** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด
รหัสโครงการ... : 50300000-3296
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ : 76,600 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางคอแหลม / ฝ่ายปกครอง / ฝ่ายปกครอง
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายเกษมพฤต รัชตกันทะมูล โทร 5906
ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสมพร ทองทวี
1.3 หลักการและเหตุผล
กรุงเทพมหานคร ได้มีนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นมาตรการเร่งด่วน
ซึ่งปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบความสงบสุขของประชาชนและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ
แม้ว่าจะมีการบูรณาการการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในทุกมาตรการอย่างเข้มแข็งกับหน่วยงานภาคีในทุกระดับ
เพื่อลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและนำคนออกจากวงจรการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้เห็นได้อย่างชัดเจน
โดยกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกรุงเทพมหานครและมีศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเ
สพติดกรุงเทพมหานคร (ศอ.ปส.กทม.) ตามคำสั่งที่ 2/2558 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
เป็นประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย
เป้าหมายในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และได้กำหนดนโยบายมหานครแห่งความปลอดภัย
และมาตรการเร่งด่วนในการจัดตั้งอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด เพื่อให้อาสาสมัครฯ
เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ซึ่งเป็นการสร้างกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งความปลอดภัยสำหรับเด็ก
เยาวชน และประชาชนทุกคน
สำนักงานเขตบางคอแหลมมีอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตบางคอแหลม จำนวน 199 คน
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตบางคอแหลม
ร่วมปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในสถานศึกษา ในชุมชน และพื้นที่บริเวณใกล้เคียงชุมชน
ให้ผู้มีจิตอาสาสมัครในการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น
เพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตบางคอแหลมมีประสิทธิภาพจึงจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาและประเมินผลอา
สาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้รับทราบสถานการณ์ยาเสพติด ข้อมูลข่าวสารทางราชการที่ทันสมัย
และรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในชุมชน เพื่อเป็นการเข้าถึงการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง
ส่งผลให้มีการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชนเขตบางคอแหลม มีความยั่งยืนและเข้มแข็งต่อไป
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด
2. เพื่อเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังอาชญากรรมและยาเสพติด
1.5 เป้าหมายของโครงการ..
1.การพัฒนาเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและ ยาเสพติดเขตบางคอแหลม จำนวน 199 คน
แบบไป - กลับ ณ ห้องประชุม ชั้น 9 สำนักงานเขตบางคอแหลม
2.อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตบางคอแหลม มีการ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ร่วมกับส่วนราชการ
และภาคีเครือข่ายอื่นๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตบางคอแหลม
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 ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดกิจกรรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานครั้งที่ 1 :: 22/10/2562 : จัดทำโครงการฯ และขออนุมัติเงินประจำงวด สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร
และอยู่ระหว่างการจัดทำค่าวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ กิจกรรมที่ 1
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำจัดซื้อวัสดุและอนุมัติวันดำเนินการกิจกรรมที่ 1 วันที่ 19 มกราคม 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3 :: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมกิจกรรมที่1
กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายเดิม
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
วันวันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2562
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4 :: 12/1/2563 : ดำเนินการกิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด วันที่ 12 มกราคม
2563 ณ ห้องประชุมอินทร์บรรจง ชั้น 9 สำนักงานเขตบางคอแหลม แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างการดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุกิจกรรมที่ 1
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย

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