏิบัติการแก่ผู้เกี่ยวข้อง 

 

8.  กลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
- เตรียมความพร้อมด้านการเรียนรู้และฟื้นฟูด้านการศึกษาด้วยแผนการจัดการศึกษาเฉพาะ

บุคคล และวางแผนการสอนรายบุคคล เพื่อให้การบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการศึกษาพิเศษที่เหมาะสม 
กับความต้องการจำเป็นพิเศษของ  ผู้มารับบริการ ทางด้านสุขภาพจิตและจิตเวช 

- ฝึกอบรมและเผยแพร่ ความรู้ทางด้านศึกษาพิเศษ เน้นงานวิชาการด้านสุขภาพจิตโรงเรียน 
สุขภาพจิตเด็กวัยประถมศึกษาวัยรุ่นและครอบครัว 

- ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนางานด้านเวชกรรมฟื้นฟู 
 

9.  กลุ่มงานเวชระเบียน      
- การตรวจสอบสทิธ์ิผู้ปว่ย และจัดทำประวัติเวชระเบยีนของผู้รบับริการทางการแพทย์และค้นหา

ประวัติเวชระเบียน โดยมีข้อมูลประวัติส่วนบุคคล เพื่อส่งต่อให้ทีมทางการแพทย์ได้ใช้ประกอบในการให้บริการ
ทางการแพทย์ 

- เก็บรักษาเวชระเบียนผู้ป่วยนอก , ผู้ป่วยใน อย่างเป็นระบบ มีความปลอดภัย ค้นหาได้รวดเร็ว 
ถูกต้องครบถ้วน 

- จัดการให้รหัสโรคและผ่าตัด บันทึกข้อมูลให้ทันการส่งเรียกเก็บตามสิทธิต่างๆ 
- รวบรวม สถิติข้อมูลทางการแพทย์ของผู้ป่วยทุกรายจัดทำเป็นรายงานต่าง ๆ 

  
 
 
 
 
 

9 



  
 

10.  กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู 
- ฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม  อาชีพและในชุมชน ด้วยวิธีการอาชีว

บำบัด/กิจกรรมบำบัด/ นันทนาการบำบัด ฯลฯ   
-  สง่เสริมทักษะความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันและการประยุกต์ดัดแปลงอุปกรณ์ช่วย

ให้เหมาะสมตามศักยภาพของผู้ป่วย 
- สรุปประเมินผลการแก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยเพื่อประกอบการพิจารณารักษาหรือ

จำหน่ายต่อไป 
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ผู้ป่วย ญาติและผู้ที่

เกี่ยวข้อง / ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนางาน 
งานกายภาพบำบัด 
- ส่งเสริมป้องกันบำบัด  รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้ป่วยเด็ก ที่มีปัญหาพัฒนาการทางด้าน

ร่างกายและสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นตลอดจนผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 
- ให้คำแนะนำ ส่งเสริม ป้องกันและสนับสนุน ครอบครัวผู้ป่วยเด็กให้มีการดูแลผู้ป่วยได้อย่าง

เหมาะสม 
- สรุปประเมินผลการแก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยเพื่อประกอบการพิจารณา 
รักษาหรือจำหน่ายต่อไป  /ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนางานที่ เป็ นองค์ความรู้ทาง

กายภาพบำบัด 
งานอรรถบำบัด 
- มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการตรวจวินิจฉัย รักษา แก้ไขฟื้นฟู สร้างเสริมสมรรถภาพ โดยวิธีการ 

เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ทางการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย โดยนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย 
เพื่อให้ผู้รับบริการมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน สามารถสื่อความหมายได้สูงสุดตามศักยภาพ  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการ
ฟื้นฟูสมรรถภาพแก่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ผู้ป่วย ญาติและผู้ที่เกี่ยวข้อง / ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนางาน 

งานสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยผู้พิการ 
- ประสานงานผู้รับบริจาคจากต่างประเทศ ประเมิน คัดเลือกผู้พิการและคัดเลือกอุปกรณ์

เครื่องช่วย   ผู้พิการตามความเหมาะสมตามลักษณะความพิการของแต่ละคน เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพ
ควบคู่กับการฝึกกายภาพบำบัดหรือกิจกรรมบำบัด  และมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยผู้พิการภายในและภายนอก
สถานที่ 

- การมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 
ครอบคลุมทั่วประเทศและต่างประเทศ 
 

11.  กลุ่มงานแพทย์ทางเลือก  
 

งานจิตสังคมบำบัดแนวตะวันออก   
       ให้บริการบำบัดฟื้นฟูทางจิตสังคมในเด็กสมาธิสั้นและครอบครัวโดยผสมผสานแนวคิดทาง

จิตวิทยาตะวันออกและจิตวิทยาตะวันตก 
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งานนิวโรฟีดแบค Neurofeedback 
       ศูนย์นิวโรฟีดแบคให้บริการการบำบัดด้วยการปรับการทำงานของสมองโดยใช้ข้อมูลคลื่น

สมองเมื่อทำซ้ำๆ  จะเป็นการสร้างเงือ่นไขให้สมองปรับตัวไปสู่การทำงานที่ดีข้ึนสมองที่ทำงานในสภาวะที่มีความ
ตื่นตัวต่างกันจะเกิดคุณลักษณะคลื่นสมองที่ต่างกันมีการเปลี่ยนแปลงแบบปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
ปลอดภัยไม่ทำให้ผู้ป่วยเจ็บปวดเทคนิคทางแพทย์ทางเลือก รักษาโดยไม่ใช้ยา สำหรับเด็กพัฒนาการล่าช้าและ
โรคระบบประสาทและจิตเวช   

งานแพทย์แผนไทย   
- ให้บริการตรวจ วินิจฉัย รักษา ส่งเสริมป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและ

พัฒนาการล่าช้าตามมาตรฐานวิชาชีพ 
- ศึกษา ค้นคว้า วิจัยพัฒนางาน พัฒนาต้นแบบการฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชเด็กและพัฒนาการล่าช้า

ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
-  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและ

ผลสัมฤทธ์ิที่กำหนด 
- ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้คำปรึกษา แนะนำทางวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย

แก่บุคลากรอื่น และประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติในการดูแลสุขภาพ 
งานฝังเข็ม   
-  ให้บริการตรวจ วินิจฉัย รักษา ส่งเสริมป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ป่วยจิตเวชเด็กและ

พัฒนาการล่าช้าตามมาตรฐานวิชาชีพ ศึกษา ค้นคว้า วิจัยพัฒนางาน ฝังเข็ม วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ 
หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กำหนด 

-  ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้คำปรึกษา แนะนำทางวิชาการด้านการฝังเข็ม แก่
บุคลากรอื่น และประชาชนทั่วไป เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติในการดูแลสุขภาพ 

 

12.  กลุ่มงานบริการตรวจพิเศษทางการแพทย์ 
- ตรวจ วินิจฉัย บำบัดรักษา ผู้ป่วยโรคจิตเวชทั่วไป และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยการส่งเสริมและ

ป้องกันปัญหาภาวะแทรกซ้อน   ด้วยเครื่องมือพิเศษที่มีความพิเศษเฉพาะ  ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการฟื้นฟู
สมรรถภาพด้วยเครื่องมือพิเศษที่มีความพิเศษเฉพาะแก่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ผู้ป่วย ญาติและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

- ศึกษา ค้นคว้า วิจัยพัฒนางาน 
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กลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

 

1. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา   
- สนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีวิชาการตามประเด็นความ

เช่ียวชาญของหน่วยงาน 
- ฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพ และเพิ่มพูนความรู้วิชาการให้แก่บุคลากรของหน่วยงานบุคลากรด้าน

สาธารณสุข รวมทั้งบุคลากรอื่น ๆ ในภาครัฐและเอกชน 
- เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม ประเมินผล วิเคราะห์ผล และจัดการข้อมูลด้านการวิจัยและการจัด 

การความรู้ของหน่วยงาน 

 

2.  กลุ่มงานฝึกอบรมและวิเทศสัมพันธ์   
-  ฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพ และเพิ่มพูนความรู้วิชาการให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน บุคลากร 

ด้านสาธารณสุข  รวมทั้งบุคลากรอื่นๆ ในภาครัฐและเอกชน 
-  เป็นศูนย์กลางในการรวบรวม ประเมินผล วิเคราะห์ผล และจัดการข้อมูลสารสนเทศทางด้าน

สุขภาพจิตและจิตเวชของหน่วยงาน 

 

3.  กลุ่มงานความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก      
-  เป็นศูนย์ประสานงานและดำเนินงานร่วมกับองค์การอนามัยโลก   
-  เป็นศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติด้านเด็กพัฒนาการล่าช้าสำหรับเครือข่ายขององค์การอนามัยโลก 

 

4.  กลุ่มงานวารสารวิชาการนานาชาติ 
-  เป็นหน่วยงานที่รับตีพิมพ์และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต พัฒนาการเด็กที่มีคุณภาพ

เผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการที่เป็นภาษาอังกฤษ  
- เป็นแหลง่อ้างอิงและศึกษาค้นคว้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล  

 

5.  กลุ่มงานวิจัยออทิสติก  
-  ให้บริการทางคลินิกในการตรวจ วินิจฉัย เด็กกลุ่มอาการออทิสซึม  ด้วยเครื่องมือพิเศษ และ

บำบัดรักษาด้วย เทคนิค วิธีการเฉพาะทาง 
-  ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม ในการตรวจวินิจฉัย และ

บำบัดรักษาในเด็กกลุ่มอาการ ออทิสซึม  
-  เป็นแหล่งปฏิบัติงานทางด้านวิชาการ การศึกษาวิจัย รวมทั้งปฏิบัติงานตามแผน และแนวทาง

การดำเนินงานที่จะเป็นการตอบสนองต่อตัวช้ีวัดในระดับสถาบัน และกรมสุขภาพจิต  
 

6. กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน 
          จัดเตรียมและสื่อสารแผนยุทธศาสตร์สถาบัน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมภายในทีมกระตุ้นให้ทีม

เกิดการวางแผน  การจัดองค์กร และการติดตามกิจกรรมของทีม  เป็นที่ปรึกษาของบุคลากร ทีมนำเฉพาะด้าน 
และ ทีมบริการผู้ป่วย ประสานงานภายในสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กำหนดนโยบายการพัฒนา
คุณภาพ วิสัยทัศน์ พันธกิจ  เข็มมุ่งของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  สื่อสารสู่การปฏิบัติให้มีการพัฒนา
คุณภาพสถานบริการ  เพื่อธำรงรักษากระบวนการคุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ 
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กลุ่มภารกิจการพยาบาล 

1. สำนักงานกลุ่มการพยาบาล    
- วางระบบบริการ ควบคุมกำกับ ตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารการพยาบาล 
- ตรวจเยี่ยม นิเทศ กำกับดูแล การปฏิบัติงานของบุคลากรพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 
- ควบคุมคุณภาพการให้บริการพยาบาล 
- จัดสรรอัตรากำลังให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
- จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรพยาบาลด้านบริหาร บริการ วิชาการ 
- ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่และผู้มาฝึกปฏิบตัิงานการพยาบาลในสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
- สอน / ฝึกอบรม/ วิจัยและพัฒนา 

2. กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก  
- ให้บริการพยาบาลแก่ผู้ใช้บรกิารด้านจิตเวชและสขุภาพจิตที่มารับการตรวจรักษา ครอบคลุม

การคัดกรองสุขภาพ/ประเมินสภาพผู้ป่วย 
- ให้การพยาบาลในระยะก่อน-ขณะ-หลังการรักษา ให้การพยาบาลในคลินิกเฉพาะโรคคลินิก

เฉพาะทางการพยาบาล คลนินิกบริการปรึกษาทางสุขภาพ การจัดการข้อมูลด้านนิติจิตเวชการส่งเสริม/การ
ป้องกันและการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวชให้สามารถดำรงชีวิตอิสระได ้

- ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน เร่งด่วน อย่างรวดเร็วตามมาตรฐานให้คำปรึกษา/แนะนำแก้
ผู้รับบริการเพื่อให้เข้าถึงบริการอย่างมีคุณภาพ 

- รับผิดชอบการให้บริการบำบัดในคลินิกส่งเสริมสุขภาพจิตในครอบครัว 
- สอน/ฝึกอบรม/วิจัยและพัฒนา 
งานการพยาบาลคลินิกระบบทางเดินหายใจ 
- จัดสถานที่ให้รองรับการคัดกรอง การตรวจวินิจฉัยอยา่งเป็นระบบและถูกตอ้งตามหลักการ

ป้องกันการติดเช้ือในโรงพยาบาล 
- ให้บริการพยาบาลครอบคลุมการคัดกรอง/ประเมินสภาพผู้ป่วย ให้การพยาบาลในระยะก่อน- 

ขณะ - หลังการตรวจรักษา 
- ให้คำปรึกษา/แนะนำแก่ผู้มารับบริการเพื่อให้ได้ได้รับข้อมูลดูแลตนเองและการบริการ

พยาบาลที่มีคุณภาพ 
- สอน/ฝึกอบรม/วิจัยและพัฒนา 
งานจิตเวชฉุกเฉินและคลินิกการพยาบาลเฉพาะทาง 
 

3.  หอผู้ป่วยพัฒนาการ  
-ให้บริการพยาบาลผูป้่วยพัฒนาการที่จำเป็นต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาล อย่างต่อเนื่องตลอด 

๒๔ ชม.  (เช้า-บ่าย-ดึก) ตั้งแต่ระยะแรกรับ ระยะดูแลต่อเนื่อง และจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วย
ปลอดภัยจากอันตรายทั้งต่อตนเอง บุคคลอื่น และทรัพย์สิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้ และสามารถดูแล
ตนเอง พร้อมที่จะกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

-วางระบบบริการ ควบคุมกำกับ ตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารการพยาบาล ให้คำปรึกษา
แนะนำการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยในที่มีคุณภาพสูง 

