ค ู ่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดทําคํารั บรองและประเมินผลตามคํารั บรอง
การปฏิบัติราชการ กองอํานวยการรั กษาความมั นคงภายในราชอาณาจักร
1.วัตถุประสงค
คูมือฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนแนวทางสําหรับกลุมพัฒนาระบบบริหาร กองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อใชในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของกองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และการติดตามประเมินผลตามคํารับรองฯ ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
และบรรลุผลสําเร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
2. ขอบเขต
คู มื อ ฉบั บ นี้ ค รอบคลุ ม ขั้ น ตอนการจั ด ทํ า คํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ ระยะเวลา
1 ปงบประมาณ โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน ของทุกป โดยสํานักงาน ก.พ.ร. ชี้แจงกรอบการ
ประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติร าชการใหแกสวนราชการดําเนินการเจรจาความเหมาะสมตัวชี้วัด
คาเปาหมาย น้ําหนักและเกณฑการใหคะแนน และมอบหมายหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดดําเนินการตาม
เกณฑการใหคะแนน รวมทั้งรายงานความกาวหนาของผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือนและรอบ
12 เดือน
3. ความรับผิดชอบ
กลุม พัฒ นาระบบบริ ห าร กองอํ านวยการรัก ษาความมั่น คงภายในราชอาณาจั ก ร เป น
ผูรั บ ผิดชอบกํากับ ติดตาม รวบรวมสรุป ผลการดําเนินงานตามคํารับ รองการปฏิบัติร าชการในภาพรวม
รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน รายงานผูบริหารของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร และสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ตอไป
4. เอกสารอางอิง
4.1 คูมอื การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
4.2 รายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 12 เดือนของปที่ผานมา
4.3 เอกสารยุทธศาสตร กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
5. คํานิยาม
คําศัพทเกี่ยวกับการจัดทําคํารับรองและประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
5.1 คูมอื การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ หมายถึง คูมือ
ซึ่งสํานักงาน ก.พ.ร. จัดทําขึ้นในแตละปงบประมาณเพื่อใหสวนราชการใชเปนแนวทางในการดําเนินงานตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการ ซึ่งจะชวยใหสวนราชการมีความเขาใจเกี่ยวกับกรอบและแนวทางการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของสวนราชการมากยิ่งขึ้น สงผลใหการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอไป ซึ่งสํานักงาน ก.พ.ร. จะจัดสงใหสวนราชการ
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ในแตละปงบประมาณ นอกจากนี้ยังสามารถเขาไปศึกษาเพิ่มเติมไดจาก www.opdc.go.th และมีคูมือของ
แตละปงบประมาณยอนหลังใหศึกษาได
5.2 ปฏิทินการจัดทําคํารับ รองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
หมายถึง กําหนดการดําเนินงานการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด ในแตละปงบประมาณ
5.3 กรอบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการตามคํ า รั บ รองฯ หมายถึ ง ประเด็ น การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการใน 2 มิติ คือ มิติภายนอก และมิติภายใน ดังนี้
มิติที่ 1 มิติภายนอกประกอบดวยการประเมิน 2 ดานคือ
-การประเมินดานประสิท ธิผ ล (ตัวชี้วัดภารกิจหลัก ของกระทรวงตามแนวทางการ
ขับเคลื่อนประเทศ/แผนยุทธศาสตรกระทรวง/ตัวชี้วัดระหวางกระทรวงที่มีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs) /
ตัวชี้วัดรวมระหวางกระทรวงและจังหวัด (Function-Area KPIs) ตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล
- การประเมินดานคุณภาพการใหบริการ
มิติที่ 2 มิติภายในประกอบดวยการประเมิน 2 ดานคือ
- การประเมินดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ
- การประเมินดานการพัฒนาองคการ
5.4 การเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด คาเปาหมาย น้ําหนัก และเกณฑการใหคะแนน
หรือการเจรจาตัวชี้วัด หมายถึง การเจรจาเพื่อทําความตกลงถึงวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด
น้ําหนัก คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนของตัวชี้วัดมิติภายนอกดานประสิทธิผล โดยสวนราชการจัดทํา
รางตัวชี้วัดที่สอดคลองกับ Positioning ของสวนราชการตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ สงใหสํานักงาน
ก.พ.ร. จากนั้นจะมีการเจรจาขอตกลงการประเมินผล ระหวางหนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดใน กอ.รมน. กับ
เจาหนาที่สํานักงาน ก.พ.ร. โดยมี กพร.กอ.รมน. เปนผูรับ ผิดชอบจัดการประชุมเจรจา ซึ่ง เจาหนาที่ของ
สํานักงาน ก.พ.ร. จะนําผลการเจรจาไปเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผล
สวนราชการระดับกระทรวงอีกครั้งหนึ่ง และจะแจงผลการเจรจาให กอ.รมน. ทราบตอไป
5.5 ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการที่ไมตองเจรจา หมายถึง ตัวชี้วัดมาตรฐานกลาง
ที่สํานัก งาน ก.พ.ร. กําหนดขึ้นใหทุก สวนราชการตองปฏิบัติตาม ซึ่ง อาจจะมีก ารเปลี่ยนแปลงเพื่อความ
เหมาะสมในแตละปงบประมาณ ไดแก ตัวชี้วัดดานคุณภาพการใหบริการ ตัวชี้วัดดานประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดดานการพัฒนาองคการ
5.6 คณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลสวนราชการซึ่งแตงตั้งโดยคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประกอบดวย กรรมการ ก.พ.ร. /ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 คน เลขาธิการ ก.พ.ร.
ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 5-8 คน เจาหนาที่สํานักงาน ก.พ.ร. เปนเลขานุการ
5.7 คํารับรองการปฏิบัติราชการ หมายถึง คํารับรองของสวนราชการฝายเดียวไมใชสัญญา
