** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : เทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร
รหัสโครงการ... : 50340000-3479
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. : สำนักงานเขตประเวศ / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชัยยันต์ แก้วกูล โทร.6383
ผู้ประสานงาน สยป : นายสมประสงค์ ทามณีวรรณ โทร.1549
1.3 หลักการและเหตุผล
ด้วยกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทุก ๆ ด้าน
จึงเป็นเหตุทำให้ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาอยู่และพักอาศัยประกอบอาชีพเป็นจำนวนมาก ทำให้กรุงเทพมหานครต้องเผชิญกับปัญหาในทุก ๆ ด้าน
รวมถึงปัญหาด้านการจราจรมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว
จึงได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนในอันที่จะมุ่งบรรเทาและลดปัญหาด้านการจราจรของกรุงเทพมหานครให้น้อยลง
ได้กำหนดนโยบายและภารกิจให้สำนักงานเขตพื้นที่จัดเจ้าหน้าที่อาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจรดูแลความปลอดภัยด้านการจราจร
รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองและเด็กนักเรียนทั่วไป ตลอดจนดูแลการขึ้น-ลงรถประจำทาง บริเวณหน้าโรงเรียนในชั่วโมงเร่งด่วนทั้งเช้า-เย็น
โครงการนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนที่ใช้เส้นทางไปมาบริเวณตามที่กล่าวและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกรุงเทพมหานครที่ต้องการให้กรุงเทพมห
านครเป็นเมืองน่าอยู่มีชีวิตไม่ติดขัด ลดปัญหาจราจร
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเป็นการสนองนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครในด้านการแก้ไขปัญหาจราจร
2. เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่เทศกิจอาสาจราจรตระหนักในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการจราจร
3. เพื่อให้ประชาชน ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนมีความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา
1.5 เป้าหมายของโครงการ..
จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความปลอดภัยด้านการจราจร รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองและเด็กนักเรียนทั่วไป ตลอดจนดูแลการขึ้น-ลง
รถประจำทางบริเวณหน้าโรงเรียนในชั่วโมงเร่งด่วนทั้งเช้า-เย็นในพื้นที่เขต จำนวน 12 จุด ได้แก่
1. หน้าโรงเรียนวัดตะกล่ำ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 22
2. หน้าโรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์ ซอยสุภาพงษ์ ถนนศรีนครินทร์
3. หน้าโรงเรียนนานาชาติแพนเอเชีย ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 67
4. หน้าโรงเรียนงามมานะ ถนนอ่อนนุช
5. หน้าโรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 68
6. หน้าโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ถนนอ่อนนุช ซอย 70/1
7. หน้าโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์
8. หน้าโรงเรียนคลองปักหลัก ถนนกาญจนาภิเษก
9. หน้าโรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน
10. หน้าโรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์
11. หน้าโรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา ถนนอ่อนนุช
12. หน้าโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ ซอยศรีนครินทร์ 49
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 จำนวนครั้งในการออกปฏิบัติหน้าที่เทศกิจ
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานครั้งที่ 1 :: 18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเสนอโครงการเพื่อรอผู้อำนวยการเขตอนุมัติ จัดทำแผนการปฏิบัติงาน
และจัดทำคำสั่งฝ่ายเทศกิจเมื่อมอบหมายภารกิจให้กับเจ้าหน้าที่ต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ
1. ได้รับมอบหมายตามคำสั่งสำนักงานเขตประเวศ ที่ 23/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562
โดยการจัดเจ้าหน้าที่อาสาจราจรหรือเทศกิจจราจรที่ผ่านการฝึกอบรมและได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน 11 จุด
เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปม
าบริเวณหน้าสถานศึกษาและสถานที่ที่มีประชาชนโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น ในพื้นที่เขต จำนวน 11 จุด ได้แก่
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
1. หน้าโรงเรียนวัดตะกล่ำ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 22
2. หน้าโรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์ ซอยสุภาพงษ์ ถนนศรีนครินทร์
3. หน้าโรงเรียนงามมานะ ถนนอ่อนนุช
