สําเนาคู่ฉบับ

ด่วนมาก
ที่ สธ 0201.037/ว 592

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000
31 สิงหาคม 2555

เรื่อง

การเลื่อนเงินเดือนและให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อ้างถึง 1. หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.037/ว 14 ลงวันที่ 24 มกราคม 2554
2. หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0201.037/ว 204 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2554
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.
2.
3.
3.

สรุปการดําเนินการของส่วนราชการ จํานวน 1 ฉบับ
ตัวอย่างบัญชีรายชื่อผู้ที่ไปช่วยราชการในสายงาน กอ.รมน. จํานวน 1 ฉบับ
แบบรายงานการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน
ของส่วนราชการ จํานวน 1 ฉบับ

ด้ ว ยบั ด นี้ ใกล้ ถึ ง กํ า หนดเวลาที่ จ ะพิ จ ารณาความดี ค วามชอบเพื่ อ เลื่ อ นเงิ น เดื อ นและให้
ค่าตอบแทนพิเศษ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 แก่ข้าราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้ว
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงขอแจ้งกําหนดการในการดําเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนและ
ให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ตามที่แนบเรียนมาพร้อมนี้ โดยขอให้ทุกส่วนราชการ
ดําเนินการตามคู่มือที่กําหนดไว้ในหนังสือที่อ้างถึงข้างต้น และเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษ
ข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นไปอย่างรวดเร็ว อันจะเป็นขวัญและกําลังใจแก่ข้าราชการในสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนั้น จึงขอให้ดําเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขกําหนดไว้ด้วย
อนึ่ง หากส่วนราชการใดมีข้าราชการที่ไปช่วยราชการในสายงานกองอํ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เป็นประจําและเต็มเวลา ขอให้ต้นสังกัดตัดยอดจํานวนคนและ
อัตราเงินเดือนของข้าราชการดังกล่าวไปพิจารณาที่กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและ
แจ้งข้อมูลตามบัญชีแนบท้ายหนังสือนี้ไปให้สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทราบด้วย
จึง เรีย นมาเพื่อ โปรดดํา เนิน การ และขอได้กํา ชับ เจ้า หน้า ที่ใ ห้ดํา เนิน การโดยรอบคอบ
รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนส่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หากมีข้อขัดข้องหรือสงสัย
ประการใดโปรดติดต่อโดยตรงกับกลุ่มงานเงินเดือนและการถือจ่าย กลุ่มบริหารงานบุคคล
ขอแสดงความนับถือ

สํานักบริหารกลาง
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร. 0 2590 1458
โทรสาร 0 2590 1446, 1447
สําเนาส่ง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคทุกแห่ง
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สรุปการดําเนินการของส่วนราชการ
1. จัดทําคําสั่งต่าง ๆ ที่มีผลต่อการบริหารวงเงินส่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ภายในวันที่ 10 กันยายน 2555
2. นับอัตราเงินเดือนข้าราชการที่มีคนครองอยู่ ณ วันที่ 1 กันยายน 2555 โดยแบ่งเป็น
ประเภทตําแหน่งและระดับ แล้วจัดทําบัญชีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องส่งไปให้สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ภายในวันที่ 14 กันยายน 2555
3. แจ้ ง ผลการพิ จ ารณาและความเห็ น ในการเลื่ อ นเงิ น เดื อ นของข้ า ราชการประเภท
อํานวยการ ระดับสูง และระดับต้น (ถ้ามี) กับประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ และระดับเชี่ยวชาญ (ตามที่
ปฏิบัติจริง) ส่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 2 ชุด ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2555
4. จัดทําคําสั่งเลื่อนเงินเดือน และคําสั่งให้ข้าราชการได้รับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) รวมทั้ง
คําสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกรณีเกษียณอายุ และเกษียณอายุก่อนกําหนด (ถ้ามี) เรียงลําดับตามบัญชีถือจ่าย
เงินเดือนข้าราชการ (จ.18) พร้อมทั้งจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนและการได้รับ
ค่ า ตอบแทนพิ เ ศษ (ถ้ า มี ) โดยระบุ เ หตุ ผ ลไว้ ด้ ว ย ส่ ง สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข จํ า นวน 8 ชุ ด
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2555
5. จัดทําบัญชีสรุปจํานวนข้าราชการ และจํานวนเงินที่ใช้ในการเลื่อนเงินเดือน กับได้รับ
ค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 รวมทั้งผู้ที่เกษียณอายุและเกษียณอายุก่อนกําหนด (ถ้ามี)
ส่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 2 ชุด ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2555
6. จัดทําบัญชีรายละเอียดข้อมูลข้าราชการที่อยู่ระหว่างการลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือ
ปฏิบัติการวิจัยในประเทศหรือต่างประเทศ พร้อมทั้งข้อมูลข้าราชการที่กลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หรือบรรจุเข้ารับราชการ หลังวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ส่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 2 ชุด
ภายในวันที่ 14 กันยายน 2555
7. จัดทําบัญชีการกันเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ให้แก่ข้าราชการ
ที่ส่วนราชการจะขออนุมัติ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้เป็นกรณีพิเศษ (ถ้ามี)
ส่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 2 ชุด ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2555
8. จัดทําแบบรายงานการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนของ
ส่วนราชการครั้งที่ 2/2555 (รอบการประเมิน ณ วันที่ 1 เมษายน 2555 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2555)
ส่งสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 2 ชุด ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2555
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

-3(ตัวอย่าง)
บัญชีรายชื่อผู้ที่ไปช่วยราชการในสายงาน กอ.รมน. เป็นประจําและเต็มเวลา
ที่จะต้องไปพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ณ กอ.รมน.
ลําดับที่

ชื่อ / นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

ตําแหน่งและส่วนราชการ
สังกัด / ตําแหน่ง

เงินเดือน

ระดับ

เลขที่ตําแหน่ง

ชํานาญการ

XXX

22,370

ชํานาญการ

XXX

24,870

ชํานาญงาน

XXX

18,280

หมายเหตุ

สสจ. ......................................
กลุ่มงาน..................................
1.