และใชสําหรับระยะเวลา 1 ป โดยในคํารับรองฯ จะประกอบดวยขอตกลงเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด
ผลการปฏิบัติราชการ น้ําหนัก คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน ของกองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร
5.8 ผูลงนามในคํารับ รองการปฏิบัติราชการ หมายถึง การลงนามระหวางนายกรัฐมนตรี
ในฐานะผูบังคับบัญชา กับ รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ผูบัญชาการทหารบก)
ปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
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5.9 เอกสารคํารับ รองการปฏิบัติร าชการ หมายถึง เอกสารที่ป ระกอบดวยสาระสําคัญ
ดังตอไปนี้
5.9.1 คูล งนามคํารับ รองการปฏิบัติร าชการ คือ การลงนามในคํารับ รองการปฏิบัติ
ราชการ เปนการลงนามระหวางหัวหนาสวนราชการกับผูบังคับบัญชาของหัวหนาสวนราชการตามระดับของ
คํารับรองการปฏิบัติราชการ
5.9.2 ระยะเวลาของคํารับรองการปฏิบัติราชการ คือ ระยะเวลาของคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ซึ่งเริ่มตนและสิ้นสุดจะสอดคลองกับปงบประมาณของสวนราชการ
5.10 รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) หมายถึง ขอความที่ใชบงบอกหรือเครื่องมือที่ใช
ติดตามการดําเนินงานประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งประกอบดวยหัวขอตามแบบฟอรมรายละเอียดตัวชี้วัด
ที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด โดยตองรวบรวมจัดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. หลังจากที่สํานักงาน ก.พ.ร. แจงยืนยัน
ตัวชี้วัดมิติภายนอก ดานประสิทธิผลของปงบประมาณนั้นๆ
5.11 การติดตามความกาวหนาและการประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง การติดตามและ
ประเมินผล ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน. รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12
เดือน
5.12 การรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report) หมายถึง การประเมินผล
ความกาวหนาเบื้องตนของผูรับผิดชอบตัวชี้วัดตามเกณฑการดําเนินงาน โดยใชแบบฟอรมรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการของสํานักงาน ก.พ.ร. โดยหนวยที่รับผิดชอบตัวชี้วัดจะตองสงรายงานให กพร.กอ.รมน. 3 รอบ
คือ รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน และ กพร.กอ.รมน. จะจัดทํารูปเลมเพื่อสงรายงานดังกลาว
ของรอบ 12 เดือน ใหกับสํานักงาน ก.พ.ร. ตอไป
5.13 แบบฟอรม รายงานผลการปฏิบัติร าชการ หมายถึง แบบฟอรม ที่สํานัก งาน ก.พ.ร.
กําหนด โดยแบงเปน 3 แบบตามประเภทตัวชี้วัด คือ แบบรายงานเชิงปริมาณ แบบรายงานเชิงคุณภาพ และ
แบบรายงานระดับความสําเร็จ
5.14 e-SAR Card หมายถึง แบบรายงานการประเมินผลตนเองอิเล็กทรอนิกส โดยสวน
ราชการที่รับผิดชอบตัวชี้วัดภาพรวมดําเนินการกรอกคะแนนประเมินตนเองใน e-SAR Card เขาระบบใน
เว็บไซตของสํานักงาน ก.พ.ร. รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน
5.15 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ณ ที่ตั้ง ของสวนราชการ
(Site visit Evaluation) หมายถึง การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการจากหนวยงานอิสระและสํานักงาน ก.พ.ร. โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงานจริง กับเกณฑการให
คะแนนที่กําหนด
5.16 www.opdc.go.th หมายถึง Web site ของสํานักงาน ก.พ.ร.
5.17 ผูกํากับดูแลตัวชี้วัด หมายถึง ผูทําหนาที่ดูแลติดตามการดําเนินงานใหตัวชี้วัดบรรลุผล
สําเร็จ อาจเปนผูอํานวยการ สํานัก/ศูนย หรือผูที่ไดรับมอบหมายใหเปนผูกํากับดูแลตัวชี้วัดก็ได
5.18 ผูจัดเก็บขอมูล หมายถึง ผูที่ไดรับมอบหมายใหทําหนาที่รวบรวมขอมูลการดําเนินงาน
ของตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
5.19 สํานักงาน ก.พ.ร. หมายถึง สวนราชการที่เปนหนวยงานหลักของการดําเนินการเจรจา
ขอตกลงและประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
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5.20 ผูประเมินอิสระ หมายถึง ผูตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับ รองการ
ปฏิบัติราชการตามเกณฑการใหคะแนนและเงื่อนไขที่กําหนด โดยสํานักงาน ก.พ.ร.เปนผูนัดหมายวันเขาตรวจ
ประเมินและแจงผลการประเมินใหทราบ
5.21 ชื่อยอหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกกองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร
หนวยงานในสังกัดกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
1. กอ.รมน.
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
2. กพร.กอ.รมน.
กลุมพัฒนาระบบบริหาร
3. สบค.กอ.รมน.
สํานักบริหารงานบุคคล
4. สนย.กอ.รมน.
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรความมั่นคง
5. สขว.กอ.รมน.
สํานักการขาว
6. สมท.กอ.รมน.
สํานักกิจการมวลชนและสารนิเทศ
7. สบป.กอ.รมน.
สํานักบริหารงานทั่วไป
8. สปง.กอ.รมน.
สํานักงบประมาณและการเงิน
9. กตน.กอ.รมน.
กลุมตรวจสอบภายใน
10. ศตส.กอ.รมน.
ศูนยติดตามสถานการณ
11. ศปป.1
ศูนยประสานการปฏิบัติที่ 1 (ยาเสพติด)
12. ศปป.2
ศูนยประสานการปฏิบัติที่ 2 (คนตางดาวหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย)
13. ศปป.3
ศูนยประสานการปฏิบัติที่ 3 (การกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ)
14. ศปป.4
ศูนยประสานการปฏิบัติที่ 4 (ความมั่นคงพิเศษ)
15. ศปป.5
ศูนยประสานการปฏิบัติที่ 5 (ความมั่นคงเฉพาะที)่
16. ศปป.6
ศูนยประสานการปฏิบัติที่ 6 (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ)
หนวยงานอื่น
1. สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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แผนผัง (Flowchart) การออกแบบกระบวนการจัดทําคํารับรองและประเมินผล
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กอ.รมน.
กําหนดและรับทราบกรอบการ
ประเมินผล
ชี้แจงแนวทางและวิธกี ารดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
เจรจาความเหมาะสมตัวชี้วัด
No

