สรุปผลดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2564 (มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ)
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สํานั กวัฒนธรรม กีฬาและการทองเที่ยว

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ขอมูล ณ วันท่ี 3-03-2021

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

โครงการ/กิจกรรม

รอยละของโครงการ/กิจกรรมท่เี ป็ นงาน
ประจําของสํานั กวัฒนธรรม กีฬา และการ
ทองเที่ยวดําเนิ นการสําเร็จตามท่เี ป าหมาย
กําหนด

(1). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช
อินเตอรเน็ตผานโครงขายเคเบิลใยแกวนําแสง
(Optical Fiber Cable) ของศูนยเยาวชนและ
ศูนยกีฬา

ผลงาน : 6.67 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :82%)

(2). โครงการสงเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :50%)

(3). โครงการสงเสริมเยาวชนดีเดนกรุงเทพมหา
นคร (ประกายเพชร) ครัง้ ที่ 16 ประจําปี  2564
(ผลงานลาสุด :45%)

(4). โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ
ผูนํานันทนาการ
(ผลงานลาสุด :97%)

(5). ปรับปรุงศูนยเยาวชนคลองกุม
(ผลงานลาสุด :40%)

(6). ปรับปรุงศูนยเยาวชนหนองจอก
(ผลงานลาสุด :30%)

(7). ปรับปรุงศูนยเยาวชนคลองสามวา
(ผลงานลาสุด :25%)

(8). โครงการกอสรางศูนยเยาวชนวัดดอกไม
(ผลงานลาสุด :29%)

(9). ปรับปรุงหองสมุดเพื่อการเรียนรูบางกะปิ
(ผลงานลาสุด :30%)

(10). ปรับปรุงหองสมุดเพื่อการเรียนรูบางขุนเที
ยน
(ผลงานลาสุด :30%)

(11). ปรับปรุงหองสมุดเพื่อการเรียนรูทุงครุ
(ผลงานลาสุด :30%)

(12). โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติเขตพระ
ราชฐานในพระองค ประจําปี  2564
(ผลงานลาสุด :10%)

(13). ปรับปรุงอาคารหอพักศูนยฝึกกีฬาเยาวชน
ดินแดง
(ผลงานลาสุด :15%)

(ผลงานลาสุด :15%)

(15). โครงการปรับปรุงศูนยกีฬาเฉลิมพระเกีย
รติ 84 พรรษา (บางบอน)
(ผลงานลาสุด :75%)

(16). ปรับปรุงหองซอมดนตรี หองบันทึกเสียง
และหองทํางานกองการสังคีต
(ผลงานลาสุด :6%)

สวนราชการ

0.00

กองนโยบายและแผนงาน

3,300,000.00

ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร
(ไทย - ญี่ปุน)

822,300.00

ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร
(ไทย - ญี่ปุน)

280,100.00

สํานักงานนันทนาการและสง
เสริมการเรียนรู

3,800,000.00

สํานักงานนันทนาการและสง
เสริมการเรียนรู

1,432,000.00

สํานักงานนันทนาการและสง
เสริมการเรียนรู

8,074,000.00

สํานักงานนันทนาการและสง
เสริมการเรียนรู

3,300,000.00

สํานักงานนันทนาการและสง
เสริมการเรียนรู

2,840,000.00

สํานักงานนันทนาการและสง
เสริมการเรียนรู

2,810,000.00

สํานักงานนันทนาการและสง
เสริมการเรียนรู

3,070,000.00

สํานักงานนันทนาการและสง
เสริมการเรียนรู

2,759,000.00

สํานักงานนันทนาการและสง
เสริมการเรียนรู

13,300,000.00

กองการกีฬา

7,490,000.00

กองการกีฬา

39,288,000.00

กองการกีฬา

14,090,000.00

กองการสังคีต

2,000,000.00

กองการสังคีต

0.00

กองการสังคีต

0.00

กองการสังคีต

0.00

กองการสังคีต

0.00

กองการสังคีต

0.00

กองการสังคีต

0.00

กองการสังคีต

0.00

กองการสังคีต

0.00

กองการสังคีต

0.00

กองการสังคีต

2,000,000.00

สํานักงานวัฒนธรรมและการ
ทองเที่ยว

426,000.00

สํานักงานวัฒนธรรมและการ
ทองเที่ยว

500,000.00

สํานักงานวัฒนธรรมและการ
ทองเที่ยว

531,900.00

สํานักงานวัฒนธรรมและการ
ทองเที่ยว

ม
ห

(14). ปรังปรุงอาคารหอพักศูนยฝึกกีฬาเยาวชน
มีนบุรี

งบประมาณ (บาท)

