** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
1. ชื่อตัวชี้วัด

: พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

2. ระดับความสำเร็จ :
ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcome)
** สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธฯ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
-------- ย่อย : มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าประสงค์ที่ : เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. คำนิยาม :
:: ////
4. วิธีการคำนวณ :
:: ///
5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ)
: ผลงานที่ทำได้ = 100 (ร้อยละ)
6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :
(6.1) ไตรมาสที่ 1 : ***กิจกรรมดูและตัดต้นไม้พื้นที่เขตบางแค
เดือน ตุลาคม 2562 อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจัดกิจกรรม
เดือน พฤศจิกายน 2562 ดำเนินการ จำนวน 56 ครั้ง ดำเนินการทุกวัน(เว้นวันหยุดราชการ) บริเวณป้ายรถเมล์ หน้าเดอะมอลล์บางแค,
สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการคร้้งเดียว บริเวณซอยเพชรเกษม 88, ยูเทริน์ใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่ ถนนพุทธมณฑลสาย 3,
ซอยเพชรเกษม 69 แยก 9 (อินทปัจ 15), หมู่บ้านสุขสันต์ 6
เดือน ธันวาคม 2562 ดำเนินการ จำนวน 55 ครั้ง ดำเนินการทุกวัน(เว้นวันหยุดราชการ) บริเวณป้ายรถเมล์ หน้าเดอะมอลล์บางแค,
สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการคร้้งเดียว บริเวณซอยเพชรเกษม 90 หน้าศูนย์สาธารณสุข 40, ยูเทริน์ใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่
ถนนพุทธมณฑลสาย 3, ซอยเพชรเกษม 69 แยก 9 (อินทปัจ 15)
***กิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่เขตบางแค
เดือน ตุลาคม 2562 อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจัดกิจกรรม
เดือน พฤศจิกายน 2562 ดำเนินการ จำนวน 486 ครั้ง เข้าดำเนินการทุกวัน บริเวณซอยเพชรเกษม 88, ยูเทริน์ใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่
ถนนพุทธมณฑลสาย 3, หน้าวัดม่วง, ซอยเพชรเกษม 69 แยก 9 (อินทปัจ 15), หน้าหมู่บ้านสุขสันต์ 6, หน้าหมู่บ้านลัดดารมย์,
วงแหวนเซ็นเตอร์, ใต้สะพานคลองบางอ้าย, ซอยคลองหนองใหญ่, สะพานลอยหน้าตลาดบางแค, ซอยเพชรเกษม 62/3,
ป้ายรถเมล์หน้าเดอะมอลล์บางแค, สวนเพชรกาญจนารมย์, หน้าโรงเรียนบางแคเหนือ, ซอยเพชรเกษม 62/4 และเข้าดำเนินการ 1
ครั้งต่อสัปดาห์ บริเวณซอยเพชรเกษม 88/1, ซอยเพชรเกษม 90 หน้าศูนย์สาธารณสุข 40, ซอยเพชรเกษม 92, ซอยเพชรเกษม 102/1,
ซอยเพชรเกษม 102/4, หน้าโรงเรียนวัดม่วง, ซอยบุญมี คลองหนองใหญ่, ซอยหลังโรงรับจำนำตันเซ็ง, ซอยข้างห้างโลตัสบางแค
เดือน ธันวาคม 2562 ดำเนินการ จำนวน 486 ครั้ง เข้าดำเนินการทุกวัน บริเวณซอยเพชรเกษม 88, ยูเทริน์ใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่
ถนนพุทธมณฑลสาย 3, หน้าวัดม่วง, ซอยเพชรเกษม 69 แยก 9 (อินทปัจ 15), หน้าหมู่บ้านสุขสันต์ 6, หน้าหมู่บ้านลัดดารมย์,
วงแหวนเซ็นเตอร์, ใต้สะพานคลองบางอ้าย, ซอยคลองหนองใหญ่, สะพานลอยหน้าตลาดบางแค, ซอยเพชรเกษม 62/3,
ป้ายรถเมล์หน้าเดอะมอลล์บางแค, สวนเพชรกาญจนารมย์, หน้าโรงเรียนบางแคเหนือ, ซอยเพชรเกษม 62/4 และเข้าดำเนินการ 1
ครั้งต่อสัปดาห์ บริเวณซอยเพชรเกษม 88/1, ซอยเพชรเกษม 90 หน้าศูนย์สาธารณสุข 40, ซอยเพชรเกษม 92, ซอยเพชรเกษม 102/1,
ซอยเพชรเกษม 102/4, หน้าโรงเรียนวัดม่วง, ซอยบุญมี คลองหนองใหญ่, ซอยหลังโรงรับจำนำตันเซ็ง, ซอยข้างห้างโลตัสบางแค
***โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพื้นที่เสียงต่ออาชญากรรม
ประจำเดือนตุลาคม 2562 ขออนุมัติจัดกิจกรรม
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
- เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
