สรุปผลดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2562 (มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ)
สํานั กวัฒนธรรม กีฬาและการทองเที่ยว (ตัวชว
ี ้ ัดเชิงยุทธศาสตร)
19/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว กิจกรรมที่ดําเนินการมีดังนี้ 1.
กิจกรรมสรางประสบการณการเป็ นนักกีฬา 1.1
จัดการแขงขันกีฬาภายในศูนยกีฬา 12 แหง จัด
กิจกรรม มิ.ย. - ส.ค. 2562 ไดรับอนุมัติเงิน
ประจํางวดแลวจัดการกิจกรรมดังนี้ - ศูนยกีฬา
เฉลิมพระเกียรติ จัดการแขงขันกีฬาฟุตซฮล ศูนยกีฬาออนนุช จัดการแขงขัน กีฬา ฟุตซอล
วายน้ํ า วูดบอล - ศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72
พรรษา จัดการแขงขันกีฬา ฟุตซอล - ศูนยกีฬา
บางขุนเทียน จัดการแขงขันกีฬาฟุตซอล - ศูนย
กีฬารามอินทรา จัดการแขงขันกีฬาฟุตบอล ศูนยกีฬาวชิรเบญจทัศ จัดการแขงขันกีฬาเปตอง
- ศูนยกีฬาประชานิเวศน จัดการแขงขันกีฬา ฟุต
ซอลและวายน้ํ า - ศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84
พรรษา จัดการแขงขันกีฬาฟุตซอล - ศูนยกีฬา
บางกอกอารีนา จัดการแขงขันกีฬาฟุตซอล ศูนยกีฬามิตรไมตรี จัดการแขงขันกีฬายิมนาสติ
ก - ศูนยกีฬาบึงหนองบอน จัดการแขงขันกีฬา
เรือใบ เรือคยัค และวินดเซิรฟ - ศูนยกีฬาวารี
ภิรมย จัดการแขงขันกีฬาเปตอง แตละศูนยกีฬา
ดําเนินการแขงขันเสร็จสน
ิ้  1.2 การแขงขันกีฬา
เชื่อมความสัมพันธระหวางศูนยกีฬา 12 แหง จัด
กิจกรรม มิ.ย. - ส.ค. 2562 ไดรับอนุมัติเงิน
ประจํางวดแลว จัดการแขงขันกีฬาฟุตซอล เมื่อ
วันที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ ศูนยกีฬามิตรไมตรี
1.3 สงนักกีฬาเขารวมการแขงขันสําหรับศูนย
กีฬา 10 แหง จัดกิจกรรม ต.ค. 61 - ก.ย. 62 ได
รับอนุมัติเงินประจํางวดแลว 1.3.1 สงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันกีฬาวูดบอลชิงแชมป ประเทศ
ไทย ครัง้ ที่ 2 ประจําปี  2562 ระหวางวันที่ 5-7
ก.ค. 2562 ณ จังหวัดระยอง 1.3.2 สงนักกีฬา
เขารวมการแขงขัน Bangkok Swimming 2019
ระหวางวันที่ 8-10 มี.ค. 2562 ณ ศูนยกีฬาเฉลิม
พระเกียรติ 1.3.3 สงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
วายน้ํ าชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําปี  2
562 ระหวางวันที่ 5-10 เม.ย. 2562 ณ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขต บางนา 2.
กิจกรรมอบรมกีฬาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานภาคฤดูรอนในศูนย
กีฬา 12 แหง จัดกิจกรรมเดือน เมษายน 2562
ไดรับอนุมัติเงินประจํางวดแลว ศูนยกีฬาจัด
อบรมกีฬาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานเสร็จสน
ิ้  สรุปรายงานผล
การจัดกิจกรรม เบิกจายเสร็จสน
ิ้ เป็ นเงิน
1,318,500.- บาท - ศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
จัดอบรม กีฬาวายน้ํ า จํานวน 80 คน กีฬาฟุต
บอล จํานวน 60 คน - ศูนยกีฬาออนนุช จัด
อบรมกีฬาวายน้ํ า จํานวน 80 คน กีฬาฟุตบอล
จํานวน 60 คน - ศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72
พรรษา จัดอบรมกีฬาวายน้ํ า จํานวน 60 คน กีฬา
เทควันโด จํานวน 40 คน - ศูนยกีฬาบางขุน
เทียน จัดอบรมกีฬาแบดมินตัน จํานวน 40 คน
กีฬาฟุตบอลจํานวน 40 คน - ศูนยกีฬารามอินทร
า จัดอบรมกีฬาวายน้ํ า จํานวน 40 คน กีฬาฟุต
บอล จํานวน 40 คน - ศูนยกีฬาวชิรเบญจทัศ จัด
อบรมกีฬาเปตอง จํานวน 90 คน - ศูนยกีฬา
ประชานิเวศน จัดอบรมกีฬาวายน้ํ า จํานวน 60
คน กีฬาฟุตบอลจํานวน 40 คน - ศูนยกีฬาเฉลิม
พระเกียรติ 84 พรรษา จัดอบรมกีฬาวายน้ํ า
จํานวน 60 คน กีฬาเทควันโด จํานวน 40 คน ศูนยกีฬาบางกอกอารีนา จัดอบรมกีฬาฟุตซอล
จํานวน 140 คน - ศูนยกีฬามิตรไมตรี จัดอบรม
กีฬา ยิมนาสติก จํานวน 50 คน - ศูนยกีฬาบึง
หนองบอน จัดอบรมกีฬาเรือใบ จํานวน 40 คน
กีฬาเรือคยัค จํานวน 50 คน และวินดเซิรฟ
จํานวน 20 คน - ศูนยกีฬาวารีภิรมย จัดอบรม
กีฬาจักรยาน จํานวน 40 คน กีฬาเรือคยัค จํานว
น 40 คน

(1.2). โครงการสงเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองการกีฬา
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02. รอยละความสําเร็จในการดําเนิน
การสงเสริมความรูเกี่ยวกับดัชนีมวล
กายแกประชาชน

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

15.00
(ครัง้ )

27.000
(ครัง้ )

(กองนโยบายและแผนงาน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

3

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

03. จํานวนครัง้ ในการ
ประชาสัมพันธใหชาว กทม. เห็นถึง
ประโยชนของการออกกําลังกายและ
ใหเป็ นสวนหนึ่งของชีวิตประจําวัน
(กองนโยบายและแผนงาน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองการกีฬา

ความกาวหน าของงาน :100.00%

19/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว กิจกรรมดําเนินการเสร็จสน
ิ้ มีดัง
นี้ 1. การจัดการแขงขัน BMA FUTSAL 2019
จัดกิจกรรม 1 เม.ย. - 31 ส.ค. 62 ไดรับอนุมัติ
เงินประจํางวดแลว สํานักงานเขตดําเนินการคัด
เลือกทีมฟุตซอลสงเขารวมการแขงขันเสร็จสน
ิ้ 
ดําเนินการแขงขันรอบระดับกรุงเทพมหานคร
วันที่ 1-31 ก.ค. 62 โดยแบงเป็ น 5 รุน ดังนี้ รุน
12 ปี  ชาย , รุน 15 ปี  ชาย , รุน 18 ปี  ชาย และ
หญิง , ประชาชนทว
ั ่ ไป สนามแขงขัน 3 สนาม
คือ ศูนยกีฬาบางกอกอารีนา , ศูนยกีฬาเฉลิม
พระเกียรติ 72 พรรษา , ศูนยกีฬาประชานิเวศน
ดําเนินการแขงขันรอบชิงชนะเลิศเสร็จสน
ิ้  โดยมี
พิธีปิดการแขงขันเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ
ศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เบิกจาย
เสร็จสน
ิ้  2,623,370.- บาท 2. การจัดงานวันเด็ก
ประจําปี  2562 จัดกิจกรรม เดือน ม.ค. 62
อนุมัติเงินประจํางวดแลว จัดกิจกรรมเสร็จสน
ิ้ 
เดือนมกราคม 2562 โดยจัดกิจกรรมวันเด็ก 3
ศูนยกีฬา ศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติ , ศูนยกีฬา
เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา , ศูนยกีฬาเฉลิม
พระเกียรติ 84 พรรษา (บางบอน) เบิกจายเสร็จ
สิน
้  จํานวนเงิน 564,000.- บาท 3. การจัดการ
แขงขันกีฬาขาราชการและลูกจาง กทม. ประจําปี 
2562 จัดกิจกรรม 12 พ.ย. - 14 ธ.ค. 61 ดําเนิน
การจัดการแขงขันเสร็จสน
ิ้  อยูระหวางสรุป
รายงานผลการจัดการแขงขัน เบิกจายเสร็จสน
ิ้ 
จํานวน เงิน 1,459,200.00- บาท 4. การจัดการ
แขงขันกีฬาผูสูงอายุ ประจําปี  2562 จัดกิจกรรม
วันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 ณ ศูนยเยาวชน
กรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุน) ไดรับอนุมัติเงิน
ประจํางวดแลว ดําเนินการจัดการแขงขันเสร็จ
สิน
้  โดยจัดการแขงขัน 9 กีฬา เปตอง ชัฟเฟิ ลบ
อรด ปาเป า โบวลิ่งสนาม โยนหวงยาง เตะ
ฟุตบอลเขาประตู หมากรุกไทย หมากฮอส เดิน
ทน ชูตบอลลงตะกร่ ผูเขารวมการแขงขัน 650
คน เบิกจายเป็ นจํานวนเงิน 1,010,175.- บาท

(1.3). กิจกรรมจัดเก็บขอมูลผูใชบริการดานกีฬา ความกาวหน าของงาน :100.00%
ของกทม.ที่ออกกําลังกายตามเกณฑเมืองไทย
แข็งแรง
20/9/2562 : ดําเนินการสํารวจพฤติกรรมการ
ออกกําลังกายตามเกณฑเมืองไทยแข็งแรง โดย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
สุมตัวอยางจากผูใชบริการในศูนยกีฬาและ
:: กองนโยบายและแผนงาน
ศูนยเยาวชน พบวา มีผูที่ออกกําลังกายตาม
เกณฑเมืองไทยแข็งแรง สรุปเป็ นดังนี้ 1. ทําการ
สุมตัวอยางประชาชนที่มาใชบริการของศูนยกีฬา
จํานวน 12 แหง รวมทงั ้ สน
ิ้  1,143 คน พบวา ผู
ใชบริการศูนยกีฬาสวนใหญออกกําลังกายตาม
เกณฑเมืองไทยแข็งแรง ซึ่งจะตองออกกําลังกาย
อยางนอยสัปดาหละ 3 ครัง้  ครัง้ ละ 30 นาทีอยาง
สมํ่าเสมอ ซึ่งมีผูออกกําลังกายตามเกณฑเมือง
ไทยแข็งแรง จํานวน 862 คน คิดเป็ นรอยละ
75.41 2. ทําการสุมตัวอยางประชาชนที่มาใช
บริการศูนยเยาวชน จํานวน 36 แหง รวมทงั ้ สน
ิ้ 
4,260 คน พบวา ผูใชบริการศูนยเยาวชนสวน
ใหญออกกําลังกายตามเกณฑเมืองไทยแข็งแรง
ซึ่งจะตองออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3
ครัง้  ครัง้ ละ 30 นาทีอยางสมํ่าเสมอ ซึ่งมีผูออก
กําลังกายตามเกณฑเมืองไทยแข็งแรง จํานวน
3,215 คน คิดเป็ นรอยละ 75.47 สรุป จากการ
สํารวจพฤติกรรมการออกกําลังกายของผูใช
บริการในศูนยเยาวชน และศูนยกีฬา ปรากฏวา
มีผูใชบริการการออกกําลังกายตามเกณฑเมือง
ไทยแข็งแรง ซึ่งจะตองออกกําลังกายอยางนอย
สัปดาหละ 3 ครัง้  ครัง้ ละ 30 นาทีอยางสมํ่าเสมอ
คิดเป็ นรอยละ (862 + 3,215) x 100/(1,143 +
4,260) = 75.46
(2.1). กิจกรรมสงเสริมความรูเกี่ยวกับดัชนีมวล ความกาวหน าของงาน :100.00%
กายและการออกกําลังกายอยางถูกตอง
19/9/2562 : ดําเนินการจัดเก็บคาดัชนีมวลกาย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ของสมาชิกศูนยเยาวชน และศูนยกีฬา
:: กองนโยบายและแผนงาน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 41,636
คน พบวา สวนใหญเป็ นผูที่มีดัชนีมวลกายอยูใน
เกณฑน้ํ าหนักปกติ จํานวน 16,782 คน คิดเป็ น
รอยละ 40.31 รองลงมาคือ มีดัชนีมวลกายอยูใน
เกณฑภาวะอวนระดับ 2 จํานวน 9,933 คน คิด
เป็ นรอยละ 23.86 ภาวะอวนระดับ 1 จํานวน
8,559 คน คิดเป็ นรอยละ 20.56 ภาวะอวนระดับ
3 จํานวน 3,638 คน คิดเป็ นรอยละ 8.74 และมี
คาดัชนีมวลกายอยูในเกณฑน้ํ าหนักนอย จํานวน
2,724 คน คิดเป็ นรอยละ 6.54 ตามลําดับ
(3.1). การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธใหชาว
กทม. เห็นถึงประโยชนของการออกกําลังกาย
และใหเป็ นสวนหนึ่งของชีวิตประจําวัน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองนโยบายและแผนงาน

ความกาวหน าของงาน :100.00%

คร

โครงการ/กิจกรรม
(1.1). โครงการสงเสริมกีฬาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน

าน

75.460
(รอยละ)

ห

ผลการดําเนิ น
งาน

74.00
(รอยละ)

ม

เป าหมาย

(กองนโยบายและแผนงาน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

พ

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

01. รอยละของชาว กทม. ออกกําลัง
กายตามเกณฑเมืองไทยแข็งแรง

ท

1

กร
ุงเ

ลําดับ

22/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว กองการกีฬาดําเนินการจัด
กิจกรรมประชาสัมพันธใหชาว กทม. เห็นถึง
ประโยชนของการออกกําลังกายและใหเป็ นสวน
หนึ่งของชีวิตประวัน ผานการทดสอบสมรรถภาพ
ทางกาย โดยในการทอดสอบแตละครัง้ จะมีการ
ประชาสัมพันธใหความรูและประโยชนของการ
ออกกําลังกาย รวมถึงการวัดความรูของผูเขา
รวมกิจกรรม ซึ่งดําเนินการจัดกิจกรรมรวมทงั ้
สิน
้  27 ครัง้  ผูเขารวมทดสอบสมรรถภาพทาง
กายทงั ้ สน
ิ้  1,635 คน ผานเกณฑการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย จํานวน 1,458 คน คิดเป็ น
รอยละ 89.17

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ขอมูล ณ วันท่ี 22-10-2019

โครงการ/กิจกรรม
(4.1). โครงการสงเสริมพัฒนานันทนาการเพื่อ
มวลชน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุน)

