สรุปผลดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2563 (มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ)
สํานั กวัฒนธรรม กีฬาและการทองเที่ยว
1

2

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)
0.00

กองนโยบายและแผนงาน

(1). กิจกรรมจัดเก็บขอมูลผูใชบริการดานกีฬาขอ
งกทม.ที่ออกกําลังกายตามเกณฑเมืองไทยแข็ง
แรง

0.00

กองนโยบายและแผนงาน

4,141,900.00

กองการกีฬา

9,326,500.00

กองการกีฬา

16,825,500.00

กองการกีฬา

2,841,400.00

ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร
(ไทย - ญี่ปุน)

0.00

กองการกีฬา

1,915,700.00

ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร
(ไทย - ญี่ปุน)

23,658,300.00

สํานักงานนันทนาการและสง
เสริมการเรียนรู

3,519,500.00

สํานักงานนันทนาการและสง
เสริมการเรียนรู

0.00

กองนโยบายและแผนงาน

0.00

กองนโยบายและแผนงาน

0.00

กองนโยบายและแผนงาน

883,000.00

ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร
(ไทย - ญี่ปุน)

01. รอยละความสําเร็จในการดําเนิ นการสง (1). กิจกรรมสงเสริมความรูเกี่ยวกับดัชนีมวล
เสริมความรูเกี่ยวกับดัชนี มวลกายแกประชา กายและการออกกําลังกายอยางถูกตอง
ชน
(ผลงานลาสุด :15.00%)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

02. รอยละของชาว กทม. ออกกําลังกาย
ตามเกณฑเมืองไทยแข็งแรง

ตัวชว
ี้ ัด ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 76.00 (รอยละ)
ิ ี่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
เจรจา มิตท

(ผลงานลาสุด :15.00%)

(2). โครงการสงเสริมกีฬาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(3). โครงการสงเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ
(ผลงานลาสุด :15.00%)

าน

(4). โครงการพัฒนาการบริหารจัดการกีฬาและ
การออกกําลังกาย
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(5). โครงการคาใชจายในการสงเสริมพัฒนา
นันทนาการเพื่อมวลชน

ม
ห

(ผลงานลาสุด :30.00%)

(6). กิจกรรมมหกรรมงานใหความรูเกี่ยวกับการ
ออกกําลังกาย
(ผลงานลาสุด :8.00%)

03. จํานวนของประชาชนท่เี ขารวมกิจกรรม (1). โครงการคาใชจายโครงการมหกรรมกีฬา
นั นทนาการของ กทม.เพิ่มขน
ึ ้ ตอปี
และนันทนาการ

พ

3

(ผลงานลาสุด :25.00%)

(2). โครงการสงเสริมสังคมและวัฒนธรรมใน
ศูนยเยาวชน

ท

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 16,720,615.00
(คน)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :15.00%)

กร
ุงเ

(3). โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติของ
กรุงเทพมหานคร ประจําปี  2563
(ผลงานลาสุด :25.00%)

(4). การจัดเก็บสถิติจํานวนประชาชนที่เขารวม
กิจกรรมนันทนาการของสํานักวัฒนธรรม กีฬา
และการทองเที่ยว

4

5

6

(ผลงานลาสุด :10.00%)

04. จํานวนครัง้ ในการประชาสัมพันธการให (1). กิจกรรมประชาสัมพันธการใหบริการกีฬา
บริการกีฬาและนันทนาการของ
และนันทนาการของ สวท.
กรุงเทพมหานครตอปี
(ผลงานลาสุด :10.00%)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 25.00 (ครัง้ )
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
08. จํานวนการจัดกิจกรรมกีฬาและ
นั นทนาการท่ม
ี ีความหลากหลายและ
สอดคลองกับความตองการเพิ่มขน
ึ ้ ตอปี

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 1.00 (กิจกรรม)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(1). การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มี
ความหลากหลายและสอดคลองกับความตองการ
(ผลงานลาสุด :10.00%)

10. จํานวนทุนการศึกษาท่ี กทม. มีใหกับผูท่ี (1). โครงการคาใชจายในการสงเสริมเยาวชนดี
มีความสามารถโดดเดนดานกีฬาและนันทนา เดนก
 รุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครัง้ ที่ 15
การ
ประจําปี  2563
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 1,350.00 (ทุน)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.

