


 

ผู้ผ่านการประเมินบุคคล 
ผลงานที่จะขอรับการประเมิน 

ผลงานทีส่่งเข้าประเมิน  ข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนางาน 
 
1.  นางศิริรัตน์  สุวรรณฤทธิ์ 
 
ตำแหน่ง นายแพทยช์ำนาญการพิเศษ  
(ด้านเวชกรรม สาขาเวชกรรมทัว่ไป)  
ตำแหน่งเลขที่ 613   
กลุ่มอาชีวเวชกรรมและบริการทางการแพทย์ 
สถาบนัราชประชาสมาสัย 
 
ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการข้ึนแต่งตั้ง 
ให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์เชีย่วชาญ  
(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ตำแหนง่เลขที่ 3480  
กรมควบคุมโรค 
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เค้าโครงผลงานทีส่่งเข้าประเมิน 
 

ผลงานที่ส่งเข้าประเมิน  จำนวน 2 เรื่อง 
 

ลำดับที่ 1  เร่ือง : ผลการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดผู้ขบัขี่ยานพาหนะและผูป้ระสบ
เหตุการชนทางถนน พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔ 
สัดส่วนที่ผู้ขอประเมินปฏิบัติ :    ร้อยละ 85 
รายชื่อและสดัส่วนของผู้ร่วมจัดทำผลงาน (ถ้ามี)  
1. นายพานนท์ ศรีสุวรรณ    ร้อยละ ๑๐ % 
2. นางนงนชุ ตันติธรรม       รอ้ยละ   5 % 
 

ลำดับที่ 2  เร่ือง : โครงการดำเนินพฒันาแนวทาง การเฝา้ระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อ 
โควิด-19 ไปปฏบิัติในสถานประกอบการ สำหรับสถานประกอบการที่มีแรงงานขา้มชาติ 
สัดส่วนของผลงานที่ตนเองปฏิบตัิ   ร้อยละ  80 
สัดส่วนของผลงานทีผู่้ร่วมจัดทำผลงาน   
๑. นางเดือนเพ็ญ บุญเปรม            ร้อยละ 4 
๒. นางสาวณัฐกาญจน์ แก้วประดับ  ร้อยละ 4 
๓. นายสุริยา  ไหมทอง                ร้อยละ 4 
๔. นายชนะ ไกรกิจราษฎร์            ร้อยละ 4 
๕. นางสาวธนชัญา มากพงษ์          ร้อยละ 4 
 

 

ชื่อเร่ือง 
     โครงการพัฒนาระบบบริหาร
ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ 
ผ ่านการพัฒนาแบบบูรณาการ
จากพื้นที่ปฏิบัติงาน สู่การบริหาร
ระดับนโยบาย เพื่อการสนับสนุน
การตัดสินใจ และผลักดันนโยบาย
ความปลอดภ ัยทางถนนอย่าง
ม ุ ่ ง เน ้นผลล ัพธ ์  (Road Safety 
Information System: RSIS) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดแนบท้าย ประกาศกรมควบคุมโรค 
เรื่อง ผลการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  ลงวันที่   6   กุมภาพันธ์ 2566 

 
 



 

ผู้ผ่านการประเมินบุคคล 
ผลงานที่จะขอรับการประเมิน 

ผลงานทีส่่งเข้าประเมิน  ข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนางาน 
 
2.  นางสาวดารินดา รอซะ 
 
ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
(ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
ตำแหน่งเลขที่ 3547   
กลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์   
 
ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการข้ึนแต่งตั้ง 
ให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์เชีย่วชาญ  
(ด้านเวชกรรมป้องกัน)  
ตำแหน่งเลขที่ 3516  
กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์   
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เค้าโครงผลงานทีส่่งเข้าประเมิน 
 

ผลงานที่ส่งเข้าประเมิน  จำนวน 3 เรื่อง 
 

ลำดับที่ 1  เร่ือง : ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีชีวิตแบบเร่งรีบกับปริมาณสารอาหารของหญิง
ตั้งครรภ์ (Association of fast lifestyles in pregnancy and nutritional status.) 
สัดส่วนของผลงานที่ตนเองปฏิบตัิ   ร้อยละ  100 
สัดส่วนของผลงานทีผู่้ร่วมจัดทำผลงาน   - 
 