คณะกรรมการฯ
พิจารณา
Yes

แจงผูรับผิดชอบตัวชี้วัดและสงรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template) ใหสํานักงาน ก.พ.ร.
สํานักงาน ก.พ.ร. สงตัวชี้วัด คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และน้ําหนัก
ทีก่ รรมการเห็นชอบให กอ.รมน.
ผอ.รมน.(นายกฯ) ลงนาม กับ รอง ผอ.รมน. (ผบ.ทบ.)
หนวยงานดําเนินการตามเกณฑตัวชี้วัดในคํารับรองฯ
ติดตามความกาวหนารอบ 6 เดือน รายงานในระบบ e-SAR ใหสํานักงาน ก.พ.ร.
5

ติดตามความกาวหนารอบ 9 เดือน รายงานในระบบ e-SAR ใหสํานักงาน ก.พ.ร.
ติดตามความกาวหนารอบ 12 เดือน รายงานในระบบ e-SAR
ใหสํานักงาน ก.พ.ร.พรอมจัดสงรายงานและแผนบันทึกขอมูล
ซักซอมหนวยเตรียมรับตรวจการประเมินจากผู
ประเมินอิสระ ณ ที่ตั้ง (site visit Evaluation)
และ สํานักงาน ก.พ.ร. แจงผลคะแนน

6. ขั้นตอนการทํางาน
ชื่อกระบวนการ : กระบวนการจัดทําคํารับรองและประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กอ.รมน.
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนการ : รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการติดตามประเมินผล
ตนเองตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของหนวยงานเปาหมาย
ผลผลิต

กพร.
กอ.รมน.

1. รับฟงคําชี้แจงกรอบการ
ประเมินผลตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ

ขอมูลกรอบ
การ
ประเมินผล
ตามคํารับรอง

2.ขออนุมัติกรอบการประเมินผล
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ

บันทึกอนุมัติ
กรอบฯ

3 .จัดสงเอกสารกรอบการ
ประเมินผลตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการมิติภายในใหหนวย
ที่เกี่ยวของ ไปดําเนินการตาม
ตัวชี้วัดและเกณฑการใหคะแนน

บันทึก
ขอความสง
กรอบการ
ประเมินให
นขต.กอ.รมน.
ที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดมิติ
ภายใน
รางตัวชี้วัด
พรอม
รายละเอียด
ตัวชี้วัด

4. มีหนังสือให นขต.กอ.รมน.
จัดสงรางตัวชี้วัดที่สอดคลองกับ
Positioning ของ กอ.รมน. ตาม
แนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/
ยุทธศาสตรหนวยงาน
5. พิจารณาตัวชี้วัดและจัดสงราง
ตัวชี้วัดที่เหมาะสมสงให

รางตัวชี้วัดที่
เหมาะสม และ

นขต.
กอ.รมน.

