
ปฏิทินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสวนราชการ 

 
วันท่ี กจิกรรม 

กรกฎาคม 2555 • จดัทาํรางกรอบการประเมินผลและนําเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เก่ียวกับการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ เพือ่พจิารณาใหความเห็นชอบ 

สงิหาคม 2555 • เสนอคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการพิจารณารางกรอบการประเมินผลฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 และขัน้ตอนในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ  

กันยายน – พฤศจิกายน 2555 • สํานักงาน ก.พ.ร. สงหนังสือชีแ้จงกรอบการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ธนัวาคม 2555 – มกราคม 2556 • จัดประชุมสัมมนาผูทรงคุณวุฒิที่เปนกรรมการเจรจาขอตกลงของสวนราชการ 

• จัดประชุมชีแ้จงกรอบการประเมินผลตามคํารับรองปฏิบัติราชการของสวนราชการ 

• รัฐมนตรีลงนามรับทราบคาเปาหมาย น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนนตัวชี้วัด 
ทีเ่ปนนโยบายสาํคัญเรงดวนของรัฐบาลและภารกิจหลักทีไ่ดตกลงกับนายกรัฐมนตรี 

กุมภาพนัธ 2556 – เมษายน 2556 
 

• เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด คาเปาหมาย น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนน
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรม สวนราชการในสังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี และสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือ
ทบวงประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ภายใน 1 เมษายน 2556  • สิ้นสุดการขอรับการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ําหนัก และเกณฑการให
คะแนนตัวชี้วัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบแรก ในกรณีที่สวนราชการ 
(1) ไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได (2) ไมไดรับจัดสรร
งบประมาณหรือไดรับจัดสรรไมเพียงพอ และไมสามารถโอนเปลีย่นแปลงรายการ
งบประมาณ (โดยสวนราชการตองสงคําขอเปลี่ยนแปลงฯ และเอกสารชี้แจงเหตุผล
ความจาํเปน จาํนวน 3 ชุดใหสํานักงาน ก.พ.ร. ทั้งนี้สวนราชการทีจ่ะขอเปลีย่นแปลง 
รายละเอียดตัวชี้วัดฯ ใหระบุในหนังสือนําสงใหชัดเจน) 

- กรณีตัวชี ้วัดนโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวงใหสํานักงาน
ปลัดกระทรวงฯ เปนผูขอเปล่ียนแปลงฯ      

หมายเหตุ    

- กรณีตัวชี ้วัดของกระทรวงที ่มีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) (ถามี) ใหเจาภาพหลัก เปนผูขอ
เปล่ียนแปลงฯ 

- กรณีตัวชี้วัดอื่นๆ นอกเหนือจากที่กลาวมาขางตน ใหแตละสวนราชการ เปนผูขอเปล่ียนแปลงฯ 

ภายใน 30 เมษายน 2556 • สวนราชการรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ  
6 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556) ผานระบบรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส (e-SAR) ของสํานักงาน 
ก.พ.ร. พรอมทัง้แนบเอกสารหลกัฐานไวในระบบดวย 
หมายเหตุ

 

 ยกเลิกการรายงานผลฯ ผานระบบ e-SAR ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ดวนที่สุด  
ที่ นร 1200/ว5 ลงวันที่ 9 เมษายน 2556 

 

สิ่งท่ีสงมาดวย  



วันท่ี กจิกรรม 

พฤษภาคม 2556 – มถินุายน 
2556 
 
 

• สํานักงาน ก.พ.ร. แจงผลการเจรจาตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน ตาม 
คํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกรม สวนราชการในสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี และสวนราชการไมสงักัดสาํนกันายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 

• สวนราชการสงสําเนาคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมที่ไดลงนามแลวให
สํานักงานปลัดกระทรวงฯ เพื่อสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน 1 ชุด   

• สวนราชการสงรายละเอียดตัวชีว้ัด (KPI Template) เฉพาะมิติภายนอกให
สํานักงานปลัดกระทรวงฯ เพื่อสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. จํานวน 3 ชุด พรอมแผน
บันทึกขอมูล 1 แผน 

• สาํนกังาน ก.พ.ร. สงผลการตรวจสอบรายละเอียดตวัชีว้ดั (KPI Audit) ใหสวนราชการ 

ภายใน 16 กรกฎาคม 2556 • สวนราชการรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ  
9 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 30 มิถุนายน 2556) ผานระบบรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส (e-SAR) ของสํานักงาน 
ก.พ.ร. พรอมทัง้แนบเอกสารหลกัฐานไวในระบบดวย 