จุดที่ติดตั้งตู้เขียว จำนวน 22 จุด (ตั้งแต่วันที่ 1 ? 26 พฤศจิกายน 2562 รวม 26 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ
1,716 ครั้ง
ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในแต่ละพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล)
พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม จำนวน 1 แห่ง บริเวณ หน้าวัดม่วง
- เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม (ตั้งแต่วันที่ 1 ? 26 พฤศจิกายน 2562 รวม 26 วัน) ตรวจวันละ 3
ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 78 ครั้ง
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** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง จำนวน 4 แห่ง
1.บริเวณ ซอยเพชรเกษม 62/3
2.บริเวณ ซอยเพชรเกษม 88/1
3.บริเวณ ซอยเพชรเกษม 92
4.บริเวณ ซอยเพชรเกษม 102/4
- เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม (ตั้งแต่วันที่ 1-26 พฤศจิกายน 2562) รวม 26 วัน) ตรวจวันละ 3
ครั้งต่อ จุดจำนวน 4 จุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 312 ครั้ง
ประจำเดือนธันวาคม 2562
- เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
จุดที่ติดตั้งตู้เขียว จำนวน 22 จุด (ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 24 ธันวาคม 2562 รวม 28 วัน)
ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 1,848 ครั้ง
ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในแต่ละพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล)
พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม จำนวน 1 แห่ง บริเวณ หน้าวัดม่วง
- เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม (ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 24 ธันวาคม 2562 รวม 28 วัน)
ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 84 ครั้ง
พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง จำนวน 4 แห่ง
1.บริเวณ ซอยเพชรเกษม 62/3
2.บริเวณ ซอยเพชรเกษม 88/1
3.บริเวณ ซอยเพชรเกษม 92
4.บริเวณ ซอยเพชรเกษม 102/4
- เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม (ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 24 ธันวาคม 2562 รวม 28 วัน)
ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อ จุดจำนวน 4 จุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 336 ครั้ง
(6.2) ไตรมาสที่ 2 : ***กิจกรรมดูแลตัดต้นไม้พื้นที่เขตบางแค
เดือน มกราคม 2563 ดำเนินการ จำนวน 55 ครั้ง ดำเนินการทุกวัน(เว้นวันหยุดราชการ) บริเวณป้ายรถเมล์ หน้าเดอะมอลล์บางแค,
สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการคร้้งเดียว บริเวณซอยเพชรเกษม 88, หน้าวัดม่วง, หน้าโรงเรียนวัดม่วง
เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการ จำนวน 54 ครั้ง ดำเนินการทุกวัน(เว้นวันหยุดราชการ) บริเวณป้ายรถเมล์ หน้าเดอะมอลล์บางแค,
สวนเพชรกาญจนารมย์ และดำเนินการคร้้งเดียว บริเวณหน้าวัดม่วง, หน้าโรงเรียนวัดม่วง
เดือน มีนาคม 2563 ดำเนินการ จำนวน 45 ครั้ง ดำเนินการทุกวัน บริเวณป้ายรถเมล์ หน้าเดอะมอลล์บางแค, ดำเนินการคร้้งเดียว
บริเวณยูเทรินใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่ ถนนพุทธมณฑลสาย 3, หน้าโรงเรียนวัดม่วง และดำเนินการ 13 ครั้ง บริเวณถนน 60 พรรษา
***กิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่เขตบางแค
เดือน มกราคม 2563 ดำเนินการ จำนวน 486 ครั้ง เข้าดำเนินการทุกวัน บริเวณซอยเพชรเกษม 88, ยูเทริน์ใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่
ถนนพุทธมณฑลสาย 3, หน้าวัดม่วง, ซอยเพชรเกษม 69 แยก 9 (อินทปัจ 15), หน้าหมู่บ้านสุขสันต์ 6, หน้าหมู่บ้านลัดดารมย์,
วงแหวนเซ็นเตอร์, ใต้สะพานคลองบางอ้าย, ซอยคลองหนองใหญ่, สะพานลอยหน้าตลาดบางแค, ซอยเพชรเกษม 62/3,
