คําสั่ง กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33
ที่ 65 / 2552
เรื่อง มอบหมายความรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 2552 ของ กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33
*************************
ในปงบประมาณ พ.ศ.2552 สํานักงานตํารวจแหงชาติไดเจรจาและทําขอตกลงกับสํานักงาน ก.พ.ร. ในการจัดทํา
คํารับรองการปฏิบั ติราชการประจําป 2552 ประกอบดวย 4 มิติ รวม 42 ตัวชี้ วัด ในสวนของกองบั ญชาการตํา รวจ
ตระเวนชายแดน กําหนดใหมีการถายทอดตัวชี้วัดดังกลาว ลงถึงระดับกองบังคับการ และกองกํากับการ ในสวนของ กอง
กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 กําหนดใหถายทอดตัวชี้วัดสูระดับบุคคลในระดับ รองผูกํากับการ สารวัตร
ผูบังคับกองรอยปฏิบัติการ จํานวน 4 มิติ 13 ตัวชี้วัดหลัก 31 ตัวชี้วัดยอย (รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย)
ดังนั้น เพื่อใหการดํา เนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 2552 ของ กองกํากั บการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ 33 เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพสูงสุด และบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคของแตละตัวชี้วัด จึง
มอบหมายให รองผูกํากับการ สารวัตร ผูบังคับกองรอยปฏิบัติการ กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 อํานวยการ
ควบคุ ม กํา กับดูแลตัวชี้วัด และมอบหมายหนวยเจาภาพหลัก เปนผูรับผิ ดชอบตั วชี้วัด พรอมแจง แนวทางในการติ ดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 2552 ดังนี้
1. พั น ตํ า รวจโท อั ค รภณ สั ต ถาผล รองผู กํ า กั บ การ กองกํ า กั บ การตํ า รวจตระเวนชายแดนที่ 33 (1)
อํานวยการควบคุม กํากับดูแลตัวชี้วัดตามคํารับรองปฏิบัติราชการประจําป 2552 จํานวน 17 ตัวชี้วัด
1.1 ตัวชี้วัดที่ 3.1.15 ระดับความสําเร็จในการแกไขปญหาดานความมั่นคงของชาติแบบบูรณาการใน 8 ดาน
1.2 ตัวชี้วัดที่ 3.1.17.1 หมูบานเปาหมายที่ดําเนินการกิจกรรมเฝาระวังและแกไขปญหาสถานการณชายแดน
เพื่อความสงบเรียบรอยและความมั่นคงของรัฐ (เฉพาะพื้นที่ติดชายแดนกัมพูชาและพมา)
1.3 ตัวชี้วัดที่ 3.1.22.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกรแบบองครวมมุงเนน Output Outcome และ Impact
โดยมีคูเทียบเคียง (Benchmarking)
1.4 ตัวชี้วัดที่ 3.1.22.2 ระดับความสําเร็จของการวางแผนปรับปรุงองคกรสูการจัดการผลกระทบทางลบตอ
องคกรและสังคม
1.5 ตัวชี้วัดที่ 3.2.4 คนตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมายที่ดําเนินการจับกุมผลักดันออกนอกราชอาณาจักรไม
นอยกวา ........... คน
1.6 ตัวชี้วัดที่ 3.2.5 หมูบานเปาหมายที่ดําเนินการกิจกรรมเฝาระวังและแกไขปญหาสถานการณชายแดน
เพื่อความสงบเรียบรอยและความมั่นคงของรัฐ
1.7 ตัวชี้วัดที่ 3.3.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการปองกันอาชญากรรมสําคัญ

1.8 ตัวชี้วัดที่ 3.3.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการปราบปรามอาชญากรรมสําคัญใน
พื้นที่ชายแดน
1.9 ตัวชี้วัดที่ 3.3.3 ระดับความสําเร็จในการจัดระบบเฝาระวังชายแดน
1.10 ตัวชี้วัดที่ 3.3.4 ระดับความสําเร็จของการจัดระบบเครือขายชายแดน
1.11 ตัวชี้วัดที่ 3.3.5 ระดับความสําเร็จของการสรางความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
