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คํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
 
 

ระหว�าง 

ผู อํานวยการ กศน.อําเภอ.......................................... 
และ 

ครู กศน.ตําบล..................................................... 
 
 
 



 
คํารับรองการปฏิบัติราชการ 

สํานักงานส�งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

1. คํารับรองระหว�าง 
นาย/นาง/นางสาว.................................. ผู�อํานวยการ กศน.อําเภอ 

.............................................................. 
ผู�รับคํารับรอง 

 และ  
นาย/นาง/นางสาว.................................. ครู กศน.ตําบล 

.............................................................. 
ผู�ให�คํารับรอง 

 

2. คํารับรองน้ีเป$นคํารับรองฝ&ายเดียว มิใช�สัญญาและใช�สําหรับระยะเวลา 1 ป, เริ่มต้ังแต�วันที่ 1 ตุลาคม 2558       
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 

3.   รายละเอียดของคํารับรอง ได�แก� ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ นํ้าหนัก ข�อมูลพ้ืนฐาน เป=าหมาย/เกณฑ@การให�
คะแนนและรายละเอียดอื่น  ๆตามที่ปรากฏอยู�ในเอกสารประกอบท�ายคํารับรองน้ี 

4. ข�าพเจ�า ............................................................... ในฐานะผู�บังคับบัญชาของ................................................... ได�พิจารณา 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ นํ้าหนัก ข�อมูลพ้ืนฐาน เป=าหมาย เกณฑ@การให�คะแนนและรายละเอียดอื่น  ๆ
ตามที่กําหนดในเอกสารประกอบท�ายคํารับรองน้ี และข�าพเจ�ายินดีจะให�คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผล
การปฏิบัติราชการของ....................................................................ให�เป$นไปตามคํารับรองที่จัดทําขึ้นน้ี 

5. ข�าพเจ�า ...................................................................ได�ทําความเข�าใจคํารับรองตาม 3 แล�ว ขอให�คํารับรองกับ
ผู�อํานวยการ กศน.อําเภอ............................................. ว�าจะมุ�งมั่นปฏิบัติราชการให�เกิดผลงานที่ดีตามเป=าหมาย
ของตัวชี้วัดแต�ละตัวในระดับสูงสุด  เพ่ือให�เกิดประโยชน@สุขแก�ประชาชนตามที่ให�คํารับรองไว� 

6. ผู�รับคํารับรองและผู�ให�คํารับรองได�เข�าใจคํารับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ�องกันแล�ว จึงได�ลงลายมือชื่อ
ไว�เป$นสําคัญ 

 
 
 

........................................ ........................................ 
(.................................................) (.................................................) 

ผู�อํานวยการ กศน.อําเภอ............................. ครู กศน.ตําบล............................................ 
วันที่........เดือน.......................พ.ศ................ 

ผู�รับคํารับรอง 
วันที่........เดือน.......................พ.ศ................ 

ผู�ให�คํารับรอง 
 

 
 

( นายทรงสวัสด์ิ  ศรีธัญรัตน@ ) 
ผู�อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 

พยาน 

(ผู รับคํารับรอง) (ผู ให คํารับรอง) 

(ผู ให คํารับรอง) 

(ผู ให คํารับรอง) 



กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2559 

กศน.ตําบล..............................................กศน.อําเภอ........................................................... 
สํานักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย 

 
 

ประเด็นการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ 

ตัวช้ีวัด 
น้ําหนัก 
(ร อยละ) 

การประเมินประสิทธิผล 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1 ร อยละความสําเร็จในการบรรลุเป8าหมายผลสัมฤทธ์ิของงาน 
 

 

1.1 ร�อยละผลสําเร็จตามเป=าหมาย การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 20 
1.2 ร�อยละผลสําเร็จตามเป=าหมายการจัดการศึกษาต�อเน่ือง 20 

      ตัวช้ีวัดที ่2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนา กศน.ตําบล  
2.1 ระดับผลสัมฤทธ์ิของการประเมิน กศน.ตําบล ตามมาตรฐาน  
กศน.ตําบล ป, 2554 
 

20 

การประเมิน
ประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ 3 ร อยละความสําเร็จในการใช กลไกขับเคล่ือนการปฏิบัติงาน 
 

 

3.1 ร�อยละความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน  
(แผนแผ�นเดียว) 

20 

3.2 ร�อยละความสําเร็จในการใช�แผนจุลภาคในการปฏิบัติงาน 10 
3.3 ร�อยละความสามารถในการรายงานผลการดําเนินงาน 10 

 
 รวม 100 

 



 

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําป�งบประมาณ 2559 

กศน.ตําบล............................................กศน.อําเภอ........................................................... 
สํานักงาน กศน. จังหวัดสุโขทัย 

����  รอบ 6 เดือน  ���� รอบ 12  เดือน (เฉล่ียทั้งป�) =…….......................... 
  