(4.2). โครงการมหกรรมกีฬาและนันทนาการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุน)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :100.00%
18/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว 4. โครงการสงเสริมพัฒนา
นันทนาการเพื่อมวลชน แบงเป็ นกิจกรรม ดังนี้
1. คาตอบแทนวิทยากรเพื่อสอนขน
ั ้ พัฒนาทักษะ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกีฬาและ
นันทนาการขน
ั ้ พัฒนาทักษะดําเนินการกิจกรรม
ณ ศูนยเยาวชนกรุงเทพหานคร (ไทย-ญี่ปุน)
จํานวน 2 รุน ดังนี้ - รุนที่ 1 เดือนกุมภาพันธ เมษายน 2562 ผูเขารวมกิจกรรม 145 คน - รุน
ที่ 2 เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2562 ผูเขา
รวมกิจกรรม 145 คน 2. กิจกรรมลาน
นันทนาการสรางสรรคในวันวาง ดําเนินกิจกรรม
อาทิ วาดภาพระบายสี การแสดงความสามารถ
ของเยาวชน กิจกรรมฐานความรูในชีวิต
ประจําวัน เกมสและกิจกรรมศิลปะประดิษฐ
กิจกรรมรองเพลงของผูสูงอายุและเยาวชน รับ
ประทานอาหารและเครื่องด่ ม
ื รวมกัน ณ เวที
กลางแจง ศูนยเยาวชนกรุงเทพหานคร (ไทยญี่ปุน) จํานวน 10 ครัง้  ดังนี้ - ครัง้ ที่ 1 วันที่ 24
พฤศจิกายน 2561 ผูเขารวมกิจกรรม ประมาณ
260 คน - ครัง้ ที่ 2 วันที่ 22 ธันวาคม 2561 ผู
เขารวมกิจกรรม ประมาณ 245 คน - ครัง้ ที่ 3
วันที่ 5 มกราคม 2562 ผูเขารวมกิจกรรม
ประมาณ 284 คน - ครัง้ ที่ 4 วันที่ 16
กุมภาพันธ 2562 ผูเขารวมกิจกรรม ประมาณ 2
70 คน - ครัง้ ที่ 5 วันที่ 2 มีนาคม 2562 ผูเขา
รวมกิจกรรม ประมาณ 210 คน - ครัง้ ที่ 6 วันที่
20 เมษายน 2562 ผูเขารวมกิจกรรม ประมาณ
120 คน - ครัง้ ที่ 7 วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ผู
เขารวมกิจกรรม ประมาณ 200 คน - ครัง้ ที่ 8
วันที่ 8 มิถุนายน 2562 ผูเขารวมกิจกรรม
ประมาณ 220 คน - ครัง้ ที่ 9 วันที่ 6 กรกฎาคม
2562 ผูเขารวมกิจกรรม ประมาณ 200 คน ครัง้ ที่ 10 วันที่ 3 สิงหาคม 2562 ผูเขารวมกิจ
กรรม ประมาณ 225 คน 3. กิจกรรมฝึกสอน
กีฬาและนันทนาการ จัดการเรียนการสอนกีฬา
และกิจกรรมนันทนาการขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน ใหกับ
สมาชิกศูนยเยาวชนฯ ทุกเพศ ทุกวัย จํานวน 4
รุนๆ ละ 3 เดือนรวมกวา 34 ชนิด ดําเนิน
กิจกรรมระหวางเดือนตุลาคม 2561 ถึง เดือน
กันยายน 2562 ณ ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหา
นคร (ไทย - ญี่ปุน) 4. กิจกรรมปฐมนิเทศสมาชิ
ก เพื่อเป็ นการเตรียมพรอมกอนการเรียนการสอ
น สมาชิกเขาใจวัตถุประสงคและรายละเอียด
ของกิจกรรม ณ ศูนยเยาวชนกรุงเทพหานคร
(ไทย-ญี่ปุน) จํานวน 4 ครัง้  - ครัง้ ที่ 1/2561 วัน
ที่ 28 ตุลาคม 2561 ผูเขารวมกิจกรรม ประมาณ
1,500 คน - ครัง้ ที่ 2/2562 วันที่ 27 มกราคม 2
562 ผูเขารวมกิจกรรม ประมาณ 1,300 คน ครัง้ ที่ 3/2562 วันที่ 28 เมษายน 2562 ผูเขา
รวมกิจกรรม ประมาณ 1,500 คน - ครัง้ ที่
4/2562 วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 ผูเขารวมกิจ
กรรม ประมาณ 1,500 คน 5. กิจกรรมคายกลาง
วันภาคฤดูรอน จัดกิจกรรมการอยูคายแบบไป-ก
ลับ ระหวางเวลา 08.30 – 16.30 น. จัดใหมี
ตารางการเรียนรูดานวิชาการ กิจกรรมกีฬา นันท
นาการ และศิลปวัฒนธรรม การสงเสริมการอาน
เลานิทาน นาฏศิลป  งานประดิษฐ และกิจกรรม
มิติสัมพันธ กิจกรรมรูไวตานภัยยาเสพติด ทัง้ ยัง
สงเสริมใหไดเรียนรูดานวิทยาศาสตร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ระหวางวันที่ 18 มีนาคม - 15
พฤษภาคม 2562 ณ ศูนยเยาวชนกรุงเทพหา
นคร (ไทย-ญี่ปุน) ผูเขารวมกิจกรรม 50 คน
และจัดใหมีกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ แบบ
ไป-กลับ จํานวน 2 ครัง้  - ครัง้ ที่ 1 วันที่ 8
พฤษภาคม 2562 ณ เจษฎาเทคนิคมิวเซียม
จังหวัดนครปฐม - ครัง้ ที่ 2 วันที่ 14 มิถุนายน 2
562 ณ อนุสรณสถานแหงชาติ กรุงเทพมหานคร
6. กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ กิจกรรมที่
จัด ประกอบดวย การจัดบูธแสดงผลงานดานกีฬา
และนันทนาการ ที่เปิ ดใหบริการในชวงปิดเทอม
ภาคฤดูรอน ซึ่งเป็ นกิจกรรมจากสํานักงาน
นันทนาการและสงเสริมการเรียนรู กองการกีฬา
และศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุน)
สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว ดําเนิน
การเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารกีฬา
เวสน 2 ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย –
ญี่ปุน) ผูเขารวมกิจกรรม 500 คน 7. กิจกรรม
เฉลิมฉลองเนื่องในงานวันเด็กแหงชาติ กิจกรรม
ที่จัด ประกอบดวย การแสดงบนเวที เกมกีฬา
และนันทนาการพรอมแจกของขวัญของรางวัล
การละเลนและเครื่องเลนสําหรับเด็ก การจับ
ฉลากของขวัญ รับประทานอาหารและเครื่องด่ ม
ื
รวมกัน ณ อาคารกีฬาเวสน 2 ศูนยเยาวชน
กรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุน) ดําเนินการเมื่อวัน
ที่ 12 มกราคม 2562 ณ อาคารกีฬาเวสน 2
ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุน) ผูเขา
รวมกิจกรรม 4,600 คน 8. กิจกรรมสราง
สัมพันธสรางสุขในครอบครัว จัดกิจกรรมนันทนา
การ กลุมสัมพันธ ประชุมกลุมยอย วอลคแรลลี่
การบรรยายใหความรู การประกวดแขงขันกีฬา
เกมส การละเลนพ้ น
ื บาน กิจกรรมสงเสริม
สถาบันครอบครัว จํานวน 4 ครัง้  ณ ศูนยเยาวชน
กรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุน) ดังนี้ - ครัง้ ที่ 1
วันที่ 31 มีนาคม 2562 ผูเขารวมกิจกรรม 80
คน - ครัง้ ที่ 2 วันที่ 21 เมษายน 2562 ผูเขารวม
กิจกรรม 86 คน - ครัง้ ที่ 3 วันที่ 19 พฤษภาคม
2562 ผูเขารวมกิจกรรม 82 คน - ครัง้ ที่ 4 วันที่
2 มิถุนายน 2562 ผูเขารวมกิจกรรม 85 คน 9.
กิจกรรมสงเสริมศิลปะเพื่อการพัฒนา กิจกรรมที่
จัด ประกอบดวย การใหความรูดานการปั้นนูนสูง
นูนต่าํ โดยวิทยากร แบงกลุมเป าหมายปฏิบัติ
การปั้นดินน้ํ ามันตามจินตนาการ โดยวิทยากรให
คําแนะนํ าพรอมคัดเลือกผลงานของผูเขารวม
กิจกรรมที่มีความโดดเดน มาแสดงและรับรางวัล
ดําเนินการเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 ณ อาคาร
กีฬาเวสน 1 ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไท
ย-ญี่ปุน) ผูเขารวมกิจกรรม 200 คน 10.
กิจกรรมสมาชิกศูนยไทยหางไกลยาเสพติด
กิจกรรมที่จัด ประกอบดวย การประชุมกลุมยอย
การบรรยายใหความรูแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับความสัมพันธในครอบครัวใหปลอดภัย
และหางไกลจากปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน
ดําเนินการจัดกิจกรรม จํานวน 4 ครัง้  ณ
ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุน) ครัง้ ที่ 1 วันอาทิตย ที่ 28 เมษายน 2562 ผูเขา
รวมกิจกรรม 50 คน - ครัง้ ที่ 2 วันเสาร ที่ 11
พฤษภาคม 2562 ผูเขารวมกิจกรรม 50 คน ครัง้ ที่ 3 วันอาทิตย ที่ 26 พฤษภาคม 2562 ผู
เขารวมกิจกรรม 54 คน - ครัง้ ที่ 4 วันเสาร ที่ 1
มิถุนายน 2562 ผูเขารวมกิจกรรม 59 คน 11.
กิจกรรมคายอาสาพัฒนากรุงเทพมหานคร
กิจกรรมที่จัด ประกอบดวย - ทําความสะอาด
บริเวณโดยรอบศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร
(ไทย-ญี่ปุน) - ทาสีรว
ั ้ บริเวณดานศูนยเยาวชน
กรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุน) - สรางแหลงเรียน
รูเศรษฐกิจพอเพียง ดานหลังศูนยเยาวชน
กรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุน) - เดินรณรงคตอ
ตานกระทําตางๆ อาทิ ตอตานยาเสพติด การตงั ้
ครรภในวัยที่ไมเหมาะสม หยุดตัดไมทําลายปา
หยุดปลอยน้ํ าเสียจากโรงงาน ชวยลดภาวะโลก
รอน หยุดการทงิ้ ขยะไมเป็ นที่ - รวมปลูกปาชาย
เลน เขตบางขุนเทียน - ลองเรือเก็บขยะและ
กําจัดวัชพืชคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน - จัด
กิจกรรมสรางกําลังใจใหกับผูสูงอายุ ณ ศูนย
บริการผูสูงอายุดินแดง - ดําเนินการระหวางวันที่
25 - 30 เมษายน 2562 รวม 6 วัน 5 คืน ณ
ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุน)
ชายทะเลบางขุนเทียน และคลองลัดมะยม เขต
ตลิ่งชัน ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 148 คน 12.
กิจกรรมรวมพลคนจิตอาสา กิจกรรมที่ดําเนิน
การ ประกอบดวย ซอมแซมบันไดทางข้ น
ึ อาคาร
เรียนไม ทาสีพ้ น
ื อาคารไม ปรับภูมิทัศนบริเวณ
หน าอาคารเรียน จัดกิจกรรมใหความรูดานกีฬา
และนันทนาการ งานประดิษฐ จัดทํามุมหนังสือ
นาอาน พรอมมอบหนังสือจํานวนหนึ่งใหกับโรง
เรียน ทําความสะอาดและเก็บขยะบริเวณโรง
เรียน ดําเนินการเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ
โรงเรียนบานหนองใยบัว ตําบลหนองกวาง
อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ผูเขารวมกิจกร
รม 150 คน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

25/3/2562 : ดําเนินการจัดโครงการมหกรรม
กีฬาและนันทนาการ ระหวางวันที่ 9 - 10
กุมภาพันธ 2562 ณ ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหา
นคร (ไทย-ญี่ปุน) 4 กิจกรรม โดยดําเนินการ
จัดการแขงขันกีฬาและประกวดกิจกรรมนันทนา
การ ดังนี้ การแขงขันกีฬา 4 ประเภท ไดแก ฟุต
บอล 7 คน แชรบอล เปตอง ชักเยอ และ
ประกวดกิจกรรมนันทนาการ 4 กิจกรรม ไดแก
ปั ้ นดินน้ํ ามัน ศิลปะประดิษฐ เตนประกอบเพลง
Dance Freestyle และเลานิทาน กลุมเป าหมาย
ประกอบดวย สมาชิกของศูนยเยาวชน 35 แหง
ศูนยกีฬา 11 แหง และหองสมุดเพื่อการเรียนรู
15 แหง รวมทงั ้ สน
ิ้  2,068 คน

(4.3). โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติของ ความกาวหน าของงาน :100.00%
กรุงเทพมหานคร ประจําปี  2562
17/4/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว
:: สํานักงานนันทนาการและสงเสริมการเรียนรู

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานนันทนาการและสงเสริมการเรียนรู

5

6

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

7

08. รอยละความสําเร็จในการสํารวจ
ความตองการอุปกรณออกกําลังกาย
ของผูใชบริการทุกชวงอายุในศูนย
กีฬาและศูนยเยาวชน
(กองนโยบายและแผนงาน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

09. จํานวนการจัดกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการที่มีความหลากหลายและ
สอดคลองกับความตองการเพิ่มข้ น
ึ
ตอปี

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

1.00
(กิจกรรม)

1.000
(กิจกรรม)

820.00
(ทุน)

1.000
(ทุน)

(กองนโยบายและแผนงาน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
11. จํานวนทุนการศึกษาที่ กทม. มี
ใหกับผูที่มีความสามารถโดดเดน
ดานกีฬาและนันทนาการ
(ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร
(ไทย - ญี่ปุน))
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ความกาวหน าของงาน :100.00%

17/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

กร
ุงเ

(4.4). โครงการสงเสริมสังคมและวัฒนธรรมใน
ศูนยเยาวชน

คร

15.000
(คน)

าน

ผลการดําเนิ น
งาน

ห

เป าหมาย
15,082,737.00
(คน)

(กองนโยบายและแผนงาน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ม

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

04. จํานวนของประชาชนที่เขารวม
กิจกรรมนันทนาการของ กทม.เพิ่ม
ขึ้นตอปี

พ

4

ท

ลําดับ

(4.5). การจัดเก็บสถิติจํานวนประชาชนที่เขารวม ความกาวหน าของงาน :90.00%
กิจกรรมนันทนาการของสํานักวัฒนธรรม กีฬา
และการทองเที่ยว
20/9/2562 : สถิติผูใชบริการเดือน ส.ค.
ศูนยเยาวชนสังกัด สนส. จํานวน 890,617 คน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ศยช. จํานวน 217,218 คน กกฬ. - คน (อยู
:: กองนโยบายและแผนงาน
ระหวางรวบรวมสถิติผูใชบริการ) รวม
1,107,835 คน เหลือเก็บสถิติผูใชบริการดาน
กีฬาและนันทนาการของเดือนกันยายน 2562
(5.1). การสํารวจความตองการอุปกรณออกกําลัง ความกาวหน าของงาน :100.00%
กายของผูใชบริการทุกชวงอายุในศูนยกีฬาและ
ศูนยเยาวชน
22/9/2562 : ดําเนินการจัดทําสรุปรายงาน
เรียบรอยแลว
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองนโยบายและแผนงาน

(6.1). การสํารวจความตองการกิจกรรมกีฬาและ ความกาวหน าของงาน :100.00%
นันทนาการที่นําไปสูการจัดกิจกรรมที่มีความ
หลากหลายและสอดคลองกับความตองการ
30/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว การสํารวจความพึงพอใจของ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
การจัดกิจกรรมเพิ่มเติม มีดังนี้ 1. กิจกรรมใน
:: กองนโยบายและแผนงาน
ศูนยเยาวชน ความพึงพอใจ อยูในระดับมาก 4.
304 2. กิจกรรมในศูนยเยาวชนกรุงเทพมหา
นคร (ไทย-ญี่ปุน) อยูในระดับมากที่สุด 4.589 3.
กิจกรรมในศูนยกีฬา ประเมินผลเรียบรอยแลว
(7.1). โครงการสงเสริมเยาวชนดีเดนกรุงเทพ
มหานคร (ประกายเพชร) ครัง้ ที่ 14

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุน)

ความกาวหน าของงาน :100.00%

29/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. คณะ
กรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานเยาวชนฯ
จํานวน 142 ผลงาน เมื่อวันที่ 15-17, 21
พฤษภาคม 2562 ณ ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหา
นคร (ไทย-ญี่ปุน) มีผูผานการคัดเลือกจํานวน 53
ผลงาน 2. ประกาศผลการคัดเลือกผูไดรับการคัด
เลือกเยาวชนดีเดนกรุงเทพมหานคร (ประกายเพ
ชร) ครัง้ ที่ 14 ประจําปี  2562 เมื่อวันที่ 29
พฤษภาคม 2562 3. ปฐมนิเทศผูไดรับการคัด
เลือกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ หองประชุม
ชัน
้  2 อาคารทําการศูนยเยาวชนกรุงเทพมหา
นคร (ไทย-ญี่ปุน) 4. จัดพิธีเชิดชูเกียรติเยาวชนดี
เดนกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครัง้ ที่ 14
ประจําปี  2562 วันที่ 17 สิงหาคม 2562 โดยมี
รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (นายเกรียงยศ
สุดลาภา) เป็ นประธาน มีผูเขารวมงาน 639 คน
ประกอบดวยนางวัลยา วัฒนรัตน ผูอํานวยการ
สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว นาย
ณัฐพงศ ดิษยบุตร ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
พรอมดวยผูบริหารสํานักวัฒนธรรม กีฬา และ
การทองเที่ยว ผูบริหารสํานักการศึกษา ผูบริหาร
สถานศึกษา เยาวชน และผูที่เกี่ยวของ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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11.000
(ครัง้ )

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุน)

10

12. จํานวนเขตที่มีการสํารวจความ
ตองการการเรียนรูตามอัธยาศัยที่
สอดคลองกับความตองการของ
ประชาชนแตละชวงวัยและกลุมเป า
หมายในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
(สํานักงานนันทนาการและสงเสริม
การเรียนรู)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

14. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่จัด
ขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู
ตามอัธยาศัยใหมีประสิทธิภาพใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร

(สํานักงานนันทนาการและสงเสริม
การเรียนรู)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

2.00
(เขต)

2.000
(เขต)

3.00
4.000
(10.1). โครงการสงเสริมการอานและการเรียนรู ความกาวหน าของงาน :100.00%
(โครงการ/กิจกร (โครงการ/กิจกร ของหองสมุดเพื่อการเรียนรูกรุงเทพมหานคร
รม)
รม)
28/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานท่ว
ี างไวแลว
:: สํานักงานนันทนาการและสงเสริมการเรียนรู
(10.2). โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมือง
กรุงเทพมหานคร

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานนันทนาการและสงเสริมการเรียนรู

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานนันทนาการและสงเสริมการเรียนรู

(10.4). โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑเด็ก
กรุงเทพมหานครแหงที่ 2 (ทุงครุ)

4.00
(ระดับ)

4.444
(ระดับ)

(สํานักงานนันทนาการและสงเสริม
การเรียนรู)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

12

13

14

15. จํานวนเครือขายความรวมมือ
กับภาคสวนตาง ๆ ในการจัด
กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตาม
อัธยาศัยแกประชาชน
(สํานักงานนันทนาการและสงเสริม
การเรียนรู)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

16. รอยละความสําเร็จในการจัด
ทําโครงการการพัฒนาระบบและ
กลไกสนับสนุนการเรียนรูตามอัธยา
ศัย
(สํานักงานนันทนาการและสงเสริม
การเรียนรู)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

17. จํานวนหองสมุด
กรุงเทพมหานครไดรับการพัฒนา
ปรับปรุง

(สํานักงานนันทนาการและสงเสริม
การเรียนรู)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานนันทนาการและสงเสริมการเรียนรู

(11.1). กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจผูเขารวม
โครงการสงเสริมการอานและการเรียนรู/การ
จัดการเรียนรูตามอัธยาศัย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานนันทนาการและสงเสริมการเรียนรู

1.00
(เครือขาย)

2.000
(เครือขาย)

80.00
(รอยละ)

50.000
(รอยละ)

2.000
(แหง)

19/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว 1. คาบริหารจัดการหอสมุด
เมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็ นคาจางเหมาบริการ
เป็ นรายบุคคล ดําเนินการเบิกจายประจําเดือน
สิงหาคมแลวเสร็จ - งบประมาณที่ใชไปถึงเดือน
ส.ค. 62 ยอดเบิกจาย 969,750.- เพิ่มมา
ประจําเดือน ส.ค. = 114,570.- บาท - ประมาณ
การยอดเบิกจาย ก.ย. 62 ยอดเบิกจาย
114,570.- งบประมาณที่ใชไปถึงเดือน ก.ย. 62
ยอดเบิกจาย 1,084,275
ความกาวหน าของงาน :85.00%