- ให้คำปรึกษา/แนะนำแก่ผู้รับบริการเพื่อให้ได้ข้อมูลการดูแลตนเอง  และการบริการพยาบาล 
ที่มีคุณภาพ 

- สอน/ฝึกอบรม/วิจัยและพัฒนา  
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หอผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น 
- ให้บริการพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชที่จำเป็นต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาล อย่างต่อเนื่องตลอด 

๒๔ ชม. (เช้า-บ่าย-ดึก) ตั้งแต่ระยะแรกรับ ระยะดูแลต่อเนื่อง และจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วย
ปลอดภัยจากอันตรายทั้งต่อตนเอง บุคคลอื่น และทรัพย์สิน ไม่มีภาวะแทรกซ้อน และสามารถดูแลตนเอง พร้อม
ที่จะกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

- วางระบบบริการ ควบคุมกำกับ ตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารการพยาบาล ให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน 

- ให้คำปรึกษา/แนะนำแก่ผู้รับบริการเพื่อให้ได้ข้อมูลการดูแลตนเอง  และการบริการพยาบาล 
ที่มีคุณภาพรับผิดชอบการให้บริการบำบัดในคลินิกส่งเสริมสุขภาพจิตในครอบครัว   

- สอน/ฝึกอบรม/วิจัยและพัฒนา 
 

 4.  กลุ่มงานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ    
- ให้บริการพยาบาลผู้ป่วย จิตเวชที่ได้รับการตรวจรักษาด้วยทักษะพิเศษ หรือเทคโนโลยีพิเศษ 

และ/หรือ เครื่องมือพิเศษอื่น  (การประเมินกระตุ้นพัฒนาการและห้องสมุดของเล่น  งานการวินจิฉัยภาวะออทิ
สติ กด้ วย เครื่ องมื อ  ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule) และการสื่ อส ารท างเลื อก 
(Augmentative and Alternative Communication : AAC) งานการกระตุ้นพัฒนาการด้านการสื่อสารในเด็ก
ออทิสติกโดยใช้ระบบแลกเปลี่ยนภาพ (Picture Exchange Communication Systems : PECS)  คลินิก 
กระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก ด้วย TEACCH (Treatment and  Education of Autistic and related 
Communication handicapped) EEG)  โดยให้การดูแลตั้งแต่ระยะก่อนตรวจรักษา ระยะตรวจรักษา และ
ระยะหลังการตรวจรักษา โดยครอบคลุมถึงการประสานงานกับทีมพยาบาลวิสัญญ ีพยาบาลที่มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วย 
และทีมแพทย์ผู้รักษา เพื่อผู้ป่วยปลอดภัย ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 

- วางระบบบริการ ควบคุมกำกับ ตรวจสอบประสทิธิภาพการบริหารการพยาบาล ให้คำปรึกษา
แนะนำการจัดบริการพยาบาล การตรวจรักษาพยาบาลด้วยเครื่องมือพิเศษที่มีคุณภาพสูง 

- สอน/ฝึกอบรม/วิจัยและพัฒนา 

 

5.  กลุ่มงานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน 
- ให้บริการพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป ผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต และผู้ที่มีปัญหา          

จิตเวชและสุขภาพจิต มีการประสานการดูแลรักษาพยาบาลในเครือข่ายบริการสุขภาพ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อป้องกันการป่วยซ้ำ ฟื้นฟูสมรรถภาพและลดภาวะแทรกซ้อนในผู้ที่มีปัญหาจิตเวชและสุขภาพจิต ป้องกันการ
เกิดปัญหาสุขภาพจิตในผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชและสุขภาพจิ ต และส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปมี
สุขภาพจิตดี  

- วางแผนให้การพยาบาลและติดตามผู้ปว่ยจิตเวชกลุม่เปา้หมายพิเศษ/ยุ่งยากซับซ้อน ผู้ป่วย 
home ward, home health care  

- วางระบบบริการ ควบคุมกำกับ ตรวจสอบประสิทธิภาพการบริหารการพยาบาลที่มีคุณภาพ 
- ให้คำปรึกษาแนะนำการจัดบริการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชนที่มีคุณภาพสูง 
- สอน/ฝึกอบรม/วิจัยและพัฒนา 
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กลุ่มภารกิจสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายบริการ 

 1.  กลุ่มงานพัฒนาเครือข่ายบริการ     
- สนับสนุน ให้คำปรึกษา ทางวิชาการแก่สถานพยาบาลในพื้นที่ในการพัฒนาศักยภาพการจัดบริการ

สขุภาพจิตและจิตเวช 
- ควบคุม กำกับ ติดตามประเมินผล  ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนางาน 

 
2.  กลุ่มงานวิกฤตสุขภาพจติ  

- วิเคราะห์สถานการณ์วิกฤตในพื้นที่ที่มีผลต่อสขุภาพจิตของประชาชน  และจัดทำแผนการรับมือ
กับสถานการณ์วิกฤต 

- การจัดต้ังทีม  MCATT ทุกอำเภอและเตรียมความพร้อมทีม   
- การบูรณาการดำเนินร่วมกับทีมทางกาย (DMAT, MERT, SRRT) 
 

3. กลุ่มงานนิเทศติดตามงานสุขภาพจิตในเขตสุขภาพ  
สนับสนุน ให้คำปรึกษา ทางวิชาการตามประเด็นความเช่ียวชาญเฉพาะด้านของหน่วยงาน 

ให้แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนางาน 
 
กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน 

1. กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
-  ดูแล พัฒนา ระบบสารสนเทศ   สนับสนุน  ให้บริการเกี่ยวกับวารสนเทศ  พร้อมทั้งใช้

เทคโนโลยี 
สารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย  และขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์

สุขภาพจิตและตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลในการใช้โมเดลการขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม หรือ  “ไทย
แลนด์ 4.0”  

-  จัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพจิตของหน่วยงาน  
- พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านบริการวิชาการและบริหาร 
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

 

2.  กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน   
- วิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานโครงการขององค์กร  กำหนดและจัดทำแผน

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และเป้าประสงค์ให้สอดคล้องทั้งองค์กร 
- สื่อสาร วิสัยทัศน์ ค่านิยม ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานให้แก่บุคลากรขององค์กร 
- กำกับการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และแผนงาน  ประเมินผลการ

ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  
- รายงานข้อมูลและสารสนเทศที่ได้จากการกำกับติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์แผนงาน 

โครงการ  
-  ดูแล กำกับ งานประชาสัมพันธ์ของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
งานจุดนัดกลาง 
- บริหารจัดการระบบตารางการให้บริการทางสุขภาพจิตและจิตเวชของสถาบันพัฒนาการ

เด็กราชนครินทร์ 
 
 
 

15 



  
 งานประชาสัมพันธ์ 
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้สุขภาพจิตเด็ก วัยรุ่น และพัฒนาการ จาก

องค์กรสู่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก 
-  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ลงในเวปไซด์ 

Website สาธารณะ อาทิ Facebook twitter 
- จัดทำ/ออกแบบ สื่อประชาสัมพันธ์ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบต่างๆ อาทิ วารสาร สาร

สัมพันธ์ จดหมายข่าว จัดทำ/ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 
โดยเฉพาะสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภท Website ต่างๆ ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมทั้งในปัจจุบนัและอนาคต เพื่อเผยแพร่
ข่าวสาร ข้อมูล ภาพกิจกรรม ผ่านทาง Website ราชการ และ Website สาธารณะ อาทิ Facebook twitter 
เป็นต้น 

 - รวบรวมข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ส่งให้กรมสุขภาพจิต   
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         อัตรากำลัง  

สรุปอัตรากำลังเจา้หน้าท่ี จำแนกตามสายงาน 
 

  สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  กรมสุขภาพจิต 
 

ประจำเดือน  เมษายน 2563 

  ข้าราชการ               

ลำดับ ตำแหน่งข้าราชการ อัตรา
เต็ม 

อัตรา
ว่าง 

บรรจุ ยืม
มา 

ยืม
ไป 

ลา
ศึกษา 

ปฏิบัติงาน
จรงิ 

1 แพทย ์ 6 1  - 4 0 1 9 

2 ทันตแพทย ์ 2 1  - 1  - 0 3 

3 เภสัชกร 1  -  - 2  -  - 3 

4 พยาบาลวิชาชีพ 31 1  - 1  -  - 30 

5 นักจิตวิทยาคลีนิค 2  -  - 1 - - 3 

6 นักจิตวิทยา 1  -  -  -  -  - 1 

7 นักสังคมสงเคราะห ์ 3  -  - - - - 3 

8 นักกายภาพบำบัด 1  -  - - - - 1 

9 นักวิชาการศึกษาพิเศษ 2  -  - - - - 2 

10 นักกิจกรรมบำบัด 2  -  - 2 - - 4 

12 นักเทคนิคการแพทย ์ 1  -  - - - - 1 

13 จพง. วิทยาศาสตร์การแพทย ์ 1  -  - - - - 1 

14 นักรังสีการแพทย ์ 1  -  - - - - 1 

15 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 2  -  - - - - 2 

16 นักจัดการงานทั่วไป 2  -  - - - - 2 

17 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1  -  - - - - 1 

18 เจ้าพนักงานพสัด ุ  -  -  - - - - 
 

19 นายช่างเทคนิค 1  -  - - - - 1 

20 โภชนากร 1  -  - - - - 1 

21 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1  -  - - - - 1 

22 เจ้าพนักงานเวชสถิต ิ 1  -  - -  - - 1 

23 นักเวชศาสตรส์ื่อความหมาย 2  -  -  -   - 1 1 
 

รวมข้าราชการ 65 3 0 11 0 2 72 
 

 
 

ณ วันท่ี  1  เมษายน 2563 
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สรุปอัตรากำลังเจา้หน้าท่ี จำแนกตามสายงาน 

  สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  กรมสุขภาพจิต 

ประจำเดือน   เมษายน 2563 

  
ตำแหน่งพนักงานราชการ อัตราเต็ม อัตรา

ว่าง 
บรรจ ุ ยืม

มา 
ยืม
ไป 

ลา
ศึกษา 

ปฏิบัติงานจริง 

นักวิชาการเงินและบญัชี 2  -  -  -  -  - 2 

นักกายภาพบำบัด 2  -  -  -  -  - 2 
นักกิจกรรมบำบัด 2  -  -  -  -  - 1 
นักวิชาการศึกษา 1  -  -  -  -  - 1 
เภสัชกร    -  -  -  -  -   
พยาบาลวิชาชีพ 3  -  -  -  -  - 3 
นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย 1  -  -  -  -  - 1 

แพทย์แผนไทย 1  -  -  -  -  - 1 

นักวิชาการศึกษาพิเศษ 2  -  -  -  -  - 2 

นักจิตวิทยาคลินิก 2  -  -  -  -  - 2 

นักประชาสัมพันธ์ 1  -  -  -  -  - 1 

นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ 1  -  -  -  -  - 1 
นักวิชการพัสด ุ 2 1  -  -  -  - 1 
นักวิชาการเผยแพร ่ 1  -  -  -  -  - 1 
นักจัดการงานทั่วไป 2  -  -  -  -  - 2 

รวมท้ังสิ้น 23 0 0 0 0 0 21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ณ วันท่ี  1  เมษายน 2563 
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สรุปอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ จำแนกตามสายงาน 

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต  
ประจำเดือน เมษายน 2563 

ลูกจ้างประจำ               

ตำแหน่งลูกจ้างประจำ อัตราเต็ม อัตรา
ว่าง 

บรรจ ุ ยืมมา ยืมไป ลาศึกษา ปฏิบัติงาน
จริง 

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3  -  -  -  -  - 3 

พนักงานพิมพ ์ 1  -  -  -  -  - 1 
พนักงานการเงินและบัญชี 1  -  -  -  -  - 1 
ผู้ช่วยพยาบาล 5  -  -  -  -  - 5 
พนักงานธุรการ 2  -  -  -  -  - 2 
พนักงานพสัด ุ 2  -  -  -  -  - 2 
พนักงานหอ้งสมุด 1  -  -  -  -  - 1 
พนักงานสถิต ิ 2  -  -  -  -  - 2 
ช่างไฟฟ้า 1  -  -  -  -  - 1 
ช่างปูน 1  -  -  -  -  - 1 
ช่างเช่ือม 1  -  -  -  -  - 1 
ช่างส ี 1  -  -  -  -  - 1 
พนักงานขับรถยนต์ 1  -  -  -  -  - 1 

รวมท้ังสิ้น 22 0 0 0 0 0 22 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ณ วันท่ี  1  เมษายน 2563 
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สรุปอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ จำแนกตามสายงาน 

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต  
ประจำเดือน เมษายน 2563 

 

 

 

 

 

  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข               

ลำดับ ตำแหน่ง อัตราเต็ม อัตรา
ว่าง 

บรรจ ุ ยืมมา ยืมไป ลาศึกษา ปฏิบัติงาน
จริง 

1 นักกายภาพบำบัด 3  -  -  -  -  - 3 

2 พยาบาลวิชาชีพ 2  -  -  -  -  - 2 
3 นักกิจกรรมบำบัด 3  -  -  -  -  - 3 
4 นักจัดการงานทั่วไป 5  -  -  -  -  - 5 
5 นักจิตวิทยา 3  -  -  -  -  - 3 
6 นักจิตวิทยาคลินิก 2  -  -  -  -  - 2 
7 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3  -  -  -  -  - 3 
8 นักวิชาการพัสด ุ 2  -  -  -  -  - 2 
9 นักวิชาการศึกษา 1  -  -  -  -  - 1 
10 นักวิชาการศึกษาพิเศษ 8  -  -  -  -  - 8 
11 นักวิชาการเงินและบญัชี 1  -  -  -  -  - 1 
12 แพทย์แผนไทย 1  -  -  -  -  - 1 
13 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1  -  -  -  -  - 1 
14 เจ้าพนักงานธุรการ 1  -  -  -  -  - 1 
15 นายช่างเทคนิค 1  -  -  -  -  - 1 
16 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 4  -  -  -  -  - 4 
17 พนักงานบริการ 1  -  -  -  -  - 1 
18 พนักงานประจำห้องยา 1  -  -  -  -  - 1 
19 นักเทคโนโลยสีารสนเทศ 1  -  -  -  -  - 1 
20 นักวิชาการสาธารณสุข 2  -  -  -  -  - 2 
21 นักทรัพยากรบุคคล 1  -  -  -  -  - 1 