ป้ายรถเมล์หน้าเดอะมอลล์บางแค, สวนเพชรกาญจนารมย์, หน้าโรงเรียนบางแคเหนือ, ซอยเพชรเกษม 62/4 และเข้าดำเนินการ 1
ครั้งต่อสัปดาห์ บริเวณซอยเพชรเกษม 88/1, ซอยเพชรเกษม 90 หน้าศูนย์สาธารณสุข 40, ซอยเพชรเกษม 92, ซอยเพชรเกษม 102/1,
ซอยเพชรเกษม 102/4, หน้าโรงเรียนวัดม่วง, ซอยบุญมี คลองหนองใหญ่, ซอยหลังโรงรับจำนำตันเซ็ง, ซอยข้างห้างโลตัสบางแค
เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดำเนินการ จำนวน 486 ครั้ง เข้าดำเนินการทุกวัน บริเวณซอยเพชรเกษม 88, ยูเทริน์ใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่
ถนนพุทธมณฑลสาย 3, หน้าวัดม่วง, ซอยเพชรเกษม 69 แยก 9 (อินทปัจ 15), หน้าหมู่บ้านสุขสันต์ 6, หน้าหมู่บ้านลัดดารมย์,
วงแหวนเซ็นเตอร์, ใต้สะพานคลองบางอ้าย, ซอยคลองหนองใหญ่, สะพานลอยหน้าตลาดบางแค, ซอยเพชรเกษม 62/3,
ป้ายรถเมล์หน้าเดอะมอลล์บางแค, สวนเพชรกาญจนารมย์, หน้าโรงเรียนบางแคเหนือ, ซอยเพชรเกษม 62/4 และเข้าดำเนินการ 1
ครั้งต่อสัปดาห์ บริเวณซอยเพชรเกษม 88/1, ซอยเพชรเกษม 90 หน้าศูนย์สาธารณสุข 40, ซอยเพชรเกษม 92, ซอยเพชรเกษม 102/1,
ซอยเพชรเกษม 102/4, หน้าโรงเรียนวัดม่วง, ซอยบุญมี คลองหนองใหญ่, ซอยหลังโรงรับจำนำตันเซ็ง, ซอยข้างห้างโลตัสบางแค
เดือน มีนาคม 2563 ดำเนินการ จำนวน 208 ครั้ง เข้าดำเนินการทุกวัน บริเวณซอยเพชรเกษม 92, ยูเทริน์ใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่
ถนนพุทธมณฑลสาย 3, ป้ายรถโดยสารประจำทางหน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค, ซอยคลองหนองใหญ่, ซอยเพชรเกษม 102/3,
ทะเลสาบหมู่บ้านเศรษฐกิจ เข้าดำเนินการ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ บริเวณซอยเพชรเกษม 102/4, หมู่บ้านเศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1),
บริเวณอาคารร้างในซอยหลังโรงรับจำนำตันเซ็ง และเข้าดำเนินการเดือนละ 2 ครั้ง บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัส บางแค,
ซอยร่มไทร, ถนนราชมนตรี, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุง
***โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพื้นที่เสียงต่ออาชญากรรม
ประจำเดือน มกราคม 2563
- เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
จุดที่ติดตั้งตู้เขียว จำนวน 22 จุด (ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2562 - 20 มกราคม 2563 รวม 27 วัน)
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** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 1,782 ครั้ง
ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในแต่ละพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล)
พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม จำนวน 1 แห่ง บริเวณ หน้าวัดม่วง
- เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม (ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2562 - 20 มกราคม 2563 รวม 27 วัน)
ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 81 ครั้ง
พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง จำนวน 4 แห่ง
1.บริเวณ ซอยเพชรเกษม 62/3
2.บริเวณ ซอยเพชรเกษม 88/1
3.บริเวณ ซอยเพชรเกษม 92
4.บริเวณ ซอยเพชรเกษม 102/4
- เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม (ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2562 - 20 มกราคม 2563 รวม 27 วัน)
ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อ จุดจำนวน 4 จุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 324 ครั้ง
หมายเหตุ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย ในการจัดทำทะเบียนประวัติ
และออกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ณ ห้าง U
