ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ สํานั กวัฒนธรรม กีฬาและการทองเที่ยว

มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

01. รอยละความสําเร็จในการดําเนิน ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
การสงเสริมความรูเกี่ยวกับดัชนีมวล
กายแกประชาชน
(กองนโยบายและแผนงาน)

02. รอยละของชาว กทม. ออก
กําลังกายตามเกณฑเมืองไทยแข็ง
แรง

ผลผลิต (Output) 76.00 (รอยละ)

พ
ท

ผูรับผิดชอบ

(1) กิจกรรมสงเสริมความรูเกี่ยวกับดัชนี มวลกายและการออกกําลังกายอยางถูกตอ
ง
(งบประมาณ 0 บาท)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมจัดเก็บขอมูลผูใชบริการดาน
กีฬาของกทม.ที่ออกกําลังกายตามเกณฑ
เมืองไทยแข็งแรง
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(2) โครงการสงเสริมกีฬาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน
(งบประมาณ 4,141,900 บาท)
(3) โครงการสงเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ
(งบประมาณ 9,326,500 บาท)
(4) โครงการพัฒนาการบริหารจัดการกีฬา
และการออกกําลังกาย
(งบประมาณ 16,825,500 บาท)

กร
ุงเ
(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.

โครงการ/กิจกรรม

(รอยละ)

ม

(กองนโยบายและแผนงาน)

ผลการดําเนิ น
งาน

าน

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ห

มิติท่ี

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2563

(5) โครงการคาใชจายในการสงเสริม
พัฒนานันทนาการเพื่อมวลชน
(งบประมาณ 2,841,400 บาท)
(6) กิจกรรมมหกรรมงานใหความรูเกี่ยว
กับการออกกําลังกาย
(งบประมาณ 0 บาท)
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มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

03. จํานวนของประชาชนที่เขารวม ผลผลิต (Output) 16,720,615.00
กิจกรรมนันทนาการของ กทม.เพิ่ม
(คน)
ขึ้นตอปี

ผลการดําเนิ น
งาน
(คน)

โครงการ/กิจกรรม
(1) โครงการคาใชจายโครงการมหกรรม
กีฬาและนันทนาการ
(งบประมาณ 1,915,700 บาท)

ผูรับผิดชอบ
-

คร

มิติท่ี

(2) โครงการสงเสริมสังคมและวัฒนธรรม
ในศูนยเยาวชน
(งบประมาณ 23,658,300 บาท)

าน

(กองนโยบายและแผนงาน)

มิติที่ 1

พ

25.00 (ครัง้ )

(กองนโยบายและแผนงาน)

ท

มิติที่ 1

04. จํานวนครัง้ ในการ
ผลผลิต (Output)
ประชาสัมพันธการใหบริการกีฬาและ
นันทนาการของกรุงเทพมหานครตอ
ปี

08. จํานวนการจัดกิจกรรมกีฬาและ ผลผลิต (Output) 1.00 (กิจกรรม)
นันทนาการที่มีความหลากหลายและ
สอดคลองกับความตองการเพิ่มข้ น
ึ
ตอปี

กร
ุงเ

มิติที่ 1

ม

ห

(3) โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ
ของกรุงเทพมหานคร ประจําปี  2563
(งบประมาณ 3,519,500 บาท)

(กองนโยบายและแผนงาน)

10. จํานวนทุนการศึกษาที่ กทม. มี ผลผลิต (Output) 1,350.00 (ทุน)
ใหกับผูที่มีความสามารถโดดเดน
ดานกีฬาและนันทนาการ
(กองนโยบายและแผนงาน)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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(ครัง้ )

(กิจกรรม)

(ทุน)

(4) การจัดเก็บสถิติจํานวนประชาชนที่เขา
รวมกิจกรรมนันทนาการของสํานักวัฒนธร
รม กีฬา และการทองเที่ยว
(งบประมาณ 0 บาท)
(1) กิจกรรมประชาสัมพันธการใหบริการ
กีฬาและนันทนาการของ สวท.
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(1) การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่ มีความหลากหลายและสอดคลองกับความ
ตองการ
(งบประมาณ 0 บาท)
(1) โครงการคาใชจายในการสงเสริม
เยาวชนดีเดนกรุงเทพมหานคร (ประกาย
เพชร) ครัง้ ที่ 15 ประจําปี  2563
(งบประมาณ 883,000 บาท)

-

ขอมูล ณ วันท่ี 20-01-2020

(สํานักงานนันทนาการและสงเสริม
การเรียนรู)
12. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่จัด
ขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู
ตามอัธยาศัยใหมีประสิทธิภาพใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร

(ครัง้ )

50.00 (เขต)

(เขต)

ผลผลิต (Output) 3.00 (โครงการ
/กิจกรรม)

กร
ุงเ

(สํานักงานนันทนาการและสงเสริม
การเรียนรู)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.

