
ประกาศกรมควบคุมโรค 
เร่ือง อนุมัติให้ข้าราขการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับผลงานท่ีจะขอประเมิน 

เพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึน 

ตามประกาศกรมควบคุมโรค เร่ือง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือแต่งต้ังให้ 
ดำรงตำแหน่งประเภทวิซาการ ระดับขำนาญการพิเศษ ลงวันท่ี ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ประกาศว่า กรมควบคุมโรค 
ได้คัดเลือกให้บุคคลจำนวน ๑ ๔ ราย ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่ง 
ในระดับท่ีสูงข้ึน โดยลำดับท่ี ๙ นายวัชรขัย ครองใจ ตำแหน่งนักวิขาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการ 
ทางวิขาการ) ตำแหน่งเลขท่ี ๑๙๗๔ กลุ่มส่ือสารความเส่ียงโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค 
ที่ ๑ ๐ จังหวัดอุบลราขธานี เข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งตำแหน่งนักวิชาการ 
สาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ตำแหน่งเลขท่ี ๑ ๙ ๘ ๑ กลุ่มโรคไม,ติดต่อ สำนักงานป้องกัน 
ควบคุมโรค ที่ ๑ ๐ จังหวัดอุบลราขธานี พร้อมท้ังช่ือผลงาน เค้าโครงเร่ืองและสัดส่วนของผลงานท่ีจะส่งเข้ารับ 
การประเมิน ดังความแจ้งแล้ว นั้น 

บัดนี้ กรมควบคุมโรค ได้อนุมัติให้ นายวัขรขัย ครองใจ เปล่ียนแปลงสัดส่วนผู้มีส่วนร่วม 
ในผลงานวิซาการท่ีจะขอรับการประเมิน ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ 

อน่ึง หากมีผู้ท่ีต้องการทักท้วงให้ทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ ซึ่งกรมควบคุมโรค 
จะมอบให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลตรวจสอบข้อทักท้วงต่อไป ถ้าพบว่าข้อทักท้วงมีมูล กรมควบคุมโรค 
จะดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.0ก/ว๕ ลงวันท่ี ๑๒ ฌษายน ๒๕๔๒ แต่ถ้าพบว่าข้อทักท้วงน้ัน 
เป็นการกล่ันแกล้งหรือไม'สุจริต กรมควบคุมโรคจะดำเนินการสอบสวนผู้ทักท้วงเพ่ือหาข้อเท็จจริงและดำเนินการตามท่ี 
เห็นสมควรต่อไป 

ประกาศ ณ วันที่ \ ซ \ ช /กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายปริขา เปรมปริ) 
รองอธิบด รักษาราขการแทน 

อธิบดีกรมควบคุมโรค 



ผลงานเอกสารวิขาการ (เอกสารหมายเลข ๕) 

ลำดับที๑ 
๑. ขื่อผลงาน การพัฒนาระบบห้องติดตามสถานการณ์และการขํบัเคลอนเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน 
โดยใช้ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ((I(โโV)ก้าวสู่เมืองวารินถนนปลอดภย เทศบาลํเมืองวารินชำราบ .' 
จังหวัดอุบลราขธานี บุ่;;บุ;บุ;.;.''V•'..'••••.ริ'- .•ภัท้ัท้ัวั •'••'•''"••โ-- ' วั 

๒;ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ -กันยายน ๒๕๖๑ V': 
๓. เค้าโครงเร่ือง 

