** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
1. ชื่อตัวชี้วัด

: 3.1 พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

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 :
:: 1. พื้นที่เสี่ยงภัย หมายถึง พื้นที่ที่มีความล่อแหลมต่อการเกิดเหตุอาชญากรรมกับประชาชน
โดยพื้นที่เสี่ยงภัยที่เป็นเป้าหมายในการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
นั้นได้นำรายละเอียดพื้นที่เสี่ยงภัยและวิธีการแก้ไขหรือลดปัจจัยเสี่ยงภัยมาจากบัญชีพื้นที่เสี่ยงภัยและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ปี
พ.ศ. 2562
ซึ่งเกิดจากการสำรวจและรวบรวมข้อมูลของคณะทำงานโครงการสำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร
2. เงื่อนไข (ปัจจัย) ความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม หมายถึง เหตุ/ช่องทาง/สิ่งต่าง ๆ
ที่อาจทำให้เกิดอาชญากรรมหรือก่อเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งได้ตามสภาพพื้นที่นั้น
4. วิธีการคำนวณ :
:: ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100
5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ)
: ผลงานที่ทำได้ = 40 (ร้อยละ)
6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :
(6.1) ไตรมาสที่ 1 : 1.โครงการติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง/ 19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เดือนตุลาคม 2562
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว ผลการปฏัติงานตั้งแต่วันที่ 1-24 ต.ค.62 1.ตรวจตู้เขียว 3 จุด 3 ครั้ง/วัน/จุดรวม
216 ครั้ง 2.ตรวจกล้อง CCTV 3 จุด 3ครั้ง/วัน/จุด รวม 216 ครั้ง 3.ตรวจไฟฟ้าส่องสว่าง 3 จุด 1 ครั้ง/วัน/จุด รวม 72 ครั้ง
4.ตรวจป้ายประชาสัมพันธ์ 3 จุด 3 ครั้ง/วัน/จุด รวม 216 ครั้ง 5.ฝ่ายรักษาความสะอาดทำความสะอาด 3 ครั้ง / 23/12/2562 :
อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้อำนวยการสำนักงานเขตอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว ผลการปฏัติงานตั้งแต่วันที่ 1-23 ธ.ค.62 1.ตรวจตู้เขียว 3 จุด 3
ครั้ง/วัน/จุดรวม 216 ครั้ง 2.ตรวจกล้อง CCTV 3 จุด 3ครั้ง/วัน/จุด รวม 216 ครั้ง 3.ตรวจไฟฟ้าส่องสว่าง 3 จุด 1 ครั้ง/วัน/จุด รวม 72 ครั้ง
4.ตรวจป้ายประชาสัมพันธ์ 3 จุด 3 ครั้ง/วัน/จุด รวม 216 ครั้ง 5.ฝ่ายรักษาความสะอาดทำความสะอาด 3 ครั้ง
2.โครงการตรวจจับป้ายผิดกฎหมาย / 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนตุลาค 2562 มีการกวดขัน ควบคุม
การติดตั้งป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมายในที่สาธารณะ ถนนที่รับผิดชอบ ประกอบด้วยถนนสายหลักและถนนสายรอง ดังนี้ ถนนสายหลัก ได้แก่
ถนนนิมิตใหม่ ถนนเลียบคลองสอง ถนนคู้บอน ถนนหทัยราษฎร์ และถนนพระยาสุเรนทร์ ถนนสายรอง ได้แก่ ถนนไมตรีจิต
ถนนประชาร่วมใจ และถนนหทัยมิตร จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบทุกวัน จำนวน 2 -3 นาย พบป้ายที่กระทำความผิด จำนวน 68 ป้าย
และมีการรายงานให้สำนักเทศกิจทราบทุกวันผ่านทาง Line โดยรายงานผ่านกลุ่ม ทก.กท.เหนือ+ตะวันออก เดือนพฤศจิกายน 2562
ระหว่างวันที่ 1 -25 พฤศจิกายน 2562 พบป้ายที่กระทำผิด จำนวน 72 ป้าย / 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..มีการกวดขัน ควบคุม
การติดตั้งป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมายในที่สาธารณะ ถนนที่รับผิดชอบ ประกอบด้วยถนนสายหลักและถนนสายรอง ดังนี้ ถนนสายหลัก ได้แก่
ถนนนิมิตใหม่ ถนนเลียบคลองสอง ถนนคู้บอน ถนนหทัยราษฎร์ และถนนพระยาสุเรนทร์ ถนนสายรอง ได้แก่ ถนนไมตรีจิต
ถนนประชาร่วมใจ และถนนหทัยมิตร จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบทุกวัน จำนวน 2 -3 นาย พบป้ายที่กระทำความผิด จำนวน 68 ป้าย
และมีการรายงานให้สำนักเทศกิจทราบทุกวันผ่านทาง Line โดยรายงานผ่านกลุ่ม ทก.กท.เหนือ+ตะวันออกและในเดือนธันวาคม 2562
พบป้ายที่กระทำผิด จำนวน 64 ป้าย
