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คำนำ
คู่มือการปฏิบั ติงาน กระบวนงานจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงคมนาคมและสานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคมนี้ จัดทาขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงาน ตั้งแต่การจัดทาร่างกรอบ
การประเมิ นผล การวิ เคราะห์ ข้ อมู ลเพื่ อก าหนดตั วชี้ วัด การประชุ มเจรจาความเหมาะสมของตั วชี้ วัด การจั ดท า
คารับรองการปฏิบัติราชการ การลงนามคารับรองการปฏิบัติราชการ การถ่ายทอดตัวชี้วัด การดาเนินการตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการ การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ การอุทธรณ์ขอเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด การจัดทารายงาน
การประเมินผล และการรายงานผลคะแนนการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงคมนาคม และ
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ให้สามารถนากระบวนงานจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการไปปฏิบัติในรูปแบบ
เดียวกัน มีความรู้ความเข้าใจ แนวทางขั้นตอนอย่างถูกต้อง ลดระยะเวลาการทางาน สะดวก รวดเร็วขึ้น และทาให้
บุคลากรมีประสิทธิภาพ โดยดาเนินการให้สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ซึ่งอยู่ใน
หมวดที่ 6 ด้านการมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ
คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ 2) ขอบเขต 3) คาจากัดความ 4) หน้าที่ความรับผิดชอบ
5) Work Flow กระบวนงาน 6) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 7) มาตรฐานคุณภาพงาน 8) ระบบติดตามประเมินผล
9) เอกสารอ้างอิง และ 10) แบบฟอร์มที่ใช้
คณะผู้จัดทาจะติดตามและประเมินผลความสาเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กาหนดของคู่มือฉบับนี้
เพื่อนาผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนงานจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงคมนาคมและสานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ปฏิบัติงาน
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คู่มือการปฏิบัตงิ าน
กระบวนงานจัดทาคารับรองการปฏิบตั ิราชการกระทรวงคมนาคม
และสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ บุ คลากรในสานั กงานปลัดกระทรวงคมนาคมและส านักงานรัฐ มนตรี รวมถึงผู้ ที่เกี่ ยวข้อง
รับทราบขั้นตอน วิธีการดาเนินการจากในคู่มือฉบับนี้ เพื่อให้สามารถนาไปใช้ปฏิบัติงานในการจัดทาคารับรอง
การปฏิบัติราชการต่อไปได้
1.2 เพื่อให้การจัดทาคารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ถูกต้องตามที่ สานักงาน ก.พ.ร. กาหนด
1.3 เพื่ อ ให้ เจ้ าหน้ าที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานของกลุ่ ม พั ฒ นาระบบบริห ารทราบ และเข้ าใจถึ งขั้ น ตอนวิธี ก าร
ดาเนิ น งานของการจัดทาคารับ รองการปฏิ บัติราชการ เพื่ อเป็ นหน่ว ยงานศูนย์กลางในการประสานงาน และ
ให้คาแนะนาแก่หน่วยงานอื่นๆ ในสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
2. ขอบเขต
คู่มือการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงคมนาคมและสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคมนี้
ครอบคลุมถึงขั้นตอน ตั้งแต่การจัดทาร่างกรอบการประเมินผล การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกาหนดตัวชี้วัด การประชุม
เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด การจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ การลงนามคารับรองการปฏิบัติราชการ
การถ่ายทอดตัวชี้วัด การดาเนินการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
การอุทธรณ์ขอเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด การจัดทารายงานการประเมินผล และการรายงานผลคะแนนการดาเนินงาน
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
3. คาจากัดความ
คารับรองการปฏิบัติราชการเป็นการแสดงความจานงของผู้ทาคารับรองเกี่ยวกับการพัฒ นาการปฏิบัติ
ราชการและผลการดาเนินการของส่วนราชการที่ส่วนราชการต้องการบรรลุผล โดยมีตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์
การให้คะแนนที่ชัดเจน ระหว่างผู้ทาคารับรอง คือ หัวหน้าส่วนราชการ กับผู้รับคารับรอง คือ ผู้บังคับบัญชาของ
หัวหน้าส่วนราชการ ภายหลังจากที่แผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองและได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ส่วนราชการจะจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการเพื่อแสดงรายละเอียด
เกี่ย วกับ ตัว ชี้วัดผลการดาเนิน งาน เป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนน ซึ่งจะใช้เป็น เกณฑ์ในการประเมินผล
การปฏิบัติราชการต่อไป
3.1 คารับรองการปฏิบัติราชการ เป็นเครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม่ที่ช่วยให้ผู้บังคับบัญชาในฐานะ
เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุด และผู้ใต้บังคับบัญชาในฐานะเป็น ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงาน เกิดความเข้าใจร่วมกันและมี
ความคาดหวังที่ตรงกันเกี่ยวกับการดาเนินงาน และการปรับปรุงการดาเนินงานให้ดีขึ้น อาศัยวิธีการจัดทาข้อตกลง
เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อแสดงถึงภาระรับผิดชอบต่อผลงาน ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์การให้
คะแนนที่ ชั ด เจน โดยระยะเวลาของค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ ซึ่ ง เริ่ ม ต้ น และสิ้ น สุ ด จะสอดคล้ อ งกั บ
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ปีงบประมาณของส่วนราชการ การจัดทาคารับรองนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการพัฒนาระบบราชการ ตามนัย
ของมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และมาตรา 12
แห่งระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งต้องการปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรม วิธีการ และกระบวนการบริหารราชการแผ่นดินให้มุ่งเน้นถึงผลสัมฤทธิ์โดยการวางมาตรการ ในการกากับดูแล
ควบคุมที่เหมาะสม
3.2 รายงานผลการปฏิ บัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : SAR)
หมายถึง การรายงานรายละเอียดของผลการดาเนินงานแต่ละตัวชี้วัดเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ ทบทวน และ
ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
3.3 การติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติร าชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (Site Visit) หมายถึง
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน และติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ณ
ส่วนราชการ 2 ครั้ง
ครั้ ง ที่ 1 การติ ด ตามความก้ า วหน้ า การปฏิ บั ติ ร าชการ เพื่ อ สร้ า งความเข้ า ใจในตั ว ชี้ วั ด
ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล การจัดทาฐานข้อมูล การวางระบบ/กลไกการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัด
ภายใน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และให้คาแนะนาในการแก้ไข ปรับปรุงการดาเนินงาน ก่อนการประเมินผล
ครั้งที่ 2 การติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการ เพื่อรับ ทราบผลการปฏิบัติราชการตาม
คารับรองการปฏิบัติราชการประจาปี ตรวจสอบเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่ใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานการให้บริการบางงานบริการที่ส่วนราชการ
ดาเนินการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติราชการ
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
1) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ คือ ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกั บการจั ดท าค ารั บรองการปฏิบั ติ ราชการเพื่ อน าเสนอผู้ บ ริห าร ก่อนจัด ให้ มี การเจรจาข้อตกลงและ
ประเมินผลร่วมกับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง แล้วจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการฯ เสนอให้มีการลงนามคารับรอง
ฯ รวมทั้งดาเนินการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ และรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองฯ
2) คณะกรรมการก ากั บ การจั ด ท าข้ อ ตกลงและการประเมิ น ผล ท าหน้ า ที่ ก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละ
กรอบการเจรจาข้อตกลงผลงาน เป้ าหมาย วิธีก ารประเมิ นผล และจัดสรรสิ่ งจู งใจ กากับ ให้ ส่ วนราชการและ
คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมิน ผลดาเนิ นการตามหลั กเกณฑ์อย่างมีมาตรฐาน และแก้ไขปั ญ หาใน
การจัดทาข้อตกลงและประเมินผล ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีเป็น
รองประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ และเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นกรรมการและเลขานุการ
3) คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล เป็นคณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งโดยคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้ ท าหน้ าที่เจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้าหนั ก ค่าเป้ าหมาย และเกณฑ์ การให้
คะแนน เพื่อใช้ในการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ
4) คณะกรรมการพิ จารณาค าขอเปลี่ ยนแปลงรายละเอี ยดตั วชี้ วั ดตามค ารับรองการปฏิ บั ติ ราชการเป็ น
คณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งโดยประธาน ก.พ.ร. มีบทบาทอานาจหน้าที่ในการพิจารณาคาขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และน้าหนักของตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา และพิจารณาคาขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดของตัวชี้วัดที่มีเป้าหมายร่วมกัน
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5) ผู้ลงนามในคารับรองการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย
ผู้ลงนามในคารับรองการปฏิบัติราชการ
เอกสารประกอบคารับรองฯ
หัวหน้าส่วนราชการ ลงนามกับ
ผู้บังคับบัญชา
ระดับกระทรวง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ลงนามกับ นายกรัฐมนตรี
- แผนปฏิบัติการของกระทรวง
ปลัดกระทรวง
ลงนามกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง - ตั ว ชี้ วั ด ผลการปฏิ บั ติ ราชการ น้ าหนั ก
เป้ าหมาย และเกณฑ์ การให้ คะแนน รวมทั้ ง
ตั วชี้ วั ดภาคบั งคั บตามกรอบการประเมิ นผล
การปฏิบัติราชการที่สานักงาน ก.พ.ร. กาหนด
ไว้
ระดับกรม
- สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ปลัดกระทรวงคมนาคม ลงนามกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง - แผนปฏิบัติการของสานักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม
- ตั ว ชี้ วั ด ผลการปฏิ บั ติ ราชการ น้ าหนั ก
เป้ าหมาย และเกณฑ์ การให้ คะแนน รวมทั้ ง
ตั วชี้ วั ดภาคบั งคั บตามกรอบการประเมิ นผล
การปฏิบัติราชการที่สานักงาน ก.พ.ร. กาหนดไว้
- กรมภายใต้กลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง (คพ.)
(กรมทางหลวง, กรมทางหลวงชนบท)
อธิบดี
ลงนามกับ รองปลัดกระทรวง
- แผนปฏิ บั ติ การของกระทรวงคมนาคม/
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
แผนปฏิบัติราชการของกรม
การพัฒนาโครงสร้าง
- ตั ว ชี้ วั ด ผลการปฏิ บั ติ ราชการ น้ าหนั ก
พื้นฐานด้านทางหลวง
เป้ าหมาย และเกณฑ์ การให้ คะแนนตาม
ร่วมกับปลัดกระทรวง
แผนปฏิ บั ติ ราชการของกระทรวง/กรม และ
ตั วชี้ วั ดภาคบั งคั บตามกรอบการประเมิ นผล
การปฏิบัติราชการที่สานักงาน ก.พ.ร. กาหนดไว้
- กรมภายใต้กลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง (ขส.)
(กรมการขนส่งทางบก, กรมเจ้าท่า และกรมท่าอากาศยาน)
อธิบดี
ลงนามกับ รองปลัดกระทรวง
- แผนปฏิ บั ติ การของกระทรวงคมนาคม/
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้าน แผนปฏิบัติราชการของกรม
การขนส่ง ร่วมกับ
- ตั ว ชี้ วั ด ผลการปฏิ บั ติ ร าชการ น้ าหนั ก
ปลัดกระทรวง
เป้ า หมาย และเกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนตาม
แผนปฏิบั ติ ราชการของกระทรวง/กรม และ
ตัวชี้วัดภาคบังคับตามกรอบ การประเมินผล
การปฏิบัติราชการที่สานักงาน ก.พ.ร. กาหนด
ไว้
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5. Work Flow กระบวนงาน
ชื่อกระบวนการ : การจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการกระทรวงคมนาคม และสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
ข้อกาหนดที่สาคัญ : ดาเนินการได้ตามกรอบการประเมินผลและทันเวลาตามปฏิทินที่สานักงาน ก.พ.ร. กาหนด
ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงคมนาคม และสานักงาน
ปลัดกระทรวงคมนาคม
ขั้นตอนการทางาน
(Work Flow)
- ส านั ก งาน ก.พ.ร. จั ด ท าร่ า งกรอบ
การประเมิ นผล เสนอ อ.ก.พ.ร. เพื่ อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
- กพบ. เข้ า ร่ ว มประชุ ม ชี้ แ จงกรอบ
ก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล ต าม ค า รั บ ร อ ง
การปฏิ บั ติ ราชการของส่ ว นราชการ
ของสานักงาน ก.พ.ร.
ส านั กงาน ก.พ.ร. และ กพบ. วิ เคราะห์
ข้อมูลจากนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
คค. สปค. เพื่ อก าหนดตั ว ชี้ วั ด ตาม
แนวทางในการขั บ เคลื่ อ นประเทศ/
ยุ ทธศาสตร์ / ภารกิ จหลั ก ส าหรั บ
การจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ
กพบ . จั ดป ระชุ มเตรี ย มการเพื่ อ
พิจารณาความเหมาะสมของร่างตัวชี้วัด
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ

ผังงาน
(Flow Chart)

สิงหาคม
สำนักงำน ก.พ.ร. กำหนด
กรอบกำรประเมินผล
กำรปฏิบัตริ ำชกำร

วิเครำะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดตัวชี้วัด

พิจำรณำร่ำงตัวชี้วัด
เพื่อใช้ในกำรเจรจำ

ประชุ ม เจรจาความเหมาะสมของ
ตัวชี้วัด น้าหนัก ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์ ไม่เห็นชอบ ประชุมเจรจำ
การให้ คะแนนตามคารับรองฯ ระหว่าง
ควำมเหมำะสมของตัวชี้วัดตำม
คณะกรรมการเจรจาข้ อ ตกลงและ
คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
ประเมินผลกับหัวหน้าส่วนราชการ
สานักงาน ก.พ.ร. จัดทาคารับรองฯ และ
รายละเอี ยดตั วชี้ วั ดตามค ารั บรองการ
ปฏิ บั ติ ราชการกระทรวงคมนาคมและ
ส านั กงานปลั ดกระทรวงคมนาคม และ
กพบ. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนอ
ต่อผู้บริหารลงนาม

ระยะเวลา

เห็นชอบ
จัดทำคำรับรอง
กำรปฏิบัตริ ำชกำร

ผู้รับผิดชอบ*
(ตาแหน่ง/
กลุ่ม/ฝ่าย)
- ส า นั ก ง า น
ก.พ.ร.
- กพบ. สปค.

