สรุปผลดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2563 (มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ)

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

01. รอยละความสําเร็จในการดําเนิน
การสงเสริมความรูเกี่ยวกับดัชนีมวล
กายแกประชาชน

เป าหมาย
100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

(กองนโยบายและแผนงาน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

(1.1). กิจกรรมสงเสริมความรูเกี่ยวกับดัชนีมวล ความกาวหน าของงาน :15.00%
กายและการออกกําลังกายอยางถูกตอง
4/12/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนินการจัด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เก็บคาดัชนีมวลกายของสมาชิกศูนยเยาวชน
:: กองนโยบายและแผนงาน
และศูนยกีฬา เดือนตุลาคม 2562 -พฤศจิกายน
2562 จํานวน 6,738 คน พบวา สวนใหญเป็ นผูที่
มีดัชนีมวลกายอยูในเกณฑน้ํ าหนักปกติ จํานวน
2,722 คน คิดเป็ นรอยละ 40.40 รองลงมาคือ มี
ดัชนีมวลกายอยูในเกณฑภาวะอวนระดับ 2
จํานวน 1,584 คน คิดเป็ นรอยละ 23.51 ภาวะ
อวนระดับ 1 จํานวน 1,356 คน คิดเป็ นรอยละ 2
0.12 ภาวะอวนระดับ 3 จํานวน 565 คน คิดเป็ น
รอยละ 8.39 และมีคาดัชนีมวลกายอยูในเกณฑ
นํ้ าหนักนอย จํานวน 511 คน คิดเป็ นรอยละ 7.
58 ตามลําดับ

าน

ลําดับ

คร

สํานั กวัฒนธรรม กีฬาและการทองเที่ยว (ตัวชว
ี ้ ัดเชิงยุทธศาสตร)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

02. รอยละของชาว กทม. ออกกําลัง
กายตามเกณฑเมืองไทยแข็งแรง

เป าหมาย
76.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

(กองนโยบายและแผนงาน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(2.1). กิจกรรมจัดเก็บขอมูลผูใชบริการดานกีฬา ความกาวหน าของงาน :15.00%
ของกทม.ที่ออกกําลังกายตามเกณฑเมืองไทย
แข็งแรง
7/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...อยูระหวาง
การจัดทําแบบสอบถามเพื่อจัดเก็บขอมูล
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองนโยบายและแผนงาน
(2.2). โครงการสงเสริมกีฬาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน

ความกาวหน าของงาน :15.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองการกีฬา

27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ไดรับอนุมัติ
โครงการเรียบรอย กิจกรรมที่ดําเนินการมีดังนี้
1. กิจกรรมสรางประสบการณการเป็ นนักกีฬา 1.
1 จัดการแขงขันกีฬาภายในศูนยกีฬา 12 แหง
จัดกิจกรรม มิ.ย. 63- ส.ค. 63 1.2 การแขงขัน
กีฬาเชื่อมความสัมพันธระหวางศูนยกีฬา 12
แหง จัดกิจกรรม มิ.ย.63-ส.ค. 63 2. กิจกรรม
อบรมกีฬาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานภาคฤดูรอน ในศูนยกีฬา
12 แหง จัดกิจกรรม เดือน เม.ย. 63

(2.3). โครงการสงเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ

ความกาวหน าของงาน :15.00%

27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ไดรับอนุมัติ
โครงการเรียบรอย อยูระหวางขออนุมัติจัด
กิจกรรมตามแผนงานการดําเนินงาน กิจกรรมที่
ดําเนินการมีดังนี้ 1. การจัดการแขงขัน BMA
FUTSAL 2020 จัดกิจกรรม ก.ค. 63 อนุมัติเงิน
ประจํางวดแลว สําหรับงบประมาณที่โอนให
สํานักงานเขต โอนเงินใหสํานักงานเขตแลว ปลัด
กทม. อนุมัติโอนเมื่อวันที่ 18 พ.ย.62 2. การจัด
งานวันเด็ก ประจําปี  2562 จัดกิจกรรม เดือน ม.
ค. 63 อนุมัติเงินประจํางวดแลว 3. การจัดการ
แขงขันกีฬาขาราชการและลูกจาง กทม. ประจําปี 
2563 จัดกิจกรรม ธ.ค. 62 อนุมัติเงินประจํางวด
แลว โอนเงินใหสํานักงานเขตและสํานักแลว
ปลัด กทม.อนุมัติโอนเมื่อวันที่ 18 พ.ย. 62 อยู
ระหวางดําเนินการแขงขัน 4. การจัดการแขงขัน
กีฬาผูสูงอายุ ประจําปี  2563 จัดกิจกรรม ส.ค.
63 ณ ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุน
)