การบาดเจ็บและเสียขีวิตจากการจราจรทางถนน เป็นป้ญหาสำคัญฃองจังหวัดอุบลราฃธานี 
โดยเฉพาะใน เขตเมืองท่ีมืการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง เป็นจดศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ. และสังคม มีแหล่ง 
ชุมชนทีมีปริมาณการใช้รถใช้ถนนจำนวนมาก และการจราจํรท่ีคับคง สํงผลทำให้เกิดความเสี่ยงจากปิฌูหาการิ ; 
บาดเจ็บและเสียขีวิตจากุก'ารจเราจรทางถนนเพ่ิมมากข้ึน"'ก่อความสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจจำนวนมาก .", 
คณะทำงานเครือข่าย่งานป้องกันการบาดเจ็บจราจรทางถนน,จึงหารือร่วมกำหนดพ้ืนท่ีเส่ียงสูงบริเวณถนนุท่ีว่ 
'เช่ือมจากหอนาฬิกา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยการปาดเจ็บจราจรทางถนน ชอง 
จังหวัดอุบลราชธานี;โดยมีวั๋ตถุประสงค์ เพอส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ท้องถน และเอกขน 
ในการขับเคล่ือนการดำเนินงานป้องกันปึญหาดังกล่าว และให้ผู้ขับช่ืรถจักรยานยนต์มีอัตราการสวมหมวก 
นิรภัยที่เพิ่มมากขึ้น โดยมีการประชุมเสนอแนวทางการจัดการเพ่ือบรณาการข้อมูลร่วมกัน ขับเคลื่อนงานตาม 
มาตรการสำคัญได้แก่ การรณรงค์ประขาสัมพันธ์สอสารทุกช่องทาง ทุกหน่วยงานมีมาตรการองค์กรใน 
หน่วยงาน และมาตรการบังกัปใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด รวมท้ังเกิดเวทีการประชุมแลกเปล่ียน กำกับติดตาม' 
ร่วมกับหน่วยงานภาคเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง. ว่ น่ ,. ' : 

ขั้นตอนในการดำเนินการ . ว่ ' ' ปุภั 
จากนโยบายการขับเฅล่ือนการบาดเจ็บจราจรทางถนนในเมีองใหญ่ของกรมควบอุมโรคสํานักงานป้องกัน 

ควบคุมูโรคท่ี ๑ ๐ จังหวัดอุบลราฃธานีกําหนดเป็นนโยบายสำดัญ กําหนดให้มีการประสานเครือฃ่ายที่ . 
เก่ียวข้องเพ่ือหารือกำหนดแนวทางการขับเคล่ือนดำเนินงานพ้ืนท่ีปลอดภยการบาดเจ็บจราจร่ทางถนนจังหวัดํว่ 
อุบลราชุธานีโดยมีผลการิประขุมที่จะดฺ1.าเนินการโดยภาคฺเครือช่าย่ที่เกี่ยวข้อง มีการกําหนดํอุ๐30เ Iท3|ว 
สำคัญ'ดังน้ี . ว่วั า วั.: •'•••๐;วัน่วั บุ่ริ- V ร ิ ว ่ ร ิ ว ั ; น ่ ; / 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ -

ริเรื่มโครงการรณรงค์ป้องกันการบาดเจ็บทางถนน ปิงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยใข้งบประมาณจาก 
กองทุน่หสักปริะกันสุ่ข้ัภาพ่ืระด้บท้ัฝึงถ่ิน่ห้รือพ้ืนท่ีเทศบาล่ีเมีองวัารินชําราบจังห่ว่ดอุบุลร่าชธานี โตยมี 
วัตถุประสงควัพื่อจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติงาน ประชุมวางแผนการดําเนินงานเฝัาระวังและติดต'าม 
สถานการณเพ่ือความปลอดํภัยจากการบาดเจ็บหางถนน กำหนด่จุดเส่ียงและกาหนดให้มีพ้ืนท่ีปลอดภัย; 
(ร3โ0(;^ 2.0กํ6).:ลด่อัตรากิารเสียชื่วิตแลื่ะทรัพย์สินจาก่อุบัติเหตุทางถนนให้เหลือห้อย่ที่สูด สร้างวัฒนธรร่ม -
ความปลอดภัยทๅงถนนให้เกิดข้ึนในพ้ืนที'เทศบาลเมีองวารินชําราบและควบคมและลดปิจจัยเส่ียงการเกิด 
อุบัติเหตุทางถนนให้เป็นไปอย่างมีประลทธิภาพและเป็นรูปธรรม ซึ่งมีกๆรแต่งตั้งคณะทํางานคณะทำงานศูนย์ 
ปฏ๊บัติการความปถอดภัยทางถนนเทศบาลเมีองว่ารินชำราบ มีการประชุมรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ทุก 
๒ เดือนต์อคร้ัง รวม ๖ ค์รั้งต่อปี และสรุปผล้งานจําน่วน่ ๑ คร้ัง. '; 



ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ขับเคลื่อนสู่ โครงการสานพลัง ก้าวสู่เมีองวาริน ถนนปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โตยมี 

วัตถุประสงค์เพื่อประชุมวางแผนการดำเนินงานเฝ็าระวังและตดตามสถานการณ์เพื่อความปลอดภัยจากการ 
บาดเจ็บทางถ่นนั กระตุ้นให้ทกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง มีส่วนร่วมในการสวัางเสริมระเบียบวินัยในการใข้รถใข้ 
ถนนให้ถูกต้อง เพ่ือกำหนดจุดํเส่ียงและกำหนดให้มีพ้ืนท่ีปลอดภัย (7โ3ฅ(ะ 53^6บฺ/20กล) เพ่ือลดอัตราการ 
เสียขีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือน้อยท่ีสุด คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทาง 
ถนนเทศบาลเมีองวารินขำราบและภาคเครือข่ายมีการประชุมรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ทุก ๒ เตือนต่อคร้ัง 
รวม๕คร้ังต่อปี และสรุปผลงานจำนวน ๑ คร้ัง ใ นิภั-:- -นินิ 
ผลการดำเนินงาน 

-มีการแต่งต้ังคณะทำงานศูนย์ความปลอดภัยทางถนนเทศบาลเมีองวารินขำราบ 
-มีการรวบรวมข้อมูลการเกดอุบัติเหตุ สถติผู้บาตเจ็บเสียซวิต มีแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 

นิ -มีการบูรณาการในการทำงาน วิเคราะห์ข้อมูลการเกดอุบํตเหตุ ดำเนินงานแกไขอุดเส่ียงจุดอันตราย 
-มีการประชุมติดตามงานอย่างต่อเน่ือง มีการประชุมทุก ๒ เดือน มีเครือข่ายในการทำงานเพิ่มมากขึ้น . 

เร่ือย ๆ . นิ นิ0-•นิ-'; นิ นิ.;นินินิ-;•.นิ'-
. -มีการช่วยเหลือเกอกูลด้านวิซาการและความรู้จากภาคเครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง นิ : ;นิ :- ,: ; นิ-
•' นิ นิ -นิ -มีการบูรณาการส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขป้ญหา อุดเสี่ยง อุดอันตราย 

-มีการบูรณาการนำภาคเอกชน - ร่วมในการฃับเคลี่อนประขาสัมพันธ์ การรณรงค์ป้องก้นอุบัติผ่านส่ือ; . 
.' นิจอ'Iนิ0 นิ นิ-นิ 'นิ ' ; . นิ;นิ'นินินิ -'นิ-ท้ันิ.'นิ- นิ..;;นินินิ-;-/นิ'/'นินิ '' 

.-มีหน่วยงานเข้าร่วมจัดทำมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนน เทศบาลเมืองวารินขำราบ 
โรงพยาบาลวารินชำราบ สถานตำรวจภูธรวารินชำราบ และโรงเรืยนในสังกัดเทศบาลจำนวน ๓ โรงเรียน 
.การบูรณาการมีส่วนร่วมสาน.พลังนิก้าวสู่เมืองวารินถนนปลอดภัย ร่วมภับสำนักงานทางหลวงที'นิ๙ 
อุบลราชธานีแก้ไชอุดเสี่ยงจุดอันตรายบริเวณรั้วกำแพงสำนักงานทางหลวงที่๙ อุบลราชธานี-จำนว่น ๓ .อุด 

ลักษณะที่แสดงถึงความยุ่งยากของงาน 
การขับเคล่ือนหลายหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึงมีรายละเอยด 

ตั้งแต่การประสานชักชวนให้เห็นื่ความสำคัญ และให้ทุกหน่วยงานดำเนินงานภายใต้ภารก้จฃองหน่วยงาน 
ตน่เอง•'•หรือไมีได้มีการกำหนดในแผ่นปฏิบัติงานชองหน่วยงานมาก้อน การทำให้ทุกหน่วยงาน่เหน่ค์วามสำคัญ 
และมีเป้าหมายร่วมกันได้ รวัมท้ังสามีารถจัดสรรงบประมาณเพ่ือขับเคล่ือนงาน เป็นความยุงยากท่ีจะส่ือสาร 
โน้มน้าวผู้บริหารท้องถ่ินให้เห็นโจทย์ร่วม ผู้วิจัยต้องมีทักษะ มีศาสตร์และศลปะ ในการประสานงานกับ 