กันยายน - ส า นั ก ง า น
ก.พ.ร.
- กพบ. สปค.

1 สัปดาห์
หลังจากที่
พิจารณา
ตาม
ข้อ 2 แล้ว
3 ช.ม.

- ส า นั ก ง า น
ก.พ.ร.
- กพบ. สปค.
- หน่วยงานในสังกัด
คค.
- ส า นั ก ง า น
ก.พ.ร.
- กพบ. สปค.
- หน่วยงานในสังกัด
คค.

2 สัปดาห์ - ส า นั ก ง า น
หลังจากที่ ก.พ.ร.
พิจารณา - กพบ. สปค.
ตาม
ข้อ 4 แล้ว
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ขั้นตอนการทางาน
(Work Flow)
การลงนามในสัญญาระหว่าง
ผู้บังคับบัญชากับหัวหน้าส่วนราชการ
ว่าจะสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผล
ตามที่ได้ตกลงไว้ในคารับรอง
การปฏิบัตริ าชการ
กพบ. ด าเนิ น การจั ด ท าหนั งสื อ แจ้ ง
เวี ย นไปยั ง หน่ ว ยงานในสั ง กั ด เพื่ อ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่กรม/สานัก/ศูนย์/
กอง/กลุ่ม
- กพบ. ประสานและให้ ค าปรึ ก ษา
แนะน าหน่ ว ยงานในการด าเนิ น การ
ตามตัวชี้วัดคารับรองฯ
- กรณีที่หน่วยงานได้รับผลกระทบต่อ
ตัวชี้วัดฯ จากปัจจัยภายนอก ให้
หน่วยงานเสนออุทธรณ์ เพื่อ กพบ.
จัดส่งคาขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ตัวชี้วัดฯ ให้สานักงาน ก.พ.ร.
พิจารณาดาเนินการต่อไป
กพบ. ประสานหน่วยงานเพื่อรวบรวม
ผลการดาเนินงาน และรายงานผล
การประเมินคะแนนตนเอง รอบ
3 เดือน (1 ต.ค. – 31 ธ.ค.) ผ่าน
ระบบรายงานผลทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-SAR) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในระบบ
กพบ. ดาเนินการรวบรวมเอกสารอุทธรณ์
ขอเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดฯ (รอบแรก) เสนอ
ผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อน
แจ้งสานักงาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาที่
กาหนดต่อไป
กพบ. ประสานหน่วยงานเพื่อรวบรวม
ผลการดาเนินงาน และรายงานผล
การประเมินคะแนนตนเอง รอบ
6 เดือน (1 ต.ค. – 31 มี.ค.) ผ่าน
ระบบรายงานผลทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-SAR) พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
ในระบบ

ผังงาน
(Flow Chart)

ระยะเวลา
2 วัน
ทาการ

ลงนำมคำรับรอง
กำรปฏิบัตริ ำชกำร

กำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดลงสู่
กรม/สำนัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม

ดำเนินกำรตำมเกณฑ์ อุทธรณ์
ตัวชี้วัดคำรับรองฯ

พิจำรณำ
ผลกระทบต่อ
ตัวชี้วัดฯ

ผู้รับผิดชอบ*
(ตาแหน่ง/
กลุ่ม/ฝ่าย)
- ผู้บังคับบัญชา
- หัวหน้าส่วน
ราชการ

ภายใน 1 - กพบ. สปค.
สัปดาห์
หลังจาก
การลงนาม
เสร็จสิ้น
ตลอดปีงบ - กพบ. สปค.
ประมาณ

ไม่อุทธรณ์

ติดตำม/ประเมินผล
ตนเองตำมคำรับรองฯ
รอบ 3 เดือน (e-SAR)
อุทธรณ์
ขอเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วัดฯ รอบแรก
สำนักงำน ก.พ.ร.
ติดตำม/ประเมินผล
ตนเองตำมคำรับรองฯ
รอบ 6 เดือน (e-SAR)

ภายใน
31 ม.ค.

- กพบ. สปค.

ภายใน
31 มี.ค.

- กพบ. สปค.

ภายใน - กพบ. สปค.
30 เม.ย.

6
ขั้นตอนการทางาน
(Work Flow)
กพบ. ประสานหน่วยงานเพื่อรวบรวม
ผลการดาเนินงาน และรายงานผล
การประเมินคะแนนตนเอง รอบ
9 เดือน (1 ต.ค. – 30 มิ.ย.) ผ่าน
ระบบรายงานผลทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-SAR) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานในระบบ
กพบ. ประสานหน่วยงานเพื่อรวบรวมผล
การดาเนินงาน และรายงานผล
การประเมินผลคะแนนตนเอง รอบ 12 เดือน
(1 ต.ค. – 30 ก.ย.) ผ่านระบบรายงานผล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) พร้อม
จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (Self
Assessment Report) รอบ 12 เดือน
จานวน 1 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูล
1 แผ่น ให้สานักงาน ก.พ.ร.
กพบ. ด าเนิ น การรวบรวมเอกสาร
อุทธรณ์ ขอเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดฯ (รอบ
สุดท้าย) เสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความ
เห็ น ชอบ ก่ อนแจ้ งส านั ก งาน ก.พ.ร.
ภายในระยะเวลาที่กาหนดต่อไป
สานั กงาน ก.พ.ร. และผู้ ประเมิ นอิ สระ
ประเมิ นผลการปฏิ บั ติ ราชการฯ รอบ
12 เดื อน ผ่ านระบบรายงานผลการ
ปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR)
- ส านั กงาน ก.พ.ร. แจ้ งก าหนดการตรวจ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ คค. ทราบ
- กพบ. ประสานหน่วยงาน เตรียมข้อมูล
และเอกสารหลักฐานของผลการปฏิบัติ
ราชการ รอบ 12 เดือน เพื่ อรับการตรวจ
ประเมิ น ของส านั ก งาน ก.พ.ร. และ
ผู้ประเมินอิสระ
- ส านั กงาน ก.พ.ร. และผู้ ประเมิ นอิ สระ
ร่ วมกั นวิ เคราะห์ ผลการด าเนิ นงาน และ
จั ดท าสรุ ปผลคะแนน ที่ มี ความครบถ้ วน
สมบูรณ์ เสนอต่อ อ.ก.พ.ร./ก.พ.ร. พร้อมทั้ง
แจ้งผลคะแนนให้ คค. ทราบ
-กพบ. ดาเนินการจัดทาหนังสือสรุปผลคะแนน
ให้ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานเพื่อทราบ

ผังงาน
(Flow Chart)

ระยะเวลา
ภายใน
31 ก.ค.

ติดตำม/ประเมินตนเอง
ตำมคำรับรองฯ รอบ 9 เดือน

ผู้รับผิดชอบ*
(ตาแหน่ง/
กลุ่ม/ฝ่าย)
- กพบ. สปค.

