
ปฏิทนิการจัดทาํคาํรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ของสํานักงานบริหารหนีส้าธารณะ (สบน.) 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

วนัที่ กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ 
กรกฎาคม 2552 • รับฟังความเห็นจากส่วนราชการ สาํนกังาน ก.พ.ร. 
สิงหาคม 2552 • สาํนกังาน ก.พ.ร. ช้ีแจงกรอบการประเมินผลการปฏิบติัราชการตาม 

คาํรับรองการปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
สาํนกังาน ก.พ.ร. 

กนัยายน 2552 คณะกรรมการกาํกบัการประเมินผลการปฏิบติัราชการตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการของ
ส่วนราชการในกระทรวงการคลงัเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบติัราชการฯ 

คณะทาํงานฯ 

กนัยายน 2552 • กระทรวงการคลงัจดัส่งกรอบการประเมินผลการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ
ในสังกดั ใหส้าํนกังาน ก.พ.ร. 

• กระทรวงการคลงัจดัส่งปฏิทิน ใหส้าํนกังาน ก.พ.ร. 

คณะทาํงานฯ 

ตุลาคม 2552 เจรจาตวัช้ีวดัตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ

• ระดบักระทรวงและระดบักลุ่มภารกิจ 
สาํนกังาน ก.พ.ร. 

พฤศจิกายน 2552 เจรจาตวัช้ีวดัตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ

• ระดบักรมในสังกดั 
คณะทาํงานฯ นาํเสนอ 
คณะกรรมการเจรจาฯ 

ธนัวาคม 2552 ส่วนราชการจดัส่งร่างคาํรับรองการปฏิบติัราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
ใหก้ระทรวง 

สบน. 

มกราคม 2552 ลงนามคาํรับรองการปฏิบติัราชการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

• ระดบักระทรวงและระดบักลุ่มภารกิจ 
• ระดบักรมในสังกดั 

คณะทาํงานฯ 

มกราคม 2552 กระทรวงจดัส่งคาํรับรองการปฏิบติัราชการ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ของ
ระดบักระทรวง กลุ่มภารกิจ และส่วนราชการในสังกดั ไปยงัสาํนกังาน ก.พ.ร. 

คณะทาํงานฯ 

มกราคม 2552 ส่วนราชการจดัส่งรายงานรายละเอียดตวัช้ีวดัตามคาํรับรองการปฏิบติัราชการ 
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  

สบน. 

กมุพาพนัธ์ 2552 คณะทาํงานฯ ตรวจสอบความถูกตอ้งของรายงานรายละเอียดตวัช้ีวดัตามคาํรับรอง 
การปฏิบติัราชการ ประจาํปีงบประมาณ 2553 และจดัส่งใหฝ่้ายเลขานุการ คณะทาํงานฯ 

คณะทาํงานฯ 

กมุพาพนัธ์ 2553 กระทรวงแจง้ผลการตรวจสอบรายละเอียดตวัช้ีวดัใหส่้วนราชการระดบักรมในสังกดั คณะทาํงานฯ 

มีนาคม 2553 ส่วนราชการจดัส่งคาํขอเปล่ียนแปลง ตวัช้ีวดั นํ้าหนกั เกณฑก์ารใหค้ะแนนตวัช้ีวดั 
พร้อมเอกสารช้ีแจง ดงัน้ี (ถา้มี) 

1. ตวัช้ีวดัระดบักระทรวง และตวัช้ีวดัท่ีสาํนกังาน ก.พ.ร. บงัคบั จดัส่งขอ้มูล 
จาํนวน 5 ชุด พร้อม file ใหก้ระทรวง ภายในวนัท่ี 15 มีนาคม 2553 เพ่ือท่ี
กระทรวงจะไดร้วบรวมเสนอสาํนกังาน ก.พ.ร. ต่อไป 

2. ตวัช้ีวดัระดบักรม จดัส่งขอ้มูล จาํนวน 3 ชุด พร้อม file ใหก้ระทรวง 
ภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2553 

สบน. 
 
 



วนัที่ กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ 
เมษายน 2553 ส่วนราชการส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) และ

ตารางสรุปผลคะแนน รอบ 6 เดือน ดงัน้ี 
1. จดัส่งรายงานตวัช้ีวดัระดบักระทรวงจาํนวน 5 ชุด พร้อม file ใหก้ระทรวง 

ภายในวนัท่ี 20 เมษายน 2553 เพ่ือท่ีจะไดจ้ดัส่งใหส้าํนกังาน ก.พ.ร. ต่อไป 
2. จดัส่งรายงานตวัช้ีวดัระดบักรม ภายในวนัท่ี 30 เมษายน 2553 จาํนวน 3 ชุด 

พร้อม file ใหก้ระทรวง 

สบน. 

พฤษภาคม 2553 คณะทาํงานฯ ประเมินความถกูตอ้งและความครบถว้นของรายงานผลการประเมิน
ตนเอง รอบ 6 เดือน ประจาํปีงบประมาณ 2553 ท่ีส่วนราชการจดัส่งมายงักระทรวง 
และจดัทาํรายงานใหฝ่้ายเลขานุการคณะทาํงานฯ เพ่ือเตรียมการติดตามความกา้วหนา้ 
(Site visit) ณ ส่วนราชการ 

คณะทาํงานฯ 

พฤษภาคม 2553 ติดตามความกา้วหนา้ผลการปฏิบติัราชการ (Site visit)  รอบ 6 เดือน ณ ส่วนราชการ 
• ระดบักระทรวง และระดบักลุ่มภารกิจ 
• ระดบัส่วนราชการในสังกดั 

• สาํนกังาน ก.พ.ร. 
• คณะทาํงานฯ 

มิถุนายน 2553 ส่วนราชการขออุทธรณ์ผลการปฏิบติัราชการ ตวัช้ีวดัระดบักรมและตวัช้ีวดักระทรวง 
เป็นผูป้ระเมินเอง : คร้ังท่ี 1 (ถา้มี) 

สบน. 

