สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 1
แนวทางและวิธีการย้ายข้าราชการ/ให้ขา้ ราชการปฏิบัติราชการ ในระบบย้ายออนไลน์
(ตามหนังสือสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.06/ว 98 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563)
1. รอบการย้ายออนไลน์ ขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการ (ตั้งแต่รอบการย้ายวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป)
รอบการย้าย
ลาดับที่
ขั้นตอน
รอบวันที่ 1 ก.พ.
รอบวันที่ 1 ส.ค.
1
หน่วยงานต้นทางดาเนินการ
วันที่ ๑๖ เม.ย. ถึงวันที่ ๑๕ ก.ย.
วันที่ 16 ต.ค. ถึงวันที่ 15 มี.ค.
- ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอย้าย
ภายในเวลา 16.30 น.
ภายในเวลา 16.30 น.
- บันทึกข้อมูลผู้ยื่นขอย้ายเข้าระบบย้ายฯ
จะปิดการยื่นขอย้ายออนไลน์
จะปิดการยื่นขอย้ายออนไลน์
ยกเว้น !! ตาแหน่งนายแพทย์
ทันตแพทย์ และเภสัชกร
2
ประกาศรายชื่อผู้ยื่นขอย้าย
วันที่ 16 ก.ย.
วันที่ 16 มี.ค.
3
หน่วยงานต้นทาง และหน่วยงานปลายทาง
วันที่ ๑6 เม.ย. ถึงวันที่ 15 ต.ค.
วันที่ 16 ต.ค. ถึงวันที่ 15 เม.ย.
- เสนอความเห็นการย้ายฯ ต่อผูบ้ งั คับบัญชา จนถึงผู้ว่าราชการ
ภายในเวลา 16.30 น.
ภายในเวลา 16.30 น.
จังหวัดลงนามให้ความเห็นการย้ายฯ
จะปิดการให้ความเห็นการย้าย
จะปิดการให้ความเห็นการย้าย
- เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นการย้ายแล้ว ต้องบันทึก
ออนไลน์
ออนไลน์
ลงระบบย้ายออนไลน์
- ส่งแบบรายงานผลการพิจารณาการย้ายฯ ในระบบย้ายออนไลน์
- ตาแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ให้บันทึกในระบบ
HROPS ให้เป็นปัจจุบัน
- หน่วยงานปลายทาง ตรวจสอบกรอบอัตรากาลังตามที่ สป. กาหนด
4
- กันตาแหน่งว่าง / หน่วยงานที่ปฏิบัติราชการ
วันที่ 16 ต.ค. - 15 ธ.ค.
วันที่ 16 เม.ย. - 15 มิ.ย.
- เสนอ อ.ก.พ. สป. / อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข กรณีตดั โอน
ตาแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
5
ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการตรวจสอบคุณสมบัตกิ ารย้าย
วันที่ 16 ธ.ค.
วันที่ 16 มิ.ย.
และกรอบอัตรากาลัง
6
- จัดทาคาสั่งย้าย/ปฏิบัตริ าชการ
วันที่ 17 ธ.ค. - 31 ม.ค.
วันที่ 17 มิ.ย. - 31 ก.ค.
- คาสั่งย้าย/ปฏิบัติราชการ จะมีผลในวันที่ 1 ก.พ./1 ส.ค.

ผู้รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ต้นทาง

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
งานการเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ต้นทาง และปลายทาง

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กองบริหารทรัพยากรบุคคล

สิ่งทีส่ ่งมาด้วย 2
แนวทางและวิธีการย้ายข้าราชการ/ให้ขา้ ราชการปฏิบัติราชการ ในระบบย้ายออนไลน์
1. รอบการย้ายออนไลน์ ขั้นตอนและระยะเวลาการดาเนินการ (เฉพาะรอบการย้ายวันที่ 1 สิงหาคม 2563)
รอบการย้าย
ลาดับที่
ขั้นตอน
รอบวันที่ 1 ส.ค.63
1 หน่วยงานต้นทางดาเนินการ
วันที่ 16 ม.ค.63 ถึงวันที่ 20 มี.ค.63 ภายในเวลา 16.30 น.
- ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอย้าย
จะปิดการยื่นขอย้ายออนไลน์
- บันทึกข้อมูลผู้ยื่นขอย้ายเข้าระบบย้ายฯ
2
3

4
5
6

ประกาศรายชื่อผู้ยื่นขอย้าย
วันที่ 21 มี.ค.63
หน่วยงานต้นทาง และหน่วยงานปลายทาง
วันที่ 16 ม.ค.63 ถึงวันที่ 20 เม.ย.63 ภายในเวลา 16.30 น.
- เสนอความเห็นการย้ายฯ ต่อผูบ้ งั คับบัญชา จนถึงผู้ว่าราชการ
จะปิดการให้ความเห็นการย้ายออนไลน์
จังหวัดลงนามให้ความเห็นการย้ายฯ
- เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นการย้ายแล้ว ต้องบันทึก
ลงระบบย้ายออนไลน์
- ส่งแบบรายงานผลการพิจารณาการย้ายฯ ในระบบย้ายออนไลน์
- ตาแหน่งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ ให้บันทึกในระบบ
HROPS ให้เป็นปัจจุบัน
- หน่วยงานปลายทาง ตรวจสอบกรอบอัตรากาลังตามที่ สป. กาหนด
- กันตาแหน่งว่าง / หน่วยงานที่ปฏิบัติราชการ
วันที่ 21 เม.ย.63 - 15 มิ.ย.63
- เสนอ อ.ก.พ. สป. / อ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข กรณีตดั โอน
ตาแหน่งและอัตราเงินเดือนตามตัวไปตั้งจ่าย
ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการตรวจสอบคุณสมบัตกิ ารย้าย
วันที่ 16 มิ.ย.63
และกรอบอัตรากาลัง
- จัดทาคาสั่งย้าย/ปฏิบัตริ าชการ
วันที่ 17 มิ.ย.63 - 31 ก.ค.63
- คาสั่งย้าย/ปฏิบัติราชการ จะมีผลในวันที่ 1 ส.ค. 63

ผู้รับผิดชอบ
งานการเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ต้นทาง

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
งานการเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ต้นทาง และปลายทาง

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
กองบริหารทรัพยากรบุคคล