1.12 ตัวชี้วัดที่ 3.3.14.2 ระดับความสําเร็จของจํานวนเรื่องในความรับผิดชอบ ของ งานแผนงานและงบประมาณ
ที่ดําเนินการไดแลวเสร็จ
1.13 ตัวชี้วัดที่ 3.3.14.4 ระดับความสําเร็จของจํานวนเรื่องในความรับผิดชอบของ งานการขาว ที่ดําเนินการได
แลวเสร็จ
1.14 ตัว ชี้วัดที่ 3.3.14.8 ระดั บความสํา เร็ จของจํานวนเรื่อ งในความรับผิด ชอบของ กองรอ ยตํ ารวจตระเวน
ชายแดนที่ 333 (สนับสนุนการรบ) ที่ดําเนินการไดแลวเสร็จ
1.15 ตัวชี้วัดที่ 14.1.1 รอยละของจํานวนขอที่ผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับที่ยอมรับได
( วัดกระบวนการ )
1.16 ตัวชี้ วัดที่ 14.1.2 ระดับความสํ าเร็จของรอยละเฉลี่ ยถว งน้ําหนัก ในการบรรลุเปา หมายความสํ าเร็จของ
ผลลัพธในการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ
1.17 ตัว ชี้วัดที่ 14.2 ระดับความสําเร็ จของรอ ยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็ จของ
ผลลัพธ
2. พันตํารวจโท ถวัลย บุญสูง รองผูกํากับการ กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 (2) อํานวยการ
ควบคุม กํากับดูแลตัวชี้วัด ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 2552 จํานวน 6 ตัวชี้วัด ดังนี้
2.1 ตัวชี้วัดที่ 3.1.22.3 ระดับความสําเร็จของการสรางความสัมพันธกับผูรับบริการหลักและผูมีสวนไดสวนเสีย
ขององคกร
2.2 ตัวชี้วัดที่ 3.3.6 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการสนองงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริใน ร.ร.ตชด.
2.3 ตัวชี้วัดที่ 3.3.8 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานบรรเทาภัยในพระบรมราชานุเคราะห
2.4 ตัวชี้วัดที่ 3.3.14.5 ระดับความสําเร็จของจํานวนเรื่องในความรับผิดชอบของ งานการเงิน ที่ดําเนินการได
แลวเสร็จ
2.5 ตัว ชี้วั ดที่ 3.3.14.7 ระดับ ความสํ าเร็จของจํา นวนเรื่องในความรับผิดชอบของ กองรอ ยตํ ารวจตระเวน
ชายแดนที่ 332 (งานกิจการพลเรือน) ที่ดําเนินการไดแลวเสร็จ
2.6 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ
3. พันตํารวจโท สิปปนันท สรณคุณแกว รองผูกํากับการ กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 (3)
อํานวยการควบคุม กํากับดูแลตัวชี้วัด ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 2552 จํานวน 8 ตัวชี้วัด ดังนี้
3.1 ตัวชี้วัดที่ 3.1.19 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการตรวจราชการแบบมุงผลสัมฤทธิ์
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3.2 ตัวชี้วัดที่ 3.1.20.1 ระดับความสําเร็จของการนําผลการประเมินการปฏิบัติราชการไปใชในการประกอบการ
พิจารณาเลื่อนตําแหนงของขาราชการตํารวจใหสอดคลองกับแนวทางหรือคําสั่ง หรือระเบียบที่กําหนดของตําแหนงทั้งหมด
3.3 ตัวชี้วัดที่ 3.1.21 ระดับความสําเร็จของการกํากับดูแลที่ดีของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
3.4 ตัวชี้วัดที่ 3.3.14.1 ระดับความสําเร็จของจํานวนเรื่องในความรับผิดชอบของ งานธุรการกําลังพล และวินัย
ที่ดําเนินการไดแลวเสร็จ
3.5 ตัวชี้วัดที่ 3.3.14.3 ระดับความสําเร็จของจํานวนเรื่องในความรับผิดชอบของ งานสงกําลังบํารุง ที่ดําเนินการ
ไดแลวเสร็จ
3.6 ตัวชี้วัดที่ 3.3.14.6 ระดับความสําเร็จของจํานวนเรื่องในความรับผิดชอบของ กองรอยตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ 331 (สนับสนุน) ที่ดําเนินการไดแลวเสร็จ