นาย........................................... นักวิชาการสาธารณสุข
X XXXX XXXXX XX X

(ด้านบริการทางวิชาการ)
โรงพยาบาล............................
กลุ่มงาน..................................

2.

นาง........................................... พยาบาลวิชาชีพ
X XXXX XXXXX XX X

3.

(ด้านการพยาบาล)

นางสาว..................................... พยาบาลเทคนิค
X XXXX XXXXX XX X

รวมเป็นเงิน

65,520 บาท
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

-4-

แบบรายงานการดําเนินการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการเพือ่ เลื่อนเงินเดือนของส่วนราชการ
ครั้งที่ 2 / 2555 (รอบการประเมิน 1 เมษายน 2555 ถึง 30 กันยายน 2555)
1. มีการประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 มี
 ไม่มี
2. มีการกําหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในส่วนของสัมฤทธิผลของการทํางาน ระหว่างผู้ประเมินและ
2. ผู้รบั การประเมิน
 มี

ดําเนินการในเดือน...............................

 ไม่มี
3. สมรรถนะที่ใช้ในการประเมิน
 สมรรถนะหลัก 5 ตัว
 สมรรถนะเพิ่มเติมจากสมรรถนะหลัก 5 ตัว ดังนี้
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
4. สมรรถนะแต่ละด้าน มีการกําหนดรายละเอียดในแต่ละระดับหรือไม่
 มี
 กําหนดเอง
 ตามที่ ก.พ. กําหนด
 อื่นๆ (โปรดระบุ)......................................
 ไม่มี
5. วิธีการประเมินผล
 ประเมินโดยหัวหน้า/ผู้บังคับบัญชา
 ประเมินโดยหัวหน้า/ผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชาประเมินตนเอง
 ประเมินแบบมีผู้ประเมินหลายคน (360 องศา)
 อื่นๆ (โปรดระบุ)......................................
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-56. มีคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน
6.1 ในระดับ ปฏิบัติงาน ชํานาญงาน อาวุโส
และ ระดับ ปฏิบัติการ ชํานาญการ ชํานาญการพิเศษ
 มี (คําสั่งตามที่แนบ)
 ไม่มี
6.2 ในระดับ เชี่ยวชาญ และทรงคุณวุฒิ
 มี (คําสั่งตามที่แนบ)
 ไม่มี
7. มีการประชุมของคณะกรรมการฯ
ตามข้อ 6.1 จํานวน.................ครั้ง
ตามข้อ 6.2 จํานวน.................ครั้ง
8. การแจ้งผลการประเมินรายบุคคลให้กบั ข้าราชการผู้รับการประเมิน
 ลงชื่อรับทราบทุกคน
 มีไม่ลงลายมือชื่อ จํานวน..............คน จากจํานวนข้าราชการทั้งหมด.......................คน
 ไม่มีการแจ้งผลรายบุคคล
 อื่นๆ (โปรดระบุ)......................................
9. ผลสรุปค่าเฉลี่ยการประเมินสมรรถนะหลักตามที่ ก.พ. กําหนด ด้านใดได้คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สดุ
 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
 บริการทีด่ ี
 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
 การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
 การทํางานเป็นทีม
(ลงชื่อ)...........................................................
(.............................................................)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หรือ
ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป
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-6หากมีข้อขัดข้องหรือข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อกลุม่ งานเงินเดือนและการถือจ่าย ดังนี้
งานเงินเดือนและการถือจ่ายที่ ๑

รับผิดชอบ

ส่วนกลาง (ยกเว้นสถาบันพระบรมราชชนก)
เขต ๑ - ๓
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๔๔๕

งานเงินเดือนและการถือจ่ายที่ ๒

รับผิดชอบ

เขต ๔, ๕, ๙ และ จังหวัดตรัง
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๔๔๗

งานเงินเดือนและการถือจ่ายที่ ๓

รับผิดชอบ

สถาบันพระบรมราชชนก
เขต ๑๐, ๑๒ (ยกเว้นจังหวัดกาฬสินธุ์) และเขต ๑๔
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๔๔๘

งานเงินเดือนและการถือจ่ายที่ ๔

รับผิดชอบ

เขต ๑๑, ๑๓, ๑๘ และ จังหวัดกาฬสินธุ์
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๔๕๑

งานเงินเดือนและการถือจ่ายที่ ๕

รับผิดชอบ

เขต ๑๕ - ๑๗
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๔๕๒
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๔๔๖

งานเงินเดือนและการถือจ่ายที่ ๖

รับผิดชอบ

เขต ๖, ๗ (ยกเว้นจังหวัดตรัง) และเขต ๘
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๑๔๕๙
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