สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
ปฏิทินการดาเนินการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
วันที่

กิจกรรม

สิงหาคม 2556 – ธันวาคม 2556  จัดทาร่างกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เสนอ
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
 เสนอร่างกรอบการประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และขั้นตอนในการจัดท า
คารับรองการปฏิบัติราชการต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มกราคม 2557
 จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลของส่วนราชการ
 จัดประชุม ชี้แจงกรอบการประเมินผลและแนวทางการจัดทาคารับรองปฏิบัติราชการกับ
ส่วนราชการ
กุมภาพันธ์ 2557 – มีนาคม 2557  เจรจาความเหมาะสมของตั ว ชี้วั ด น้ าหนัก ค่า เป้ าหมาย และเกณฑ์ การให้คะแนนตาม
คารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกระทรวงและระดับกรม ส่วนราชการใน
สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี ส่วนราชการไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 กระทรวงจัดตั้งคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลส่วนราชการระดับกรมเพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้าหนัก ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรม
เมษายน 2557
 สานักงาน ก.พ.ร. ส่งเอกสารลงนามคารับรองการปฏิบัติราชการระดับกระทรวงและระดับ
กรม พร้อมทั้งเอกสารประกอบคารับรองการปฏิบัติราชการให้สานักงานปลัดกระทรวงฯ
จานวน 1 ชุด เพื่อดาเนินการลงนามคารับรองการปฏิบัติราชการต่อไป
 สานักงานปลัดกระทรวงฯ รวบรวมคารับรองการปฏิบัติราชการระดับกระทรวงและสาเนา
คารับรองการปฏิบัติราชการระดับกรม จานวน 1 ชุด ให้สานักงาน ก.พ.ร. เพื่อสานักงาน
ก.พ.ร. เสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อลงนามคารับรองการปฏิบัติราชการ ต่อไป
ภายใน 30 เมษายน 2557
 สิ้นสุดการรับคาขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตั วชี้วัด น้าหนัก ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้
คะแนนตัวชี้วัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบแรก ในกรณีที่ส่วนราชการ (1) ได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ (2) ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณหรือได้รับ
จัดสรรไม่เพียงพอ และไม่สามารถโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
 ในกรณีกระทรวง ได้แก่ ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ /
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง/ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน และตัวชี้วั ด
กลางที่มีหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบ ทั้งนี้ส่วนราชการโดยสานักงานปลัดกระทรวงฯ
ต้องส่งคาขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดฯ และเอกสารชี้แจงเหตุผลความจาเป็น
จานวน 1 ชุดให้สานักงาน ก.พ.ร.
 ในกรณีกรม ได้ แก่ ตัวชี้วัดภารกิจหลั กของกรม ให้ขอเปลี่ ยนแปลงไปยั งคณะกรรมการ
เจรจาข้อตกลงและประเมินผลของส่วนราชการระดับกรม
ระหว่าง 1 - 30 พฤษภาคม 2557  ส่วนราชการเป็นผู้รายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 6 เดือน
(1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557) ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของสานักงาน ก.พ.ร. ตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการ พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานไว้ในระบบด้วย
1

วันที่

กิจกรรม

 ส่วนราชการเป็นผู้รายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 9 เดือน
(1 ตุลาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557) ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของสานักงาน ก.พ.ร. ตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการ พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานไว้ในระบบด้วย
ภายใน 31 ตุลาคม 2557
 ส่วนราชการเป็นผู้รายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 12 เดือน
(1 ตุ ล าคม 2556 – 30 กัน ยายน 2557) ผ่ านระบบรายงานผลการปฏิ บั ติ ราชการตาม
คารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของสานักงาน ก.พ.ร. ตามระยะเวลา
ที่กาหนด * พร้อมทั้งจัดส่งรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ
12 เดือน จานวน 1 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูล 1 แผ่น ให้สานักงาน ก.พ.ร. ตามเวลาที่
กาหนด **
 สิ้นสุดการรับคาขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด ฯ รอบสุดท้าย ในกรณีที่ส่วนราชการ
(1) ได้ รั บ ผลกระทบจากปั จ จั ย ภายนอกที่ ไ ม่ ส ามารถควบคุ ม ได้ (2) ไม่ ไ ด้ รั บ จั ด สรร
งบประมาณหรือได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ และไม่สามารถโอนเปลี่ยนแปลงรายการ
 ในกรณี ก ระทรวง ได้ แ ก่ ตั ว ชี้ วั ด ภารกิ จ หลั ก ของกระทรวงตามยุ ท ธศาสตร์ ข อง
ประเทศ /แผนยุทธศาสตร์กระทรวง/ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่ มีเป้าหมายร่วมกัน
และตัวชี้วัดกลางที่มีหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบ ทั้งนี้ ส่วนราชการโดยสานักงาน
ปลัดกระทรวงฯ ต้องส่งคาขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดฯ และเอกสารชี้แจง
เหตุผลความจาเป็น จานวน 1 ชุดให้สานักงาน ก.พ.ร.
 ในกรณี ก รม ได้ แ ก่ ตั ว ชี้ วั ด ภารกิ จ หลั ก ของกรม ให้ ข อเปลี่ ย นแปลงไปยั ง
คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลของส่วนราชการระดับกรม
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2557
 สานักงาน ก.พ.ร. และผู้ประเมินอิสระประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน ผ่าน
ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-SAR)
ธันวาคม 2557 – มกราคม 2558  สานักงาน ก.พ.ร. และผู้ประเมินอิสระติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน
ณ กระทรวง
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2558
 สานักงาน ก.พ.ร. และผู้ประเมินอิสระร่วมกันวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและประเมินผล
การปฏิบัติราชการฯ ของกระทรวง
ภายในเดือนมีนาคม 2558
 สานั กงาน ก.พ.ร. และผู้ ประเมิ นอิส ระวิ เคราะห์ผล และจั ดทาสรุปผลคะแนนที่มีค วาม
ครบถ้วนสมบูรณ์เสนอต่อ อ.ก.พ.ร./ก.พ.ร. พร้อมทั้งแจ้งผลคะแนนให้กระทรวง
ภายใน 31 กรกฎาคม 2557

หมายเหตุ

*
**

หากกระทรวงใดรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) รอบ 12 เดือน ผ่าน
ระบบเว็บไซต์ของสานักงาน ก.พ.ร. ล่าช้ากว่ากาหนด จะถูกปรับลดคะแนน 0.0500 คะแนน ของคะแนนรวมทั้งหมด
หากกระทรวงใดส่งรายงานการประเมินผลตนเองตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : SAR) รอบ 12 เดือน
ล่าช้ากว่ากาหนด จะถูกปรับลดคะแนนวันละ 0.0500 คะแนนของคะแนนรวมทั้งหมด (นับเฉพาะวันทาการ)
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