3.7 ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการการปองกันและปราบปรามการทุจริต
3.8 ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ
4. การมอบหมายผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินการและจัดเก็บขอมูลตามตัวชี้วัด
4.1 มอบหมายให งานธุรการกําลังพลและวินัย กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 เปนผูรับผิดชอบ โดย
สารวัตรงานธุรการกําลังพลและวินัย กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 และ รองสารวัตรงานธุรการกําลังพลและ
วินัย กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 เปนผูจัดเก็บขอมูล จํานวน 6 ตัวชี้วัด ดังนี้
4.1.1 ตัวชี้วัดที่ 3.1.19 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการตรวจราชการแบบมุงผลสัมฤทธิ์
4.1.2 ตัวชี้วัดที่ 3.1.20.1 ระดับความสําเร็จของการนําผลการประเมินการปฏิบัติราชการไปใชในการ
ประกอบการพิจารณาเลื่อนตําแหนงของขาราชการตํารวจใหสอดคลองกับแนวทางหรือคําสั่งหรือระเบียบที่กําหนดของ
ตําแหนงทั้งหมด
4.1.3 ตัวชี้วัดที่ 3.1.21 ระดับความสําเร็จของการกํากับดูแลตนเองที่ดีของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
4.1.4 ตัวชี้วัดที่ 3.3.14 ระดับความสําเร็จของจํานวนเรื่องที่ฝายอํานวยการของ กองกํากับการตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33 ดําเนินการไดแลวเสร็จ
4.1.5 ตัวชี้วัดที่ 3.3.14.1 ระดับความสําเร็จของจํานวนเรื่องในความรับผิดชอบของ งานธุรการกําลังพล และ
วินัย ที่ดําเนินการไดแลวเสร็จ
4.1.6 ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริต
4.2 มอบหมายให งานแผนงานและงบประมาณ กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 เปนผูรับผิดชอบ โดย
สารวัตรงานแผนงานและงบประมาณ กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 และรองสารวัตรงานแผนงานและงบประมาณ
กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 เปนผูจัดเก็บขอมูล จํานวน 15 ตัวชี้วัด ดังนี้
4.2.1 ตัวชี้วัดที่ 3.1.15 ระดับความสําเร็จในการแกไขปญหาดานความมั่นคงของชาติแบบบูรณาการใน 8 ดาน
4.2.2 ตัวชี้วัดที่ 3.1.17.1 หมูบานเปาหมายที่ดําเนินการกิจกรรมเฝาระวังและแกไขปญหาสถานการณ
ชายแดนเพื่อความสงบเรียบรอยและความมั่นคงของรัฐ (เฉพาะพื้นที่ติดกับชายแดนกัมพูชาและพมา)
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4.2.3 ตัวชี้วัดที่ 3.1.22.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาองคกรแบบองครวมมุงเนน Output Outcome
และ Impact โดยมีคูเทียบเคียง (Benchmarking)
4.2.4 ตัวชี้วัดที่ 3.1.22.2 ระดับความสําเร็จของการวางแผนปรับปรุงองคกรสูการจัดการผลกระทบทางลบ
ตอองคกรและสังคม
4.2.5 ตัวชี้วัดที่ 3.2.4 คนตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมายที่ดําเนินการจับกุมผลักดันออกนอกราชอาณาจักรไม
นอยกวา.........คน
4.2.6 ตัวชี้วัดที่ 3.2.5 หมูบานเปาหมายที่ดําเนินการกิจกรรมเฝาระวังและแกไขปญหาสถานการณชายแดนเพื่อ
ความสงบเรียบรอยและความมั่นคงของรัฐ
4.2.7 ตัวชี้วัดที่ 3.3.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการปองกันอาชญากรรมสําคัญ
4.2.8 ตัวชี้วัดที่ 3.3.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการปราบปรามอาชญากรรมสําคัญ
