(สําเนา)
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเขารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจําตําแหนง
ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
...............................................
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 1006/ว 18 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 ใหขาราชการ
พลเรือนสามัญผูไดรับเงินประจําตําแหนง สําหรับตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ จะตองมีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ตาม ก.พ.กําหนด และผานการประเมินตามหลักเกณฑหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร
๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ เมื่อผานการประเมินแลว ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 แตงตั้ง
โดยมีผลยอนหลังไปไมกอนวันที่หนวยงานซึ่งไดรับอํานาจใหเปนผูประเมินตามที่กําหนด ไดรับผลงานที่มีเอกสาร
หลักฐานครบถวนสมบูรณ และไมกอนวันที่ผูนั้นมีคุณสมบัติครบถวนตามหลักเกณฑ คําสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่
886/ 2554 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
(ดานบริหารงานบุคคล) และคําสั่งจังหวัดมหาสารคาม ที่ 3029/2563 ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2563 เรื่อง การ
มอบอํานาจของผูวาราชการจังหวัดใหแกรองผูวาราชการจังหวัด ดานการบริหารงานบุคคลของขาราชการ ประเภท
วิชาการ ตั้งแตระดับชํานาญการพิเศษ และประเภททั่วไป ตั้งแตระดับอาวุโส ลงมา คําสั่งจังหวัดมหาสารคาม
ที่ 3235/2563 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เรื่อง แกไขเพิ่มเติมการมอบอํานาจของผูวาราชการจังหวัด
ยกเลิก ผนวก ข และมอบอํานาจใหรองผูวาราชการจังหวัดมหาสารคาม ปฏิบัติราชการแทนและกํากับดูแลการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการ และอําเภอ ตามภาคผนวก ข ใหมแทน นั้น
บัดนี้ จังหวัดมหาสารคาม ไดคัดเลือกขาราชการที่จะเขารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงิน
ประจําตําแหนง ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จํานวน 3 ราย ดังนี้
ลําดับ
ชื่อ – สกุล
ตําแหนงที่ไดรับการคัดเลือก
สวนราชการ
1.นางอัมพร นาคสมบูรณ
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
(ดานการพยาบาล)
กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ สุขภาพจิตและยาเสพติด
(ปฏิบัติราชการที่กลุมงานสงเสริมสุขภาพ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม)
2.น.ส.หนึ่งฤทัย พิสัย
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
จังหวัดมหาสารคาม
(ดานการพยาบาล)
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกันทรวิชัย
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
บานเปลือยน้ํา หมูที่ 13 ตําบลมะคา
กลุมงานสงเสริมปองกันควบคุมโรค
(ปฏิบัติราชการที่งานการพยาบาลผูปวยใน
กลุมงานการพยาบาล
โรงพยาบาลกันทรวิชัย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
/3.นางมลวิภา...

-2ลําดับ
ชื่อ – สกุล
3.นางมลวิภา โลอธิกุล

ตําแหนงที่ไดรับการคัดเลือก
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
(ดานการพยาบาล)

สวนราชการ
จังหวัดมหาสารคาม
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกันทรวิชัย
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
ตําบลเขวาใหญ
กลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัว
(ปฏิบัติราชการที่
งานการพยาบาลผูปวยใน
กลุมงานการพยาบาล
โรงพยาบาลกันทรวิชัย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม)

ทั้งนี้ ใหผูที่ไดรับการคัดเลือกฯ เพื่อขอรับเงินประจําตําแหนง จัดสงผลงานประเมินตามจํานวนและ
เงื่อนไข ที่คณะกรรมการประเมินผลงานกําหนด ตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.039/
ว 327 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 และหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.10/ว 246
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2563 ภายใน 12 เดือน นับตั้งแตวันที่ประกาศ หากผูไดรับการคัดเลือกไมสามารถ
สงผลงานไดทันตามระยะเวลาที่กําหนดตองขอรับการคัดเลือก(ชี้ตัว) ใหม อนึ่ง หากมีผูใดจะทักทวงผลการคัดเลือก
ดังกลาวใหทักทวงไดภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันประกาศ
ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564
(ลงชื่อ)