จุดตัดสินใจ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

ผู
บริหาร
กอ.รมน.

คกก.
เจรจา
ตัวชี้วัด

ทิศทางการไหล
มาตรฐาน
ผูรับผิด
คุณภาพงาน
ชอบ

สํานัก
งาน
ก.พ.ร.

ผู
ประเมิน
อิสระ

ขอมูลที่จะ
นําไป
ดําเนินการมี
ความ
ครบถวน
ถูกตอง
กรอบฯ
ครบถวน
ถูกตอง
ทันเวลา
ถูกตอง
ครบถวน
ทนเวลา

Yes

รางตัวชี้วัด
มีคุณภาพ
สะทอนพันธ
กิจหลักของ
กอ.รมน.จริง
รางตัวชี้วัดมี
คุณภาพ

ระยะ
เวลา

นชต.กอ.รมน.

ขั้นตอน/กิจกรรม

กพร.กอ.รมน.

จุดเริ่มตน/สิ้นสุด
ขั้นตอน

1 วัน

1
สัปดาห
1
สัปดาห

2
สัปดาห

1
สัปดาห
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ผลผลิต

กพร.
กอ.รมน.

สํานักงาน ก.พ.ร.

หนังสือนําสง
ตัวชี้วัดให
สํานักงาน
ก.พ.ร.

6.เจรจาความเหมาะสมของ
ตัวชี้วัด น้ําหนัก คาเปาหมาย
และเกณฑการใหคะแนนกับ
สํานักงาน ก.พ.ร.

รางตัวชี้วัดของ
กอ.รมน.ที่
เหมาะสม

7. สํานักงาน ก.พ.ร. นําตัวชี้วัด
เขากรรมการเจรจาขอตกลงและ
ประเมินผลสวนราชการ
8. สํานักงาน ก.พ.ร. แจงตัวชี้วัด
ที่ผานความเห็นชอบกรรมการฯ
ให กอ.รมน.
9. กพร.กอ.รมน. แจงให นขต.
กอ.รมน. ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดที่
ผานความเห็นชอบจาก
กรรมการฯ แกไขรายละเอียด
ตัวชี้วัดตามความเห็นของ
กรรมการฯ
10. สงรายละเอียดตัวชี้วัดที่แกไข
สงใหสํานักงาน ก.พ.ร.

รางตัวชี้วัดของ
กอ.รมน.ที่
เหมาะสม
รางตัวชี้วัดของ
กอ.รมน.ที่
เหมาะสม
รางตัวชี้วัดของ
กอ.รมน.ที่
เหมาะสม

นขต.
กอ.รมน.

จุดตัดสินใจ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

ผู
บริหาร
กอ.รมน.

คกก.
เจรจา
ตัวชี้วัด

ทิศทางการไหล
มาตรฐาน
ผูรับผิด
คุณภาพงาน
ชอบ

สํานัก
งาน
ก.พ.ร.

ผู
ประเมิน
อิสระ

ระยะ
เวลา

นชต.กอ.รมน.

ขั้นตอน/กิจกรรม

กพร.กอ.รมน.

จุดเริ่มตน/สิ้นสุด
ขั้นตอน

สะทอนพันธ
กิจหลักของ
กอ.รมน.จริง
และทันเวลา

No

ตัวชี้วัดและ
เกณฑการให
คะแนน
เหมาะสม
สามารถ
ปฏิบัติไดจริง
Yes/No

1 วัน

-

-

-

-

-

-

Yes
No

ตัวชี้วัดที่
แกไขมีความ
ถูกตอง
ครบถวน

1
สัปดาห

รางตัวชี้วัด
และ
รายละเอียด
ตัวชี้วัดที่แกไข
แลว
11. สํานักงาน ก.พ.ร.
เอกสารคํา
สงรางตัวชี้วัดคาเปาหมาย เกณฑ รับรองที่
การใหคะแนน และน้ําหนัก ที่
สํานักงาน
กรรมการเห็นชอบให กอ.รมน.
ก.พ.ร.สงมาให
พรอมเอกสารลงนามคํารับรอง
กอ.รมน.
การปฏิบัติราชการประจําปให
เตรียมลงนาม
กอ.รมน.
คํารับรอง
12. กพร.กอ.รมน. รางหนังสือนํา เอกสารที่ลง
เรียน ผอ.รมน. ลงนาม กับ รอง นามคํารับรอง
ผอ.รมน.
แลว

ตัวชี้วัดมี
ความถูกตอง
ครบถวน
ทันเวลา

1
สัปดาห

13. สงเอกสารที่ลงนามคํารับรอง หนังสือสง

เอกสารลง

สงให
กอ.รมน. ตาม
เวลาที่
กําหนดใน
ปฏิทินการ
ปฏิบัติงาน
เอกสารมี
ความถูกตอง
ทันเวลา

-

-

1 เดือน

2
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ผลผลิต

กพร.
กอ.รมน.

เรียบรอยแลวใหสํานักงาน
ก.พ.ร. และ นขต.กอ.รมน.