ในพื้นที่ชายแดน
4.2.9 ตัวชี้วัดที่ 3.3.3 ระดับความสําเร็จในการจัดระบบเฝาระวังชายแดน
4.2.10 ตัวชี้วัดที่ 3.3.5 ระดับความสําเร็จของการสรางความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
4.2.11 ตัวชี้วัดที่ 3.3.13 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2.12 ตัวชี้วัดที่ 3.3.14.2 ระดับความสําเร็จของจํานวนเรื่องในความรับผิดชอบของ งานแผนงานและงบประมาณ
ที่ดําเนินการไดแลวเสร็จ
4.2.13 ตัวชี้วัดที่ 14.1.1 รอยละของจํานวนขอที่ผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับที่ยอมรับ
ได (วัดกระบวนการ)
4.2.14 ตัวชี้วัดที่ 14.1.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของ
ผลลัพธในการดําเนินการตามแผนพัฒนาองคการ
4.2.15 ตัวชี้วัดที่ 14.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายความสําเร็จของผลลัพธ
4.3 มอบหมายให งานสงกําลังบํารุง กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 เปนผูรับผิดชอบ โดย สารวัตร
งานสงกําลังบํารุง กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 และ รองสารวัตรงานสงกําลังบํารุง กองกํากับการตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33 เปนผูจัดเก็บขอมูล จํานวน 2 ตัวชี้วัด ดังนี้
4.3.1 ตัวชี้วัดที่ 3.3.14.4 ระดับความสําเร็จของจํานวนเรื่องในความรับผิดชอบของ งานสงกําลังบํารุง ที่ดําเนินการ
ไดแลวเสร็จ
4.3.2 ตัวชี้วัดที่ 11 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสวนราชการ
4.4 มอบหมายให งานการขาว กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 เปนผูรับผิดชอบ โดย สารวัตรงาน
การขาว กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 และ รองสารวัตรงานการขาว กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่
33 เปนผูจัดเก็บขอมูล จํานวน 1 ตัวชี้วัด
- ตัวชี้วัดที่ 3.3.14.3 ระดับความสําเร็จของจํานวนเรื่องของ งานการขาวที่ดําเนินการไดแลวเสร็จ
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4.5 มอบหมายให งานการเงิน กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 เปนผูรับผิดชอบ โดย สารวัตรงาน
การเงิน กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 และ รองสารวัตรงานการเงิน กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่
33 เปนผูจัดเก็บขอมูล จํานวน 1 ตัวชี้วัด ดังนี้
- ตัวชี้วัดที่ 3.3.14.5 ระดับความสําเร็จของจํานวนเรื่องในความรับผิดชอบของ งานการเงิน ที่ดําเนินการได
แลวเสร็จ
4.6 มอบหมายให กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 331 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 เปน
ผูรับผิดชอบ โดย ผูบังคับกองรอย (สัญญาบัตร 2) กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 331 กองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ 33 และ รองผูบังคับกองรอย (สัญญาบัตร 1) กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 331 กองกํากับการตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33 เปนผูจัดเก็บขอมูล จํานวน 1 ตัวชี้วัด ดังนี้
- ตัวชี้วัดที่ 3.3.14.6 ระดับความสําเร็จของจํานวนเรื่องในความรับผิดชอบของ กองรอยตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ 331 (สนับสนุน) ที่ดําเนินการไดแลวเสร็จ