(e-SAR)

ติดตำม/ประเมินตนเอง
ตำมคำรับรองฯ รอบ 12 เดือน

อุทธรณ์ขอเปลีย่ นแปลง
ตัวชี้วัดฯ รอบสุดท้ำย

สำนักงำน ก.พ.ร. และผู้ประเมินอิสระ
ประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร
รอบ 12 เดือน ผ่ำน e-SAR

สำนักงำน ก.พ.ร. และผู้ประเมินอิสระ
ประเมินผลกำรปฏิบตั ิรำชกำร รอบ 12 เดือน
ณ สถำนที่ตั้งของหน่วยงำน

สำนักงำน ก.พ.ร.
ประกำศผลคะแนน
ให้ คค. ทรำบ

ภายใน
31 ต.ค.

- กพบ. สปค.

ภายใน
31 ต.ค.

- กพบ. สปค.

ภายใน
พ.ย.

- สานักงาน
ก.พ.ร.
- ผู้ประเมิน
อิสระ

ภายใน
ธ.ค. - ม.ค.
ของปี
ถัดไป

- สานักงาน
ก.พ.ร.
- ผู้ประเมิน
อิสระ
- กพบ. สปค.
- หน่วยงานในสังกัด
คค.
ภายใน - สานักงาน
มี.ค. ของ ก.พ.ร.
ปีถัดไป - ผู้ประเมิน
อิสระ
- กพบ. สปค.
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1) สานักงาน ก.พ.ร. จัดทาร่างกรอบการประเมินผลและขั้นตอนในการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการนาเสนอ
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒ นาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และคณะกรรมการ
พัฒ นาระบบราชการ เพื่อพิจ ารณาให้ ความเห็ นชอบ ก่อนจัดประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
2) ส านั ก งาน ก.พ.ร. และ กลุ่ ม พั ฒ นาระบบบริ ห าร สปค. วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล จากนโยนบายรั ฐ บาล
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒ นาระบบราชการไทย แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ เพื่อกาหนด
ตัวชี้วัดตามแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศ/ยุทธศาสตร์/ภารกิจหลัก สาหรับการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ
3) กลุ่มพั ฒนาระบบบริหาร สปค. จัดประชุมเตรียมการเพื่ อพิ จารณาความเหมาะสมของร่างตัวชี้วัดตาม
คารับรองการปฏิบัติราชการ
4) ประชุ มเจรจาความเหมาะสมของตั วชี้ วั ด น้ าหนั ก ค่ าเป้ าหมาย และเกณฑ์ การให้ คะแนน ระห ว่ าง
คณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลกับหัวหน้าส่วนราชการ
5) จัดทาคารับรองฯ และจัดให้มีการลงนามในคารับรองฯ และเอกสารประกอบคารับรอง
6) ถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่กรม/สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม
7) ติด ตามผลการปฏิ บั ติ ร าชการ และรายงานผลการปฏิ บั ติ ราชการตามคารับรองการปฏิ บั ติ ราชการ
ผ่านระบบ e-Sar ให้ สานักงาน ก.พ.ร. ทราบตามกาหนดเวลา เช่น การรายงานผลรอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน
และ 12 เดือน
8) จัดทาเอกสารขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดในคารับรองฯ จัดส่งให้สานักงาน ก.พ.ร. พิจารณา
ดาเนินการ รอบแรกภายในวัน 31 มีนาคม และรอบสุดท้ายภายในวันที่ 31 ตุลาคม
9) สานักงาน ก.พ.ร. และผู้ประเมินอิสระ ประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน ผ่านระบบรายงาน
ผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) และสถานที่ตั้งหน่วยงาน
10) สานักงาน ก.พ.ร. และผู้ประเมินอิสระร่วมกันวิเคราะห์ผลการดาเนินงาน และจัดทาสรุปผลคะแนนที่มี
ความครบถ้วนสมบูรณ์เสนอต่อ อ.ก.พ.ร./ก.พ.ร. พร้อมทั้งแจ้งผลคะแนนให้กระทรวงคมนาคมทราบ
11) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สปค. ดาเนินการจัดทาหนังสือสรุปผลคะแนนให้ผู้ บริหารและหัวหน้าหน่วยงาน
เพื่อทราบ
ทั้งนี้ ขั้นตอนการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการฯ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละปี
อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามแนวทางการดาเนินงานที่ สานักงาน ก.พ.ร. กาหนด
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7. มาตรฐานคุณภาพงาน
กระบวนการ

ลาดับ

1.

สานักงาน ก.พ.ร.
กาหนดกรอบการประเมินผล
การปฏิบัตริ าชการ

2.

วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
กาหนดตัวชี้วัด

3.

พิจารณาร่างตัวชี้วัด
เพื่อใช้ในการเจรจา
4.

ไม่เห็นชอบ

ประชุม
เจรจาความเหมาะสม
ของตัวชี้วัดตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการ
เห็นชอบ

5.

จัดทาคารับรอง
การปฏิบัตริ าชการ

ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน

สิงหาคม

- ส านั กงาน ก.พ.ร. จั ด ท าร่ าง

กรอบการประเมิ นผล เสนอ
อ.ก.พ .ร. เพื่ อพิ จารณ าให้
ความเห็นชอบ
- กพบ. เข้ าร่ วมประชุ ม ชี้ แจง
กรอบการประเมิ นผลตาม
คารับรองการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการ ของสานักงาน ก.พ.ร.
กันยายน ส านั กงาน ก.พ.ร. และ กพบ.
วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล จากนโยบาย
รั ฐบ าล ยุ ท ธศ าส ต ร์ ช าติ
ยุ ท ธศาสตร์ การพั ฒ นาระบบ
ราชการไทย แผนยุ ทธศาสตร์
และแผนปฏิ บั ติ ราชการ คค.
สปค. เพื่ อก าหนดตั วชี้ วั ดตาม
แนวทางในการขั บ เคลื่ อน
ประเทศ/ยุ ทธศาสตร์ /ภารกิ จ
หลัก สาหรับการจัดทาคารับรอง
การปฏิบัติราชการ
1 สัปดาห์ กพบ. จัดประชุมเตรียมการเพื่อ
หลังจากที่ พิจารณาความเหมาะสมของร่าง
พิจารณาตาม ตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติ
ข้อ 2 แล้ว ราชการ
3 ช.ม.
ประชุมเจรจาความเหมาะสมของ
ตั วชี้ วั ด น้ าหนั ก ค่ าเป้ าหมาย
และเกณฑ์ การให้ คะแนนตาม
คารับรองฯ ระหว่างคณะกรรมการ
เจรจาข้อตกลงและประเมินผลกับ
หัวหน้าส่วนราชการ
2 สัปดาห์
หลังจากที่
พิจารณาตาม
ข้อ 4 แล้ว

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ*
(ตาแหน่ง/กลุม่ /
ฝ่าย)
- กรอบการประเมิ น ผลฯ - สานักงาน ก.พ.ร.
ผ่ านความเห็ นชอบจาก - กพบ. สปค.
อ.ก.พ.ร.
- กพบ. ได้ รั บ ทราบกรอบ
ประชุมตามการประเมินผลฯ
ที่มีรายละเอียดชัดเจน
ร่างตัวชี้วัดมีความสอดคล้อง - สานักงาน ก.พ.ร.
ตามแนวทางในการขั บเคลื่ อน - กพบ. สปค.
ประเทศ/ยุทธศาสตร์/ภารกิจ
หลัก

กพบ. มี ความพร้ อมใน
การจั ดประชุ ม รวมทั้ ง
จั ดเตรี ยมเอกสารระเบี ยบ
วาระการประชุมครบถ้วน
ก าร พิ จ ารณ า ตั วชี้ วั ด
ค่ าน้ าหนั ก ค่ า เป้ า หมาย
และเกณฑ์การให้คะแนนตาม
คารับรองฯ มีความเหมาะสม

- สานักงาน ก.พ.ร.
- กพบ. สปค.
- หน่วยงานในสังกัด
คค.
- สานักงาน ก.พ.ร.
- กพบ. สปค.
- หน่วยงานในสังกัด
คค.

