** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
1. ชื่อตัวชี้วัด

: 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 : ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าประสงค์ที่ : ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. คำนิยาม :
:: นิยาม/คำอธิบาย
๑.พื้นที่เสี่ยงภัย หมายถึง พื้นที่ที่มีความล่อแหลมต่อการเกิดเหตุอาชญากรรมกับประชาชน
โดยพื้นที่เสี่ยงภัยที่เป็นเป้าหมายในการดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น
ได้นำรายละเอียดพื้นที่เสี่ยงภัยและวิธีการแก้ไขหรือลดปัจจัยเสี่ยงภัยมาจากบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.
๒๕๖๒
ซึ่งเกิดจากการสำรวจและรวบรวมข้อมูลของคณะทำงานโครงการสำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ปี
พ.ศ. ๒๕๖๒
๒.เงื่อนไข (ปัจจัย) ความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม หมายถึง เหตุ/ช่องทาง/สิ่งต่าง ๆ ที่อาจทำให้เกิดเหตุอาชญากรรม
หรือก่อเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งได้ตามสภาพพื้นที่นั้น
๓.การลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม หมายถึง การปรับ แก้ไข หรือการเพิ่มเติมสภาพแวดล้อมพื้นที่ เช่น
การติดตั้งซ่อมแซมไฟส่องสว่าง การดูแลต้นไม้ การติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด(CCTV) การติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม
การทำความสะอาด ฯลฯ รวมทั้งการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่
โดยการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราเพื่อเป็นการป้องปรามการก่อเหตุ
อาชญากรรม หรือเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย
ตามแต่ละสภาพพื้นที่นั้น ๆ
4. วิธีการคำนวณ :
:: วิธีการคำนวณ
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ โดยแบ่งการให้คะแนน (คะแนน) ออกเป็น ๓ ข้อ ได้แก่
๑. การดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน คะแนน (ร้อยละ) ๖๐ คะแนน คิดจาก y=((x &#215;๖๐))/n
y = ร้อยละของจำนวนรายการที่ได้ดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยสำเร็จ
x =จำนวนรายการที่ได้ดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยสำเร็จ
n=จำนวนรายการที่ต้องดำเนินการปรับแก้ไขสภาพแวดล้อมพื้นที่เสี่ยงภัยตามแผน
๒. การเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวนคะแนน (ร้อยละ) ๒๐ คะแนน คิดจาก y=((x &#215;๒๐))/n
y = ร้อยละของผลการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยที่ดำเนินการได้
x = ผลการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัยที่ดำเนินการได้
n = เป้าหมายการดำเนินการเฝ้าระวังและตรวจตราตามแผน
๓. การรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน จำนวนคะแนน
(ร้อยละ) ๒๐ คะแนน คิดจาก
การรายงานผลการดำเนินการแก้ไขพื้นที่เสี่ยงภัยที่สำนักงานเขต
ส่งให้สำนักเทศกิจ โดยแบ่งการให้คะแนนเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
๑. จำนวน ๑๕ คะแนน (ร้อยละ ๗๕) คิดจากความครบถ้วน
ของรายงาน หากไม่ครบถ้วนจะตัดคะแนนจุดละ ๐.๑ คะแนน
y=(๑๕ &#215;(n-x))/n
y = คะแนน (ร้อยละ) ความครบถ้วนของรายงาน
x = จำนวนจุด (คะแนน) ที่ถูกตัดคะแนน
n = จำนวนจุดทั้งหมด (คะแนน)
๒.จำนวน ๕ คะแนน (ร้อยละ ๒๕) คิดจากการส่งรายงานทันภายในระยะเวลาที่กำหนด (ดูตราประทับวันที่ลงรายงาน)
หากพ้นกำหนดจะถูกตัดคะแนนตามตารางด้านล่าง y = ๕ ? z
y = คะแนน (ร้อยละ) การส่งรายงานทันภายในระยะเวลาที่กำหนด
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z = คะแนนที่ถูกหักตามตาราง
จำนวนส่งรายงานล่าช้า
(เดือนหรือครั้ง) คะแนนที่ถูกหัก(Z)
๑-๒ เดือน(ครั้ง) ๑
๓-๔ เดือน(ครั้ง)
๒
๕-๖ เดือน (ครั้ง)
๓
๗-๘ เดือน (ครั้ง)
๔
๑๐ เดือน (ครั้ง) ขึ้นไป ๕
5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ)
: ผลงานที่ทำได้ = 100 (ร้อยละ)
6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :
(6.1) ไตรมาสที่ 1 : 1.จัดทำและขออนุมัติแผน-โครงการ
2.จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
3.ดำเนินการตามแผนโครงการ
4.รายงานความคืบหน้า-ผลการดำเนินการ
(6.2) ไตรมาสที่ 2 : 1.จัดทำและขออนุมัติแผน-โครงการ 2.จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 3.ดำเนินการตามแผนโครงการ
4.รายงานความคืบหน้า-ผลการดำเนินการ
(6.3) ไตรมาสที่ 3 : พื้นที่เสี่ยงภัยในเขตบางคอแหลมได้รับการแก้ไขแล้วจำนวน 23 จุด จาก 25 จุด คิดเป็นร้อยละ 92
(6.4) ไตรมาสที่ 4 : พื้นที่เสี่ยงภัยในเขตบางคอแหลมได้รับการแก้ไขแล้วจำนวน 23 จุด จาก 25 จุด ยกเลิก 2
จุดเนื่องจาปรับปรุงพื้นที่เป็นแคมป์คนงานกรมการทางพิเศษและปรับปรุงเป็นที่พักคนงานก่อสร้างคอนโดมิเนี่ยม
(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :
:: พื้นที่เสี่ยงภัยในเขตบางคอแหลมได้รับลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการก่ออาชญากรรมครบทุกจุด
7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :
:: เป็นโครงการต่อเนื่อง ปฏิบัติหน้าที่ในทุก ๆ ปี ทำให้เจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่
8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :
::
เจ้าหน้าที่เทศกิจมีภาระกิจด่วนแทรกซ้อนจึงอาจทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เจ้าหน้าที่เทศกิจมีภาระกิจด่วนแทรกซ้อนจึงอาจทำให้ไม่สา
มารถปฏิบัติหน้าที่ได้-9. หลักฐานอ้างอิง :
:: 1. สำเนาโครงการพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการก่ออาชญากรรม
2. สำเนาคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่ตามโครงการพื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการก่ออาชญากรร
ม
3. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานในการดำเนินการเสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการเกิดอาชญากร
รมในพื้นที่เสี่ยงภัยของเขตบางคอแหลม
4. รายงานการประชุมคณะทำงานในการดำเนินการเสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการเกิดอาชญาก
รรมในพื้นที่เสี่ยงภัยของเขตบางคอแหลม
5. รายงานผลการดำเนินงานในแต่ละเดือนให้ผู้บังคับบัญชาและสำนักเทศกิจทราบ
ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.............................................................(ผู้รายงานข้อมูล)
(...........................................................)
ตำแหน่ง .............................................................

หน้าที่ 2/2 (พิมพ์เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 08:36:03 น.)
00000000000-14-4-2564