20/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... 1. คา
ซอมแซมบํารุงรักษาอาคารสถานที่ ชุดนิทรรศ
การ และอุปกรณที่เกี่ยวของ - อยูระหวางขอ
อนุมัติเงินประจํางวด และดําเนินการหาผูรับจาง
2. คาจัดซ้ อ
ื วัสดุและอุปกรณสําหรับฐานการเรียน
รู ชุดนิทรรศการ และอุปกรณที่เกี่ยวของ - เบิก
จายเรียบรอยแลว จํานวนเงิน 500,000.-บาท 3.
คาวิทยากรประจําฐานการเรียนรู - ผอ.สวท. แตง
ตัง้ วิทยากรประจําฐานการเรียนรู ประจําเดือน
พฤศจิกายน 2561 – กันยายน 2562 ตามคําสัง่ 
สวท. ที่ 405/2561 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เบิกจายเงินคาตอบแทนประจําเดือนสิงหาคม 2
562 เรียบรอยแลว จํานวนเงิน 291,600.-บาท
4. คาใชจายในการจัดกิจกรรม 4.1 กิจกรรมวัน
เด็ก - จัดกิจกรรมวันเด็กเรียบรอยแลวเมื่อวัน
เสารที่ 12 มกราคม 2562 มีผูเขารวมกิจกรรม
จํานวน14,656 คน เนื่องในโอกาสวันเด็กแหง
ชาติประจําปี  2562 กรุงเทพมหานครรวมกับ
หนวยงานทงั ้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน
จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ พิพิธภัณฑเด็ก
กรุงเทพมหานครแหงที่ 1 (จตุจักร) แหงนี้ เพื่อ
มอบเป็ นของขวัญใหกับเด็ก และเยาวชน เพื่อให
เด็ก และเยาวชนไดพัฒนาศักยภาพในการ
สรางสรรคสิ่งตาง ๆ ดวยตนเอง เกิดแรงบันดาล
ใจและแนวคิดใหมที่จะพัฒนาตนเองและสิ่งตาง
ๆ รอบตัว เกิดทักษะทางความคิดที่สามารถนําไป
ตอยอด สรางคุณคาและประโยชนแกตนเองและ
ครอบครัว ภายใตแนวคิด Learning for Young
Creative Minds สนุกเลน สนุกคิด จิตสราง
สรรค กิจกรรมภายในงาน ประกอบดวย กิจกร
รม “ศิลปะสรางสรรคกับอาจารยวิทยา”/ กิจกร
รม ตักไข และกิจกรรมจากหนวยงานตาง ๆ
กิจกรรมตามโซนของพิพิธภัณฑเด็ก
กรุงเทพมหานครแหงที่ 1 (จตุจักร) 17 โซน ได
แก โซนลานสรางสรรค โซนครัวไทยวัยจ๋ว
ิ  โซน
วิทยาศาสตรสรางสรรค โซนนักสืบไดโนเสาร
โซน Art Studio โซนโลกทงั ้ ผองพี่นองกัน โซน
อัศจรรยตัวฉันเอง โซนมุมมองพิศวง โซนสโมสร
นักประดิษฐ โซนละครโรงเล็ก โซนสรางเมือง
ของเรา โซนสิ่งกอสรางมหัศจรรย โซนสวนหลัง
บาน โซนหองสมุดสรางสรรค โซนเมืองสายรุง
โซนหอผจญภัยในปา และโซนสวนน้ํ า - เบิกจาย
เรียบรอยแลว จํานวนเงิน 500,000.-บาท 4.2
กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ - จัดกิจกรรม
ปิ ดเทอมเติมประสบการณใหกับเด็กๆ ไดเรียนรู
ผานการลงมือทํา ตามแนวคิด Learning for
Young Creative Minds : สนุกเลน สนุกคิด จิต
สรางสรรค ในรูปแบบ Day Camp คายการเรียน
รู ไปเชาเย็นกลับ จํานวน 28 รุน (พี่โต อายุระ
หวาง 8 – 12 ปี  จํานวน 14 รุน น องเล็ก อายุระ
หวาง 4 – 7 ปี  จํานวน 14 รุน) รุนละ 30 คน
รวมผูเขารวมกิจกรรม 840 คน ระหวางวันที่ 30
มีนาคม – 12 พฤษภาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ
เด็กกรุงเทพมหานครแหงที่ 1 (จตุจักร) - เบิก
จายเรียบรอยแลว จํานวนเงิน 300,000.-บาท 4.
3 กิจกรรม Young Creative Minds - จัดกิจกร
รม Young Creative Minds ภายใตแนวคิด
“สนุกเลน สนุกคิด วิถีชีวิตเด็กไทย” กิจกรรม
ภายในงานประกอบดวย กิจกรรมสรง
นํ้ าพระพุทธรูป รดนํ้ าขอพรผูใหญ การละเลนพ้ น
ื
บาน ทําอาหารไทย ทําวาวไทย เพนทกระเป าผา
ทําผามัดยอม การประกวดมารยาทไทยและการ
แตงกายผาไทย ฯลฯ ระหวางวันที่ 17 – 18
เมษายน 2562 มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 2
,824 คน - เบิกจายเรียบรอยแลว จํานวนเงิน 2
93,000.-บาท 5. จํานวนผูใชบริการพิพิธภัณฑ
เด็กกรุงเทพมหานครแหงที่ 1 (จตุจักร) เดือน
ตุลาคม 2561 จํานวน 30,390 คน เดือน
พฤศจิกายน 2561 จํานวน 18,992 คน เดือน
ธันวาคม 2561 จํานวน 21,945 คน เดือน
มกราคม 2562 จํานวน 29,350 คน เดือน
กุมภาพันธ 2562 จํานวน 16,265 คน เดือน
มีนาคม 2562 จํานวน 22,317 คน เดือน
เมษายน 2562 จํานวน 16,070 คน เดือน
พฤษภาคม 2562 จํานวน 16,512 คน เดือน
มิถุนายน 2562 จํานวน 19,241 คน เดือน
กรกฎาคม 2562 จํานวน 25,943 คน เดือนสิงหา
าคม 2562 จํานวน 25,626 คน
ความกาวหน าของงาน :83.00%

19/9/2562 : คาซอมแซมบํารุงรักษาอาคารสถาน
ที่ ชุดนิทรรศการและอุปกรณที่เกี่ยวของ อยู
ระหวางจัดซ้ อ
ื จัดจาง
ความกาวหน าของงาน :100.00%

19/9/2562 : ดําเนินการสํารวจผูเขารวมกิจกรรม
ภายใตโครงกาสงเสริมการอานและการเรียนรู
ของหองสมุดเพื่อการเรียนรูกรุงเทพมหานคร
จํานวน 453 คน พบวา ผูเขารวมกิจกรรมสง
เสริมการอานฯ สวนใหญเป็ นเพศหญิง คิดเป็ น
รอยละ 64.90 และเป็ นเพศชาย คิดเป็ นรอยละ
34.44 โดยผูเขารวมกิจกรรมสวนใหญเป็ น
นักเรียนคิดเป็ นรอยละ 55.63 รองลงมาคือ เป็ น
ประชาชนทว
ั ่ ไป คิดเป็ นรอยละ 28.7 และเป็ นนัก
ศึกษา คิดเป็ นรอยละ 6.62 โดยผูเขารวม
กิจกรรมสวนใหญเป็ นสมาชิกหองสมุดฯ คิดเป็ น
รอยละ 50.99 ไมเป็ นสมาชิกหองสมุดฯ คิดเป็ น
รอยละ 39.51 และเป็ นผูใชบริการในพิพิธภัณฑ
เด็กกรุงเทพมหานคร คิดเป็ นรอยละ 7.28 มีการ
ศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา คิดเป็ นรอยละ
39.96 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา/หรือเทียบ
เทา คิดเป็ นรอยละ 25.83 และระดับปริญญาตรี
คิดเป็ นรอยละ 24.28 อายุระหวาง 11 - 20 ปี 
คิดเป็ นรอยละ 35.76 รองลงมาคือ อายุต่าํ กวา
10 ปี  คิดเป็ นรอยละ 22.96 และอายุระหวาง 31
- 40 ปี  คิดเป็ นรอยละ 12.36 ผูเขารวมกิจกรรม
กิจกรรมภายใตโครงกาสงเสริมการอานและการ
เรียนรูของหองสมุดเพื่อการเรียนรู
กรุงเทพมหานครมีความพึงพอใจตอการเขารวม
กิจกรรมโดยเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคา
เฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 4.444 หรือคิดเป็ น
รอยละ 88.88 โดยผูเขารวมกิจกรรมมีความพึง
พอใจในประเด็นตาง ๆ เรียงตามลําดับ เป็ นดังนี้
1. ผูเขารวมกิจกรรมสงเสริมการอานฯ มีความ
พึงพอใจตอเจาหน าที่ดูแลและประสานงานโดย
เฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยความพึง
พอใจเทากับ 4.541 หรือคิดเป็ นรอยละ 90.82 2.
ผูเขารวมกิจกรรมสงเสริมการอานฯ มีความพึง
พอใจตอภาพรวมของกิจกรรมโดยเฉลี่ย อยูใน
ระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ
4.508 หรือคิดเป็ นรอยละ 90.16 3 ผูเขารวม
กิจกรรมสง เ สริมก
 ารอา นฯ เห็นว
 า ไ ดร บ
ั ป
 ระโยชน
จากการเขารวมกิจกรรมโดยเฉลี่ยอยูในระดับ
มากที่สุด มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 4.497
หรือคิดเป็ นรอยละ 89.94 4. ผูเขารวมกิจกรรม
สงเสริมการอานฯ มีความพึงพอใจตอวิทยากร
หรือเจาหน าที่ที่ดําเนินกิจกรรมโดยเฉลี่ยอยูใน
ระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ
4.464 หรือคิดเป็ นรอยละ 89.28 5. ผูเขารวม
กิจกรรมสงเสริมการอานฯ มีความเห็นวาสถานที่
ที่ใชในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมโดยเฉลี่ย
อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทา
กับ 4.444 หรือคิดเป็ นรอยละ 88.88 6. ผูเขา
รวมกิจกรรมสงเสริมการอานฯ มีความพึงพอใจ
ตอการไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรมโดยเฉลี่ย
อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทา
กับ 4.422 หรือคิดเป็ นรอยละ 88.44 7. ผูเขา
รวมกิจกรรมสงเสริมการอานฯ มีความเห็นวา
ระยะเวลาที่ใชในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะ
สมโดยเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยความ
พึงพอใจเทากับ 4.345 หรือคิดเป็ นรอยละ 86.90
8. ผูเขารวมกิจกรรมสงเสริมการอานฯ มีความ
พึงพอใจตอเกมตาง ๆ ที่นํามาใชในการจัด
กิจกรรมโดยเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย
ความพึงพอใจเทากับ 4.338 หรือคิดเป็ นรอยละ
86.76

(12.1). โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ เขตพระ ความกาวหน าของงาน :100.00%
ราชฐานในพระองค ประจําปี  2562
19/3/2562 : อยูระหวางเบิกจายงบประมาณ ซี่
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งมีการแกไขเอกสารระหวางขน
ั ้ ตอนการเบิกจาย
:: สํานักงานนันทนาการและสงเสริมการเรียนรู

(13.1). โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศหองสมุดเพื่อการเรียนรูกรุงเทพมหา
นคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานนันทนาการและสงเสริมการเรียนรู

2.00
(แหง)

ความกาวหน าของงาน :100.00%

กร
ุงเ

13. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู
เขารวมโครงการการจัดการเรียนรู
ตามอัธยาศัย

18/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว กิจกรรมที่จัดประกอบดวย 1.
การประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร จํานวน 4 ครัง้  - ครัง้ ที่ 1 วัน
เสารที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 - 120.00
น. ณ หองรับรองอาคารกีฬาเวสน 2 ผูเขารวม
ประชุม สมาชิกสภาเด็กกรุงเทพมหานคร จํานวน
28 คน - ครัง้ ที่ 2 วันเสารที่ 2 กุมภาพันธ 2562
เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ หองรับรองสนามกีฬา
กรุงเทพมหานคร ผูเขารวมประชุม สมาชิกสภา
เด็กกรุงเทพมหานคร จํานวน 26 คน - ครัง้ ที่ 3
วันเสารที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 - 12.
00 น. ณ หองรับรองสนามกีฬากรุงเทพมหานคร
ผูเขารวมประชุม สมาชิกสภาเด็กกรุงเทพมหา
นคร จํานวน 27 คน - ครัง้ ที่ 4 วันเสารที่ 10
สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ หอง
รับรองสนามกีฬากรุงเทพมหานคร ผูเขารวมประ
ชุม สมาชิกสภาเด็กกรุงเทพมหานคร จํานวน 19
คน 2. การประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 ครัง้  - ครัง้ ที่
1/2561 วันอาทิตยที่ 16 ธันวาคม 2561 เวลา
13.00 น. ณ อาคารกีฬาเวสน 1 ศูนยเยาวชน
กรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุน) ผูเขารวมประชุม
สมาชิกสภาเด็กฯ 95 คน (สํานักงานเขต 50 เขต
กลุมภาคการศึกษา 33 คน กลุมกิจกรรม 12 คน
) - ครัง้ ที่ 2/2562 วันอาทิตยที่ 21 กรกฎาคม 2
562 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม ชัน
้  8 อาคาร
ธานีนพรัตน ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 2 ผู
เขารวมประชุม สมาชิกสภาเด็กฯ 95 คน
(สํานักงานเขต 50 เขต กลุมภาคการศึกษา 33
คน กลุมกิจกรรม 12 คน) 3. กิจกรรมการอบรม
การพัฒนาศักยภาพผูนําเด็กและเยาวชนกรุงเทพ
มหานคร จํานวน 5 รุน - รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 2
7 - 29 มีนาคม 2562 ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ณ
เดอะไพนรีสอรท อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
ขาราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเด็ก
เขต 117 คน - รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 19 – 21
เมษายน 2562 ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ณ เดอะ
ไพนรีสอรท อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ขาราชการ
กรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเด็กเขต 102
คน - รุนที่ 3 ระหวางวันที่ 26 – 28 เมษายน 2
562 ระยเวลา 3 วัน 2 คืน ณ เดอะไพนรีสอรท
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี ขาราชการ
กรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเด็กเขต 100
คน - รุนที่ 4 ระหวางวันที่ 30 เมษายน – 2
พฤษภาคม 2562 ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ณ
เดอะไพนรีสอรท อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
ขาราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเด็ก
เขต 112 คน - รุนที่ 5 ระหวางวันที่ 10 – 12
พฤษภาคม 2562 ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ณ
เดอะไพนรีสอรท อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
ขาราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเด็ก
เขต 106 คน

(9.1). กิจกรรมการศึกษาวิจัยความตองการเรียน ความกาวหน าของงาน :100.00%
รูตามอัธยาศัยของประชาชนแตละชวงวัย
30/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว
:: สํานักงานนันทนาการและสงเสริมการเรียนรู

(10.3). โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑเด็ก
กรุงเทพมหานครแหงที่ 1 (จตุจักร)

11

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ห

9

โครงการ/กิจกรรม
(8.1). โครงการสงเสริมกิจการสภาเด็กและ
เยาวชนกรุงเทพมหานคร

คร

ผลการดําเนิ น
งาน

6.00
(ครัง้ )

าน

เป าหมาย

(ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร
(ไทย - ญี่ปุน))
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ม

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

24. จํานวนครัง้ ในการสงเสริมความ
เขาใจของเด็กและเยาวชนตอการ
เขามามีสวนรวมเพื่อการพัฒนาเมือง

พ

8

ท

ลําดับ

(14.1). ปรับปรุงภาพลักษณหองสมุดเพื่อการ
เรียนรูบางเขน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานนันทนาการและสงเสริมการเรียนรู

ความกาวหน าของงาน :40.00%
19/9/2562 : อยูระหวางประกาศรางประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส เผยแพรเพื่อรับฟังความคิด
เห็นจากผูประกอบการ รอบที่ 2

ความกาวหน าของงาน :30.00%
19/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จัดทําราคา
กลางเรียบรอยแลว อยูระหวางดําเนินการจัดทํา
TOR

(14.2). ปรับปรุงหองสมุดเพื่อการเรียนรูหวยขวา ความกาวหน าของงาน :100.00%
ง
24/7/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว
:: สํานักงานนันทนาการและสงเสริมการเรียนรู
(14.3). ปรับปรุงหองสมุดเพื่อการเรียนรูประเวศ ความกาวหน าของงาน :80.00%
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานนันทนาการและสงเสริมการเรียนรู

19/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...อยูระหวาง
ดําเนินกาารตามสัญญา ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่
14 สิงหาคม 2562 สิน
้ สุดสัญญาวันที่ 12
พฤศจิกายน 2562

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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05. รอยละของความสําเร็จเฉลี่ยใน
การกอสราง/ปรับปรุงสถานบริการ
กีฬาและนันทนาการ

ผลการดําเนิ น
งาน

80.00
(รอยละ)

95.000
(รอยละ)

91.00
(รอยละ)

92.220
(รอยละ)

(สํานักงานนันทนาการและสงเสริม
การเรียนรู)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

(15.2). กิจกรรมประเมินมาตรฐานศูนยเยาวชน ความกาวหน าของงาน :100.00%
กรุงเทพมหานคร
17/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว
:: สํานักงานนันทนาการและสงเสริมการเรียนรู
(16.1). ปรับปรุงศูนยกีฬาออนนุช

ความกาวหน าของงาน :75.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองการกีฬา

19/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน....ลงนามใน
สัญญาวันที่ 19 มิ.ย. 62 สิน
้ สุดสัญญาวันที่ 17
ตุลาคม 2562 อยูระหวางดําเนินการตามสัญญา
ระยะเวลางาน 120 วัน แบงการจายเป็ น 4 งวด
ผูรับจาง บริษท
ั สยามไพศาลกิจ (1995) จํากัด
วงเงินตามสัญญาจาง 10,990,000.- บาท ตรวจ
รับงานงวดที่ 1-2 วันที่ 5 ก.ย. 62 อยูระหวาง
เบิกจาย

(16.2). ปรับปรุงศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองการกีฬา

(16.3). ปรับปรุงศูนยกีฬาวชิรเบญจทัศ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองการกีฬา

(16.4). ปรับปรุงศูนยกีฬารามอินทรา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองการกีฬา

(16.5). ปรับปรุงศูนยเยาวชนบางกะปิ

1.00
(ครัง้ )

1.000
(ครัง้ )

82.00
(รอยละ)

91.370
(รอยละ)

(สํานักงานนันทนาการและสงเสริม
การเรียนรู)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

18

32. รอยละของบุคลากรดานกีฬาได
รับความรูตามเกณฑที่กําหนด

ความกาวหน าของงาน :73.00%

19/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... ลงนามสัญญา
วันที่ 13 ส.ค. 62 อยูระหวางดําเนินการตาม
สัญญา สิน
้ สุดสัญญาวันที่ 11 พ.ย. 62 แบงการ
จายเป็ น 3 งวด ผูรับจาง หางหุนสวนจํากัด ไอ.ซี.
เอส.บางกอก วงเงินตามสัญญาจาง 9,479,888.บาท
ความกาวหน าของงาน :94.00%

19/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ลงนามสัญญา
วันที่ 29 มี.ค. 62 อยูระหวางดําเนินการตาม
สัญญา สิน
้ สุดสัญญาวันที่ 26 ส.ค. 62 ระยะเวลา
งาน 150 วัน แบงการจายเป็ น 5 งวด เบิกจาย
งานงวดที่ 1 เป็ นเงิน 691,650.- บาท ตรวจรับ
งานงวดที่2 - งวดสุดทาย วันที่ 5 ก.ย. 62 ขณะ
นี้อยูระหวางเบิกจาย
ความกาวหน าของงาน :95.00%

20/9/2562 : ลงนามสัญญาวันที่ 20 ส.ค.62
ดําเนินการ 120 วัน สิน
้ สุดสัญญา 18 ธ.ค.62
20/9/2562 : อยูระหวางขออนุมัติเงินงวด

(16.7). ปรับปรุงศูนยเยาวชนวัดเวฬุราชิณ

ความกาวหน าของงาน :95.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานนันทนาการและสงเสริมการเรียนรู

20/9/2562 : ลงนามสัญญาวันที่ 14 ส.ค.62
ดําเนินการ 90 วัน สิน
้ สุดสัญญา 12 พ.ย.62