คร

1

าน

ลําดับ

พ

(17). โครงการจัดกิจกรรมการประกวดขับรอง
เพลงพระราชนิพนธของ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหา
ราช บรมนาถบพิตร
(ผลงานลาสุด :0%)

ท

(18). กิจกรรมอนุรักษ ฟื้ นฟู และเผยแพรศิลปะ
การดนตรีเพื่อประชาชนกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :30%)

กร
ุงเ

(19). กิจกรรมการเผยแพรขอมูลความรูทาง
ดนตรีไทยผานส่ อ
ื ออนไลน
(ผลงานลาสุด :40%)

(20). กิจกรรมการเผยแพรขอมูลความรูดาน
ดนตรีสากลผานส่ อ
ื ออนไลน
(ผลงานลาสุด :40%)

(21). กิจกรรมการรวบรวมฐานขอมูลวงดนตรี
ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :50%)

(22). กิจกรรมการฝึกอบรมทฤษฎีดนตรีสากล
และโสตประสาท
(ผลงานลาสุด :35%)

(23). กิจกรรมเผยแพรบทเพลงคลาสสิกและ
เพลงไทยในรูปแบบวงดนตรีเชมเบอรผานส่ อ
ื ออ
นไลน
(ผลงานลาสุด :44%)

(24). กิจกรรมการแสดงดนตรีเพลงคลาสสิกและ
เพลงไทยผานส่ อ
ื ออนไลน
(ผลงานลาสุด :50%)

(25). กิจกรรมดนตรีในสวนลอยฟ าเจาพระยา
(ผลงานลาสุด :100%)

(26). กิจกรรมสานความรวมมือทางดานดนตรี
“Tchaikovsky V Concert”
(ผลงานลาสุด :100%)

(27). โครงการจัดกิจกรรมเทศกาลลอยกระทง
กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :100%)

(28). โครงการจัดทําและบริหารจัดการขอมูล
เว็บไซตการทองเที่ยวกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :47%)

(29). โครงการประชาสัมพันธการทองเที่ยวผาน
สื่อตาง ๆ
(ผลงานลาสุด :50%)

(30). โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถิ่น
กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :10%)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ขอมูล ณ วันท่ี 3-03-2021

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

1.1 รอยละของชาวกรุงเทพมหานครออก
กําลังกายตามเกณฑเมืองไทยแข็งแรง

โครงการ/กิจกรรม

2,001,300.00

กองการกีฬา

5,194,200.00

กองการกีฬา

14,194,800.00

กองการกีฬา

0.00

กองนโยบายและแผนงาน

335,000.00

กองการกีฬา

02. จํานวนเครือขายความรวมมือในการจัด (1). กิจกรรมความรวมมือในการจัดเก็บดัชนีมวล
เก็บดัชนี มวลกาย (Body Mass Index (BMI)) กาย (Body Mass Index (BMI))
ที่อยูในเกณฑมาตรฐาน
(ผลงานลาสุด :8%)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 2.00 (เครือขาย)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

0.00

กองนโยบายและแผนงาน

0.00

กองนโยบายและแผนงาน

04. จํานวนของประชาชนท่เี ขารวมกิจกรรม (1). การจัดเก็บสถิติจํานวนประชาชนที่เขารวม
นั นทนาการของ กทม. เพิ่มขน
ึ ้ ตอปี
กิจกรรมนันทนาการของสํานักวัฒนธรรม กีฬา
และการทองเที่ยว
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 760,000.00 (ราย)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
(ผลงานลาสุด :20%)

