คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
สำนักงำนธนำรักษ์พนื้ ที่ชัยนำท
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
1. คำรับรองระหว่ำง
นำงสำวสุภัทรำ ส่องประทีป ธนำรักษ์พื้นที่ชัยนำท
และ
นำงดำรำรัตน์ พลประสิทธิ์
นำยช่ำงสำรวจอำวุโส

ผู้รับคำรับรอง
ผู้ทำคำรับรอง

2. คำรับรองนี้ใช้เพื่อรับรองผลกำรปฏิบัติงำน สำหรับระยะเวลำ 5 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลำคม 2560
ถึงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2561
3. รำยละเอียดของคำรับรองได้แก่ ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร เป้ำหมำย น้ำหนัก เกณฑ์ กำรให้คะแนน
และรำยละเอียดอื่น ๆ ตำมที่ปรำกฏอยู่ในเอกสำรประกอบ
4. ข้ำพเจ้ำ นำงสำวสุภัทรำ ส่องประทีป ในฐำนะผู้บังคับบัญชำของ นำงดำรำรัตน์ พลประสิทธิ์ ได้พิจำรณำ
และเห็นชอบกับตัวชี้วัด ผลกำรปฏิบัติรำชกำร เป้ำหมำย น้ำหนัก เกณฑ์กำรให้คะแนนและรำยละเอียด
อื่นๆ ตำมที่กำหนดในเอกสำรประกอบและข้ำพเจ้ำยินดีจะให้คำแนะนำ กำกับ รวมถึงตรวจผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรของ นำงดำรำรัตน์ พลประสิทธิ์ ให้เป็นไปตำมคำรับรอง
5. ข้ำ พเจ้ ำ นำงดำรำรัต น์ พลประสิ ท ธิ์ ได้ ท ำควำมเข้ ำ ใจค ำรั บ รองตำมข้ อ 3 แล้ ว ขอให้ ค ำรับ รองกั บ
ผู้บังคับบัญชำว่ำจะมุ่งมั่นปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผลงำนที่ดีตำมเป้ำหมำยของตัวชี้วัดที่กำหนดในระดับสูงสุด
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ภำครัฐและควำมสุขแก่ประชำชนตำมที่ให้คำรับรองไว้
6. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรองได้เข้ำใจคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลำยมือ
ชื่อไว้เป็นสำคัญ

(นำงสำวสุภัทรำ ส่องประทีป)
ธนำรักษ์พื้นที่ชัยนำท
วันที่ 30 มกรำคม 2561

(นำงดำรำรัตน์ พลประสิทธิ์)
นำยช่ำงสำรวจอำวุโส
วันที่ 30 มกรำคม 2561

ยุทธศาสตร์/
งานประจ้า
งานตามยุทธศาสตร์

ตัวชีวัด

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย การดาเนินงานของ นางดารารรัตน์ พลประสิทธิ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(วันที่ ๑ ตุลาคม 2560 - วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561)
น้าหนัก
เป้าหมาย หน่วย
1
2
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน
3

4

5

ผลการด้าเนินการ
(ต.ค.60-ก.พ.61)

ใช้ผลคะแนน
ของ สฐ.

หมายเหตุ

ตังค่าเป้าหมาย
ระดับ 5

2.00

1. จ้านวนที่ราชพัสดุที่ได้รับการพัฒนาฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
เชิงคุณภาพ
- ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผนส่งกรมธนารักษ์ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
งานตามภารกิจประจา
งานด้านทะเบียนที่ราชพัสดุ
1. ระดับความส้าเร็จการรับขึนทะเบียนที่ดนิ , ขึนทะเบียนอาคาร
ราชพัสดุ จ้าหน่ายรือถอนอาคารราชพัสดุ และรับคืน-ส่งคืน
ที่ดนิ ราชพัสดุ

2.00

10

คะแนน

ช้ากว่าก้าหนด
7 วันขึนไป

ช้ากว่าก้าหนด
5 - 6 วัน

ช้ากว่าก้าหนด
3 - 4 วัน

ช้ากว่าก้าหนด
1 - 2 วัน

ภายในก้าหนด
ระยะเวลา

38

แปลง/
หลัง

<28

>=28

>=30

>=35

>=38

ทะเบียน/
แปลง

<1

ราย

<290

5.00
1.00

2. ระดับความส้าเร็จของการแก้ไขทะเบียนซ้าซ้อนโดยการจ้าหน่าย
เพิกถอน ยุบรวมทะเบียนที่ราชพัสดุ ปรับปรุงแก้ไขเนือที่
ทะเบียนที่ราชพัสดุ

