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กรอบระยะเวลาการดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่
ผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่า ของบุคลากร โรงพยาบาลสันทราย สาหรับรอบการประเมิน
รอบที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563)
รอบที่ 2 (วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563)
ขั้นตอน

รายละเอียดการดาเนินการ

1. การเตรียมการ -ทบทวนงานปีที่ผ่านมา /
มอบหมายงานปีต่อไป กาหนด
เป้าหมายตัดชี้วัด แต่งตั้ง
คณะทางานร่วมเพื่อเสนอแนว
ทางการประเมิน
-จัดทาแผนดาเนินการ และแจ้ง
เวียนให้ทุกหน่วยงานทราบ
2. ประกาศ
-นาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
หลักเกณฑ์และ
ฯมาประกาศและแจ้งเวียนให้
วิธีการประเมินผล เจ้าหน้าที่ทราบ จัดประชุมชี้แจง
ปฏิบัติราชการ
3. การจัดทาดัชนี
ชี้วัดรายบุคคล

-กาหนดตัวชี้วัด โดยหัวหน้า
หน่วยงานมอบหมายให้
ผู้บังคับบัญชาระดับรองลงมาเป็น
ผู้ประเมินแทน ตกลงตัวชี้วัดกับ
ผู้ปฏิบัติงาน
4. ติดตามและให้ -ผู้บังคับบัญชา ต้องติดตามและให้
คาปรึกษาแนะนา คาปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อ
การปฏิบัติงาน
ผลักดันงานให้สาเร็จ และบันทึก
ผลงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
-ผู้ใต้บังคับบัญชา/ทีมงาน ติดตาม
รายงานผลการดาเนินการ ขอ
คาแนะนาและปรึกษา
ผู้บังคับบัญชา
5. การประเมินผล -ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การปฏิบัติงาน
ของผู้ใต้บังคับบัญชา
และให้คะแนน
-กรอกรายละเอียดในแบบสรุป
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
- ภายในเดือน
มีนาคม 2563
-ภายในเดือน
กันยายน 2563

ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
งานการ
เจ้าหน้าที่/ งาน
HRD

ระเบียบ/เกณฑ์การ
ประเมินที่เกี่ยวข้อง
1. หนังสือ ก.พ. ที่ นร
1012/ว10 ลงวันที่
24 มีนาคม 2562
(สาหรับข้าราชการ)

-ภายในเดือน
มีนาคม 2563
- ภายในเดือน
กันยายน 2563

งานการเจ้าหน้าที่
/HRD

2. หนังสือ สธ
0201.034/ว275
ลงวันที่ 21 ตุลาคม
2554 (สาหรับ
พนักงานราชการ)

-ภายในเดือน
มีนาคม 2563
-ภายในเดือน
กันยายน 2563

หัวหน้าฝ่าย /
หัวหน้างาน/HRD

3. มติ อ ก.พ. ครั้งที่
3/2561 เมื่อวันที่ 1
พฤษภาคม 2561

-ภายในเดือน
มีนาคม 2563
-ภายในเดือน
กันยายน 2563

ผอก.รพ./หัวหน้า
ฝ่าย/หัวหน้างาน/
งานการเจ้าหน้าที่

4. หนังสือ สธ
0201.040/ว269 ลง
วันที่ 21 พฤษภาคม
2557 (สาหรับ
พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข)

-ภายในเดือน
มีนาคม 2563
-ภายในเดือน
กันยายน 2563

ผอก./หัวหน้า
หน่วยงาน

5. ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วย
ลูกจ้างประจาของส่วน
ราชการ พ.ศ.2537 ข้อ
60(5)

ขั้นตอน

รายละเอียดการดาเนินการ

6. พิจารณาผล
คะแนนกับวงเงิน
งบประมาณ

-งานการเจ้าหน้าที่และงาน HRD
คานวณวงเงินเลื่อนเงินเดือน เพื่อ
จัดสรรให้แต่ละหน่วยงาน และ
เสนอให้ผู้บังคับบัญชาเหนือชั้น
ต่อไป
-งานการเจ้าหน้าที่ นาผลการประ
มินและผลการเลื่อนเงินเดือนเสนอ
ผู้บังคับบัญชา
-รวบรวมผลการประเมินของทุก
หน่วยงาน ส่ง สสจ ชม./ผู้ว่า
ราชการจังหวัด

7. เสนอกลุ่มงาน
การจัดการและ
คณะกรรมการ
กลั่นกรอง (กกบ.)

ระยะเวลา
ดาเนินการ
-ภายในเดือน
มีนาคม 2563
-ภายในเดือน
กันยายน 2563

ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ
ผอก.รพ./งานการ
เจ้าหน้าที่ และ
งาน HRD

ระเบียบ/เกณฑ์การ
ประเมินที่เกี่ยวข้อง
6. หนังสือ นร 1012/ว
20 ลงวันที่ 3 กันยายน
2552

-ภายในเดือน
มีนาคม 2563
-ภายในเดือน
กันยายน 2563

กลุ่มงานการ
จัดการ/งานการ
เจ้าหน้าที่/กกบ.

7. หนังสือ สธ
0201.034/ว224 ลง
วันที่ 24 มีนาคม
2558 หลักเกณฑ์
วิธีการประเมินและการ
ปรับค่าจ้างประจาปีของ
ลูกจ้างชั่วคราว
8.หนังสือสานักงาน
ก.พ. ที่ นร 1012/20
ลงวันที่ 3 กันยายน
2552

8. แจ้งผลการ
ประเมิน

หัวหน้าหน่วยงาน แจ้งผลการ
ประเมิน (บอกจุดเด่น,จุดด้อย) ให้
ผู้รับการประเมินลงชื่อทราบใน
แบบสรุปผลการประเมิน

-ภายในเดือน
มีนาคม 2563
-ภายในเดือน
กันยายน 2563

ผอก รพ. และ
หัวหน้าหน่วยงาน

9. การประกาศ
รายชื่อ และร้อย
ละของการเลื่อน
เงินเดือน

-ประกาศรายชื่อผู้มีผลงาน ดีเด่น
และดีมาก
-หัวหน้าหน่วยงานประกาศร้อยละ
การเลื่อนเงินเดือนในแต่ละระดับ
ของผลการประเมิน

-ภายในเดือน
เมษายน 2563
-ภายในเดือน
ตุลาคม 2563

ผอก รพ./งานการ 9.หนังสือสานักงาน
เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ที่ ชม
0032.001
2/19569 ลงวันที่ 6
มิถุนายน 2561

10. ออกคาสั่ง
เลื่อนเงินเดือน
และแจ้งผลการ
เลื่อนเงินเดือน

-ออกคาสั่งเลื่อนเงินเดือน
-แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือน เฉพาะ
บุคคล และแจ้งเหตุผลผู้ที่ไม่ได้
เลื่อนเงินเดือน

1 เม.ย. 2563
เป็นต้นไป
1 ต.ค. 2563
เป็นต้นไป

ผอก รพ./งานการ 10.หนังสือสานักงาน
เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ ที่ ชม
0032.001.2/ว692
ลงวันที่10 เมษายน
2562
11.หนังสือสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ ที่ ชม
0032.001.2/ว378
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์
2562