4. หน้าโรงเรียนสุเหร่าจระเข้ขบ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 68
5. หน้าโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ถนนอ่อนนุช 70/1
6. หน้า ร.ร.สุเหร่าทับช้าง ถ.คู่ขนานมอเตอร์เวย์
7. หน้าโรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์
8. หน้าโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ ซอยศรีนครินทร์ 49
9. หน้าโรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา ถนนอ่อนนุช
10. หน้าโรงเรียนคลองปักหลัก ถนนกาญจนาภิเษก
11. หน้า ร.ร.สุเหร่าบึงหนองบอน
รวมทั้งหมด 11 จุด ในช่วงเวลาเช้าและเย็น วันละ 2 ครั้ง จำนวน 22 คน
2.สรุปผลการปฏิบัติงานประจำจุดตามที่ได้รับมอบหมายผลการปฏิบัติงานเฉพาะวันทำการประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕62 จำนวน 396 ครั้ง
(เป้าหมาย 250 ครั้งต่อคนต่อปี)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3 :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือนธันวาคม 2562 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ
1. ได้รับมอบหมายตามคำสั่งสำนักงานเขตประเวศ ที่ 23/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562
โดยการจัดเจ้าหน้าที่อาสาจราจรหรือเทศกิจจราจรที่ผ่านการฝึกอบรมและได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน 11 จุด
เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปม
าบริเวณหน้าสถานศึกษาและสถานที่ที่มีประชาชนโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น ในพื้นที่เขต จำนวน 11 จุด ได้แก่
1. หน้าโรงเรียนวัดตะกล่ำ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 22
2. หน้าโรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์ ซอยสุภาพงษ์ ถนนศรีนครินทร์
3. หน้าโรงเรียนงามมานะ ถนนอ่อนนุช
4. หน้าโรงเรียนสุเหร่าจระเข้ขบ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 68
5. หน้าโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ถนนอ่อนนุช 70/1
6. หน้าโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง ถ.คู่ขนานมอเตอร์เวย์
7. หน้าโรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์
8. หน้าโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ ซอยศรีนครินทร์ 49
9. หน้าโรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา ถนนอ่อนนุช
10. หน้าโรงเรียนคลองปักหลัก ถนนกาญจนาภิเษก
11. หน้าโรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน
รวมทั้งหมด 11 จุด ในช่วงเวลาเช้าและเย็น วันละ 2 ครั้ง จำนวน 22 คน
2.สรุปผลการปฏิบัติงานประจำจุดตามที่ได้รับมอบหมายผลการปฏิบัติงานเฉพาะวันทำการประจำเดือนธันวาคม ๒๕62 จำนวน 748 ครั้ง
(เป้าหมาย 250 ครั้งต่อคนต่อปี)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4 :: 22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือนมกราคม 2563 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ
1. ได้รับมอบหมายตามคำสั่งสำนักงานเขตประเวศ ที่ 23/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562
โดยการจัดเจ้าหน้าที่อาสาจราจรหรือเทศกิจจราจรที่ผ่านการฝึกอบรมและได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน 11 จุด
เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปม
าบริเวณหน้าสถานศึกษาและสถานที่ที่มีประชาชนโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น ในพื้นที่เขต จำนวน 11 จุด ได้แก่
1. หน้าโรงเรียนวัดตะกล่ำ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 22
2. หน้าโรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์ ซอยสุภาพงษ์ ถนนศรีนครินทร์
3. หน้าโรงเรียนงามมานะ ถนนอ่อนนุช
4. หน้าโรงเรียนสุเหร่าจระเข้ขบ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 68
5. หน้าโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ถนนอ่อนนุช 70/1
6. หน้าโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง ถ.คู่ขนานมอเตอร์เวย์
7. หน้าโรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์
8. หน้าโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ ซอยศรีนครินทร์ 49
9. หน้าโรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา ถนนอ่อนนุช
10. หน้าโรงเรียนคลองปักหลัก ถนนกาญจนาภิเษก
11. หน้าโรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
รวมทั้งหมด 11 จุด ในช่วงเวลาเช้าและเย็น วันละ 2 ครั้ง จำนวน 22 คน
2.สรุปผลการปฏิบัติงานประจำจุดตามที่ได้รับมอบหมายผลการปฏิบัติงานเฉพาะวันทำการประจำเดือนมกราคม ๒๕63 จำนวน 1,050 ครั้ง
(เป้าหมาย 250 ครั้งต่อคนต่อปี)
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย

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