








หมายเหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. หนังสือที่เก่ียวข้อง

๑ ท ำหนังสือ ขอเรียนเชิญคณะกรรมกำรจัดท ำค ำรับรองฯ จำก หนังสือ กพร.กอ.รมน.
เข้ำร่วมประชุม เพื่อพิจำรณำกรอบกำรประเมินฯ
     

ที่ นร ๕๑๐๘/๕๘๐ ลง ๓๐ ต.ค. ๖๑
๒ ท ำหนังสือ ขอส่งรำยชื่อคณะกรรมกำรจัดท ำค ำรับรองฯ 

     
จำก หนังสือ กพร.กอ.รมน.

เพื่อร่วมพิจำรณำจัดท ำกรอบแนวทำงกำรประเมินฯ ที่ นร ๕๑๐๘/๖๔๖ ลง ๓๐ พ.ย. ๖๑
๓ ท ำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำค ำรับรองฯ 

    
จำก หนังสือ กพร.กอ.รมน.

เพื่อร่วมพิจำรณำกรอบแนวทำงกำรจัดท ำค ำรับรองฯ ที่ นร ๕๑๐๘/๖๔๖ ลง ๓๐ พ.ย. ๖๑
จัดประชุม นขต.สบค.กอ.รมน. เตรียมกำรจัดท ำค ำรับรองฯ
เพื่อกำรจัดท ำตัวชี้วัดระดับพื้นฐำนของ สบค.กอ.รมน. 
รวบรวมข้อมูล จัดท ำรำยละเอียดตัวชี้วัดตำมกรอบฯ
ส่งตัวชี้วัดตำมกรอบกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำร
ปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบติัรำชกำรของ 
สบค.กอ.รมน. ถึง สพร.กอ.รมน.

๔ ท ำหนังสือ เชิญคณะกรรมกำรจัดท ำค ำรับรองฯ      จำก หนังสือ กพร.กอ.รมน.
เข้ำร่วมประชุม เพื่อร่วมพิจำรณำตัวชี้วัดตำมกรอบประเมิน ที่ นร ๕๑๐๘/๕๙ ลง ๒๒ ม.ค. ๖๒

๕ ท ำหนังสือขออนุมัติตัวชี้วัดตำมกรอบกำรประเมินผล จำก หนังสือ กพร.กอ.รมน.
กำรปฏิบติัรำชกำรตำมกำรจัดท ำตัวชี้วัดตำมกรอบประเมิน ที่ นร ๕๑๐๘/๒๓ ลง ๑๐ ม.ค. ๖๒
จัดท ำอกสำรกำรรำยงำนกำรประเมินตนเองตำมค ำรับรอง
      กำรปฏิบติัรำชกำรของ สบค.กอ.รมน.

๖ ท ำหนังสือ เชิญคณะกรรมกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบติั  จำก หนังสือ กพร.กอ.รมน.
รำชกำรของ กอ.รมน. และผู้แทนหน่วยเข้ำร่วมประชุม ที่ นร ๕๑๐๘/๑๐๓ ลง ๒๑ ก.พ. ๖๒

Timeline ส าหรบัการก าหนดตัวช้ีวัด และ การจัดท าค ารบัรองการปฏิบัติราชการของ สบค.กอ.รมน.
ปีงบประมาณ

ล าดับ ข้ันตอน
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๗ ท ำหนังสือ น ำเรียน ผอ.สบค.กอ.รมน. กรุณำลงนำมใน  จำก หนังสือ กพร.กอ.รมน.
เอกสำรค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำรระดับหน่วยงำน ที่ นร ๕๑๐๘/๑๔๖ ลง ๖ ม.ีค. ๖๒
ตรวจสอบข้อมูลควำมถูกต้อง ตำมตัวชี้วัดที่ สบค.กอ.รมน. 
จัดท ำและได้รับกำรพิจำรณำ

๘ ท ำหนังสือเรียนเชิญคณะกรรมกำรจัดท ำค ำรับรองฯ 
      

จำก วิทยุรำชกำร กพร.กอ.รมน.
และผู้แทน นขต.กอ.รมน. ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เข้ำประชุม ที่ นร ๕๑๐๘/๒๑๘ ลง ๑๗ เม.ย. ๖๒
เพื่อพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด รอบ ๖ เดือน
ท ำหนังสือติดตำมข้อมูลตำมตัวชี้วัด ถึง นขต.สบค.กอ.รมน. 
จัดท ำ PP เพื่อรำยงำนชี้แจงควำมก้ำวหน้ำตำมตัวชี้วัดฯ

๙ ท ำหนังสือ ถึง นขต.สบค.กอ.รมน. ทรำบ เพื่อด ำเนินงำน จำก หนังสือ กพร.กอ.รมน.
ตำมค ำรับรองฯ และสนับสนุนกำรปฏิบติัหลังจำกที่ ที่ นร ๕๑๐๘/๑๙๒ ลง ๑ เม.ย. ๖๒
สพร.กอ.รมน. แจ้งว่ำ ผอ.รมน. (เลขำธิกำร กอ.รมน. 
ปฏิบติัรำชกำรแทน) กรุณำลงนำมค ำรับรองแล้ว