4.7 มอบหมายให งานกิจการพลเรือน กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 332 กองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ 33 เปนผูรับผิดชอบ โดย ผูบังคับกองรอย (สัญญาบัตร 2) กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 332 กองกํากับการ
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 และ รองผูบังคับกองรอย (สัญญาบัตร 1) กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 332 กองกํากับ
การตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 เปนผูจัดเก็บขอมูล จํานวน 6 ตัวชี้วัด ดังนี้
4.7.1 ตัวชี้วัดที่ 3.1.22.3 ระดับความสําเร็จของการสรางความสัมพันธกับผูรับบริการหลักและผูมีสวนได
สวนเสียขององคกร
4.7.2 ตัวชี้วัดที่ 3.3.4 ระดับความสําเร็จของการจัดระบบเครือขายชายแดน
4.7.3 ตัวชี้วัดที่ 3.3.6 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการสนองงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
4.7.4 ตัวชี้วัดที่ 3.3.8 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานบรรเทาสาธารณภัยในพระบรมราชานุเคราะห
4.7.5 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสําเร็จในการเปดเผยขอมูลขาวสารของทางราชการ
4.7.6 ตัวชี้วัดที่ 3.3.14.7 ระดับความสําเร็จของจํานวนเรื่องในความรับผิดชอบของ กองรอยตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ 332 (งานกิจการพลเรือน) ที่ดําเนินการไดแลวเสร็จ
4.8 มอบหมายให กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 333 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 เปน
ผูรับผิดชอบ โดย ผูบังคับกองรอย (สัญญาบัตร 2) กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 333 กองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ 33 และ รองผูบังคับกองรอย (สัญญาบัตร 1) กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 333 กองกํากับการตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33 เปนผูจัดเก็บขอมูล จํานวน 1 ตัวชี้วัด ดังนี้
- ตัวชี้วัดที่ 3.3.14.8 ระดับความสําเร็จของจํานวนเรื่องในความรับผิดชอบของ กองรอยตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ 333 (สนับสนุนการรบ) ที่ดําเนินการไดแลวเสร็จ
4.9 มอบหมายให กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 334 กองกํากั บการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 เปน
ผูรับ ผิด ชอบ โดย ผูบังคั บกองรอย (สัญญาบั ตร 2) กองรอ ยตํ ารวจตระเวนชายแดนที่ 334 กองกํากั บการตํา รวจตระเวน
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ชายแดนที่ 33 และ รองผู บังคั บกองรอ ย (สั ญญาบัตร 1) กองรอ ยตํา รวจตระเวนชายแดนที่ 334 กองกํากั บการตํา รวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33 เปน หน วยปฏิบั ติที่ ตอ งรับ การถ ายทอดให ดํา เนิ นการตั วชี้ วัด จากหนวยเจ าภาพหลั ก จํา นวน 6
ตัวชี้วัด ดังนี้
4.9.1 ตัวชี้วัดที่ 3.3.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการปองกันอาชญากรรมสําคัญ
4.9.2 ตัวชี้วัดที่ 3.3.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการปราบปรามอาชญากรรม
สําคัญในพื้นที่ชายแดน
4.9.3 ตัวชี้วัดที่ 3.3.3 ระดับความสําเร็จในการจัดระบบเฝาระวังชายแดน