เอกสารลงนาม
คํารันรองฯ

14. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผลการดําเนิน
ตัวชี้วัดทั้งมิติภายในและภายนอก ในแตละ
ดําเนินการตามเกณฑตัวชี้วัดใน ตัวชี้วัด
คํารับรองฯ
15. ติดตามความกาวหนารอบ 6
เดือน นําเรียนผูบริหาร กอ.รมน.
และรายงานในระบบ e-SAR ให
สํานักงาน ก.พ.ร.
16. ติดตามความกาวหนารอบ 9
เดือน นําเรียนผูบริหาร กอ.รมน.
และรายงานในระบบ e-SAR ให
สํานักงาน ก.พ.ร.
17. ติดตามความกาวหนารอบ
12 เดือน นําเรียนผูบริหาร
กอ.รมน. และรายงานในระบบ
e-SAR ใหสํานักงาน ก.พ.ร.พรอม
จัดสงรายงานและแผนบันทึก
ขอมูล
18. ซักซอมหนวยที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดเตรียมรับการตรวจจาก
สํานักงาน ก.พ.ร.
19. รับการตรวจประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการฯ (site visit) จาก
สํานักงาน ก.พ.ร. และผูประเมิน
อิสระ ณ ที่ตั้ง
20. แจงผลคะแนนการประเมิน
ใหผูบริหารและ นขต.กอ.รมน.
ทราบ

รายงาน
ความกาวหนา
รอบ 6 เดือน
รายงาน
ความกาวหนา
รอบ 9 เดือน
รายงาน
ความกาวหนา
รอบ 12 เดือน

นขต.
กอ.รมน.

จุดตัดสินใจ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

ผู
บริหาร
กอ.รมน.

คกก.
เจรจา
ตัวชี้วัด

ทิศทางการไหล
มาตรฐาน
ผูรับผิด
คุณภาพงาน
ชอบ

สํานัก
งาน
ก.พ.ร.

ผู
ประเมิน
อิสระ

ระยะ
เวลา

นชต.กอ.รมน.

ขั้นตอน/กิจกรรม

กพร.กอ.รมน.

จุดเริ่มตน/สิ้นสุด
ขั้นตอน

นามมีความ
ถูกตองและ
เสร็จทันเวลา
ที่กําหนด
หนวย
สามารถ
ดําเนินการ
ตามเกณฑได
ถูกตอง
รายงานได
ถูกตอง
ครบถวน
ทันเวลา
รายงานได
ถูกตอง
ครบถวน
ทันเวลา
รายงานได
ถูกตอง
ครบถวน
ทันเวลา

