
กลุม่พิเศษ กลุม่ข้าราชการ ต าแหน่งประเภทอ านวยการ ระดับสูง ต าแหน่งประเภทวชิาการ ระดับเชีย่วชาญ

นาย/นาง/นางสาว ....จินดา   โรจนเมธนิทร์...
เกิดวนัที ่....13 เดือน ...ตุลาคม..... พ.ศ. ....2508....
วฒิุการศึกษาสูงสุด ......ปริญญาตรี  แพทยศาสตรบัณฑิต.....
จากสถาบันการศึกษา ....จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย.....
เร่ิมรับราชการคร้ังแรก  ....เมือ่วนัที ่...3.... เดือน.... เมษายน..... พ.ศ. .....2532....
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ...นายแพทยเ์ชีย่วชาญ  ด้านเวชกรรมสาขาตจวทิยา/รองผู้อ านวยการด้านการแพทย์.....
สถานทีท่ างาน.... กลุ่มภารกิจด้านวชิาการและการแพทย ์ สถาบันโรคผิวหนัง ... 
การประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท
    เป็นผู้ทีทุ่ม่เทปฏิบัติหน้าทีอ่ยา่งมีความรับผิดชอบ  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มีภาวะผู้น าและสามารถท างาน
เป็นทีมได้อยา่งดี มีความพากเพียร อุตสาหะในการท างาน และค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันโรคผิวหนัง และ
ของทางราชการมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน เป็นตัวอยา่งทีดี่ของบุคคลอืน่ในสถาบันโรคผิวหนัง
ผลงานดีเด่นและภาคภูมิใจ
    เป็นผู้ร่ิเร่ิมโครงการ " ความร่วมมือเพือ่พัฒนาเครือข่ายด้านวชิาการและบริการผู้ป่วยโรคผิวหนัง  ระดับเขตสุขภาพ
ในพืน้ทีเ่ขตสุขภาพที ่4 " ซ่ึงช่วยแก้ไขปัญหาการดูแลรักษาโรคผิวหนังในพืน้ทีเ่ขตสุขภาพที ่4 และมีเป้าหมายจะขยาย
ทัว่ประเทศต่อไป

กลุม่ที่ 1 กลุม่ข้าราชการต าแหน่งประเภทวชิาการ (ระดับช านาญการ/ช านาญการพิเศษ)

นาย/นาง/นางสาว ....ปิยะพร  สายะสนธิ...
เกิดวนัที ่.....23 เดือน ....ตุลาคม..... พ.ศ. ....2504....
วฒิุการศึกษาสูงสุด ......ปริญญาตรี  พยาบาลศาสตรบัณฑิต.....
จากสถาบันการศึกษา .....วทิยาลัยพยาบาลชลบุรี....
เร่ิมรับราชการคร้ังแรก  เมือ่วนัที ่ ...1... เดือน .....เมษายน..... พ.ศ. ....2525....
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ......พยาบาลวชิาชีพช านาญการ......
สถานทีท่ างาน .......งานการพยาบาลเลเซอร์ผิวหนัง กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันโรคผิวหนัง ....
การประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท
    ปฏิบัติงานด้วยความขยนัหมัน่เพียร อดทนต่ออุปสรรคและมีความรับผิดชอบในงานทีไ่ด้รับมอบหมาย
ปฏิบัติตัวเป็นแบบอยา่งทีดี่แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ในด้านการประหยดัอดออม รักษาระเบียบวนิัยและเคารพ
กฎหมาย เป็นผู้มีความยติุธรรม มีความซ่ือสัตยสุ์จริต ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและเข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนา
ผลงานดีเด่นและภาคภูมิใจ
    เป็นผู้มีส่วนร่วมในการเร่ิมก่อต้ังศูนยเ์ลเซอร์ สถาบันโรคผิวหนัง ซ่ึงเร่ิมเปิดให้บริการต้ังแต่วนัที ่1 เมษายน 2548
โดยเปิดให้บริการแบบ One stop Service เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกให้ผู้มารับบริการใช้ระยะเวลาในการรอคอย
ลดลง ท าให้เกิดความพึงพอใจ ในการมารับบริการซ่ึงท าให้ข้าพเจ้าเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานทีส่ถาบันโรคผิวหนัง
และเป็นแรงบันดาลใจท าให้เกิดความคิดในการพัฒนางานให้มีประสิทธภิาพมากยิง่ขึน้  โดยมุง่เน้นทีผู้่รับบริการเป็นศูนยก์ลาง

แบบรายงานการคัดเลือกยกยอ่งเชิดชูคนดี

มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏบิัติตามรอยพระยคุลบาทและผลงานดีเด่น

สังกัด  ... สถาบันโรคผิวหนัง ...

ประจ าปีพุทธศักราช ...2559...