สวนราชการ

คร

ลําดับ

(ผลงานลาสุด :20.00%)
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ลําดับ
7

8

9

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)
3,732,800.00

ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร
(ไทย - ญี่ปุน)

11. จํานวนเขตท่ม
ี ีการสํารวจความตองการ
การเรียนรูตามอัธยาศัยท่ส
ี อดคลองกับความ
ตองการของประชาชนแตละชวงวัยและกลุม
เป าหมายในพน
ื ้ ที่กรุงเทพมหานครและมีแผน
งานการเรียนรูตามอัธยาศัยตามความ
ตองการของประชาชน

(1). โครงการสงเสริมการอานและการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูตามอัธยาศัย

3,323,600.00

สํานักงานนันทนาการและสง
เสริมการเรียนรู

0.00

สํานักงานนันทนาการและสง
เสริมการเรียนรู

3,437,700.00

สํานักงานนันทนาการและสง
เสริมการเรียนรู

17. จํานวนครัง้ ในการสงเสริมความเขาใจ
(1). โครงการคาใชจายในการสงเสริมกิจการสภา
ของเด็กและเยาวชนตอการเขามามีสวนรวม เด็กแ
 ละเยาวชนกรุงเทพมหานคร
เพื่อการพัฒนาเมือง
(ผลงานลาสุด :25.00%)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 6.00 (ครัง้ )
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 50.00 (เขต)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

12. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่จ
ี ัดขน
ึ ้ เพื่อ
พัฒนากระบวนการเรียนรูตามอัธยาศัยใหมี
ประสิทธิภาพในพน
ื ้ ที่กรุงเทพมหานคร

(ผลงานลาสุด :12.00%)

(2). กิจกรรมสํารวจความตองการการเรียนรูตาม
อัธยาศัยของประชาชนแตละชวงวัย
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(1). โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพ
มหานคร

(ผลงานลาสุด :12.00%)

คร

(ผลงานลาสุด :12.00%)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 3.00 (โครงการ/กิจ (2). โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติเขตพระ
กรรม)
ราชฐานในพระองค ประจําปี  2563
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

2,759,000.00

สํานักงานนันทนาการและสง
เสริมการเรียนรู

4,648,000.00

สํานักงานนันทนาการและสง
เสริมการเรียนรู

4,648,000.00

สํานักงานนันทนาการและสง
เสริมการเรียนรู

0.00

สํานักงานนันทนาการและสง
เสริมการเรียนรู

26,192,000.00

กองการกีฬา

31,200,000.00

กองการกีฬา

11,700,000.00

กองการกีฬา

14,400,000.00

สํานักงานนันทนาการและสง
เสริมการเรียนรู

5,153,000.00

สํานักงานนันทนาการและสง
เสริมการเรียนรู

5,677,000.00

สํานักงานนันทนาการและสง
เสริมการเรียนรู

1,740,000.00

สํานักงานนันทนาการและสง
เสริมการเรียนรู

29,502,000.00

สํานักงานนันทนาการและสง
เสริมการเรียนรู

13,568,000.00

สํานักงานนันทนาการและสง
เสริมการเรียนรู

0.00

ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร
(ไทย - ญี่ปุน)

าน

(3). โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑเด็ก
กรุงเทพมหานครแหงที่ 1 (จตุจักร)
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(4). โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑเด็ก
กรุงเทพมหานครแหงที่ 2 (ทุงครุ)
13. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผูเขารวม
โครงการการจัดการเรียนรูตามอัธยาศัย
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 4.00 (ระดับ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(1). กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจผูเขารวมโครง
การ/กิจกรรมที่จัดข้ น
ึ เพื่อพัฒนากระบวนการ
เรียนรูตามอัธยาศัยใหมีประสิทธิภาพในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :12.00%)

พ

05. รอยละของความสําเร็จเฉลี่ยในการกอ (1). โครงการปรับปรุงศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
สราง/ปรับปรุงสถานบริการกีฬาและนันทนา 84 พรรษา (บางบอน)
การ
(ผลงานลาสุด :12.00%)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
(2). ปรับปรุงศูนยกีฬาประชานิเวศน
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ท

11

(ผลงานลาสุด :20.00%)

ม
ห

10

(ผลงานลาสุด :12.00%)

กร
ุงเ

(3). ปรับปรุงศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72
พรรษา
(ผลงานลาสุด :12.00%)

(4). ปรับปรุงศูนยเยาวชนวัดธาตุทอง
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(5). ปรับปรุงศูนยเยาวชนคลองเตย
(ผลงานลาสุด :11.00%)