4.9.4 ตัวชี้วัดที่ 3.3.4 ระดับความสําเร็จของการจัดระบบเครือขายชายแดน
4.9.5 ตัวชี้วัดที่ 3.3.5 ระดับความสําเร็จของการสรางความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
4.9.6 ตัวชี้วัดที่ 3.3.8 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานบรรเทาสาธารณภัยในพระบรมราชานุเคราะห
4.10 มอบหมายให กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 335 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 เปน
ผูรับ ผิด ชอบ โดย ผูบังคั บกองรอย (สัญญาบั ตร 2) กองรอ ยตํ ารวจตระเวนชายแดนที่ 335 กองกํากั บการตํา รวจตระเวน
ชายแดนที่ 33 และ รองผูบังคับกองรอ ย (สัญญาบัตร 1) กองรอ ยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 335 กองกํากับการตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33 เปน หน วยปฏิบั ติที่ ตอ งรับ การถ ายทอดให ดํา เนิ นการตั วชี้ วัด จากหนวยเจ าภาพหลั ก จํา นวน 6
ตัวชี้วัด ดังนี้
4.10.1 ตัวชี้วัดที่ 3.3.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการปองกันอาชญากรรมสําคัญ
4.10.2 ตัวชี้วัดที่ 3.3.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการปราบปรามอาชญากรรม
สําคัญในพื้นที่ชายแดน
4.10.3 ตัวชี้วัดที่ 3.3.3 ระดับความสําเร็จในการจัดระบบเฝาระวังชายแดน
4.10.4 ตัวชี้วัดที่ 3.3.4 ระดับความสําเร็จของการจัดระบบเครือขายชายแดน
4.10.5 ตัวชี้วัดที่ 3.3.5 ระดับความสําเร็จของการสรางความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
4.10.6 ตัวชี้วัดที่ 3.3.8 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานบรรเทาสาธารณภัยในพระบรมราชานุเคราะห
4.11 มอบหมายให กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 336 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 เปน
ผูรับ ผิด ชอบ โดย ผูบังคั บกองรอย (สัญญาบั ตร 2) กองรอ ยตํ ารวจตระเวนชายแดนที่ 336 กองกํากั บการตํา รวจตระเวน
ชายแดนที่ 33 และ รองผูบังคับกองรอ ย (สัญญาบัตร 1) กองรอ ยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 336 กองกํากับการตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33 เปน หน วยปฏิบั ติที่ ตอ งรับ การถ ายทอดให ดํา เนิ นการตั วชี้ วัด จากหนวยเจ าภาพหลั ก จํา นวน 6
ตัวชี้วัด ดังนี้
4.11.1 ตัวชี้วัดที่ 3.3.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการปองกันอาชญากรรมสําคัญ
4.11.2 ตัวชี้วัดที่ 3.3.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการปราบปรามอาชญากรรม
สําคัญในพื้นที่ชายแดน
4.11.3 ตัวชี้วัดที่ 3.3.3 ระดับความสําเร็จในการจัดระบบเฝาระวังชายแดน
4.11.4 ตัวชี้วัดที่ 3.3.4 ระดับความสําเร็จของการจัดระบบเครือขายชายแดน
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4.11.5 ตัวชี้วัดที่ 3.3.5 ระดับความสําเร็จของการสรางความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
4.11.6 ตัวชี้วัดที่ 3.3.8 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานบรรเทาสาธารณภัยในพระบรมราชานุเคราะห
4.12 มอบหมายให กองรอ ยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 337 กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33 เปน
ผูรั บผิด ชอบ โดย ผูบั งคับกองร อย (สัญญาบัตร 2) กองรอ ยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 337 กองกํ ากับการตํ ารวจตระเวน