  รวมท้ังสิ้น 47 0 0 0 0 0 47 

ณ วันท่ี  1  เมษายน 2563 
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สรุปอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ จำแนกตามสายงาน 

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต  
ประจำเดือน เมษายน 2563 

 

  จ้างเหมาพนักงาน   

ลำดับ ตำแหน่งจ้างเหมาบริการ อัตราเต็ม 

1 จ้างเหมาบริการ 37  
รวมท้ังสิ้น 37 

 

 

  ลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ               

ลำดับ ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวราย
คาบ 

อัตราเต็ม อัตรา
ว่าง 

บรรจ ุ ยืมมา ยืมไป ลาศึกษา ปฏิบัติงาน
จริง 

1 นายแพทย์ 1  -  -  -  -  -  - 

2 นักจิตวิทยาคลินิก  -  -  -  -  -  -  - 
3 แพทย์แผนไทย 1  -  -  -  -  - 1 
4 นักวิชาการศึกษาพิเศษ 14  -  -  -  -  - 14 
5 นักกายภาพบำบัด 6  -  -  -  -  - 6 
6 นักกิจกรรมบำบัด 5  -  -  -  -  - 5 
7 ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 1           1 
8 นักจิตวิทยา  2           2 
9 นักวิชาการการศึกษา 1  -  -  -  -  - 2 

  รวมท้ังสิ้น 31 0 0 0 0 0 31 

ณ วันท่ี  1  เมษายน 2563 
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นโยบายสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 

 
วิสัยทัศน์(VISION) 
เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านเด็กพฒันาการล่าช้าระดบันานาชาติในปี 2565  
 
พันธกิจ 

1. ให้บรกิารรักษาฟื้นฟู ศึกษาวิจัย และถ่ายทอดนวตกรรมด้านพัฒนาการล่าช้าระดบันานาชาติ 
2. ให้บรกิารรักษาฟื้นฟู ศึกษาวิจัย ด้านสุขจิตเด็กและวัยรุ่นในระดับตติยภูมิขั้นสงู 
3. สนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันรักษาฟื้นฟสูุขภาพจติเด็กและวัยรุ่นและพฒันาการเด็กในเขต

สุขภาพที่รบัผิดชอบ 
4. สร้างความตระหนกัและเข้าใจปญัหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุน่ และเด็กพฒันาการล่าช้าให้แกป่ระชาชน 

 
ปรัชญา 

“เราจะช่วยเหลอืเด็ก ครอบครัวและชุมชนให้พึง่พาตนเองได้” 
ค่านิยม 

รู้รบัผิดชอบ ส่งมอบนวตกรรม นำเดก็เป็นศูนย์กลาง สร้างงานคุณภาพ 
-  R- Responsibility รู้รบัผิดชอบ 
-  I-Innovation ส่งมอบนวตกรรม 
-  C-Child center นำเด็กเป็นศูนย์กลาง 
-  D-Development สร้างงานคุณภาพ 

 
เป้าประสงค ์

เด็กและวัยรุ่นมสีุขภาพจิตและพฒันาการที่ด ี
องค์กรมีความก้าวหน้า 
บุคลากรมีความสุข 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์หน่วยงาน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สง่เสรมิสุขภาพจิตและปอ้งกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น และพัฒนาการล่าช้าในเขต
สุขภาพที่รบัผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพระบบบรกิารและวิชาการสขุภาพจิตเด็กและวัยรุ่น และพฒันาการล่าช้า 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจตอ่ปัญหาสุขภาพจิต 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการใหม้ีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 
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การให้บริการของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 

1. การบริการผู้ป่วยใน 
เปิดให้บริการดแูลเดก็ที่มีปัญหาพัฒนาการ และพฤติกรรม ร่วมกับการดูแลให้ความรู้ และ

ฝึกทักษะผู้ปกครองให้สามารถดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็กร่วมกับการปรับพฤติกรรม ในรูปแบบรายบุคคลและ
รายกลุ่มตามเครื่องมือ TDSI ร่วมกับการบูรณาการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการในรูปแบบต่างๆ เช่น กลุ่ม
กิจกรรมออกกำลังกาย กลุ่มกิจกรรมกระตุ้นประสาทสัมผัส กลุ่มศิลปะ กลุ่มทักการดูแลตนเอง ตลอดจนการ
ประเมินและดูแลประคับประคองด้านจติใจแก่ผู้ปกครองที่มีปัญหาสุขภาพจิตโดยให้บริการผู้ป่วยทุกกลุ่มโรคตาม
ดุลพินิจของแพทย์ที่มีความจำเปน็ต้องเข้ารับการรกัษาแบบผู้ปว่ยใน ทั้งประเภทนอนในโรงพยาบาลและประเภท
ไป-กลับ มีระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ โดยแบ่งผู้ป่วยออกเป็น 4 กลุ่ม 

1. กลุ่มที่มีปัญหาสมาธิสั้น ร่วมกับพฤติกรรมก้าวร้าวเสี่ยงต่อการเป็นอันตรายต่อตนเอง ผู้อื่นหรือทรัพย์สิน 

2. กลุ่มเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ การสื่อสาร การเข้าใจภาษา ไม่มีปัญหาพฤติกรรมรุนแรง 

3. กลุ่มเตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียน เด็กสามารถนั่ ง เรียนได้ เองแยกจากผู้ปกครองได้  
ช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวันง่ายๆ 

4. กลุ่มเด็กที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวและการทรงตัว กล้ามเนื้ออ่อนแรงและเกร็ง ช่วยเหลือตนเองได้
น้อย ซึ่งผู้ป่วยทุกรายจะได้รับดูแลแบบครอบคลุมทั้งปัญหาทางด้านพัฒนาการ พฤติกรรม และปัญหา
ทางกายที่ไม่ยุงยากซับซ้อน จากแพทย์ พยาบาล และจากสหวิชาชีพ 

 
2. การบริการผู้ป่วยนอก 

บริการตรวจวินิจฉัยและการรักษาทางการแพทย์  ให้กับผู้รับบริการที่มีปัญหาด้าน
พัฒนาการและสุขภาพจิต เด็กอายุ 0-15 ปี ในเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. โดยจิตแพทย์
เด็กและวัยรุ่น และกุมารแพทย์ โดยมีบริการคลินิกพิเศษ และการตรวจวินิจฉัยพิเศษ คือ   คลินิกฝังเข็ม 
ให้บริการฝังเข็มเพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็ก เปิดให้บริการในวันศุกร์ 
 

3. การบริการงานกิจกรรมบำบัด 
        งานกิจกรรมบำบัด ประกอบด้วย ห้องฝึกกระตุ้นพัฒนาการเด็ก  ห้องส่งเสริมพัฒนาการการ
เรียนรู้ คลินิก Snoezelen โดยอาศัยทฤษฎี Sensory Integration กระตุ้นพัฒนาการ Sensory Motor ในเด็ก
พิเศษ เพื่อให้มีพฤติกรรมเหมาะสม เตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน 
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4. การบริการคลินิกกายภาพบำบัด 
คลินิกกายภาพบำบัด ให้บริการผู้ป่วยเด็กทุกโรค ที่มีอายุแรกเกิด – 15 ปี มีการรักษาแบบ

บูรณาการนำทุกเทคนิคเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับปัญหาเด็ก โดยจะเน้นทาง NDT และการให้ความรู้
ผู้ปกครอง 

คลินิกกายภาพบำบัดระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อเพื่อการลดปวด จะให้บริการทาง
กายภาพบำบัด โดยใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด ใช้การตรวจรักษา วางแผนการรักษา 
 

คลินิก Vojta Therapy เป็นคลินิกที่ให้บริการเฉพาะเทคนิค Vojta Therapy ให้การรักษาใน
กลุ่มเด็กที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหว ซึ่งผู้รักษาต้องผ่านการอบรมเฉพาะทาง ซึ่งเป็นเทคนิคการกระตุ้น
พัฒนาการเด็กโดยใช้การจัดท่าและกดจุดเพื่อให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อแบบหลากหลายและเกิดการทำงาน
ของกล้ามเนื้อหลายมัดร่วมกันแบบเป็นชุดตามท่าทางการเคลื่อนไหว โดยผ่านกระบวนการของระบบสั่งงานของ
สมองและระบบประสาท 
 

คลินิก Hippo Therapy เป็นคลินิกที่มีความร่วมมือกันระหว่างสถาบันและกองพันสัตว์ต่าง 
ค่ายตากสิน เป็นการใช้ม้าเข้ามามีส่วนร่วมในการรักษาในกลุ่มเด็กที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว จะทำให้เด็กเกิด
การเรียนรู้การเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง ฝึกการทรงตัว ช่วยลดอาการเกร็งของกล้ามเนื้อ สำหรับกลุ่มเด็กออทิสติก จะ
มีการนำกิจกรรมเข้ามาเสริมในขณะอยู่บนหลังม้า เพื่อเป็นการเสริมสร้างสมาธิ ฝึกการควบคุมอารมณ์ กระตุ้น
การพูด เป็นต้น 
 

คลินิก Hydro Therapy เป็นคลินิกที่ ให้บริการเฉพาะทางกายภาพบำบัด โดยการใช้
คุณสมบัติของน้ำในลักษณะรูปแบบต่างกันมารักษาและมีการใช้อุณหภูมิของน้ำที่ 35-40 องศา ซึ่งถือเป็นผลของ
การรักษาด้วยความร้อน ผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีอาการปวดของกล้ามเนื้อและข้อต่อ มีการกายภาพบำบัดในการรักษา
กลุ่มของผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหว ธาราบำบัดจะช่วยให้เด็กสามารถเคลื่อนไหวได้ง่ายและอิสระ
มากขึ้น เป็นการลดอาการเกร็งและเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และกลุ่มเด็กออทิสติก สมาธิสั้น ได้มีการบูร
ณาการร่วมกันระหว่างธาราบำบดัและ สโนซีเล็น มาใช้ในการรักษาเพื่อให้เด็กมีความสนใจ การทำกิจกรรมต่างๆ 
มากขึ้น 

 

การให้บริการงานอรรถบำบัด 
เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานโดยนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย(แก้ไขการพูด) ที่ทำหน้าที่ใน

การส่งเสริมพัฒนาการด้านการสื่อความหมาย โดยประเมินความสามารถทางภาษา เพื่อวินิจฉัยแยกโรคที่มี
ปญัหาทางด้านการสื่อความหมาย เพื่อวางแผนการช่วยเหลือให้เด็กมีการรับรู้และแสดงออกทางภาษาได้อย่าง
สมวัยหรือสูงสุดตามความสามารถ 
 
กลุ่มผู้ป่วยท่ีมารับบริการ 

เด็กที่มีความผิดปกตทิางการพูด เช่น พูดไม่ชัด ปากแหว่งเพดานโหว่ เสียงผิดปกต ิ
เด็กที่มีความผิดปกตทิางภาษา เช่น เริ่มต้นพูดคำแรกช้ากว่าวัยเด็กที่มีความผิดปกติทางสมอง 
เด็กที่มีความผิดปกตทิางการได้ยิน เช่น หูตึง หูหนวก 
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แนวทางการช่วยเหลือ 

1. ปรับพฤติกรรมให้สนใจฟังและเล่นได้นานตามช่วงวัย เช่น อายุ 2 ปี เล่นได้นาน 2-5 นาท ี
2. กระตุ้นการฟังเข้าใจภาษา เพื่อเพิม่พูนคำศัพท ์
3. กระตุ้นให้ถ่ายทอดภาษาออกไป จากความคิดและจินตนาการสู่คำและประโยคต่างๆ 
4. กลุ่มงานละคร การดนตรี ศิลปะบำบัด 

 

คลินิกละครบำบัด กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความ
สนุกจะนำพาไปสู่ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทางที่ดีข้ึน สามารถ
ดำรงชีวิตได้อย่างคนปกติในชีวิตจริง หรือที่เรียกว่ามี ทักษะทางสังคม (Social Skills) 

คลินิกดนตรีบำบัด จะเน้นการพัฒนาอารมณ์ และจิตใจของผู้รับการบำบัด ด้วยการใช้
กระบวนการเรียนรู้ทางดนตรี ผู้รับการบำบัดจะได้เรียนรู้ดนตรีข้ันพื้นฐานในเชิงปฏิบัติ เพื่อฝกึการใช้กล้ามเนื้อ
มือ นิ้ว และการฝึกหารนับจังหวะ จดจำตัวโน้ต กระบวนการของดนตรี จะช่วยให้ผู้รับการบำบัดมีสมาธิจดจ่ออยู่
ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ในระยะเวลาพอสมควร จึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพด้านสมาธิ และการ
พัฒนาอารมณ์ได้เป็นอย่างดี 

Opti Music เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ทรงประสิทธิภาพที่ทีมงานดนตรีบำบัด นำมาใช้เพื่อพัฒนา
ผู้รับการบำบัด ใช้หลักการทำงานโดยการเคลื่อนไหวของร่างกายและอุปกรณ์สะท้อนแสงตัดผ่านลำแสงผ่าน
ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างเสียงดนตรี หรือภาพแบบโต้ตอบ (Interactive) 