Amulet Plaza บริเวณข้างลานจอดรถห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาเพชรเกษม เขตบางแค ระหว่างวันที่ 10 มกราคม ? 31 มีนาคม 2563
เวลา 08.00 ? 18.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
- เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
จุดที่ติดตั้งตู้เขียว จำนวน 22 จุด (ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม - 25 กุมภาพันธ์ 2563 รวม 36 วัน)
ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 2,376 ครั้ง
ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในแต่ละพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล)
พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม จำนวน 1 แห่ง บริเวณ หน้าวัดม่วง
- เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม (ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม - 25 กุมภาพันธ์ 2563 รวม 36 วัน)
ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 108 ครั้ง
พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง จำนวน 4 แห่ง
1.บริเวณ ซอยเพชรเกษม 62/3
2.บริเวณ ซอยเพชรเกษม 88/1
3.บริเวณ ซอยเพชรเกษม 92
4.บริเวณ ซอยเพชรเกษม 102/4
- เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม (ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม - 25 กุมภาพันธ์ 2563 รวม 36 วัน)
ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อ จุดจำนวน 4 จุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 432 ครั้ง
หมายเหตุ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย ในการจัดทำทะเบียนประวัติ และออกบัตรประจำตัวคน
ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ณ ห้าง U Amulet Plaza
บริเวณข้างลานจอดรถห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาเพชรเกษม เขตบางแค ระหว่างวันที่ 10 มกราคม ? 31 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 ?
18.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ประจำเดือน มีนาคม 2563
- เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
จุดที่ติดตั้งตู้เขียว จำนวน 22 จุด (ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ? 20 มีนาคม 2563 รวม 24 วัน)
ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 1,584 ครั้ง
ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในแต่ละพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล)
พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม จำนวน 1 แห่ง บริเวณ หน้าวัดม่วง
- เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม (ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ? 20 มีนาคม 2563 รวม 24 วัน)
ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 72 ครั้ง
พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง จำนวน 4 แห่ง
1.บริเวณ ซอยเพชรเกษม 62/3
2.บริเวณ ซอยเพชรเกษม 88/1
3.บริเวณ ซอยเพชรเกษม 92
4.บริเวณ ซอยเพชรเกษม 102/4
- เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม (ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ? 20 มีนาคม 2563 รวม 24 วัน)
ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อ จุดจำนวน 4 จุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 288 ครั้ง
หมายเหตุ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย ในการจัดทำทะเบียนประวัติ และออกบัตรประจำตัวคน
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** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยของแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ณ ห้าง U Amulet Plaza
บริเวณข้างลานจอดรถห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาเพชรเกษม เขตบางแค ระหว่างวันที่ 10 มกราคม ? 18 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 ?