ชายแดนที่ 33 และ รองผูบังคับกองรอย (สัญญาบัตร 1) กองรอยตํารวจตระเวนชายแดนที่ 337 กองกํากับการตํารวจตระเวน
ชายแดนที่ 33 เปนหนวยปฏิบัติที่ตองรับการถายทอดใหดําเนินการตัวชี้วัดจากหนวยเจาภาพหลัก จํานวน 6 ตัวชี้วัด ดังนี้
4.12.1 ตัวชี้วัดที่ 3.3.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการปองกันอาชญากรรมสําคัญ
4.12.2 ตัวชี้วัดที่ 3.3.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการปราบปรามอาชญากรรมสําคัญ
ในพื้นที่ชายแดน
4.12.3 ตัวชี้วัดที่ 3.3.3 ระดับความสําเร็จในการจัดระบบเฝาระวังชายแดน
4.12.4 ตัวชี้วัดที่ 3.3.4 ระดับความสําเร็จของการจัดระบบเครือขายชายแดน
4.12.5 ตัวชี้วัดที่ 3.3.5 ระดับความสําเร็จของการสรางความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน
4.12.6 ตัวชี้วัดที่ 3.3.8 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานบรรเทาสาธารณภัยในพระบรมราชานุเคราะห
5. แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป 2552
เพื่ อใหก ารดําเนินการเกี่ย วกับ การปฏิ บั ติตามคํ ารับ รองการปฏิ บั ติร าชการ ของ กองกํ า กับ การตํ า รวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33 รวมทั้งการถายทอดตัวชี้ วัดและเป า หมายสู ระดับ รองผู กํ ากั บ การ สารวัตร ผูบั ง คั บ กองรอย
ปฏิ บั ติการ ในสั งกั ดเปนไปดวยความเรีย บรอยและมี ป ระสิ ท ธิ ภาพตามเป า หมายที่ กํ า หนด จึงกํ า ชั บ ใหหนวยงานที่ มี
หนาที่รับผิดชอบแตละตัวชี้วัดดําเนินการ ดังนี้
5.1. การกําหนดแผน/มาตรการ, แนวทางการปฏิบัติ, แนวทางการติดตามประเมินผล รองรับใหดําเนินการ
ไดตามความเหมาะสมและความจําเป นโดยกรณีที่ตัวชี้ วัดใดจํา เปนตองดํา เนิ นการดังกล าวข า งตนใหเสนอขออนุมั ติ
หลักการจากผูบังคับบัญชา เพื่อสั่งการใหหนวยรอง นําแผน/มาตรการ หรือแนวทางไปปฏิบัติ
5.2 การใหคําปรึก ษา แนะนํา รายละเอี ยดเกี่ยวกับการดํ าเนิ นการตามตัว ชี้วัดในความรับ ผิดชอบ ให
หนวยปฏิบัติ ใหมีความรู ความเขาใจ และสามารถปฏิบัติไดอยางชัดเจน เปนรูปธรรม โดยใหผูควบคุม กํากับดูแล แตล ะ
ตัวชี้ วัดตามคํา รับรองการปฏิบัติราชการประจําป 2552 ใหคําปรึกษา แนะนําหนว ยงาน ระดับแผนก/งาน/กองรอย หรือ
ผูรับผิดชอบตัวชี้วัด
5.3 กํากับ ดูแล หนวยในความรับผิดชอบใหดําเนินการใหเปนไปตามวงรอบ หรือเงื่อนระยะเวลา
ในการติดตามประเมินผลตามที่ ก.พ.ร. กําหนดไวในปฏิทินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของสวนราชการประจําป 2552
5.4 ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามความกา วหนา การปฏิบัติตามตัวชี้วั ด (ตามลํา ดับขั้นตอน รอยละ
หรือจํานวน) การบังคับบัญชาหรือการสั่งการ ในความรับผิดชอบใหเกิดความกาวหนาในระดับความสําเร็จของตัวชี้วัดให
สอดคลองกับ หวงระยะเวลาการติ ดตามประเมิ นผล ในรอบ 6 เดื อน 9 เดื อน และ 12 เดือน เพื่อ ให ผลคะแนนการ
ประเมินผลอยูในเกณฑสูง และใหหนวยรับผิดชอบกํากับดูแลตัวชี้วัด รายงานผลการปฏิบัติทันตามหวงระยะเวลาที่กําหนด
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ไวตามแบบฟอรมที่กําหนด แลวจัดสงรายงานไปยังหนวยเจาภาพหลักรับผิดชอบของแตละตัวชี้วัด และใหหนวยเจาภาพ
หลักรับผิดชอบตัวชี้วัดสรุปผลการปฏิบัติในภาพรวมให กก.ฯ เพื่อรวบรวมวิเคราะหผลสง บก./ บช.ตชด.