ม

ห

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองการกีฬา

คร

2

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

าน

ลําดับ

กร
ุงเ

ท

พ

(2.4). โครงการพัฒนาการบริหารจัดการกีฬาและ ความกาวหน าของงาน :15.00%
การออกกําลังกาย
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ไดรับอนุมัติ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
โครงการเรียบรอย อยูระหวางขออนุมัติจัด
:: กองการกีฬา
กิจกรรมตามแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว
โดยจัดกิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมปฐมนิเทศอาสา
สมัครลานกีฬา จัดกิจกรรม 27 ธ.ค. 62 จัด
กิจกรรม 27 ธ.ค. 62 ณ ศูนยเยาวชนกรุงเทพ
มหานคร(ไทย-ญี่ปุน) อนุมัติเงินประจํางวดแลว
อยูระหวางขออนุมัติคําสัง่ ผูเขารับการปฐมนิเทศ
2. กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและ
ศึกษาดูงานคณะกรรมการบริหารสโมสรกีฬา
สํานักงานเขต จัดกิจกรรม พ.ค. 63 3. กิจกรรม
อบรมผูฝึกสอนแอโรบิค ระดับตนและระดับกลาง
ของกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมเดือน มี.ค. 63
จํานวน 2 รุน รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 2-6 มี.ค. 63
รุนที่2 ระหวางวันที่ 9-13 มี.ค 63 4. กิจกรรม
อบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ลูกจางกองการกีฬา จัดกิจกรรม 26-27
กุมภาพันธ 2563 อนุมัติเงินประจํางวดแลว 5.
กิจกรรมอบรมสัมมนาศึกษาดูงานการพัฒนางาน
ดานกีฬา จัดกิจกรรม 12-14 กุมภาพันธ 2563
จ.ตาก อนุมัติเงินประจํางวดแลว 6. กิจกรรม
ประกวดลานกีฬาดีเดนของกรุงเทพมหานคร จัด
กิจกรรม ม.ค. 63- ส.ค. 63 7. คาตอบแทนอาสา
สมัครลานกีฬา เบิกจายเป็ นประจําทุกเดือน
(2.5). โครงการคาใชจายในการสงเสริมพัฒนา
นันทนาการเพื่อมวลชน

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุน)

(2.6). กิจกรรมมหกรรมงานใหความรูเกี่ยวกับ
การออกกําลังกาย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองการกีฬา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ความกาวหน าของงาน :25.00%

29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... กิจกรรม
ลานนันทนาการสรางสรรคในวันวาง ครัง้ ที่ 1 จัด
กิจกรรมในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ผูเขา
รวมกิจกรรม จํานวน 188 คน กิจกรรม ศิลปะ
ระบายสี, การใหความรู เรื่อง สุขภาพ, ศิลปะประ
ดิษฐ, การแสดงความสามารถของสมาชิกชมรม
มวยไทย, การแสดงความสามารถของสมาชิก
ชมรมนาฏศิลป สากล (ฮิปฮอป), การแสดงความ
สามารถของสมาชิกชมรมกระบี่กระบองและดาบ
สากล, สาธิตการเลนวูดบอลจากสมาชิกชมรมวู
ดบอล, การทายปัญหาชิงรางวัลของสมาชิกชมรม
หองสมุด และเกมนันทนาการ
ความกาวหน าของงาน :8.00%