(1) โครงการคาใชจายในการสงเสริม
กิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหา
นคร
(งบประมาณ 3,732,800 บาท)

ผูรับผิดชอบ
-

คร

11. จํานวนเขตที่มีการสํารวจความ ผลผลิต (Output)
ตองการการเรียนรูตามอัธยาศัยที่
สอดคลองกับความตองการของ
ประชาชนแตละชวงวัยและกลุมเป า
หมายในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานครและ
มีแผนงานการเรียนรูตามอัธยาศัย
ตามความตองการของประชาชน

6.00 (ครัง้ )

โครงการ/กิจกรรม

(1) โครงการสงเสริมการอานและการเรียน รูเพื่อพัฒนาการเรียนรูตามอัธยาศัย
(งบประมาณ 3,323,600 บาท)

าน

(ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร
(ไทย - ญี่ปุน))

ผลการดําเนิ น
งาน

ท

มิติที่ 1

17. จํานวนครัง้ ในการสงเสริมความ ผลผลิต (Output)
เขาใจของเด็กและเยาวชนตอการ
เขามามีสวนรวมเพื่อการพัฒนาเมือง

เป าหมาย

ห

มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

(2) กิจกรรมสํารวจความตองการการเรียน
รูตามอัธยาศัยของประชาชนแตละชวงวัย
(งบประมาณ 0 บาท)

ม

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

พ

มิติท่ี

(โครงการ/กิจกร (1) โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมือง
รม)
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 3,437,700 บาท)

-

(2) โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติเขต
พระราชฐานในพระองค ประจําปี  2563
(งบประมาณ 2,759,000 บาท)
(3) โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑเด็ก
กรุงเทพมหานครแหงที่ 1 (จตุจักร)
(งบประมาณ 4,648,000 บาท)
(4) โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑเด็ก
กรุงเทพมหานครแหงที่ 2 (ทุงครุ)
(งบประมาณ 4,648,000 บาท)
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มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ระดับความ
สําเร็จ

13. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู
เขารวมโครงการการจัดการเรียนรู
ตามอัธยาศัย

ผลลัพธ
(Outcome)

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

4.00 (ระดับ)

(ระดับ)

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

(1) กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจผูเขารวม โครงการ/กิจกรรมที่จัดข้ น
ึ เพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรูตามอัธยาศัยใหมี
ประสิทธิภาพในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

คร

มิติท่ี

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(สํานักงานนันทนาการและสงเสริม
การเรียนรู)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

05. รอยละของความสําเร็จเฉลี่ยใน ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
การกอสราง/ปรับปรุงสถานบริการ
กีฬาและนันทนาการ

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

(1) โครงการปรับปรุงศูนยกีฬาเฉลิมพระ
เกียรติ 84 พรรษา (บางบอน)
(งบประมาณ 26,192,000 บาท)

ผูรับผิดชอบ
-

(2) ปรับปรุงศูนยกีฬาประชานิเวศน
(งบประมาณ 31,200,000 บาท)

าน

(สํานักงานนันทนาการและสงเสริม
การเรียนรู)

โครงการ/กิจกรรม

คร

มิติท่ี

ท

พ

ม

ห

(3) ปรับปรุงศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72
พรรษา
(งบประมาณ 11,700,000 บาท)

(5) ปรับปรุงศูนยเยาวชนคลองเตย
(งบประมาณ 5,153,000 บาท)
(6) ปรับปรุงศูนยเยาวชนบางขุนเทียน
(งบประมาณ 5,677,000 บาท)
(7) ปรับปรุงศูนยเยาวชนลาดกระบัง
(งบประมาณ 1,740,000 บาท)
(8) งานกอสรางหลังคาคลุมสระวายน้ํ า
(งบประมาณ 29,502,000 บาท)

กร
ุงเ
(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.