(6). ปรับปรุงศูนยเยาวชนบางขุนเทียน
(ผลงานลาสุด :11.00%)

(7). ปรับปรุงศูนยเยาวชนลาดกระบัง
(ผลงานลาสุด :11.00%)

(8). งานกอสรางหลังคาคลุมสระวายน้ํ า
(ผลงานลาสุด :11.00%)

(9). โครงการกอสรางศูนยเยาวชนวัดดอกไม
(ผลงานลาสุด :11.00%)

สวนราชการ

(10). งานปรับปรุงภูมิทัศนศูนยเยาวชนกรุงเทพ
มหานคร (ไทย-ญี่ปุน)
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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12

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

โครงการ/กิจกรรม

07. รอยละของสถานบริการดานกีฬาและ
(1). กิจกรรมการรับรองคุณภาพและมาตรฐาน
นั นทนาการของกทม. อยูในเกณฑมาตรฐาน ของศูนยกีฬา
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

13

(ผลงานลาสุด :8.00%)

(2). กิจกรรมการรับรองคุณภาพและมาตรฐาน
ของศูนยเยาวชน
(ผลงานลาสุด :10.00%)

06. รอยละของผูใชบริการในสถานท่บ
ี ริการ (1). โครงการสงเสริมวิทยาศาสตรและ
ดานกีฬาของกรุงเทพมหานครมีสมรรถภาพ เทคโนโลยีการกีฬา
ทางกายตามเกณฑมาตรฐาน
(ผลงานลาสุด :15.00%)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 90.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

09. จํานวนครัง้ ในการจัดการแขงขันกีฬา
หรือสงนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานครเขา
รวมการแขงขันกีฬาเพื่อความเป็ นเลิศและ
ตัวชว
ี้ ัด /หรืออาชีพตอปี
เจรจา
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 17.00 (ครัง้ )
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(2). โครงการสงเสริมกีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ
(ผลงานลาสุด :15.00%)

18.ระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอ (1). กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของนักทอง
ความปลอดภัย
เที่ยวตอกรุงเทพมหานครในดานตาง ๆ
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 80.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

16

(ผลงานลาสุด :12.00%)

(ผลงานลาสุด :20.00%)

(2). กิจกรรมประชาสัมพันธขอมูลดานความ
ปลอดภัยในการทองเที่ยว
(ผลงานลาสุด :15.00%)

19.ระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอ (1). กิจกรรมสงเสริม สนับสนุน หรือหาแนวทาง
การใหบริการดานการทองเที่ยว
พัฒนาการจัดบริการสําหรับนักทองเที่ยวทุกกลุม
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 85.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

0.00

สํานักงานนันทนาการและสง
เสริมการเรียนรู

335,000.00

กองการกีฬา

6,188,500.00

กองการกีฬา

129,218,900.00

กองการกีฬา

0.00

สํานักงานวัฒนธรรมและการ
ทองเที่ยว

กองการกีฬา

0.00

สํานักงานวัฒนธรรมและการ
ทองเที่ยว

0.00

สํานักงานวัฒนธรรมและการ
ทองเที่ยว

2,343,000.00

สํานักงานวัฒนธรรมและการ
ทองเที่ยว

8,438,000.00

สํานักงานวัฒนธรรมและการ
ทองเที่ยว

0.00

สํานักงานวัฒนธรรมและการ
ทองเที่ยว

360,000.00

สํานักงานวัฒนธรรมและการ
ทองเที่ยว

3,500,000.00

สํานักงานวัฒนธรรมและการ
ทองเที่ยว

0.00

สํานักงานวัฒนธรรมและการ
ทองเที่ยว

(ผลงานลาสุด :10.00%)

20.จํานวนชองทางในการเผยแพรแหลงทอง (1). โครงการคาใชจายในการสงเสริมความรวม
เที่ยว/ขอมูล ตาง ๆ ดานการทองเที่ยวทง
ั ้ ใน มือดา นการทองเที่ยวลุมแมน้ํ าโขงตอนลาง
ประเทศและตางประเทศ (ตัวชว
ี ้ ัดเจรจาตก
(ผลงานลาสุด :22.50%)
ตัวชว
ี้ ัด ลง)
เจรจา
(2). โครงการคาใชจายในการสงเสริมการตลาด
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 5.00 (ชองทาง)
ทองเที่ยวในตางประเทศ (Roadshows/ Trade
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
shows)