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานนันทนาการและสงเสริมการเรียนรู

20/9/2562 : อยูระหวางรอเงินงวด

(16.9). ปรับปรุงศูนยเยาวชนบางนา

ความกาวหน าของงาน :85.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานนันทนาการและสงเสริมการเรียนรู

20/9/2562 : อยูระหวางขออนุมัติเงินประจํางวด

ความกาวหน าของงาน :75.00%

ความกาวหน าของงาน :85.00%

(17.1). โครงการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย ณ ความกาวหน าของงาน :100.00%
ประเทศสหรัฐอเมริกา
6/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว คณะกรรมการจัดงานเทศกาล
:: สํานักงานนันทนาการและสงเสริมการเรียนรู ดนตรีและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ
(Idaho International Summerfest 2019) นคร
์ (Rexburg) มลรัฐไอดาโฮ (Idaho)
เร็กซเบริก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดมีหนังสือเชิญผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อขอใหกรุงเทพมหา
นคร สงคณะนักแสดงดนตรีเขารวมงานเทศกาล
ดนตรีและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ
นครเร็กซเบิรก (Rexburg) มลรัฐไอดาโฮ
(Idaho) ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหวางวันที่
8-13 กรกฏาคม 2562 สวนนันทนาการ ไดจัดหา
คณะนักแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อรวมแสดง
ในครัง้ นี้ประกอบดวยผูอํานวยการระดับสูง ขึ้น
ไป 3 คน ผูอํานวยการระดับตนลงมา 28 คน
รวมทงั ้ สน
ิ้  31 คน - แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
ไทย วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ โบสถ Church
of Jesus Christ of Latter day Saints - แลก
เปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทย วันที่ 10 กรกฎาคม
2562 ณ โรงเรียน Madison High School ทํากิจกรรมรวมกันระหวางครอบครัวอุปถัมภ วัน
ที่ 11 กรกฎาคม 2562 - แลกเปลี่ยนศิลป
วัฒนธรรมไทย วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ
โรงเรียน Madison High School - พิธีปิด
โครงการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย วันที่ 13
กรกฎาคม 2562 - ศึกษาดูงานดานวัฒนธรรม
และการทองเที่ยว วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 ณ
อุทยานแหงชาติ Yellow Stone
(18.1). โครงการพัฒนาการบริหารจัดการกีฬา
และการออกกําลังกาย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองการกีฬา

ความกาวหน าของงาน :100.00%

19/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว กิจกรรมที่ดําเนินการเสร็จสน
ิ้ มี
ดังนี้ 1. กิจกรรมปฐมนิเทศอาสาสมัครลานกีฬา
ดําเนินการเสร็จสน
ิ้  จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 12 ธ.ค.
61 ผูเขารวมการอบรมอาสาสมัครลานกีฬา จาก
50 สํานักงานเขต และขาราชการปฏิบัติงานดาน
ลานกีฬาสํานักงานเขตละ 1 คน รวม 50 คน
รวมทงั ้ สน
ิ้  361 คน ณ ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหา
นคร (ไทย-ญี่ปุน) เบิกจายเสร็จสน
ิ้  เป็ นเงิน
157,295.- บาท 2. กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการและศึกษาดูงานคณะกรรมการบริหาร
สโมสรกีฬาสํานักงานเขต ดําเนินกิจกรรมเสร็จ
สิน
้ วันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัด
พิษณุโลก กลุมเป าหมาย ผูเขารวมอบรมสัมมนา
ประกอบดวย นายกสโมสรกีฬาสํานักงานเขต
กรรมการบริหารสโมสรกีฬา จํานวน 50 คน เจา
หน าที่สํานักงานเขตผูปฏิบัติงานเกี่ยวของกับ
สโมสรกีฬา จํานวน 50 คน รวม 100 คน และ
เจาหน าที่ปฏิบัติงาน จํานวน 2 0คน เบิกจาย
เสร็จสน
ิ้  124,200.- บาท 3. กิจกรรมอบรมผู
ฝึ กสอนแอโรบิค ระดับตนของกรุงเทพมหานคร
จัดกิจกรรม 2 รุน รุนที่ 1 14-18 ม.ค. 62 รุนที่
2 4-8ก.พ. 62 ไดรับอนุมัติเงินประจํางวดแลว
คําสัง่ ผูเขารับการอบรมอนุมัติเรียบรอย ดําเนิน
การจัดกิจกรรมอบรมผูฝึกสอนแอโรบิค ระดับตน
เสร็จสน
ิ้  โดย รุนที่ 1 อบรมระหวางวันที่ 14-18
ม.ค. 62 มีผูเขารวมอบรม จํานวน 100 คน และ
รุนที่ 2 อบรมระหวางวันที่ 4 -8 ก.พ. 62 มีผูเขา
รวมอบรม จํานวน 100 คน เบิกจายเสร็จสน
ิ้ 
เป็ นเงิน 567,190.- บาท 4. กิจกรรมศึกษาดู
งานการบริหารจัดการสโมสรกีฬาและสนามกีฬา
จัดกิจกรรม วันที่ 28 ก.พ. 62 ณ สนามกีฬา
สโมสรฟุตบอลเอสซีจีเมืองทอง ยูไนเต็ด ไดรับ
อนุมัติเงินประจํางวดแลว ดําเนินกิจกรรมเสร็จ
สิน
้ มีผูเขารวมศึกษาดูงานจํานวน 37 คน และเจา
หน าที่ 7 คน รวมทงั ้ สน
ิ้  44 คน เบิกจายเสร็จสน
ิ้ 
เบิกจาย 25,600.- บาท 5. กิจกรรมประกวดลาน
กีฬาดีเดนของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม พ.
ย. 61-ส.ค. 62 ดําเนินการประกวดรอบระดับ
กรุงเทพมหานครเสร็จสน
ิ้  ดําเนินการมอบรางวัล
ประกวดลานกีฬาดีเดน ในวันที่ 9 สิงหาคม 2
562 ณ หองรัตนโกสินทรผลการประกวดลาน
กีฬาดีเดน ดังนี้ 1. ประเภทลานกีฬาโรงเรียน 1.
1 รางวัลชนะเลิศ ลานกีฬาโรงเรียนวัดกําแพง
สํานักงานเขตบางขุนเทียน 1.2 รองชนะเลิศอัน
ดับ 1 ลานกีฬาโรงเรียนสามเสนนอก สํานักงาน
เขตดินแดง 1.3 รองชนะเลิศอันดับ 2 ลานกีฬา
โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย สํานักงานเขตพระ
โขนง 1.4 รางวัลชมเชย อันดับ 1 ลานกีฬา
โรงเรียนวัดไทร(ถาวรพรหมานุกุล) สํานักงาน
เขตจอมทอง อันดับ 2 ลานกีฬาโรงเรียนชางฝีมือ
ทหาร สํานักงานเขตจตุจักร อันดับ 3 ลานกีฬา
โรงเรียนสุเหราคลอง 11 สํานักงานเขต
หนองจอก 2. ประเภทลานกีฬาชุมชน 2.1
รางวัลชนะเลิศ ลานกีฬาชุมชนหมูบานอยูเจริญ
สํานักงานเขตบางเขน 2.2 รองชนะเลิศอันดับ 1
ลานกีฬาชุมชนซอยบุบผาสวรรค สํานักงานเขต
บางกอกน อย 2.3 รองชนะเลิศอันดับ 2 ลานกีฬา
ชุมชนเคหะบางนา 2 สํานักงานเขตบางนา 2.4
รางวัลชมเชย อันดับ 1 ลานกีฬาชุมชนวัดวงษลา
ภาราม สํานักงานเขตหนองแขม อันดับ 2 ลาน
กีฬาทรัพยพัฒนานางเลิง้ รวมใจ สํานักงานเขต
ป อมปราบศัตรูพาย อันดับ 3 ลานกีฬามัสยิดกา
มาลุลอีมานชุมชนทับชางลางฝั่งธน สํานักงาน
เขตประเวศ 3. ประเภทลานกีฬาสาธารณะ 3.1
รางวัลชนะเลิศ ลานกีฬาสวนปาเฉลิมพระเกียรติ
ใตสะพาน สํานักงานเขตคลองสาน สมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราช 3.2 รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ลานกีฬาพัฒน 2 สํานักงานเขตราชเทวี
3.3 รองชนะเลิศอันดับ 2 ลานกีฬาแสงทิพย
สํานักงานเขตวัฒนา 3.4 รางวัลชมเชย อันดับ 1
ลานกีฬาสวนคันนายาวรมณีย สํานักงานเขต
คันนายาว อันดับ 2 ลานกีฬาหมูบานวิเศษสุข
นครประชาอุทิศ 79 สํานักงานเขตทุงครุ (คลอง
รางจาก) อันดับ 3 ลานกีฬาสาธารณะสวนรมณีย
ทุงสีกัน สํานักงานเขตดอนเมือง เบิกจายเสร็จสน
ิ้ 
1,251,000.- บาท 6. คาตอบแทนอาสาสมัครลาน
กีฬา เบิกจายรายเดือนตงั ้ แตเดือนตุลาคม 2561
- กันยายน 2562 เบิกจายเดือน กันยายน 2562
เสร็จสน
ิ้  รวมเป็ นเงิน 11,083,299.- บาท

กร
ุงเ

(กองการกีฬา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

19/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน.....ลงนาม
สัญญาวันที่ 2 ก.ค. 62 อยูระหวางดําเนินการ
ตามสัญญา สิน
้ สุดสัญญาวันที่ 29 พ.ย. 62 แบง
การจายเป็ น 5 งวด ผูรับจาง บริษท
ั  ซีวิล มาส
เตอร สปอรต โปร จํากัด วงเงินตามสัญญาจาง
12,874,225.09.- บาท ตรวจรับงานงวดที่ 1 วัน
ที่ 6 ก.ย. 62 อยูระหวางเบิกจาย

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานนันทนาการและสงเสริมการเรียนรู

(16.8). ปรับปรุงศูนยเยาวชนบอนไก

23. จํานวนครัง้ ของการจัดกิจกรรม
การเรียนรูกับตางประเทศ

ความกาวหน าของงาน :75.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานนันทนาการและสงเสริมการเรียนรู
(16.6). ปรับปรุงศูนยเยาวชนเทเวศร

17

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(15.1). กิจกรรมการประเมินมาตรฐานศูนยกีฬา ความกาวหน าของงาน :100.00%
กรุงเทพมหานคร
19/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลวดําเนินการตรวจประเมินตาม
:: กองการกีฬา
มาตรฐานศูนยกีฬาเสร็จสน
ิ้  ผลปรากฏดังนี้ ศูนย
กีฬาผานเกณฑการประเมินมาตรฐานเกาและ
มาตรฐานใหมดังนี้ 1. ศูนยกีฬามิตรไมตรี เกณฑ
ประเมินมาตรฐานเกา จํานวน 15 ขอ ผาน 15
ขอ คิดเป็ นรอยละ 100 เกณฑประเมินมาตรฐาน
ใหม ผานรอยละ 86.34 2. ศูนยกีฬาเฉลิมพระ
เกียรติ 84 พรรษา เกณฑประเมินมาตรฐานเกา
จํานวน 16 ขอ ผาน 16 ขอ คิดเป็ นรอยละ 100
เกณฑประเมินมาตรฐานใหม ผานรอยละ 90.83
3. ศูนยกีฬาบางขุนเทียน เกณฑประเมิน
มาตรฐานเกา จํานวน 15 ขอ ผาน 15 ขอ คิด
เป็ นรอยละ 100 เกณฑประเมินมาตรฐานใหม
ผานรอยละ 93.17 4. ศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
เกณฑประเมินมาตรฐานเกา จํานวน 16 ขอ ผาน
16 ขอ คิดเป็ นรอยละ 100 เกณฑประเมิน
มาตรฐานใหม ผานรอยละ 91.71 5. ศูนยกีฬาบึง
หนองบอน เกณฑประเมินมาตรฐานเกา จํานวน
13 ขอ ผาน 13 ขอ คิดเป็ นรอยละ 100 เกณฑ
ประเมินมาตรฐานใหม ผานรอยละ 92.94 6.
ศูนยกีฬาออนนุช เกณฑประเมินมาตรฐานเกา
จํานวน 15 ขอ ผาน 15 ขอ คิดเป็ นรอยละ 100
เกณฑประเมินมาตรฐานใหม ผานรอยละ 81.51
7. ศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา เกณฑ
ประเมินมาตรฐานเกา จํานวน 16 ขอ ผาน 16
ขอ คิดเป็ นรอยละ 100 เกณฑประเมินมาตรฐาน
ใหม ผานรอยละ 80.06 8. ศูนยกีฬารามอินทรา
เกณฑประเมินมาตรฐานเกา จํานวน 16 ขอ ผาน
16 ขอ คิดเป็ นรอยละ 100 เกณฑประเมิน
มาตรฐานใหม ผานรอยละ 86.63 9. ศูนยกีฬา
วชิรเบญจทัศ เกณฑประเมินมาตรฐานเกา จํานว
น 15 ขอ ผาน 15 ขอ คิดเป็ นรอยละ 100
เกณฑประเมินมาตรฐานใหม ผานรอยละ 72.00
10. ศูนยกีฬาประชานิเวศน เกณฑประเมิน
มาตรฐานเกา จํานวน 16 ขอ ผาน 16 ขอ คิด
เป็ นรอยละ 100 เกณฑประเมินมาตรฐานใหม
ผานรอยละ 89.77

คร

16

เป าหมาย

าน

(สํานักงานนันทนาการและสงเสริม
การเรียนรู)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ม

06. รอยละของสถานบริการดาน
กีฬาและนันทนาการของกทม. อยู
ในเกณฑมาตรฐาน

พ

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

15

ท

ลําดับ
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ผลการดําเนิ น
งาน

87.50
(รอยละ)

89.170
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(19.1). โครงการสงเสริมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการกีฬา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองการกีฬา

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :100.00%
25/7/2562 : 25/3/2562 : โครงการดําเนินการ
เสร็จสน
ิ้  โดยมีกิจกรรมที่ดําเนินการดังนี้ 1. คา
ใชจายในการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตรการ
กีฬา ดําเนินการจัดกิจกรรมเสร็จสน
ิ้  ระหวางวันที่
19-21 ธันวาคม 2561 กลุมเป าหมาย อาสา
สมัครลานกีฬา และอาสาสมัครศูนยกีฬา จํานวน
50 คน สถานที่อบรม หองประชุมชน
ั ้  2 กองการ
กีฬา เบิกจายเสร็จสน
ิ้  เป็ นเงิน 81,000.- บาท 2.
คาใชจายในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จัด
กิจกรรมม.ค. - มิ.ย. 62 ไดรับอนุมัติเงิน
ประจํางวดแลว เริ่มดําเนินการทดสอบ เดือน
มกราคม 2562 ครัง้ ที่ 1 ศูนยกีฬามิตรไมตรี วัน
ที่ 21-23 มกราคม 2562 มีผูเขารวมการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย จํานวน 63 คน ผานเกณฑ
การทดสอบสมรรถภาพ จํานวน 56 คน ครัง้ ที่ 2
ศูนยกีฬาวชิรเบญจทัศ วันที่ 24-25 , 27
มกราคม 2562 มีผูเขารวมการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย จํานวน 59 คน ผานเกณฑ
การทดสอบสมรรถภาพ จํานวน 51 คน ครัง้ ที่ 3
ศูนยกีฬาประชานิเวศน วันที่ 28-30 มกราคม 2
562 มีผูเขารวมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
จํานวน 65 คน ผานเกณฑการทดสอบสมรรถ
ภาพ จํานวน 57 คน ครัง้ ที่ 4 ศูนยกีฬารามอิน
ทรา วันที่ 10-12 กุมภาพันธ 2562 มีผูเขารวม
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย จํานวน 66 คน
ผานเกณฑการทดสอบสมรรถภาพ จํานวน 56
คน ครัง้ ที่ 5 ศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติ วันที่
14-15 , 17 กุมภาพันธ 2562 มีผูเขารวมการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย จํานวน 58 คน ผาน
เกณฑการทดสอบสมรรถภาพ จํานวน 51 คน
ครัง้ ที่ 6 ศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา
วันที่ 20-22 กุมภาพันธ 2562 มีผูเขารวมการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย จํานวน 60 คน ผาน
เกณฑการทดสอบสมรรถภาพ จํานวน 57 คน
ครัง้ ที่ 7 ศูนยกีฬาบึงหนองบอน วันที่ 24-26
กุมภาพันธ 2562 มีผูเขารวมการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย จํานวน 61 คน ผานเกณฑ
การทดสอบสมรรถภาพ จํานวน 54 คน ครัง้ ที่ 8
ศูนยออนนุช วันที่ 3-5 มีนาคม 2562 มีผูเขา
รวมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จํานวน 62
คน ผานเกณฑการทดสอบสมรรถภาพ จํานวน
54 คน ครัง้ ที่ 9 ศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84
พรรษา (บางบอน) วันที่ 7-8 ,10 มีนาคม 2562
มีผูเขารวมการทดสอบสมรรถภาพทางกายจํานว
น 64 คน ผานเกณฑการทดสอบสมรรถภาพ
จํานวน 60 คน ครัง้ ที่ 10 ศูนยกีฬาบางกอกอารี
นา วันที่ 11-13 มีนาคม 2562 มีผูเขารวมการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายจํานวน 61 คน ผาน
เกณฑการทดสอบสมรรถภาพ จํานวน 51 คน
ครัง้ ที่ 11 ศูนยกีฬาวารีภิรมย วันที่ 14-16
มีนาคม 2562 มีผูเขารวมการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายจํานวน 65 คน ผานเกณฑ
การทดสอบสมรรถภาพ จํานวน 58 คน ครัง้ ที่
12 ศูนยกีฬาบางขุนเทียน วันที่ 17-19 มี.ค. 62
มีผูเขารวมทดสอบสมรรถภาพทางกายจํานวน
61 คน ผานเกณฑการทดสอบสมรรถภาพ จํานว
น 53 คน ครัง้ ที่ 13 ศูนยเยาวชนลุมพีนี วันที่ 2
1-22,24 มีนาคม 2562 มีผูเขารวมการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายจํานวน 61 คน ผานเกณฑ
การทดสอบสมรรถภาพ จํานวน 54 คน ครัง้ ที่
14 ศูนยเยาวชนบางกะปิ  วันที่ 25-27 มีนาคม 2
562 มีผูเขารวมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
จํานวน 55 คน ผานเกณฑการทดสอบสมรรถ
ภาพ จํานวน 49 คน ครัง้ ที่ 15 ศูนยเยาวชน
บางกอกใหญ วันที่ 28-29,31 มีนาคม 2562 มีผู
เขารวมการทดสอบสมรรถภาพทางกายจํานวน
60 คน ผานเกณฑการทดสอบสมรรถภาพ จํานว
น 53 คน ครัง้ ที่ 16 ศูนยเยาวชนคลองกุม วันที่
1-3 เมษายน 2562 มีผูเขารวมการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายจํานวน 66 คน ผานเกณฑ
การทดสอบสมรรถภาพ จํานวน 61 คน ครัง้ ที่
17 ศูนยเยาวชนเกียกกาย วันที่ 4-6 เมษายน 2
562 มีผูเขารวมการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
จํานวน 56 คน ผานเกณฑการทดสอบสมรรถ
ภาพ จํานวน 51 คน ครัง้ ที่ 18 ศูนยเยาวชนชัย
พฤกษมาลา วันที่ 9-11 เมษายน 2562 มีผูเขา
รวมการทดสอบสมรรถภาพทางกายจํานวน 61
คน ผานเกณฑการทดสอบสมรรถภาพ จํานวน
55 คน ครัง้ ที่ 19 ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร
(ไทย-ญี่ปุน) วันที่ 21-23 เมษายน 2562 มีผูเขา
รวมการทดสอบสมรรถภาพทางกายจํานวน 60
คน ผานเกณฑการทดสอบสมรรถภาพ จํานวน
58 คน ครัง้ ที่ 20 ลานกีฬาหมูบานพงษศ
 ิริชัย 4
วันที่ 24-26 เมษายน 2562 มีผูเขารวมการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายจํานวน 61 คน ผาน
เกณฑการทดสอบสมรรถภาพ จํานวน 58 คน
ครัง้ ที่ 21 ลานกีฬาชุมชนสินทวีวิลลา วันที่ 2
8-30 เมษายน 2562 ผูเขารวมการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายจํานวน 60 คน ผานเกณฑ
การทดสอบสมรรถภาพ จํานวน 53 คน ครัง้ ที่ 2
2 ลานกีฬาชุมชนหมูบานพิบูลเวศม วันที่ 1-3
พฤษภาคม 2562 ผูเขารวมการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายจํานวน 60 คน ผานเกณฑ
การทดสอบสมรรถภาพ จํานวน 54 คน ครัง้ ที่ 2
3 ลานกีฬาชุมชนหมูบานรินทรทอง วันที่ 22-24
พฤษภาคม 2562 ผูเขารวมการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายจํานวน 60 คน ผานเกณฑ
การทดสอบสมรรถภาพ จํานวน 52 คน ครัง้ ที่ 2
4 ลานกีฬาสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72
พรรษา วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2562 ผูเขารวม
การทดสอบสมรรถภาพทางกายจํานวน 57 คน
ผานเกณฑการทดสอบสมรรถภาพ จํานวน 51
คน ครัง้ ที่ 25 ลานกีฬาใตทางดวนซอยอยูดี วันที่
29-31 พฤษภาคม 2562 ผูเขารวมการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายจํานวน 58 คน ผานเกณฑ
การทดสอบสมรรถภาพ จํานวน 50 คน ครัง้ ที่ 2
6 ลานกีฬาทางแยกตางระดับถนนกาญจนา
ภิเษกตัดถนนเพชรเกษม(สวนเพชรกาญจนารมย
) วันที่ 2-4 มิถุนายน 2562 ผูเขารวมการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายจํานวน 57 คน ผาน
เกณฑการทดสอบสมรรถภาพ จํานวน 49 คน
ครัง้ ที่ 27 ลานกีฬาสวนสมเด็จสราญราษฎรมณี
รมย วันที่ 23-25 มิถุนายน 2562 ผูเขารวมการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายจํานวน 58 คน ผาน
เกณฑการทดสอบสมรรถภาพ จํานวน 52 คน
รวมจํานวนผูเขารวมทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ทัง้ สน
ิ้  1,635 คน ผานเกณฑการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย จํานวน 1,458 คน คิดเป็ น
รอยละ 89.17 มีการเบิกจายคาอาหารทําการนอก
เวลาราชการในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
เบิกจายเสร็จสน
ิ้ เป็ นจํานวนเงิน 144671.62.บาท