ประเด็นการ 
ประเมินผล 

การปฏิบัติราชการ 

ตัวชี้วัด 
นํ้าหนัก 

(ร�อยละ) 
เป=าหมาย
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได�รับ 

การประเมิน
ประสิทธิผล 

ตัวชี้วัดที่ 1 ร อยละความสําเร็จในการ 
บรรลุเป8าหมายผลสมฤทธิ์ของงาน 
 

 
 

 

 
 

1.1 ร�อยละความสําเร็จร�อยละผลสําเร็จ 
     ตามเป=าหมาย การจัดการศึกษา 
     ขั้นพ้ืนฐาน 

20 5  

1.2 ร�อยละผลสําเร็จตามเป=าหมาย 
     การจัดการศึกษาต�อเนื่อง 

20 4  

 
ตัวช้ีวัดท่ี 2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนา 
กศน.ตําบล 
 

 
 
 

 
 

 

2.1 ระดับผลสัมฤทธิ์ของการประเมิน   
     กศน.ตําบล ตามมาตรฐาน  
     กศน.ตําบล ป, 2554 
 

20 4  

การประเมิน
ประสิทธิภาพ 

 ตัวชี้วัดที่ 3 ร อยละความสําเร็จในการใช 
กลไกขับเคล่ือนการปฏิบัติงาน 

   

3.1 ร�อยละความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 
     ตามแผนปฏิบัติงาน (แผนแผ�นเดียว) 

20 5  

3.2 ร�อยละความสําเร็จในการใช� 
     แผนจุลภาคในการปฏิบัติงาน 

10 
 

4 
 

 

3.3 ร�อยละความสามารถในการรายงาน 
     ผลการดําเนินงาน 
 

10 3  

                    รวม 100 (25) 
83% 

 

 



 

 
 
  

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (ราย
ตัวชี้วัด) 

���� รอบ  6 เดือน 
���� รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 1.  ร อยละความสําเร็จในการบรรลุเป8าหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน 
      1.1ร อยละผลสัมฤทธิ์ตามเป8าหมายการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นําหนัก (ร อยละ) 20 

 
ผู กํากับดูแลตัวชี้วัด : 
 

 ผู จัดเก็บข อมูล :  

โทรศัพทF :  โทรศัพทF :  

คําอธิบาย : 
ร�อยละของจํานวนเป=าหมายการดําเนินงาน  กิจกรรมการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน  ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต�น  และมัธยมศึกษาตอนปลาย  จํานวนที่ทําได�ตามเกณฑ@
ที่สํานักงาน กศน.กําหนด  และมีผลการเข�าสอบของนักศึกษา  เป$นร�อยละ ของจํานวนนักศึกษาที่
ลงทะเบียน  เฉล่ีย 2 ภาคเรียน 
ผลการดําเนินงาน : ผลการดําเนินงานใน  ����  รอบ 6 เดือน  ���� รอบ 12  เดือน (เฉล่ียท้ังป�) =……..........................  

 

ระดับ
คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 

1 มีจํานวนนักศึกษาตามเกณฑ@ที่สํานักงาน กศน.กําหนด 
2 มีจํานวนนักศึกษาตามเกณฑ@ที่สํานักงาน กศน.กําหนด 

และมีผู�เข�าสอบร�อยละ  60 
3 มีจํานวนนักศึกษาตามเกณฑ@ที่สํานักงาน กศน.กําหนด 

และมีผู�เข�าสอบร�อยละ  65 
4 มีจํานวนนักศึกษาตามเกณฑ@ที่สํานักงาน กศน.กําหนด 

และมีผู�เข�าสอบร�อยละ  70 
5 มีจํานวนนักศึกษาตามเกณฑ@ที่สํานักงาน กศน.กําหนด 

และมีผู�เข�าสอบร�อยละ  75 ขึ้นไป  
คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได ดําเนินการ : 
  
ปIจจัยสนับสนุนต�อการดําเนินงาน :  
 
อุปสรรคต�อการดําเนินงาน :  
 
ข อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในป�ต�อไป :  
 
หลักฐานอ างอิง : 
  



 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
���� รอบ  6 เดือน 
���� รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 1.  ร อยละความสําเร็จในการบรรลุเป8าหมายผลสัมฤทธิ์ของงาน 
      1.2  ร อยละผลสัมฤทธิ์ตามเป8าหมายการจัดการศึกษาต�อเน่ือง นํ้าหนัก (ร อยละ) 20 