สัปดาห

เดือน
ต.ค. ถึง
เดือน
ก.ย.ป
ถัดไป
1 เดือน

1 เดือน

1 เดือน

หนวยเตรียม
หลักฐานการ
รับตรวจได
ถูกตอง
ผลการตรวจ
ประเมินฯ

หลักฐาน
ถูกตอง
ครบถวน

1
สัปดาห

หลักฐาน
ถูกตอง
ครบถวน

1 วัน

คะแนนการ
ประเมิน

คะแนน
ถูกตอง

1
สัปดาห

รายละเอียดขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 เขารวมประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการซึ่ง
สํานักงาน ก.พ.ร. จะจัดประมาณตนปงบประมาณ (ตนเดือนตุลาคมของทุกป) สํานักงาน ก.พ.ร. จะใหความรู
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ในการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในมิติภายใน โดยการเชิญหนวยงานเจาภาพมาบรรยายใหสวนราชการตางๆ ฟง
เชน สํานัก งบประมาณ เจาภาพตัวชี้วัดการเบิก จายงบประมาณ กรมทรัพยากรน้ํา เจาภาพตัวชี้วัดการ
ประหยัดน้ํา สํานัก งานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจ ริตในภาครัฐ เจาภาพตัวชี้วัดระดั บ
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน เปนตน
ขั้นตอนที่ 2 ขออนุมัติกรอบการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
1. นําเรียนผูอํานวยการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อขออนุมัติกรอบ
การประเมินผลฯ พรอมกําหนดผูรับผิดชอบในมิติภายในรายตัวชี้วัด
2. แนบเอกสารกรอบการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ขั้นตอนที่ 3 จัดสงเอกสารกรอบการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการมิติภายในที่ไดรับการอนุมัติ
แลวให นขต.กอ.รมน. ที่เกี่ยวของไปดําเนินการตามตัวชี้วัดและเกณฑการใหคะแนน ไดแก
1. ตัวชี้วัดการเบิกจายงบประมาณ หนวยรับผิดชอบคือ สปง.กอ.รมน.
2. ตัวชี้วัดประหยัดพลังงานและการประหยัดน้ํา หนวยรับผิดชอบคือ สบป.กอ.รมน.
3. ตัวชี้วัดการพัฒ นาประสิท ธิภาพระบบสารสนเทศภาครัฐ หนวยรับ ผิดชอบคือ สบป.กอ.รมน.
(ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ)
4. ตัวชี้วัดการพัฒนาสมรรถนะองคการ หนวยรับผิดชอบคือ กพร.กอ.รมน.
5. ตัวชี้วัดระดับคุณธรรมและความโปรงใสการดําเนินงานของหนวยงาน หนวยรับผิดชอบคือ สบค.
กอ.รมน.
ขั้นตอนที่ 4 การให นขต.กอ.รมน. จัดสงรางตัวชี้วัดสอดคลองกับ Positioning ของ กอ.รมน. ตามแนวทาง
การขับเคลื่อนประเทศ/ยุทธศาสตรหนวยงาน
1. ทําหนังสือนําเรียนผูบริหาร กอ.รมน. เรื่องสํานักงาน ก.พ.ร. ขอความอนุเคราะหให กอ.รมน.
จัดสงตัวชี้วัดที่เหมาะสมสอดคลองกับ Positioning ของ กอ.รมน. ตามแนวทางการขับเคลื่อน
ประเทศ/ยุทธศาสตรหนวยงาน
2. จัดทําบันทึก ขอความให นขต.กอ.รมน.จัดสง รา งตัวชี้วัดที่ส อดคลองกับ Positioning ของ
กอ.รมน. ตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/ยุทธศาสตรหนวยงาน โดยแนบเอกสารในขอ 1 ไป
ดวย ซึ่ง นขต.กอ.รมน. ที่เกี่ยวของในการจัดทํารางตัวชี้วัดนี้จะเปนหนวยงานที่ดําเนินงานตาม
พันธกิจหลักของ กอ.รมน. เชน สนย.กอ.รมน. สขว.กอ.รมน. สมท.กอ.รมน. ศตส.กอ.รมน. ศปป.
1-6 กอ.รมน. ตามแบบฟอรมที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด
ขั้นตอนที่ 5 พิจารณาตัวชี้วัดและจัดสงรางตัวชี้วัดที่เหมาะสมสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. โดยมีลําดับดังนี้
1. พิจารณารางตัวชี้วัดที่ นขต.กอ.รมน. ในขั้นตอนที่ 4 สงมาใหวามีความเหมาะสมสําหรับเปนตัวชี้วัด
ของกอ.รมน. หรือไม โดยสิ่งที่ตองพิจารณามีดังนี้
- การเขียนชื่อตัวชี้วัดสะทอนถึงการดําเนินงานสอดคลองกับ Positioning ของ กอ.รมน.
ตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ/ยุทธศาสตรหนวยงาน หรือไม
- การอธิบายรายละเอียดในการดําเนินงานของตัวชี้วัด
- เกณฑการใหคะแนนมีการวัดที่สะทอนความสําเร็จภาพรวมของ กอ.รมน.หรือไม
2. ขอรับคําปรึกษากับ หัวหนา กพร.กอ.รมน. เรื่องความเหมาะสมของตัวชี้วัดที่หนวยสงมาให
3. ประสานใหหนวยปรับแกไขตัวชี้วัด
4. นําเรียนผูบริหารขออนุมัติจัดสงรางตัวชี้วัดใหสํานักงาน ก.พ.ร.
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5. จัดสงรางตัวชี้วดั ที่เหมาะสมแลวใหสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อใหสํานักงาน ก.พ.ร. นําตัวชี้วัดเขาสูการ
พิจารณาของคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลสวนราชการ ตอไป
ขั้นตอนที่ 6 จัดเวทีประชุมเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ําหนัก คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนน
กับสํานักงาน ก.พ.ร.
