คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
สำนักงำนธนำรักษ์พนื้ ที่ชัยนำท
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
1. คำรับรองระหว่ำง
นำงสำวสุภัทรำ ส่องประทีป ธนำรักษ์พื้นที่ชัยนำท
และ
นำยนันทพัทธ์ เทียบเทียม
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน

ผู้รับคำรับรอง
ผู้ทำคำรับรอง

2. คำรับรองนี้ใช้เพื่อรับรองผลกำรปฏิบัติงำน สำหรับระยะเวลำ 5 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลำคม 2560
ถึงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2561
3. รำยละเอียดของคำรับรองได้แก่ ตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติรำชกำร เป้ำหมำย น้ำหนัก เกณฑ์กำรให้คะแนน
และรำยละเอียดอื่น ๆ ตำมที่ปรำกฏอยู่ในเอกสำรประกอบ
4. ข้ำพเจ้ำ นำงสำวสุภัทรำ ส่องประทีป ในฐำนะผู้บังคับบัญชำของ นำยนันทพัทธ์ เทียบเทียม ได้พิจำรณำ
และเห็นชอบกับตัวชี้วัด ผลกำรปฏิบัติรำชกำร เป้ำหมำย น้ำหนัก เกณฑ์กำรให้คะแนนและรำยละเอียด
อื่นๆ ตำมที่กำหนดในเอกสำรประกอบและข้ำพเจ้ำยินดีจะให้คำแนะนำ กำกับ รวมถึงตรวจผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรของ นำยนันทพัทธ์ เทียบเทียม ให้เป็นไปตำมคำรับรอง
5. ข้ำ พเจ้ ำ นำยนั น ทพั ท ธ์ เที ยบเที ยม ได้ ท ำควำมเข้ ำ ใจค ำรับ รองตำมข้ อ 3 แล้ ว ขอให้ คำรับ รองกั บ
ผู้บังคับบัญชำว่ำจะมุ่งมั่นปฏิบัติรำชกำรให้เกิดผลงำนที่ดีตำมเป้ำหมำยของตัวชี้วัดที่กำหนดในระดับสูงสุด
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ภำครัฐและควำมสุขแก่ประชำชนตำมที่ให้คำรับรองไว้
6. ผู้รับ ค ำรั บ รองและผู้ ท ำค ำรับ รองได้ เข้ ำใจค ำรั บ รองกำรปฏิ บั ติ รำชกำรและเห็ น พ้ อ งกั น แล้ ว จึง ได้ ล ง
ลำยมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

(นำงสำวสุภัทรำ ส่องประทีป)
ธนำรักษ์พื้นที่ชัยนำท
วันที่ 30 มกรำคม 2561

(นำยนันทพัทธ์ เทียบเทียม)
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
วันที่ 30 มกรำคม 2561

ยุทธศาสตร์/
งานประจ้า
งานตามยุทธศาสตร์

ตัวชีวัด

ตัวชี้วัดและเป้ำหมำย กำรดำเนินงำนของ นำยนันทพัทธ์ เทียบเทียม
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
(วันที่ ๑ ตุลำคม 2560 - วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2561)
น้าหนัก
เกณฑ์การให้คะแนน
เป้าหมาย หน่วย
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งานตามภารกิจประจา
1. ความส้าเร็จของการด้าเนินงานด้านข้อมูล
1.1 ร้อยละความส้าเร็จของการรายงานข้อมูลรายได้จากการ
บริหารที่ราชพัสดุ ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน ผ่านระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
1.2 ร้อยละความส้าเร็จของการรายงานข้อมูลของการก่อหนีผูกพันและ
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
และการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนีผูกพันตาม
มาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายภาครัฐในไตรมาสที่ 4 ปี 2559
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2. ความส้าเร็จของการด้าเนินงานพัสดุดา้ นเงินค่าใช้จา่ ยใน
การบริหารงานที่ราชพัสดุ (10%) ประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 รอบครึ่งปีแรก งบดำเนินงำน
2.1 ร้อยละความส้าเร็จของการด้าเนินงานด้านพัสดุ งานจ้างเหมารักษา
ความปลอดภัยศูนย์ราชการฯ ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
(จ้านวน 5 งวด)
2.2 ร้อยละความส้าเร็จของการด้าเนินงานด้านพัสดุ งานจ้างเหมารักษา
ความสะอาดศูนย์ราชการฯ ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
(จ้านวน 5 งวด)
2.3 ร้อยละความส้าเร็จของการด้าเนินงานด้านพัสดุ งานดูแลบ้ารุงรักษา
สวนหย่อม ตัดแต่งไม้ทรงพุ่มและไม้ยืนต้น ภายในวันที่ 10
ของทุกเดือน (จ้านวน 5 งวด)
2.3 ความส้าเร็จของการด้าเนินงานด้านพัสดุ งานจ้างเหมาบริการ
ก้าจัดปลวกและหนูภายในศูนย์ราชการฯ งวดที่ 1 (ต.ค.-พ.ย. 60)
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ภายในวันที่
30 ธ.ค. 60