(4) ปรับปรุงศูนยเยาวชนวัดธาตุทอง
(งบประมาณ 14,400,000 บาท)

(9) โครงการกอสรางศูนยเยาวชนวัดดอก
ไม
(งบประมาณ 13,568,000 บาท)
(10) งานปรับปรุงภูมิทัศนศูนยเยาวชน
กรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุน)
(งบประมาณ 0 บาท)
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มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ระดับความ
สําเร็จ

07. รอยละของสถานบริการดาน
กีฬาและนันทนาการของกทม. อยู
ในเกณฑมาตรฐาน

เป าหมาย

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

17.00 (ครัง้ )

(ครัง้ )

(กองการกีฬา)

พ

ม

09. จํานวนครัง้ ในการจัดการแขงขัน ผลผลิต (Output)
กีฬาหรือสงนักกีฬาตัวแทน
กรุงเทพมหานครเขารวมการแขงขัน
กีฬาเพื่อความเป็ นเลิศและ/หรือ
อาชีพตอปี

(รอยละ)

ห

(กองการกีฬา)

18.ระดับความพึงพอใจของนักทอง
เที่ยวตอความปลอดภัย

ผลลัพธ
(Outcome)

80.00 (รอยละ)

กร
ุงเ

มิติที่ 1

06. รอยละของผูใชบริการในสถานที่ ผลผลิต (Output) 90.00 (รอยละ)
บริการดานกีฬาของ
กรุงเทพมหานครมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑมาตรฐาน

ท

มิติที่ 1

(1) กิจกรรมการรับรองคุณภาพและ
มาตรฐานของศูนยกีฬา
(งบประมาณ 0 บาท)
(2) กิจกรรมการรับรองคุณภาพและ
มาตรฐานของศูนยเยาวชน
(งบประมาณ 0 บาท)

าน

(สํานักงานนันทนาการและสงเสริม
การเรียนรู)
มิติที่ 1

โครงการ/กิจกรรม

(สํานักงานวัฒนธรรมและการทอง
เที่ยว)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.

ผูรับผิดชอบ
-

คร

มิติท่ี

(รอยละ)

(1) โครงการสงเสริมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการกีฬา
(งบประมาณ 335,000 บาท)

-

(1) โครงการสงเสริมกีฬาเพื่ออาชีพ
(งบประมาณ 6,188,500 บาท)

-

(2) โครงการสงเสริมกีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ
(งบประมาณ 129,218,900 บาท)
(1) กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของนัก
ทองเที่ยวตอกรุงเทพมหานครในดานตาง
ๆ
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(2) กิจกรรมประชาสัมพันธขอมูลดาน
ความปลอดภัยในการทองเที่ยว
(งบประมาณ 0 บาท)
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เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

85.00 (รอยละ)

(รอยละ)

20.จํานวนชองทางในการเผยแพร ผลผลิต (Output) 5.00 (ชองทาง)
แหลงทองเที่ยว/ขอมูล ตาง ๆ ดาน
การทองเที่ยวทงั ้ ในประเทศและตาง
ประเทศ (ตัวชว
ี้ ัดเจรจาตกลง)

(ชองทาง)

19.ระดับความพึงพอใจของนักทอง
เที่ยวตอการใหบริการดานการทอง
เที่ยว

ผลลัพธ
(Outcome)

(สํานักงานวัฒนธรรมและการทอง
เที่ยว)

ท

พ

ม

(สํานักงานวัฒนธรรมและการทอง
เที่ยว)

(1) กิจกรรมสงเสริม สนับสนุน หรือหา
แนวทางพัฒนาการจัดบริการสําหรับนัก
ทองเที่ยวทุกกลุม
(งบประมาณ 0 บาท)

ผูรับผิดชอบ
-

(1) โครงการคาใชจายในการสงเสริมความ รวมมือดานการทองเที่ยวลุมแมน้ํ าโขง
ตอนลาง
(งบประมาณ 2,343,000 บาท)
(2) โครงการคาใชจายในการสงเสริมการ
ตลาดทองเที่ยวในตางประเทศ
(Roadshows/ Trade shows)
(งบประมาณ 8,438,000 บาท)
(3) กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของ
หนวยงานที่จัดประชุมและนิทรรศการตอ
การใหัการสนับสนุนของกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)
(4) โครงการคาใชจายในการจัดทําและ
บริหารจัดการขอมูลเว็บไซตการทองเที่ยว
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 360,000 บาท)

กร
ุงเ
(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.