18.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
(6.3) ไตรมาสที่ 3 : ***กิจกรรมดูและตัดต้นไม้พื้นที่เขตบางแค
เดือน เมษายน 2563 ดำเนินการ จำนวน 39 ครั้ง ดำเนินการทุกวัน บริเวณป้ายรถเมล์ หน้าเดอะมอลล์บางแค, ดำเนินการ 3 คร้้ง
บริเวณหมู่บ้านเศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1) ดำเนินการ 5 ครั้ง บริเวณถนนนครลุง และดำเนินการครั้งเดียว
บริเวณซอยคลองหนองใหญ่เดือน พฤษภาคม 2563 ดำเนินการ จำนวน 37 ครั้ง ดำเนินการทุกวัน บริเวณป้ายรถเมล์ หน้าเดอะมอลล์บางแค, ดำเนินการ 2 คร้้ง
บริเวณหมู่บ้านเศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม 102/1) ซอยคลองหนองใหญ่และถนนราชมนตรี
เดือน มิถุนายน 2563 ดำเนินการ จำนวน 31 ครั้ง ดำเนินการทุกวัน บริเวณป้ายรถเมล์ หน้าเดอะมอลล์บางแค, ดำเนินการคร้้งเดียว
ถนนนครลุง
***กิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่เขตบางแค
เดือน เมษายน 2563 ดำเนินการ จำนวน 202 ครั้ง เข้าดำเนินการทุกวัน บริเวณซอยเพชรเกษม 92, ยูเทริน์ใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่
ถนนพุทธมณฑลสาย 3, ป้ายรถโดยสารประจำทางหน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค, ซอยคลองหนองใหญ่, ปากซอยเพชรเกษม
102/3, ทะเลสาบหมู่บ้านเศรษฐกิจ เข้าดำเนินการ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ บริเวณซอยเพชรเกษม 102/4, หมู่บ้านเศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม
102/1), บริเวณอาคารร้างในซอยหลังโรงรับจำนำตันเซ็ง และเข้าดำเนินการเดือนละ 2 ครั้ง บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัส บางแค,
ซอยร่มไทร, ถนนราชมนตรี, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุง
เดือน พฤษภาคม 2563 ดำเนินการ จำนวน 208 ครั้ง เข้าดำเนินการทุกวัน บริเวณซอยเพชรเกษม 92, ยูเทริน์ใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่
ถนนพุทธมณฑลสาย 3, ป้ายรถโดยสารประจำทางหน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค, ซอยคลองหนองใหญ่, ปากซอยเพชรเกษม
102/3, ทะเลสาบหมู่บ้านเศรษฐกิจ เข้าดำเนินการ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ บริเวณซอยเพชรเกษม 102/4, หมู่บ้านเศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม
102/1), บริเวณอาคารร้างในซอยหลังโรงรับจำนำตันเซ็ง และเข้าดำเนินการเดือนละ 2 ครั้ง บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัส บางแค,
ซอยร่มไทร, ถนนราชมนตรี, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุง
เดือน มิถุนายน 2563 ดำเนินการ จำนวน 202 ครั้ง เข้าดำเนินการทุกวัน บริเวณซอยเพชรเกษม 92, ยูเทริน์ใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่
ถนนพุทธมณฑลสาย 3, ป้ายรถโดยสารประจำทางหน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค, ซอยคลองหนองใหญ่, ปากซอยเพชรเกษม
102/3, ทะเลสาบหมู่บ้านเศรษฐกิจ เข้าดำเนินการ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ บริเวณซอยเพชรเกษม 102/4, หมู่บ้านเศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม
102/1), บริเวณอาคารร้างในซอยหลังโรงรับจำนำตันเซ็ง และเข้าดำเนินการเดือนละ 2 ครั้ง บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัส บางแค,
ซอยร่มไทร, ถนนราชมนตรี, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุง
***โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพื้นที่เสียงต่ออาชญากรรม
ประจำเดือนเมษายน 2563
- เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
จุดที่ติดตั้งตู้เขียว จำนวน 8 จุด (ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม ? 20 เมษายน 2563 รวม 31 วัน)
ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 744 ครั้ง
ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในแต่ละพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล)
พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม จำนวน 5 แห่ง
1. บริเวณสวนบางแคภิรมย์
2. บริเวณซอยร่มไทร