คลินิกศิลปะบำบัด เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ ช่วยสร้างสมาธิ การตัดสินใจ และการฝึกใช้
กล้ามเนื้อมัดเล็กที่มือ โดยทีมงานศิลปะบำบัดจะใช้กระบวนการเรียนรู้ทางศิลปะอันประกอบไปด้วย 6 กิจกรรม 
ไดแ้ก่ 

1. การวาดภาพอิสระ 
2. การระบายส ี
3. การปั้น/หลอ่ 
4. การทำบาติก 
5. การประดิษฐ ์
6. การปะติด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 
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การให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทย  

การแพทย์แผนไทยเป็นมรดกทางภูมิปญัญาของประเทศไทยเน้นหลักการรักษาสมดุลในร่างกาย
และกระตุ้นร่างกายตามหลักสมดุลย์ตามการแพทย์แผนไทยที่สืบทอดทาง ปรัชญา องค์ความรู้ และวิถี
ปฏิบัติ เพื่อการดูแลสุขภาพและการบำบัดรักษาโรคความเจ็บป่วยของคนไทยแบบดั้งเดิม สถาบันพัฒนาการเด็ก
ราชนครินทร์ ได้เปิดบริการการคลินิกแพทย์แผนไทยบูรณาการควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบันมีการตรวจ
วินิจฉัยทางการแพทย์แผนไทย และการบำบัด ฟื้นฟู เช่น การนวดแบบราชสำนัก การประคบ และการ
รับประทานยาสมุนไพร ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการกระตุ้น การรับรู้ของสมอง ทำให้เด็กมีการตอบสนองที่สงบลง 
และควบคุมพฤติกรรมได้ดีข้ึน เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เพิ่มการเคลื่อนไหวของข้อต่อต่างๆ และช่วยลด
อาการเกร็งของกล้ามเนื้อแขนขา และยังช่วยให้เด็กๆมีระบบขับถ่ายที่ดีข้ึนด้วย นอกจากนี้กลุ่มงานการแพทย์
แผนไทยยังมีบทบาทในการพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการ เช่น การพัฒนารูปแบบของการนวด ในเด็กสมาธิสั้น 
และการพัฒนายาสมุนไพรสำหรับเด็ก พัฒนาโครงการร่วมกับผู้ปกครองเด็กพิเศษ เป็นต้น 
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รายช่ือคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์   
 

1. นางสาวหทัยชนนี   บญุเจรญิ ผู้อำนวยการสถาบันพฒันาการเด็กราชนครินทร ์
2. นางกาญจนา คูณรังษีสมบรูณ์ รอง  ผู้อำนวยการกลุม่ภารกจิบริการจิตเวชและสุขภาพจิต , 

หัวหน้ากลุ่มภารกจิบริการจิตเวชและสุขภาพจิต,หัวหน้ากลุ่มงาน
การแพทย ์, หัวหน้ากลุ่มงานแพทยท์างเลือก  

3. นางดวงกมล   
   

ตั้งวิริยะไพบลูย ์ รอง  ผู้อำนวยการกลุม่ภารกจิพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ, 
      หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ,หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยออทสิติก      
      (Autism  Research Center : ARC) 

4. นางพรทิพย์          ธรรมวงค์                  รองผู้อำนวยการกลุม่ภารกิจการพยาบาล ,หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 
การพยาบาล,หัวหน้าสำนักงานกลุ่มการพยาบาล 

5. นายชาตรี             กำลังเก่ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ,หัวหน้ากลุม่ภารกจิอำนวยการ 
6. นางรชยา       
  

ปิงคลาศัย รองผู้อำนวยการกลุม่ภารกิจสนบัสนุนและพฒันาเครอืข่ายบริการ,  
หัวหน้ากลุ่มภารกจิสนบัสนุนและพฒันาเครือข่ายบริการ ,หวัหน้ากลุ่ม
งานวิกฤตสุขภาพจิต(MCATT) ,หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตามงาน
สุขภาพจิตในเขตสุขภาพ 

7. นางสาวอัญญรัตน์   แพงจันทร ์      หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม,หัวหน้ากลุ่มงานพฒันาคุณภาพบรกิาร และ
มาตรฐาน 

8. นางนุจร ี       คำด้วง        หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม 
9. นายรณสิงห์     รือเรือง        หัวหน้ากลุ่มงานจิตวิทยา  
10. นายสมนกึ       อนันตวรวงศ์   หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์, หัวหน้ากลุม่งานยุทธศาสตร ์และแผนงาน 
11. นางสาปรีชญา     พรหมมินทร์                 หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์,หัวหน้ากลุ่มงานวารสารวิชาการ   

นานาชาติ 
12. นางขวัญใจ     สันติกุล     หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาพิเศษ 
13. นางสาวน้ำค้าง     เจริญคุณ         หัวหน้ากลุ่มงานเวชระเบียน 
14. นางสาวพงึพิศ     ศรีสืบ          หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู   
16. นางสนุทรี   
   

ศรีโกไสย    หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพฒันา, 
กลุ่มงานการพยาบาลผูป้่วยใน (หัวหน้าหอผูป้่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น) 

17. นางสุภิญญา      
  

พรหมขัติแก้ว      หัวหน้างานตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง, หัวหน้ากลุ่มงานฝกึอบรมและวิเทศ
สัมพันธ์ 

18. นางสาวเสาวลักษณ์      ลังการ์พินธ์ุ      หัวหน้ากลุม่งานความร่วมมอืขององค์การอนามยัโลก 
19. นางศุภัคพิมล    ปาแปง   หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
20. นางนพวรรณ บัวทอง   หัวหน้างานจิตเวชฉุกเฉินและคลินิกการพยาบาลเฉพาะทาง 
21. นางสาวจุฬาภรณ์    สมใจ          หัวหน้าหอผู้ป่วยพัฒนาการ 
22. นางศิริพร    หอมคำวะ   หัวหน้ากลุม่งานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ 
23. นางชญานิษฐ์     อนันตวรวงศ์      หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลประเมินกระตุ้นพฒันาการฯ 
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24. นางสาวอมรา        

  
ธนศุภรัตนา  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน,  

หัวหน้ากลุ่มงานพฒันาศักยภาพเครือข่าย 

25. นางสาวแสงอรุณ  วงค์ปัญญา      หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
26. นางสาวรสริน    อิ่นคำ         หัวหน้ากลุ่มงานพสัด ุ 
27. นายฉัตรชัย     แสงชูวงศ์      หัวหน้ากลุม่งานโครงสรา้งพืน้ฐานและวิศวกรรมทางการแพทย ์
28. นางวันทนา     สมมิตร           หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ 
29. นายนัฑพงศ์    คำแก้ว          หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
30. นางสาวศุภลักษณ์    ชัยยา        หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป ,หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี , 

กรรมการและเลขานุการ  
31. นางสาวกาญจนา สมศร ี นักจัดการงานทั่วไปผู้ช่วยเลขานกุาร  
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สิทธิผู้ป่วย 

 
สิทธิผู้ป่วย หมายถึง ความชอบธรรม ที่ผู้ป่วยซึ่งรวมถึงผู้ที่ไปรับ บริการด้านสุขภาพสาขาต่างๆ 

จะพึงได้รับเพื่อคุ้มครอง หรือรักษาผลประโยชน์ อันพึงมีพึงได้ของตนเอง โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น 

1. ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิพื้นฐาน ที่จะได้รับบริการด้านสุขภาพ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ  
2. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับบริการ จากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ    

เนื่องจากความแตกต่างด้านฐานะ เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา ลัทธิการเมือง เพศ อายุ และลักษณะของ
ความเจ็บป่วย  

3. ผู้ป่วยที่ขอรับบริการด้านสุขภาพ มีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูล อย่างเพียงพอและเข้าใจชัดเจนจาก            
4. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเลือกตัดสินใจ ในการยินยอมหรือไม่ยินยอม                

ให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ปฏิบัติต่อตนเว้นแต่เป็นการ ช่วยเหลือรีบด่วนหรือจำเป็น  
5. ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต มีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือรีบด่วน จากผู้

ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ โดยทันทีตามความจำเป็นแก่กรณี โดยไม่คำนึงว่าผู้ป่วยจะร้องขอ 
ความช่วยเหลือหรือไม่  

6. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบช่ือ สกุล และประเภทของผู้ประกอบวิชาชีพ ด้านสุขภาพที่ เป็นผู้
ให้บริการแก่ตน  

7. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะขอความเห็น จากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพอื่น ที่มิได้เป็นผู้ให้บริการแก่ตน 
และมีสิทธิในการขอเปลี่ยน ผู้ให้บริการและสถานบริการได้  

8. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับการปกปิดข้อมูล เกี่ยวกับตนเองจากผู้ประกอบวิชาชีพ ด้านสุขภาพโดย
เคร่งครัด เว้นแต่จะได้รับความยินยอม จากผู้ป่วยหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 

9. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน ในการตดัสินใจเข้าร่วม หรือถอนตัวจากการเป็น ผู้ถูก
ทดลอง ในการทำวิจัย ของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ 

10. ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูล เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะของตน ที่ปรากฏในเวช
ระเบียน เมื่อร้องขอ ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัวของบุคคลอื่น  

11. บิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม อาจใช้สิทธิแทนผู้ป่วยที่เป็นเด็ก อายุยังไม่เกิน 18 ปบีริบูรณ์                      
ผู้บกพร่องทางกายหรือจิต ซึ่งไม่สามารถ ใช้สิทธิด้วยตนเองได้  
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สิทธิ/สวัสดิการที่บุคลากรได้รับ 

 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของขา้ราชการ  และลูกจ้างประจำ 
1. ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ  จะมีการทดลองปฏิบัตงิาน  เป็นเวลา   6  เดือน 
2. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทกุ  6  เดือน  เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/เพิ่มค่าจ้าง  ปีละ 2  ครั้ง  

ในวันที่   1 เมษายน  และ  1  ตุลาคม  ของทุกปี 
3. ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถกูสัง่พักราชการเกิน  2  เดือน 
4. ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ขาดราชการโดยไมม่ีเหตุผลอันสมควร 
5. ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องมีเวลาปฏิบัติงานไม่นอ้ยกว่า  4  เดือน   
6. ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไมล่าป่วยและกจิ  เกิน  23  วัน 
7. ในครึ่งปีที่แล้วมาต้องไม่ถกูลงโทษทางวินัยที่หนักกว่าโทษภาคทัณฑ์ 

 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 

1.   มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานทุก  6  เดือน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนปลีะ 1  ครั้ง 
      หรือ  3 - 5  % 
2.   การพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนตอ้งมเีวลาปฏิบัติราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า  8  เดือน 
3.   การประเมินผลการปฏิบัตงิานของพนักงานราชการเพือ่ประโยชน์ดังนี้  คือ 

3.1 การเลื่อนค่าตอบแทน 
3.2 การเลิกจ้าง 
3.3 การต่อสญัญาจ้าง 
3.4 อื่น ๆ   

 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว 

1.   มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเป็นการจ้างต่อเนื่อง 
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สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เก้ือกูลของข้าราชการ   ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ 
 
ข้าราชการและลูกจ้างประจำ 
  สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล  คือ  ค่าตอบแทนทีท่างราชการจ่ายให้แก่ข้าราชการ  ลกูจ้าง
ส่วนราชการ นอกเหนือจากเงินเดือน/ค่าจ้าง  ทั้งที่เป็นตัวเงนิและไม่เป็นตัวเงิน เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลงัใจ  และ
อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนช่วยเสรมิสร้างความมั่งคงในการดำรงชีวิตแก่
ข้าราชการ  และรักษาบุคคลเหล่าน้ันให้อยู่ในระบบราชการอีกด้วย 
1. การลาโดยให้ไดร้ับเงินเดือน 

1.1 ลาป่วย  ในปีงบประมาณหนึ่ง ๆ ( 1 ตุลาคม-30 กันยายน) มีสิทธิลาป่วยไม่เกินปลีะ 60 วันทำการ  แต่ใน  
กรณีจำเป็นอธิบดหีรอืตำแหน่งเทียบเท่าข้ึนไป อนญุาตใหล้าได้อีกไม่เกิน 60 วันทำการ และถ้าป่วย
เนื่องจากประสบอันตรายระหว่างปฏิบัติหน้าทีร่ัฐมนตรีอนญุาตให้ลาได้ไม่เกิน 1 ปี  

ลาอย่างไร 
ส่งใบลาต่อผู้บงัคับบญัชาก่อนหรือในวันลาในกรณีไม่อาจส่งไปลาก่อนได้ใหส้่งใบลาในทันทีที่มา
ปฏิบัติงาน  

1.2 ลาคลอดบุตร   ลาคลอดได้  90 วัน 
ลาอย่างไร 
ส่งใบลาต่อผู้บงัคับบญัชาก่อนหรือในวันทีล่า  การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด  ก่อนหรือหลังวันที่
คลอดบุตรก็ได้แต่เมื่อรวมวันลาแล้วต้องไม่เกิน  90  วัน 

    1.3  การลากจิส่วนตัว   เป็นการลาเพื่อทำกจิธุระ  ลาได้ปีละ  45  วันทำการ  หากเป็นปีแรกที่เข้ารบั 
ราชการลาได้ไมเ่กิน  15  วัน  กรณีลากิจเพื่อเลี้ยงดบูุตรต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรลาได้ไม่ 
เกิน  150 วันทำการ  แต่ไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา 

 ลาอย่างไร 
ส่งใบลาต่อผู้บงัคับบญัชาก่อน เมื่อได้รับอนญุาตจงึหยุดราชการได้ (แต่หากจำเป็นไม่สามารถรอได้ให้สง่
ใบลาพร้อมเหตุความจำเป็นแล้วหยุดราชการไปก่อนได้ แต่ต้องช้ีแจงเหตุผลใหผู้้บงัคับบญัชาทราบ
โดยเร็ว) ในกรณีระหว่างลากิจนี้ หากมรีาชการเร่งด่วนผูบ้งัคับบญัชาสามารถเรียกตัวมาปฏิบัตริาชการ
ได้  แต่ยกเว้นกรณีลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดบูุตร 

