** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการสำรวจและประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
รหัสโครงการ... : 15000000-2615
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564
เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สํานักเทศกิจ / สํานักเทศกิจ / สำนักเทศกิจ
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวสุเมตตา จำเริญ โทร. 3340
ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวจินตนา ฉ่ำชื่น โทร. 1517
1.3 หลักการและเหตุผล
กรุงเทพมหานครในฐานะผู้ดูแลรับผิดชอบประชาชนและพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร
จึงควรหาแนวทางวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อลดและป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนรวมทั้งระบบสังคมและเศร
ษฐกิจ
ด้วยการจัดการสภาพพื้นที่ของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งของสาเหตุการเกิดอาชญากรรมเชิงพื้นที่ให้มีความปลอดภัยหรือมีความล่อแหลมอัน
ตรายลดลง
การสำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยง/อันตรายเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้กรุงเทพมหานครสามารถจัดการพื้นที่เสี่ยงอันตรายของกรุงเทพมหานครได้อย่างเป็
นระบบ
เนื่องจากบัญชีพื้นที่เสี่ยง/อันตรายของกรุงเทพมหานครจะแสดงถึงจุดพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้งหมดซึ่งจะ
สามารถนำมาใช้ประเมินวิเคราะห์สาเหตุและหาแนวทางลด ป้องกัน และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อศึกษาและประเมินพื้นที่เสี่ยง/อันตรายที่อาจก่อให้เกิดเหตุร้ายต่อร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สินในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564
2. เพื่อกำหนดรูปแบบและจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยง/อันตรายของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องต่อไป
1.5 เป้าหมายของโครงการ..
กรุงเทพมหานครมีบัญชีพื้นที่เสี่ยง/อันตรายของกรุงเทพมหานครเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 จำนวนบัญชีพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานครั้งที่ 1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายละเอียดโครงการ
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2 :: 11/25/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอนตรวจสอบรายละเอียดของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และสำนักเทศกิจมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 1402/6207
ลงวันที่ 10 พ.ย. 63
ส่งบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานครเพื่อให้สำนักงานเขตยืนยันข้อมูลพื้นที่เสี่ยงตามบัญชีและเพิ่มเติมข้อมูลในบัญชีให้ครบถ้ว
น รวมทั้งพิจารณาดำเนินการด้านบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่ความรับผิดชอบต่อไป
โดยหากมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงรายการตามบัญชีขอให้มีหนังสือแจ้งสำนักเทศกิจ ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 25623
ถ้าพ้นกำหนดถือว่ายืนยันข้อมูลตามบัญชีนี้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจากสำนักงานเขต
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3 :: 25/12/2563 : จัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
และได้มีหนังสือเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร เรื่องบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อโปรดทราบ
ในการนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)
ได้โปรดลงนามรับทราบเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสำนักเทศกิจ ที่ กท 1402/6712 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2563
และอยู่ระหว่างดำเนินการเวียนแจ้งบัญชีฯ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 4 :: 1/25/2021 : แจ้งเวียนบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วตามหนังสือสำนักเทศกิจ ที่ กท 1402/7110 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563
และอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อดำเนินการสำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
รายงานครั้งที่ 5
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
:: 23/02/2564 : อยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อดำเนินการสำรวจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 6 :: 24/03/2564 : ดำเนินการจัดทำโครงการและเสนออนุมัติโครงการแล้วตามหนังสือกองนโยบายและแผนงานที่ กท 1402/261 ลงวันที่ 10
มีนาคม 2564 พร้อมทั้งมีหนังสือเวียนแจ้งสำนักงานเขตเพื่อขอรายชื่อผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมเป็นคณะทำงานโครงการฯ
โดยให้จัดส่งรายชื่อตามแบบฟอร์มที่กำหนด ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2564 รายละเอียดตามหนังสือสำนักเทศกิจที่ กท 1402/1194 ลงวันที่ 11
มีนาคม 2564
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย

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