3. บริเวณซอยคลองหนองใหญ่
4. บริเวณสะพานลอยสำเพ็ง 2
5. บริเวณมูลนิธิ 5 ธันวา
- เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม (ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม - 20 เมษายน2563 รวม 31 วัน)
ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด จำนวน 5 จุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 465 ครั้ง
พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง จำนวน 6 แห่ง
1. บริเวณสวนสุขภาพกาญจนาภิเษก (สวนเพชรกาญจนารมย์)
2. บริเวณถนนราชมนตรี
3. บริเวณปากซอยเพชรเกษม 102/3
4. บริเวณถนน 60 พรรษา
5. บริเวณถนนนครลุง
6. บริเวณทะเลสาบหมู่บ้านเศรษฐกิจ
- เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม (ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม ? 20 เมษายน 2563 รวม 31 วัน)
ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด จำนวน 6 จุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 558 ครั้ง
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** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
หมายเหตุ - เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดคัดกรองไวรัสโคโลนา 2019 (COVID ? 19) บริเวณ หน้าปั๊ม ปตท. ซอยพระรามที่ 2
ซอย 92 ถนนพระรามที่ 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ไม่เว้นวันหยุดราชการ
- เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนจุดตรวจป้องกันอาชญากรรมในห้วงประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉิน โควิด ? 19
ร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
- เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
จุดที่ติดตั้งตู้เขียว จำนวน 8 จุด (ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน ? 26 พฤษภาคม 2563 รวม 36 วัน)
ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 864 ครั้ง
ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในแต่ละพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล)
พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม จำนวน 5 แห่ง
1. บริเวณสวนบางแคภิรมย์
2. บริเวณซอยร่มไทร
3. บริเวณซอยคลองหนองใหญ่
4. บริเวณสะพานลอยสำเพ็ง 2
5. บริเวณมูลนิธิ 5 ธันวา
- เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม (ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน ? 26 พฤษภาคม 2563 รวม 36 วัน)
ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด จำนวน 5 จุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 540 ครั้ง
พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง จำนวน 6 แห่ง
1. บริเวณสวนสุขภาพกาญจนาภิเษก (สวนเพชรกาญจนารมย์)
2. บริเวณถนนราชมนตรี
3. บริเวณปากซอยเพชรเกษม 102/3
4. บริเวณถนน 60 พรรษา
5. บริเวณถนนนครลุง
6. บริเวณทะเลสาบหมู่บ้านเศรษฐกิจ
- เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม (ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน ? 26 พฤษภาคม 2563 รวม 36 วัน)
ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด จำนวน 6 จุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 648 ครั้ง
ประจำเดือนมิถุนายน 2563
- เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
จุดที่ติดตั้งตู้เขียว จำนวน 8 จุด (ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม ? 23 มิถุนายน 2563 รวม 28 วัน)
ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 672 ครั้ง
ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในแต่ละพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล)
พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม จำนวน 5 แห่ง
1. บริเวณสวนบางแคภิรมย์
2. บริเวณซอยร่มไทร
3. บริเวณซอยคลองหนองใหญ่
4. บริเวณสะพานลอยสำเพ็ง 2
5. บริเวณมูลนิธิ 5 ธันวา
- เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม (ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม ?