1.4 ลาพักผ่อนประจำป ี  
ลาได้ปีละ  10  วันทำการ  สามารถสะสมวันลาพักผ่อนประจำปีที่ยงัมิได้ลาในปีนั้นไปรวมกับปีต่อไปได ้
แต่ต้องรวมกันไมเ่กิน 20 วันทำการ สำหรับผู้ทีร่ับราชการไม่น้อยกว่า 10 ปี สามารถสะสมวันลาได้ไม่
เกิน 30 วันทำการ  แต่ถ้าเป็นข้าราชการบรรจุใหม่ตอ้งมีเวลาปฏิบัตริาชการนบัแต่วันบรรจุถึงสิ้น
ปีงบประมาณ (30 กันยายน)  ไม่น้อยกว่า 6 เดือนจึงมีสทิธิลา 
ลาอย่างไร 
ต้องสง่ใบลาพักผ่อนต่อผูบ้ังคับบญัชาก่อนและเมื่อได้รบัอนญุาตโดยไม่มีผลเสียหายแก่ราชการจงึหยุด
ราชการได้  และในระหว่างลาน้ี  หากมรีาชการเร่งด่วนผู้บงัคับบญัชาอาจเรียกตัวกลับมาปฏิบัติราชการ
ได ้
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1.5 ลาอุปสมบทหรือลาไปประกอบพิธีฮจัจ์     ข้าราชการที่รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า1 ปี และยังไม่เคย
อุปสมบท หรือลาไปประกอบพิธีฮัจจ์ ได้ไม่เกิน 120 วัน  เมื่อได้รับอนญุาตใหล้าอุปสมบทต้องลา
อุปสมบทภายใน 10 วัน นับแต่วันเริ่มลาและเมื่อลาสกิขาหรือกลบัประเทศไทยแล้วต้องกลบัมาปฏิบัติ
ราชการภายใน 5 วัน มิฉะนั้นจะถูกงดจ่ายเงินเดือน 
ลาอย่างไร 
ต้องสง่ใบลาต่อผูบ้ังคับบัญชาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนวันอุปสมบท หรือก่อนวันเดินทางไป
ประกอบพิธีฮจัจ์ หากไม่สามารถลาได้  ให้มารายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการและขอถอนวันลา และ
ถือว่าวันที่หยุดราชการเป็นการลากิจส่วนตัว 

1.6 การลาเข้ารบัการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลการเข้ารับการตรวจเลอืกเพื่อรบัราชการเป็นทหาร
กองประจำการ  หรือการเข้ารับการเตรียมพลเพื่อตรวจสอบความพรั่งพร้อมตามกฎหมายว่าด้วยการรบั
ราชการทหาร  ลาได้ตามระยะเวลาของภารกจิที่กำหนดไว้ในหมายเรียก 
ลาอย่างไร 
สำหรับการเข้ารับการเตรียมพล  เมื่อไดร้ับหมายเรียก  ใหร้ายงานต่อผูบ้ังคับบัญชาภายใน  48  ช่ัวโมง  
(เว้นแต่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับราชการทหาร  ให้รายงานต่อผูบ้ังคับบัญชาก่อน
วันตรวจเลอืกไม่น้อยกว่า  48  ช่ัวโมง)และสามารถเดินทางไปปฏิบัติภารกจิตามหมายเรียก  โดยไม่ต้อง
รออนุญาตจากผู้บังคับบญัชา เมื่อพ้นภารกจิใหก้ลบัมาปฏิบัติราชการภายใน  7  วัน มิฉะนั้นทาง
ราชการจะงดจ่ายเงินเดือน   กรณีจำเป็นหัวหน้าส่วนราชการอาจขยายเวลาให้ไมเ่กิน  15  วัน 

1.7 ลาไปศึกษา  ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัย 
ลาได้ไม่เกิน 4 ปี แต่อาจให้ลาต่อไปได้อีกแต่รวมแล้วไม่เกิน 6 ปี ข้าราชการทีจ่ะลาต้องรับราชการ
มาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 

2.  การลาโดยไม่ได้รับเงินเดือน 
2.1 ลาป่วย 

ลาเกินปีละ  120  วัน  ยกเว้นลาป่วยเนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัตริาชการ 
2.2 ลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตร 

ลาได้ไม่เกิน  150  วันทำการ 
2.3 ลาติดตามคู่สมรส 

ลาได้ไม่เกิน  2  ปี  กรณีจำเป็นลาต่อได้อกี 2 ปี  รวมแล้วไม่เกิน  4  ป ี
 

อนึ่ง  หากจำนวนวันลาป่วยและลากิจเกิน 23  วัน  ของแต่ละรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน   
( 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม  และ 1 เมษายน – 30  กันยายน)    รวมท้ังการลาบ่อยครั้งและมาสายเกินกว่า
จำนวนครั้งท่ีราชการกำหนด  อาจจะไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน/เพ่ิมค่าจ้าง 
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3. เงินสวัสดิการ 
3.1  ค่ารักษาพยาบาล   สำหรับตนเองและครอบครัว คือ  บิดา  มารดา     คู่สมรส  และบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมาย  ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  คนที่ 1-3     
3.2  ค่าเล่าเรยีนบุตร  สำหรบับุตรโดยชอบด้วยกฎหมายได้  3  คน  ตามลำดับก่อนหลัง  และอายุไม่เกิน  
25  ปีบริบูรณ์  (นับถึงวันที่  1 พฤษภาคม) 

4.  เงินเบี้ยกันดาร    จ่ายให้ตามท้องที่ทีก่ระทรวงการคลงักำหนด 
5.  เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ตามระเบียบกระทรวงการคลังกำหนด) 
6.  ค่าเชา่บา้น, เชา่ซื้อบา้น    (ตามระเบียบกระทรวงการคลังกำหนด) 
7.  ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการในประเทศ  (ตามระเบียบกระทรวงการคลังกำหนด) 
 
8.  อ่ืน ๆ 

- โครงการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างดีเด่น 
- โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการและลูกจ้างประจำอัตราเงินกู้ตามที่ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์กำหนด  (ติดต่องานการเจ้าหน้าที่) 
 -    สหกรณ์กรมสุขภาพจิต  (ติดต่องานการเงินและบัญชี) 
 -    ฌาปนกิจสงเคราะห์ของกระทรวงสาธารณสุข  (ติดต่องานการเจ้าหน้าที่) 

- การขอทำบัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ   (ติดต่องานการเจ้าหน้าที่) 
- การทำบัตรเจ้าหน้าที่  (ติดต่องานงานการเจ้าหน้าที่) 
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พนักงานราชการ 
1.  พนักงานราชการมีสิทธิการลา ในประเภทต่าง ๆ  ดังต่อไปนี ้

1.1 การลาป่วย  มีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง  และให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ปีหนึ่งไม่เกิน  30  
วันทำการ 

1.2 การลากิจส่วนตัวให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ปีหนึ่งไม่เกิน  10  วัน 
1.3 การลาพักผ่อน มีสิทธิลาพักผ่อนปีละ 10 วันทำการ สำหรับในปีแรกที่ได้รับการจ้างเป็นพนักงาน

ราชการยังไม่ครบ  6  เดือน  ไม่มีสิทธิลาพักผ่อน เว้นแต่พนักงานราชการที่มีสัญญาจ้างต่อเนื่องกัน
ในส่วนราชการเดิมรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน พนกังานราชการผู้ใดที่ทำงานครบ 1 ปีข้ึนไป 
และในปีที่ผ่านมาพนักงานราชการผู้นั้นมิได้ลาพักผ่อนประจำปี หรือลาพักผ่อนประจำปีแล้วไม่ครบ 
10 วันทำการ ให้สามารถนำวันลาพักผ่อนที่เหลือซึ่งยังไม่ ได้ลามาสะสมได้ แต่วันลาพักผ่อนที่จะ
นำมาสะสมต้องไม่เกิน 5 วันทำการโดยเมื่อรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันแล้วต้องไม่เกิน 15 วัน
ทำการ 

1.4 การลาคลอดบุตร  ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ไม่เกิน  45  วัน  อีก  45  วัน  ให้รับจาก
สำนักงานประกันสังคม  ทั้งนี้  ตามสิทธิที่เกิดข้ึนตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม 

1.5 การลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ  เพื่อฝึกวิชาทหาร  เข้ารับการระดมพล  
หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อมให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ปีหนึ่งไม่เกิน  60  วัน 

ในกรณีที่พนักงานราชการเข้าทำงานไม่ถึง  1  ปี  ให้ทอนสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนการลากิจส่วนตัว และการ
ลาพักผ่อน  ลงตามส่วนของจำนวนวันที่จ้าง 
2.  ให้พนักงานราชการได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ  ดังนี้ 

2.1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
ให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  พ.ศ. 2536  โดยอนุโลม 

2.2 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
ให้มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมของส่วนราชการ  พ.ศ.2534  และที่แก้ไขเพิ่มเติมได้โดยอนุโลม 

2.3 สิทธิเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  (รับจากสำนักงานประกันสังคม) 
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หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ข้าราชการ 
 

ลำดับ ระดับตำแหน่ง เครื่องราชอิสริยาภรณ์  
 ท่ีขอพระราชทาน 

เง่ือนไขและระยะเวลา 
การขอพระราชทาน 

 
หมายเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้
ถึง 

 
1 

ประเภทท่ัวไป 
ระดับปฏิบัติงาน 
 

 
บ.ม. 

 
จ.ช. 

 
1. เริ่มขอพระราชทาน บ.ม. 
2. ไดรับเงินเดือนต่ำกวาข้ันต่ำ 
ของระดบัชํานาญงาน และ 
ดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา 
10 ป บริบูรณ ขอ บ.ช. 
3. ไดรับเงินเดือนไมต่ำากวาข้ันต่ำ 
ของระดบัชํานาญงาน ขอ จ.ม. 
4. ไดรับเงินเดือนไมต่ำากวาข้ันต่ำ 
ของระดบัชํานาญงาน และ 
ดํารงตําแหนงมาแลวไมนอยกวา 
10 ป บริบูรณ ขอ จ.ช. 
 

 
1. ตองมีระยะเวลา 
   รับราชการติดตอกัน 
   มาแลวไมนอยกวา  5 ป 
   บริบูรณ นับตั้งแต 
   วันเริ่มเขารับราชการ 
    จนถึงวันกอนวัน 
    พระราชพิธี 
    เฉลิมพระชนมพรรษา 
    ของปที่จะขอ
พระราชทาน 
    ไมนอยกวา 60 วัน 
2. ลําดับ 4, 8 – 10   
    และ 12 – 15  การขอ 
    กรณีปที่เกษียณอายุ 
   ราชการตามขอ 4  
    หรือขอ 5  แลวแต
กรณี ใหขอปติดกันได ้

2 ระดับชำนาญการ ต.ม. ต.ช. 
 

1.  เริ่มขอพระราชทาน  ต.ม. 
2.  ดำรงตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 
     5  ปีบริบรูณ์  ขอ ต.ช. 

3 ระดับอาวุโส ท.ม. ท.ช. 1.  เริ่มขอพระราชทาน  ท.ม. 
2.  ดำรงตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 
     5  ปีบริบรูณ์  ขอ  ท.ช. 

4 ระดับทกัษะพิเศษ - ม.ว.ม. 1.  ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 
      3  ปีบริบูรณ์  ขอ  ป.ม. 
2.   ได้  ป.ม.  มาแล้วไม่น้อยกว่า 
       3  ปีบริบรูณ์  ขอ  ป.ช. 
3.  ได้  ป.ช.  มาแล้วไม่น้อยกว่า 
       5  ปีบริบรูณ์  ขอ  ม.ว.ม. 
4.  ในปีที่เกษียณอายุราชการ 
      ขอพระราชทานสูงข้ึนได้ 
      อีก  1  ช้ันตรา  แต่ไม่เกิน  ป.ช. 

 
5 

ประเภทวิชาการ 
ระดับปฏิบัติงาน 
 

 
ต.ม. 

 
- 
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ลำดับ ระดับตำแหน่ง เครื่องราชอิสริยาภรณ ์
ท่ีขอพระราชทาน 

เง่ือนไขและ 
ระยะเวลาการขอพระราชทาน 

หมายเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
    6 ระดับชำนาญการ ต.ช. ท.ช. 

 
1.  เริ่มขอพระราชทาน  ต.ช. 
2.  ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าข้ันต่ำ 
     ของระดับชำนาญการพเิศษ  
     ขอ  ท.ม. 
3.  ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าข้ันต่ำ 
     ของระดับชำนาญการพเิศษมาแล้ว 
     ไม่น้อยกว่า  5  ปี  ขอ  ท.ช. 

 

7 ระดับชำนาญการพเิศษ ท.ช. ป.ม. 1.  เริ่มขอพระราชทาน  ท.ช. 
2.  ได้รับเงินเดือนข้ันสูงและได ้
      ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
      บริบูรณ์  ขอ  ป.ม. 