27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... กําหนดรูป
แบบประชาสัมพันธ
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03. จํานวนของประชาชนที่เขารวม
กิจกรรมนันทนาการของ กทม.เพิ่ม
ขึ้นตอปี

เป าหมาย
16,720,615.00
(คน)

ผลการดําเนิ น
งาน
(คน)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(3.1). โครงการคาใชจายโครงการมหกรรมกีฬา
และนันทนาการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุน)

(กองนโยบายและแผนงาน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(3.2). โครงการสงเสริมสังคมและวัฒนธรรมใน
ศูนยเยาวชน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานนันทนาการและสงเสริมการเรียนรู

ความกาวหน าของงาน :20.00%
29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... - ขอเชิญ
ประชุมหัวนาศูนยเยาวชน ศูนยกีฬา/หองสมุด
หรือผูแทน - จัดทําประกาศรับสมัครการแขงขัน
- ประชุมหัวหน าศูนยเยาวชน ศูนยกีฬา/หองสมุด
หรือผูแทน
ความกาวหน าของงาน :15.00%

13/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จัดกิจกรรม
ลอยกระทง ณ ศูนยเยาวชนบางนา บางขุนเทียน
บางกอกใหญ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

(3.3). โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติของ ความกาวหน าของงาน :25.00%
กรุงเทพมหานคร ประจําปี  2563
13/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ประชุมคณะ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ทํางานการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติของ
:: สํานักงานนันทนาการและสงเสริมการเรียนรู กรุงเทพมหานคร ประจําปี  2563 เมื่อวันที่ 13 พ.
ย. 63 ณ หองประชุมชน
ั ้  16 อาคารธานีนพรัตน
ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง

7

8

(กองนโยบายและแผนงาน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

10. จํานวนทุนการศึกษาที่ กทม. มี
ใหกับผูที่มีความสามารถโดดเดน
ดานกีฬาและนันทนาการ
(กองนโยบายและแผนงาน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

17. จํานวนครัง้ ในการสงเสริมความ
เขาใจของเด็กและเยาวชนตอการ
เขามามีสวนรวมเพื่อการพัฒนาเมือง
(ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร
(ไทย - ญี่ปุน))
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

11. จํานวนเขตที่มีการสํารวจความ
ตองการการเรียนรูตามอัธยาศัยที่
สอดคลองกับความตองการของ
ประชาชนแตละชวงวัยและกลุมเป า
หมายในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานครและ
มีแผนงานการเรียนรูตามอัธยาศัย
ตามความตองการของประชาชน
(สํานักงานนันทนาการและสงเสริม
การเรียนรู)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(กิจกรรม)

1,350.00
(ทุน)

(ทุน)

6.00
(ครัง้ )

(ครัง้ )

ห

1.00
(กิจกรรม)

(4.1). กิจกรรมประชาสัมพันธการใหบริการกีฬา ความกาวหน าของงาน :10.00%
และนันทนาการของ สวท.
27/11/2562 : อยูระหวางแตละสวนราชการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
วางแผนดําเนินการ
:: กองนโยบายและแผนงาน
(5.1). การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการที่มี
ความกาวหน าของงาน :10.00%
ความหลากหลายและสอดคลองกับความตองการ
27/11/2562 : อยูระหวางแตละสวนราชการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
วางแผนการดําเนินการ
:: กองนโยบายและแผนงาน

ม

08. จํานวนการจัดกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการที่มีความหลากหลายและ
สอดคลองกับความตองการเพิ่มข้ น
ึ
ตอปี

(ครัง้ )

(6.1). โครงการคาใชจายในการสงเสริมเยาวชนดี ความกาวหน าของงาน :15.00%
เดนกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครัง้ ที่ 15
ประจําปี  2563
29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... แตงตงั ้ คณะ
กรรมการเพื่อกําหนดหลักเกณฑและพิจารณาคัด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เลือกผลงานเยาวชนดีเดนกรุงเทพมหานคร
:: ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุน) เรียบรอยแลว

