** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
1. ชื่อตัวชี้วัด

: พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการ เกิดอาชญากรรม
(ตชว.เจรจาตกลง ๓)

2. ระดับความสำเร็จ :
ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcome)
** สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธฯ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
-------- ย่อย : มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าประสงค์ที่ : เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. คำนิยาม :
:: นิยาม/คำอธิบาย
1. พื้นที่เสี่ยงภัย หมายถึง พื้นที่ที่มีความล่อแหลมต่อการเกิดเหตุ
อาชญากรรม กับประชาชน โดยพื้นที่เสี่ยงภัยที่เป็นเป้าหมายในการ
ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น ได้นำรายละเอียดพื้นที่
เสี่ยงภัยและวิธีการแก้ไขหรือลดปัจจัยเสี่ยงภัยมาจากบัญชีพื้นที่เสี่ยง
และพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2562 ซึ่งเกิดจาก
การสำรวจและรวบรวมข้อมูลของคณะทำงานโครงการสำรวจและ
จัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ปี
พ.ศ. 2562
2. เงื่อนไข (ปัจจัย) ความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
หมายถึง เหตุ/ช่องทาง/สิ่งต่าง ๆ ที่อาจทำให้เกิดเหตุอาชญากรรม
หรือก่อเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งได้ตามสภาพพื้นที่นั้น
3. การลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม หมายถึง การปรับ แก้ไข หรือการเพิ่มเติมสภาพแวดล้อมพื้นที่ เช่น
การติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง การดูแลตัดต้นไม้ การติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) การติดป้ายประชาสัมพันธ์
ป้องกันอาชญากรรม การทำความสะอาด ฯลฯ รวมทั้งการเฝ้าระวัง
และตรวจตราพื้นที่ โดยการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราเพื่อเป็นการ
ป้องปรามการก่อเหตุอาชญากรรมหรือเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย
ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยตามแต่ละสภาพพื้นที่นั้น ๆ
การวัดผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย
1. สำนักเทศกิจ
มีการจัดทำแผนการติดตามการดำเนินการปรับแก้ไขสภาพ- แวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยของสำนักงานเขต
และเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยตามเงื่อนไขการลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมที่กรุงเทพมหานครกำหนด
และดำเนินการตามแผนดังกล่าว ดังนี้
1.1 การปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัย มีการจัด
เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยของสำนักงานเขต จำนวนอย่างน้อย
1 ครั้ง/จุด/เดือน
1.2 การเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย
1.2.1
มีการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจสำนักงานเขตในการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยรวมถึง
ดำเนินการเฝ้าระวังและตรวจตราความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวจำนวนอย่างน้อย 2 ครั้ง/จุด/เดือน
1.2.2 มีการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย
จำนวนอย่างน้อย 1 ครั้ง/จุด/เดือน
1.3 มีการรวบรวมและสรุปผลการดำเนินการทั้งในส่วนของสำนักเทศกิจ สำนักงานเขต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายงานให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบเป็นรายเดือน
2. สำนักงานเขต
มีการจัดทำแผนการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อม
และเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยตามเงื่อนไขการลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมที่กรุงเทพมหานครกำหนด
และดำเนินการตามแผนดังกล่าว ดังนี้
2.1 การปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัย

หน้าที่ 1/5 (พิมพ์เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 23:54:28 น.)
