สำนักงำนกลำง

ฝ่ ำยบริหำรงำนทั่วไป

ศูนย์ รำชกำรุ ณย์
สภำกำชำดไทย
เขำล้ ำน จังหวัดตรำด

งำนบริหำรงำนทั่วไป

งำนบริหำร

งำนบริกำรและยำนพำหนะ

งำนบริกำรที่พัก

งำนกำรเงินและบัญชี

งำนพิพธิ ภัณฑ์

งำนซ่ อมบำรุ ง

งำนพัฒนำพืน้ ที่

อำคำรสวำงคนิเวศ
สภำกำชำดไทย

สถำนพักฟื ้ น
สวำงคนิวำส
สภำกำชำดไทย

งำนบริหำรอำคำรและ
สิ่งแวดล้ อม

งำนประสำน และบริหำร
จัดกำรพืน้ ที่สวำงคนิวำส

งำนบริหำรกิจกรรมสุขภำพ
อนำมัยและส่ งเสริมคุณภำพ
ชีวติ ผู้สูงอำยุ

งำนสนับสนุนวิชำกำรและ
กำรวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอำยุ
เพื่อกำรพัฒนำกำควำมเป็ น
ต้ นแบบที่พักอำศัย

ศูนย์ กำรเรี ยนรู้ กำรอนุรักษ์
ป่ ำชำยเลน
ชำยเลน

งำนบำรุ งรั กษำสถำนที่ และ
ปรั บปรุ งภูมทิ ัศน์

งำนดูแลระบบสำธำรณูปโภค
ส่ วนกลำง ภำยในศูนย์
สวำงคนิวำส

คณะกรรมกำรอำนวยกำร กำรดำเนินงำนศูนย์
รำชกำรุณย์ สภำกำชำดไทย เขำล้ ำน จังหวัดตรำด
เขำล้ ำน จังหวัดตรำด

ฝ่ ำยบริหำรงำนทั่วไป
งำนบริหำรงำนทั่วไป
- งานสารบรรณ และธุรการ
- งานเลขานุการผู้บริ หาร
- งานบริ การห้ องประชุม
- งานพัสดุ
- งานบุคลากร
- งานอาคารสถานที่ และภูมิทศั น์
- งานจัดซื ้อจัดจ้ าง
- งานยุทธศาสตร์ และแผน
- งานติดต่อประสานงานอานวยความ
สะดวกระหว่างหน่วยงานในสนง.กลาง
- งานประกันภัยสินทรัพย์
- งานกิจกรรมพิเศษ การจัดงานวันเด็ก
ประจาปี และค่ายเยาวชนราชการุณย์
- ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ตามที่ได้ รับ
มอบหมาย

งำนกำรเงินและบัญชี
- งานงบประมาณ
- งานการเงิน
- งานบัญชี
- ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย

งำนบริกำรและยำนพำหนะ
- งานด้ านยานพาหนะ จัดบริ การรถยนต์
ให้ กบั หน่วยงานต่างๆ ของสภากาชาดไทย
งานธุรการ งานซ่อมบารุง
- งานปฏิบตั ิพิธีการทางศุลกากร การขอ
อนุญาตนาสิ่งของเข้ าราชอาณาจักร
การขอยกเว้ นอากรขาเข้ าทังการซื
้
้อและ
บริ จาคเพื่อการวิจยั และรักษาพยาบาล
- งานหนังสือเดินทางและหนังสือ ตรวจ
ลงตรา(วีซา่ )สาหรับผู้แทนสภากาชาด
ไทยที่ได้ รับอนุญาตไปปฏิบตั ิงาน
ต่างประเทศ
- ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย

สำนักงำนกลำง

ศูนย์ รำชกำรุณย์
สภำกำชำดไทย
เขำล้ ำน จังหวัดตรำด
- งานให้ บริ การแหล่งเรี ยนรู้ประวัติศาสตร์
ด้ านมนุษยธรรมของสภากาชาดไทย
- งานให้ บริ การสถานที่ฝึกอบรมค่าย
เยาวชนสาหรับนักเรี ยน นักศึกษา
ยุวกาชาด เนตรนารี ลูกเสือ
- งานให้ บริ การแหล่งเรี ยนรู้ระบบนิเวศน์
ป่ าชายเลน กิจกรรมการปลูกป่ า การ
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
- การให้ บริ การด้ านที่พกั ตากอากาศ
- ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ตามที่ ได้ รับมอบหมาย

คณะกรรมกำรศูนย์ สวำงคนิวำส สภำกำชำดไทย
คณะกรรมกำรบริหำรอำคำรสวำงคนิเวศ

อำคำรสวำงคนิเวศ
สภำกำชำดไทย
- งานบริ หารอาคารและสิ่งแวดล้ อมเพื่อ
ดูแลความเป็ นอยูข่ องผู้สงู อายุ
- งานบริ หารกิจกรรมสุขภาพอนามัย
และส่งเสริ มคุณภาพชีวิตของผู้สงู อายุ
- งานสนับสนุนวิชาการและการวิจยั
เกี่ยวกับผู้สงู อายุเพื่อการพัฒนาความ
เป็ นต้ นแบบ ที่พกั อาศัยสาหรับ
ผู้สงู อายุอย่างยัง่ ยืน
- ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ตามที่ได้ รับ
มอบหมาย

สถำนพักฟื ้ น
สวำงคนิวำส
สภำกำชำดไทย
- ให้ บริ การศูนย์การเรี ยนรู้การอนุรักษ์ป่า
ชายเลน เพื่อเป็ นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ
แก่ผ้ พู กั อาศัยภายในศูนย์ฯ และ
ประชาชนทัว่ ไป รวมถึงเป็ นแหล่งเรี ยนรู้
ให้ แก่เยาวชน
- งานบารุงรักษาสถานที่ และปรับปรุง
ภูมิทศั น์ การเปิ ด-ปิ ด ประตูระบายน ้า
การขุดลอกคูคลอง ดูแลระบบการ
ระบายน ้า เพื่อป้องกันน ้าท่วม ภายในพื ้นที่
จานวน 105 ไร่
- งานดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง
ภายในศูนย์สวางคนิวาส
- งานติดต่อประสานงานหน่วยงาน
ภายนอก เพื่องานภายในศูนย์สวางฯ
- ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่นๆ ตามที่ได้ รับมอบหมาย