พ

6

(กองนโยบายและแผนงาน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

25.00
(ครัง้ )

(7.1). โครงการคาใชจายในการสงเสริมกิจการ
สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุน)
50.00
(เขต)

ความกาวหน าของงาน :20.00%

ท

5

04. จํานวนครัง้ ในการ
ประชาสัมพันธการใหบริการกีฬาและ
นันทนาการของกรุงเทพมหานครตอ
ปี

(3.4). การจัดเก็บสถิติจํานวนประชาชนที่เขารวม ความกาวหน าของงาน :10.00%
กิจกรรมนันทนาการของสํานักวัฒนธรรม กีฬา
และการทองเที่ยว
27/11/2562 : อยูระหวางการเก็บรวบรวมสถิติ
ขอมูลผูใชบริการของเดือนตุลาคม 2562
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองนโยบายและแผนงาน

(8.1). โครงการสงเสริมการอานและการเรียนรู
เพื่อพัฒนาการเรียนรูตามอัธยาศัย

29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... - รับสมัคร
ตัวแทนกลุมเด็กและเยาวชน ระหวางวันที่
18-25 พฤศจิกายน 2562 - เสนอประกาศรายช่ อ
ื
ผูสมัครวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
ความกาวหน าของงาน :12.00%

กร
ุงเ

4

คร

3

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

าน

ลําดับ

(เขต)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานนันทนาการและสงเสริมการเรียนรู
(8.2). กิจกรรมสํารวจความตองการการเรียนรู
ตามอัธยาศัยของประชาชนแตละชวงวัย

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานนันทนาการและสงเสริมการเรียนรู

29/11/2562 : อยูระหวางเตรียมการจัดกิจกรรม
ดังนี้ 1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรูตาม
อัธยาศัยสําหรับเยาวชน กําหนดดําเนินการใน
เดือน ธ.ค. 62 - พ.ค. 63 2. กิจกรรมวันเด็กแหง
ชาติ กําหนดดําเนินการในเดือนมกราคม 2563
ความกาวหน าของงาน :15.00%

29/11/2562 : เตรียมแบบสํารวจฯ แลวเสร็จ อยู
ระหวางเตรียมประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการเก็บแบบสํารวจฯ ในเดือนธันวาคม 2562
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โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

3.00
(9.1). โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมือง
(โครงการ/กิจกร (โครงการ/กิจกร กรุงเทพมหานคร
รม)
รม)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานนันทนาการและสงเสริมการเรียนรู

ความกาวหน าของงาน :12.00%

(9.2). โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติเขตพระ
ราชฐานในพระองค ประจําปี  2563

ความกาวหน าของงาน :12.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานนันทนาการและสงเสริมการเรียนรู
(9.3). โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑเด็ก
กรุงเทพมหานครแหงที่ 1 (จตุจักร)

29/11/2562 : อยูระหวางประกาศแผนการจัดซ้ อ
ื
จัดจางประจําปี  อยูระหวางแตงตงั ้ คณะกรรมการ
TOR
ความกาวหน าของงาน :20.00%

21/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... 1. จัดซ้ อ
ื วัส
ดุุและอุปกรณสําหรับฐานการเรียนรู ชุดนิทรรศ
การ และอุปกรณที่เกี่ยวของ - ไดรับอนุมัติเงิน
ประจํางวดแลว อยูระหวางขอเห็นชอบจัดซ้ อ
ื  2.
วิทยากรประจําฐานการเรียนรู - แตงตงั ้ วิทยากร
ประจําฐานการเรียนรูเรียบรอยแลว ตามคําสัง่
สวท.ที่ 262/2562 ลว.30 ก.ย. 2562 - ไดรับ
อนุมัติเงินประจํางวดแลว - เบิกจายคาตอบแทน
วิทยากรเดือนตุลาคม 2562 เรียบรอยแลว - อยู
ระหวาง วิทยากรดําเนินงานตามคําสัง่ แตงตงั ้  3.
กิจกรรมวันเด็ก - ไดรับอนุมัติประมาณการคาใช
จายและอนุมัติจัดกิจกรรม วันเสารที่ 11
มกราคม 2563 - ไดรับอนุมัติเงินประจํางวดแลว
- อยูระหวางกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะและ
ราคากลาง 4. กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ
- กําหนดจัดกิจกรรมเดือนมีนาคม - พฤษภาคม
2563 5. จํานวนผูใชบริการ เดือนตุลาคม 2562
จํานวน 32,917 คน