8 
 
 
 
 

ระดับเช่ียวชาญ - ม.ว.ม. 1.  ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 
      3  ปีบริบูรณ์  ขอ  ป.ม. 
2.   ได้  ป.ม.  มาแล้วไม่น้อยกว่า 
       3  ปีบริบรูณ์  ขอ  ป.ช. 
3.  ได้  ป.ช.  มาแล้วไม่น้อยกว่า 
       5  ปบีริบรูณ์  ขอ  ม.ว.ม. 
4.  ในปีที่เกษียณอายุราชการ 
      ขอพระราชทานสูงข้ึนได ้
      อีก  1  ช้ันตรา  แต่ไม่เกิน  ป.ช. 
       เว้นกรณีลาออก 

9 ระดับทรงคุณวุฒ ิ
ที่ได้รับเงิน 
ประจำตำแหน่ง 
13,000  บาท 
 

- ม.ป.ช. 1.  เลื่อนช้ันตราตามลำดับได้ทุกป ี
     จนถึง  ป.ม. 
2.   ได้  ป.ม.  มาแล้วไม่น้อยกว่า 
       3  ปีบริบรูณ์  ขอ  ป.ช. 
3.  ได ้ ป.ช.  มาแล้วไม่น้อยกว่า 
       5  ปีบริบรูณ์  ขอ  ม.ว.ม. 
4.    ได ้ ม.ว.ม. มาแล้วไม่น้อยกว่า 
        5  ปีบริบูรณ์  ขอ  ม.ป.ช. 
5.    ในปีที่เกษียณอายุราชการ 
      ขอพระราชทานสูงข้ึนได ้
      อีก  1  ช้ันตรา  แต่ไม่เกิน  ม.ว.ม. 
       เว้นกรณีลาออก 
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ลำดับ ระดับตำแหน่ง เครื่องราชอิสริยาภรณ ์

ท่ีขอพระราชทาน 
เง่ือนไขและ 

ระยะเวลาการขอพระราชทาน 
หมายเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
10 ระดับทรงคุณวุฒ ิ

ที่ได้รับเงินประจำ
ตำแหน่ง 
15,600  บาท 

- ม.ป.ช. 1.  ได้  ป.ม.  มาแล้วไม่น้อยกว่า   
      3  ปีบริบูรณ์  ขอ  ป.ช. 
2.  ได้  ป.ช.  มาแล้วไม่น้อยกว่า 
      3  ปีบริบูรณ์  ขอ  ม.ว.ม 
3.  ได้  ม.ว.ม.  มาแล้วไม่น้อยกว่า 
      3  ปีบริบูรณ์  ขอ  ม.ป.ช 
4.   ในปีที่เกษียณอายุราชการ 
       ขอพระราชทานสงูข้ึนได ้
       อีก  1  ช้ันตรา  เว้นกรณี 
      ลาออก 

 

 
    
11 

ประเภทอำนวยการ 
ระดับต้น 

 
ท.ช. 

 
ป.ม. 

 

 
1.  เริ่มขอพระราชทาน  ท.ช. 
2.  ได้รับเงินเดือน    ข้ันสูง  และ 
      ได้  ท.ช.  มาแล้วไม่น้อยกว่า  
       3  ปีบริบรูณ์  ขอ  ป.ม. 

12 ระดับสูง - ม.ว.ม. 1.  ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 
      3  ปีบริบูรณ์  ขอ  ป.ม. 
2.   ได้  ป.ม.  มาแล้วไม่น้อยกว่า 
       3  ปีบริบรูณ์  ขอ  ป.ช. 
3.  ได้  ป.ช.  มาแล้วไม่น้อยกว่า 
       5  ปีบริบรูณ์  ขอ  ม.ว.ม. 
4.  ในปีที่เกษียณอายุราชการ 
      ขอพระราชทานสูงข้ึนได้ 
      อีก  1  ช้ันตรา  แต่ไม่เกิน  
ป.ช. 
     เว้นกรณีลาออก 
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ประเภทบริหาร 
ระดับต้น 

 
- 

 
ม.ว.ม. 

 
1.  ได้ ท.ช. มาแล้วไม่น้อยกว่า 
      3  ปีบริบูรณ์  ขอ  ป.ม. 
2.   ได้  ป.ม.  มาแล้วไม่น้อยกว่า 
       3  ปีบริบรูณ์  ขอ  ป.ช. 
3.  ได้  ป.ช.  มาแล้วไม่น้อยกว่า 
       5  ปีบริบรูณ์  ขอ  ม.ว.ม. 
4.  ในปีที่เกษียณอายุราชการ 
      ขอพระราชทานสูงข้ึนได้ 
      อีก  1  ช้ันตรา  แต่ไม่เกิน  
ป.ช. 
       เว้นกรณีลาออก 
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ลำดับ ระดับตำแหน่ง เครื่องราชอิสริยาภรณ ์
ท่ีขอพระราชทาน 

เง่ือนไขและ 
ระยะเวลาการขอพระราชทาน 

หมายเหต ุ

เริ่มต้นขอ เลื่อนได้ถึง 
14 ระดับสูง 

ที่ได้รับเงินประจำ
ตำแหน่ง 
14,500  บาท 

- ม.ป.ช. 1. เลื่อนช้ันตราตามลำดับได้ทุกป ี
    จนถึง  ป.ม. 
2.  ได้  ป.ม.  มาแล้วไม่น้อยกว่า   
      3  ปีบริบูรณ์  ขอ  ป.ช. 
3.  ได้  ป.ช.  มาแล้วไม่น้อยกว่า 
      3  ปีบริบูรณ์  ขอ  ม.ว.ม 
3.  ได ้ ม.ว.ม.  มาแล้วไม่น้อยกว่า 
      3  ปีบริบูรณ์  ขอ  ม.ป.ช 
4.   ในปีที่เกษียณอายุราชการ 
       ขอพระราชทานสงูข้ึนได้ 
       อีก  1  ช้ันตรา  แต่ไม่เกิน  
ม.ว.ม. 
       เว้นกรณีลาออก 
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ระดับสูง 
ที่ได้รับเงิน 
ประจำตำแหน่ง 
21,000  บาท 

- ม.ป.ช. 
 

1.  ได้  ป.ม.  มาแล้วไม่น้อยกว่า   
      3  ปีบริบูรณ์  ขอ  ป.ช. 
2.  ได้  ป.ช.  มาแล้วไม่น้อยกว่า 
      3  ปีบริบูรณ์  ขอ  ม.ว.ม 
3.  ได ้ ม.ว.ม.  มาแล้วไม่น้อยกว่า 
      3  ปีบริบูรณ์  ขอ  ม.ป.ช 
4.   ในปีที่เกษียณอายุราชการ 
       ขอพระราชทานสงูข้ึนได ้
       อีก  1  ช้ันตรา  เว้นกรณี
ลาออก 

 
*  เมื่อได้รบัเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสูงข้ึน  ต้องส่งคืนเครื่องราชช้ันรอง (ตระกลูเดียวกันคืน)   เช่น  เมื่อได้รับ            
จ.ม.  ตอ้งคืน  บ.ม.  หรือ  ได้รับ  ต.ม.  ต้องคืน  จ.ม.  และต้องคืนให้หมดก่อนเกษียณอายุส่วนเหรียญจกัรพรรดมิาลา  
ไม่ต้องคืน 
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หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ลูกจ้างประจำ 
 
ลูกจ้างประจำ  ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้เฉพาะหมวดฝมีือ  และมหีลกัเกณฑ์  ดังนี ้
1. รับราชการติดต่อกันมาครบ 8 ปีบริบรูณ์นับจากวันบรรจุถึงวันที่ 6 ตุลาคม (ก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษา 60วัน)  

และมีเงินเดอืนถึง  6,020  บาท  มีสิทธิ  ขอ  บ.ม. (เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย) 
2. เมื่อรับ  บ.ม.  ครบ  5 ปีแล้ว  มีสิทธิขอ  บ.ช.  (เบญจมาภรณ์ช้างเผือก) 
3. เมื่อรับ  บ.ช.  ครบ  5  ปีแล้ว  มีสิทธิขอ  จ.ม. (จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย) 
4. เมื่อรับ  จ.ม.  ครบ  5  ปีแล้ว  มีสิทธิขอ  จ.ช.  (จัตรุถาภรณ์ช้างเผือก) 
*  เมื่อได้รบัเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ันสูงข้ึน  ต้องส่งคืนเครื่องราชช้ันรอง (ตระกลูเดียวกันคืน)   เช่น  เมื่อได้รับ  จ.ม.  
ต้องคืน  บ.ม.  และต้องคืนใหห้มดก่อนเกษียณอายุ 
 
หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์พนกังานราชการ 
 
กลุ่มงานบริการและกลุ่มงานเทคนิค เช่น  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมลู  ผู้ช่วยเหลือคนไข้  และนายช่างเทคนิค    
1.  ต้องปฏิบัตงิานติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  5 ปีบรบิูรณ์นับจากวันเริ่มจ้างถึงวันที่  6  ตุลาคม 
(ก่อนวันเฉลมิพระชนมพรรษา  60  วัน)   มีสิทธิขอ  บ.ม.(เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย) 
2. เมื่อรบั  บ.ม.  ครบ  5 ปีแล้ว  มีสิทธิขอ  บ.ช.  (เบญจมาภรณ์ช้างเผือก) 
3. เมื่อรบั  บ.ช.  ครบ  5  ปีแล้ว  มีสิทธิขอ  จ.ม. (จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย) 
4. เมื่อรบั  จ.ม.  ครบ  5  ปีแล้ว  มีสิทธิขอ  จ.ช.  (จัตรุถาภรณ์ช้างเผือก) 
 
กลุ่มงานบริหารท่ัวไป   เช่น  ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
1.  ต้องปฏิบัตงิานติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  5 ปีบรบิูรณ์นับจากวันเริ่มจ้างถึงวันที่  6  ตุลาคม 
(ก่อนวันเฉลมิพระชนมพรรษา  60  วัน)   มีสิทธิขอ  บ.ช.(เบญจมาภรณ์ช้างเผือก) 
2. เมื่อรบั  บ.ช.  ครบ  5  ปีแล้ว  มีสิทธิขอ  จ.ม. (จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย) 
3. เมื่อรบั  จ.ม.  ครบ  5  ปีแล้ว  มีสิทธิขอ  จ.ช.  (จัตรุถาภรณ์ช้างเผือก) 
4. เมือ่รบั  จ.ช.  ครบ  5  ปีแล้ว  มีสิทธิขอ  ต.ม. (ตริตาภรณ์มงกุฎไทย) 
 
กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ   เช่น  ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์   
1.  ต้องปฏิบัตงิานติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  5 ปีบรบิูรณ์นับจากวันเริ่มจ้างถึงวันที่  6  ตุลาคม 
(ก่อนวันเฉลมิพระชนมพรรษา  60  วัน)   มีสิทธิขอ  จ.ม. (จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย) 
2. เมื่อรบั  จ.ม.  ครบ  5  ปีแล้ว  มีสิทธิขอ  จ.ช.  (จัตรุถาภรณ์ช้างเผือก) 
3. เมือ่รบั  จ.ช.  ครบ  5  ปีแล้ว  มีสิทธิขอ  ต.ม. (ตริตาภรณ์มงกุฎไทย) 
4. เมือ่รบั  ต.ม.  ครบ  5 ปีแล้ว  มีสิทธิขอ  ต.ช.  (ตริตาภรณ์ช้างเผือก) 
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สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เก้ือกูลของลูกจ้างชั่วคราว 
 

ลูกจ้างช่ัวคราว   หมายถึง   ลูกจ้างรายเดือน  รายวัน  และรายช่ัวโมง   ที่จ้างไว้ปฏิบัติงานที่มี
ลักษณะช่ัวคราว   และหรือมีกำหนดเวลาจ้างที่ชัดเจน   แต่ทั้งนี้ระยะเวลาการจ้างต้องไม่เกินปีงบประมาณ
ลูกจ้างของทางราชการดังกล่าว  นอกจากจะได้รับเงินค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานเป็นค่าจ้างแล้ว   ยังได้รับ
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกือ้กูลอื่น ๆ   จากทางราชการตลอดเวลาที่ได้รับราชการอยู่จนเมื่อพ้นราชการ  ทั้งนี้  
เพื่อเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานให้กับทางราชการ  และเพื่อเสริมสร้างความมั่งคงในการดำรงชีวิต   อีกทั้ง
ยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย 

 
1. สิทธิเกี่ยวกับการลา 

1.1 การลาป่วย 
กรณีเริ่มเข้าปฏิบัติงานในปีแรก ลูกจ้างช่ัวคราวมีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติ  ปีหนึ่งไม่เกิน  8  
วันทำการ เว้นแต่ในกรณีที่ระยะเวลาปฏิบัติงานในปีแรกไม่ครบ 6 เดือน  ไม่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิดังกล่าว  
และในปีถัดไปลูกจ้างช่ัวคราวซึ่งจ้างไว้ปฏิบัติงานต่อเนื่องมีสิทธิลาป่วยโดยได้รับค่าจ้างอัตราปกติ
ระหว่างลา   ปีหนึ่งไม่เกิน  15  วันทำการ 

2.2 การลาคลอดบุตร 
ลูกจ้างช่ัวคราวที่จ้างไว้ปฏิบัติงานต่อเนื่อง มีสิทธิลาเนื่องจากการคลอดบุตรปีหนึ่งไม่เกิน  90  วัน  โดยมี
สิ ทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลาจากส่วนราชการไม่เกิน  45  วัน  อีก  45  วัน  ให้ได้รับจากประกันสังคม   
แต่กรณีที่เริ่มเข้าปฏิบัติงานในปีแรกไม่ครบ  7  เดือน  ไม่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิดงักล่าว 

2.3 การลาพกัผอ่น 
       ลูกจ้างช่ัวคราวมีสิทธิได้รับค่าจ้างระหว่างลาพักผ่อนประจำปี  10  วันทำการ  แต่ในปีแรก  
       ต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  6  เดือน  จึงได้รับสิทธิดังกล่าว 
2.4 การลาเข้ารับการฝึกวิชาทหาร  เข้ารับการระดมพล หรือการเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม และการ

ไปรับการตรวจคัดเลือกเพื่อรับราชการทหาร 
- การลาเข้ารับการฝึกทหาร  ให้ได้รับค่าจ้างอัตราปกติไม่เกิน  2  เดือน 
- การลาเพื่อเข้ารับการระดมพลหรือเข้ารับการทดลองความพรั่งพร้อม  ให้รับค่าจ้างอัตราปกติใน

ระหว่างนั้น   เท่าที่จำเป็น 
- การลาไปรับการตรวจคัดเลือกเพื่อรับราชการทหาร  ให้รับค่าจ้างอัตราปกติในระหว่างนั้น  เท่าที่