โครงการ/กิจกรรม

คร

มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

าน

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ห

มิติท่ี

(5) โครงการคาใชจายในการจัดกิจกรรม
เทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 3,500,000 บาท)
(6) กิจกรรมการเผยแพรแหลงทองเที่ยว
/ขอมูลดานการทองเที่ยวทงั ้ ในประเทศ
และตางประเทศ
(งบประมาณ 0 บาท)
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มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

21.จํานวนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับ
การอนุรักษ ฟื้ นฟู และพัฒนาใหได
มาตรฐาน (ตัวชว
ี้ ัดเจรจาตกลง)

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

ผลผลิต (Output)

4.00 (แหลง)

(แหลง)

โครงการ/กิจกรรม
(1) โครงการคาใชจายในการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรการทองเที่ยว
(งบประมาณ 835,800 บาท)

ผูรับผิดชอบ
-

คร

มิติท่ี

(2) กิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการอนุ
รักษ ฟื้ นฟูและพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหได
มาตรฐานของหนวยงานกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

80.00 (รอยละ)

(รอยละ)

มิติที่ 1

กร
ุงเ

ท

(สํานักงานวัฒนธรรมและการทอง
เที่ยว)

ผลลัพธ
(Outcome)

ม

22.ระดับความพึงพอใจของหนวย
งานที่จัดประชุมและนิทรรศการตอ
การใหการสนับสนุนของกรุงเทพ
มหานคร

พ

มิติที่ 1

ห

าน

(สํานักงานวัฒนธรรมและการทอง
เที่ยว)

14. จํานวนชุดขอมูลความรูดานพหุ
วัฒนธรรมในพ้ น
ื ที่เขต
กรุงเทพมหานครไดรับการพัฒนา
และการเผยแพรชุดขอมูลความรู
ดานพหุวัฒนธรรมผานชุด
นิทรรศการที่จัดแสดงในแหลงเรียน
รู

ผลลัพธ
(Outcome)

90.00 (รอยละ)

(1) กิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมและ
นิทรรศการที่กรุงเทพมหานครหรือหนวย
งานในพ้ น
ื ที่ดําเนินการตามที่รองขอ
(งบประมาณ 0 บาท)

(2) โครงการคาใชจายในการสนับสนุนการ
จัดประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยว
เพื่อเป็ นรางวัล (MICE) ของกรุงเทพมหา
นคร
(งบประมาณ 8,281,800 บาท)
(1) คาใชจายในการสงเสริมและรักษา
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพ
มหานคร ประจําปี  2563
(งบประมาณ 192,900 บาท)

-

-

(2) คาใชจายในการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 520,200 บาท)

(สํานักงานวัฒนธรรมและการทอง
เที่ยว)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.

(รอยละ)

(3) กิจกรรมการอนุรักษ ฟื้ นฟูและพัฒนา
แหลงทองเที่ยวใหไดมาตรฐานของสํานัก
วัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว
(งบประมาณ 0 บาท)
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มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ระดับความ
สําเร็จ

15. จํานวนเครือขายดานพหุ
วัฒนธรรมที่มีในกรุงเทพมหานคร

เป าหมาย

ผลผลิต (Output) 3.00 (เครือขาย)

ผลการดําเนิ น
งาน
(เครือขาย)

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

(1) คาใชจายในการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวันสําคัญทางประเพณี ประจําปี  2
563
(งบประมาณ 25,478,800 บาท)

คร

มิติท่ี

(สํานักงานวัฒนธรรมและการทอง
เที่ยว)

(3) จัดตงั ้ เครือขายการดําเนินงานดานศิลป
วัฒนธรรมรวมสมัยของกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)
(4) สํารวจ และจัดเก็บขอมูลองคความรู
ดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(2) คาใชจายในการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
เนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
ประจําปี  2563
(งบประมาณ 2,365,800 บาท)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ระดับความ
สําเร็จ