ท

พ

17

สวนราชการ

0.00

าน

15

(1). โครงการสงเสริมกีฬาเพื่ออาชีพ

ม
ห

14

งบประมาณ (บาท)

คร

ลําดับ

(ผลงานลาสุด :50.00%)

กร
ุงเ

(3). กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของหนวยงาน
ที่จัดประชุมและนิทรรศการตอการใหัการ
สนับสนุนของกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(4). โครงการคาใชจายในการจัดทําและบริหาร
จัดการขอมูลเว็บไซตการทองเที่ยวกรุงเทพมหา
นคร
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(5). โครงการคาใชจายในการจัดกิจกรรม
เทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :60.00%)

(6). กิจกรรมการเผยแพรแหลงทองเที่ยว/ขอมูล
ดานการทองเที่ยวทงั ้ ในประเทศและตางประเทศ
(ผลงานลาสุด :15.00%)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.

3/5

ขอมูล ณ วันท่ี 12-12-2019

ลําดับ

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

โครงการ/กิจกรรม

21.จํานวนแหลงทองเที่ยวท่ไี ดรับการอนุ
(1). โครงการคาใชจายในการพัฒนาศักยภาพ
รักษ ฟื ้ นฟู และพัฒนาใหไดมาตรฐาน (ตัวชี ้ บุคลากรการทองเที่ยว
วัดเจรจาตกลง)
(ผลงานลาสุด :8.00%)
ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 4.00 (แหลง)
(2). กิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ฟื้ นฟูและพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหไดมาตรฐาน
18

งบประมาณ (บาท)

สํานักงานวัฒนธรรมและการ
ทองเที่ยว

0.00

สํานักงานวัฒนธรรมและการ
ทองเที่ยว

0.00

สํานักงานวัฒนธรรมและการ
ทองเที่ยว

0.00

สํานักงานวัฒนธรรมและการ
ทองเที่ยว

ของหนวยงานกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :8.00%)

(3). กิจกรรมการอนุรักษ ฟื้ นฟูและพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวใหไดมาตรฐานของสํานักวัฒนธรรม
กีฬา และการทองเที่ยว

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 80.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(2). โครงการคาใชจายในการสนับสนุนการจัด
ประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเป็ น
รางวัล (MICE) ของกรุงเทพมหานคร

14. จํานวนชุดขอมูลความรูดานพหุ
วัฒนธรรมในพน
ื ้ ที่เขตกรุงเทพมหานครได
รับการพัฒนาและการเผยแพรชุดขอมูลความ
ี ัด
ตัวชว
ี้ ัด รูดานพหุวัฒนธรรมผานชุดนิทรรศการท่จ
เจรจา แสดงในแหลงเรียนรู

15. จํานวนเครือขายดานพหุวัฒนธรรมท่ม
ี ี
ในกรุงเทพมหานคร

(1). คาใชจายในการสงเสริมและรักษามรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
ประจําปี  2563
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(2). คาใชจายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑทอง
ถิ่นกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(1). คาใชจายในการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
เนื่องในวันสําคัญทางประเพณี ประจําปี  2563
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(2). คาใชจายในการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
เนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ประจําปี  2
563

พ

ตัวชว
ี้ ัด ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 3.00 (เครือขาย)
ิ ี่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
เจรจา มิตท

(ผลงานลาสุด :20.00%)

ม
ห

21

(1). กิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมและ
นิทรรศการที่กรุงเทพมหานครหรือหนวยงานใน
พื้นที่ดําเนินการตามที่รองขอ
(ผลงานลาสุด :5.00%)

20

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 90.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :10.00%)

คร

22.ระดับความพึงพอใจของหน วยงานท่จ
ี ัด
ประชุมและนิทรรศการตอการใหการ
สนั บสนุนของกรุงเทพมหานคร

ท

(ผลงานลาสุด :10.00%)

(3). จัดตงั ้ เครือขายการดําเนินงานดานศิลป
วัฒนธรรมรวมสมัยของกรุงเทพมหานคร

กร
ุงเ

(ผลงานลาสุด :10.00%)

(4). สํารวจ และจัดเก็บขอมูลองคความรูดาน
ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหา
นคร