ส านั ก งาน ก .พ .ร. จั ด ท า ค า รั บ ร อ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ - สานักงาน ก.พ.ร.
ค ารั บ รองฯ และรายละเอี ย ด ราชการและรายละเอี ย ด - กพบ. สปค.
ตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติ ตัวชี้วัดถูกต้อง ครบถ้วน
ราชการกระทรวงคมนาคมและ
สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
และ กพบ. ตรวจสอบความถูกต้อง
ก่อนเสนอต่อผู้บริหารลงนาม

9
ลาดับ

กระบวนการ

รายละเอียดงาน

2 วันทาการ การลงนามในสัญ ญาระหว่าง
ผู้ บั งคั บ บั ญ ชากั บ หั วห น้ า
ส่ ว นราชการว่ า จะสามารถ
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ได้
ตกลงไว้ในคารับรองการปฏิบัติ
ราชการ

6.

ลงนามคารับรอง
การปฏิบัตริ าชการ

7.

ระยะ
เวลา

ภายใน 1
สัปดาห์
หลังจาก
การลงนาม
เสร็จสิ้น

การถ่ายทอดตัวชี้วัด
ลงสู่กรม/สานัก/
ศูนย์/กอง/กลุม่

8.

ดาเนินการตาม
อุทธรณ์ พิจารณา
เกณฑ์ตัวชี้วัด
ผลกระทบต่อ
คารับรองฯ
ตัวชี้วัดฯ
ไม่อุทธรณ์

9.

ติดตาม/ประเมินผล
ตนเองตามคารับรองฯ
รอบ 3 เดือน (e-SAR)

10.

อุทธรณ์ขอ
เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดฯ
รอบแรก

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ*
(ตาแหน่ง/กลุม่ /
ฝ่าย)
ผู้บังคับบัญชาและหัวหน้า - ผู้บังคับบัญชา
ส่วนราชการเห็นชอบและ - หัวหน้าส่วน
ลงนามในเอกสารคารับรองฯ ราชการ
ครบถ้วน

กพบ. ดาเนินการจัดทาหนังสือ แจ้ งเวี ย นหนั งสื อ ครบทุ ก - กพบ. สปค.
แจ้ งเวี ย นไปยั ง หน่ ว ยงานใน หน่วยงานในสังกัด ภายใน
สังกัดเพื่อถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่ กาหนดเวลา
กรม/สานัก/ศูนย์/กอง/กลุ่ม

ตลอด
- ก พ บ . ป ร ะ ส า น แ ล ะ ให้
ปีงบประมาณ คาปรึกษาแนะน าหน่วยงานใน
การด าเนิ น การตามตั ว ชี้ วั ด
คารับรองฯ
- ก รณี ที่ ห น่ วย งาน ได้ รั บ
ผลกระทบต่ อ ตั ว ชี้ วั ด ฯ จาก
ปั จจั ยภายนอก ให้ ห น่ วยงาน
เสนออุทธรณ์ เพื่อ กพบ. จัดส่ ง
คาขอเปลี่ยนแปลงรายละเอี ยด
ตั วชี้ วั ดฯ ให้ ส านั กงาน ก.พ.ร.
พิจารณาดาเนินการต่อไป

- สามารถให้คาปรึกษาให้ - กพบ. สปค.
ราย ล ะเอี ย ด ที่ ถู ก ต้ อ ง
ครบถ้ ว นและหน่ ว ยงาน
สามารถด าเนิ น การตาม
ตัวชี้วัดฯ
- กรณี ที่ ตั วชี้ วั ดได้ รั บ
ผ ล ก ระ ท บ จ าก ปั จ จั ย
ภายนอกเพื่ อเสนออุ ทธรณ์
มี การจั ด เตรี ย มเอกสาร
หลักฐานประกอบการอุธรณ์
ครบถ้วน

ภายใน
31 ม.ค.

กพบ. ประสานหน่ วยงานเพื่ อ รายงานผลการดาเนินงานได้ - กพบ. สปค.
รวบรวมผลการดาเนินงาน และ ค รบ ถ้ วน แ ล ะทั น ต าม
รายงานผลการประเมิ นคะแนน กาหนดเวลา
ตนเอง รอบ 3 เดื อน (1 ต.ค. 31 ธ.ค.) ผ่านระบบรายงานผล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) พร้อม
แนบเอกสารหลักฐานในระบบ

ภายใน
31 มี.ค.

กพบ. ดาเนินการรวบรวมเอกสาร
อุทธรณ์ขอเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดฯ
(รอบ แรก) เสนอผู้ บ ริ ห าร
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อน
แจ้ งส านั กงาน ก.พ.ร. ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดต่อไป

กพบ. สามารถรวบรวม - กพบ. สปค.
เอกสารอุ ทธรณ์ ฯ รอบแรก
จัดส่งให้สานักงาน ก.พ.ร. ได้
ค รบ ถ้ วน แ ล ะทั น ต าม
กาหนดเวลา
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ลาดับ

กระบวนการ

11.

ติดตาม/ประเมินผลตนเอง
ตามคารับรองฯ
รอบ 6 เดือน (e-SAR)

12.

ติดตาม/ประเมินผลตนเอง
ตามคารับรองฯ
รอบ 9 เดือน (e-SAR)

13.

ติดตาม/ประเมินผลตนเอง
ตามคารับรองฯ
รอบ 12 เดือน (e-SAR,
Self Assessment Report)

14.
อุทธรณ์ขอ
เปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดฯ
รอบสุดท้าย
15.

สานักงาน ก.พ.ร. และ
ผู้ประเมินอิสระ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ
รอบ 12
เดือน ผ่าน e-SAR

ระยะ
เวลา
ภายใน
30 เม.ย.

