คู่มือการปฏิบัติงาน
(Work Manual)
เรื่อง
การประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั ิราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สานักงาน ก.พ.ร.

๒

สารบัญ
หน้า
๑. วัตถุประสงค์ (Objectives)

๓

๒. ขอบเขต (Scope)

๓

๓. ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

๔

๔. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure)

๕

๓
๑. วัตถุประสงค์ (Objectives)
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินส่วนราชการและจังหวัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ ตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์ในการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน และตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ที่เห็นชอบการประเมินโดยแบบประเมินข้าราชการพลเรือนในความรับผิ ดชอบ
ของฝ่ายบริหารและแบบประเมินส่วนราชการตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕/๒๕๕๙
๒. ขอบเขต (Scope)
คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการจะกล่าวถึง
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
โดยครอบคลุมขั้นตอนงานที่สาคัญ ไดแก
๑. การจัดทากรอบการประเมิน
๒. การจัดทาตัวชี้วัด
๓. การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ซึ่งหนวยงานของรัฐที่จะเขาสูระบบการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการในแตละป จะประกอบดวย
๑. สวนราชการ หมายถึง ส่วนราชการในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร ระดับกรม และกระทรวง
ที่รับ การประเมิน ตามมาตรการปรับ ปรุงประสิท ธิภ าพในการปฏิบัติราชการ (ยกเว้น ส่ วนราชการในสั งกัด
กระทรวงกลาโหม สานักงานตารวจแห่งชาติ และกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ซึ่งนาแนวทาง
การประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการไปประยุกต์ใช้ และส่งผลการประเมิน
ให้สานักงาน ก.พ.ร. เพื่อรายงานต่อนายกรัฐมนตรี พร้อมกับส่วนราชการอื่น ๆ)
๒. จังหวัด หมายถึง จังหวัดตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน ซึ่งรับการประเมิน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ไมรวมกรุงเทพมหานคร)
โดยผู้ประเมินส่วนราชการและจังหวัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ประกอบด้วย
หน่วยงาน
ส่วนราชการ ๑)
๒)
๓)
จังหวัด
๑)

ผู้ประเมิน
นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการ
เลขาธิการ ก.พ.ร. (ประเมินเบื้องต้น)
นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีที่กากับการบริหารราชการกระทรวงมหาดไทย
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีที่กากับและติดตาม
การปฏิบัติราชการในภูมิภาค
๒) รัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
๓) เลขาธิการ ก.พ.ร. (ประเมินเบื้องต้น)

๔
๓. ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
ก. ผูรับผิดชอบโดยตรง ประกอบดวย กองติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ
๑. ผูอานวยการกองติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ รับผิดชอบ ควบคุม
กากับดูแลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ในทุกขั้นตอน
๒. เจาหนาที่ผูปฏิบัติ ประกอบดวย
๒.๑ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มมาตรฐานการติดตามประเมินผลส่วนราชการ รับผิดชอบ
การจัดทากรอบการประเมิน ร่วมพิจารณาการจัดทาตัวชี้วัดกับ Desk Officer และการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ของสวนราชการในรายละเอียด
๒.๒ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มมาตรฐานการติดตามประเมินผลกลุ่มจังหวัดและจังหวัด
รับ ผิดชอบการจัดทากรอบการประเมิน ร่ว มพิจารณาการจัดทาตัวชี้วัด กับ Area Officer และการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของจังหวัดในรายละเอียด
ข. ผูมีสวนเกี่ยวของ ประกอบดวย
๑. ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ที่ ได้ รั บ แต่ งตั้งเป็ น คณะท างานเพื่ อพิ จารณาตั ว ชี้ วัด ตามมาตรการปรับ ปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัด
๒. Desk Officer ร่ว มพิจ ารณาการจัดทาตัวชี้วัด กับ เจ้าหน้าที่ กองติดตามฯ และการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของสวนราชการในรายละเอียด
๓. Area Officer ร่ว มพิ จ ารณาการจัดท าตัว ชี้วัด กับเจ้าหน้ าที่ กองติดตามฯ และการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของจังหวัดในรายละเอียด

๕
๔. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure)
ลาดับที่

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

จัดทาร่างกรอบการประเมิน
ส่วนราชการ ตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัตริ าชการ ของ
ส่วนราชการและจังหวัด
(องค์ประกอบการประเมิน
หลักการและแนวทางในการ
ประเมิน ประเด็นการ
ประเมิน เกณฑ์การประเมิน
กลไกการประเมิน ปฏิทิน
การประเมิน)
นาร่างกรอบการประเมิน
ส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัตริ าชการ ของ
ส่วนราชการและจังหวัด
เสนอเลขาธิการ ก.พ.ร. เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลักการ
นาร่างกรอบการประเมิน
ส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัตริ าชการ ของ
ส่วนราชการและจังหวัด
เสนอ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับ
การประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ
ราชการ เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ

๑.๕ เดือน
(ต้น มิ.ย. กลาง ก.ค.)

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง/
เอกสารอ้างอิง

การจัดทากรอบการประเมิน
๑
จัดทาร่างกรอบ
การประเมิน

No
๒
เสนอ ลธ.กพร.
เพื่อพิจารณา

No

Yes

๓
เสนอ อ.ก.พ.ร.
ประเมินฯ เพื่อ
พิจารณา

Yes

กองติดตามฯ

ร่างกรอบการประเมิน
ส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ ของ
ส่วนราชการและจังหวัด

๑๐ วัน
กองติดตามฯ
(กลาง ก.ค.)

บันทึกเสนอร่างกรอบการ
ประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ของ
ส่วนราชการและจังหวัด

๒๐ วัน
กองติดตามฯ
(ต้น - ปลาย
ส.ค.)

- บันทึกเสนอร่างกรอบ
การประเมินฯ
- มติ อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับ
การประเมินฯ

๖
ลาดับที่

๔

ผังกระบวนการ

No
เสนอ ก.พ.ร.
เพื่อพิจารณา

Yes
๕

กรณี
ไม่เปลี่ยน
เกณฑ์การ
ประเมิน

กรณีเปลี่ยน
เกณฑ์การ
ประเมินซึ่ง
ไม่เป็นไป
ตามมติ
ครม.ฯ

เสนอ ครม.

๖
ชี้แจงกรอบแนวทางการ
ประเมินแก่เจ้าหน้าที่
สานักงาน ก.พ.ร.

๗
ชี้แจงกรอบการประเมิน
แก่ส่วนราชการ
และจังหวัด

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง/
เอกสารอ้างอิง

นาร่างกรอบการประเมิน
๒๐ วัน
กองติดตามฯ
ส่วนราชการตามมาตรการ (ต้น - ปลาย
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการ ก.ย.)
ปฏิบัติราชการ เสนอ ก.พ.ร.
เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ

- บันทึกเสนอร่างกรอบ
การประเมินฯ
- มติ ก.พ.ร.

ในกรณีที่มีการเปลีย่ น
เกณฑ์การประเมินซึ่งไม่
เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙
ให้นากรอบการประเมิน
ดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ
จัดประชุมเจ้าหน้าที่
สานักงาน ก.พ.ร. (กอง
ติดตามฯ Desk Officer
Area Officer) เพื่อชี้แจง
ทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางการประเมิน
ส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัตริ าชการ
จัดประชุมชี้แจงกรอบการ
ประเมินส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ
ราชการ ให้แก่ส่วนราชการ
และจังหวัด รวมทั้งรับฟัง
ความเห็น & ปัญหา
อุปสรรคในการดาเนินการ

๒๐ วัน
กองติดตามฯ
(ต้น - ปลาย
ต.ค.)

- บันทึกเสนอ ครม.

๑ วัน
กองติดตามฯ
(ปลาย ก.ย.)

- หนังสือเชิญประชุม
ชี้แจงฯ
- เอกสารประกอบการ
ประชุมชี้แจงฯ

๑ วัน
(ต้น ต.ค.)