0.00

กองนโยบายและแผนงาน

(ผลงานลาสุด :12%)

(2). โครงการสงเสริมกีฬาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน
(3). โครงการสงเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ
(ผลงานลาสุด :30%)

(4). โครงการพัฒนาการบริหารจัดการกีฬาและ
การออกกําลังกาย

4

5

6

(ผลงานลาสุด :45%)

01. รอยละความสําเร็จในการดําเนิ นการสง (1). กิจกรรมสงเสริมความรูเกี่ยวกับดัชนีมวล
เสริมความรูเกี่ยวกับดัชนี มวลกายแกประชา กายและการออกกําลังกายอยางถูกตอง
ชน
(ผลงานลาสุด :20%)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
(2). โครงการสงเสริมวิทยาศาสตรและ
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
เทคโนโลยีการกีฬา
(ผลงานลาสุด :55%)

03. จํานวนเครือขายความรวมมือในการจัด (1). กิจกรรมความรวมมือในการจัดเก็บขอมูลผู
เก็บขอมูล ผูท่อ
ี อกกําลังกายและเลนกีฬาได ที่ออกกําลังกายและเลนกีฬา
ตามเกณฑเมืองไทยแข็งแรง
(ผลงานลาสุด :8%)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 2.00 (เครือขาย)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(2). โครงการมหกรรมกีฬาและนันทนาการ
(ผลงานลาสุด :45%)

(3). โครงการสงเสริมพัฒนานันทนาการเพื่อมวล
ชน
(ผลงานลาสุด :63%)

(ผลงานลาสุด :10%)

(5). โครงการสงเสริมสังคมและวัฒนธรรมใน
ศูนยเยาวชน
05. จํานวนการจัดกิจกรรมกีฬาและ
นั นทนาการท่ม
ี ีความหลากหลายและ
สอดคลองกับความตองการเพิ่มขน
ึ ้ ตอปี
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 2.00 (กิจกรรม)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :35%)

(1). กิจกรรมกีฬาและนันทนาการภายใตการ
สํารวจความตองการของผูใชบริการ
(ผลงานลาสุด :20%)

(1). โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมืองกรุงเทพ
มหานคร

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 2.00 (โครงการ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(2). โครงการสงเสริมการอานและการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูตามอัธยาศัย

(ผลงานลาสุด :27%)

(ผลงานลาสุด :18%)

(3). โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑเด็ก
กรุงเทพมหานครแหงที่ 1 (จตุจักร)
(ผลงานลาสุด :35%)

(4). โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑเด็ก
กรุงเทพมหานครแหงที่ 2 (ทุงครุ)

10

08. จํานวนหองสมุดเพื่อการเรียนรูท่ไี ดรับ
การพัฒนาเป็ นหองสมุดมีชีวิตท่ม
ี ีความทัน
สมัยสอดคลองกับความตองการของประชา
ชน

(ผลงานลาสุด :40%)

(1). กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับหองสมุด
เพื่อการเรียนรูไปสูหองสมุดมีชีวิต

12

ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร
(ไทย - ญี่ปุน)

3,519,500.00

สํานักงานนันทนาการและสง
เสริมการเรียนรู

21,765,700.00

สํานักงานนันทนาการและสง
เสริมการเรียนรู

0.00

กองนโยบายและแผนงาน

0.00

สํานักงานนันทนาการและสง
เสริมการเรียนรู

3,349,800.00

สํานักงานนันทนาการและสง
เสริมการเรียนรู

2,923,600.00

สํานักงานนันทนาการและสง
เสริมการเรียนรู

4,626,400.00

สํานักงานนันทนาการและสง
เสริมการเรียนรู

4,626,400.00

สํานักงานนันทนาการและสง
เสริมการเรียนรู

0.00

สํานักงานนันทนาการและสง
เสริมการเรียนรู

250,000.00

สํานักงานวัฒนธรรมและการ
ทองเที่ยว

484,000.00

สํานักงานวัฒนธรรมและการ
ทองเที่ยว

0.00

สํานักงานวัฒนธรรมและการ
ทองเที่ยว

(ผลงานลาสุด :17%)