วิวฒ
ั น อินทรไทยวงศ
(นายวิวัฒน อินทรไทยวงศ)
รองผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดมหาสารคาม

สําเนาถูกตอง

(นางสุธิดา คณะมะ)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
สสจ.มหาสารคาม
31 สิงหาคม 2564

1

บัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศจังหวัดมหาสารคาม
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจําตําแหนง
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ตําแหนง
สวนราชการ/ตําแหนง
ตําแหนง
ลําดับ
ชื่อ - ชื่อสกุล
สวนราชการ/ตําแหนงเดิม
หมายเหตุ
ที่
เลขที่
ที่ไดรับการคัดเลือก
เลขที่
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ สุขภาพจิตและ
กลุมงานควบคุมโรคไมติดตอ สุขภาพจิตและ
ยาเสพติด
ยาเสพติด
(ปฏิบัติราชการที่กลุมงานสงเสริมสุขภาพ
(ปฏิบัติราชการที่กลุมงานสงเสริมสุขภาพ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม)
1 นางอัมพร นาคสมบูรณ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
58860 พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
58860 เพื่อขอรับ
(ดานการพยาบาล)
(ดานการพยาบาล)
เงินประจํา
ตําแหนง
ชื่อผลงานสงประเมิน

: ผลการดําเนินงานการปองกันและควบคุมการเกิดทารกกลุมอาการดาวน
100%
จังหวัดมหาสารคาม ปงบประมาณ 2564
ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน : การพัฒนาระบบบริการปองกันและควบคุมการเกิดทารกกลุมอาการดาวนของหนวยบริการ จังหวัดมหาสารคาม

2 น.ส.หนึ่งฤทัย พิสัย

จังหวัดมหาสารคาม
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกันทรวิชัย
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานเปลือยน้ํา
หมูที่ 13 ตําบลมะคา
กลุมงานสงเสริมปองกันควบคุมโรค
(ปฏิบัติราชการที่
งานการพยาบาลผูปวยใน
กลุมงานการพยาบาล
โรงพยาบาลกันทรวิชัย
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม)
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
208192
(ดานการพยาบาล)

จังหวัดมหาสารคาม
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกันทรวิชัย
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานเปลือยน้ํา
หมูที่ 13 ตําบลมะคา
กลุมงานสงเสริมปองกันควบคุมโรค
(ปฏิบัติราชการที่
งานการพยาบาลผูปวยใน
กลุมงานการพยาบาล
โรงพยาบาลกันทรวิชัย
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม)
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
208192 เพื่อขอรับ
(ดานการพยาบาล)
เงินประจํา
ตําแหนง

ชื่อผลงานสงประเมิน
: การพยาบาลผูปวยแบบประคับประคอง : กรณีศึกษาผูปวยมะเร็งตับ
ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน : แนวทางการจัดการดูแลผูปวยระยะสุดทายแบบองครวม

100%

2

บัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศจังหวัดมหาสารคาม
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเขารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจําตําแหนง
ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ตําแหนง
สวนราชการ/ตําแหนง
ตําแหนง
ลําดับ
ชื่อ - ชื่อสกุล
สวนราชการ/ตําแหนงเดิม
หมายเหตุ
ที่
เลขที่
ที่ไดรับการคัดเลือก
เลขที่
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกันทรวิชัย
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกันทรวิชัย
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตําบลเขวาใหญ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลตําบลเขวาใหญ
กลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัว
กลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัว
(ปฏิบัติราชการที่
(ปฏิบัติราชการที่
งานการพยาบาลผูปวยใน
งานการพยาบาลผูปวยใน
กลุมงานการพยาบาล)
กลุมงานการพยาบาล)
โรงพยาบาลกันทรวิชัย
โรงพยาบาลกันทรวิชัย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม)
3 นางมลวิภา โลอธิกุล
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
208198 พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ
208198 เพื่อขอรับ
(ดานการพยาบาล)
(ดานการพยาบาล)
เงินประจํา
ตําแหนง
ชื่อผลงานสงประเมิน
: การพยาบาลผูปวยวัณโรคปอด : กรณีศึกษา
ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน : การพัฒนาแนวทางการปองกันการแพรกระจายของโรคระบบทางเดินหายใจ

100%