- หนังสือเชิญประชุม
ชี้แจงฯ
- กรอบการประเมินฯ ที่
ใช้ชี้แจงส่วนราชการและ
จังหวัด

กองติดตามฯ

การจัดทาตัวชี้วัด
๘
จัดทาร่างตัวชี้วัดและ
เกณฑ์การประเมินของ
ส่วนราชการและจังหวัด

ร่วมกับที่ปรึกษาและ
ส่วนราชการในการจัดทา
ร่างตัวชี้วัดและเกณฑ์การ
ประเมินของแต่ละส่วน
ราชการและจังหวัด

๒๐ วัน
๑. กองติดตามฯ
(ต้น - ปลาย ๒. Desk Officer
ต.ค.)
๓. ที่ปรึกษา
๔. ส่วนราชการ
๕. จังหวัด

- ร่างตัวชี้วัดและเกณฑ์
การประเมินของแต่ละ
ของส่วนราชการและ
จังหวัด

๗
ลาดับที่

ผังกระบวนการ

๙
Review ร่างตัวชี้วัดฯ ของ
ส่วนราชการและจังหวัด
กับผู้บริหารสานักงาน ก.พ.ร.

๑๐

No
เสนอคณะทางาน
เพื่อพิจารณา
ตัวชี้วัดฯ

Yes
๑๑
จัดทารายละเอียดตัวชีว้ ัด
ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ (KPI Template)
และคู่มือการประเมินฯ
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

๑๒
แจ้งรายละเอียดตัวชี้วัด
ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง/
เอกสารอ้างอิง

ประชุม Review ร่าง
ตัวชี้วัดและเกณฑ์การ
ประเมินของแต่ละ
ส่วนราชการและจังหวัด
กับผู้บริหารสานักงาน ก.พ.ร.
นาร่างตัวชี้วัดและเกณฑ์
การประเมินของส่วน
ราชการและจังหวัด เสนอ
คณะทางานเพื่อพิจารณา
ตัวชี้วัดตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัตริ าชการของ
ส่วนราชการและจังหวัด
๑๑.๑ จัดทารายละเอียด
ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ
ราชการ (KPI Template)
ของแต่ละส่วนราชการและ
จังหวัด ตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะของคณะทางานฯ

๑๐ วัน
๑. กองติดตามฯ - ร่างตัวชี้วัดและเกณฑ์
(ต้น - กลาง ๒. Desk Officer การประเมินของแต่ละ
ของส่วนราชการและ
พ.ย.)

๑๑.๒ ร่วมกับที่ปรึกษาและ
เจ้าภาพตัวชี้วัด (ถ้ามี) ใน
การพิจารณารายละเอียด
แนวทางการประเมินผล
รายตัวชี้วัดเพื่อจัดทาคู่มือ
การประเมินฯ ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เผยแพร่ให้
ส่วนราชการและจังหวัด
เพื่อใช้ประโยชน์ รวมทั้ง
คอยให้คาปรึกษาแนะนา
กับส่วนราชการและจังหวัด
ในกรณีที่มีการสอบถาม/ขอ
คาแนะนาในการดาเนินการ
จัดทาหนังสือแจ้งรายละเอียด
ตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ให้กับส่วนราชการ
และจังหวัด

- คู่มือการประเมิน
๑ เดือน
๑๑.๒
(ต้น - ปลาย ๑) กองติดตามฯ ส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุง
ม.ค.)
๒) ที่ปรึกษา

จังหวัด

๒๐ วัน
๑. กองติดตามฯ - ตัวชีว้ ัดและเกณฑ์การ
(กลาง พ.ย. - ๒. Desk Officer ประเมินของแต่ละของ
ส่วนราชการและจังหวัด
กลาง ธ.ค.) ๓. ที่ปรึกษา

๑.๕ เดือน ๑๑.๑
(กลาง ธ.ค. ๑) กองติดตามฯ
- ปลาย ม.ค.) ๒) Desk Officer
๓) ที่ปรึกษา
๔) ส่วนราชการ

- รายละเอียดตัวชีว้ ัด
ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ (KPI
Template) ของส่วน
ราชการและจังหวัด

ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ

๑๐ วัน
๑. Desk Officer - หนังสือแจ้งรายละเอียด
ตัวชี้วัดตามมาตรการ
(ต้น - กลาง
ปรับปรุงประสิทธิภาพใน
ก.พ.)
การปฏิบัติราชการ

๘
ลาดับที่

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง/
เอกสารอ้างอิง

การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๑๓
นาข้อมูลตัวชีว้ ัดของ
ส่วนราชการและจังหวัด
และเกณฑ์การประเมิน
เข้าระบบ e-SAR