ท

พ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานนันทนาการและสงเสริมการเรียนรู

29/11/2562 : อยูระหวางดําเนินการจัดกิจกรรม
1. กิจกรรมประจําเดือน กําหนดดําเนินการใน
เดือน ต.ค. 62 - ส.ค. 63 ดําเนินการจัดกิจกรรม
แลว ดังนี้ ครัง้ ที่ 1 วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ครัง้ ที่
2 เตรียมจัดกิจกรรมในวันที่ 18 มีนาคม 2562
อยูระหวางตงั ้ ฏีกาเบิกจายการจัดซ้ อ
ื วัสดุกิจกรรม
2. คาบริหารจัดการหอสมุดเมือง
กรุงเทพมหานครเพื่อเป็ นคาจางเหมาบริการเป็ น
รายบุคคล เบิกจายคาจางเหมาประจําเดือน
ตุลาคมแลว อยูระหวางการเบิกจายเดือน
พฤศจิกายน ***หมายเหตุ เบิกจายเดือนตุลาคม
ยอด 129,570.- บาท ยอดเบิกจายรวม
129,570.- บาท อยูระหวางเตรียมการจัดกิจกร
รม 1. กิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ ประจําปี  2
563 กําหนดดําเนินการในเดือน 11 ม.ค. 63 อยู
ระหวางการตรวจรับการจัดซ้ อ
ื ของขวัญของ
รางวัล และรายงานขอจางการทําซุมทางเขา ป าย
ประชาสัมพันธ และบูธกิจกรรม และจัดทําการ
ยืมเงินคาอาหารวางและเครื่องด่ ม
ื เรียบรอย 2.
กิจกรรม Bangkok City Library Showcase
กําหนดดําเนินการในเดือน ม.ค. - ก.พ. 63
เตรียมการจัดกิจกรรมครัง้ ที่ 1 วันที่ 17
มกราคม 2563 อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการตรวจรับ
การจัดซ้ อ
ื วัสดุกิจกรรม และรายงานขอจางการ
จัดจางทําแผนพับ และปายประชาสัมพันธ

คร

(สํานักงานนันทนาการและสงเสริม
การเรียนรู)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ น
งาน

าน

12. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่จัด
ขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู
ตามอัธยาศัยใหมีประสิทธิภาพใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร

เป าหมาย

ห

9

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ม

ลําดับ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานนันทนาการและสงเสริมการเรียนรู

10

13. ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู
เขารวมโครงการการจัดการเรียนรู
ตามอัธยาศัย

ความกาวหน าของงาน :20.00%

กร
ุงเ

(9.4). โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑเด็ก
กรุงเทพมหานครแหงที่ 2 (ทุงครุ)

4.00
(ระดับ)

(ระดับ)

(สํานักงานนันทนาการและสงเสริม
การเรียนรู)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(10.1). กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจผูเขารวม
โครงการ/กิจกรรมที่จัดข้ น
ึ เพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรูตามอัธยาศัยใหมี
ประสิทธิภาพในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานนันทนาการและสงเสริมการเรียนรู

