สถ.กพ. 04

แบบขอใช้รถในเขตอำเมืองจังหวัดขอนแก่น
ส่วนที่ 1 สำหรับผูข้ อใช้บริกำร
ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว...................................................................................... หมำยเลขโทรศัพท์ ............................................
มีควำมประสงค์ขอใช้ □ รถตู้ □ รถกระบะ □รถ 6 ล้อ
ขอใช้ในรำชกำรเกีย่ วกับ ..................................................................................สถำนที่ ........................................................................
ออกเดินทำง ตัง้ แต่วนั ที.่ ..........................................เวลำ เดินกลับถึง คณะฯ ในวันที.่ ...................................... เวลำ.........................น.
ผูร้ ว่ มเดินทำงจำนวน ........ คน ผูม้ ำรับรถ คือ ...................................................... ณ............................................................................
ลงชื่อ ......................................................... ผูข้ อรับบริกำร
............/............/............
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ส่วนที่ 2 สำหรับ หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำกำยภำพ / ผูไ้ ด้รบั มอบหมำย
เลขที่ ...........................

□ กรณีขอใช้ในเวลำรำชกำร

□กรณีขอใช้นอกเวลำรำชกำร

เรียน

หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำกำยภำพ
เรียน รองคณบดีฝ่ำยบริหำร
ตรวจสอบแล้วสำมำรถให้บริกำรได้
........................................................................
โดยมีนำย .........................................เป็ นพนักงำนขับรถ
เพื่อโปรดพิจำรณำ
ลงชื่อ ...............................................
ลงชื่อ .....................................................
ผูค้ วบคุมกำรขอใช้รถ
หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำกำยภำพ / ผูไ้ ด้รบั มอบหมำย
............/............/............
............/............/............
เรียน นำย ......................................................พนักงำนขับรถ
□อนุมตั ิ □ ไม่อนุมตั ิ เนื่องจำก
โปรดดำเนินกำร และ รำยงำนผลกำรปฏิบตั งิ ำนตำม
.......................................................................
แบบฟอร์มด้ำนหลัง
ลงชื่อ ...............................................
ลงชื่อ .....................................................
หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำกำยภำพ / ผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมำย
รองคณบดีฝ่ำยบริหำร
............/............/............
............/............/............
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ส่วนที่ 3 สำหรับผูข้ อใช้บริกำร
เลขที่ ...........................

แบบประเมิ นผลกำรให้บริกำรรถยนต์ในเขตอำเภอเมือง
ขอควำมร่วมมือจำกผูร้ บั บริกำร โปรดกรอกแบบประเมินผลกำรให้บริกำรด้ำนล่ำง แล้วตัดเอกสำรนี้ เฉพำะส่วนที่ (3) ส่งให้กบั หัวหน้ำ
กลุ่มงำนพัฒนำกำยภำพ หรืออำจมอบไปกับเจ้ำหน้ำทีผ่ ใู้ ห้บริกำร ตำมแต่ท่ำนเห็นว่ำวิธใี ดเหมำะสม เพื่อทำงกลุ่มงำนใช้เป็ นข้อมูล
สำหรับปรับปรุง/พัฒนำกำรให้บริกำรต่อไป
1. ระยะเวลำกำรให้บริกำร (กำรตรงเวลำนัดหมำย, ควำมเหมำะสมของระยะเวลำทีใ่ ช้ปฏิบตั งิ ำนจนงำนแล้วเสร็จ)
( ) ควรปรับปรุง
( ) พอใช้
( ) ดี
( ) ดีมำก
2. กำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ ำที่ (สุภำพ, กระตือรือร้น, เอำใจใส่, รับผิดชอบ)
( ) ควรปรับปรุง
( ) พอใช้
( ) ดี
( ) ดีมำก
3. ควำมพึงพอใจต่อผลงำน (งำนแล้วเสร็จ, ครบถ้วน, ถูกต้อง, ได้คณ
ุ ภำพ, ตรงควำมต้องกำร)
( ) ควรปรับปรุง
( ) พอใช้
( ) ดี
( ) ดีมำก
4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ถ้ำมี) .....................................................................................................................................................
ลงชื่อ .................................................... .. ผูร้ บั บริกำร

ส่วนที่ 4 สำหรับเจ้ำหน้ำที่พนักงำนขับรถยนต์

แบบรำยงำนผลกำรปฏิ บตั ิ งำน
แบบฟอร์มนี้ ให้เจ้ำหน้ำทีเ่ ฉพำะผูล้ งมือปฏิบตั งิ ำนให้บริกำร กรอกส่งหัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำกำยภำพ เมื่องำนแล้วเสร็จ
 เริม่ ปฏิบตั งิ ำน
วันที่ ..................................................................................... เวลำ ................................ น.
 งำนแล้วเสร็จ
วันที่ ..................................................................................... เวลำ ................................ น.
 ปั ญหำอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ (ถ้ำมี) ……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………

ลงชื่อ ............................................................ ผูป้ ฏิบตั งิ ำน
( ......................................................... )

ขัน้ ตอนกำรให้บริกำรยำนพำหนะ
1.
2.
3.
4.
5.

ผูข้ อใช้บริกำร
กรอกแบบฟอร์ม ส่วนที่ 1 ส่งธุรกำรกลุ่มงำนพัฒนำกำยภำพ
ธุรกำรกลุ่มงำน
ลงบันทึกกำรขอใช้บริกำร และเสนอหัวหน้ำกลุ่มงำน / ผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมำย
หัวหน้ำกลุ่มงำน/ ผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมำย
พิจำรณำสั ่งกำร ในแบบฟอร์ม ส่วนที่ 2
ธุรกำรกลุ่มงำน
ส่งใบสั ่งกำรให้ พนักงำนขับรถยนต์
พนักงำนขับรถยนต์ - ดำเนินกำรขับรถตำมทีไ่ ด้รบั มอบหมำย และเมื่องำนแล้วเสร็จ
- ให้ฉีกแบบฟอร์มประเมินผลกำรให้บริกำร (ส่วนที่ 3 ของแบบฟอร์มนี้) ให้ผขู้ อใช้บริกำรเพื่อประเมินผลกำร
ให้บริกำร (และรอรับคืน หำกผูข้ อใช้บริกำรประสงค์จะฝำกแบบประเมินทีก่ รอกแล้ว ไปส่งให้กบั หัวหน้ำกลุ่ม
งำน)
- กรอกแบบรำยงำนผลกำรปฏิบตั งิ ำน ส่วนที่ 4 ส่งหัวหน้ำกลุ่มงำน/ผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมำย
6. ผูข้ อใช้บริกำร
ประเมินผลกำรให้บริกำร (ส่วนที่ 3 ของแบบฟอร์มนี้) แล้วส่งไปที่ หัวหน้ำกลุ่มงำนพัฒนำกำยภำพ โดยตรง
หรือ ฝำกส่งไปกับพนักงำนขับรถยนต์ ตำมแต่จะเห็นว่ำวิธใี ดเหมำะสม