5.5 หนวยงานเจาภาพหลักรับผิดชอบตัวชี้วัด ใหกําชับและตรวจสอบหนวยปฏิบัติในการดําเนินการตาม
คํา รับ รองการปฏิ บั ติราชการประจําป 2552 เพื่ อใหส อดคล องกั บ หวงระยะเวลา เกณฑ ก ารใหคะแนน และ ระดับ
ความสําเร็จหรือความกาวหนาในแตละตัวชี้วัด ดังนี้
5.5.1 ในรอบ 6 เดือน ( ครบ 31 มี.ค. 52) ควรอยูในเกณฑคะแนน 3 คะแนน และระดับความสําเร็จ
หรือความกาวหนาอยูในขั้นตอนที่ 3
5.5.2 ในรอบ 9 เดือน ( ครบ 30 มิ.ย.52 ) ควรอยู ในเกณฑคะแนน 4 คะแนน และระดับความสําเร็จ
หรือความกาวหนาอยูในขั้นตอนที่ 4
5.5.3 ในรอบ 12 เดือน ( ครบ 30 ก.ย. 52) ควรอยูในเกณฑคะแนน 5 คะแนน และระดับความสําเร็จ
หรือความกาวหนาอยูในขั้นตอนที่ 5
5.6 ใหหนวยรับผิดชอบตัวชี้วัดในแตละ แผนก/งาน/กองรอย รวบรวมขอมูลจัดทําแฟมเอกสาร/หลักฐาน
ที่ เกี่ ย วของกั บ การดํา เนินการของตัวชี้ วัด ในความรั บ ผิ ดชอบใหค รบถ วนทุ ก ขั้ นตอน ของการปฏิ บั ติใ นแตล ะระดั บ
ความสําเร็จ หรือความกาวหนาของตัวชี้วัดนั้น ๆ อยางเปนระบบ ตลอดจนเรีย บเรียงหรืออธิบายลําดับความเปนมา ความ
คืบหนาของการดําเนินการปฏิบัติอยางเปนขั้นตอน เพื่ อเปนการเตรียมความพรอมสําหรับ สํานักงาน ก.พ.ร. และ บริษัท
ทริส จํากัด ดําเนินการตรวจสอบและติดตามประเมินผลตามคํารับรองปฏิบัติราชการประจําป 2552
5.7 หนวยเจ าภาพหลักรับ ผิดชอบตัว ชี้วัด ที่มี ความจํา เป นตอ งปรับ เปลี่ย นรายละเอีย ดการดํ าเนิ นการ
ระยะเวลาในการจัดส งรายงานของหนวยปฏิ บัติหรือกรณีอื่น ๆ ที่เกี่ย วของ กับ การดําเนินการตามตัวชี้วั ด ให ขออนุมัติ
หลักการจากผูบั งคับ บัญชา แลวแจงเวียนแนวทางใหหนว ยปฏิบัติทราบตอไป ทั้งนี้ผลการดําเนิ นการในภาพรวมจะตอง
เปนไปตามรายละเอียด และกรอบเวลาที่ สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด
5.8 ใหขาราชการตํา รวจที่ไดรับมอบหมายตามคําสั่งนี้ รับผิดชอบดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย รวมทั้ง ติดตาม กํากับดูแล และรายงานผลการปฏิบัติตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กองกํากับการตํารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 33 ประจําปงบประมาณ 2552 ให ผูบังคับการ กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 ทราบอยาง
ตอเนื่อง และสรุปรายงานให กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ทราบตามวงรอบและแบบรายงานที่กําหนดตอไป
ทั้งนี้ จึงแจงมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนดไวขางตนโดยเครงครัดตอไป
สั่ง ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2552
(ลงชื่อ) พันตํารวจเอก พงศพิชญ วงศสวัสดิ์
( พงศพิชญ วงศสวัสดิ์ )
ผูกํากับการ กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ 33
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