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ผลงานเดือน ระยะเวลาทีนั่บ
ผลงาน

หน่วยลงข้อมูล ฝ่ายตรวจสอบ สบ. ปดิระบบ สล. ตรวจสอบ สล. รายงาน 
ใน 3 มิติ

ตุลาคม 55 1-25 ต.ค. ศ. 26 ต.ค. จ. 29 ต.ค. อ. 30 ต.ค. พ. 31 ต.ค. 1-5 พ.ย.

พฤศจิกายน 55 1-25 พ.ย. จ. 26 พ.ย. อ. 27 พ.ย. พ. 28 พ.ย. พฤ. 29 พ.ย. 1-5 ธ.ค.

ธันวาคม 55 1-25 ธ.ค. พ. 26 ธ.ค. พฤ. 27 ธ.ค. ศ. 28 ธ.ค. ศ. 28 ธ.ค. 1-5 ม.ค.56

มกราคม 56 1-25 ม.ค. จ. 28 ม.ค. อ. 29 ม.ค. พ. 30 ม.ค. พฤ. 31 ม.ค. 1-5 ก.พ.

กุมภาพันธ์ 56 1-25 ก.พ. อ. 26 ก.พ. พ. 27 ก.พ. พฤ. 28 ก.พ. พฤ. 28 ก.พ. 1-5 มี.ค.

มีนาคม 56
**

(A)
1-15 มี.ค.

(B)
16-25 มี.ค.



จ. 18 มี.ค.

อ. 26 มี.ค.



อ. 19 มี.ค.

พ. 27 มี.ค.



พ. 20 มี.ค.

พฤ. 28 มี.ค.



พ. 20 มี.ค.

ศ. 29 มี.ค.



-

1-5 เม.ย.

รอก ำหนดวนัจำก
 กผ.

รอบ 6 
เดือน

เมษายน 56 1-25 เม.ย. ศ. 26 เม.ย. จ. 29 เม.ย. อ. 30 เม.ย. อ. 30 เม.ย. 1-5 พ.ค.

พฤษภาคม 56 1-25 พ.ค. จ. 27 พ.ค. อ. 28 พ.ค. พ. 29 พ.ค. พฤ. 30 พ.ค. 1-5 มิ.ย.

มิถุนายน 56
**

(A)
1-15 มิ.ย.

(B)
16-25 มิ.ย.



จ. 17 มิ.ย.

พ. 26 มิ.ย.



อ. 18 มิ.ย.

พฤ. 27 มิ.ย.



พ. 19 มิ.ย.

ศ. 28 มิ.ย.



พ. 19 มิ.ย.

ศ. 28 มิ.ย.



-

1-5 ก.ค.

รอก ำหนดวนัจำก
 กผ.

รอบ 9 
เดือน

(รา่ง)  กรอบเวลาการลงสถิติผลการด าเนินงาน ตามแผนปฏบิตัิราชการประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 ของส านักบรรณสารสนเทศ

สล. รายงานใน 
e-Performance



2

ผลงานเดือน ระยะเวลาทีนั่บ
ผลงาน

หน่วยลงข้อมูล ฝ่ายตรวจสอบ สบ. ปดิระบบ สล. ตรวจสอบ สล. รายงาน 
ใน 3 มิติ

สล. รายงานใน 
e-Performance

กรกฎาคม 56 1-25 ก.ค. ศ. 26 ก.ค. จ. 29 ก.ค. อ. 30 ก.ค. พ. 31 ก.ค. 1-5 ส.ค.

สิงหาคม 56 1-25 ส.ค. จ. 26 ส.ค. อ. 27 ส.ค. พ. 28 ส.ค. พ. 29 ส.ค. 1-5 ก.ย.

กันยายน 56
**

(A)
1-15 ก.ย.

(B)
16-25 ก.ย.



จ. 16 ก.ย.

พฤ. 26 ก.ย.



อ. 17 ก.ย.

ศ. 27 ก.ย.



พ. 18 ก.ย.

ส. 28 ก.ย.



พฤ. 19 ก.ย.

จ. 30 ก.ย.



-

1-5 ต.ค.

รอก ำหนดวนัจำก
 กผ.

รอบ 12 
เดือน

**  อำจมีกำรปรับเปล่ียนวนั
กรอบลงสถติิปี งปม.56 สบ. / 12 ต.ค.55