 
ผู กํากับดูแลตัวชี้วัด : 
 

 ผู จัดเก็บข อมูล :  

โทรศัพทF :  โทรศัพทF :  

คําอธิบาย : 
ร�อยละของจํานวนเป=าหมายการดําเนินงานการจัดการศึกษาต�อเน่ือง  จํานวนที่ทําได�ตามจํานวน

เป=าหมายที่สํานักงาน กศน.กําหนด  หรือตามแผนปฏิบัติงานประจําป,เฉล่ียทุกกิจกรรมรวมกัน  ร�อยละของ
ผู�สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและร�อยละของผู�จบหลักสูตรนําความรู�ไปใช� 
ผลการดําเนินงาน : ผลการดําเนินงานใน  ����  รอบ 6 เดือน  ���� รอบ 12  เดือน (เฉล่ียท้ังป�) =……..........................  

 

ระดับ
คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 

1 มีจํานวนเป=าหมายรวมทุกกิจกรรมตามเกณฑ@ที่สํานักงาน กศน.กําหนดหรือตาม
แผนปฏิบัติงานประจําป, 

2 มีจํานวนเป=าหมายรวมทุกกิจกรรมตามเกณฑ@ที่สํานักงาน กศน.กําหนด 
หรือตามแผนปฏิบัติงานประจําป,  และมีผู�สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร   
เฉล่ียทุกกิจกรรม  ร�อยละ  80  ขึ้นไป 

3 มีจํานวนเป=าหมายรวมทุกกิจกรรมตามเกณฑ@ที่สํานักงาน กศน.กําหนด 
หรือตามแผนปฏิบัติงานประจําป,  และมีผู�สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร   
เฉล่ียทุกกิจกรรม  ร�อยละ  100   

4 มีจํานวนเป=าหมายรวมทุกกิจกรรมตามเกณฑ@ที่สํานักงาน กศน.กําหนด 
หรือตามแผนปฏิบัติการประจําป,  และมีผู�สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร   
เฉล่ียทุกกิจกรรม  ร�อยละ  100 และผู�จบหลักสูตร นําความรู�ไปใช�ได�  
เฉล่ียทุกกิจกรรม  ร�อยละ 80 ขึ้นไป 

5 มีจํานวนเป=าหมายรวมทุกกิจกรรมตามเกณฑ@ที่สํานักงาน กศน.กําหนด 
หรือตามแผนปฏิบัติการประจําป,  และมีผู�สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร   
เฉล่ียทุกกิจกรรม  ร�อยละ  100 และผู�จบหลักสูตร นําความรู�ไปใช�ได�  
เฉล่ียทุกกิจกรรม  ร�อยละ 100    

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได ดําเนินการ : 
 
ปIจจัยสนับสนุนต�อการดําเนินงาน :  
 
อุปสรรคต�อการดําเนินงาน :  
 
ข อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในป�ต�อไป :  
 
หลักฐานอ างอิง : 
  



 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
���� รอบ  6 เดือน 
���� รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 2.  ระดับความสําเร็จในการพัฒนา กศน.ตําบล 
      2.1  ร อยละผลสัมฤทธิ์ของการประเมิน กศน.ตําบล ตามมาตรฐาน กศน.ตําบล ป� 2554  
      นํ้าหนัก (ร อยละ) 20 

ผู กํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผู จัดเก็บข อมูล : 
 

 

โทรศัพทF :  โทรศัพทF :  

คําอธิบาย : 
ประเมินผลจากสรุปผลการประเมินมาตรฐาน  กศน.ตําบล  ตามมาตรฐาน กศน.ตําบล ป,  2554  

เฉล่ียรวมกัน  4  ด�าน  คือด�านการบริหารจัดการ  ด�านการจัดกิจกรรมการเรียนรู�  ด�านการมีส�วนร�วม  และ
ด�านการติดตามผลและรายงานผล  โดยกําหนดเป$นระดับคุณภาพ 
ผลการดําเนินงาน : ผลการดําเนินงานใน  ����  รอบ 6 เดือน  ���� รอบ 12  เดือน (เฉล่ียท้ังป�) =……..........................  