1. ประสานสํานักงาน ก.พ.ร. เรื่องการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ําหนัก คาเปาหมาย และ
เกณฑการใหคะแนนวา สํานักงาน ก.พ.ร. จะเจรจาความเหมาะสมตัวชี้วัดฯ ในวันและเวลาใด ซึ่ง
ในวันที่สํานักงาน ก.พ.ร. มาเจรจาจะมีผูเชี่ยวชาญมา 1 ทาน เจาหนาที่ที่สํานักงาน ก.พ.ร. ซึ่ง
ดูแล กอ.รมน. 1 ทาน โดยตัวแทนของสํานักงาน ก.พ.ร. จะนําความคิดเห็นของคณะกรรมการ
เจรจาขอตกลงและประเมินผลของสวนราชการมาหารือ กับ กอ.รมน. โดยสวนมากหัวขอที่จ ะ
หารือจะเปนการหาขอยุติในเรื่องเกณฑการใหคะแนนที่เหมาะสม
2. จัดทํา Power Point สําหรับการประชุม
3. จองหองประชุม
4. ขอรับการสนับสนุนอาหารวางและเครื่องดื่ม
5. จัดทําหนังสือเชิญประชุมเจรจาความเหมาะสมของรางตัวชี้วัดถึงหนวยงานที่ไดรับการคัดเลือก
สงรางตัวชี้วัดไปยังสํานักงาน ก.พ.ร.
ขั้นตอนที่ 7 สํานักงาน ก.พ.ร. นําตัวชี้วัดเขาคณะกรรมการเจรจาขอตกลงและประเมินผลสวนราชการ
1. ในกรณีที่ กอ.รมน. ยอมรับขอมูล ความคิดเห็นของคณะกรรมการเจรจาฯ แบบไมมีเงื่อนไข
สํานักงาน ก.พ.ร. จะนําเรียนคณะกรรมการเจรจาฯ เพื่อทราบ
2. ในกรณีที่ กอ.รมน. ยังมีขอคิดเห็นเพิ่มเติม สํานักงาน ก.พ.ร. จะนําขอมูลเสนอใหคณะกรรมการ
เจรจาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเพื่อหาขอยุติ
ขั้นตอนที่ 8 สํานักงาน ก.พ.ร. แจงตัวชี้วัดที่ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการเจรจาฯ ให กอ.รมน.
ขั้นตอนที่ 9 กพร.กอ.รมน. แจง ให นขต.กอ.รมน. ที่รับ ผิดชอบตัวชี้วัดที่ผานความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการฯ แกไขรายละเอียดตัวชี้วัดตามความเห็นของคณะกรรมการเจรจาฯ
ขั้นตอนที่ 10 สงรายละเอียดตัวชี้วัดที่แกไขสงใหสํานักงาน ก.พ.ร.
1. ทําหนังสือนําเรียนผูบริหารของ กอ.รมน. เพื่อขออนุมัติจัดสงรางตัวชี้วัดที่ นขต.กอ.รมน. ไดแกไข
ตามความเห็นของคณะกรรมการเจรจาฯ ให สํานักงาน ก.พ.ร.
2. จัดทําหนังสือใหหัวหนา กพร.กอ.รมน. ลงนาม สงรางตัวชี้วัดใหสํานักงาน ก.พ.ร.
ขั้นตอนที่ 11 สํานักงาน ก.พ.ร. สงตัวชี้วัด คาเปาหมาย เกณฑการใหคะแนน และน้ําหนัก ที่ คณะกรรมการ
เห็นชอบให กอ.รมน. พรอมเอกสารลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปให กอ.รมน.
ขั้นตอนที่ 12 การลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
1. จัดทําหนัง สือกราบเรียน นายกรัฐมนตรี (ผูบัง คับบัญ ชา) ลงนาม กับ รอง ผอ.รมน. ในฐานะ
ปฏิบัติราชการแทน ผอ.รมน. ตามเอกสารที่สํานักงาน ก.พ.ร. สงมาให
ขั้นตอนที่ 13 สงเอกสารที่ลงนามคํารับรอง
1. จัดสงเอกสารที่ลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการแลวใหสํานักงาน ก.พ.ร.
2. แจง เวียนเอกสารลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการให นขต.กอ.รมน. สําหรับหนวยงานที่
รับผิดชอบตัวชี้วัดใหดําเนินการตามคํารับรองฯ พรอมกําหนดการรายงานผลการดําเนินงาน รอบ
6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน สวนหนวยงานที่ไมไดรับผิดชอบตัวชี้วัดใหแจงเพื่อรับทราบ
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ขั้นตอนที่ 14 หนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดทั้งมิติภายในและมิติภายนอกดําเนินการตามเกณฑตัวชี้วัดใน
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป
ขั้นตอนที่ 15 ติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน
1. ติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน โดยมีหนังสือแจงเตือนไปยังหนวยงานที่
รับผิดชอบตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทั้งมิติภายในและมิติภายนอกใหรายงานผล
การดําเนินงานรอบ 6 เดือน (1 ต.ค. - 31 มี.ค.ของปงบประมาณนั้นๆ) ซึ่งเปนการประเมินผล
ตนเองตามแบบฟอรมที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด พรอมแนบเอกสารหลักฐาน โดยกําหนดให
จัดสงให กพร.กอ.รมน. ภายในปลายเดือน มี.ค. เนื่องจาก กพร.กอ.รมน. จะตองนําขอมูลมาใชใน
การรายงานส ง สํ า นัก งาน ก.พ.ร. ทางอิ เ ล็ ก ทรอนิก ส (e-SAR) ภายในวั นที่ 30 เม.ย. ของ
ปงบประมาณนั้น
2. นําเรียนผูบริหารรับทราบผลการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 16 ติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงาน รอบ 9 เดือน
1. ติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน โดยมีหนังสือแจงเตือนไปยังหนวยงานที่
รับผิดชอบตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทั้งมิติภายในและมิติภายนอกใหรายงานผล
การดําเนินงานรอบ 9 เดือน (1 ต.ค. - 30 มิ.ย.ของปงบประมาณนั้นๆ) ซึ่งเปนการประเมินผล