1.00

3. ระดับความส้าเร็จของการจัดท้ารูปแปลงผู้เช่าที่ดนิ และอาคาร
ราชพัสดุทุกประเภทรายตัวของทังจังหวัด

2.00

4. ระดับความส้าเร็จของการระวังชีแนวเขต และการรังวัดจัดท้าแผนที่

0.50

2

330

ตังค่าเป้าหมาย
ระดับ 5

-

-

=1

>=2

ตังค่าเป้าหมาย
ระดับ 5

>=290

>=300

>=310

>=330

ตังค่าเป้าหมาย
ระดับ 5

165

ราย

<150

>=150

>=155

>=160

>=165

ตังค่าเป้าหมาย
ระดับ 5

5. ร้อยละความส้าเร็จของการรังวัดจัดท้าแผนที่ทันตามก้าหนดระยะเวลา

0.50

70

ร้อยละ

<63

>=63

>=65

>=67

>=70

ตังค่าเป้าหมาย
ระดับ 5

ยุทธศาสตร์/
งานประจ้า
งานภาคบังคับ

ตัวชีวัด

-2ตัวชี้วัดและเป้าหมาย การดาเนินงานของ นางดารารรัตน์ พลประสิทธิ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(วันที่ ๑ ตุลาคม 2560 - วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561)
น้าหนัก
เป้าหมาย หน่วย
1
2
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน
3

4

-

-

5

ผลการด้าเนินการ
(ต.ค.60-ก.พ.61)

หมายเหตุ

1.00
1. ระดับความส้าเร็จของการมีส่วนร่วมในการจัดท้าโครงการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
1.1 ก้าหนดตัวชีวัดและเป้าหมายของกรมธนารักษ์สู่ระดับ
บุคคลโดยมีการบันทึกข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อกั ษรกับ
ข้าราชการทุกระดับและสื่อสารท้าความเข้าใจ

งานตามโครงการสาคัญ
1. การเร่งรัดติดตามการออกหนังสือส้าคัญส้าหรับที่ที่ดนิ ฯ
1.1 ระดับความส้าเร็จของการเร่งรัดติดตามการออกหนังสือส้าคัญ
ส้าหรับที่ดนิ ในที่ราชพัสดุตามไตรมาส
- ไตรมาสที่ 1

- ไตรมาสที่ 2

2. ร้อยละของผลคะแนนการจัดท้าฐานข้อมูลที่ราชพัสดุเพื่อการบริหาร
ที่ราชพัสดุ (Land Bank) จ้านวน 20 แปลง (20 คะแนน)

1.00

ตาม
เกณฑ์
การวัด

-

-

จัดท้าและส่ง
ข้อมูลค้ารับรอง
การปฏิบัตริ าชการ
พร้อมรายละเอียด
ตัวชีวัดค่าเป้าหมาย
รอบ 5 เดือน แรก

ภายในวันที่
15-ม.ค.-61

ช้ากว่าก้าหนด

ช้ากว่าก้าหนด

ช้ากว่าก้าหนด

ช้ากว่าก้าหนด

ภายในก้าหนด

ตังค่าเป้าหมาย

10 วันขึนไป

7 - 9 วัน

4 - 6 วัน

1 - 3 วัน

ระยะเวลา

ระดับ 5

ภายในวันที่
5-มี.ค.-61

ช้ากว่าก้าหนด

ช้ากว่าก้าหนด

ช้ากว่าก้าหนด

ช้ากว่าก้าหนด

ภายในก้าหนด

ตังค่าเป้าหมาย

10 วันขึนไป

7 - 9 วัน

4 - 6 วัน

1 - 3 วัน

ระยะเวลา

ระดับ 5

<35

>=35

>=50

>=60

>=75

ตังค่าเป้าหมาย
ระดับ 5

2.00

0.50

0.50

1.00

75
ของเกณฑ์

ร้อยละ

ใช้ผลคะแนน
ของ สฐ.

ตังค่าเป้าหมาย
ระดับ 5