00000000000-20-1-2563

** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
2.1.1 ฝ่ายรักษาความสะอาดมีการดำเนินการหรือประสานหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการดูแลตัดต้นไม้
ทำความสะอาดพื้นที่ และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.1.2
ฝ่ายโยธามีการดำเนินการหรือประสานหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องว
งจรปิด (CCTV) และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.1.3 ฝ่ายเทศกิจมีการดำเนินการหรือประสานหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เตือนภัยอาชญากรรม
และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.2 การเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย
2.2.1 มีการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยจำนวนอย่างน้อย 2 ครั้ง/จุด/วัน
2.2.2 มีการจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย
จำนวนอย่างน้อย 1 ครั้ง/จุด/วัน
2.3 มีการรวบรวมและสรุปผลการดำเนินการรายงานให้สำนักเทศกิจทราบเป็นรายเดือน
4. วิธีการคำนวณ :
:: วิธีคำนวณ
1. สำนักเทศกิจ
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 โดยแบ่งการให้คะแนน (ร้อยละ) ออกเป็น 4 ข้อ ได้แก่1.1 การดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัย
จำนวนคะแนน (ร้อยละ) 20 คะแนน คิดจาก
y = ร้อยละของจำนวนรายการที่ได้ดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยสำเร็จ
x = จำนวนรายการที่ได้ดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยสำเร็จ
n = จำนวนรายการที่ต้องดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยตามแผน
1.2 การตรวจติดตามการดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยของสำนักงานเขต จำนวนคะแนน (ร้อยละ) 30 คะแนน
คิดจาก
y = ร้อยละของผลการตรวจติดตามการดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยของสำนักงานเขตที่ดำเนินการได้
x = ผลการตรวจติดตามการดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อม
พื้นที่เสี่ยงภัยของสำนักงานเขตที่ดำเนินการได้
n = เป้าหมายการดำเนินการตรวจติดตามการดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยของสำนักงานเขตตามแผน
1.3 การเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวนคะแนน (ร้อยละ) 30 คะแนน คิดจาก
y = ร้อยละของผลการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยที่ดำเนินการได้
x =ผลการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยที่ดำเนินการได้
n = เป้าหมายการดำเนินการเฝ้าระวังและตรวจตราตามแผน
1.4 การรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน จำนวนคะแนน (ร้อยละ) 20 คะแนน คิดจาก
y = ร้อยละของจำนวนรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน
x =จำนวนรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนให้ผู้บริหาร กทม. ทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด
2. สำนักงานเขต
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 โดยแบ่งการให้คะแนน (ร้อยละ) ออกเป็น 3 ข้อ ได้แก่
2.1 การดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวนคะแนน (ร้อยละ) 60 คะแนน คิดจาก
y = ร้อยละของจำนวนรายการที่ได้ดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยสำเร็จ
x = จำนวนรายการที่ได้ดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยสำเร็จ
n= จำนวนรายการที่ต้องดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยตามแผน
2.2 การเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวนคะแนน (ร้อยละ) 20 คะแนน คิดจาก
y = ร้อยละของผลการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยที่ดำเนินการได้
x =ผลการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยที่ดำเนินการได้
n = เป้าหมายการดำเนินการเฝ้าระวังและตรวจตราตามแผน
2.3 การรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน จำนวนคะแนน (ร้อยละ) 20 คะแนน
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** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
คิดจากการรายงานผลการดำเนินการแก้ไขพื้นที่เสี่ยงภัยที่สำนักงานเขตส่งให้สำนักเทศกิจ
โดยแบ่งการให้คะแนนเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. จำนวน 15 คะแนน (ร้อยละ 75) คิดจากความครบถ้วนของรายงาน หากไม่ครบถ้วนจะตัดคะแนนจุดละ 0.1 คะแนน
y = คะแนน (ร้อยละ) ความครบถ้วนของรายงาน
x =จำนวนจุด (คะแนน) ที่ถูกตัดคะแนน
n =จำนวนจุดทั้งหมด (คะแนน)
2. จำนวน 5 คะแนน (ร้อยละ 25) คิดจากการส่งรายงานทันภายในระยะเวลาที่กำหนด (ดูตราประทับวันที่ลงรับรายงาน)
หากพ้นกำหนดจะถูกตัดคะแนนตามตารางด้านล่าง
y = คะแนน (ร้อยละ) การส่งรายงานทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
z =คะแนนที่ถูกหักตามตาราง
จำนวนส่งรายงานล่าช้า (เดือนหรือครั้ง) คะแนนที่ถูกหัก (z)
1 - 2 เดือน (ครั้ง) 1
3 - 4 เดือน (ครั้ง) 2
5 - 6 เดือน (ครั้ง) 3
7 - 8 เดือน (ครั้ง) 4
10 เดือน (ครั้ง) ขึ้นไป 5
5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ)
: ผลงานที่ทำได้ = 24 (ร้อยละ)
6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :
(6.1) ไตรมาสที่ 1 : จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา เฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรม
สภาพแวดล้อมของพื้นที่และความปลอดภัยทางถนนบริเวณหน้าโรงเรียน ดังนี้
1. จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 5 จุด โดยดำเนินการตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 2 ครั้ง/วัน/จุด ดังนี้
1.1 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างริมคลองบางกอกใหญ่บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานเนาวจำเนียร ถนนเพชรเกษม เดือนต.ค. 62 จำนวน 62
ครั้ง เดือนพ.ย. 62 จำนวน 60 ครั้ง เดือนธ.ค. 62 จำนวน 62 ครั้ง
1.2 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างในซอยจรัญสนิทวงศ์ 5 เดือนต.ค. 62 จำนวน 62 ครั้ง เดือนพ.ย. 62 จำนวน 60 ครั้ง เดือนธ.ค. 62
จำนวน 62 ครั้ง
1.3 จุดเสี่ยงบริเวณพิ้นที่วัดอรุณราชวรารามราชวรวิหาร เดือนต.ค. 62 จำนวน 62 ครั้ง เดือนพ.ย. 62 จำนวน 60 ครั้ง เดือนธ.ค. 62
จำนวน 62 ครั้ง
1.4 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่จุดกลับรถใต้สะพานบางไผ่ เดือนต.ค. 62 จำนวน 62 ครั้ง เดือนพ.ย. 62 จำนวน 60 ครั้ง เดือนธ.ค. 62 จำนวน
62 ครั้ง
1.5 จุดเสี่ยงบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานเนาวจำเนียร เดือนต.ค. 62 จำนวน 62 ครั้ง เดือนพ.ย. 62 จำนวน 60 ครั้ง เดือนธ.ค. 62 จำนวน
62 ครั้ง
2. จุดเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนน จำนวน 4 จุด (โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสาจราจร) ดังนี้
2.1 หน้าโรงเรียนวัดท่าพระ
2.2 หน้าโรงเรียนวัดราชสิทธาราม
2.3 หน้าโรงเรียนวัดดีดวด
2.4 หน้าโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์
ดำเนินการอำนวยความสะดวกการจราจร 2 ครั้ง/วัน/จุด
- โรงเรียนวัดท่าพระ การดำเนินการ เดือนต.ค. 62 (ปิดเทอมตั้งแต่วันที่ 1 ? 31 ต.ค. 62)
เดือนพ.ย. 62 จำนวน 42 ครั้ง
เดือนธ.ค. 62 จำนวน 36 ครั้ง โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ การดำเนินการ เดือนต.ค. 62 (ปิดเทอมตั้งแต่วันที่ 1 ? 31 ต.ค. 62) เดือนพ.ย. 62
จำนวน 42 ครั้ง เดือนธ.ค. 62 จำนวน 36 ครั้ง
3. จุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด
1 ครั้ง/วัน/จุด
ประกอบด้วย
3.1 จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 2 จุด ดังนี้
3.1.1 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างริมคลองบางกอกใหญ่บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานเนาวจำเนียร
3.1.2 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่วัดอรุณราชวรารามวรวิหาร โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพ
การทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) 1 ครั้ง/วัน/จุด เดือนต.ค. 62 จำนวน 31 ครั้ง เดือนพ.ย. 62 จำนวน 30 ครั้ง เดือนธ.ค. 62 จำนวน
31 ครั้ง
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** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
3.2 จุดเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนนบริเวณหน้าโรงเรียน จำนวน 4 จุด (โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสาจราจร) ดังนี้
3.2.1 หน้าโรงเรียนวัดท่าพระ 3.2.2 หน้าโรงเรียนวัดราชสิทธาราม 3.2.3 หน้าโรงเรียนวัดดีดวด 3.2.4 หน้าโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์
โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) 1 ครั้ง/วัน/จุด เดือนต.ค. 62 จำนวน 31 ครั้ง
เดือนพ.ย. 62 จำนวน 30 ครั้ง เดือนธ.ค. 62 จำนวน 31 ครั้ง
4. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าบริเวณถนนสายหลัก ดังนี้ ถนนอิสรภาพ
ถนนวังเดิม ถนนอรุณอมรินทร์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนเพชรเกษม ถนนพาณิชยการธนบุรี และถนนรัชดาภิเษก ในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่
4.1 ดำเนินการออกตรวจตรากวดขัน 2 ครั้ง/วัน ดังนี้ เดือนต.ค. 62 จำนวน 62 ครั้ง เดือนพ.ย. 62 จำนวน 60 ครั้ง เดือนธ.ค. 62 จำนวน
62 ครั้ง
4.2 ผลการดำเนินการจับกุมเปรียบเทียบปรับ ดังนี้ เดือนต.ค. 62 ถนนเพชรเกษม จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 2,000 บาท
ถนนจรัญสนิทวงศ์ จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 6,000 บาท รวม 4 ราย เป็นเงิน 8,000 บาท เดือนพ.ย. 62 ถนนเพชรเกษม จำนวน 2 ราย
เป็นเงิน 4,000 บาท ถนนจรัญสินทวงศ์ จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 4,000 บาท
รวม 4 ราย เป็นเงิน 8,000 บาท เดือนธ.คง 62
(วันที่ 1- 25 ธ.ค. 62) ถนนจรัญสนิทวงศ์ จำนวน 5 ราย เป็นเงิน 10,000 บาท รวม 5 ราย เป็นเงิน 10,000 บาท
5. การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต จำนวน 5 จุด
5.1 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างริมคลองบางกอกใหญ่บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานเนาวจำเนียร ถนนเพชรเกษม
5.2 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างในซอยจรัญสนิทวงศ์ 5
5.3 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่วัดอรุณราชวรารามราชวรวิหาร
5.4 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่จุดกลับรถใต้สะพานบางไผ่
5.5 จุดเสี่ยงบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานเนาวจำเนียร (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
6. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน
โดยการบริการรับ-ส่งประชาชนในบริเวณพื้นที่หรือเส้นทางที่มีความล่อแหลมต่อการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยจากการเดินทางสัญจรในช่วงเว
ลากลางคืน ในพื้นที่เขตที่กำหนด จำนวน 2 จุดบริเวณถนนพาณิชยการธนบุรี 9 และ 11 ระหว่างเวลา 21.00 น.- 24.00 น.
โดยดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ?กลับบ้านปลอดภัย ไปกับเทศกิจ? ให้สำนักเทศกิจทราบ 2 ครั้ง/เดือน
ผลการดำเนินงาน ดังนี้ เดือนต.ค. 62 จำนวน 2 ครั้ง เดือนพ.ย. 62 จำนวน 2 ครั้ง เดือนธ.ค. 62 จำนวน 2 ครั้ง รวม 6 ครั้ง
(6.2) ไตรมาสที่ 2 : (6.3) ไตรมาสที่ 3 : (6.4) ไตรมาสที่ 4 : (6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :
:: จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา เฝ้าระวังความปลอดภัยจากอาชญากรรม
สภาพแวดล้อมของพื้นที่และความปลอดภัยทางถนนบริเวณหน้าโรงเรียน ดังนี้
1. จุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 5 จุด โดยดำเนินการตรวจจุดเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 2 ครั้ง/วัน/จุด ดังนี้
1.1 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างริมคลองบางกอกใหญ่บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานเนาวจำเนียร ถนนเพชรเกษม เดือนต.ค. 62 จำนวน 62
ครั้ง เดือนพ.ย. 62 จำนวน 60 ครั้ง เดือนธ.ค. 62 จำนวน 62 ครั้ง
1.2 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างในซอยจรัญสนิทวงศ์ 5 เดือนต.ค. 62 จำนวน 62 ครั้ง เดือนพ.ย. 62 จำนวน 60 ครั้ง เดือนธ.ค. 62
จำนวน 62 ครั้ง
1.3 จุดเสี่ยงบริเวณพิ้นที่วัดอรุณราชวรารามราชวรวิหาร เดือนต.ค. 62 จำนวน 62 ครั้ง เดือนพ.ย. 62 จำนวน 60 ครั้ง เดือนธ.ค. 62
จำนวน 62 ครั้ง
1.4 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่จุดกลับรถใต้สะพานบางไผ่ เดือนต.ค. 62 จำนวน 62 ครั้ง เดือนพ.ย. 62 จำนวน 60 ครั้ง เดือนธ.ค. 62 จำนวน
62 ครั้ง
1.5 จุดเสี่ยงบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานเนาวจำเนียร เดือนต.ค. 62 จำนวน 62 ครั้ง เดือนพ.ย. 62 จำนวน 60 ครั้ง เดือนธ.ค. 62 จำนวน
62 ครั้ง
2. จุดเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนน จำนวน 4 จุด (โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสาจราจร) ดังนี้
2.1 หน้าโรงเรียนวัดท่าพระ
2.2 หน้าโรงเรียนวัดราชสิทธาราม
2.3 หน้าโรงเรียนวัดดีดวด
2.4 หน้าโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์
ดำเนินการอำนวยความสะดวกการจราจร 2 ครั้ง/วัน/จุด
- โรงเรียนวัดท่าพระ การดำเนินการ เดือนต.ค. 62 (ปิดเทอมตั้งแต่วันที่ 1 ? 31 ต.ค. 62)
เดือนพ.ย. 62 จำนวน 42 ครั้ง
เดือนธ.ค. 62 จำนวน 36 ครั้ง โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ การดำเนินการ เดือนต.ค. 62 (ปิดเทอมตั้งแต่วันที่ 1 ? 31 ต.ค. 62) เดือนพ.ย. 62
จำนวน 42 ครั้ง เดือนธ.ค. 62 จำนวน 36 ครั้ง
3. จุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด
1 ครั้ง/วัน/จุด
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** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
ประกอบด้วย
3.1 จุดเสี่ยงภัยต่อการเกิดอาชญากรรม จำนวน 2 จุด ดังนี้
3.1.1 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างริมคลองบางกอกใหญ่บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานเนาวจำเนียร
3.1.2 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่วัดอรุณราชวรารามวรวิหาร โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพ
การทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) 1 ครั้ง/วัน/จุด เดือนต.ค. 62 จำนวน 31 ครั้ง เดือนพ.ย. 62 จำนวน 30 ครั้ง เดือนธ.ค. 62 จำนวน
31 ครั้ง
3.2 จุดเสี่ยงต่อความปลอดภัยทางถนนบริเวณหน้าโรงเรียน จำนวน 4 จุด (โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสาจราจร) ดังนี้
