** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม
รหัสโครงการ... : 50400000-3684
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. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายเทศกิจ / ฝ่ายเทศกิจ
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางจิตรา สุขอ้น โทร 5988
ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐสุดาฯ
1.3 หลักการและเหตุผล
ตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 ด้านมหานครปลอดภัย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะและลดจุดเสี่ยงอาชญากรรม เฝ้าระวังและลดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
สำนักงานเขตบางแค จึงจัดทำโครงการฯ
เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรมเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตกรุงเท
พมหานคร ซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญประการหนึ่งของกรุงเทพมหานครที่จะต้องดำเนินการ
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตบางแคมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น
รวมทั้งกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
2 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นแก่ตนเองหรือผู้อื่น
3 เพื่อสร้างภาพลักษณ์การทำงานในเชิงรุกของกรุงเทพมหานคร
1.5 เป้าหมายของโครงการ..
เป้าหมาย
- เฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยตามเงื่อนไขการลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมที่กรุงเทพมหานครกำหนด
ตัวชี้วัด
- พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม ร้อยละ 100
- ความถี่ในการออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรมอย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด
แนวทางปฏิบัติ
1 การปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัย
- ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ มีการดำเนินการหรือประสานหน่วยงานอื่นที่มี
อำนาจหน้าที่ดำเนินการดูแลตัดต้นไม้ ทำความสะอาดพื้นที่ และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ฝ่ายโยธา มีการดำเนินการหรือประสานหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง
ติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ฝ่ายเทศกิจ มีการดำเนินการหรือประสานหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม
และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง
2 การเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย
- จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยง จำนวนอย่างน้อย 2 ครั้ง/จุด/วัน
- จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวนอย่างน้อย 1
ครั้ง/จุด/วัน
3 ติดตั้งตู้เขียว จำนวน 27 จุด และจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบทุกวัน
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 พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานครั้งที่ 1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติจัดกิจกรรม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2 :: 27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...****ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
- เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
จุดที่ติดตั้งตู้เขียว จำนวน 22 จุด (ตั้งแต่วันที่ 1 ? 26 พฤศจิกายน 2562 รวม 26 วัน) ตรวจวันละ 3 ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 1,716
ครั้ง
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในแต่ละพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล)
พื้นที่สถานีตำรวจนครบาลเพชรเกษม จำนวน 1 แห่ง บริเวณ หน้าวัดม่วง
- เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม (ตั้งแต่วันที่ 1 ? 26 พฤศจิกายน 2562 รวม 26 วัน) ตรวจวันละ 3
ครั้งต่อจุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 78 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 1-26 พฤศจิกายน 2562) รวม 26 วัน) ตรวจวันละ 3
ครั้งต่อ จุดจำนวน 4 จุด รวมจำนวนครั้งที่ตรวจ 312 ครั้ง
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3 :: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...****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
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4 :: 21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...****ประจำเดือนมกราคม 2563
- เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
จุดที่ติดตั้งตู้เขียว จำนวน 22 จุด (ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2562 - 20 มกราคม 2563 รวม 27 วัน)
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 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
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง .............................................................
.............................................................
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