23 มิถุนายน 2563 รวม 28 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด จำนวน 5 จุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 420 ครั้ง
พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง จำนวน 6 แห่ง
1. บริเวณสวนสุขภาพกาญจนาภิเษก (สวนเพชรกาญจนารมย์)
2. บริเวณถนนราชมนตรี
3. บริเวณปากซอยเพชรเกษม 102/3
4. บริเวณถนน 60 พรรษา
5. บริเวณถนนนครลุง
6. บริเวณทะเลสาบหมู่บ้านเศรษฐกิจ
- เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม (ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม ? 23 มิถุนายน 2563 รวม 28 วัน)
ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด จำนวน 6 จุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 504 ครั้ง
(6.4) ไตรมาสที่ 4 : ***กิจกรรมดูและตัดต้นไม้พื้นที่เขตบางแค
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** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
เดือน กรกฎาคม 2563 ดำเนินการ จำนวน 35 ครั้ง ดำเนินการทุกวัน บริเวณป้ายรถเมล์ หน้าเดอะมอลล์บางแค, ดำเนินการคร้้งเดียว
บริเวณซอยเพชรเกษม 92, บริเวณยูเทิร์นใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่ ถนนพุทธมณฑลสาย 3, ซอยคลองหนองใหญ่ และถนน 60 พรรษา
เดือน สิงหาคม 2563 ดำเนินการ จำนวน 34 ครั้ง ดำเนินการทุกวัน บริเวณป้ายรถเมล์ หน้าเดอะมอลล์บางแค, ดำเนินการคร้้งเดียว
บริเวณซอยเพชรเกษม 92, บริเวณยูเทิร์นใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่ ถนนพุทธมณฑลสาย 3 และซอยคลองหนองใหญ่
เดือนกันยายน 2563 ดำเนินการทุกวัน ณ บริเวณป้ายรถโดยสารประจำทางห้าหน้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางแค
***กิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่เขตบางแค
เดือน กรกฎาคม 2563 ดำเนินการ จำนวน 208 ครั้ง เข้าดำเนินการทุกวัน บริเวณซอยเพชรเกษม 92, ยูเทริน์ใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่
ถนนพุทธมณฑลสาย 3, ป้ายรถโดยสารประจำทางหน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค, ซอยคลองหนองใหญ่, ปากซอยเพชรเกษม
102/3, ทะเลสาบหมู่บ้านเศรษฐกิจ เข้าดำเนินการ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ บริเวณซอยเพชรเกษม 102/4, หมู่บ้านเศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม
102/1), บริเวณอาคารร้างในซอยหลังโรงรับจำนำตันเซ็ง และเข้าดำเนินการเดือนละ 2 ครั้ง บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัส บางแค,
ซอยร่มไทร, ถนนราชมนตรี, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุง
เดือน สิงหาคม 2563 ดำเนินการ จำนวน 208 ครั้ง เข้าดำเนินการทุกวัน บริเวณซอยเพชรเกษม 92, ยูเทริน์ใต้สะพานข้ามคลองบางไผ่
ถนนพุทธมณฑลสาย 3, ป้ายรถโดยสารประจำทางหน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค, ซอยคลองหนองใหญ่, ปากซอยเพชรเกษม
102/3, ทะเลสาบหมู่บ้านเศรษฐกิจ เข้าดำเนินการ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ บริเวณซอยเพชรเกษม 102/4, หมู่บ้านเศรษฐกิจ (ซอยเพชรเกษม
102/1), บริเวณอาคารร้างในซอยหลังโรงรับจำนำตันเซ็ง และเข้าดำเนินการเดือนละ 2 ครั้ง บริเวณซอยหลังห้างสรรพสินค้าโลตัส บางแค,
ซอยร่มไทร, ถนนราชมนตรี, ถนน 60 พรรษา, ถนนนครลุง
เดือนกันยายน 2563 มีการดำเนินการ จำนวน 202 ครั้ง (รายละเอียดตามแบบรายงานการดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงภัย ประจำเดือน
กันยายน 2563)
****ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
- เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
จุดที่ติดตั้งตู้เขียว จำนวน 8 จุด (ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน ? 23 กรกฎาคม 2563 รวม 30 วัน)
ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 720 ครั้ง
ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในแต่ละพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล)
พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม จำนวน 5 แห่ง
1. บริเวณสวนบางแคภิรมย์
2. บริเวณซอยร่มไทร
3. บริเวณซอยคลองหนองใหญ่
4. บริเวณสะพานลอยสำเพ็ง 2
5. บริเวณมูลนิธิ 5 ธันวา
- เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม (ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน ? 23 กรกฎาคม 2563 รวม 30 วัน)
ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด จำนวน 5 จุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 450 ครั้ง
พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง จำนวน 6 แห่ง
1.บริเวณสวนสุขภาพกาญจนาภิเษก (สวนเพชรกาญจนารมย์)
2.บริเวณถนนราชมนตรี
