** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย
รหัสโครงการ... : 50180000-3319
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายอนันต์ ศิริศักดิ์ 5732
ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพรรษมล สุนทรวิเศษ 1517
1.3 หลักการและเหตุผล
กรุงเทพมหานครเป็นที่ตั้งเมืองหลวงของประเทศไทย และเป็นศูนย์รวมของความเจริญในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าด้านการปกครอง การทหาร
การเศรษฐกิจและการคลัง การคมนาคมขนส่ง การศึกษา การแพทย์และสาธารณสุข การท่องเที่ยว จนมีผู้กล่าวว่า ?กรุงเทพมหานคร คือ ประเทศไทย?
ประกอบกับมีการอพยพหลั่งไหลของประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ามาตั้งถิ่นฐานและประกอบอาชีพ หรือแสวงหาโอกาสในด้านต่าง ๆ
จากการเป็นศูนย์รวมของความเจริญและมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นดังกล่าวกรุงเทพมหานคร
จึงเป็นมหานครที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและต้องเผชิญปัญหาต่าง ๆ มากมาย
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเป็นการป้องประเทศเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยกับประชาชนในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่
2. เพื่อเป็นการลดพื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่อันตรายที่มีความล่อแหลมต่อการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
3. เพื่อให้เกิดการบูรณาการประสานความร่วมมือระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
1.5 เป้าหมายของโครงการ..
ร้อยละ 100 ของพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับการดำเนินการแก้ไข และเฝ้าระวังและตรวจตราความปลอดภัย
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการ เกิดอาชญากรรม
(ตชว.เจรจาตกลง ๓)
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานครั้งที่ 1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมและขออนุมัติโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2 :: 21/11/2562 :จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา เฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรม
สภาพแวดล้อมของพื้นที่และความปลอดภัยทางถนนบริเวณหน้าโรงเรียน ดังนี้ 1. จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 6 จุด 1.1
จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างในซอยอิสรภาพ 23 (บริเวณโค้งยายแห้ง) 1.2 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างในซอยจรัญสนิทวงศ์ 2
(ชุมชนหลังโรงกรองน้ำ) 1.3 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างในซอยจรัญสนิทวงศ์ 5 (บริเวณคลองวัดเจ้ามูล) 1.4
จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่ว่างบริเวณทางเข้าชุมชนวัดใหม่วิเชียร (ซอยจรัญสนิทวงศ์ 2) 1.5 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างสุดซอยพาณิชยการธนบุรี 11 1.6
จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างริมคลองบางกอกใหญ่ บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานเนาวจำเนียร ในเดือนตุลาคม 2562 ออกตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด
เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
2. จุดเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนน จำนวน 4 จุด 2.1 หน้าโรงเรียนวัดท่าพระ 2.2 หน้าโรงเรียน วัดราชสิทธาราม 2.3 หน้าโรงเรียนวัดดีดวด
2.4 หน้าโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ในเดือนตุลาคม 2562
(ปิดเทอม)
3. จุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด 1 ครั้ง/วัน/จุด ประกอบด้วย 3.1
จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 3 จุด 3.1.1 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างในซอยอิสรภาพ 23 (บริเวณโค้งยายแห้ง) 3.1.2
จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างสุดซอยพาณิชยการธนบุรี 11 3.1.3
จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างริมคลองบางกอกใหญ่บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานเนาวจำเนียร
3.2 จุดเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนนบริเวณหน้าโรงเรียน จำนวน 4 จุด (โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสาจราจร) 3.2.1
โรงเรียนวัดท่าพระ 3.2.2 โรงเรียนวัดราชสิทธาราม 3.2.3 โรงเรียนวัดดีดวด 3.2.4 โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ในเดือนตุลาคม 2562
ออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) 1 ครั้ง/วัน/จุด
4. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า บริเวณถนนสายหลักพื้นที่เขต ในเดือนตุลาคม
2562 ดำเนินการออกตรวจตรา กวดขัน 2 ครั้ง/วัน ผลการดำเนินการจับกุมเปรียบเทียบปรับบริเวณถนนเพชรเกษม จำนวน 1 ราย เป็นเงิน
2,000 บาท และถนนจรัญสนิทวงศ์ จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 6,000 บาท รวม 4 ราย เป็นเงิน 8,000 บาท
5. การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต จำนวน 6 จุด
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
ในเดือนตุลาคม 2562
อยู่ระหว่างดำเนินการ
6. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน
โดยการบริการรับ-ส่งประชาชนในบริเวณพื้นที่หรือเส้นทางที่มีความล่อแหลมต่อการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยจากการเดินทางสัญจรในช่วงเวลาก
ลางคืน ในพื้นที่เขตที่กำหนด จำนวน 2 จุด บริเวณพาณิชยการธนบุรี 9 และ11
ระหว่างเวลา 21.00 น. ? 24.00 น. ซึ่งกำหนดการรายงานผลให้สำนักเทศกิจทราบ 12 ครั้ง/ปี ในเดือนตุลาคม 2562
รายงานให้สำนักเทศกิจทราบ 2 ครั้ง/เดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3 :: 24/12/2562 :จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา เฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรม
สภาพแวดล้อมของพื้นที่และความปลอดภัยทางถนนบริเวณหน้าโรงเรียน ดังนี้ 1. จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 5 จุด 1.1
จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างริมคลองบางกอกใหญ่ บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานนาวจำเนียร ถนนเพชรเกษม 1.2
จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างในซอยจรัญสนิทวงศ์ 5 1.3 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่วัดอรุณราชวรารามราชวรวิหาร 1.4
จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่จุดกลับรถใต้สะพานบางไผ่ 1.5 จุดเสี่ยงบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานเนาวจำเนียร ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ออกตรวจ 2
ครั้ง/วัน/จุด เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
2. จุดเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนน จำนวน 4 จุด 2.1 หน้าโรงเรียนวัดท่าพระ 2.2 หน้าโรงเรียนวัดราชสิทธาราม 2.3 หน้าโรงเรียนวัดดีดวด
2.4 หน้าโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ในเดือนพฤศจิกายน 2562 อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน 2 ครั้ง/วัน/จุด (วันทำการ)
3. จุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด 1 ครั้ง/วัน/จุด ประกอบด้วย 3.1
จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 3 จุด 3.1.1 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างในซอยอิสรภาพ 23 (บริเวณโค้งยายแห้ง) 3.1.2
จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างสุดซอยพาณิชยการธนบุรี 11 3.1.3
จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างริมคลองบางกอกใหญ่บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานเนาวจำเนียร
3.2 จุดเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนนบริเวณหน้าโรงเรียน จำนวน 4 จุด (โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสาจราจร) 3.2.1
โรงเรียนวัดท่าพระ 3.2.2 โรงเรียนวัดราชสิทธาราม 3.2.3 โรงเรียนวัดดีดวด 3.2.4 โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ในเดือนพฤศจิกายน 2562
ออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) 1 ครั้ง/วัน/จุด
4. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า
บริเวณถนนสายหลักพื้นที่เขต ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ดำเนินการออกตรวจตรา กวดขัน 2 ครั้ง/วัน
ผลการดำเนินการจับกุมเปรียบเทียบปรับบริเวณถนนเพชรเกษม 2 ราย เป็นเงิน 4,000 บาท ถนนจรัญสนิทวงศ์ 2 ราย 4000 บาท
และได้จัดทำหนังสือประสานสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่เขต เพื่อขอข้อมูลสถิติคดีอาชญากรรมและคดีอุบัติเหตุการจราจรที่เกิดขึ้นในพื้นที่
5. การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต จำนวน 6 จุด
ในเดือนพฤศจิกายน 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการ
6. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน
โดยการบริการรับ-ส่งประชาชนในบริเวณพื้นที่หรือเส้นทางที่มีความล่อแหลมต่อการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยจากการเดินทางสัญจรในช่วงเวลาก
ลางคืน ในพื้นที่เขตที่กำหนด จำนวน 2 จุด บริเวณพาณิชยการธนบุรี 9 และ11
ระหว่างเวลา 21.00 น. ? 24.00 น. ซึ่งกำหนดการรายงานผลให้สำนักเทศกิจทราบ 12 ครั้ง/ปี ในเดือนพฤศจิกายน 2562
รายงานให้สำนักเทศกิจทราบ 2 ครั้ง/เดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4 :: 25/1/2563 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา เฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรม
สภาพแวดล้อมของพื้นที่และความปลอดภัยทางถนนบริเวณหน้าโรงเรียน ดังนี้ 1. จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 5 จุด 1.1
จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างริมคลองบางกอกใหญ่ บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานนาวจำเนียร ถนนเพชรเกษม 1.2
จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างในซอยจรัญสนิทวงศ์ 5 1.3 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่วัดอรุณราชวรารามราชวรวิหาร 1.4
จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่จุดกลับรถใต้สะพานบางไผ่ 1.5 จุดเสี่ยงบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานเนาวจำเนียร ในเดือนธันวาคม 2562 ออกตรวจ 2
ครั้ง/วัน/จุด เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
2. จุดเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนน จำนวน 4 จุด 2.1 หน้าโรงเรียนวัดท่าพระ 2.2 หน้าโรงเรียนวัดราชสิทธาราม 2.3 หน้าโรงเรียนวัดดีดวด
2.4 หน้าโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ในเดือนธันวาคม 2562 อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียน 2 ครั้ง/วัน/จุด (วันทำการ)
3. จุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด 1 ครั้ง/วัน/จุด ประกอบด้วย 3.1
จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 2 จุด 3.1.1 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างริมคลองบางกอกใหญ่บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานเนาวจำเนียร
3.1.2 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่วัดอรุณราชวรารามราชวรวิหาร 3.2 จุดเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนนบริเวณหน้าโรงเรียน จำนวน 4 จุด
(โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสาจราจร) 3.2.1 โรงเรียนวัดท่าพระ 3.2.2 โรงเรียนวัดราชสิทธาราม 3.2.3 โรงเรียนวัดดีดวด 3.2.4
โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) 1 ครั้ง/วัน/จุด
4. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้า
บริเวณถนนสายหลักพื้นที่เขต ในเดือนธันวาคม 2562 ดำเนินการออกตรวจตรา กวดขัน 2 ครั้ง/วัน
ผลการดำเนินการจับกุมเปรียบเทียบปรับบริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ 5 ราย 10,000 บาท
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
และได้จัดทำหนังสือประสานสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่เขต เพื่อขอข้อมูลสถิติคดีอาชญากรรมและคดีอุบัติเหตุการจราจรที่เกิดขึ้นในพื้นที่
5. การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต จำนวน 5 จุด
ในเดือนธันวาคม 2562
อยู่ระหว่างดำเนินการ
6. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน
โดยการบริการรับ-ส่งประชาชนในบริเวณพื้นที่หรือเส้นทางที่มีความล่อแหลมต่อการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยจากการเดินทางสัญจรในช่วงเวลาก
ลางคืน ในพื้นที่เขตที่กำหนด จำนวน 2 จุด บริเวณพาณิชยการธนบุรี 9 และ11
ระหว่างเวลา 21.00 น. ? 24.00 น. ซึ่งกำหนดการรายงานผลให้สำนักเทศกิจทราบ 12 ครั้ง/ปี ในเดือนธันวาคม 2562
รายงานให้สำนักเทศกิจทราบ 2 ครั้ง/เดือน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย

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