สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
สรุปการดาเนินการของส่วนราชการ (ข้าราชการ)
1. นั บ อัตราเงิน เดือนข้า ราชการที่มีคนครองอยู่ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562 โดยแบ่งเป็ น
ประเภทตาแหน่งและระดับ แล้วจัดทาบัญชีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องส่งไปให้สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562
2. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งประเภทอานวยการ
ระดับ สู ง (เฉพาะตาแหน่ งนายแพทย์ส าธารณสุ ขจังหวัด ผู้ รักษาราชการแทน) ให้ เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจ ารณาให้ ข้อมู ล และความเห็ น เพื่ อประกอบการประเมิ นของผู้ มีอานาจหน้ าที่ประเมิ น และส่ งส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน 1 ชุด ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2562
3. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการผู้ดารงตาแหน่ง ประเภทอานวยการ
ระดับ สูง (ตาแหน่ง ผู้อานวยการโรงพยาบาลศูน ย์/ ทั่ว ไปหรือ ผู้รักษาการในตาแหน่ง ) ให้จัดส่งสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน 1 ชุด ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2562 โดยผ่านการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมาก่อน
4. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ทรงคุณวุฒิและระดับเชี่ยวชาญ ไม่ต้องจัดส่งมายังสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยให้ส่วนราชการตรวจสอบ
ความถูกต้องของแบบประเมินดังกล่าวและจัดส่งไปยังสานักงานเขตสุขภาพ ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2562
5. กรณีผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้รักษาราชการแทนหรือรักษาการในตาแหน่ง ให้ผู้บังคับบัญชาของ
หน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการและบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน (ถาม-ตอบ เรื่องการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.1/ว 12 ลงวันที่ 30
สิงหาคม 2555)
6. บันทึกผลคะแนนของข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิและ
ระดับเชี่ยวชาญ (ตามที่ปฏิบัติจริง) ในระบบ HROPS และจัดทาบัญชีรายละเอียดแจ้งผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการเพื่อพิจารณาเลื่อนเงินเดือน เสนอผู้มีอานาจลงนามรับรอง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) จานวน 2 ชุด ส่งให้
ส านั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ข ภายในวัน ที่ 5 มีน าคม 2562 และตอบแบบรายงานการด าเนิ นการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนของส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2562 (รอบการประเมิน ณ วันที่ 1
ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2562) ตามลิงค์ http://bit.ly/2MpqsB4 หรือสแกน QR-Code ท้ายหนังสือนี้
(รูปแบบแบบรายงานฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.1)
ทั้งนี้ ตามมติที่ ป ระชุมคณะกรรมการกลั่ นกรองผลการประเมิน ผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
และลูกจ้างประจาในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนกลาง) ครั้งที่ 1/256 0
เมื่ อ วัน ที่ 9 พฤษภาคม 2560 มี ม ติ เห็ น ชอบก าหนดระดั บ ผลการประเมิ นให้ เป็ น ไปในแนวทางเดี ยวกั น
โดยกาหนดผลการประเมินระดับดีเด่นไม่ควรเกินร้อยละ 35 ของจานวนข้าราชการทั้งหมดในสังกัด เพื่อให้การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด จึงขอให้ ส่วนราชการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการผู้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ/เชี่ยวชาญ ให้เป็นไปตามมติดังกล่าว
/7. จัดทาคาสั่ง...

-27. จัดทาคาสั่งเลื่อนเงินเดือนและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตาแหน่ง
ที่ได้รับแต่งตั้ง คาสั่งให้ข้าราชการได้รับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) และคาสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว (ถ้ามี) เรียงลาดับตามบัญชีถือจ่ายเงินเดือนข้าราชการ (จ.18) พร้อมทั้งจัดทาบัญชีรายชื่อผู้ที่ไม่อยู่ใน
หลักเกณฑ์การเลื่อนเงิน เดือนและการได้รับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) โดยระบุเหตุผ ลไว้ด้วย ส่ งส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน 3 ชุด ภายในวันที่ 10 เมษายน 2562 และตอบแบบรายงานการดาเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนของส่วนราชการ ครั้งที่ 1/2562 (รอบการประเมิน ณ วันที่ 1
ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2562) ตามลิงค์ http://bit.ly/2MpqsB4 หรือสแกน QR-Code ท้ายหนังสือนี้
(รูปแบบแบบรายงานฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4.2)
8. จัดทาหนังสือขออนุมัติ อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข พิจารณาเลื่อนเงินเดือนให้เป็นกรณีพิเศษ
(ถ้ามี) โดยผ่านความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้แก่ข้าราชการที่ส่วนราชการจะขออนุมัติพร้อมบัญชี
การกันเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 กับเอกสารประกอบการขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ
และส่งสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จานวน 2 ชุด ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
9. ให้ส่วนราชการดาเนินการบันทึกข้อมูลคาสั่ง เลื่อนเงินเดือนและให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่า
ขั้นสูงของตาแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง กับให้ค่าตอบแทนพิเศษแก่ข้าราชการ ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการบุคลากรสาธารณสุข (HROPS) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

แบบรายงานฯ

http://bit.ly/2MpqsB4