 

ระดับ
คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 

1 ผลการประเมินเฉล่ียรวมทุกด�านอยู�ในระดับ  ต�องปรับปรุง  ( 1.00 – 1.49  ) 
2 ผลการประเมินเฉล่ียรวมทุกด�านอยู�ในระดับ  ควรปรับปรุง  ( 1.50 – 2.49  ) 
3 ผลการประเมินเฉล่ียรวมทุกด�านอยู�ในระดับ           พอใช�  ( 2.50 – 3.49  ) 
4 ผลการประเมินเฉล่ียรวมทุกด�านอยู�ในระดับ               ดี   ( 3.50 – 4.49  ) 
5 ผลการประเมินเฉล่ียรวมทุกด�านอยู�ในระดับ          ดีมาก   ( 4.50 – 5.00  )  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได ดําเนินการ : 
  
ปIจจัยสนับสนุนต�อการดําเนินงาน : 
  
อุปสรรคต�อการดําเนินงาน :  
 
ข อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในป�ต�อไป :  
 
หลักฐานอ างอิง : 
  
 



 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
���� รอบ  6 เดือน 
���� รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3.  ร อยละความสําเร็จในการใช กลไกขับเคล่ือนการปฏิบัติงาน 
      3.1  ร อยละความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน (แผนแผ�นเดียว)  
      นํ้าหนัก (ร อยละ) 20 

ผู กํากับดูแลตัวชี้วัด : 
 

 ผู จัดเก็บข อมูล : 

โทรศัพทF :  โทรศัพทF :  

คําอธิบาย : 
ความสําเร็จในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน (แผนแผ�นเดียว) คือแผนปฏิบัติงานประจําป, 

ที่กศน.อําเภอมอบหมายให� กศน.ตําบล ดําเนินการตามจํานวนกิจกรรม เป=าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา 
ทุกกิจกรรม โดยวัดค�าเฉล่ีย ผลสําเร็จของงานตามแผนเป$นร�อยละ 
ผลการดําเนินงาน : ผลการดําเนินงานใน  ����  รอบ 6 เดือน  ���� รอบ 12  เดือน (เฉล่ียท้ังป�) =……..........................  

 

ระดับ
คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 

1 มีแผนปฏิบัติงานประจําป,ที่ชัดเจนและถูกต�อง สามารถได�ปฏิบัติได�จริง 
2 มีแผนปฏิบัติงานประจําป,ที่ชัดเจนและถูกต�อง สามารถได�ปฏิบัติได�จริง 

และแผนปฏิบัติงานได�รับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู�เกี่ยวข�อง 
3 มีแผนปฏิบัติงานประจําป,ที่ชัดเจนและถูกต�อง สามารถได�ปฏิบัติได�จริง 

และแผนปฏิบัติงานได�รับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู�เกี่ยวข�อง 
และมีการปรับแผนตามสถานการณ@ที่เปล่ียนแปลงหรือมีความจําเป$น 

4 มีแผนปฏิบัติงานประจําป,ที่ชัดเจนและถูกต�อง สามารถได�ปฏิบัติได�จริง 
และแผนปฏิบัติงานได�รับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู�เกี่ยวข�อง 
และมีการปรับแผนตามสถานการณ@ที่เปล่ียนแปลงหรือมีความจําเป$น  
สามารถปฏิบัติงานได�ตามแผนร�อยละ 100 

5 มีแผนปฏิบัติงานประจําป,ที่ชัดเจนและถูกต�อง สามารถได�ปฏิบัติได�จริงและ
แผนปฏิบัติงานได�รับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู�เกี่ยวข�อง และมีการปรับแผน
ตามสถานการณ@ที่เปล่ียนแปลงหรือมีความจําเป$น สามารถปฏิบัติงานได�ตามแผน
ร�อยละ 100 ได�จํานวนเป=าหมายและส�งหลักฐานการเบิกจ�ายตามกําหนด  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได ดําเนินการ :  
 
ปIจจัยสนับสนุนต�อการดําเนินงาน :  
 
อุปสรรคต�อการดําเนินงาน :  
 
ข อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในป�ต�อไป :  
 
หลักฐานอ างอิง : 
 
 



 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
���� รอบ  6 เดือน 
���� รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3.  ร อยละความสําเร็จในการใช กลไกขับเคล่ือนการปฏิบัติงาน 
      3.2  ร อยละความสําเร็จในการใช แผนจุลภาคเพ่ือการปฏิบัติงาน  นํ้าหนัก (ร อยละ) 10 

ผู กํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผู จัดเก็บข อมูล :  
โทรศัพทF :  โทรศัพทF :  

คําอธิบาย : 
แผนจุลภาคคือแผนที่มีข�อมูลสารสนเทศที่จําเป$นในระดับตําบลครบถ�วนทันสมัย ข�อมูลเป$นปQจจุบัน 

สามารถตรวจสอบได� มีข�อมูลทั้งทางด�านกายภาพข�อมูลประชากรข�อมูลด�านสังคม อาชีพ การศึกษา
วัฒนธรรม ฯลฯ สามารถนํามากําหนดแผนปฏิบัติการประจําป,ได� 
ผลการดําเนินงาน : ผลการดําเนินงานใน  ����  รอบ 6 เดือน  ���� รอบ 12  เดือน (เฉล่ียท้ังป�) =……..........................  