กนัยายน 2553 คณะทาํงานฯ เตรียมการประเมินผลฯ รอบ 12 เดือน เช่น จดัทาํแบบฟอร์มการตรวจ
ประเมิน ของตวัช้ีวดัต่างๆ และจดัทาํแผนการติดตามประเมินผลรอบ 12 เดือน  

คณะทาํงานฯ 

ตุลาคม 2553 ส่วนราชการจดัส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) 
และตารางสรุปผลคะแนน รอบ 12 เดือน ดงัน้ี  

• จดัส่งรายงานตวัช้ีวดัระดบักระทรวงจาํนวน 5 ชุด พร้อม file ใหก้ระทรวง ภายใน
วนัท่ี 19 ตุลาคม 2553 เพ่ือท่ีจะไดจ้ดัส่งใหส้าํนกังาน ก.พ.ร  ต่อไป 

• จดัส่งรายงานตวัช้ีวดัระดบักรม ภายในวนัท่ี 29 ตุลาคม 2553 จาํนวน 3 ชุด 
พร้อม file ใหก้ระทรวง 

หมายเหตุ : ขอใหด้าํเนินการภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด เน่ืองจาก สาํนกังาน ก.พ.ร. 
จะปรับลดคะแนนส่งล่าชา้ หากส่งชา้กวา่กาํหนด จะปรับลด 0.0500 คะแนน ของ
คะแนนรวมของตวัช้ีวดัระดบักระทรวง 

สบน. 

ตุลาคม 2553 ส่วนราชการจดัส่งคาํขออุทธรณ์ตวัช้ีวดั พร้อมเอกสารช้ีแจง ดงัน้ี (ถา้มี) 
1. ตวัช้ีวดัระดบักระทรวง และตวัช้ีวดัท่ีสาํนกังาน ก.พ.ร. บงัคบั ใหจ้ดัส่ง

ขอ้มูลคาํขอเปล่ียนแปลงพร้อมเอกสารช้ีแจงเหตุผลและความจาํเป็นจาํนวน 
5 ชุด พร้อม file มายงักระทรวง ภายในวนัท่ี 16 ตุลาคม 2553 เพ่ือท่ี
กระทรวงจะไดร้วบรวมเสนอสาํนกังาน ก.พ.ร. ต่อไป (หากเกินระยะเวลาท่ี
กาํหนด ก.พ.ร. จะไม่รับพิจารณา) 

2. ตวัช้ีวดัระดบักรม ใหจ้ดัส่งขอ้มูลคาํขอเปล่ียนแปลงพร้อมเอกสารช้ีแจง
เหตุผลและความจาํเป็นจาํนวน 3 ชุด พร้อม file ใหก้ระทรวง ภายในวนัท่ี 
29 ตุลาคม 2553 

สบน. 

 



 
 
 

วนัที่ กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ 
พฤศจิกายน 2553 ติดตามความกา้วหนา้ผลการปฏิบติัราชการ (Site visit)  รอบ 12 เดือน ณ ส่วนราชการ 

• ระดบักระทรวง และระดบักลุ่มภารกิจ 
• ระดบัส่วนราชการในสังกดั 

• สาํนกังาน ก.พ.ร. 
• คณะทาํงานฯ 

ธนัวาคม 2553 ส่วนราชการจดัส่งคาํอุทธรณ์ตวัช้ีวดัท่ีคณะกรรมการฯ กระทรวงเป็นผูป้ระเมิน  
(คร้ังสุดทา้ย) (ถา้มี) ใหก้ระทรวงภายในวนัท่ี 14 มกราคม 2554 เพ่ือใหก้ระบวนการ
พิจารณาของคณะกรรมการฯ อุทธรณ์เสร็จส้ินภายในระยะเวลา 31 มีนาคม 2554 

สบน. 

มีนาคม 2554 คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการอุทธรณ์ตวัช้ีวดัท่ีคณะกรรมการฯ กระทรวงเป็นผู ้
ประเมิน (คร้ังสุดทา้ย) ของทุกส่วนราชการในสังกดั ภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 ซ่ึง
กระทรวงจะถือวา่ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ อุทธรณ์ถือเป็นท่ีส้ินสุด  
(ส่วนราชการไม่สามารถยืน่อุทธรณ์โตแ้ยง้ หรือคดัคา้นมติดงักล่าวใดๆ ต่อไปได)้ 

• คณะทาํงานฯ 
• คณะกรรมการฯ 

 
 
 

เมษายน 2554 • สาํนกังาน ก.พ.ร. แจง้ผลการประเมินระดบักระทรวงและระดบักลุ่มภารกิจ 
• กระทรวงแจง้ผลการประเมินระดบักรมใหทุ้กส่วนราชการทราบ 
• กระทรวงแจง้ผลการประเมินใหส้าํนกังาน ก.พ.ร. ทราบ 
• สาํนกังาน ก.พ.ร. สอบทานผลประเมินและแจง้ผลใหก้ระทรวงทราบ 

• สาํนกังาน ก.พ.ร. 
• คณะทาํงานฯ 
• คณะทาํงานฯ 
• สาํนกังาน ก.พ.ร. 

พฤษภาคม 2554 กระทรวงจดัส่งรายงานสรุปผลการประเมินผลการปฏิบติัการราชการประจาํปี  
(Final Report) ใหส้าํนกังาน ก.พ.ร. 

คณะทาํงานฯ 

 