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 3.00 (หอง)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

1.2 ระดับความสําเร็จในการจัดกิจกรรมของ (1). โครงการเสริมสรางพัฒนาเครือขายการ
เครือขายดานพหุวัฒนธรรมเชิงพน
ื ้ ที่ใน
ดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยของ
กรุงเทพมหานครท่จ
ี ัดกิจกรรมเพื่อการ
กรุงเทพมหานคร
ี ําหนด
ตัวชว
ี้ ัด พัฒนาครบถวนตามท่ก
(ผลงานลาสุด :17%)
เจรจา
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 5.00 (ระดับ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
11

3,046,200.00

ท

07. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่จ
ี ัดขน
ึ ้ เพื่อ
พัฒนากระบวนการเรียนรูตามอัธยาศัยใหมี
ประสิทธิภาพในพน
ื ้ ที่กรุงเทพมหานคร

กร
ุงเ

9

ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร
(ไทย - ญี่ปุน)

พ

1.3 ระดับความสําเร็จในการจัดกิจกรรมโดย (1). กิจกรรมการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย
เครือขายการมีสวนรวมของภาคประชาชน
เพื่อเ พิ่มการใชบริการของหองสมุดเพื่อการเรียน
เพื่อเพิ่มการใชบริการของหองสมุดเพื่อการ รู
ตัวชว
ี้ ัด เรียนรู
(ผลงานลาสุด :30%)
เจรจา
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 5.00 (ระดับ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
8

1,915,700.00

ม
ห

(4). โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติของ
กรุงเทพมหานคร ประจําปี  2564

7

สวนราชการ

กองนโยบายและแผนงาน

(ผลงานลาสุด :22%)

3

งบประมาณ (บาท)
0.00

ตัวชว
ี้ ัด ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 80.00 (รอยละ)
ิ ี่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
เจรจา มิตท

(1). กิจกรรมจัดเก็บขอมูลผูใชบริการดานกีฬา
ของ กทม. ที่ออกกําลังกายตามเกณฑเมืองไทย
แข็งแรง

คร

2

าน

ลําดับ

09. จํานวนแหลงเรียนรูดานพหุวัฒนธรรม
ของกรุงเทพมหานครไดรับการพัฒนาและ
ปรับปรุงเนื ้ อหาเพื่อรองรับการทองเที่ยว

(1). โครงการอนุรักษ สงเสริม เผยแพร
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นกรุงเทพมหา
นคร

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 6.00 (แหง)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :30%)

(2). กิจกรรมเสริมสรางพัฒนา ปรับปรุงขอมูล
ความรูดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยของกรุงเทพ
มหานคร
(ผลงานลาสุด :10%)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ (บาท)
0.00

กองการสังคีต

(2). โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวัน
สําคัญทางประเพณี ประจําปี  2564

9,982,500.00

สํานักงานวัฒนธรรมและการ
ทองเที่ยว

2,000,000.00

สํานักงานวัฒนธรรมและการ
ทองเที่ยว

0.00

สํานักงานวัฒนธรรมและการ
ทองเที่ยว

0.00

สํานักงานวัฒนธรรมและการ
ทองเที่ยว

0.00

สํานักงานวัฒนธรรมและการ
ทองเที่ยว

0.00

สํานักงานวัฒนธรรมและการ
ทองเที่ยว

919,500.00

สํานักงานวัฒนธรรมและการ
ทองเที่ยว

10. จํานวนกิจกรรมการอนุรักษ สงเสริมดาน (1). กิจกรรมบันทึก "เพลง เรื่อง" ตามพระ
พหุวัฒนธรรมของประชาชนกรุงเทพมหา
ราชดําริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม
นคร
สมเด็จพ
 ระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา
รี
ผลงาน : 5.00 / เป าหมาย : 6.00 (กิจกรรม/ปี )
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
(ผลงานลาสุด :40%)

(ผลงานลาสุด :55%)