รายละเอียดงาน

กพบ. ประสานหน่ วยงานเพื่ อ
รวบรวมผลการดาเนินงาน และ
รายงานผล การประเมินคะแนน
ตนเอง รอบ 6 เดื อน (1 ต.ค. 31 มี.ค.) ผ่านระบบรายงานผล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) พร้อม
แนบเอกสารหลักฐานในระบบ
ภายใน
กพบ. ประสานหน่ วยงานเพื่ อ
31 ก.ค. รวบรวมผลการดาเนินงาน และ
รายงานผลการประเมินคะแนน
ตนเอง รอบ 9 เดื อน (1 ต.ค. 30 มิ.ย.) ผ่านระบบรายงานผล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) พร้อม
แนบเอกสารหลักฐานในระบบ
ภายใน
กพบ. ประสานหน่ วยงานเพื่ อ
31 ต.ค. รวบรวมผลการดาเนินงาน และ
รายงานผลการประเมิ นผล
คะแนนตนเอง รอบ 12 เดื อน
(1 ต.ค. - 30 ก.ย.) ผ่ านระบบ
รายงานผลทางอิ เล็ กทรอนิ กส์
(e-SAR) พร้ อมจั ดส่ งรายงานการ
ประเมิ นตนเอง (Self Assessment
Report) รอบ 12 เดื อน จ านวน
1 ชุด และแผ่นบันทึกข้ อมู ล 1
แผ่น ให้สานักงาน ก.พ.ร.
ภายใน
กพบ. ดาเนินการรวบรวมเอกสาร
31 ต.ค. อุทธรณ์ขอเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัดฯ
(รอบสุ ด ท้ าย) เสนอผู้ บ ริ ห าร
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อน
แจ้ งส านั กงาน ก.พ.ร. ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดต่อไป
ภายใน พ.ย. สานักงาน ก.พ.ร. และผู้ประเมิน
อิ สระ ประเมิ นผลการปฏิ บั ติ
ราชการฯ รอบ 12 เดื อน ผ่ าน
ระบบรายงานผลการปฏิ บั ติ
ราชการตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการทางอิ เล็ กทรอนิ กส์
(e-SAR)

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ*
(ตาแหน่ง/กลุม่ /
ฝ่าย)
รายงานผลการด าเนิ นงาน - กพบ. สปค.
พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
ค รบ ถ้ วน แ ล ะทั น ต าม
กาหนดเวลา

รายงานผลการด าเนิ นงาน - กพบ. สปค.
พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
ค รบ ถ้ วน แ ล ะทั น ต าม
กาหนดเวลา

รายงานผลการด าเนิ นงาน - กพบ. สปค.
พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
ค รบ ถ้ วน แ ล ะทั น ต าม
กาหนดเวลา

กพบ. สามารถรวบรวม - กพบ. สปค.
เอกสารอุ ทธรณ์ ฯ รอบ
สุ ดท้ ายจั ดส่ งให้ ส านั กงาน
ก.พ.ร. ได้ ครบถ้ วนและ
ทันตามกาหนดเวลา
รายงานผลการด าเนิ นงาน - สานักงาน ก.พ.ร.
พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน - ผู้ ป ระเมิ น
ได้ครบถ้วนตามเกณฑ์การให้ อิ ส ระ
คะแนนที่กาหนด
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ลาดับ

16.

กระบวนการ

สานักงาน ก.พ.ร. และ
ผู้ประเมินอิสระ
ประเมินผลการปฏิบตั ิราชการ
รอบ 12 เดือน
ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน

17.
สานักงาน ก.พ.ร.
ประกาศผลคะแนน
ให้ คค. ทราบ

ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน

ภายใน
- สานักงาน ก.พ.ร. แจ้งกาหนด
ธ.ค. - ม.ค. การตรวจประเมินผลการปฏิบัติ
ของปีถัดไป ราชการให้ คค. ทราบ
- กพบ. ประสานหน่ ว ยงาน
เตรี ยมข้ อมู ลและเอกสาร
หลั ก ฐานของผลการปฏิ บั ติ
ราชการ รอบ 12 เดือน เพื่อรับ
การตรวจประเมินของสานักงาน
ก.พ.ร. และผู้ประเมินอิสระ
ภายใน มี.ค. - สานักงาน ก.พ.ร. และผู้ประเมิ น
ของปีถัดไป อิ สระร่ วมกั นวิ เคราะห์ ผล
การดาเนินงาน และจัดทาสรุปผล
คะแนน ที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์
เสนอต่อ อ.ก.พ.ร./ก.พ.ร. พร้อมทั้ง
แจ้งผลคะแนนให้ คค. ทราบ
- กพบ. ดาเนินการจัดทาหนังสือ
สรุปผลคะแนนให้ผู้บริหารและ
หัวหน้าหน่วยงานเพื่อทราบ

มาตรฐานคุณภาพงาน
- แจ้ ง เวี ย นหนั ง สื อ เชิ ญ
ประชุมได้ครบทุกหน่วยงาน
ในสังกัด
- ประสานหน่ ว ยงานใน
สังกัดเตรียมข้อมูลเอกสาร
ห ลั ก ฐ า น ก า ร ป ฏิ บั ติ
ราชการ รอบ 12 เดื อ น
ให้ตรวจได้ครบถ้วน
- สรุ ป ผลคะแนนมี
ความถูกต้อง
- ผู้บริหารและหน่วยงานใน
สังกัดได้รบั ทราบผล
การดาเนินงานตามคารับรอง
การปฏิบัตริ าชการฯ

ผู้รับผิดชอบ*
(ตาแหน่ง/กลุม่ /
ฝ่าย)
- สานักงาน ก.พ.ร.
- ผู้ประเมิน
อิสระ
- กพบ. สปค.
- หน่วยงานในสังกัด
คค.

- สานักงาน ก.พ.ร.
- ผู้ประเมิน
อิสระ
- กพบ. สปค.