16. จํานวนชองทางการเผยแพร
ความรูความเขาดานพหุวัฒนธรรม
ในกรุงเทพมหานครอยางหลาก
หลายชองทาง

เป าหมาย

ผลผลิต (Output) 5.00 (ชองทาง)

ผลการดําเนิ น
งาน
(ชองทาง)

2.2.1 การจัดทํางบการเงิน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

(1) กิจกรรมการเผยแพรขอมูลความรูทาง ดนตรีผานส่ อ
ื ออนไลน
(งบประมาณ 0 บาท)

าน
ห
ม
พ

ท

กร
ุงเ

มิติที่ 2

2.1 รอยละความสําเร็จของการเบิก ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
จายงบประมาณในภาพรวม
(สํานักงานเลขานุการ)

ผูรับผิดชอบ

(2) กิจกรรมเผยแพรบทเพลงคลาสสิคและ
เพลงไทยในรูปแบบวงดนตรีแชมเบอรผาน
สื่อออนไลน
(งบประมาณ 0 บาท)

(สํานักงานวัฒนธรรมและการทอง
เที่ยว)

มิติที่ 2

โครงการ/กิจกรรม

คร

มิติท่ี

ผลผลิต (Output) 5.00 (คะแนน)

(สํานักงานเลขานุการ)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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(รอยละ)

(คะแนน)

(3) คาใชจายในการจัดกิจกรรมการ
ประกวดขับรองเพลงพระราชนิพนธของ พ
ระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร
(งบประมาณ 2,000,000 บาท)
(4) กิจกรรมเผยแพรความรูดานวัฒนธร
รม
(งบประมาณ 0 บาท)
(5) กิจกรรมเผยแพร สืบสานเพลงไทย
สายกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

(1) กิจกรรมการเบิกจายงบประมาณใน
ภาพรวมของสํานักวัฒนธรรม กีฬา และ
การทองเที่ยว
(งบประมาณ 0 บาท)
(1) - กิจกรรมการจัดทํางบการเงิน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ
สวท.
(งบประมาณ 0 บาท)

-

-

ขอมูล ณ วันท่ี 20-01-2020

มิติที่ 3

มิติที่ 4

มิติที่ 4

(สํานักงานเลขานุการ)

3.2 รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการใหบริการที่ดีที่สุด
(Best Service)

(1) กิจกรรมจัดการเรื่องที่ไดรับแจงจาก
ประชาชน/ ผูรับบริการ
(งบประมาณ 0 บาท)

-

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) โครงการออกกําลัง เพิ่มพลังชีวิต
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(ระดับ)

(1) กิจกรรมสนับสนุนผูตรวจราชการใน
การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการดําเนินการดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดลอมในการทํางาน
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(รอยละ)

(1) กิจกรรมพัฒนาฐานขอมูลของสํานัก
วัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว
(งบประมาณ 0 บาท)

-

3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริ ผลผลิต (Output)
การ

5.00 (ระดับ)

4.2 ระดับความสําเร็จของการ
ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน
(สํานักงานเลขานุการ)

4.1 รอยละความสําเร็จของการ
พัฒนาฐานขอมูล

-

(รอยละ)

(กองนโยบายและแผนงาน)

(กองนโยบายและแผนงาน)

(1) - กิจกรรมการจัดทํารายงานสรุปยอด
ทรัพยสิน (งบทรัพยสิน)
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ
สวท.
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

ห

3.1 (ก) ระดับความสําเร็จในการ
จัดการเรื่องที่ไดรับแจงจากประชา
ชน/ผูรับบริการ

ผูรับผิดชอบ

าน

(สํานักงานเลขานุการ)

(คะแนน)

โครงการ/กิจกรรม

คร

2.2.2 คะแนนของความสําเร็จของ ผลผลิต (Output) 5.00 (คะแนน)
การจัดทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน
(งบทรัพยสิน) ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562

ผลการดําเนิ น
งาน

ม

มิติที่ 3

เป าหมาย

พ

มิติที่ 3

ระดับความ
สําเร็จ

ท

มิติที่ 2

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

กร
ุงเ

มิติท่ี

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(กองนโยบายและแผนงาน)

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 30 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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** หมายเหตุ เจาหน าที่หนวยงานบันทึก ชองที่ (1) - (5)

าน

คร

เจาหน าที่สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึกชองที่ (6) - (8)

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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