ปฏิทนิ การจัดทําคํารับรองการปฏิบตั ิราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของสํ านักงานบริหารหนีส้ าธารณะ (สบน.)
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
วันที่
กรกฎาคม 2552
สิ งหาคม 2552

กิจกรรม

• รับฟังความเห็นจากส่ วนราชการ
• สํานักงาน ก.พ.ร. ชี้แจงกรอบการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตาม
คํารับรองการปฏิบตั ิราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
กันยายน 2552 คณะกรรมการกํากับการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการของ
ส่ วนราชการในกระทรวงการคลังเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการฯ
กันยายน 2552
• กระทรวงการคลังจัดส่ งกรอบการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการของส่ วนราชการ
ในสังกัด ให้สาํ นักงาน ก.พ.ร.
• กระทรวงการคลังจัดส่ งปฏิทิน ให้สาํ นักงาน ก.พ.ร.
ตุลาคม 2552
เจรจาตัวชี้วดั ตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ
• ระดับกระทรวงและระดับกลุ่มภารกิจ
พฤศจิกายน 2552 เจรจาตัวชี้วดั ตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ
• ระดับกรมในสังกัด
ธันวาคม 2552 ส่ วนราชการจัดส่ งร่ างคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
ให้กระทรวง
มกราคม 2552 ลงนามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
• ระดับกระทรวงและระดับกลุ่มภารกิจ
• ระดับกรมในสังกัด
มกราคม 2552 กระทรวงจัดส่ งคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 ของ
ระดับกระทรวง กลุ่มภารกิจ และส่ วนราชการในสังกัด ไปยังสํานักงาน ก.พ.ร.
มกราคม 2552 ส่ วนราชการจัดส่ งรายงานรายละเอียดตัวชี้วดั ตามคํารับรองการปฏิบตั ิราชการ
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553
กุมพาพันธ์ 2552 คณะทํางานฯ ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานรายละเอียดตัวชี้วดั ตามคํารับรอง
การปฏิบตั ิราชการ ประจําปี งบประมาณ 2553 และจัดส่ งให้ฝ่ายเลขานุการ คณะทํางานฯ

ผู้รับผิดชอบ
สํานักงาน ก.พ.ร.
สํานักงาน ก.พ.ร.
คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ

สํานักงาน ก.พ.ร.
คณะทํางานฯ นําเสนอ
คณะกรรมการเจรจาฯ
สบน.
คณะทํางานฯ

คณะทํางานฯ
สบน.
คณะทํางานฯ

กุมพาพันธ์ 2553

กระทรวงแจ้งผลการตรวจสอบรายละเอียดตัวชี้วดั ให้ส่วนราชการระดับกรมในสังกัด

คณะทํางานฯ

มีนาคม 2553

ส่ วนราชการจัดส่ งคําขอเปลี่ยนแปลง ตัวชี้วดั นํ้าหนัก เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วดั
พร้อมเอกสารชี้แจง ดังนี้ (ถ้ามี)
1. ตัวชี้วดั ระดับกระทรวง และตัวชี้วดั ที่สาํ นักงาน ก.พ.ร. บังคับ จัดส่ งข้อมูล
จํานวน 5 ชุด พร้อม file ให้กระทรวง ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2553 เพื่อที่
กระทรวงจะได้รวบรวมเสนอสํานักงาน ก.พ.ร. ต่อไป
2. ตัวชี้วดั ระดับกรม จัดส่ งข้อมูล จํานวน 3 ชุด พร้อม file ให้กระทรวง
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2553

สบน.