3.2.1 หน้าโรงเรียนวัดท่าพระ 3.2.2 หน้าโรงเรียนวัดราชสิทธาราม 3.2.3 หน้าโรงเรียนวัดดีดวด 3.2.4 หน้าโรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์
โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) 1 ครั้ง/วัน/จุด เดือนต.ค. 62 จำนวน 31 ครั้ง
เดือนพ.ย. 62 จำนวน 30 ครั้ง เดือนธ.ค. 62 จำนวน 31 ครั้ง
4. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันการจอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าบริเวณถนนสายหลัก ดังนี้ ถนนอิสรภาพ
ถนนวังเดิม ถนนอรุณอมรินทร์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ถนนเพชรเกษม ถนนพาณิชยการธนบุรี และถนนรัชดาภิเษก ในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่
4.1 ดำเนินการออกตรวจตรากวดขัน 2 ครั้ง/วัน ดังนี้ เดือนต.ค. 62 จำนวน 62 ครั้ง เดือนพ.ย. 62 จำนวน 60 ครั้ง เดือนธ.ค. 62 จำนวน
62 ครั้ง
4.2 ผลการดำเนินการจับกุมเปรียบเทียบปรับ ดังนี้ เดือนต.ค. 62 ถนนเพชรเกษม จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 2,000 บาท
ถนนจรัญสนิทวงศ์ จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 6,000 บาท รวม 4 ราย เป็นเงิน 8,000 บาท เดือนพ.ย. 62 ถนนเพชรเกษม จำนวน 2 ราย
เป็นเงิน 4,000 บาท ถนนจรัญสินทวงศ์ จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 4,000 บาท
รวม 4 ราย เป็นเงิน 8,000 บาท เดือนธ.คง 62
(วันที่ 1- 25 ธ.ค. 62) ถนนจรัญสนิทวงศ์ จำนวน 5 ราย เป็นเงิน 10,000 บาท รวม 5 ราย เป็นเงิน 10,000 บาท
5. การปรับสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมเพื่อลดความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่เขต จำนวน 5 จุด
5.1 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างริมคลองบางกอกใหญ่บริเวณจุดกลับรถใต้สะพานเนาวจำเนียร ถนนเพชรเกษม
5.2 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่รกร้างในซอยจรัญสนิทวงศ์ 5
5.3 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่วัดอรุณราชวรารามราชวรวิหาร
5.4 จุดเสี่ยงบริเวณพื้นที่จุดกลับรถใต้สะพานบางไผ่
5.5 จุดเสี่ยงบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานเนาวจำเนียร (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
6. จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน
โดยการบริการรับ-ส่งประชาชนในบริเวณพื้นที่หรือเส้นทางที่มีความล่อแหลมต่อการเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยจากการเดินทางสัญจรในช่วงเว
ลากลางคืน ในพื้นที่เขตที่กำหนด จำนวน 2 จุดบริเวณถนนพาณิชยการธนบุรี 9 และ 11 ระหว่างเวลา 21.00 น.- 24.00 น.
โดยดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ?กลับบ้านปลอดภัย ไปกับเทศกิจ? ให้สำนักเทศกิจทราบ 2 ครั้ง/เดือน
ผลการดำเนินงาน ดังนี้ เดือนต.ค. 62 จำนวน 2 ครั้ง เดือนพ.ย. 62 จำนวน 2 ครั้ง เดือนธ.ค. 62 จำนวน 2 ครั้ง รวม 6 ครั้ง
7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :
:: ไม่มี
8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :
:: ไม่มี--9. หลักฐานอ้างอิง :
:: รูปถ่าย รายงานการตรวจ
ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.............................................................(ผู้รายงานข้อมูล)
(...........................................................)
ตำแหน่ง .............................................................
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