นาย/นาง/นางสาว ....จินตนา  ภาคีเนตร...
เกิดวนัที ่.....8 เดือน ....มกราคม..... พ.ศ. ....2503....
วฒิุการศึกษาสูงสุด ......ประกาศนียบัตรการพยาบาลและผดุงครรภ์ชัน้สูง .....
จากสถาบันการศึกษา .....วทิยาลัยพยาบาลบรมราชนนี ชลบุรี....
เร่ิมรับราชการคร้ังแรก  เมือ่วนัที ่ ...21... เดือน .....กันยายน..... พ.ศ. ....2521....
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ......พยาบาลวชิาชีพช านาญการ......
สถานทีท่ างาน .......งานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน 
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันโรคผิวหนัง ....
การประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท
       การปฏิบัติหน้าทีท่ีรั่บผิดชอบให้ดีทีสุ่ด และท างานอยา่งเต็มความสามารถของตัวเอง
โดยไม่ยอ่ท้อต่อปัญหาและปฏิบัติตัวอยา่งเหมาะสมเป็นข้าราชการทีดี่ต่อไป
ผลงานดีเด่นและภาคภูมิใจ
       1. ได้รับเกียรติคุณ ออกหน่วยแพทยท์ีป่ระเทศอินเดียและเนปาล โดยปฏิบัติหน้าทีใ่นความรับผิดชอบ
           พุทธมามกะ และให้การดูแลพยาบาลแก่ผู้แสวงบุญ
       2. โครงการการท าแผลต่อหลังจากจ าหน่ายหรือ Refer กลุ่มผู้ป่วยตุ่มน้ าพองใส
       3. ผู้น าโครงการพัฒนารูปแบบการให้สุขศึกษา ในรูปแบบภาพเคล่ือนไหว (VDO)

กลุม่ที่ 2 กลุม่ข้าราชการต าแหน่งประเภทวชิาการและประเภททั่วไป (ระดับปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน/ช านาญงาน)
นาย/นาง/นางสาว ....วาสนา   รอดน าพา...
เกิดวนัที ่.....5 เดือน ....กุมภาพันธ.์.... พ.ศ. ....2500....
วฒิุการศึกษาสูงสุด ......ประกาศนียบัตรวชิาชีพ.....
จากสถาบันการศึกษา .....โรงเรียนสิริภิญโญ....
เร่ิมรับราชการคร้ังแรก  เมือ่วนัที ่ ...21... เดือน .....มีนาคม..... พ.ศ. ....2520....
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ......เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน......
สถานทีท่ างาน .......ฝ่ายการเงินและบัญชี  กลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ สถาบันโรคผิวหนัง .... 
การประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท
       - ยดึหลักเศรษฐกิจพอเพียง น ามาปฏิบัติในหน่วยงาน
       - ตรวจสอบให้เบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบทีก่ระทรวงการคลังให้ถูกต้อง
ผลงานดีเด่นและภาคภูมิใจ
       1. ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ตามแผนงานและเป้าหมายทีก่รมบัญชีกลางก าหนด
       2. ควบคุมแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุง ประจ าปีงบประมาณ 2559
       3. น าระบบของธนาคาร Bill Payment มาใช้ในการรับเงินค่าลงทะเบียนหลักสูตรต่างๆ
       4. เป็นคณะกรรมการเครือข่ายทางวชิาการและออกหน่วยแพทยเ์คล่ือนที่
นาย/นาง/นางสาว ....ธนัญวลัย  อินทอง...
เกิดวนัที ่.....23 เดือน ....มกราคม..... พ.ศ. ....2504....
วฒิุการศึกษาสูงสุด ......ปริญญาตรี.....
จากสถาบันการศึกษา .....มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ....
เร่ิมรับราชการคร้ังแรก  เมือ่วนัที ่ ...1... เดือน .....เมษายน..... พ.ศ. ....2525....
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ......เจ้าพนักงานวทิยาศาสตร์การแพทยช์ านาญงาน......
สถานทีท่ างาน .......งานจุลพยาธวิทิยา กลุ่มงานพยาธวิทิยา 
กลุ่มภารกิจด้านวชิาการและการแพทย ์สถาบันโรคผิวหนัง ....
การประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท
       - ปิดทองหลังพระ  โดยมีคติพจน์ทีย่ดึถือในการปฏิบัติงานคือท าความดีไม่เบียดเบียนผู้อืน่ แม้จะไม่มีใครเห็นเรา
       - เศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีปณิธานความดีทีจ่ะปฏิบัติต่อไป คือ ท าดีเพือ่พ่อของแผ่นดิน
ผลงานดีเด่นและภาคภูมิใจ
       เป็นสมาชิกทีม Caps เคร่ืองมือทางการแพทย ์ โดยได้ร่วมร่างแนวทางปฏิบัติเพือ่ใช้ร่วมกันในกลุ่มเครือข่าย



