** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการถนนปลอดป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย
รหัสโครงการ... : 50040000-3407
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางรัก / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายกำพล เลี้ยงบำรุง และ นายเอกรินทร์ อินทร์สุวรรณ 6210 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา ธีระวุฒิศาสตร์ 1519
1.3 หลักการและเหตุผล
ด้วยสำนักงานเขตบางรัก เป็นพืนที่เขตชั้นในของกรุงเทพมหานครที่มีการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจค่อนข้างสูง
และมีผู้สัญจรเข้าออกในพื้นที่เป็นจำนวนมากในแต่ละวัน จึงเป็นเป้าหมายในการเข้าใช้พื้นที่ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ธุรกิจการค้า
ซึ่งหมายรวมถึงโครงการหมู่บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม และผู้ประกอบการอื่นที่มักมีผู้นำป้ายโฆษณาชนิดต่าง ๆ มาติดตามเสาไฟฟ้า ต้นไม้ ตู้โทรศัพท์
และติดตั้งในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าพนักงานท้องถิ่น ทำให้บดบังทัศนียภาพในการสัญจรของประชาชน
เกิดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
ประกอบกับนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ฝ่ายเทศกิจ ในฐานะที่มีหน้าที่บังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย มีหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุม กำกับ ดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้รอยของบ้านเมือง
และต้องปฏิบัติตามกฏหมายให้สอดคล้องกับนโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานครด้านเมืองน่าอยู่ยั่งยืน
จึงได้จัดทำโครงการการดำเนินการจัดระเบียบป้ายโฆษณาในที่สาธารณะขึ้น
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในที่สาธารณะ
2. เพื่อเสริมสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
3. เพื่อให้ประชาชนทราบถึงกฎระเบียบและการบังคับการตามกฎหมาย อันเป็นการลดการกระทำผิด ป้องกัน
และควบคุมให้เกิดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่สาธารณะให้มากยิ่งขึ้น
1.5 เป้าหมายของโครงการ..
1. เจ้าหน้าที่เทศกิจทุกชุดสายตรวจปฏิบัติการออกตรวจสอบกวดขันป้ายโฆษณาในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่รับผิดชอบเป็นประจำทุกวัน
โดยเน้นในถนนและซอยหลักที่ตรวจสอบพบ จะต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
2. เพื่อให้ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการดำเนินการตามโครงการ
3. ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 - จำนวนครั้งในการจัดระเบียบป้ายโฆษณาตามแผนการจัดระเบียบป้ายฯ จำแนกรายเขต
- ประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการจัดระเบียบป้ายโฆษณาตามแผนการจัดระเบียบ
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานครั้งที่ 1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1. จัดทำโครงการ
2. มอบเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจ จำนวน 5 ชุดสายตรวจ คือ
- ชุดสายตรวจ 251 นายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม เป็นหัวหน้าชุด
- ชุดสายตรวจ 252 นายภูวนาถ น่วมทะนงค์ เป็นหัวหน้าชุด
- ชุดสายตรวจ 253 นายจิรัฏฐ์ บิณฑวิหค เป็นหัวหน้าชุด
- ชุดสายตรวจ 254 นายสาโรจน์ ศรีนิล เป็นหัวหน้าชุด
- ชุดสายตรวจ 255 นายพีรศักดิ์ เกษรกุล เป็นหัวหน้าชุด
ออกปฏิบัติหน้าที่ตามพืนที่ที่รับผิดชอบในช่วงเวลาที่กำหนด