จำเป็น 
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2.  สิทธิเกี่ยวกับการรกัษาพยาบาล  (รับจากสำนักงานประกันสังคม)  
 

ตามกฎหมายประกันสังคม กำหนดให้ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือนของส่วนราชการต้องเข้าระบบ
ประกันสังคม  โดยนายจ้าง (ส่วนราชการ)  จะต้องหักค่าจ้างจากลูกจ้างนำส่งเป็นเงินสมทบในส่วนของ
ผู้ประกันตน  และนายจ้างจะจ่ายเงนิสมทบในส่วนของนายจ้าง   เข้ากองทุนประกันสังคมให้กับลูกจ้างด้วย  ตาม
อัตราที่กฎหมายกำหนด (อัตราการจ่ายเงินสมทบประจำปี 2547 จ่ายเข้ากองทุนฝ่ายละ ร้อยละ 5 ของค่าจ้าง
ก่อนหักภาษี) 

เงินกองทุนประกันสังคมดังกล่าวมีไว้เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์ทดแทน
ในกรณีต่าง ๆ  โดยเมื่อลูกจ้างผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว  
จะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนจากกองทุน  ดังต่อไปนี้ 

 
1. ประโยชนท์ดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจบ็ป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน 
 

หลักเกณฑท์ี่จะทำให้มสีิทธิ   
จ่ายเงินสมทบในส่วนของกรณีเจบ็ป่วยฯ  มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายในระยะเวลา  15  เดือน 

ก่อนวันรับบริการทางการแพทย ์
 
สิทธิท่ีจะได้รับ 
- บริการทางการแพทย์ รวมถึงค่าอวัยวะเทียมและอปุกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค 

ตามหลกัเกณฑ์  โดยผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยสามารถเข้ารบัการรกัษาพยาบาล  ณ  โรงพยาบาลทีเ่ลือกไว้โดยไม่
เสียค่าใช้จ่ายในการรักษา  (ยกเว้นโรคและบริการที่ไมอ่ยู่ในความคุ้มครอง) 

 
กรณีเจ็บป่วยทั่วไป 

-   สถานพยาบาลที่ระบุไว้ในบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล  หรือเครือข่ายของสถานพยาบาลนั้น  
จะให้การรักษาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  เว้นแต่มีความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวก  หรือผู้ป่วยพิ เศษ  
หรือเวชภัณฑ์พิเศษ  นอกเหนือจากที่แพทย์สั่งผู้เข้ารับการรักษาจะต้องจ่ายเงินเพิ่มเอง 

กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน (คือโรคหรืออาการของโรคที่ลักษณะรุ่งแรงอันอาจเป็นอันตราย 
ถึงแก่ชีวิตหรืออาการของโรคเป็นมากต้องทำการช่วยชีวิตเป็นการด่วน  และโรคที่ต้องผ่าตัดด่วนหากปล่อยไว้จะเป็น
อันตรายต่อชีวิต)ในกรณีผู้ประกันตนไม่สามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่ระบุไว้ใน       บตัรรับรองสิทธิ
การรักษาพยาบาล สำนักงานประกันสังคมจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล เท่าที่จำเป็นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
ภายในระยะเวลาไม่เกิน  72 ช่ัวโมง (ไม่นับรวมวันหยุดราชการ)  ฉะนั้นผู้ประกันตนหรือบุคคลอื่น ที่เกี่ยวข้องต้อง
แจ้ง สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯทราบโดยเร็ว  เพื่อรับผิดชอบการรักษาพยาบาลต่อไป  สำหรับค่า
รักษาพยาบาลที่เกิดข้ึนในกรณีฉุกเฉินภายใน 72 ช่ัวโมง  สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลคืนจากประกันสังคม ตาม
หลักเกณฑ์ที่กำหนด 
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กรณีอุบัติเหตุ (คือเหตุที่เกิดข้ึนโดยไม่คาดคิด  และเป็นผลกระทบจากสภาพแวดล้อม 

ภายนอก)   ผู้ประกันตนที่ไม่เข้ารับการรักษา  ณ  โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ สามารถเข้ารับการรักษากับ
สถานพยาบาลอื่นได้   โดยสำนักงานประกันสังคม  รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จำเป็นภายในระยะเวลาไม่
เกิน  72  ช่ัวโมง  เงื่อนไขเดียวกับกรณีฉุกเฉิน  โดยผู้ประกันตนสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อนและสามารถ
เบิกคืนจากสำนักงานประกันสังคม  ตามเกณฑ์ที่กำหนด 

- เงินทดแทนจากการขาดรายได้  จะจ่ายให้หลังจากลูกจ้างใช้สิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้ม 
ครองแรงงาน  เป็นอัตรา  50%ของค่าจ้าง  เมื่อต้องหยุดพักรักษาตัว  ครั้งละไม่เกิน  90วัน  ปีละไม่เกิน  180  
วัน  เว้นแตโ่รคเรื้อรัง  ปีละไม่เกิน  365  วัน 

-    ค่าบริการทางแพทย์กรณีทันตกรรม   ได้ครั้งละไม่เกิน  250  บาท  ปีละไม่เกิน  500 บาท 
หลักฐานท่ีต้องนำติดตัวเมื่อไปรับบริการทางการแพทย์ 

1.  บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล 
2. บัตรที่ทางราชการออกใหท้ี่มีรปูถ่ายของผูป้ระกันตน  เช่น  บัตรประจำตัวประชาชน  หรือใบอนุญาต

ขับข่ีรถยนต์ 
 
โรคที่ไม่อยู่ในความครอบคลุม  15  โรค 

1.  โรคจิต ยกเว้นกรณีเฉียบพลันซึ่งต้องทำการรักษาในทันทีและระยะเวลารักษาไม่เกิน  15  วัน 
2.   โรคหรือประสบอันตรายอันเนื่องมาจากการใช้สารเสพติด 
3.   โรคเดียวกันที่ต้องใช้ระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลประเภทคนไข้ในเกิน 180 วัน ในหนึ่งปี 
4. การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  (Hemodialysis) ยกเว้น 

ก) กรณีไตวายเฉียบพลันที่มีระยะเวลาการรักษาไม่เกิน  60  วัน  มีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์ 
ข) กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังยะยะสุดท้ายให้มีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์โดยการฟอก

เลือดด้วยเครื่องไตเทียม (Hemodialysis)  ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและอัตราที่กำหนดในประกาศสำนักงาน
ประกันสังคม 

5. การกระทำใด ๆ เพื่อความสวยงามโดยไม่มีข้อบ่งช้ีทางการแพทย์ 
6. การรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างการค้นคว้าทดลอง 
7. การรักษาภาวะมีบุตรยาก 
8. การตรวจเนื้อเยื้อเพื่อการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ  ยกเว้น  การปลูกถ่ายไขกระดูก 
9. การตรวจใดๆ  เกินกว่าความจำเป็นในการรักษาโรคนั้น 
10. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะ 
11. การเปลี่ยนเพศ 
12. การผสมเทียม 
13. การบริการระหว่างการรักษาตัวแบบพักฟื้น 
14. ทันตกรรม  ยกเว้น  กรณีถอนฟัน  อุดฟัน  ขูดหินปูน 
15. แว่นตาและเลนส์เทียม  ยกเว้น  การผ่าตัดใส่เลนส์เทียมในลูกตา 
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2. ประโยชน์ทดแทนในกรณีคลอดบุตร 

หลักเกณฑ์ที่จะให้มีสิทธิ     จ่ายเงินสมทบในส่วนของกรณีคลอดบุตรมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า  7  เดือน   ภายในระยะเวลา  15  เดือนก่อน
วันคลอดบุตร 

สทิธิท่ีจะได้รับ 
-    ค่าคลอดบุตรเหมาจ่าย    12,000  บาท/ครั้ง 
-    เงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตร (สำหรับผู้ประกันตนหญิง   เป็น 

                          อัตรา 50% ของ ค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา  90  วัน)  
                          ผู้ประกันตนแต่ละคน มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรคนละไม่ 
                          เกิน  2  ครั้ง) 
 

 
3. ประโยชน์ทดแทนในกรณีทพุพลภาพอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน 

หลักเกณฑท์ี่จะใช้สทิธิ     จ่ายเงินสมทบในส่วนของกรณีทุพพลภาพมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่า  3  เดือนภายในระยะเวลา  15  เดือน  
ก่อนวันที่คณะกรรมการการแพทย์กำหนดให้เป็นผู้ทุภพภาพ 

สิทธิท่ีจะได้รับ 
-   ค่ารักษาพยาบาล    จ่ายเท่าที่จ่ายจรงิไม่เกินเดือนละ  2,000   บาท    
-   เงินทดแทนจากการขาดรายได้  ได้รับในอัตราร้อยละ50  ของค่าจ้างตลอดชีวิต 
-   ค่าอวัยวะเทียม/อปุกรณ์ในการบำบัดรกัษาโรค 

 เมื่อผู้ทุพพลภาพถึงแต่ความตายทายาทมสีิทธิจะได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีตาย 
 

4. ประโยชน์ทดแทนในกรณีถึงแก่ความตายโดยมิใช่ประสบอันตราย  หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน 
หลักเกณฑท์ี่จะใช้สทิธิ      จ่ายเงินสมทบในส่วนของกรณีตายมาแล้วไม่น้อย 

กว่า  1  เดือน  ภายในระยะเวลา  6  เดือน ก่อนวัน  
ถึงแก่ความตาย 

สิทธิท่ีจะได้รับ 
-   ผูจ้ัดการศพมีสทิธิได้รับค่าทำศพ  40,000  บาท 
-   เงินสงเคราะห์   ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมาแล้วตัง้แต่  36  เดือนข้ึนไปให้ได้รับ 
    เท่ากับรอ้ยละ 50  ของค่าจ้างรายเดือนคูณด้วย  3  สำหรบัผูป้ระกันตนที่จ่ายเงิน 
   สมทบมาแล้วตั้งแต่  10  ปีข้ึนไปให้ได้รับเท่ากับร้อยละ  50  ของค่าจ่างรายเดือน 
    คูณด้วย  10 

 
5. ประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร 

หลักเกณฑท์ี่จะใช้สทิธิ    จ่ายเงินสมทบในส่วนของกรณีสงเคราะห์บุตรมา 
แล้วไม่น้อยกว่า  12  เดือน ภายในระยะเวลา 36  เดือน  
ก่อนเดือนทีม่ีสทิธิได้รับประโยชนท์ดแทน   
และเป็นผูป้ระกันตนตามมาตรา   39 
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สิทธิท่ีจะได้รับ 
-   เงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่าย  เดือนละ  350  บาท  ต่อบุตร  หนึ่งคน    โดยมีอายุ   
   ไม่เกิน  6  ปี  และได้คราวละไม่เกิน  2  คน 

 
6. ประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ 

หลักเกณฑท์ี่จะใช้สทิธิ     
กรณีเงินบำนาญชราภาพ  1.  จ่ายเงินสมทบในส่วนของกรณีชราภาพ 

มาแล้วไม่น้อยกว่า  180  เดือน  ไม่ว่าระยะเวลา  180  
เดือนจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม   และมีอายุไม่ต่ำกว่า  55  
ปีบรบิูรณ์และความเป็นผูป้ระกันสิ้นสุดลง 

กรณีเงินบำเหน็จชราภาพ 2. จ่ายเงินสมทบในส่วนของกรณีชราภาพมาแล้วไม่ครบ  
180  เดือน และความเป็นผูป้ระกันตนสิ้นสุดลง และ มีอายุ
ครบ 55 ปีบรบิูรณ์ หรือเป็นผูทุ้พลภาพหรือถึงแก่ความตาย 

 
สิทธิที่จะได้รับ  
เงินบำนาญชราภาพ 1.  กรณีจ่ายเงินสมทบครบ  180  เดือนให้ได้รับเงินบำนาญ

ชราภาพในอัตราร้อยละ 15  ของค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือน
สุดท้าย ที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็น
ผู้ประกันตนสิ้นสุดลง 
2.  จ่ายเงินสมทบเกินกว่า  180  เดอืน  ให้ปรับ  

                               เพิ่มอัตราเงินบำนาญชราภาพตามข้อ  1.  จาก    
                               อัตราร้อยละ  15 เพิ่มอีกร้อยละ 1 ต่อระยะเวลา 
                               การจ่ายเงินสมทบทุก  12  เดือน 

  เงินบำเหน็จชราภาพ  1.   กรณีจ่ายเงินสมทบต่ำกว่า 12  เดือน  ให้จ่าย 
                                                              เงินบำเหน็จชราภาพเท่ากับจำนวนเงินสมทบที่ 
                                                              ผู้ประกันตนจ่ายสมทบเข้ากองทุน 

2.  กรณีจ่ายเงินสมทบตั้งแต่  12  เดือนข้ึนไป  ให้ 
                               จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพเท่ากับจำนวนเงินสมทบ  
                               ที่ผู้ประกันตนและนายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุน 
                               พร้อมดอกผลตามอัตราที่สำนักงานประกันสังคม 
                               กำหนด 

3. กรณีผู้รับเงินบำนาญชราภาพถึงแก่ความตาย 
ภายใน  60  เดือน  นับแต่เดือนที่มีสิทธิได้รับเงิน 
บำนาญชราภาพให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพ 
จำนวน  10  เท่าของเงินบำนาญชราภาพรายเดือน   
ที่ได้รับคราวสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตาย 
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7. ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน  (เริ่ม มกราคม  2547) 
หลักเกณฑท์ี่ทำใหเ้กิดสิทธิ 