วันที่
เมษายน 2553

พฤษภาคม 2553

พฤษภาคม 2553

มิถุนายน 2553
กันยายน 2553
ตุลาคม 2553

ตุลาคม 2553

กิจกรรม
ส่ วนราชการส่ งรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) และ
ตารางสรุ ปผลคะแนน รอบ 6 เดือน ดังนี้
1. จัดส่ งรายงานตัวชี้วดั ระดับกระทรวงจํานวน 5 ชุด พร้อม file ให้กระทรวง
ภายในวันที่ 20 เมษายน 2553 เพื่อที่จะได้จดั ส่ งให้สาํ นักงาน ก.พ.ร. ต่อไป
2. จัดส่ งรายงานตัวชี้วดั ระดับกรม ภายในวันที่ 30 เมษายน 2553 จํานวน 3 ชุด
พร้อม file ให้กระทรวง
คณะทํางานฯ ประเมินความถูกต้องและความครบถ้วนของรายงานผลการประเมิน
ตนเอง รอบ 6 เดือน ประจําปี งบประมาณ 2553 ที่ส่วนราชการจัดส่ งมายังกระทรวง
และจัดทํารายงานให้ฝ่ายเลขานุการคณะทํางานฯ เพื่อเตรี ยมการติดตามความก้าวหน้า
(Site visit) ณ ส่ วนราชการ
ติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบตั ิราชการ (Site visit) รอบ 6 เดือน ณ ส่ วนราชการ
• ระดับกระทรวง และระดับกลุ่มภารกิจ
• ระดับส่ วนราชการในสังกัด
ส่ วนราชการขออุทธรณ์ผลการปฏิบตั ิราชการ ตัวชี้วดั ระดับกรมและตัวชี้วดั กระทรวง
เป็ นผูป้ ระเมินเอง : ครั้งที่ 1 (ถ้ามี)
คณะทํางานฯ เตรี ยมการประเมินผลฯ รอบ 12 เดือน เช่น จัดทําแบบฟอร์ มการตรวจ
ประเมิน ของตัวชี้วดั ต่างๆ และจัดทําแผนการติดตามประเมินผลรอบ 12 เดือน
ส่ วนราชการจัดส่ งรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR)
และตารางสรุ ปผลคะแนน รอบ 12 เดือน ดังนี้
• จัดส่ งรายงานตัวชี้วดั ระดับกระทรวงจํานวน 5 ชุด พร้อม file ให้กระทรวง ภายใน
วันที่ 19 ตุลาคม 2553 เพื่อที่จะได้จดั ส่ งให้สาํ นักงาน ก.พ.ร ต่อไป
• จัดส่ งรายงานตัวชี้วดั ระดับกรม ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2553 จํานวน 3 ชุด
พร้อม file ให้กระทรวง
หมายเหตุ : ขอให้ดาํ เนินการภายในระยะเวลาที่กาํ หนด เนื่องจาก สํานักงาน ก.พ.ร.
จะปรับลดคะแนนส่ งล่าช้า หากส่ งช้ากว่ากําหนด จะปรับลด 0.0500 คะแนน ของ
คะแนนรวมของตัวชี้วดั ระดับกระทรวง
ส่ วนราชการจัดส่ งคําขออุทธรณ์ตวั ชี้วดั พร้อมเอกสารชี้แจง ดังนี้ (ถ้ามี)
1. ตัวชี้วดั ระดับกระทรวง และตัวชี้วดั ที่สาํ นักงาน ก.พ.ร. บังคับ ให้จดั ส่ ง
ข้อมูลคําขอเปลี่ยนแปลงพร้อมเอกสารชี้แจงเหตุผลและความจําเป็ นจํานวน
5 ชุด พร้อม file มายังกระทรวง ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2553 เพื่อที่
กระทรวงจะได้รวบรวมเสนอสํานักงาน ก.พ.ร. ต่อไป (หากเกินระยะเวลาที่
กําหนด ก.พ.ร. จะไม่รับพิจารณา)
2. ตัวชี้วดั ระดับกรม ให้จดั ส่ งข้อมูลคําขอเปลี่ยนแปลงพร้อมเอกสารชี้แจง
เหตุผลและความจําเป็ นจํานวน 3 ชุด พร้อม file ให้กระทรวง ภายในวันที่
29 ตุลาคม 2553

ผู้รับผิดชอบ
สบน.

คณะทํางานฯ

• สํานักงาน ก.พ.ร.
• คณะทํางานฯ
สบน.
คณะทํางานฯ
สบน.

สบน.

วันที่
กิจกรรม
พฤศจิกายน 2553 ติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบตั ิราชการ (Site visit) รอบ 12 เดือน ณ ส่ วนราชการ
• ระดับกระทรวง และระดับกลุ่มภารกิจ
• ระดับส่ วนราชการในสังกัด
ธันวาคม 2553 ส่ วนราชการจัดส่ งคําอุทธรณ์ตวั ชี้วดั ที่คณะกรรมการฯ กระทรวงเป็ นผูป้ ระเมิน
(ครั้งสุ ดท้าย) (ถ้ามี) ให้กระทรวงภายในวันที่ 14 มกราคม 2554 เพื่อให้กระบวนการ
พิจารณาของคณะกรรมการฯ อุทธรณ์เสร็ จสิ้ นภายในระยะเวลา 31 มีนาคม 2554
มีนาคม 2554
คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการอุทธรณ์ตวั ชี้วดั ที่คณะกรรมการฯ กระทรวงเป็ นผู้
ประเมิน (ครั้งสุ ดท้าย) ของทุกส่ วนราชการในสังกัด ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554 ซึ่ ง
กระทรวงจะถือว่าผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ อุทธรณ์ถือเป็ นที่สิ้นสุ ด
(ส่ วนราชการไม่สามารถยืน่ อุทธรณ์โต้แย้ง หรื อคัดค้านมติดงั กล่าวใดๆ ต่อไปได้)
เมษายน 2554

พฤษภาคม 2554

•
•
•
•

สํานักงาน ก.พ.ร. แจ้งผลการประเมินระดับกระทรวงและระดับกลุ่มภารกิจ
กระทรวงแจ้งผลการประเมินระดับกรมให้ทุกส่ วนราชการทราบ
กระทรวงแจ้งผลการประเมินให้สาํ นักงาน ก.พ.ร. ทราบ
สํานักงาน ก.พ.ร. สอบทานผลประเมินและแจ้งผลให้กระทรวงทราบ
กระทรวงจัดส่ งรายงานสรุ ปผลการประเมินผลการปฏิบตั ิการราชการประจําปี
(Final Report) ให้สาํ นักงาน ก.พ.ร.

ผู้รับผิดชอบ

• สํานักงาน ก.พ.ร.
• คณะทํางานฯ
สบน.

• คณะทํางานฯ
• คณะกรรมการฯ

•
•
•
•

สํานักงาน ก.พ.ร.
คณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ
สํานักงาน ก.พ.ร.
คณะทํางานฯ