๑๔

ที่ปรึกษานาข้อมูลตัวชี้วัด ๑ เดือน
และเกณฑ์การประเมินของ (กลาง ก.พ.
แต่ละส่วนราชการและ
- กลาง มี.ค.)
จังหวัดเข้าระบบ e-SAR

ส่วนราชการและจังหวัด
การรายงานความก้าวหน้า รายงานความก้าวหน้าการ
รอบ ๖ หรือ ๙ เดือน (ถ้ามี) ดาเนินการตามตัวชี้วัด รอบ
ผ่านระบบ e-SAR
๖ เดือน หรือ ๙ เดือน (ถ้ามี)
ไปยังสานักงาน ก.พ.ร. โดย
ผ่านระบบ e-SAR

๑๕
การติดตามความก้าวหน้า
(Site Visit) รอบ ๖ หรือ
๙ เดือน (ถ้ามี)

๑๖
ขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดตัวชี้วัด
ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ

ที่ปรึกษา
(โดยมี Desk
Officer และกอง
ติดตามฯ ตรวจสอบ
ความถูกต้อง)
๑๐ วัน
๑. ส่วนราชการ
(ต้น - กลาง ๒. จังหวัด
เม.ย. (รอบ ๖
เดือน) หรือ
กลาง - ปลาย
ก.ค. (รอบ ๙
เดือน))
๑ เดือน
๑. กองติดตามฯ
(ปลาย พ.ค. ๒. Desk Officer
- กลาง มิ.ย. ๓. ที่ปรึกษา
(รอบ ๖ เดือน)
(หรือ กลาง
ก.ค. - กลาง
ส.ค. (รอบ ๙
เดือน))

ติดตามความก้าวหน้า
ดาเนินการ (Site Visit)
รอบ ๖ เดือน หรือ ๙ เดือน
(ถ้ามี) เพื่อรับฟังปัญหาและ
ให้ข้อเสนอแนะในการ
ดาเนินการตามตัวชี้วัด
เพื่อให้ส่วนราชการและ
จังหวัดสามารถดาเนินการ
ได้บรรลุเป้าหมายที่กาหนด
๑๖.๑ ส่วนราชการ/จังหวัด ๒ สัปดาห์
ส่งเรื่องขอเปลี่ยนแปลง
(๑ - ๑๒
รายละเอียดตัวชี้วัด
ก.ค.)

- รายละเอียดตัวชีว้ ัดตาม
มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ของส่วน
ราชการและจังหวัด ใน
ระบบ e-SAR
- รายงานความก้าวหน้า
การดาเนินการตาม
ตัวชี้วัดตามการประเมิน
ส่วนราชการฯ ของส่วน
ราชการและจังหวัด รอบ
๖ เดือน หรือ ๙ เดือน
(ถ้ามี) ในระบบ e-SAR
- กาหนดการและตาราง
การติดตามความก้าวหน้า
รอบ ๖ เดือน หรือ ๙
เดือน

- หนังสือขอเปลีย่ นแปลง
๑๗.๑ ส่วน
ราชการ/จังหวัด รายละเอียดตัวชี้วัดฯ

๑๖.๒ สานักงาน ก.พ.ร.
๒ สัปดาห์
พิจารณาคาขอเปลีย่ นแปลง (๑๕ - ๒๖
รายละเอียดตัวชี้วัดของ
ก.ค.)
ส่วนราชการ/จังหวัด และ
เสนอคณะคณะทางานเพื่อ
พิจารณาตัวชี้วัดฯ

๑๗.๒ กอง
ติดตามฯ และ
Desk Officer

๑๖.๓ คณะทางานเพื่อ
๒ สัปดาห์
พิจารณาตัวชี้วัดฯ พิจารณา (๓๐ ก.ค. คาขอเปลี่ยนแปลง
๙ ส.ค.)
รายละเอียดตัวชี้วัดของ
ส่วนราชการ/จังหวัด

๑๗.๓ กอง
ติดตามฯ และ
Desk Officer

ของส่วนราชการ
- หนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาคาขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดตัวชี้วัดฯ

๙
ลาดับที่

๑๗

ผังกระบวนการ

๑๗.๑ ส่วนราชการและ
จังหวัดรายงานผลการ
การรายงานผลการ
ดาเนินการรอบ ๑๒ เดือน ดาเนินการรอบ ๑๒ เดือน
ไปยังสานักงาน ก.พ.ร. ผ่าน
ระบบ e-SAR

๑๘
เลขาธิการ ก.พ.ร.
ประเมินผลส่วนราชการ
และจังหวัด (เบือ้ งต้น)

๑๙
รัฐมนตรี/
รองนายกรัฐมนตรี
ประเมินผลส่วนราชการ/
จังหวัด

๒๐

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

๓ สัปดาห์
(สัปดาห์ที่
๑ - ๓ ของ
ต.ค.)