กลุม่ที่ 3 กลุม่ลูกจ้างประจ า

นาย/นาง/นางสาว ....จักรพรรณ  ค าใบ้...
เกิดวนัที ่.....16 เดือน ....มิถุนายน..... พ.ศ. ....2502....
วฒิุการศึกษาสูงสุด ......มัธยมศึกษาตอนปลาย.....
จากสถาบันการศึกษา .....โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา....
เร่ิมรับราชการคร้ังแรก  เมือ่วนัที ่ ...1... เดือน .....พฤศจิกายน..... พ.ศ. ....2530....
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ......พนักงานพัสดุ ส 3......
สถานทีท่ างาน .......งานซ่อมบ ารุง ฝ่ายพัสดุและบ ารุง  กลุ่มภารกิจด้านอ านวยการ สถาบันโรคผิวหนัง .....
การประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท
       ยดึมัน่และยนืหยดัท าในส่ิงทีถู่กต้อง มีความซ่ือสัตยสุ์จริต และความรับผิดชอบ มุง่ผลสัมฤทธิข์องงาน ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้โดยไม่เลือกปฏิบัติ  เข้าร่วมในเร่ืองส่วนรวมทีเ่ป็นประโยชน์ร่วมกัน ต่อผู้อืน่ 
ต่อสาธารณ โดยไม่นิง่ดูดาย
ผลงานดีเด่นและภาคภูมิใจ
       ควบคุม ติดตาม การซ่อมวสัดุ ครุภัณฑ์ของหน่วยงานภายในสถาบันโรคผิวหนังให้แล้วเสร็จทันเวลา พร้อมทีจ่ะให้
บริการผู้ป่วยอยา่งมีประสิทธภิาพ

กลุม่ที่ 4 กลุม่พนักงานราชการ/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

นาย/นาง/นางสาว ....มลฤดี  แก้วธรรม...
เกิดวนัที ่.....8..... เดือน ....มกราคม..... พ.ศ. ....2526....
วฒิุการศึกษาสูงสุด ......ปริญญาตรี.....
จากสถาบันการศึกษา .....มหาวทิยาลัยรามค าแหง....
เร่ิมรับราชการคร้ังแรก  เมือ่วนัที ่ ...1... เดือน .....มิถุนายน..... พ.ศ. ....2548....
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ......พนักงานเภสัชกรรม......
สถานทีท่ างาน .......กลุ่มงานเภสัชกรรม  กลุ่มภารกิจด้านวชิาการและการแพทย ์ สถาบันโรคผิวหนัง ... 
การประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท
       มีความซ่ือสัตยสุ์จริต  มีความขยนัหมัน่เพียรอยา่งสม่ าเสมอ, เป็นคนดี ช่วยเหลือผู้ทีด้่อยกวา่ , สามารถท างานร่วมกับ
เพือ่นร่วมงานได้อยา่งดี มีมนุษยสัมพันธท์ีดี่ , ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ ใช้ความรู้ความสามารถเพือ่ให้งานลุล่วง
ยดึถือกฎระเบียบของหน่วยงาน ไม่ประพฤติผิด ท างานด้วยความรอบคอบ , มีใจให้บริการ และช่วยเหลือประชาชน  เช่น
การไปออกหน่วยแพทยเ์คล่ือนที่
ผลงานดีเด่นและภาคภูมิใจ
       มาปฏิบัติงานแต่เช้าอยา่งสม่ าเสมอ ไม่เคยมาสาย และรับผิดชอบงานทีไ่ด้รับมอบหมายและปฏิบัติลุล่วง
โดยไม่หลีกเล่ียง



พนักงานราชการ

นาย/นาง/นางสาว ....พรรณปพร  ชูศรี...
เกิดวนัที ่......2.... เดือน ....พฤษภาคม..... พ.ศ. ....2531....
วฒิุการศึกษาสูงสุด ......ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เวชศาสตร์เขตร้อน .....
จากสถาบันการศึกษา .....มหาวทิยาลัยมหิดล....
เร่ิมรับราชการคร้ังแรก  เมือ่วนัที ่ ...3... เดือน .....มิถุนายน..... พ.ศ. ....2551....
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง ......ผู้ช่วยพยาบาล......
สถานทีท่ างาน .......งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 
กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันโรคผิวหนัง ....
การประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาท
       มีความรับผิดชอบในหน้าทีข่องตนเอง มีวนิัยในตนเอง มีน้ าใจ รู้จักเสียสละ เพือ่ประโยชน์ส่วนรวม  ประพฤติปฏิบัติตน
อยูใ่นความดี  ต้ังใจท างาน มีความอดทน และให้เกียรติผู้มารับบริการและผู้ร่วมงานสม่ าเสมอ
ผลงานดีเด่นและภาคภูมิใจ
       -การได้ไปร่วมออกหน่วยเคล่ือนทีข่องสถาบันโรคผิวหนัง เป็นส่วนหนึง่ในการได้ไปให้บริการ ดูแลเอาในใส่ผู้มารับบริการ
การมีจิตอาสาทีเ่กิดขึน้ด้วยความสมัครใจและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของตนเองหรือสถาบันของตนเอง ซ่ึงเป็นชือ่เสียง
ของสถาบันโรคผิวหนัง
       -การเป็นตัวแทนของหน่วยงานเพือ่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันฯ , ความเสียสละเพือ่ประโยชน์ส่วนรวม ท าให้
ทุกคนได้รับความสุข ความร่ืนเริง
       -การเป็นส่วนหนึง่ในหน้าทีส่ าคัญของ Hair Traneplant มีหน้าที ่cutting ได้อยา่งสวยงาม รวดเร็ว ท าให้
เกิดความพึงพอใจกับผู้มารับบริการและเพือ่นร่วมงาน
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