ตนเองตามแบบฟอรมที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด พรอมแนบเอกสารหลักฐาน โดยกําหนดให
จัดสงให กพร.กอ.รมน. ภายในปลายเดือน มิ.ย. เนื่องจาก กพร.กอ.รมน. จะตองนําขอมูลมาใชใน
การรายงานส ง สํ า นั ก งาน ก.พ.ร. ทางอิ เ ล็ก ทรอนิก ส (e-SAR) ภายในวั น ที่ 31 ก.ค. ของ
ปงบประมาณนั้น
2. นําเรียนผูบริหารรับทราบผลการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 17 ติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงาน รอบ 12 เดือน
1. ติดตามความกาวหนาผลการดําเนินงานรอบ 12 เดือน โดยมีหนังสือแจงเตือนไปยังหนวยงานที่
รับผิดชอบตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการทั้งมิติภายในและมิติภายนอกใหรายงานผล
การดําเนินงานรอบ 12 เดือน (1 ต.ค. - 30 ก.ย.ของปงบประมาณนั้นๆ) ซึ่งเปนการประเมินผล
ตนเองตามแบบฟอรมที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด พรอมแนบเอกสารหลักฐาน โดยกําหนดให
จัดสงให กพร.กอ.รมน. ภายในปลายเดือน ก.ย. เนื่องจาก กพร.กอ.รมน. จะตองนําขอมูลมาใชใน
การรายงานส ง สํ า นั ก งาน ก.พ.ร. ทางอิ เ ล็ก ทรอนิก ส (e-SAR) ภายในวั น ที่ 31 ต.ค. ของ
ปงบประมาณนั้น
2. นําเรียนผูบริหารรับทราบผลการดําเนินงาน
3. จัดทําหนังสือให หน.กพร.กอ.รมน. ลงนามสงผลการประเมินตนเองรอบ 12 เดือนใหสํานักงาน
ก.พ.ร. พรอมแผนบันทึกขอมูล
ขั้นตอนที่ 18 ซักซอมหนวยที่รับผิดชอบตัวชี้วัดเตรียมรับการตรวจจากสํานักงาน ก.พ.ร.
1. ศึกษา ทําความเขาใจ รายตัวชี้วัดเพื่ออธิบายใหกับหนวยงานที่รับผิดชอบวาตอ งเตรียมเอกสาร
หลักฐานใดในการรับตรวจ
2. ทําหนังสือเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของในตัวชี้วัดมิติภายนอก ทําความเขาใจวาตองเตรียมเอกสาร
หลักฐานอยางไรในการรับตรวจจากสํานักงาน ก.พ.ร.
ขั้นตอนที่ 19 รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ ( Site visit Evaluation) จากสํานักงาน ก.พ.ร.
ประมาณหวงเดือน ม.ค. ถึง ก.พ. ของปงบประมาณถัดไป
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1. สํานักงาน ก.พ.ร. แจงเรื่องการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Site visit Evaluation)
2. นําเรียนผูบริหารรับทราบเรื่องการตรวจประเมินผลและขออนุมัติแนวทางรับตรวจการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
3. จองหองประชุม
4. จองอาหารวางและเครื่องดื่ม
5. จัดทํา Power Point สําหรับการรับการตรวจประเมินผลฯ
6. ตองมีการวางแผนในกรณีการรับตรวจมีการดําเนินการถึงพักเที่ยง ตองมีการจัดเตรียมอาหาร
สํารองสําหรับผูประเมินอิสระ และเจาหนาที่จากสํานักงาน ก.พ.ร.
ขั้นตอนที่ 20 แจงผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหผูบริหารและ นขต.กอ.รมน. ทราบ
1. สํานัก งาน ก.พ.ร. จะแจง ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบั ติร าชการให กอ.รมน. ทราบ
ประมาณเดือน พ.ค. ของปงบประมาณถัดไป
2. จัดทําหนังสือสงให นขต.กอ.รมน. ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดทั้งมิติภายในและมิติภายนอก ยืนยันผล
คะแนนที่สํานักงาน ก.พ.ร. สงมาให
3. นําเรียนผูบริหารรับทราบผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการใหผูบริหารและนขต.กอ.รมน. ทราบ
4. จัดทําหนังสือถึงสํานักงาน ก.พ.ร. ยืนยันผลคะแนน
5. กรณีคะแนนไมถูกตอง แจงให นขต.กอ.รมน. ที่รับผิดชอบตัวชี้วัดจัดทํารายละเอียด ประเด็นที่ขอ
ทักทวง เพื่อเสนอขออุทธรณผลคะแนนสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ตามระยะเวลาที่กําหนด
7. เอกสารแนบทาย
1. แบบฟอรมการเขียนรายละเอียดตัวชี้วัด (Template)
2. แบบฟอรมการรายงานประเมินผลตนเอง (Self Asssessment Report) รอบ 6 เดือน 9
เดือน และ 12 เดือน
3. เอกสารการลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ
4. เอกสารการจองหองประชุม
5. เอกสารการจองอาหารวางและเครื่องดื่ม
6. เอกสารการขออนุมัติกรอบการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
7. เอกสารการติดตามความกาวหนาการประเมินผลตนเอง รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12
เดือน
8. หนาจอการกรอกการรายงาน e-SAR
9. เอกสารแจงเวียนหนวยเตรียมรับการตรวจประเมินจากสํานักงาน ก.พ.ร.
10. เอกสารการแจงผลการคะแนนการประเมินจากสํานักงาน ก.พ.ร.


นางอลิสา มวงเล็ก
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นักพัฒนาระบบราชการชํานาญการพิเศษ
ผู ้ จัดทํา
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