(3). โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องในวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนา ประจําปี  2564
(ผลงานลาสุด :45%)

(4). กิจกรรมเผยแพรความรูดานพหุวัฒนธรรม
14

15

(ผลงานลาสุด :45%)

12. จํานวนกิจกรรม/ชองทางสนั บสนุนและ (1). กิจกรรมสนับสนุนและเผยแพรบทบาทของ
เผยแพรบทบาทของกรุงเทพมหานครเป็ น
กรุงเทพมหานครใหเป็ นเมืองแหงการจัดประชุม
เมืองแหงการจัดประชุมนิทรรศการและการ และนิทรรศการนานาชาติ (MICE)
จัดงานนานาชาติ
(ผลงานลาสุด :60%)
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 3.00 (กิจกรรม/ชอง
ทาง/ปี )
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

11. จํานวนชองทางในการประชาสัมพันธ
เรื่องความปลอดภัยใหกับนักทองเที่ยว

ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 0.00 (ชองทาง/ปี )
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(1). กิจกรรมเผยแพรขอมูลดานความปลอดภัย
จากมิจฉาชีพและประสานงานชวยเหลือนักทอง
เที่ยวที่ตกเป็ นเหยื่อหรือไดรับความเดือดรอนใน
เบื้องตน
(ผลงานลาสุด :40%)

(2). กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของนักทอง
เที่ยวตอการใหบริการของซุมประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยวกรุงเทพมหานคร (ดานการใหบริการ
ขอมูลดานความปลอดภัย)
(ผลงานลาสุด :40%)

2.1 ระดับความสําเร็จในการอนุรักษ ฟื ้ นฟู (1). โครงการพัฒนาการทองเที่ยววิถีถิ่นสูการ
และพัฒนาแหลงทองเที่ยว รวมถึงจัดใหมีส่ง
ิ ทองเที่ยวที่ยงั ่ ยืนในแหลงทองเที่ยว กรุงเทพ
อํานวยความสะดวกและความปลอดภัยให
มหานคร
กั
บ
น

ั
ก
ท

อ

ง
เ
ที
่
ย

ว
ตัวชว
ี้ ัด
(ผลงานลาสุด :20%)
เจรจา
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 5.00 (ระดับความ
สําเร็จ)
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
16

17

2.2 ระดับความสําเร็จในการจัดกิจกรรมสง (1). กิจกรรมสนับสนุนการสงเสริมการทองเที่ยว
เสริมการทองเที่ยวในพน
ื ้ ที่กรุงเทพมหานคร ในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :22%)

ระดับความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
หน วยงาน

(1). กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสํานักวัฒนธรรม
กีฬา และการทองเที่ยว

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

(ผลงานลาสุด :20%)

ผลงาน : 6.93 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 5 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ผลงานลาสุด :25%)

ผลงาน : 20.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 5 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ผลงานลาสุด :25%)

19

20

5.1 ความสําเร็จของการเบิกจายงบประมาณ (1). กิจกรรมการเบิกจายงบประมาณในภาพรวม
ในภาพรวม
ของสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว

0.00

กองนโยบายและแผนงาน

0.00

สํานักงานเลขานุการ

พ

18

สํานักงานวัฒนธรรมและการ
ทองเที่ยว

ม
ห

ตัวชว
ี้ ัด ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 5.00 (ระดับความ
เจรจา สําเร็จ)
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

0.00

สวนราชการ

คร

13

าน

ลําดับ

5.2 รอยละความสําเร็จในการพัฒนาและจัด (1). กิจกรรมพัฒนาและจัดเก็บฐานขอมูลที่มี
เก็บฐานขอมูลท่ม
ี ีความสําคัญตอการปฏิบัติ ความสําคัญตอการปฏิบัติงานหรือการใหบริการ
งานหรือการใหบริการ
ของสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว

0.00

กองนโยบายและแผนงาน

กร
ุงเ

ท

สรุป : จํานวนตัวชว
ี้ ัด 20 ตัวชว
ี้ ัด // จํานวนโครงการ 65 โครงการ/กิจกรรม

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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