8. ระบบติดตามประเมินผล
8.1 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วั ด วิธีการประเมินผล รวมทั้งเกณฑ์การประเมินผลกับส่วนราชการและ
ตอบข้อซักถามต่าง ๆ
2) ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการตามคารับรองและเยี่ยมชมระบบการติดตามประเมินผลของ
ส่วนราชการ
3) รับทราบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติราชการและหารือแนวทางการประเมินผลที่เหมาะสม
4) รับทราบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ โดยเฉพาะผลผลิต (Output) ผลลัพธ์
(Outcome) รวมทั้งความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
8.2 กระทรวง และส านั กงานปลั ดกระทรวง รายงานผลการปฏิ บั ติ ราชการตามค ารั บรองการปฏิ บั ติ ร าชการ
รอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ในระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ภายในระยะเวลาที่สานักงาน ก.พ.ร. กาหนดในปฏิทิน หากกระทรวง และสานักงานปลัดกระทรวง
รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์ รอบ 12 เดือน ล่าช้า จะถูกหัก 0.05 คะแนน จากคะแนนรวมทั้งหมด
8.3 กระทรวง และสานั ก งานปลั ด กระทรวง ส่ ง รายงานผลการประเมิ น ตนเอง (SAR) รอบ 12 เดื อ น
มายั ง สานั ก งาน ก.พ.ร. ภายในระยะเวลาที่ กาหนดในปฏิ ทิ น หากจั ด ส่ ง รายงานฯ รอบ 12 เดื อ น ล่ า ช้ า
กว่ า ที่ กาหนด จะถูกหักคะแนนวันละ 0.05 ต่อวัน นับเฉพาะวันทาการเท่านั้น โดยกาหนดเพดานไม่เกิน 1.00 คะแนน
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8.4 ส านั กงาน ก.พ.ร. และผู้ ประเมินอิสระประเมินผลการปฏิ บัติ ราชการฯ รอบ 12 เดือน ของกระทรวง และ
สานักงานปลัดกระทรวง ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-SAR) ก่อนจะดาเนินการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Site Visit) ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงาน
8.5 การติดตามและประเมินผล ดาเนินการใน 4 ลักษณะ คือ
- การศึกษาข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ เช่น รายงานการติดตามงาน รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประชุม คาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน เป็นต้น
- การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูล ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ
การดาเนินการของส่วนราชการ เป็นต้น
- การสั งเกตการณ์ เป็ น การพิจารณาการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของส่วนราชการ เช่น สภาพแวดล้อมของ
สถานที่ที่ดาเนินการตามกิจกรรมหรือโครงการ การเก็บรักษาและดูแลเอกสาร การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ระบบ
ฐานข้อมูลมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ทันสมัยและสามารถในการตรวจสอบได้
- การขอความเห็ น จากคณะผู้ เ ชี่ ย วชาญ (Expert Panel) เช่ น คณะผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร คณะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบราชการ
การประเมินผลมีการกาหนดระดับคะแนน ดังนี้
ผลการประเมิน
ระดับคะแนนที่ได้รับ
ดีมาก
5
ดี
4
ปานกลาง
3
ต่า
2
ต่ามาก
1
9. เอกสารอ้างอิง
กระบวนงานจั ดท าค ารั บรองการปฏิ บั ติ ราชการกระทรวงคมนาคม และส านั กงานปลั ดกระทรวงคมนาคม
มีเอกสารอ้างอิง ที่ใช้ป ระกอบการดาเนิ น งาน ดังนี้
- พระราชบั ญ ญัติร ะเบีย บบริ ห ารราชการแผ่ น ดิน (ฉบับ ที่ 5) พ.ศ. 2545
- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- แผนปฏิบัติราชการกระทรวง และสานักงานปลัดกระทรวง
- คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.
จะดาเนินการปรับปรุงรายละเอียดทุกปีงบประมาณ สามารถดาว์นโหลดได้จาก www.opdc.go.th)
- กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
- รายละเอียดตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
- คารับรองการปฏิบัติราชการ
- รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR)
- ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR)
- สรุปรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
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10. แบบฟอร์มที่ใช้
กระบวนงานจั ดท าค ารั บรองการปฏิ บั ติ ราชการกระทรวงคมนาคม และส านั กงานปลั ดกระทรวงคมนาคมมี
แบบฟอร์ มที่ใช้ในการดาเนิ น งาน ดังนี้
- แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
- แบบฟอร์มการรายงานผลตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ แบ่งเป็น
 แบบฟอร์มสาหรับตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
 แบบฟอร์มสาหรับตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
 แบบฟร์มสาหรับตัวชี้วัดที่เป็นขั้นตอนการดาเนินงาน
- แบบฟอร์มการอุทธรณ์ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด
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ภาคผนวก
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แบบฟอร์ม : รายละเอียดตัวชี้วัด (KPI Template)
ตัวชี้วัดที่ : ......................................................................................................
หน่วยวัด : ………………………………………………………………
น้าหนัก : ร้อยละ ……………
คาอธิบาย :
สูตรการคานวณ :

เกณฑ์การให้คะแนน :
ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- .......... หน่วย ต่อ 1 คะแนน โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

เท่ากับ 1 คะแนน

เท่ากับ 2 คะแนน

เท่ากับ 3 คะแนน

เท่ากับ 4 คะแนน

เท่ากับ 5 คะแนน
เงื่อนไข :
(-ถ้ามี-)
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ผลการดาเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. ....

หมายเหตุ : * (ถ้ามี)
แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :
1.
2.
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด : ……………………………………………….
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ………………………………………………………

เบอร์ติดต่อ : …………………………
เบอร์ติดต่อ : ……………………….…
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แบบฟอร์ม : การรายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
แบบฟอร์มสาหรับตัวชี้วัดที่เป็นเชิงปริมาณ
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
ชื่อตัวชี้วัด :
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
โทรศัพท์ :
คาอธิบาย :

ผู้จัดเก็บข้อมูล :
โทรศัพท์ :

ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..................................
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เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1

ระดับ 2

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
หลักฐานอ้างอิง :

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
(ร้อยละ)
2550
2551

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2550

2551

ระดับ 3

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ระดับ 4

ผลการ
ดาเนินงาน

ค่าคะแนนที่ได้

ระดับ 5

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก

17
แบบฟอร์มสาหรับตัวชี้วัดที่เป็นเชิงคุณภาพ
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
ชื่อตัวชี้วัด :
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
โทรศัพท์ :
คาอธิบาย :

ผู้จัดเก็บข้อมูล :
โทรศัพท์ :

ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
คาอธิบาย
1.
2.
เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน : (ส่วนราชการไม่ต้องใส่ผลคะแนนมา)
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ :
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
หลักฐานอ้างอิง :

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดาเนินงาน

ค่าคะแนนที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
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แบบฟอร์มสาหรับตัวชี้วัดที่เป็นเชิงขั้นตอน
รอบ 6 เดือน
รอบ 12 เดือน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
ชื่อตัวชี้วัด :
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
โทรศัพท์ :
คาอธิบาย :

ผู้จัดเก็บข้อมูล :
โทรศัพท์ :

ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

การดาเนินงานในแต่ละขั้นตอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2551

เกณฑ์การให้คะแนน :
ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4

ระดับ 5

การคานวณคะแนนจากผลการดาเนินงาน :
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดาเนินงาน :
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
ข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานในปีต่อไป :
หลักฐานอ้างอิง :

น้าหนัก
(ร้อยละ)

ผลการดาเนินงาน

ค่าคะแนนที่ได้

ค่าคะแนน
ถ่วงน้าหนัก
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แนวทางการเขียนรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)
1.

หัวข้อรายงาน
รอบระยะเวลาการรายงาน

2.
3.

ชื่อตัวชี้วัด
ชื่อผู้กากับดูแลตัวชี้วัด
หมายเลขโทรศัพท์

4.

ชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์

5.

คาอธิบาย

6.

ข้อมูลผลการดาเนินงาน

7.

เกณฑ์การให้คะแนน

8.