22

8,281,800.00

สํานักงานวัฒนธรรมและการ
ทองเที่ยว

192,900.00

สํานักงานวัฒนธรรมและการ
ทองเที่ยว

520,200.00

สํานักงานวัฒนธรรมและการ
ทองเที่ยว

25,478,800.00

สํานักงานวัฒนธรรมและการ
ทองเที่ยว

2,365,800.00

สํานักงานวัฒนธรรมและการ
ทองเที่ยว

0.00

สํานักงานวัฒนธรรมและการ
ทองเที่ยว

0.00

สํานักงานวัฒนธรรมและการ
ทองเที่ยว

0.00

กองการสังคีต

0.00

กองการสังคีต

2,000,000.00

กองการสังคีต

0.00

สํานักงานวัฒนธรรมและการ
ทองเที่ยว

0.00

กองการสังคีต

าน

19

(ผลงานลาสุด :10.00%)

16. จํานวนชองทางการเผยแพรความรูความ (1). กิจกรรมการเผยแพรขอมูลความรูทางดนตรี
เขาดานพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานคร
ผานส่ อ
ื ออนไลน
อยางหลากหลายชองทาง
(ผลงานลาสุด :20.00%)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 5.00 (ชองทาง)
(2). กิจกรรมเผยแพรบทเพลงคลาสสิคและเพลง
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ไทยในรป
ู แ
 บบวงดนตรีแ
 ชมเบอรผ
 า นส่ อ
ื อ
 อนไลน
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(3). คาใชจายในการจัดกิจกรรมการประกวดขับ
รองเพลงพระราชนิพนธของ พระบาทสมเด็จพระ
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(ผลงานลาสุด :10.00%)

(4). กิจกรรมเผยแพรความรูดานวัฒนธรรม
(ผลงานลาสุด :10.00%)

สวนราชการ

835,800.00

(5). กิจกรรมเผยแพร สืบสานเพลงไทยสาย
กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :20.00%)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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25

26

27

28

29

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ผลงานลาสุด :25.00%)

2.2.1 การจัดทํางบการเงิน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

(1). - กิจกรรมการจัดทํางบการเงิน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ สวท.

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 5.00 (คะแนน)
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ผลงานลาสุด :100.00%)

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 5.00 (คะแนน)
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ผลงานลาสุด :45.00%)

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ผลงานลาสุด :18.00%)

2.2.2 คะแนนของความสําเร็จของการจัด
(1). - กิจกรรมการจัดทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิ
ทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน (งบทรัพยสิน) น (งบทรัพยสิน) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
๒๕๖๒ ของ สวท.

3.1 (ก) ระดับความสําเร็จในการจัดการเรื่อง (1). กิจกรรมจัดการเรื่องที่ไดรับแจงจากประชา
ที่ไดรับแจงจากประชาชน/ผูรับบริการ
ชน/ ผูรับบริการ

3.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนิ น
โครงการใหบริการท่ด
ี ีท่ส
ี ุด (Best Service)

(1). โครงการออกกําลัง เพิ่มพลังชีวิต
(ผลงานลาสุด :20.00%)

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

งบประมาณ (บาท)

3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

(1). กิจกรรมสนับสนุนผูตรวจราชการในการ
สํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 5.00 (ระดับ)
มิติที่ 3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

สวนราชการ

0.00

สํานักงานเลขานุการ

0.00

สํานักงานเลขานุการ

0.00

สํานักงานเลขานุการ

0.00

สํานักงานเลขานุการ

0.00

(ผลงานลาสุด :2.00%)

4.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนิ นการ
(1). กิจกรรมการดําเนินการดานความปลอดภัย
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
แวดลอมในการทํางาน
(ผลงานลาสุด :10.00%)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
4.1 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาฐาน
ขอมูล

(1). กิจกรรมพัฒนาฐานขอมูลของสํานักวัฒนธร
รม กีฬา และการทองเที่ยว

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ผลงานลาสุด :2.00%)

ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร
(ไทย - ญี่ปุน)

0.00

กองนโยบายและแผนงาน

0.00

สํานักงานเลขานุการ

0.00

กองนโยบายและแผนงาน

พ

30

โครงการ/กิจกรรม

(1). กิจกรรมการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม
ของสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว

คร

24

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

2.1 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม

าน

23

ม
ห

ลําดับ

กร
ุงเ

ท

สรุป : จํานวนตัวชว
ี้ ัด 30 ตัวชว
ี้ ัด // จํานวนโครงการ 70 โครงการ/กิจกรรม

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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