3.โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ / 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนตุลาคม 2562 จุดบริการประชาชนมีจำนวน 2 จุด
ได้แก่ 1.หน้าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย ถนนไทยรามัญ 2.สี่แยกกีบหมู ถนนเจริญพัฒนา
จัดรถสายตรวจไว้บริการตามจุดดังกล่าว มีเจ้าหน้าที่เทศกิจ จำนวน 2 - 4 นาย ระหว่าวันที่ 1 - 20 ตุลาคม 2562 มีผู้ใช้บริการ จำนวน 21
ราย มีการรายงานทุกสัปดาห์ส่งให้กับทางสำนักเทศกิจ และเดือนพฤศจิกายน 2562 ยังปฏิบัติหน้าที่ภารกิจตามปกติ ระหว่างวันที่ 21
ตุลาคม 2562 - 15 พฤศจิกายน 2562 มีผู้ใช้บริการ จำนวน 13 ราย / 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จุดบริการประชาชนมีจำนวน 2
จุด ได้แก่ 1.หน้าโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย ถนนไทยรามัญ 2.สี่แยกกีบหมู ถนนเจริญพัฒนา
จัดรถสายตรวจไว้บริการตามจุดดังกล่าว มีเจ้าหน้าที่เทศกิจ จำนวน 2 - 4 นาย ระหว่าวันที่ 1 - 20 ตุลาคม 2562 มีผู้ใช้บริการ จำนวน 21
ราย มีการรายงานทุกสัปดาห์ส่งให้กับทางสำนักเทศกิจ และเดือนธันวาคม 2562 ยังปฏิบัติหน้าที่ภารกิจตามปกติ ใช้บริการ จำนวน 10 ราย
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** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
4.โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร/ 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือนตุลาคม 2562 โรงเรียนในสังกัด
จำนวน 18 โรงเรียน ปิดภาคเรียน ระหว่าวันที่ 1-20 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ 1.โรงเรียนสุเหร่าคลองหนึ่ง
2.โรงเรียนวัดคู้บอน 3.โรงเรียนสุเหร่าคลองแสนแสบ 4.โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด 5.โรงเรียนบางชัน 6.โรงเรียนวัดแป้นทอง
7.โรงเรียนวัดลำกระดาน 8.โรงเรียนประชาราษฎร์ จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจอำนวยการจราจรประจำจุดตามโรงเรียนดังกล่าว วันละ 1 - 2 คน
เวลา 06.00 - 09.00 น. และ เวลา 14.00 - 16.00 น. ขณะการปฏิบัติหน้าที่มีการถ่ายภาพส่งเข้าใน Line กลุ่ม school care ทุกครั้ง
เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
5.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่ออาชญากรรม / 19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เดือนตุลาคม 2562
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว ผลการปฏัติงานตั้งแต่วันที่ 1-24 ต.ค.62 1.ตรวจตู้เขียว 3 จุด 3 ครั้ง/วัน/จุดรวม
216 ครั้ง 2.ตรวจกล้อง CCTV 3 จุด 3ครั้ง/วัน/จุด รวม 216 ครั้ง 3.ตรวจไฟฟ้าส่องสว่าง 3 จุด 1 ครั้ง/วัน/จุด รวม 72 ครั้ง
4.ตรวจป้ายประชาสัมพันธ์ 3 จุด 3 ครั้ง/วัน/จุด รวม 216 ครั้ง 5.ฝ่ายรักษาความสะอาดทำความสะอาด 3 ครั้ง / 23/12/2562 :
อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผู้อำนวยการสำนักงานเขตอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว ผลการปฏัติงานตั้งแต่วันที่ 1-23 ธ.ค.62 1.ตรวจตู้เขียว 3 จุด 3
ครั้ง/วัน/จุดรวม 216 ครั้ง 2.ตรวจกล้อง CCTV 3 จุด 3ครั้ง/วัน/จุด รวม 216 ครั้ง 3.ตรวจไฟฟ้าส่องสว่าง 3 จุด 1 ครั้ง/วัน/จุด รวม 72 ครั้ง
4.ตรวจป้ายประชาสัมพันธ์ 3 จุด 3 ครั้ง/วัน/จุด รวม 216 ครั้ง 5.ฝ่ายรักษาความสะอาดทำความสะอาด 3 ครั้ง
(6.2) ไตรมาสที่ 2 : (6.3) ไตรมาสที่ 3 : (6.4) ไตรมาสที่ 4 : (6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :
::
7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :
:: 8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :
:: ---9. หลักฐานอ้างอิง :
:: ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.............................................................(ผู้รายงานข้อมูล)
(...........................................................)
ตำแหน่ง .............................................................
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