การคานวณคะแนนจากผล
การดาเนินงาน
8.1 ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน
ประกอบตัวชี้วัด
8.2 น้าหนัก
8.3 ผลการดาเนินงาน
8.4 ค่าคะแนนทีไ่ ด้
8.5 คะแนนถ่วงน้าหนัก

คาอธิบาย
ทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของ
การรายงาน
ระบุชื่อตัวชีว้ ัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ระบุชื่อผู้ทไี่ ด้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่ดูแล ติดตามการดาเนินงานให้ตัวชี้วดั บรรลุผล
สาเร็จ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ ทั้งที่สานักงานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกรณีที่ต้องปฏิบัติ
ราชการนอกสถานที่ทางานเป็นประจา
ระบุชื่อผู้ทไี่ ด้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่รวบรวมข้อมูลการดาเนินงานของตัวชี้วัด พร้อม
เบอร์โทรศัพท์ทั้งที่สานักงานและโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกรณีที่ต้องปฏิบัติราชการนอก
สถานทีท่ างานเป็นประจา
 ใช้คาอธิบายตัวชี้วัดตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
คารับรองการปฏิบัติราชการภายในสานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ….
 ระบุคาจากัดความและรายละเอียดเพิ่มเติมของตัวชี้วัดเพื่อให้ผู้ประเมินและผู้ได้รบั
การประเมินผลมีความเข้าใจที่ตรงกันถึงแนวทางการวัดผลตัวชีว้ ัด
ระบุผลการดาเนินงานตามขัน้ ตอนต่างๆ ตามเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วดั หรือ
รายละเอียดของการดาเนินงานตามแผนงานโครงการต่างๆ
แจ้งข้อมูลประกอบที่ใช้ในการคานวณให้ครบถ้วนตามคานิยามหรือสูตรการคานวณ
ระบุเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวชีว้ ัด ตามคารับรองการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน
ระบุชื่อตัวชีว้ ัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ระบุนาหนั
้ กตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
ระบุผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณของตัวชี้วดั ทั้งนี้ต้องมีหน่วยนับ
เหมือนกับหน่วยของตัวชี้วัด (สาหรับตัวชี้วัดที่มีตัวชี้วดั ย่อยมากกว่า 1 ตัวชี้วัด ให้
ระบุตัวชี้วดั ย่อยพร้อมผลการดาเนินงานให้ครบถ้วน)
ระบุค่าคะแนนของตัวชีว้ ัด โดยนาผลการดาเนินงานเปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้
คะแนนที่กาหนดไว้
ระบุค่าคะแนนถ่วงน้าหนักของตัวชี้วัดทีไ่ ด้จากการนาค่าคะแนนที่ได้ของตัวชี้วัดมา
คูณกับน้าหนักของตัวชีว้ ัด
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หัวข้อรายงาน
9. คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/
มาตรการที่ได้ดาเนินการ
10. ปัจจัยสนับสนุนต่อการ
ดาเนินงาน
11. อุปสรรคต่อการดาเนินงาน
12 ข้อเสนอแนะสาหรับการ
ดาเนินงานในปีต่อไป
13. หลักฐานอ้างอิง

คาอธิบาย
อธิบายรายละเอียดของการปฏิบัติ/มาตรการทีไ่ ด้ดาเนินการ สาหรับตัวชี้วัดนี้
ระบุปัจจัยที่มีส่วนสนับสนุนต่อการดาเนินการ สาหรับตัวชี้วัดนี้ ทั้งที่ควบคุมได้และ
ควบคุมไม่ได้
ระบุปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการดาเนินการ สาหรับตัวชี้วัดนีท้ ั้งที่ควบคุมได้และ
ควบคุมไม่ได้
ระบุข้อเสนอแนะสาหรับการดาเนินงานตามตัวชี้วัดนี้ในปีงบประมาณต่อไป
ระบุถึงชื่อหรือชนิดของหลักฐานที่ใช้อ้างอิง และจานวนของเอกสารที่ได้จัดส่งมา เพื่อ
ใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยชนิดของหลักฐานอ้างอิง
ของแต่ละตัวชี้วัดสามารถดูได้จากคู่มือการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรอง
ฯ หัวข้อแนวทางการประเมินผล ตัวอย่างหลักฐานอ้างอิง เช่น รายละเอียดของ
แผนงาน หนังสือคาสั่งแต่งตั้งคณะทางาน รายงานการประชุม ภาพถ่าย เป็นต้น ทัง้ นี้
ขอให้ระบุให้ชัดเจนว่าเอกสาร/หลักฐานที่จัดส่งมาประกอบนัน้ มีความเกี่ยวข้องหรือ
สอดคล้องกับการดาเนินงานของตัวชี้วัดอย่างไร
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แบบฟอร์มการอุทธรณ์ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด

เอกสารประกอบการอุทธรณ์
ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดที.่ ..................
ชื่อตัวชี้วัด.........................................................................
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ตัวชี้วัดที่.............................................................
1. รายละเอียดตัวชี้วัด เกณฑ์การวัดและค่าเป้าหมาย
1.1 ชื่อตัวชี้วัด
........................................................................................................................................................................
1.2 คานิยาม
..........................................................................................................................................................................
1.3 เกณฑ์การให้คะแนน
.......................................................................................................................................................
1.4 ข้อมูลพื้นฐาน
..................................................................................................................................................................
2. ข้อเท็จจริง
........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...............................................................................
3. ข้อพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... ............................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...............................................................................
4. ผลการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน (กรณีเป็นตัวชี้วัดเดียวกับปี 2559)
........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...............................................................
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5. เอกสารประกอบการพิจารณา (เช่น ข้อมูลต่างๆ)
........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
...............................
6. รายละเอียด KPI template ตัวชี้วัดเดิม
........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. .....................
...............................
7. รายละเอียด KPI template ตัวชี้วัดที่จะเปลี่ยนใหม่
..................................................................................................................................................... ...................
......................................................................................................................................................................................
...............................
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แนวทางการเขียนขออุทธรณ์ตัวชี้วัด
หัวข้อ
1. รายละเอียดตัวชี้วัด เกณฑ์การให้
คะแนน และค่าเป้าหมาย
- ชื่อตัวชี้วัด
- คาอธิบาย
- เกณฑ์การให้คะแนน
- ข้อมูลพื้นฐาน
2. ข้อเท็จจริง

3. ข้อพิจารณาการเปลี่ยนแปลง
4. ผลการปฏิบัติราชการรอบ
12 เดือนของปีที่ผ่านมา (กรณีเป็น
ตัวชี้วัดเดียวกับปีที่ผ่านมา)
5. เอกสารประกอบการพิจารณา
(เช่น ข้อมูลต่างๆ)
6. รายละเอียด KPI template
ตัวชี้วัดเดิม
7. รายละเอียด KPI template
ตัวชี้วัดที่จะเปลี่ยนใหม่

คาอธิบาย
ระบุชื่อตัวชี้วัดที่ขออุทธรณ์
ระบุคาอธิบายของตัวชี้วัดที่ขออุทธรณ์
ระบุเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดที่ขออุทธรณ์
ระบุข้อมูลพื้นฐานของตัวชี้วัดที่ขออุทธรณ์
ระบุเหตุผลที่ขออุทธรณ์ เช่น กรณีที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่
หน่วยงานมาสามารถควบคุมได้ กรณีไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณหรือได้รับ
จัดสรรไม่เพียงพอ และไม่สามารถโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณได้
เป็นต้น
ระบุสิ่งที่ต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดที่ขออุทธรณ์
ระบุผลการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน เพื่อประกอบการพิจารณา
ระบุชื่อเอกสารประกอบการพิจารณาการขออุทธรณ์ตัวชี้วัด พร้อมแนบ
เอกสารดังกล่าวมาด้วย
โปรดแนบรายละเอียด KPI template ตัวชี้วัดเดิม
โปรดแนบรายละเอียด KPI template ตัวชี้วัดที่จะเปลี่ยนใหม่
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รายชื่อผู้จัดทา
1. นางวรรณวีร์ โวหาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
2. น.ส. ถิรนันท์ สุขสวัสดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

