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ปฏิทินการด าเนินการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
 

วันที ่ กิจกรรม 

สิงหาคม 2556 – ธันวาคม 2556   จัดท าร่างกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เสนอ 
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 เสนอร่างกรอบการประเมินผลฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และขั้นตอนในการจัดท า 
ค ารับรองการปฏิบัติราชการต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

มกราคม 2557  จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลของส่วนราชการ 
 จัดประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลและแนวทางการจัดท าค ารับรองปฏิบัติราชการกับ 

ส่วนราชการ 
กุมภาพันธ์ 2557 – มีนาคม 2557  เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ าหนัก ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตาม 

ค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกระทรวงและระดับกรม ส่วนราชการใน
สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

 กระทรวงจัดตั้งคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลส่วนราชการระดับกรมเพื่อพิจารณา 
ความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ าหนัก ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามค ารับรอง 
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรม 

เมษายน 2557 
 

 ส านักงาน ก.พ.ร. ส่งเอกสารลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับกระทรวงและระดับ
กรม พร้อมทั้งเอกสารประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการให้ส านักงานปลัดกระทรวงฯ 
จ านวน 1 ชุด เพื่อด าเนินการลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการต่อไป 

 ส านักงานปลัดกระทรวงฯ รวบรวมค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับกระทรวงและส าเนา 
ค ารับรองการปฏิบัติราชการระดับกรม จ านวน 1 ชุด ให้ส านักงาน ก.พ.ร. เพื่อส านักงาน 
ก.พ.ร. เสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ต่อไป 

ภายใน 30 เมษายน 2557  สิ้นสุดการรับค าขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ าหนัก ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้
คะแนนตัวชี้วัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบแรก ในกรณีที่ส่วนราชการ (1) ได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ (2) ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณหรือได้รับ
จัดสรรไม่เพียงพอ และไม่สามารถโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ  

 ในกรณีกระทรวง ได้แก่ ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ /
แผนยุทธศาสตร์กระทรวง/ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน และตัวชี้วัด
กลางที่มีหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบ ทั้งนี้ส่วนราชการโดยส านักงานปลัดกระทรวงฯ 
ต้องส่งค าขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดฯ และเอกสารชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น 
จ านวน 1 ชุดให้ส านักงาน ก.พ.ร.  

 ในกรณีกรม ได้แก่ ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม ให้ขอเปลี่ยนแปลงไปยังคณะกรรมการ
เจรจาข้อตกลงและประเมินผลของส่วนราชการระดับกรม 

ระหว่าง 1 - 30 พฤษภาคม 2557  ส่วนราชการเป็นผู้รายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 6 เดือน  
(1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557) ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของส านักงาน ก.พ.ร. ตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานไว้ในระบบด้วย  
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วันที ่ กิจกรรม 

ภายใน 31 กรกฎาคม 2557  ส่วนราชการเป็นผู้รายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 9 เดือน 
(1 ตุลาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557) ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของส านักงาน ก.พ.ร. ตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานไว้ในระบบด้วย 

ภายใน 31 ตุลาคม 2557 
 

 ส่วนราชการเป็นผู้รายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 12 เดือน  
(1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตาม 
ค ารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของส านักงาน ก.พ.ร. ตามระยะเวลา
ที่ก าหนด * พร้อมทั้งจัดส่งรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 
12 เดือน จ านวน 1 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูล 1 แผ่น ให้ส านักงาน ก.พ.ร. ตามเวลาที่
ก าหนด ** 

 สิ้นสุดการรับค าขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดฯ รอบสุดท้าย ในกรณีที่ส่วนราชการ  
(1) ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ (2) ไม่ได้รับจัดสรร
งบประมาณหรือได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ และไม่สามารถโอนเปลี่ยนแปลงรายการ 

 ในกรณีกระทรวง ได้แก่ ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ /แผนยุทธศาสตร์กระทรวง/ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน 
และตัวชี้วัดกลางที่มีหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบ ทั้งนี้ส่วนราชการโดยส านักงาน
ปลัดกระทรวงฯ ต้องส่งค าขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดฯ และเอกสารชี้แจง
เหตุผลความจ าเป็น จ านวน 1 ชุดให้ส านักงาน ก.พ.ร. 

 ในกรณีกรม ได้แก่  ตัวชี้ วัดภารกิจหลักของกรม ให้ขอเปลี่ยนแปลงไปยั ง
คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลของส่วนราชการระดับกรม 

ภายในเดือนพฤศจิกายน 2557  ส านักงาน ก.พ.ร. และผู้ประเมินอิสระประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน ผ่าน
ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์  
(e-SAR) 

ธันวาคม 2557 – มกราคม 2558  ส านักงาน ก.พ.ร. และผู้ประเมินอิสระติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน  
ณ กระทรวง 

ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2558  ส านักงาน ก.พ.ร. และผู้ประเมินอิสระร่วมกันวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและประเมินผล
การปฏิบัติราชการฯ ของกระทรวง 

ภายในเดือนมีนาคม 2558  ส านักงาน ก.พ.ร. และผู้ประเมินอิสระวิเคราะห์ผล และจัดท าสรุปผลคะแนนที่มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์เสนอต่อ อ.ก.พ.ร./ก.พ.ร. พร้อมทั้งแจ้งผลคะแนนให้กระทรวง 

หมายเหตุ  *  หากกระทรวงใดรายงานผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) รอบ 12 เดือน ผ่าน
ระบบเว็บไซต์ของส านักงาน ก.พ.ร. ล่าช้ากว่าก าหนด จะถูกปรับลดคะแนน 0.0500 คะแนน ของคะแนนรวมทั้งหมด  

**   หากกระทรวงใดส่งรายงานการประเมินผลตนเองตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : SAR) รอบ 12 เดือน 
ล่าช้ากว่าก าหนด จะถูกปรับลดคะแนนวันละ 0.0500 คะแนนของคะแนนรวมทั้งหมด (นับเฉพาะวันท าการ) 

 