ช้ากว่าก้าหนด
10 วันขึนไป

ช้ากว่าก้าหนด
7 - 9 วัน

ช้ากว่าก้าหนด
4 - 6 วัน

ช้ากว่าก้าหนด
1 - 3 วัน

ภายในก้าหนด
ระยะเวลา

ตังค่าเป้าหมาย
ระดับ 5

ยุทธศาสตร์/
ตัวชีวัด
งานประจ้า
งานตามภารกิจประจา (ต่อ)
3. ความส้าเร็จของการด้าเนินงานพัสดุดา้ นเงินค่าใช้จา่ ยใน
การบริหารงานที่ราชพัสดุ (10%) ประจ้าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 รอบครึ่งปีแรก งบลงทุน

-2ตัวชี้วัดและเป้ำหมำย กำรดำเนินงำนของ นำยนันทพัทธ์ เทียบเทียม
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561
(วันที่ ๑ ตุลำคม 2560 - วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2561)
น้าหนัก
เกณฑ์การให้คะแนน
เป้าหมาย หน่วย
1
2
3
(ร้อยละ)

3.1 ความส้าเร็จของการด้าเนินงานด้านพัสดุ งานจัดซือเครื่องมือ
อุปกรณ์เพื่อใช้ในการซ่อมศูนย์ราชการฯ

1.25

3.2 ความส้าเร็จของการด้าเนินงานด้านพัสดุ งานจัดซือเครื่องดูดฝุ่น
เพื่อใช้ในการซ่อมศูนย์ราชการฯ

0.55

3.3 ความส้าเร็จของการด้าเนินงานด้านพัสดุ งานจัดซือครุภัณฑ์
ส้านักงาน

0.70
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ผลการด้าเนินการ
(ต.ค.60-ก.พ.61)
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10 วันขึนไป
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ภายในวันที่
10 กพ. 61

ช้ากว่าก้าหนด
10 วันขึนไป

ช้ากว่าก้าหนด
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ช้ากว่าก้าหนด
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งานภาคบังคับ
1. ระดับความส้าเร็จของการจัดท้าควบคุมภายในทันตาม
ก้าหนดระยะเวลา

1.00

2. ระดับความส้าเร็จของการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจทิ ัล
ด้านข้อมูลของหน่วยงาน

0.25

3. ระดับความส้าเร็จของการมีส่วนร่วมในการจัดท้าโครงการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
3.1 ก้าหนดตัวชีวัดและเป้าหมายของกรมธนารักษ์สู่ระดับบุคคล
โดยมีการบันทึกข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อกั ษรกับข้าราชการทุก
ระดับและสื่อสารท้าความเข้าใจ
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ตาม
เกณฑ์
การวัด

คะแนน

คะแนน

<10

-

>=10

-

>=15

-

>=20

-

25

จัดท้าและส่ง
ข้อมูลค้ารับรอง
การปฏิบัติราชการ
พร้อมรายละเอียด
ตัวชีวัดค่าเป้าหมาย
รอบ 5 เดือน แรก

ใช้ผลคะแนน
ของแผนงาน

ตังค่าเป้าหมาย

ใช้ผลคะแนน
ของ สท.

ตังค่าเป้าหมาย

ระดับ 5

ระดับ 5

ตังค่าเป้าหมาย
ระดับ 5

