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ทำเนียบผูอำนวยการ กรมสุขภาพจิต 

 หนวยงาน  กองบริหารการคลัง 

  
 

1. ชื่อ – ชื่อสกุล  นางสาวชุตินันท  ศรสีมดุไทย 
    ตำแหนง            ผูอำนวยการกองบริหารการคลัง 
2 วันเกษียณอายุราชการ 1 ตุลาคม 2565 
 
3. ประวัติการศึกษา 
  

ป วุฒิที่ไดรับ/สาขา สถานศึกษา 
2530 บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 
2542 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

 
4. การดำรงตำแหนง 
28 มีนาคม  2562 – ปจจบัุน    ผูอำนวยการกองบริหารการคลัง 
 
5. เครื่องราชอิสริยาภรณชัน้สูงสุดที่ไดรบั 
 28 กรกฎาคม  2562   ประถมาภรณมงกุฎไทย  (ป.ม.) 
 
 
6. ผานการฝกอบรมหลักสตูร (ตามที่ ก.พ. กำหนดสำหรับผูที่จะดำรงตำแหนงประเภทบรหิารระดับตน/
สูง) ดังนี ้
หลักสูตร ความรูและทกัษะสำหรับผูบริหารระดับตน    รุนที่ 3/2557    
หลักสูตรผูบรหิารการสาธารณสุข  ระดับกลาง         รุนที่  21/2550 
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7. ผานการฝกอบรมหลักสตูรอ่ืนๆ 
 

วันเดือนป หลักสูตร หนวยงานผูจัด หมายเหตุ 
15 – 26 ส.ค. 48 หลักสูตรเจาหนาที่บริหารงานการเงินและบัญชี

ของสวนราชการ 
กรมบัญชีกลาง 

 

25 – 27 เม.ย. 49 การพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังของ
หนวยเบิกจายในสังกัดกรมสขุภาพจิต 

กรมสุขภาพจิต 
 

4 เม.ย. 51 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคำนวณตนทุน
ผลผลิต 

กรมสุขภาพจิต 
 

11 – 13 มิ.ย. 51 เทคนิคการบรหิารเชิงวิเคราะหดานการเงินและ
พัสดุ 

กรมสุขภาพจิต 
 

22 – 24 ก.พ. 52 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานคลัง กรมสุขภาพจิต  
3 - 4 ส.ค. 52 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการงานคลัง  กรมสุขภาพจิต  
9 ต.ค. 52 โครงการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการ

ประกาศใชรางพระราชบัญญัติการเงินการคลัง
ของรัฐ 

กระทรวงการคลัง 
 

4 ก.พ. 53 ประชุมช้ีแจงระบบ DRG อัตรา Base Rate 
และการปฏิบัติงานตามพรก. เงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉบับใหม 

กรมบัญชีกลาง 
 

5 - 7 ก.พ. 53 โครงการพัฒนาเจาหนาที่สายงานการเงินและ
บัญชีเกี่ยวกับการวิเคราะหงบการเงิน 

กรมสุขภาพจิต 
 

17 – 18 มิ.ย. 53 หลักสูตรการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) 

กรมสุขภาพจิต 
 

10 - 12 ก.ย. 53 โครงการสัมมนาการบริหารผลการปฏิบัติ
ราชการสายงานคลัง 

กรมสุขภาพจิต 
 

10 - 11 พ.ย. 53 โครงการสัมมนาการจัดทำคำของบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ 2555 

กรมสุขภาพจิต 
 

13 – 14 ม.ค. 54 โครงการสัมมนาวิชาการนักจัดการงานทั่วไป 
เรื่อง การบริหาร ควบคุม กำกับ ติดตามงาน
กอสราง 

กรมสุขภาพจิต 
 

6 ก.ค. 54 โครงการอบรม  Web online สำหรับผูบรหิาร กรมสุขภาพจิต  
27 - 28 ก.ค. 55 โครงการพัฒนาคุณภาพระบบงานบัญชี (การ

ตรวจสอบรายงานในระบบ GFMIS) 
กรมสุขภาพจิต 

 

18 – 21 พ.ย. 55 โครงการอบรมเสริมสรางสมรรถนะสำหรับผู
ปฏิบัติหนาที่พัสดุและระบบการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-GP) 
รุนที่ 2  

กรมสุขภาพจิต 
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28 ม.ค. – 1 ก.พ. 
56 

โครงการเสริมสรางสมรรถนะดานการเงินการ
คลังภาครัฐ รุนที่ 1 

กรมสุขภาพจิต 
 

6 – 8 มี.ค. 56 โครงการพัฒนาการบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐ (GFMIS) 

กรมสุขภาพจิต 
 

11 – 12 มี.ค. 56 โครงการเสริมสรางความรูดานกฎหมาย
สุขภาพจิตและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการและโครงการพัฒนางาน
คุมครองจริยธรรมและสงเสรมิการสรางราชการ
ใสสะอาด 

กรมสุขภาพจิต 

 

29 พ.ค. 56 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล ROADMAP สูการพัฒนาที่ย่ังยืน  

รพ.ศรีธัญญา 
 

3 – 5 ก.ย. 56 โครงการสัมมนาวิชาชีพนักจัดการงานทั่วไป 
ประจำป 2556 การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง การบริหารงบประมาณสำหรับผูบริหาร 

กรมสุขภาพจิต 
 

11 – 13 ก.ย. 56 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารดานงาน
คลัง 

กรมสุขภาพจิต 
 

28 – 29 พ.ย. 56 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห
สถานการณดานการเงินการคลัง 

กรมสุขภาพจิต 
 

12 – 13 ธ.ค. 56 โครงการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานดานการ
พัสดุ 

กรมสุขภาพจิต 
 

21 – 23 พ.ค. 62 โครงการพัฒนาผูบริหารกรมสุขภาพจิต 
หลักสูตร “ผูอำนวยการมืออาชีพ เพ่ือการ
ขับเคลื่อนองคกรยุค 4.0” ชวงที่ ๑ 

กรมสุขภาพจิต 
 

5 – 7 มิ.ย. 62 โครงการพัฒนาผูบริหารกรมสุขภาพจิต 
หลักสูตร “ผูอำนวยการมืออาชีพ เพ่ือการ
ขับเคลื่อนองคกรยุค 4.0” ชวงที่ 2 

กรมสุขภาพจิต 
 

 
8. ผานการศกึษาดูงาน การประชุม การเจรจา (ตางประเทศ) 

วันเดือนป สถานทีก่ารศกึษาดูงาน/การประชมุ/ 
การเจรจา (ตางประเทศ) 

หนวยงานผูจัด หมายเหตุ 

    
9. การไดรับรางวัล/ประกาศเกียรติคุณ 

วันเดือนป รางวัล/ประกาศเกียรติคณุ หนวยงานผูจัด หมายเหตุ 
    

10. การเผยแพรผลงานทางวิชาการทีส่ำคญั 
วันเดือนป รายการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หนวยงานผูจัด หมายเหตุ 

    
 