ลำดับที่ 2  เร่ือง : การพัฒนาระบบรบัเร่ืองร้องเรียนและคุ้มครองการละเมิดสิทธิดา้นเอดส์
ในผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอซไอวี กลุ่มประชากรหลัก และกลุ่มประชากรเปราะบาง โดยใช้
โปรแกรม CRS (Crisis Response System) ปี 2565 
สัดส่วนของผลงานที่ตนเองปฏิบตัิ   ร้อยละ  70 
สัดส่วนของผลงานทีผู่้ร่วมจัดทำผลงาน   - 
1. นางพัชรภรณ์ ภวภูตานนท์     ร้อยละ  10 
2. นางสาว สิริพร มนยฤทธิ์        ร้อยละ  10  
3. นางสาวทรรศิกา ธะนะคำ      ร้อยละ  10 
 

ลำดับที่ 3  เร่ือง : การพัฒนาระบบบริการเชิงรุกคัดกรองเอซไอวี ซิฟิสิสและไวรัสตบั
อักเสบซีในผู้ต้องขังภายใต้โครงการราชทัณฑป์ันสุข (Developing a proactive HIV 
screening service system Syphilis and hepatitis C in prisoners under the 
Pansuk Correctional Program)สัดส่วนของผลงานทีต่นเองปฏิบัติ   ร้อยละ  70 
สัดส่วนของผลงานทีผู่้ร่วมจัดทำผลงาน   - 
1. นางเครือทิพย์ จันทรธานีวฒัน์  ร้อยละ  10 
2. นางอัจฉรา ภักดีพินิจ             ร้อยละ  10   
3. นายวิสวุธ คงแก้ว                 ร้อยละ  10 

ชื่อเร่ือง 
     การพัฒนาแผนงานหรือชุด
การดำเนินงาน 3x4 เพื่อลดการ  
ตีตราและการเลือกปฏิบัติวใน
สถานดูแลสุขภาพและการส่งเสริม
สถานบริการสุขภาพที่ปราศจาก
การตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู ้มี
เช ื ้อเอซไอวีและกลุ ่มประชากร
หลัก ปี 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดแนบท้าย ประกาศกรมควบคุมโรค 
เรื่อง ผลการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  ลงวันที่    6   กุมภาพันธ์ 2566 

 



 

ผู้ผ่านการประเมินบุคคล 
ผลงานที่จะขอรับการประเมิน 

ผลงานทีส่่งเข้าประเมิน  ข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนางาน 
 
3.  นางอรอนงค์ เอี่ยมขำ 
 
ตำแหน่งนักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 
(ด้านส่งเสริมพัฒนา) ตำแหน่งเลขที่ 2578  
กลุ่มโรคติดต่อ  สำนักงานป้องกนัควบคุมโรคที่ ๑1 
จังหวัดนครศรีธรรมราช   
 
ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการข้ึนแต่งตั้ง 
ให้ดำรงตำแหน่ง นักวชิาการสาธารณสุข  
(ด้านส่งเสริมพัฒนา) ตำแหน่งเลขที่ 2657  
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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เค้าโครงผลงานทีส่่งเข้าประเมิน 
 

ผลงานที่ส่งเข้าประเมิน  จำนวน 2 เรื่อง 
 

ลำดับที่ 1  เร่ือง : การพัฒนาภมูิปัญญาแก้ปัญหาสถานการณ์อับอากาศในบ่อน้ำ 
กรณีศึกษา สถานการณ์อับอากาศ ในบ่อนำ้ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัด นครศรีธรรมราช 
สัดส่วนของผลงานที่ตนเองปฏิบตัิ            ร้อยละ 90 
สัดส่วนของผลงานทีผู่้ร่วมจัดทำผลงาน   
1. นายปวิตร ชัยวิสทิธิ์                        ร้อยละ 10 
 
ลำดับที่ 2  เร่ือง : การพัฒนารปูแบบการป้องกันและควบคุมโรคหลอดเลือดสมองด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่น ในเขตสุขภาพที่ ๑๑ 
สัดส่วนของผลงานที่ตนเองปฏิบตัิ              ร้อยละ 85 
สัดส่วนของผลงานทีผู่้ร่วมจัดทำผลงาน         
1. นางสาววลัยลักษณ์ สทิธิบรรณ์              ร้อยละ 15 
 
 

ชื่อเร่ือง 
     พัฒนาระบบเฝ้าระวงั ป้องกัน 
ควบคุมโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายละเอียดแนบท้าย ประกาศกรมควบคุมโรค 
เรื่อง ผลการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ  ลงวันที่     6   กุมภาพันธ์ 2566 

 
 