๑๐ ท ำหนังสือ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมค ำรับรองฯ ของ จำก หนังสือ กพร.กอ.รมน.   
นขต.สบค.กอ.รมน. รอบ ๙ เดือน (เอกสำรหลักฐำน และ ที่ นร ๕๑๐๘/๓๒๑ ลง ๒๗ มิ.ย. ๖๒   
จัดท ำรำยงำนฯ ตำมแบบรำยงำน ถึง ผงป.สบค.กอ.รมน.)
รวบรวมและจัดท ำรำยงำนฯ ตำมแบบรำยงำน 
ท ำหนังสือส่งรำยงำนกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำม
ค ำรับรองกำรปฏิบติัรำชกำร สบค.กอ.รมน. รอบ ๙ เดือน 
ตำมแบบรำยงำน ส่งรำยงำนฯ ถึง สพร.กอ.รมน. 
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๑๑ ท ำหนังสือเชิญคณะกรรมกำรจัดท ำค ำรับรองฯ และ จำก วิทยุรำชกำร กพร.กอ.รมน.
ผู้แทน นขต.กอ.รมน. ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เข้ำร่วมประชุม ที่ นร ๕๑๐๘/๓๖๖ ลง ๒๕ ก.ค. ๖๒
เพื่อร่วมพิจำรณำผลตำมตัวชี้วัดฯ รอบ ๙ เดือน
จัดท ำ PP เพื่อรำยงำนควำมก้ำวหน้ำ รอบ ๙ เดือน
ชี้แจงควำมก้ำวหน้ำตำมตัวชี้วัดฯ รอบ ๙ เดือน

๑๒ ท ำหนังสือเชิญประชุมเพื่อรับทรำบแนวทำงกำรประเมิน 
   

จำก หนังสือ กพร.กอ.รมน.
ส่วนรำชกำรและอนุมัติค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำร ที่ นร ๕๑๐๘/๔๕๒ ลง ๑๒ ก.ย. ๖๒
จัดท ำค ำรับรองฯ กอ.รมน.

๑๓ ท ำหนังสือติดตำมผล ตำมค ำรับรองฯ รอบ ๑๒ เดือน จำก หนังสือ กพร.กอ.รมน.
ตำมแบบรำยงำน ถึง ผงป.สบค.กอ.รมน. ที่ นร ๕๑๐๘/๔๒๖ ลง ๓๐ ส.ค. ๖๒
ท ำหนังสือส่งรำยงำนกำรประเมินผล รอบ ๑๒ เดือน 
ตำมแบบรำยงำน ถึง กพร.กอ.รมน. 

๑๔ ท ำหนังสือเชิญคณะกรรมกำรจัดท ำค ำรับรองฯ และผู้แทน จำก วิทยุรำชกำร กพร.กอ.รมน.
นขต.กอ.รมน. ที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เข้ำร่วมประชุมเพื่อร่วม ที่ นร ๕๑๐๘/๔๕๕ ลง ๑๖ ก.ย. ๖๒
พิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดรอบ ๑๒ เดือน
จัดท ำ PP สรุปผลกำรด ำเนินกำร รอบ ๑๒ เดือน 
ปญัหำข้อขัดข้อง และชี้แจงผลกำรด ำเนินงำนต่อ คกก.



หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ (เพื่อการประสานงาน) 

หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ 
สพร.กอ.รมน. ๘๓๓๙๕ 

ผงป.สบค.กอ.รมน. ๘๓๑๘๑ 
จก.สบค.กอ.รมน. ๘๓๑๖๐ 
สก.สบค.กอ.รมน. ๘๓๔๖๒ 

 
ปัญหาข้อขัดข้อง 

- การส่งผลการด าเนินงาน ถึง สพร.กอ.รมน. มีระยะเวลาติดตามการด าเนินงานของ สพร.กอ.รมน. 
เป็นห้วงระยะเวลาประมาณ ๓-๗ วัน ส่งผลให้การรายงานผลการด าเนินงานและความพร้อมของ
หลักฐานเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ ของหน่วยงาน ส่งถึง สพร.กอ.รมน. ไม่ทันตามก าหนด 

ข้อเสนอแนะ 
- ก าหนด Timeline ในการติดตามการด าเนินงาน พร้อมหลักฐานเอกสารอ้างอิงเชิงประจักษ์  

(ตามห้วงระยะเวลา ๓ รอบ) 
รอบ ๖ เดือน  ประมาณเดือน มี.ค.  
รอบ ๙ เดือน ประมาณเดือน มิ.ย. 
รอบ ๑๒ เดือน ประมาณเดือน ก.ย. 