ผู้รับผิดชอบ

- รายงานผลการประเมิน
๑๘.๑ ส่วน
ราชการ/จังหวัด ส่วนราชการตาม

๑๗.๒ สานักงาน ก.พ.ร.
๑๘.๒ กอง
รวบรวมและสรุปผลการ
ติดตามฯ
ประเมินฯ ของส่วนราชการ
และจังหวัด เสนอ
เลขาธิการ ก.พ.ร.
เลขาธิการ ก.พ.ร.
๒ สัปดาห์ กองติดตามฯ
ประเมินผลส่วนราชการ
(ต้น - กลาง
และจังหวัด (เบื้องต้น)
พ.ย.)

๑๙.๑ สานักงาน ก.พ.ร.
๒ สัปดาห์ กองติดตามฯ
รวบรวมผลการประเมิน
(กลาง ส่วนราชการและจังหวัด
ปลาย พ.ย.)
(เบี้องต้น) ที่ประเมินโดย
เลขาธิการ ก.พ.ร. เสนอต่อ
ต่อรัฐมนตรีและรอง
นายกรัฐมนตรีที่เกีย่ วข้อง

๑๙.๒ รัฐมนตรี/รองนายก
รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ประเมิน
ส่วนราชการและจังหวัด
สานักงาน ก.พ.ร. รวบรวม ธ.ค.
สานักงาน ก.พ.ร. รวบรวม ผลการประเมินของ
ผลการประเมินจาก
ส่วนราชการและจังหวัดที่
รัฐมนตรี/รองนายกรัฐมนตรี ประเมินโดยรัฐมนตรี/
เสนอนายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรีที่เกีย่ วข้อง
เพื่อจัดทาเป็นรายงานผล
การประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ
ราชการ เสนอนายกรัฐมนตรี

เอกสารที่เกี่ยวข้อง/
เอกสารอ้างอิง

กองติดตามฯ

มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ของส่วน
ราชการและจังหวัด (รอบ
๑๒ เดือน) ในระบบ
e-SAR

รายงานผลการประเมิน
ส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการและจังหวัด
(เบื้องต้น) ที่ประเมินโดย
เลขาธิการ ก.พ.ร.
รายงานผลการประเมิน
ส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการและจังหวัด ที่
ประเมินโดยรัฐมนตรี/
รองนายกรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้อง

รายงานผลการประเมิน
ส่วนราชการตาม
มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ ที่เสนอ
นายกรัฐมนตรี

๑๐
ลาดับที่

ผังกระบวนการ

๒๑
นายกรัฐมนตรีรับทราบ
ผลการประเมิน และ
มีข้อสั่งการ

จุดเริ่มต้น
และสิ้นสุด
ของ
กระบวนการ

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

นายกรัฐมนตรีรับทราบ
ธ.ค.
ผลการประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิ
ราชการ และมีข้อสั่งการ

กิจกรรม
และการ
ปฏิบัติงาน

การตัดสินใจ

ผู้รับผิดชอบ

กองติดตามฯ

ทิศทางการ
เคลื่อนไหว
ของงาน

………………………………………………………………………..

เอกสารที่เกี่ยวข้อง/
เอกสารอ้างอิง
- หนังสือเสนอ
นายกรัฐมนตรีเรื่อง
รายงานผลการประเมิน
ส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ
- ข้อสั่งการของนายก
รัฐมนตรีในรายงานผล
การประเมินส่วนราชการฯ
จุดเชื่อมต่อระหว่าง
ขั้นตอน เช่น กรณีการ
เขียนกระบวนการ
ไม่สามารถจบภายใน
๑ หน้า