1. จ่ายเงินสมทบกรณีว่างงานมาแล้วไม่น้อยกว่า  6  เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการว่างงาน 
2. ข้ึนทะเบียนผู้ว่างงานที่สำนักจัดหางานของรัฐ 
3. มีความสามารถในการทำงาน  และพร้อมทีจ่ะทำงานที่เหมาะสมตามที่จัดหาให้ 
4. ไม่ปฏิเสธการฝกึงาน 
5. รายงานตัวต่อเจ้าหน้าทีส่ำนักงานจัดหางานไม่น้อยกว่า  เดอืนละ 1  ครั้ง 
6. ไม่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากกรณี 

6.1 ทุจริตต่อหน้าที ่
6.2 กระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง 
6.3 จงใจทำให้นายจ้างได้รบัความเสียหาย 
6.4 ฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบเกี่ยวกบัการทำงาน หรือคำสัง่อนัชอบด้วยกฎหมายในกรณีร้ายแรง 
6.5 ละทิง้หน้าทีเ่ป็นเวลา  7  วันทำงานติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอนัควร 
6.6 ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างไดร้ับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
6.7 ไดร้ับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดโดยประมาทหรือลหุ

โทษ 
7. มิใช่ผู้มีสทิธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ 
8. มีสิทธิได้รบัประโยชน์ทดแทนเริม่ตั้งแต่วันที่  8  นับแต่วันว่างงานจากการทำงานกบันาย 
9. ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา  39 

 
สิทธิที่จะได้รับ 
เงินทดแทนจากการขาดรายได ้        กรณีถูกเลิกจ้าง  ได้รับในอัตราร้อยละ  50  ของ 

ค่าจ้าง  ครั้งละไมเ่กิน  180  วัน  ภายในรอบระยะ 
เวลา  1  ปี 
กรณีลาออก  ได้รับในอัตราร้อยละ  30  ของค่าจ้าง   
ครั้งละไม่เกิน  90  วัน  ภายในรอบระยะเวลา  1  ป)ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

45 



  
 

 วินัย/จรรยาข้าราชการ 
 
สาเหตุของการกระทำผิดวินัย 

1. สาเหตุภายนอก  พอสรปุได้ดังนี ้
(1) ความไม่รู้  คือ  ไม่รู้กฎหมาย  กฎข้อบังคับ  ระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ 
(2) งานกับคนไมส่มดุลกัน  คือ  งานมากคนน้อยทำให้การปฏิบตัิงานมักผิดพลาด  ล่าช้า   
(3) อบายมุขต่าง ๆ  เช่น  สุรา  นารี  พาชี  กีฬาบัตร  เมื่อเสียเงินเสียทองไปแล้วย่อมก่อใหเ้กิด

การทจุริต  หรอืประพฤติมิชอบไดง้่าย 
(4) ตัวอย่างที่ไม่ดี  เช่น  ผู้บังคับบญัชามักปฏิบัติตนผิดวินัยอยู่เสมอ ๆ  หรอืมผีู้กระทำผิดวินัย

แล้วผู้บงัคับบญัชาไม่ดำเนินการ 
(5) โอกาสเปิดช่องล่อใจ  เช่น  มอบหมายใหเ้จ้าหน้าทีเ่ก็บเงินไว้จำนวนมาก ๆ และเป็นเวลานาน  

หรือให้เจ้าหน้าทีก่ารเงินและบญัชีทำหน้าทีร่ับเงินและบญัชีด้วย 
(6) การปล่อยปละละเลยของผูบ้ังคับบัญชา 
(7) ความขัดแย้งระหว่างบุคคล  ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งส่วนตัวหรือเรือ่งหน้าทีร่าชการ  เช่น  ขัดแย้ง

กันในเรื่อง  2 ข้ัน  เรื่องตำแหนง่หน้าที่การงาน 
 

2. สาเหตุภายใน  สรุปได้ดังนี ้
(1)  ไม่เข้าใจ    (2) ตามใจ 
(3)  ไม่ใส่ใจ    (4) ชะล่าใจ 
(5)  เผลอใจ    (6) ล่อใจ 
(7)  ไม่ติดใจ    (8) จำใจ 
(9)  เจ็บใจ    (10) ตั้งใจ 

  
ผลกระทบจากการถูกลงโทษทางวินัย 
 การถูกลงโทษทางวินัยนั้น  ไม่ว่าจะถูกลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงหรือร้ายแรงก็ตาม  จะมีผลกระทบต่อ
ตัวผู้ถูกลงโทษและครอบครวัด้วย  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจติใจหรือเรื่องความเจรญิกา้วหน้าในชีวิตราชการ  สรุปแล้วมี
ผลกระทบต่อตัวผู้ถูกลงโทษที่สำคัญ ๆ ดังนี้ 
 1)  เงินเดือน  เช่น  ลงโทษถูกตัดเงินเดือนหรือลดข้ันเงินเดือน นอกจากจะถูกตัดเงินเดือนหรือลดข้ัน
เงินเดือนแล้ว  ปีถัดมาจะไม่ได้ข้ันเงินเดือนประจำปีด้วย 
 2)  บำเหน็จบำนาญข้าราชการที่ถูกลงโทษไล่ออกจะไม่มีสิทธ์ิได้รับบำเหน็จบำนาญ กรณีถูกปลดออกจาก
ราชการจะได้รับบำเหน็จบำนาญหรือไม่ กฎหมายให้ถือเสมือนผู้นั้นลาออกจากราชการ ดังนั้น ถ้าผู้ถูก    ลงโทษที่
ถูกปลดออกยังรับราชการมาไม่ถึง 10 ปี ไม่มีสิทธ์ิได้รับบำเหน็จบำนาญ 
 
 3)  คดีอาญาและคดีแพ่ง การกระทำบางอย่างนอกจากจะผิดวินัยแล้วยังเป็นความผิดทางอาญาด้วย 
เช่น การทุจริตเงินของทางราชการ การยักยอกทรัพย์สินของทางราชการ นอกจากผิดวินัยร้ายแรงต้องโทษไล่
ออกหรือปลดออกแล้ว ยังต้องดำเนินคดีอาญาต่อผู้กระทำผิดวินัย สำหรับคดีแพ่งนั้น ถ้าผู้กระทำผิดวินัยทำให้
ทรัพย์สินของทางราชการสูญหายหรือเสียหาย ผู้กระทำผิดต้องชดใช้ให้แก่ราชการด้วย 
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4)  คุณสมบัติในการกลับเข้ารับราชการ ข้าราชการที่ถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง คือ ปลดออกหรือ

ไล่ออกจากราชการ ผู้ถูกลงโทษจะเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการกลับเข้ารับราชการ ถ้าประสงค์จะกลับเข้ารับ
ราชการ จะยกเว้นคุณสมบัติต่อ ก.พ.  ซึ่งถ้าถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกจะต้องออกจากราชการไปแล้ว 2 ปี  
จึงจะขอยกเว้นคุณสมบัติได้  สำหรับโทษไล่ออกจากราชการจะต้องออกจากราชการไปแล้ว 3 ป ี จึงจะขอยกเว้น
คุณสมบัติได้  แต่ถ้าเป็นกรณีถูกลงโทษปลดออกหรือไล่ออกเพราะทุจริตต่อหน้าที่จะขอยกเว้นคุณสมบัติไม่ได้ 
 
การรักษาจรรยาข้าราชการ 

มาตรา  78  ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามที่ส่วนราชการกำหนดไว้โดย 
มุ่งประสงค์ให้เป็นข้าราชการที่ดี  มีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ  โดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 (1)  การยึดมั่นและยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง 
 (2)  ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ 
 (3)  การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
 (4)  การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
 (5)  การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
 ให้ส่วนราชการกำหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเพื่ อให้สอดคล้องกับลักษณะของงานในส่วน
ราชการนั้นตามหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ 
 ในการกำหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการตามวรรคสอง ให้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ข้าราชการและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย 

มาตรา 79 ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการอันมิใช่เป็นความผิดวินัยให้
ผู้บังคับบัญชาตักเตือน  นำไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้งเลื่อนเงินเดือน  หรือสั่งให้ข้าราชการผู้นั้นได้รับการ
พัฒนา 
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วินัยและการรักษาวินัย 
 มาตรา 80 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาวินัยโดยกระทำการหรือไม่กระทำการตามที่บัญญัติไว้ใน
หมวดน้ีโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 
 ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ปฏิบัติราชการในต่างประเทศนอกจากต้องรักษาวินัยตามที่บัญญัติไว้ในหมวดน้ี
แล้ว  ต้องรักษาวินัยโดยกระทำการหรือไม่กระทำการตามที่กำหนดในกฎ  ก.พ.  

มาตรา 81 ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิป ไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ 

มาตรา 82  ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องกระทำการอันเป็นข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 (1)  ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  และเที่ยงธรรม 
 (2)  ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบของทางราชการ  มติของคณะ 
รัฐมนตรี  นโยบายของรัฐบาล  และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
 (3)  ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ราชการด้วยความตั้งใจ  อุตสาหะ 
เอาใจใส่  และรักษาประโยชน์ของทางราชการ 
 (4)   ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของ
ทางราชการ   โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง   แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติ   ตามคำสั่งนั้นจะทำให้เสียหายแก่ ราชการ  
หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการจะต้องเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเพื่อให้ผู้บัง คับบัญชา
ทบทวนคำสั่งนั้น    และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว   ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามคำสั่งเดิม  ผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาต้องปฏิบัติตาม 
 (5)   ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ  จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้ 
 (6)   ต้องรักษาความลับของทางราชการ 
 (7)   ต้องสุภาพเรียบร้อย  รักษาความสามัคคีและต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่าง 
ข้าราชการด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 
 (8)  ต้องต้อนรับ  ให้ความสะอาด  ให้ความเป็นธรรม  และให้การสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน 
 (9)  ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยว 
ข้องกับประชาชนกับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการด้วย 
 (10)   ต้องรักษาช่ือเสียงของตน  และรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้ 
เสื่อมเสียกระทำการอื่นใดตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. 

มาตรา 83  ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องไม่กระทำการใดอันเป็นข้อห้าม  ดังต่อไปนี้ 
 (1)  ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา  การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง  ถือว่าเป็นการ
รายงานเท็จด้วย 
 (2) ต้องปฏิบัติราชการอันเป็นการกระทำการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาเหนือตนข้ึน
ไปเป็นผู้สั่งให้กระทำหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษช่ัวครั้งคราว 
 (3)  ต้องไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเอง 
หรือผู้อื่น 
 (4)  ต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ 
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(5)  ตอ้งไม่กระทำการหรือยอมให้ผู้อื่นกระทำการหาผลประโยชน์อันอาจทำให้เสียความเที่ยงธรรม 

หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน 
(6)  ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ  หรือผู้จัดการ  หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึง 

กันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
 (7)  ต้องไม่กระทำการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้ง  กดข่ี  หรือข่มเหงกันในการปฏิบัติราชการ 
 (8)  ต้องไม่กระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตามที่กำหนดในกฎ  ก.พ. 
 (9)  ต้องไม่ดูหมิ่น  เหยียดหยาม  กดข่ี  หรือข่มเหงประชาชนผู้ติดตอ่ราชการ 
 (10)  ไม่กระทำการอื่นใดตามที่กำหนดในกฎ  ก.พ. 
 มาตรา  84  ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามมาตรา  81 และมาตรา  82 
หรือฝ่าฝืนข้อห้ามตามมาตรา  83  ผู้นั้นเป็นผู้กระทำผิดวินัย 
 มาตรา  85  การกระทำผิดวินัยในลักษณะดังต่อไปนี้  เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

(1)  ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่าง 
ร้ายแรง 
 (2)  ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการ 
อย่างร้ายแรง 
 (3)  ละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 

(4) กระทำการอันได้ช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรง 
(5) ดูหมิ่น  เหยียดหยาม  กดข่ี  ข่มเหง  หรือทำร้ายประชาชนผู้ติดต่อราชการอย่างร้ายแรง 
(6)   กระทำความผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุกหรือโทษที่หนักกว่าโทษจำคุก    เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ

ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(7)   ละเว้นการกระทำหรือกระทำการใด ๆ  อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา 82  หรือฝ่าฝืนข้อ 

ห้ามตามมาตรา  83  อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 
 (8)  ละเว้นการกระทำหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรา 80 วรรคสอง   
และมาตรา  82  (11)  หรือฝ่าฝืนข้อห้ามมาตรา  83  (10)  ที่มีกฎ  ก.พ.  กำหนดให้เป็นความผิดวินัย 
อย่างร้ายแรง  
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 มาตรา  86  กฎ  ก.พ.  ตามมาตรา  80  วรรคสอง มาตรา  82 (11)  มาตรา  83  (8)  และ  (10) 
และมาตรา  85 (8)  ให้ใช้สำหรบัการกระทำทีเ่กิดข้ึนภายหลังจากที่กฎ  ก.พ. ดังกล่าวใช้บังคับ 
 มาตรา  87  ให้ผูบ้ังคับบัญชามหีน้าที่เสริมสร้างและพฒันาให้ผู้อยู่ใตบ้ังคับบัญชามีวินัยและ 
ป้องกันมิใหผู้้อยู่ใต้บงัคับบญัชากระทำผิดวินัย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  ก.พ. กำหนด 
 มาตรา  88  ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำผิดวินัย  จะต้องไดร้ับโทษทางวินัย  เว้นแต่ 
มีเหตุอันควรงดโทษตามที่บญัญัติไว้ในหมวด  7  การดำเนินการทางวินัย 

โทษทางวินัยมี  5  สถาน  ดังต่อไปนี ้
 (1)  ภาคทัณฑ์ 
 (2)  ตัดเงินเดือน 
 (3)  ลดเงินเดือน 
 (4)  ปลดออก 
 (5)  ไล่ออก 
 มาตรา  89  การลงโทษข้าราชการพลเรือนสามญัให้ทำเป็นคำสั่ง  ผู้สัง่ลงโทษต้องสั่งลงโทษ 
ให้เหมาะสมกบัความผิดและต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ  โดยในคำสั่งลงโทษ 
ให้แสดงว่าผู้ถูกลงโทษกระทำผิดวินัยในกรณีใดและตามมาตราใด 
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