คร

เป าหมาย

กร
ุงเ

ท

พ

(กองการกีฬา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

าน

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

07. รอยละของผูใชบริการในสถานที่
บริการดานกีฬาของ
กรุงเทพมหานครมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑมาตรฐาน

ห

19

ม

ลําดับ
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ขอมูล ณ วันท่ี 22-10-2019

โครงการ/กิจกรรม

ความกาวหน าของงาน :100.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองการกีฬา

19/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว กิจกรรมที่ดําเนินการแลวเสร็จ
ดังนี้ 1.คาใชจายในการจัดสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาแหงชาติ ครัง้ ที่ 46 ระดับชาติ จัด
กิจกรรมระหวางวันที่ 18-28 พ.ย. 61 จ. เชียง
ราย ดําเนินการเสร็จสน
ิ้  ดําเนินการเสร็จสน
ิ้  โดย
สงนักกีฬาเขารวมแขงขันระหวาง วันที่ 18-28
พ.ย. 61 จังหวัดเชียงราย ประกอบดวย นักกีฬา
ชาย 531 คน หญิง 472 คน ผูฝึกสอนและเจา
หน าที่ควบคุม 212 คน รวมทงั ้ สน
ิ้  1215 คน สง
นักกีฬาเขารวมแขงขัน 44 ชนิดกีฬา ผลการแขง
ขัน กรุงเทพมหานครไดอันดับที่ 1 ไดรับเหรียญ
ทอง 118 ,เหรียญเงิน 118, และเหรียญทองแดง
120 รวมทงั ้ สน
ิ้  356 เหรียญ เบิกจายเสร็จสน
ิ้ 
19,364,667.50 . -บาท 2. คาใชจายในการจัดสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาแหงชาติ ครัง้ ที่
47 ระดับภาค จัดกิจกรรมงบประมาณ 2563 3.
คาใชจายในการจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาคนพิการแหงชาติ ครัง้ ที่ 36 ระดับชาติ
ดําเนินการเสร็จสน
ิ้ โดยสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขัน ระหวางวันที่ 18-22 ม.ค. 62 จ. เชียง
ราย ผลการแขงขัน กรุงเทพมหานครสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขัน จํานวน 17 ชนิดกีฬา จํานวน
นักกีฬาที่สงเขารวมการแขงขัน เป็ นนักกีฬาชาย
210 คน นักกีฬาหญิง 114 คน ผูฝึกสอนและเจา
หน าที่ควบคุม 128 คน รวมทงั ้ สน
ิ้  452 คน สรุป
เหรียญรางวัลจากการแขงขัน กรุงเทพมหานคร
ไดอันดับที่ 1 เหรียญทอง 86 เหรียญ , เหรียญ
เงิน 65 เหรียญ , เหรียญทองแดง 62 เหรียญ
รวมทงั ้ สน
ิ้  213 เหรียญ เบิกจายเสร็จสน
ิ้  เป็ น
จํานวนเงิน 6,636,230.00.- บาท 4. คาใชจายใน
การจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาคน
พิการแหงชาติ ครัง้ ที่ 37 ระดับภาค จัดกิจกรรม
งบประมาณ 2563 5. . คาใชจายในการจัดสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬานักเรียน
นักศึกษาแหงชาติ ครัง้ ที่ 40 จัดกิจกรรม ระหวาง
วันที่ 22-30 ม.ค. 62 จ. นครสวรรค ดําเนินการ
เสร็จสน
ิ้  โดยสงนักกีฬาเขารวมแขงขันระหวาง
วันที่ 22-30 ม.ค. 62 จังหวัดนครสวรรค
ประกอบดวย นักกีฬาชาย 359 คน หญิง 320
คน ผูฝึกสอนและเจาหน าที่ควบคุม 150 คน รวม
ทัง้ สน
ิ้  829 คน สงนักกีฬาเขารวมแขงขัน 34
ชนิดกีฬา ผลการแขงขัน กรุงเทพมหานครไดรับ
เหรียญทอง 109 ,เหรียญเงิน 81, และเหรียญ
ทองแดง 66 รวมทงั ้ สน
ิ้  256 เหรียญ เบิกจาย
เสร็จสน
ิ้  เป็ นจํานวน เงิน 15,017,682.10.- บาท
6. คาใชจายในการจัดสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครัง้ ที่ 35 ระดับ
ภาค เบิกจายเสร็จสน
ิ้  เป็ นเงิน 8,726,618.50.บาท ดําเนินการเสร็จสน
ิ้  โดยสงนักกีฬาเขารวม
แขงขันระหวาง วันที่ 11-21 ต.ค. 61 จ. สมุทร
สงคราม ประกอบดวย นักกีฬาชาย 596 คน
หญิง 547 คน รวมมีนักกีฬา 1143 คน โดยมีผู
ฝึ กสอนและเจาหน าที่ควบคุม 229 คน รวมทงั ้
สิน
้  1372 คน ใน 39 ชนิดกีฬา ผลการแขงขัน
์ งนักกีฬาเขารวม
กรุงเทพมหานครไดสิทธิส
แขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครัง้ ที่ 35 ระดับชา
ติ ณ จังหวัดบุรีรัมย ประกอบดวย นักกีฬาชาย
443 คน หญิง 499 คน รวมมีนักกีฬา 942 คน
โดยผูฝึกสอนและเจาหน าที่ควบคุม 218 คน รวม
จํานวนทงั ้ สน
ิ้  1160 คน ใน 39 ชนิกกีฬา 7. คา
ใชจายในการจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาเยาวชนแหงชาติ ครัง้ ที่ 35 ระดับชาติ
ดําเนินการเสร็จสน
ิ้  จัดกิจกรรมวันที่ 10-20 พ.ค.
62 จ. บุรีรัมย ประกอบดวย นักกีฬาชาย 463
คน หญิง 494 คน ผูฝึกสอนและเจาหน าที่
ควบคุม 212 คน รวมทงั ้ สน
ิ้  1169 คน สง
นักกีฬาเขารวมแขงขัน 45 ชนิดกีฬา ผลการแขง
ขัน กรุงเทพมหานครไดรับเหรียญทอง 143
,เหรียญเงิน 116 , และเหรียญทองแดง 129
รวมทงั ้ สน
ิ้  388 เหรียญ 8. คาใชจายในการจัดสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันโรงเรียนกีฬาแหง
ประเทศไทย ครัง้ ที่ 22 จ. ขอนแกน ระหวางวัน
ที่ 28 ก.ค. - 9 ส.ค. 2562 อนุมัติเงินประจํางวด
แลว ดําเนินการเสร็จสน
ิ้  สงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขัน เมื่อวันที่ 28 ก.ค. - 9 ส.ค. 62 จ. ขอน
แกน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ไดอันดับที่
2 โดยไดรับเหรียญทอง 50 เหรียญ , เหรียญเงิน
45 เหรียญ , เหรียญทองแดง 46 เหรียญ รวมทงั ้
สิน
้  141 เหรียญ 9. คาใชจายในการสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขันเรือใบ รายการหัวหินรีกัตตา
จัดกิจกรรม เม.ย. - พ.ค. 62 ไมสามารถจัดสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันได เนื่องจากจัดการ
แขงขันระหวางวันที่ 24-28 เมษายน 2562 ซึ่ง
อยูในชวงเวลาตอเนื่องกับการแขงขันเรือใบราย
การ Top of The Gulf Regatta 2019 (30 ม.ย.
- 5 พ.ค. 62) ระดับนานาชาติ 10. คาใชจายใน
การเขารวมการแขงขันกีฬายุวชนโลก ครัง้ ที่ 53
จัดกิจกรรม 7 - 15 ก.ค. 62 ณ สหพันธรัฐรัสเซีย
คัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเสร็จสน
ิ้  ไดรับอนุมัติเงิน
ประจํางวดแลว ดําเนินการเสร็จสน
ิ้  สงนักกีฬา
เขารวมการแขงขัน 4 ชนิดกีฬา กรีฑา วายน้ํ า
บาสเกตบอล 3 คน และวอลเลยบอลชายหาด ผล
การแขงขัน กรุงเทพมหานครไดรับเหรียญรางวัล
ดังนี้ เหรียญทอง 14 เหรียญ จาก กรีฑา 1 เหรี
ยญ วายน้ํ า 13 เหรียญ , เหรียญเงิน 8 เหรียญ
จาก วายน้ํ า 7 เหรียญ บาสเกตบอล 3 คน 1 เหรี
ยญ , เหรียญทองแดง 5 เหรียญ จาก กรีฑา 1
เหรียญ วายน้ํ า 3 เหรียญ วอลเลยบอลชายหาด
1 เหรียญ รวมทงั ้ สน
ิ้  27 เหรียญ เบิกจายเสร็จ
สิน
้  11. คาใชจายในการจัดสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันเรือใบ รายการ Top of The Gulf
Regatta 2019 จัดกิจกรรมวันที่ 30 เมษายน 5 พฤษภาคม 2562 ณ โอเชี่ยนมารีนา ยอ
รชคลับ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ดําเนินการ
เสร็จสน
ิ้  ประกอบดวยนักกีฬาชาย 10 คน
นักกีฬาหญิง 5 คน ผูจัดการทีม 1 คน ผูควบคุม
และผูฝึกสอน 5 คน รวมทงั ้ สน
ิ้  21 คน ผลการ
แขงขันกรุงเทพมหานครไดรับรางวัลชนะเลิศ 2
รางวัล จากประเภท เรือใบ Optimist รุนอายุ
ตํ่ากวา 12 ปี  และ ประเภทเรือใบ Laser 4.7
เบิกจายเสร็จสน
ิ้  230,850.- บาท 12. คาใชจาย
ในการเขารวมการแขงขันกีฬา Asia Junior
Sports Exchange Game 2019 ครัง้ ที่ 13
ระหวางวันที่ 27 ส.ค. - 2 ก.ย. 62 ณ ประเทศ
ญี่ปุน ผลการแขงขัน สงนักกีฬาเขารวมการแขง
ขัน เทเบิลเทนนิส และแบดมินตัน ประเภท ชา
ย-หญิง อายุไมเกิน 15 ปี  และ คนพิการ ผูฝึกสอ
น จํานวน 8 คน และนักกีฬา จํานวน 15 คน
กีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทชาย-หญิง ไดอันดับที่
4 ประเภทคนพิการ ไดอันดับที่ 2 กีฬา
แบดมินตัน ประเภทชาย-หญิง ไดอันดับที่ 5
ประเภทคนพิการไดอันดับที่ 1 ศูนยฝึกกีฬาเยาว
ชน 13. คาใชจายในการบริหารจัดการศูนยฝึก
กีฬาเยาวชน จัดกิจกรรม พ.ย. 61-ก.ย. 62
อนุมัติเงินประจํางวดแลวสําหรับคาใชจายเดือน
มิ.ย. 62 - ก.ย. 62 อยูระหวางดําเนินกิจกรรม
ดังนี้ 13.1 คาอาหารทําการนอกเวลาราชการ เบิก
จายเป็ นประจําทุกเดือน 13.2 คาใชจายในการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขัน ประจําปี งบประมาณ
2562 ดําเนินการเสร็จสน
ิ้  สงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขัน 8 ชนิดกีฬา บาสเกตบอล , จักรยาน ,
ยกย้าํ หนักนานาชาติ,วอลเลยบอล , วายน้ํ า, ฟุต
บอล,มวยปลํ้าและมวยปลํ้าชายหาด,แบดมินตัน

(กองการกีฬา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(20.2). โครงการสงเสริมกีฬาเพื่ออาชีพ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองการกีฬา
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20. จํานวนเครือขายความรูดานพหุ
วัฒนธรรมทางการสังคีตในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร

1.00
(เครือขาย)

5.000
(เครือขาย)

(21.1). คาใชจายในการบริหารจัดการโรงเรียน
หลักสูตรการดนตรีกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองการสังคีต

(กองการสังคีต)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(20.1). โครงการสงเสริมกีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ

ความกาวหน าของงาน :95.00%

19/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...อยูระหวางขน
ั้
ตอน...ไดรับอนุมัติโครงการเรียบรอย กิจกรรมที่
ดําเนินการมีดังนี้ 1. สงทีมฟุตซอลหญิง
กรุงเทพมหานครเขารวมการแขงขัน “ฟุตซอ
ลหญิงไทยแลนดลีก ประจําปี  2562 ” จัดกิจกร
รมพ.ค. - ก.ย. 62 อนุมัติเงินประจํางวดแลวอยู
ระหวางสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน สิน
้ สุดการ
แขงขันวันที่ 29 กันยายน 2562 เบิกจาย
1,921,100.- บาท 2. สงทีมฟุตบอลหญิง
กรุงเทพมหานครเขารวมการแขงขัน ฟุตบอลลีก
หญิงอาชีพ “thai women’s leage 2019” จัด
กิจกรรม 22 ธ.ค. 61 - 19 พ.ค. 62 ไดรับอนุมัติ
เงินประจํางวดแลว ดําเนินการเสร็จสน
ิ้  ทีม
ตัวแทนกรุงเทพมหานครไดอันดับที่ 3 จากทีมที่
เขารวมแขงขันทงั ้ สน
ิ้  11 ทีม สนามแขงขัน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และ สนามเฉลิมพระ
เกียรติ 72 พรรษา มีนบุรี เบิกจายเสร็จสน
ิ้  2
,052,000.- บาท 3. สงทีมฟุตซอลชาย
กรุงเทพมหานครเขารวมการแขงขัน “ฟุตซอ
ลลีกดิวิชน
ั ่ 1” จัดกิจกรรมพ.ค. - ก.ย. 62 ไดรับ
อนุมัติเงินประจํางวดแลว อยูระหวางสงนักกีฬา
เขารวมการแขงขัน สิน
้ สุดการแขงขันวันที่ 29
กันยายน 2562 เบิกจาย 1,921,100.- บาท
ความกาวหน าของงาน :100.00%

4/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว โดยกําหนดจัดพิธีมอบวุฒิบัตร
และการแสดงดนตรีของนักเรียนในวันที่ 7
กันยายน 2562 ณ หองออดิทอเรียม ชัน
้  2
ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุน) /
ซอมใหญในวันที่ 6 กันยายน 2562 / แบง
เป็ นการแสดงดนตรีของนักเรียนสาขาดนตรีไทย
,นักเรียนสาขาดนตรีสากล และการขับรอง
ประสานเสียง

(21.2). กิจกรรมสานความรวมมือทางดานดนตรี ความกาวหน าของงาน :100.00%

21. จํานวนกิจกรรมเผยแพรความรู
ดานพหุวัฒนธรรมผานการแสดง
ดนตรีในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
(กองการสังคีต)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองการสังคีต

16/5/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลวทุกกิจกรรม

2.00
4.000
(22.1). คาใชจายโครงการประกวดขับรองเพลง ความกาวหน าของงาน :100.00%
(โครงการ/กิจกร (โครงการ/กิจกร พระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา
รม)
รม)
ธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ 20/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
บพิตร
งานท่ว
ี างไวแลว
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองการสังคีต

กร
ุงเ

22

คร

16.000
(ครัง้ )

าน

ผลการดําเนิ น
งาน

16.00
(ครัง้ )

ห

เป าหมาย

ม

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

10. จํานวนครัง้ ในการจัดการแขงขัน
กีฬาหรือสงนักกีฬาตัวแทน
กรุงเทพมหานครเขารวมการแขงขัน
กีฬาเพื่อความเป็ นเลิศและ/หรือ
อาชีพตอปี

พ

20

ท

ลําดับ

(22.2). คาใชจายโครงการเทศกาลดนตรีในสวน ความกาวหน าของงาน :100.00%
สมัยกาลดนตรีสากล
18/3/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ขออนุมัติ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เปลี่ยนแปลงสถานที่จากสวยลุมพีนีเป็ นอุทายาน
:: กองการสังคีต
จุฬาฯ 100 ปี

23

25. รอยละความพึงพอใจของนัก
ทองเที่ยวตอการใหบริการขอมูลดาน
ความปลอดภัยของซุม
ประชาสัมพันธการทองเที่ยว
กรุงเทพมหานคร
(สํานักงานวัฒนธรรมและการทอง
เที่ยว)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

80.00
(รอยละ)

88.530
(รอยละ)

(22.3). คาใชจายโครงการเทศกาลดนตรีในสวน ความกาวหน าของงาน :100.00%
สมัยกาลดนตรีไทย
28/5/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว
:: กองการสังคีต
(23.1). กิจกรรมการเผยแพรขอมูลขาวสารและ
แนวทางการระมัดระวังตัวจากมิจฉาชีพในส่ อ
ื
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวตาง ๆ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว

ความกาวหน าของงาน :100.00%

16/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...การดําเนิน
งานกิจกรรมเผยแพรขอมูลขาวสารและแนวทาง
การระมัดระวังตัวจากมิจฉาชีพในส่ อ
ื
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวตาง ๆ

(23.2). กิจกรรมการสํารวจความพึงพอใจของนัก ความกาวหน าของงาน :100.00%
ทองเที่ยวตอการใหบริการของซุมประชาสัมพันธ
การทองเที่ยวกรุงเทพมหานคร (ดานการให
16/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน....ดําเนินการ
บริการขอมูลดานความปลอดภัย)
สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของนักทอง
เที่ยวที่มารับบริการ ณ ซุมประชาสัมพันธ การ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ทองเที่ยวกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ชุด โดย
:: สํานักงานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว
ไดรับแบบสอบถามคืนจํานวน 384 ชุด ครัง้ ที่ 1
เรียบรอยแลว สรุผลเป็ นดังนี้ นักทองเที่ยวที่
ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอดานความ
ปลอดภัยในการเดินทางทองเที่ยว
กรุงเทพมหานครโดยเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด
โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 4.401 หรือ
คิดเป็ นรอยละ 88.02 โดยนักทองเที่ยวมีความ
พึงพอใจตอดานความปลอดภัยในประเด็นตาง ๆ
เรียงตามลําดับ ดังนี้ 1. นักทองเที่ยวมีความพึง
พอใจตอการใหบริการของเจาหน าที่ในการให
ขอมูลดานความปลอดภัยโดยเฉลี่ยอยูในระดับ
มากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 4.
526 หรือคิดเป็ นรอยละ 90.52 2. นักทองเที่ยว
มีความพึงพอใจตอประโยชนที่ไดรับจากส่ อ
ื
ประชาสัมพันธและการแนะนํ าขอมูลดานความ
ปลอดภัยโดยเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคา
เฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 4.471 หรือคิดเป็ น
รอยละ 89.42 3. นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจ
ตอการประชาสัมพันธขอมูลดานความปลอดภัย
ผานชองทางตอไปนี้มีความเหมาะสม/สามารถ
เขาถึงไดสะดวก โดยมีความพึงพอใจตอชอง
ทางการประชาสัมพันธผานแผนพับ/คูมือโดย
เฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยความพึง
พอใจเทากับ 4.348 หรือคิดเป็ นรอยละ 86.96
และผานทางเว็บไซต/แอพพลิเคชัน
่ นักทองเที่ยว
มีความพึงพอใจตอการประชาสัมพันธผานชอง
ทางเว็บไซต/แอพพลิเคชัน
่ โดยเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 4.256
หรือคิดเป็ นรอยละ 85.12 ตามลําดับ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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4.000
(ชองทาง)

โครงการ/กิจกรรม
(24.1). โครงการคาใชจายในการจัดทําและ
บริหารจัดการขอมูลเว็บไซตกองการทองเที่ยว
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :100.00%
16/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...การดําเนิน
งานโครงการตามสัญญาเลขที่ สธท.22-18-62
และขอบเขตของงาน (TOR) โดยมีชวงระยะ
เวลาดําเนินการเป็ นเวลา 1 ปี  (12 เดือน) นับตงั ้
แต 1 มิถุนายน 2562 จนถึง 31 พฤษภาคม 2
563

(24.2). คาใชจายในการจัดกิจกรรมเทศกาลลอย ความกาวหน าของงาน :100.00%
กระทงกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว

(24.3). โครงการคาใชจายในการสงเสริมความ
รวมมือดานการทองเที่ยวลุมแมน้ํ าโขงตอนลาง
กิจกรรมการเขารวมประชุม Lower Mekong
Tourism Cities Senior Officials Meeting
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว

(24.4). โครงการคาใชจายในการสงเสริมความ
รวมมือดานการทองเที่ยวลุมแมน้ํ าโขงตอนลาง
กิจกรรมการเขารวมประชุม Lower Mekong
Tourism Cities Mayors Summit
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว

(24.5). โครงการคาใชจายในการสงเสริมความ
รวมมือดานการทองเที่ยวลุมแมน้ํ าโขงตอนลาง
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเยาวชน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว

ความกาวหน าของงาน :10.00%
15/8/2562 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากเมืองเจา
ภาพ (กรุงเวียงจันทน) แจงวาจะจัดกิจกรรมชวง
เดือน ต.ค. 2562 ซึ่งอยูนอกปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ตลอดจนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
(นายทวีศักดิ ์ เลิศประพันธ รองผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร) ไดอนุมัติยกเลิกการดําเนิน
การตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปี  2
562 สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว
งานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว หมวดรายจาย
อื่น รายการคาใชจายในการสงเสริมความรวมมือ
ดานการทองเที่ยวลุมแมน้ํ าโขงตอนลาง เป็ นเงิน
1,713,000 บาท และผูวาราชการกรุงเทพมหา
์ งษ รองผูวา
นคร (พลตํารวจโท โสภณ พิสุทธิว
ราชการกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร) ไดอนุมัติใหสํานัก
วัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยวโอนงบ
ประมาณรายจายประจําปี  2562 งานวัฒนธรรม
และการทองเที่ยว หมวดรายจายอ่ น
ื  รายการคา
ใชจายในการสงเสริมความรวมมือดานการทอง
เที่ยวลุมแมน้ํ าโขงตอนลาง เป็ นเงิน 1,713,000
บาท เขางบกลาง รายการเงินสํารองจายทว
ั ่ ไป
กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็ น เป็ นเงิน 1,713,000 บาท
(รายละเอียดตามหนังสือสํานักงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร ที่ กท 1905/01149 ลงวันที่
18 กรกฎาคม 2562)
ความกาวหน าของงาน :10.00%

15/8/2562 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากเมืองเจา
ภาพ (กรุงเวียงจันทน) แจงวาจะจัดกิจกรรมชวง
เดือน ต.ค. 2562 ซึ่งอยูนอกปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ตลอดจนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
(นายทวีศักดิ ์ เลิศประพันธ รองผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร) ไดอนุมัติยกเลิกการดําเนิน
การตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปี  2
562 สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว
งานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว หมวดรายจาย
อื่น รายการคาใชจายในการสงเสริมความรวมมือ
ดานการทองเที่ยวลุมแมน้ํ าโขงตอนลาง เป็ นเงิน
1,713,000 บาท และผูวาราชการกรุงเทพมหา
์ งษ รองผูวา
นคร (พลตํารวจโท โสภณ พิสุทธิว
ราชการกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร) ไดอนุมัติใหสํานัก
วัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยวโอนงบ
ประมาณรายจายประจําปี  2562 งานวัฒนธรรม
และการทองเที่ยว หมวดรายจายอ่ น
ื  รายการคา
ใชจายในการสงเสริมความรวมมือดานการทอง
เที่ยวลุมแมน้ํ าโขงตอนลาง เป็ นเงิน 1,713,000
บาท เขางบกลาง รายการเงินสํารองจายทว
ั ่ ไป
กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็ น เป็ นเงิน 1,713,000 บาท
(รายละเอียดตามหนังสือสํานักงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร ที่ กท 1905/01149 ลงวันที่
18 กรกฎาคม 2562)
ความกาวหน าของงาน :10.00%

15/8/2562 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากเมืองเจา
ภาพ (กรุงเวียงจันทน) แจงวาจะจัดกิจกรรมชวง
เดือน ต.ค. 2562 ซึ่งอยูนอกปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ตลอดจนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
(นายทวีศักดิ ์ เลิศประพันธ รองผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร) ไดอนุมัติยกเลิกการดําเนิน
การตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปี  2
562 สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว
งานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว หมวดรายจาย
อื่น รายการคาใชจายในการสงเสริมความรวมมือ
ดานการทองเที่ยวลุมแมน้ํ าโขงตอนลาง เป็ นเงิน
1,713,000 บาท และผูวาราชการกรุงเทพมหา
์ งษ รองผูวา
นคร (พลตํารวจโท โสภณ พิสุทธิว
ราชการกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการแทนผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร) ไดอนุมัติใหสํานัก
วัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยวโอนงบ
ประมาณรายจายประจําปี  2562 งานวัฒนธรรม
และการทองเที่ยว หมวดรายจายอ่ น
ื  รายการคา
ใชจายในการสงเสริมความรวมมือดานการทอง
เที่ยวลุมแมน้ํ าโขงตอนลาง เป็ นเงิน 1,713,000
บาท เขางบกลาง รายการเงินสํารองจายทว
ั ่ ไป
กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็ น เป็ นเงิน 1,713,000 บาท
(รายละเอียดตามหนังสือสํานักงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร ที่ กท 1905/01149 ลงวันที่
18 กรกฎาคม 2562)

(24.6). คาใชจายในการสงเสริมการตลาดทอง
ความกาวหน าของงาน :100.00%
เที่ยวในประเทศและตางประเทศ (Roadshows/
Trade shows) งาน Outbound Travel Market
(OTM 2019) ณ เมืองมุมไบ สาธารณรํฐอินเดีย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว

(24.7). โครงการคาใชจายในการสงเสริมการ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
ตลาดทองเที่ยวในประเทศและตางประเทศ
(Roadshows/ Trade shows) งาน
25/3/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
Internationale Tourismus Borse (ITB 2019) งานท่ว
ี างไวแลว โดยผูอํานวยการสํานักวัฒนธร
ณ กรุงเบอรลิน สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
รม กีฬา และการทอ
 งเทีย
่ ว (นางวล
ั ยา วัฒนรต
ั น
) ผูแทนกรุงเทพมหานคร และคณะเจาหน าที่ ได
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เดินทางรวมงาน Internationale Tourismus
:: สํานักงานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว
Borse (ITB 2019) ระหวางวันที่ ๖ – ๑๐ มีนา
คม ๒๕๖๒ ณ กรุงเบอรลิน สหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี พรอมรับเสด็จทูลกระหมอมหญิงอุบล
รัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็ นที่
เรียบรอยแลว โดยใชงบประมาณในการดําเนิน
การดังนี้ ๑. คาใชจายในการตกแตงบูท
๓,๙๘๗,๐๐๐ บาท ๒. คาใชจายในการเดินทางเขา
รวมงาน ๕๔๑,๕๓๑ บาท รวมเป็ นเงินทงั ้ สน
ิ้ 
๔,๕๒๘,๕๓๑ บาท

(24.8). โครงการคาใชจายในการสงเสริมการ
ความกาวหน าของงาน :10.00%
ตลาดทองเที่ยวในประเทศและตางประเทศ
(Roadshows/ Trade shows) งาน Shandong 29/4/2562 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ผู
International Tourism Fair 2019 ณ เมืองจี่
อํานวยการสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทอง
หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
เที่ยว เห็นชอบยกเลิกกิจกรรมเพื่อการพัฒนา
และสงเสริมการทองเที่ยว ตามโครงการคาใช
สวนราชการที่รับผิดชอบ
จายในการสงเสริมการตลาดทองเที่ยวในประเทศ
:: สํานักงานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว
และตางประเทศ (Roadshows/Trade shows)
งาน Shandong International Tourism Fair
2019 ณ เมืองจี่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
ตามหนังสือสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทอง
เที่ยว ที่ กท 1207/0423 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ
2562 ทัง้ นี้ เมื่อวันที่ 26/4/2562 สยป. มีความ
เห็น ใหรายงานในชอง 2.3 และ 2.4 ถึงปัญหา /
อุปสรรค ที่ทําใหตองยกเลิกโครงการ
(24.9). โครงการคาใชจายในการสงเสริมการ
ตลาดทองเที่ยวในประเทศและตางประเทศ
(Roadshows/ Trade shows) งาน JATA
Tourism EXPO Japan 2019 ณ กรุงโตเกียว
ประเทศญี่ปุน

ความกาวหน าของงาน :100.00%

21/5/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว ดําเนินโครงการแลวเสร็จตาม
แผนงานที่วางไวแลว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ๑.
หนังสือที่ กท ๑๒๐๗/๐๒๙๗ ลงวันที่ ๒๗ กุมภา
พันธ ๒๕๖๒ สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทอง
เที่ยวไดประสานเรียนเชิญผูประกอบการภาค
เอกชนที่สนใจเขารวมงานและไดรับการประสาน
รายช่ อ
ื ผานสมาคมโรงแรมไทย สมาคมไทย
ธุรกิจทองเที่ยว สมาคมผูคาปลีกไทย และสมา
คมสปาไทย แลวเพื่อแจงรายละเอียดการจัดงาน
และยืนยันการเขารวมงาน โดยมีผูประกอบการ
ภาคเอกชนตอบรับเขารวมประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยวกับกรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ ราย ได
แก ๑.๑ โรงแรมแบงค็อกแมริออท มารคีส ควีน
สปารค ๒. หนังสือที่ กท ๑๒๐๗/๑๑๑๐ ลงวันที่ ๒
เมษายน ๒๕๖๒ ปลัดกรุงเทพมหานคร ไดอนุมัติ
การเดินทางและคาใชจาย งาน ATM 2019 ณ
นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ตามโครงการคา
ใชจายในการสงเสริมการตลาดทองเที่ยวใน
ประเทศและตางประเทศ (Roadshows/Trade
shows) โดยมีกําหนดจัดงานระหวางวันที่ ๒๘
เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และกําหนดเดิน
ทางระหวางวันที่ ๒๖ เมษายน - ๓ พฤษภาคม
๒๕๖๒ โดยมีรายช่ อ
ื คณะเดินทาง จํานวน ๕ คน
ประกอบดวย ๒.๑ นางกนกรัตน พันธนรา รองผู
อํานวยการสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทอง
เที่ยว ๒.๒ นางวรนุช สิงหโต ผูอํานวยการสวน
การทองเที่ยว ๒.๓ นางสาวอมรรัตน นาคสุข นัก
พัฒนาการทองเที่ยวชํานาญการพิเศษ หัวหน า
กลุมงานแผนงานการทองเที่ยว สวนการทอง
เที่ยว ๒.๔ นายเชาว เภรีจิต นักพัฒนาการทอง
เที่ยวปฏิบัติการ กลุมงานกลุมงานสงเสริมการ
ทองเที่ยว สวนการทองเที่ยว ๒.๕ นายวีรพงษ
ซื่อตรง นิติกรปฏิบัติการ ฝ ายการเจาหน าที่ ๓.
สํานักงานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว ไดรวม
จัดแสดงนิทรรศการ งาน JATA Tourism
EXPO Japan 2018 ณ กรุงโตเกียว ประเทศ
ญี่ปุน ตามโครงการคาใชจายในการสงเสริมการ
ตลาดทองเที่ยวในประเทศและตางประเทศ
(Roadshows/Trade shows) แลวเสร็จ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ กําหนดการจัดงาน : ๒๘
เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ แบงเป็ น สถานที่
จัดงาน : Dubai Expo นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอ
มิเรตส จํานวนประเทศที่เขารวมจัดแสดงนิทรรศ
การ : ... ประเทศ/ภูมิภาค ผูประกอบการภาค
เอกชนที่เขารวมจัดนิทรรศการ : ... หนวยงาน
จํานวนผูเขาชมงาน : ... คน พื้นที่การจัดแสดง
นิทรรศการและออกบูทประชาสัมพันธการทอง
เที่ยวกรุงเทพมหานคร : ขนาด ๓๖ ตารางเมตร
รวมพ้ น
ื ที่จัดเก็บของ ขนาด ๙ ตารางเมตร (บูท
A1870) รูปแบบกิจกรรม : การจัดแสดง
นิทรรศการและออกบูทประชาสัมพันธการทอง
เที่ยว กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ๑. การ
เผยแพรประชาสัมพันธการทองเที่ยวกรุงเทพ
มหานคร ผานส่ อ
ื สิ่งพิมพ สื่อวีดิทัศน และอ่ น
ื ๆ ๒.
กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การจัด
กิจกรรมสาธิตทําของที่ระลึก และชิมขนมหวาน
หรือผลไมแปรรูปของไทย ๓. การจัดจุดถายภาพ
และชุดไทยสําหรับถายภาพที่ระลึก ๔. การเจรจา
ธุรกิจ ของผูประกอบการภาคเอกชน จํานวนผู
เขาชมพ้ น
ื ที่การจัดแสดงนิทรรศการและบูท
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวกรุงเทพมหานคร : .
.. คน

กร
ุงเ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว

คร

ผลการดําเนิ น
งาน

4.00
(ชองทาง)

าน

เป าหมาย

ห

(สํานักงานวัฒนธรรมและการทอง
เที่ยว)
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
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26. จํานวนชองทางในการสงเสริม
ประชาสัมพันธองคกร (Corporate
Branding) และสงเสริมการตลาด
กรุงเทพมหานคร