2. หากตรวจพบป้ายผิดกฏหมายและพบเจ้าของป้ายจะตักเตือนและสั่งให้แก้ไข หากไม่แก้ไขดำเนินการจับกุมเพื่อดำเนินคดีตาม
พรบ.รักษาความสะอาดฯ
3. กรณีไม่พบผู้กระทำผิดหรือไม่แกไ้ขตามคำสั่ง ก็จะจัดเก็บเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดี
4. รวบรวมผลปฏิบัติงานพร้อมภาพถ่ายรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2 :: 17/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
1. เจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจ จำนวน 5 ชุดสายตรวจ
- ชุดสายตรวจ 251 มีนายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม เป็นหัวหน้าชุด
- ชุดสายตรวจ 252 มีนายภูวนาถ น่วมทะนงค์ เป็นหัวหน้าชุด
- ชุดสายตรวจ 253 มีนายจิรัฏฐ์ บิณฑวิหค เป็นหัวหน้าชุด
- ชุดสายตรวจ 254 มีนายสาโรจน์ ศรีนิล เป็นหัวหน้าชุด
- ชุดสายตรวจ 255 มีนายพีรศักดิ์ เกษรกุล เป็นหัวหน้าชุด
ออกปฏิบัติหน้าที่ตามพื้นที่ที่รับผิดชอบในช่วงเวลาที่กำหนด
2. หากตรวจพบป้ายผิดกฎหมายและพบเจ้าของป้ายจะตักเตือนและสั่งให้แก้ไข หากไม่แก้ไขดำเนินการจับกุมเพื่อดำเนินคดีตาม
พรบ.รักษาความสะอาดฯ
3. กรณีไม่พบผู้กระทำผิดหรือไม่แก้ไข ก็จะจัดเก็บเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดี
4. รวบรวมผลการปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3 :: 16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1. เจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจ จำนวน 5 ชุดสายตรวจ คือ
- ชุดสายตรวจ 251 มีนายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม เป็นหัวหน้าชุด
- ชุดสายตรวจ 252 มีนายภูวนาถ น่วมทะนงค์ เป็นห้วหน้าชุด
- ชุดสายตรวจ 253 มีนายจิรัฏฐ์ บิณฑวิหค เป็นหัวหน้าชุด
- ชุดสายตรวจ 254 มีนายสาโรจน์ ศรีนิล เป็นหัวหน้าชุด
- ชุดสายตรวจ 255 มีนายพีรศักดิ์ เกษรกุล เป็นหัวหน้าชุด
ออกปฏิบัติหน้าที่ตามพื้นที่ที่รับผิดชอบในช่วงเวลาที่กำหนด
2. หากตรวจพบป้ายผิดกฎหมายและพบเจ้าของป้ายจะตักเตือนและสั่งให้แก้ไข หากไม่แก้ไขดำเนินการจับกุมเพื่อดำเนินคดีตาม พ.ร.บ.
รักษาความสะอาดฯ
3. กรณีไม่พบผู้กระทำผิดหรือไม่แก้ไขตามคำสั่ง ก็จะจัดเก็บเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดี
4. รวบรวมผลการปฏิบัติงานรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4 :: 16/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...
1. ชุดสายตรวจ จำนวน 5 ชุดสายตรวจ ได้แก่
- ชุดสายตรวจ 251 นายจตุรวิทย์ หอมเอื้อม หัวหน้าชุด
- ชุดสายตรวจ 252 นายภูวนาถ น่วมทะนงค์ หัวหน้าชุด
- ชุดสายตรวจ 253 นายจิรัฏฐ์ บิณฑวิหค หัวหน้าชุด
- ชุดสายตรวจ 254 นายสาโรจน์ ศรีนิล หัวหน้าชุด
- ชุดสายตรวจ 255 นายพีรศักดิ์ เกษรกุล หัวหน้าชุด
ออกปฏิบัติหน้าที่ตามพื้นที่ที่รับผิดชอบในช่วงเวลาที่กำหนด
2. หากตรวจพบป้ายผิดกฎหมายและพบเจ้าของป้ายจะตักเตือนและสั่งให้แก้ข หากไม่แก้ไขดำเนินการก็จับกุมดำเนินคดีตาม
พรบ.รักษาความสะอาดฯ
3. กรณีไม่พบผู้กระทำผิดหรือไม่แก้ไขตามคำสั่ง ก็จะจัดเก็บเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดี
4. รวบรวมผลปฏิบัติงานพรัอมภาพถ่ายรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง .............................................................
.............................................................

หน้าที่ 2/2 (พิมพ์เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 22:10:07 น.)
50040000-3407-21-12563