มิถุนายน – สิงหาคม 2556 • สํานักงานสถิติแหงชาติสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ  

ภายใน 31 ตุลาคม 2556 
 

• สวนราชการรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 12 เดือน 
(1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) ผานระบบรายงานผลการปฏิบตัริาชการตาม 
คํารับรองการปฏิบตัริาชการทางอิเล็กทรอนิกส (e-SAR) ของสํานักงาน ก.พ.ร. ภายใน
ระยะเวลาทีก่าํหนด *  

• สวนราชการจัดสงรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 
12 เดือน จํานวน 3 ชุด และแผนบันทึกขอมูล 1 แผน ใหสํานักงาน ก.พ.ร. ภายใน
เวลาที่กําหนด ** 

• สิ้นสุดการขอรับการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ําหนัก และเกณฑการให
คะแนนตัวชี้วัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบสุดทาย ในกรณีที่สวนราชการ
(1) ไดรับผลกระทบจากปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได (2) ไมไดรับจัดสรร
งบประมาณหรือไดรับจัดสรรไมเพียงพอ และไมสามารถโอนเปลีย่นแปลงรายการ
งบประมาณ (โดยสวนราชการตองสงคําขอเปลี่ยนแปลงฯ และเอกสารชี้แจงเหตุผล
ความจาํเปน จาํนวน 3 ชุด ใหสาํนกังาน ก.พ.ร. ทั้งนี้สวนราชการทีจ่ะขอเปลีย่นแปลง 
รายละเอียดตัวชี้วัดฯ ใหระบุในหนังสือนําสงใหชัดเจน) 

- กรณีตัวชี ้วัดนโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาลและภารกิจหลักของกระทรวงใหสํานักงาน
ปลัดกระทรวงฯ เปนผูขอเปล่ียนแปลงฯ      

หมายเหตุ    

- กรณีตัวชี ้วัดของกระทรวงที ่มีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) (ถามี) ใหเจาภาพหลัก เปนผูขอ
เปล่ียนแปลงฯ 

- กรณีตัวชี้วัดอื่นๆ นอกเหนือจากที่กลาวมาขางตน ใหแตละสวนราชการ เปนผูขอเปล่ียนแปลงฯ 

ภายในเดือนพฤศจิกายน 2556 • สํานักงาน ก.พ .ร. และผู ประเมินอิสระประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ของ 
สวนราชการ รอบ 12 เดอืน ผานระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบตัริาชการทางอิเลก็ทรอนกิส (e-SAR) 

ธันวาคม 2556 – มกราคม 2557 
 

วันท่ี 

• สํานักงาน ก.พ.ร. และผู ประเมินอิสระติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ       
รอบ 12 เดอืน ณ สวนราชการ 



กจิกรรม 

ภายในเดือนกุมภาพันธ 2557 • สํานักงาน ก.พ.ร. และผู ประเมินอิสระรวมกันวิเคราะหผลการดําเนินงานและ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ของสวนราชการ 

ภายในเดือนมีนาคม 2557 • สํานักงาน ก.พ.ร. แจงผลคะแนนใหสวนราชการทักทวงผลคะแนน 

ภายในเดือนเมษายน 2557 • สํานักงาน ก.พ.ร. และผูประเมินอิสระวิเคราะหผล และจัดทําสรุปผลคะแนนที่มี
ความครบถวนสมบูรณเสนอตอ อ.ก.พ.ร./ก.พ.ร. พรอมทั ้งแจงผลคะแนนให 
สวนราชการ 

 
หมายเหตุ

 ** หากสวนราชการใดสงรายงานการประเมินผลตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : SAR) 
รอบ 12 เดือน ลาชากวากําหนด จะถูกปรับลดคะแนนวันละ 0.0500 คะแนนของคะแนนรวมท้ังหมด (นับเฉพาะ 
วันทําการ) 

    *  หากสวนราชการใดรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส (e-SAR)  
รอบ 12 เดือน ผานระบบเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.ร. ลาชากวากําหนด จะถูกปรับลดคะแนน 0.0500 คะแนน 
ของคะแนนรวมท้ังหมด  

  
 