พ

24

ท

ลําดับ

(24.10). โครงการคาใชจายในการสงเสริมการ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
ตลาดทองเที่ยวในประเทศและตางประเทศ
(Roadshows/ Trade shows) งาน Arabian
29/5/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
Travel Market (ATM 2019) ณ นครดูไบ สหรัฐ งานท่ว
ี างไวแลว ดําเนินโครงการแลวเสร็จตาม
อาหรับเอมิเรตส
แผนงานที่วางไวแลว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ๑.
หนังสือที่ กท ๑๒๐๗/๐๒๙๗ ลงวันที่ ๒๗ กุมภา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
พันธ ๒๕๖๒ สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทอง
:: สํานักงานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว
เที่ยวไดประสานเรียนเชิญผูประกอบการภาค
เอกชนที่สนใจเขารวมงานและไดรับการประสาน
รายช่ อ
ื ผานสมาคมโรงแรมไทยและสมาคมผูคา
ปลีกไทยแลวเพื่อแจงรายละเอียดการจัดงานและ
ยืนยันการเขารวมงาน โดยมีผูประกอบการภาค
เอกชนตอบรับเขารวมประชาสัมพันธการทอง
เที่ยวกับกรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ ราย ไดแก
โรงแรมแบงค็อก แมริออท มารคีส ควีนสปารค
๒. หนังสือที่ กท ๑๒๐๗/๑๑๑๐ ลงวันที่ ๒
เมษายน ๒๕๖๒ ปลัดกรุงเทพมหานครไดอนุมัติ
การเดินทางและคาใชจาย งาน Arabian Travel
Market (ATM 2019) ณ นครดูไบ สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส ตามโครงการคาใชจายในการสงเสริม
การตลาดทองเที่ยวในประเทศและตางประเทศ
(Roadshows/Trade shows) โดยมีกําหนดจัด
งานระหวางวันที่ ๒๘ เมษายน - ๑ พฤษภาคม
๒๕๖๒ และกําหนดเดินทางระหวางวันที่ ๒๖
เมษายน - ๓ พฤษภาคม๒๕๖๒ โดยรายช่ อ
ื คณะ
เดินทาง จํานวน ๕ คน ประกอบดวย ๒.๑ นาง
กนกรัตน พันธนรา รองผูอํานวยการสํานักวัฒน
ธรรม กีฬา และการทองเที่ยว ๒.๒ นางวรนุช
สิงหโต ผูอํานวยการสวนการทองเที่ยว ๒.๓
นางสาวอมรรัตน นาคสุข นักพัฒนาการทอง
เที่ยวชํานาญการพิเศษ หัวหน ากลุมงานแผน
งานการทองเที่ยว สวนการทองเที่ยว ๒.๔ นาย
เชาว เภรีจิต นักพัฒนาการทองเที่ยวปฏิบัติการ
กลุมงานสงเสริมการทองเที่ยว กองการทอง
เที่ยว ๒.๕ นายวีรพงษ ซื่อตรง นิติกรปฏิบัติการ
ฝ ายการเจาหน าที่ สํานักงานเลขานุการสํานัก
วัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว ๓. สํานักงาน
วัฒนธรรมและการทองเที่ยว ไดรวมจัดแสดง
นิทรรศการ Arabian Travel Market (ATM
2019) ณ นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ตาม
โครงการคาใชจายในการสงเสริมการตลาดทอง
เที่ยวในประเทศและตางประเทศ
(Roadshows/Trade shows) แลวเสร็จ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ กําหนดการจัดงาน : ๒๘
เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สถานที่จัดงาน :
ดูไบ เอ็กโป จํานวนประเทศที่เขารวมจัดแสดง
นิทรรศการ : ประมาณ ๑๐๐ ประเทศ/ภูมิภาค ผู
ประกอบการภาคเอกชนที่เขารวมจัดนิทรรศการ
: ประมาณ ๕๐๐ หนวยงาน จํานวนผูเขาชมงาน :
๓๙,๐๐๐ คน พื้นที่การจัดแสดงนิทรรศการและ
ออกบูทประชาสัมพันธการทองเที่ยวกรุงเทพมหา
นคร : ขนาด ๔๐ ตารางเมตร รวมพ้ น
ื ที่จัดเก็บ
ของ (บูท AS1870) รูปแบบกิจกรรม : การจัด
แสดงนิทรรศการและออกบูทประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยว กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ๑.
การเผยแพรประชาสัมพันธการทองเที่ยว
กรุงเทพมหานคร ผานส่ อ
ื สิ่งพิมพ สื่อวีดิทัศน
และอ่ น
ื ๆ ๒. กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม
ไทย การจัดกิจกรรมสาธิตทําของที่ระลึก และชิม
ขนมหวานหรือผลไมแปรรูปของไทย ๓. การจัด
จุดถายภาพและกิจกรรมเผยแพรวัฒนธรรมไทย
๔. การเจรจาธุรกิจ ของผูประกอบการภาคเอก
ชน จํานวนผูเขาชมพ้ น
ื ที่การจัดแสดงนิทรรศการ
และบูทประชาสัมพันธการทองเที่ยวกรุงเทพมหา
นคร : ๕,๐๐๐ คน

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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28. รอยละของบุคลากรดานการ
ทองเที่ยวที่เขารับการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรไดรับความรูตาม
เกณฑที่กําหนด

80.00
(รอยละ)

88.830
(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(26.1). โครงการคาใชจายในการฝึกอบรมเชิงกล ความกาวหน าของงาน :100.00%
ยุทธดานการตลาดภาครัฐกับการพัฒนางาน
บริการสาธารณะเพื่อการทองเที่ยว
25/3/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว รายงานการประเมินผล
สวนราชการที่รับผิดชอบ
โครงการคาใชจายในการฝึกอบรมเชิงกลยุทธ
:: สํานักงานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว
ดานการตลาดภาครัฐ กับการพัฒนางานบริการ
สาธารณะเพื่อการทองเที่ยว หลักการและเหตุผล
ปั จจุบัน อุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีการแขงขัน
สูงมาก หลายประเทศพยายามที่จะเพิ่มสวนแบง
ทางการตลาด โดยการสรางกลยุทธทางการตลาด
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยว ทัง้ ในระดับเมืองและ
ระดับประเทศ กรุงเทพมหานคร ในฐานะองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และมหานครทองเที่ยวชน
ั้
นํ าของโลกไดเปรียบดวยทรัพยากรทางการทอง
เที่ยวอันทรงคุณคาและหลากหลาย ไมวาจะ
เป็ นการจารึกทางประวัติศาสตร ความงดงามของ
ศิลปวัฒนธรรม สถาปั ตยกรรม รวมถึงมนต
เสนหแ
 หงภ
 ม
ู ป
ิ ั ญญาทอ
 งถน
ิ่ อ
 น
ั แ
 สดงถงึ อ
 ต
ั ล
 ก
ั ษณ
แหงวิถีไทย ตลอดจนอาหารไทยเลิศรส และ
ความคุมคาของการจับจายใชสอย ฯลฯ ซึ่งหาก
ไมถูกสงเสริมและพัฒนาอยางเป็ นระบบ เมื่อถูก
แทรกแซงจากปัจจัยตาง ๆ ก็อาจจะทําให
กรุงเทพมหานครนัน
้ ไมสามารถรักษาความเป็ น
เมืองทองเที่ยวที่เป็ นศูนยกลางของภูมิภาคและ
ของโลกไวได กองการทองเที่ยวจึงไดเล็งเห็นถึง
ความจําเป็ นและความสําคัญที่จะตองมีการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของกรุงเทพมหานครใหมีองค
ความรูเกี่ยวกับกลยุทธการตลาดภาครัฐเพื่อจะได
นํ ามาประยุกตใชในการดําเนินงานดานการ
บริการสาธารณะของหนวยงานได ดวยแนวความ
คิดนี้ จึงไดจัดทําโครงการคาใชจายในการฝึก
อบรมเชิงกลยุทธดนการตลาดภาครัฐกับการ
พัฒนางานบริการสาธารณะเพื่อการทองเที่ยวข้ น
ึ 
ทัง้ นี้บุคลากรที่ผานการฝึกอบรมจะสามารถ
นํ าองคความรูที่ไดมาพัฒนาและบริหารจัดการ
เมืองใหสอดรับกับสถานการณตาง ๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ วัตถุประสงค ๑. เพื่อเสริมสราง
ความรูความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญ
ของกลยุทธการตลาดภาครัฐ เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวทงั ้ ในระดับเมืองและระดับประเทศ ๒.
เพื่อสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวของ
กรุงเทพมหานคร โดยอยูบนพ้ น
ื ฐานของการมี
สวนรวมระหวางหนวยงานภาครัฐ เอกชจน สมา
คม ชุมชน องคกร ผูประกอบการ และภาค
ประชาชนที่เกี่ยวของ กลุมเป าหมาย จัดโครงการ
คาใชจายในการฝึกอบรมเชิงกลยุทธดานการ
ตลาดภาครัฐกับการพัฒนางานบริการสาธารณะ
เพื่อการทองเที่ยวในรูปแบบของการอบรม
สัมมนาใหแกขาราชการระดับปฏิบัติงาน – ระดับ
ชํานาญการพิเศษ เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
เชิงกลยุทธในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งบุคลากรสามารถ
นํ ามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานดานการบริการ
ของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ น
ึ  โดยมี
กลุมเป าหมายประกอบดวย ขาราชการระดับ
ปฏิบัติงาน – ระดับชํานาญการพิเศษ จํานวน
๑๘๐ คน ดําเนินการฝึกอบรมแบบไป – กลับ
จํานวน ๒ รุน ๆ ละ ๓ วัน ณ หองปิ่นเกลา
โรงแรมเอส ดี อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหา
นคร ดังนี้ - รุนที่ ๑ ระหวางวันอังคารที่ ๘ – วัน
พฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผูเขา
รวมอบรมจํานวน ๙๐ คน - รุนที่ ๒ ระหวางวัน
จันทรที่ ๑๔ – วันพุธที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
มีผูเขารวมอบรมจํานวน ๘๙ คน ไมเขาอบรม ๑
คน เนื่องจากอยูระหวางการลาไปตางประเทศ
ตามหนังสือที่ กท ๕๑๑๐/๔๗๐ ลงวันที่ ๑๘ มกรา
คม ๒๕๖๒ /การประเมิน... - ๒ - การประเมินผล
๑. ผลผลิต (Output) วิธีการประเมินผล ดังนี้ ๑.
๑ รวบรวมขอมูลจากจํานวนผูเขารับการฝึกอบ
รม เกณฑการฝึกอบรมของหลักสูตร คือ รอยละ
๘๐ ของผูเขารับการฝึกอบรมมีระยะเวลาเขารับ
การฝึกอบรมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวารอยละ
๘๐ ๑.๒ ทอดแบบประเมินผลโครงการ ใหผูเขา
รับการฝึกอบรมเป็ นผูตอบและนําผลที่ไดไป
คํานวณหาคาเฉลี่ย (X) โดยแบงระดับความคิด
เห็นเกี่ยวกับโครงการฝึกอบรมออกเป็ น ๕ ระดับ
คือ มากที่สุด (๕) มาก (๔) ปานกลาง (๓) น อย
(๒) และนอยที่สุด (๑) ดังนี้ - คาเฉลี่ยตงั ้ แต ๑.
๕๐ ลงมา หมายถึง น อยที่สุด - คาเฉลี่ยระหวาง
๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง น อย - คาเฉลี่ยระหวาง
๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึง ปานกลาง - คาเฉลี่ยระ
หวาง ๓.๕๑ – ๔.๕๑ หมายถึง มาก - คาเฉลี่ยระ
หวาง ๔.๕๑ ขึ้นไป หมายถึง มากที่สุด ๒. ผล
ลัพธ (Outcome) วิธีการประเมินผล ดังนี้ ๒.๑
รวบรวมคะแนนจากการทดสอบหลังการฝึกอบ
รม (Post – Test) เกณฑการฝึกอบรมของหลัก
สูตร คือ รอยละ ๘๐ ของผูเขารับการฝึกอบรม
ผานเกณฑการฝึกอบรมตามที่หลักสูตรกําหนด
๒.๒ ดําเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติรอยละ
และมีเกณฑการประเมินผล คือ รอยละ ๘๐ ของ
ผูเขารับการฝึกอบรม มีคะแนนทดสอบหลังการ
ฝึ กอบรมไมนอยกวารอยละ ๘๐ ผลการวิเคราะห
ขอมูล ๑. ผลการประเมินตัวชว
ี้ ัดผลผลิต
(Output) วิเคราะหขอมูลได ดังนี้ ๑.๑ รายช่ อ
ื ผูที่
ไดรับอนุมัติตามคําสัง่ ฯ ใหเขารับการฝึกอบรม
จํานวน ๑๘๐ คน เขารับการฝึกอบรมจํานวน
๑๗๙ คน และผานเกณฑการฝึกอบรมตามที่
หลักสูตรกําหนด จํานวน ๑๗๙ คน คิดเป็ นรอยละ
๙๙.๔๔ ๑.๒ ทอดแบบสอบถามประเมินผลฯ
จํานวนทงั ้ สน
ิ้ จํานวน ๑๗๙ ชุด ผูเขารับการฝึกอบ
รม ตอบแบบสอบถามฯ จํานวน ๑๔๘ คน คิดเป็ น
รอยละ ๘๒.๖๘ ผลการวิเคราะหขอมูลสามารถ
ประมวลผล ดังตารางตอไปนี้ สวนที่ ๑ ความ
คาดหวังและระดับความรูความเขาใจที่มีตอโครง
การ รายการประเมิน ผลการวิเคราะห คาเฉลี่ย
แปลผล ๑. ความคาดหวังที่มีตอการอบรม ๓.๘๗
มาก ๒. ระดับความรูความเขาใจในเนื้อหากอน
การอบรม ๓.๑๔ ปานกลาง ๓. ระดับความรูความ
เขาใจในเนื้อหาหลังการอบรม ๔.๑๔ มาก จาก
ตารางผูเขารับการฝึกอบรมมีความคาดหวังตอ
การอบรม อยูในระดับมาก คือ พัฒนา
กระบวนการคิดเชิงกลยุทธดานการตลาดเพื่อ
นํ ามาปรับใชสําหรับการทํางาน โดยมีระดับความ
รูความเขาใจในเนื้อหากอนการอบรม อยูที่ระดับ
ปานกลาง และระดับความรูความเขาใจในเนื้อหา
หลังการอบรมเพิ่มข้ น
ึ เป็ นระดับปานกลาง /สวนที่
๒ - ๓ - สวนที่ ๒ ความเหมาะสมของวิทยากร
รายการประเมิน ผลการวิเคราะห คาเฉลี่ย แปล
ผล ๑. ความรอบรูในหัวขอบรรยาย ๔.๒๔ มาก
๒. ความสามารถในการถายทอดเนื้อหา ๔.๒๒
มาก ๓. การใชส่ อ
ื ประกอบ ๔.๑๑ มาก คาเฉลี่ย
รวม ๔.๑๙ มาก จากตารางผูเขารับการฝึกอบรม
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของ
วิทยากร โดยสรุปผล ไดคะแนนอยูในระดับมาก
คือ วิทยากรมีความรู ความสามารถเหมาะสม คา
เฉลี่ย ๔.๑๙ สวนที่ ๓ ความเหมาะสมของการ
บริหารจัดการโครงการ รายการประเมิน ผลการวิ
เคราะห คาเฉลี่ย แปลผล ๑. การอํานวยความ
สะดวกระหวางการอบรม ๔.๓๓ มาก ๒. ความพึง
พอใจในสถานที่อบรม ๔.๑๓ มาก ๓. การบริการ
ของเจาหน าที่ ๔.๓๐ มาก ๔. ระยะเวลาที่ใชใน
การอบรม ๓.๘๕ มาก คาเฉลี่ยรวม ๔.๒๒ มาก
จากตารางผูเขารับการฝึกอบรมแสดงความคิด
เห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการบริหาร
จัดการโครงการ โดยสรุปผลไดคะแนนอยูใน
ระดับมาก คือ ความเหมาะสมของการบริหาร
จัดการโครงการ คาเฉลี่ย ๔.๒๒ สวนที่ ๔ ความ
คาดหวังและความพึงพอใจในภาพรวมของการ
จัดอบรม รายการประเมิน ผลการวิเคราะห คาเฉ
ลี่ย แปลผล ๑. ความสอดคลองตอความคาดหวัง
ที่มีตอการเขารับการอบรม ๓.๖๙ มาก ๒. ความ
พอใจตอภาพรวมของการอบรม ๓.๖๒ มาก คา
เฉลี่ยรวม ๓.๖๖ มาก จากตารางผูเขารับการฝึก
อบรมมีความพอใจในภาพรวมของการฝึกอบรม
โดยสรุปผลไดคะแนน อยูในระดับมาก คือ คาเฉ
ลี่ย ๓.๖๖ ๒. ผลการประเมินตัวชว
ี้ ัดผลลัพธ
(Outcome) ผลการวิเคราะหขอมูลซ่ งึ ประมวล
ผลคะแนนการทดสอบหลังการฝึกอบรม (Post Test) คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ผูเขารับการฝึก
อบรม จํานวน ๑๗๙ คน มีผลคะแนนตงั ้ แต ๑๖
คะแนนข้ น
ึ ไป จํานวน ๑๕๙ คน คิดเป็ นรอยละ
๘๘.๘๓ /หลักสูตร - ๔ – หลักสูตร/การอบรมอ่ น
ื 
ๆ ที่สนใจเพิ่มเติม - อบรมการเป็ นมัคคุเทศก การจัดทําสื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยว - การ
ทํา website สําหรับการทองเที่ยว - การใชภาษา
อังกฤษสําหรับการทองเที่ยว ปั ญหาและอุปสรรค
เนื่องจากการอบรมครัง้ นี้ มีผูเขารับการอบรม
จากสํานัก และสํานักงานเขตตาง ๆ ของกรุงเทพ
มหานคร ทําใหมีความยากลําบากในการเดินทาง
บาง สําหรับผูเขารับการอบรมที่อยูไกลจากสถาน
ที่อบรม

กร
ุงเ

(สํานักงานวัฒนธรรมและการทอง
เที่ยว)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