ผู้เกี่ยวข้อง นิ/นิ-''- นิ'นิ';'นิ-นิ •/นิ'..นิ'/'- .';/นิ''นิ// -/;' -/-':.//-'นิ;นินินิ/:นิ/นิ/ -นิ 

การนำผลงานไปใช้ประโยขน์/อ้างอิง 
นิ 'เป็นพ้ืนที,ต้นแบบและตัวอย่างพลังขับเคล่ือนเครือข่ายเขิงประเด็นสำคัญในพ้ืนท่ีรัปผิดซอบ โดยมี 

เจัาภาพ้ืคือุเทศบาล่เมีองวารินขาราบู และมีคณ่ะกรรมการและคณะทำงานขัทเศล่ือนอย่างต่อเน่ือฺง;ภาคี 
เครือข่ายทุกภาคส่วนมีโจทัย์ร่วมกันคือการสานพลัง/ภัาวสู่เมีองว่ารินถนน่ปลอส่ภัยนิพ่ือทําให้ประชาชนท่ีข้บช่ี 
หรือใข่ัเสันทํางท่ีกำหนดดังกํส่าวเก่ีดความต่ระหนักและขับข่ีใน่ืบริเวณท่ีกําห้น่.ดเป็นพ้ืน่ท่ีปลอดภัยมีกร่รสวมนิ 



หมวกนิรภัยมากข้น เนืองจากมีการดำเนินกิจกรรมมาตรการองค์กร กำหนดมาตรการการสัอสารแล 
ประขาสัมพันํธ์เเละบังคบใช้กฎห่มายอย่างเข่ืมงวดจริงจัง 

๔.สัดส่วนของผลงานในส่วนท่ีตนเองปฏิบัติ (๘๐0/อ) 
- ๑) กำหนดประเด็นปิญหา สืบค้นผ่ลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง วางแผนการ กำหนดเป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ กรอบแนวคดการวิจัย การออกแบบการวิจัยระยะเวลา แนวทางการดำเนินการ 
และ ขออนุมีตโครงการ 

. ๒) เตรียมองค์ความรู้ข้อมูลสถานการณ์ วัสดุอุปกรณ์ 
. ๓) ประขุมช้ีแจงแนวทางการดำเนินงานร่วมกับคณะวิจัย 

.นิ ๔) ร่วมดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้วางแผนและควบคุมงานวิจัย นิ- ' / 
- ๕) การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล . 

'๖) นำเสนอและเขยนรายงานการวิจัยฉบับสมบฺรณ์ นิ นิ'/ นิ 

๕. ผู้ร่วมจัดทำผลงาน (๒๐0/)) 

นิ . ๕.๑ นายวินขัย สีหะวงษ์ ' นิ/ นิ 
' •นิ๕.๒ นายวุฒิขัย สิงห์ซอม นิ 

••นิ'นิ๕.๓ นายพฤศจิกาพรณ์ ปิญญาคมจันทพูน 
.''นิ..๕.๔นางพฤกษา/ต้ั"3กิจวนิขกุล/ 

. ๕.๕นางธนพร กะนะหาวงศ์ 
-นิ ๕.๖นายธวัขขัย. กัญญาพนธ์ /นิ;'./. 
นิ .๕๗พ.ต.ท.ณฐฐ์ฐนนท่ี สีฟ้า::;นิ-นิ 

(ลงข่ือ)., 

สัดส่วนของผลงาน ๕0/0 
สัดสวนของผลงาน ๒96 -
สัดส่วนของผลงาน ๒96 
สัดส่วนของผลงาน ๕96 
สัดส่วนของผลงาน ๒96 
สัดส่วนของ ผล่ืง'านํนิ๒96-: 
สัดส่วนของผลงาน ๒96 

(นายวัขรขัย ครองใจ) 
/นิผ้เสนอผลงาน / นินิ 

.1.4410,/ฐ* 