 

ระดับ
คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 

1 มีข�อมูลระดับตําบลสามารถนําข�อมูลมาใช�ในการวางแผนได� 
2 มีข�อมูลระดับตําบลสามารถนําข�อมูลมาใช�ในการวางแผนได�  และมีแผนจุลภาค

เป$นรูปเล�ม 
3 มีข�อมูลระดับตําบลสามารถนําข�อมูลมาใช�ในการวางแผนได�มีแผนจุลภาคเป$น

รูปเล�ม  มีองค@ประกอบของแผนครบถ�วนถูกต�องเป$นปQจจุบัน 
4 มีข�อมูลระดับตําบลสามารถนําข�อมูลมาใช�ในการวางแผนได�มีแผนจุลภาคเป$น

รูปเล�ม  มีองค@ประกอบของแผนครบถ�วนถูกต�องเป$นปQจจุบันและมีการนําข�อมูล
ไปใช�ในการจัดทําแผนประจําป, 

5 มีข�อมูลระดับตําบลสามารถนําข�อมูลมาใช�ในการวางแผนได�  มีแผนจุลภาคเป$น
รูปเล�ม มีองค@ประกอบของแผนครบถ�วนถูกต�องเป$นปQจจุบัน  มีการทําข�อมูลไปใช�
ในการจัดทําแผนประจําป,และนําข�อมูลจากแผนจุลภาคไปใช�ในกิจกรรม 
แผนงาน /โครงการ อื่นๆ  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได ดําเนินการ : 
  
ปIจจัยสนับสนุนต�อการดําเนินงาน :  
 
อุปสรรคต�อการดําเนินงาน :  
 
ข อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในป�ต�อไป :  
 
หลักฐานอ างอิง : 
  
 



 

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) 
���� รอบ  6 เดือน 
���� รอบ 12 เดือน 

ชื่อตัวชี้วัดที่ 3.  ร อยละความสําเร็จในการใช กลไกขับเคล่ือนการปฏิบัติงาน 
      3.3  ร อยละความสําเร็จในการรายงานผลการดําเนินงาน   นํ้าหนัก (ร อยละ) 10 

ผู กํากับดูแลตัวชี้วัด :  ผู จัดเก็บข อมูล : 
 

โทรศัพทF :  โทรศัพทF :  

คําอธิบาย : 
ในการปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได�รับมอบหมายอื่นๆมี

การรายงานผลการปฏิบัติงานตามกําหนดเพ่ือให�ผู�ที่มีส�วนที่เกี่ยวข�องนําข�อมูลไปใช�ประโยชน@ได�ทันตาม
กําหนดจึงมีความจําเป$นที่ผู�ปฏิบัติงานต�องมีการรายงานให�ครบถ�วน ถูกต�อง รวดเร็ว ทันเวลา 
ผลการดําเนินงาน : ผลการดําเนินงานใน  ����  รอบ 6 เดือน  ���� รอบ 12  เดือน (เฉล่ียท้ังป�) =……..........................  

 

ระดับ
คะแนน 

ผลการดําเนินงาน 

1 มีการวางแผนข�อ กําหนด เครื่องมือส่ือสาร อุปกรณ@ วิธีการในการส�งข�อมูล
ข�าวสาร 

2 มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ครบตามกําหนด 
3 มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ครบตามกําหนด ทันเวลา ถูกต�อง 
4 มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ครบตามกําหนด ทันเวลา ถูกต�อง รวดเร็ว (ก�อน

เวลากําหนด) 
5 มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน ครบตามกําหนด ทันเวลา ถูกต�อง รวดเร็ว (ก�อน

เวลากําหนด) ด�วยเครื่องมืออุปกรณ@สื่อสารที่ผู�รับสามารถนําไปใช�ประโยชน@ได�
รวดเร็ว  

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได ดําเนินการ : 
  
ปIจจัยสนับสนุนต�อการดําเนินงาน :  
 
อุปสรรคต�อการดําเนินงาน :  
 
ข อเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานในป�ต�อไป :  
 
หลักฐานอ างอิง : 
  
 

 

 