(25.1). กิจกรรมการสํารวจความพึงพอใจของนัก ความกาวหน าของงาน :100.00%
ทองเที่ยวตอการใหบริการของซุมประชาสัมพันธ
การทองเที่ยวกรุงเทพมหานคร (ดานการให
16/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนินการ
บริการขอมูลขาวสารดานการทองเที่ยว)
สรุปผลการสํารวจความพึงพอใจของนักทอง
เที่ยวที่มารับบริการ ณ ซุมประชาสัมพันธ การ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ทองเที่ยวกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 ชุด โดย
:: สํานักงานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว
ไดรับแบบสอบถามคืนจํานวน 384 ชุด ครัง้ ที่ 1
เรียบรอยแลว สรุผลเป็ นดังนี้ นักทองเที่ยวที่
ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอดานการให
บริการขอมูลขาวสารการทองเที่ยวของ
กรุงเทพมหานครโดยเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด
โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 4.548 หรือ
คิดเป็ นรอยละ 90.97 โดยนักทองเที่ยวมีความ
พึงพอใจตอดานการใหบริการขอมูลขาวสารการ
ทองเที่ยวของกรุงเทพมหานครในประเด็นตาง ๆ
เรียงตามลําดับ ดังนี้ 1. นักทองเที่ยวมีความพึง
พอใจตอการใหบริการของเจาหน าที่ในการให
บริการขอมูลขาวสารการทองเที่ยวของ
กรุงเทพมหานครโดยเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด
โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 4.586 หรือ
คิดเป็ นรอยละ 91.72 2. นักทองเที่ยวมีความพึง
พอใจตอ
 ข
 อ
 มูลท
 ไี่ ดร บ
ั ส
 ามารถนําไปใชป
 ระโยชน
ไดอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยความพึง
พอใจเทากับ 4.558 หรือคิดเป็ นรอยละ 91.16 3.
นักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอขอมูลดานการ
ทองเที่ยวที่ไดรับตรงตามความตองการอยูใน
ระดับมากโดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจเทากับ 4.
501 หรือคิดเป็ นรอยละ 90.02

คร

91.540
(รอยละ)

าน

ผลการดําเนิ น
งาน

80.00
(รอยละ)

ห

เป าหมาย

(สํานักงานวัฒนธรรมและการทอง
เที่ยว)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ม

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

27. รอยละความพึงพอใจของนัก
ทองเที่ยวที่ใชบริการขอมูลขาวสาร
ดานการทองเที่ยว

พ

25

ท

ลําดับ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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2.000
(แหลง)

โครงการ/กิจกรรม

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว

80.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(27.2). กิจกรรมการอนุรักษฟ้ ื นฟูและพัฒนา
ความกาวหน าของงาน :100.00%
แหลงทองเที่ยวกรุงเทพมหานครใหไดมาตรฐาน
19/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว โดยมีรายละเอียดในการดําเนิน
:: สํานักงานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว
โครงการ ดังนี้ สํานักงานวัฒนธรรมและการทอง
เที่ยว ไดจัดกิจกรรมการอนุรักษฟ้ ื นฟูและพัฒนา
แหลงทองเที่ยวกรุงเทพมหานครใหไดมาตรฐาน
ในบริบทที่สามารถดําเนินการได โดยไมใชงบ
ประมาณแตใชทรัพยากรและบุคลากร รวมทงั ้
การประสานงานหนวยงานในพ้ น
ื ที่เพื่อรวม
ดําเนินการ ตามรายละเอียด ดังนี้ .๑ ฝั ่ งธนบุรี
ไดแก วัดหงสรัตนารามและชุมชนที่เกี่ยวของ
เขตบางกอกใหญ มีกิจกรรมที่เกี่ยวของ จํานวน
๑๐ กิจกรรม ไดแก กิจกรรมที่ ๑ การสํารวจ
พื้นที่คลองบางหลวงและวัดหงสรัตนาราม
กิจกรรมที่ ๒ การประชุมกลุมยอยเพื่อประสาน
งานการพัฒนาการทองเที่ยว คลองบางหลวง
และการจัดกิจกรรมการพัฒนาแหลงทองเที่ยวให
ไดมาตรฐาน กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรม FAM trip
การทองเที่ยววิถีคลองยานคลองบางหลวงและ
พื้นที่เกี่ยวเนื่อง ใหแกกลุมผูประกอบการดาน
การทองเที่ยว กิจกรรมที่ ๔ การประสานงานการ
จัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดลอม กิจกรรมที่ ๕ การ
สํารวจเสนทางทองเที่ยววัดหงสรัตนารามและ
พื้นที่ปลอดภัยในบริเวณใกลเคียง กิจกรรมที่ ๖
การประชุมกลุมยอยหารือการพัฒนาเสนทางการ
ทองเที่ยว รวมกับ ผูกอตงั ้ ศูนยขอมูล
ประวัติศาสตรชุมชนธนบุรี กิจกรรมที่ ๗ การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยจัดกิจกรรมการ
ศึกษาดูงานใหกับกลุมเยาวชนบานนี้ดีจัง ไปเรียน
รูแลกเปลี่ยนประสบการณดานการทองเที่ยว ณ
ตลาดเกาหัวตะเข กิจกรรมที่ ๘ การพัฒนาสิ่ง
แวดลอม โดยกลุมเยาวชนบานนี้ดีจังรองรําทําเพ
ลง วัดหงสรัตนาราม และฝายรักษาความสะอาด
ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขต
บางกอกใหญ - / กิจกรรม... - ๓ - กิจกรรมที่ ๙
กิจกรรมจัดการพ้ น
ื ที่ปลอดภัย การรณรงคพ้ น
ื ที่
ปลอดภัย กิจกรรมที่ ๑๐ กิจกรรมเดินเทาสัมผัส
เรียนรูประวัติศาสตรเมืองยานประวัติศาสตร ริม
คลองบางหลวง ตอน “เตรตรอกลัดรว
ั ้  จากยาน
วังเดิมสูเจริญพาศน” ๒ ฝั ่ งพระนคร ไดแก ตลาด
เกาหัวตะเข เขตลาดกระบัง มีกิจกรรมที่เกี่ยว
ของ จํานวน ๘ กิจกรรม ไดแก กิจกรรมที่ ๑
การพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวตลาดเกาหัวตะ
เข กิจกรรมที่ ๒ การนํ าเสนอผลการศึกษา
ประวัติศาสตรทองถิ่นยานหัวตะเข เพื่อการกระ
ตุนสงเสริมใหคนในยานลาดกระบังต่ น
ื ตัวสนใจ
ในอัตลักษณ อันเป็ นการพัฒนา สงเสริม
ประชาสัมพันธ พรอมรองรับการทองเที่ยวชุมชน
อีกแหงหนึ่ง กิจกรรมที่ ๓ การประชุมสรุป
แนวทางการพัฒนาแหลงทองเที่ยว พื้นที่ตลาด
หัวตะเข เพื่อเตรียมตอนรับคณะผูนําเมืองใน
กลุมอาเซียน ๙ ประเทศ ณ บานสี่แยกหัวตะเข
กิจกรรมที่๔ การพัฒนาปรับปรุงซอมแซมทาง
เดิน บริเวณชุมชนหลวงพรต-ทานเลี่ยม เพื่อ
ความสะดวกและความปลอดภัยของประชาชนที่
สัญจร กิจกรรมที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และแลกเปลี่ยนประสบการดานการทองเที่ยว กับ
กลุมบานนี้ดีจังรองรําทําเพลง วัดหงสรัตนาราม
กิจกรรมที่ ๖ การพัฒนาแหลงทองเที่ยว เพื่อ
เตรียมสถานที่ ในการเตรียมความพรอมตอนรับ
คณะผูนําเมืองหลวง ภูมิภาคอาเซียน กิจกรรมที่
๗ กิจกรรมนําชม ศึกษาดูงาน และการบรรยาย
ใหความรูแหลงทองเที่ยว โดยกลุมชุมชนคนรัก
หัวตะเข ใหแกคณะผูนําเมืองในกลุมอาเซียน ๙
ประเทศ กิจกรรมที่ ๘ กลุมชุมชนคนรักหัวตะเข
จัดกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดลอม โดยรวมกันจัด
เก็บขยะในคลองประเวศบุรีรมย และคลองลําปะ
ทิว เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมในการรักษาสิ่ง
แวดลอม โดยรายละเอียดการดําเนินกิจกรรมใน
พื้นที่ตามเอกสารที่แนบ สรุปผลสถิติความพึง
พอใจของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอกิจกรรมการ
อนุรักษฟ้ ื นฟูและพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหได
มาตรฐานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ดําเนินการ คา
เฉลี่ยความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามที่มี
ตอกิจกรรมการอนุรักษฟ้ ื นฟูและพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวใหไดมาตรฐานกรุงเทพมหานคร ระดับ
การเปลี่ยนแปลง กอนดําเนินการ หลังดําเนินการ
วัดหงสรัตนารามและ พื้นที่ที่เกี่ยวของ ๒.๗๗๘
๓.๐๕๖ + เพิ่มข้ น
ึ  พื้นที่ตลาดเกาหัวตะเข เขต
ลาดกระบัง ๓.๖๗๓ ๓.๘๔๐ + เพิ่มข้ น
ึ
(28.1). คาใชจายในการสนับสนุนการจัดประชุม
และนิทรรศการ (MICE) ของกรุงเทพมหานคร
ในฐานะเมืองเจาภาพการจัดงาน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว

(สํานักงานวัฒนธรรมและการทอง
เที่ยว)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(28.2). กิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมและ
นิทรรศการที่กรุงเทพมหานครหรือหนวยงานใน
พื้นที่ดําเนินการตามที่รองขอ
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31. จํานวนครัง้ ในการ
ประชาสัมพันธสงเสริมศักยภาพของ
กรุงเทพมหานครในการจัดประชุม
และนิทรรศการนานาชาติ
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18. จํานวนชุดขอมูลความรูดานพหุ
วัฒนธรรมในพ้ น
ื ที่เขต
กรุงเทพมหานครไดรับการพัฒนา
และการเผยแพรชุดขอมูลความรู
ดานพหุวัฒนธรรมฯ ผานชุด
นิทรรศการที่จัดแสดงในแหลงเรียน
รู (ตัวชว
ี้ ัดเจรจาตกลง)

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(สํานักงานวัฒนธรรมและการทอง
เที่ยว)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

3.00
(ครัง้ )

6.000
(ครัง้ )

5.00
(ชุดขอมูล/ชุด
นิทรรศการ)

6.000
(ชุดขอมูล/ชุด
นิทรรศการ)

(สํานักงานวัฒนธรรมและการทอง
เที่ยว)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
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19.จํานวนเครือขายดานพหุ
วัฒนธรรมที่มีในกรุงเทพมหานคร

1.00
(เครือขาย)

1.000
(เครือขาย)

(สํานักงานวัฒนธรรมและการทอง
เที่ยว)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
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22. จํานวนชองทางการเผยแพร
ความรูความเขาใจดานพหุ
วัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครอยาง
หลากหลายชองทาง
(สํานักงานวัฒนธรรมและการทอง
เที่ยว)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(27.1). กิจกรรมจัดทํามาตรฐานแหลงทองเที่ยว ความกาวหน าของงาน :100.00%
กรุงเทพมหานคร

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว

6.000
(ชองทาง)

19/9/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ไดผูรับจาง
ดําเนินการเรียบรอยแลว พรอมไดประชุมกับผูรับ
จางเพื่อเตรียมจัดงาน IT&CM Asia and CTW
Asia Pacific 2019 ระหวางวันที่ ๒๔ - ๒๖ กัน
ยายน ๒๕๖๒ ณ บางกอกคอนเวนชน
ั ่ เซ็นเตอร
แอทเซ็นทรัลเวิลด และประสานงานกับสํานัก
พัฒนาสังคมในการนํ าผูประกอบการ Bangkok
Brand เขารวมงานในชวงวันดังกลาว
ความกาวหน าของงาน :100.00%

19/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว

(30.2). กิจกรรมสํารวจ/จัดทํา/พัฒนาจัดแสดงชุด ความกาวหน าของงาน :100.00%
ขอมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
13/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว 1. ชุดขอมูลความรูดานพหุวัฒน
:: สํานักงานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว
ธรรม จํานวน 2 ชุด/เรื่อง - มรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร (วีดีทัศน) จํานวน 2
รายการ ไดแก 1. ประเพณีอัฏฐมีบูชา 2. การ
ทําบาตร บานบาตร - มรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมกรุงเทพมหานครที่ไดรับการข้ น
ึ
ทะเบียนเป็ นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร ประจําปี  2562 จํานวน 6 ราย
การ ดังนี้ 1) ตํานานทาเตียน ยักษวัดโพธิ ์ ยักษ
วัดแจง สาขาวรรณกรรมพ้ น
ื บานและภาษา 2)
สํานักดนตรีไทยพาทยโกศล เขตพระนคร สาขา
ศิลปะการแสดง 3) การทําขวัญขาว เขตลาดกระ
บัง สาขาแนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประ
เพณี และเทศกาล 4) ขอทานกระยาสาทรและ
การกวนกระยาสารทคลองบานไทร เขตทวีวัฒนา
สาขาความรูและการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติ
และจักรวาล และสาขาศิลปะการแสดง 5)
กระดาษขอย เขตบางซ่ อ
ื  สาขางานชางฝีมือดงั ้
เดิม 6) มวยไทย สาขาการเลนพ้ น
ื บาน กีฬาพ้ น
ื
บาน และศิลปะตอสูปองกันตัว 2. ชุดนิทรรศการ
จํานวน 6 ชุด - มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานครที่ไดรับการข้ น
ึ ทะเบียนเป็ น
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
ประจําปี  2561 ดังนี้ 1) ตําราแมวสมเด็จพระพุฒ
าจารย (นวม พุทฺธสโร) วัดอนงคาราม เขต
คลองสาน 2) ทะแยมอญ เขตบางขุนเทียน 3)
ประเพณีชักพระวัดนางชี เขตภาษีเจริญ 4) บํารุง
ชาติสาสนายาไทย (บานหมอหวาน) เขตพระนคร
5) เครื่องทองลงหินบานบุ เขตบางกอกนอย 6)
ตะกรอลอดหวง 3. ประชาชนที่ไดรับความรูดาน
พหุวัฒนธรรม มีความรูเพิ่มข้ น
ึ  รอยละ 100 จัด
ใหมีการทดสอบความรู (กอน – หลัง) จากกลุม
นักเรียน จํานวน 101 คน ผลการทดสอบ ผู
ทําแบบทดสอบมีความรูเพิ่มข้ น
ึ  รอยละ 100

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว

5.00
(ชองทาง)

ความกาวหน าของงาน :100.00%

(30.1). คาใชจายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ ความกาวหน าของงาน :100.00%
ทองถิ่นกรุงเทพมหานคร
13/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว 1. จํานวนผูใชบริการพิพิธภัณฑ
:: สํานักงานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว
บานจิรายุ - พูนทรัพย เดือนตุลาคม 2561 จํานว
น 64 คน เดือนพฤศจิกายน 2561 จํานวน 48
คน เดือนธันวาคม 2561 จํานวน 67 คน เดือน
มกราคม 2562 จํานวน 65 คน เดือนกุมภาพันธ
2562 จํานวน 55 คน เดือนมีนาคม 2562 จํานว
น 127 คน เดือนเมษายน 2562 จํานวน 85 คน
เดือนพฤษภาคม 2562 จํานวน 213 คน เดือน
มิถุนายน 2562 จํานวน 75 คน เดือนกรกฎาคม
2562 จํานวน 185 คน เดือนสิงหาคม 2562
จํานวน 84 คน 2. ดําเนินการเบิกจายคาอาสา
สมัครพิพิธภัณฑฯ เดือนตุลาคม 2561 กันยายน 2562 เป็ นเงิน 262,044.-บาท 3.
ดําเนินการจัดกิจกรรมสนับสนุนการดําเนินงาน
ของพิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร
(กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทย) เมื่อวันที่ 20
กรกฎาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑบานจิรายุ - พูน
ทรัพย และเบิกจายคาจางเหมาจัดงาน เป็ นเงิน
138,100.-บาท รวมเบิกจายทงั ้ สน
ิ้  เป็ นเงิน
400,144.-บาท ยอดคงเหลือ 110,156.-บาท

(31.1). คาใชจายในการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
เนื่องในวันสําคัญทางประเพณี ประจําปี  2562

คร

30. รอยละความสําเร็จในการ
สนับสนุนการจัดประชุมและ
นิทรรศการที่กรุงเทพมหานครหรือ
หนวยงานในพ้ น
ื ที่ดําเนินการตามที่
รองขอ

ผลการดําเนิ น
งาน

2.00
(แหลง)

าน

28

เป าหมาย

ความกาวหน าของงาน :100.00%

31/7/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว เดือนกรกฎาคม 2562 จัด
กิจกรรมทดสอบกอรีกรุงเทพมหานคร ประจําปี  2
562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ มัสยิดดา
รุลมุกร็อดรอบีน ลําหิน เขตหนองจอก เรียบรอย
แลว โดยมีผูเขารวมกิจกรรมทดสอบ 2 รุน ได
แก รุนเยาวชน แบงเป็ นชาย - หญิง และรุน
ประชาชน แบงเป็ นชาย - หญิง ซึ่งอยูระหวาง
รวบรวมเอกสารเบิกจาย เป็ นเงิน 500,000.-บาท

ห

(สํานักงานวัฒนธรรมและการทอง
เที่ยว)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

พ

29. จํานวนแหลงทองเที่ยวที่ไดรับ
การอนุรักษฟ้ ื นฟู และพัฒนาใหได
มาตรฐาน (ตัวชว
ี้ ัดเจรจาตกลง)

ท

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

27

กร
ุงเ

ลําดับ

(31.2). คาใชจายในการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ความกาวหน าของงาน :100.00%
เนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ประจําปี  2
562
31/7/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว เดือนกรกฎาคม 2562 อาสา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ยืมเงิน 121,700+ จัดซ้ อ
ื  56,500 ดําเนินการจัด
:: สํานักงานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว
พิธีทําบุญตักบาตร งานสัปดาหเผยแผพระพุทธ
ศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา เมื่อวันที่ 16
กรกฎาคม 2561 ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ ์
โดยมีผูเขารวมทงั ้ หนวยงานภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชนทว
ั ่ ไป จํานวน 200 คน และอยูระหวาง
รวบรวมเอกสารเพื่อดําเนินการเบิกจาย เป็ นเงิน
178,200.-บาท
(32.1). คาใชจายในการอนุรักษ สงเสริม เผย
แพรภูมิปัญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นกรุงเทพ
มหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว
(32.2). กิจกรรมเผยแพรความรูดานวัฒนธรรม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว

สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน 32 ตัวชว
ี้ ัด //

ความกาวหน าของงาน :100.00%

1/8/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว เบิกจายคาจางเหมาจัด
ทําหนังสือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร เป็ นเงิน 500,000 บาท เบิก
จายคาจางเหมาจัดงานกรุงเทพฯ มหานครแหง
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เป็ นเงิน 398,000 บาท
ความกาวหน าของงาน :100.00%

13/9/2562 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
งานที่วางไวแลว มีจํานวนชองทางการเผยแพร
ความรูความเขาใจดานพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพ
มหานคร 6 ชองทาง ไดแก 1. แผนพับส่ อ
ื สิ่ง
พิมพ จํานวน 4 สื่อ 2. กิจกรรม จํานวน 22 ครัง้ 
3. การประชุม จํานวน 10 เรื่อง 4. วิทยากร
จํานวน 3 ครัง้  5. Facebook จํานวน 29 ครัง้  6
นิทรรศการ จํานวน 6 ชุด

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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คร
กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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