3.บริเวณปากซอยเพชรเกษม 102/3
4.บริเวณถนน 60 พรรษา
5.บริเวณถนนนครลุง
6.บริเวณทะเลสาบหมู่บ้านเศรษฐกิจ
- เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม (ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน ? 23 กรกฎาคม 2563 รวม 30 วัน)
ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด จำนวน 6 จุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 540 ครั้ง
****ประจำเดือนสิงหาคม 2563
- เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
จุดที่ติดตั้งตู้เขียว จำนวน 8 จุด (ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม ? 24 สิงหาคม 2563 รวม 32 วัน)
ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 768 ครั้ง
ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในแต่ละพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล)
พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม จำนวน 5 แห่ง
1. บริเวณสวนบางแคภิรมย์
2. บริเวณซอยร่มไทร
3. บริเวณซอยคลองหนองใหญ่
4. บริเวณสะพานลอยสำเพ็ง 2
5. บริเวณมูลนิธิ 5 ธันวา
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** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
- เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม (ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม ? 24 สิงหาคม 2563 รวม 32 วัน)
ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด จำนวน 5 จุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 480 ครั้ง
พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง จำนวน 6 แห่ง
1.บริเวณสวนสุขภาพกาญจนาภิเษก (สวนเพชรกาญจนารมย์)
2.บริเวณถนนราชมนตรี
3.บริเวณปากซอยเพชรเกษม 102/3
4.บริเวณถนน 60 พรรษา
5.บริเวณถนนนครลุง
6.บริเวณทะเลสาบหมู่บ้านเศรษฐกิจ
- เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม (ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม ? 24 สิงหาคม 2563 รวม 32 วัน)
ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด จำนวน 6 จุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 576 ครั้ง
****ประจำเดือนกันยายน 2563
- เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
จุดที่ติดตั้งตู้เขียว จำนวน 8 จุด (ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม ? 30 กันยายน 2563 รวม 37 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด
รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 888 ครั้ง
ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในแต่ละพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล)
พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม จำนวน 5 แห่ง
1. บริเวณสวนบางแคภิรมย์
2. บริเวณซอยร่มไทร
3. บริเวณซอยคลองหนองใหญ่
4. บริเวณสะพานลอยสำเพ็ง 2
5. บริเวณมูลนิธิ 5 ธันวา
- เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม (ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม ? 30 กันยายน 2563 รวม 37 วัน)
ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด จำนวน 5 จุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 555 ครั้ง
พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลหลักสอง จำนวน 6 แห่ง
1.บริเวณสวนสุขภาพกาญจนาภิเษก (สวนเพชรกาญจนารมย์)
2.บริเวณถนนราชมนตรี
3.บริเวณปากซอยเพชรเกษม 102/3
4.บริเวณถนน 60 พรรษา
5.บริเวณถนนนครลุง
6.บริเวณทะเลสาบหมู่บ้านเศรษฐกิจ
- เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม (ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม ? 30 กันยายน 2563 รวม 37 วัน)
ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด จำนวน 6 จุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 666 ครั้ง
(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :
::
7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :
::
8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :
:: --ไม่มี-ไม่มี9. หลักฐานอ้างอิง :
::
ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.............................................................(ผู้รายงานข้อมูล)

หน้าที่ 7/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 03:04:00 น.)
0000000000-24-11-2563

** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
(...........................................................)
ตำแหน่ง .............................................................

หน้าที่ 8/8 (พิมพ์เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 03:04:00 น.)
0000000000-24-11-2563