21/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... 1. จัดซ้ อ
ื วัส
ดุุและอุปกรณสําหรับฐานการเรียนรู ชุดนิทรรศ
การ และอุปกรณที่เกี่ยวของ - ไดรับอนุมัติเงิน
ประจํางวดแลว อยูระหวางขอเห็นชอบจัดซ้ อ
ื  2.
วิทยากรประจําฐานการเรียนรู - แตงตงั ้ วิทยากร
ประจําฐานการเรียนรูเรียบรอยแลว ตามคําสัง่
สวท.ที่ 260/2562 ลว.27 ก.ย. 2562 - ไดรับ
อนุมัติเงินประจํางวดแลว - เบิกจายคาตอบแทน
วิทยากรเดือนตุลาคม 2562 เรียบรอยแลว - อยู
ระหวาง วิทยากรดําเนินงานตามคําสัง่ แตงตงั ้  3.
กิจกรรมวันเด็ก - ไดรับอนุมัติประมาณการคาใช
จายและอนุมัติจัดกิจกรรม วันเสารที่ 11
มกราคม 2563 - ไดรับอนุมัติเงินประจํางวดแลว
- อยูระหวางกําหนดรายละเอียดและราคากลาง
4. กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ - กําหนด
จัดกิจกรรมเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2563
ความกาวหน าของงาน :12.00%

29/11/2562 : อยูระหวางแจกแบบสํารวจฯ
กิจกรรมพัฒนากระบวนการเรียนรูสําหรับเยาว
ชน
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(รอยละ)

(สํานักงานนันทนาการและสงเสริม
การเรียนรู)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(11.1). โครงการปรับปรุงศูนยกีฬาเฉลิมพระเกีย ความกาวหน าของงาน :12.00%
รติ 84 พรรษา (บางบอน)
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...อยูระหวาง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
คณะกรรมการกําหนดแบบรูปรายการและกําหนด
:: กองการกีฬา
ราคากลาง
(11.2). ปรับปรุงศูนยกีฬาประชานิเวศน

ความกาวหน าของงาน :12.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองการกีฬา

27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...อยูระหวาง
คณะกรรมการกําหนดแบบรูปรายการและกําหนด
ราคากลาง

(11.3). ปรับปรุงศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72
พรรษา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองการกีฬา

(11.4). ปรับปรุงศูนยเยาวชนวัดธาตุทอง

คร

100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน

ความกาวหน าของงาน :12.00%

27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...อยูระหวาง
คณะกรรมการกําหนดแบบรูปรายการและกําหนด
ราคากลาง
ความกาวหน าของงาน :15.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานนันทนาการและสงเสริมการเรียนรู
(11.5). ปรับปรุงศูนยเยาวชนคลองเตย

28/11/2562 : แตงตงั ้ คณะกรรมการจัดทําแบบ
รูป เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 62 ขณะนี้ คกก. ดําเนิน
การจัดทําแบบรูปรายการ
ความกาวหน าของงาน :11.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานนันทนาการและสงเสริมการเรียนรู
(11.6). ปรับปรุงศูนยเยาวชนบางขุนเทียน

28/11/2562 : อยูระหวางรอรายช่ อ
ื คณะกรรม
การ เพื่อดําเนินการแตงตงั ้ คณะกรรมการจัด
ทําแบบรูปรายการ
ความกาวหน าของงาน :11.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานนันทนาการและสงเสริมการเรียนรู
(11.7). ปรับปรุงศูนยเยาวชนลาดกระบัง

28/11/2562 : อยูระหวางรอรายช่ อ
ื คณะกรรม
การ เพื่อดําเนินการแตงตงั ้ คณะกรรมการจัด
ทําแบบรูปรายการ
ความกาวหน าของงาน :11.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานนันทนาการและสงเสริมการเรียนรู
(11.8). งานกอสรางหลังคาคลุมสระวายน้ํ า

าน

05. รอยละของความสําเร็จเฉลี่ยใน
การกอสราง/ปรับปรุงสถานบริการ
กีฬาและนันทนาการ

เป าหมาย

ห

11

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

28/11/2562 : อยูระหวางรอรายช่ อ
ื คณะกรรม
การ เพื่อดําเนินการแตงตงั ้ คณะกรรมการจัด
ทําแบบรูปรายการ

ม

ลําดับ

ความกาวหน าของงาน :11.00%

28/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... 1. ติดตงั ้
หลังคาคลุมสระวายน้ํ า 1 รายการ ศูนยเยาวชน
คลองสามวา /ดําเนินการแตงตงั ้ คณะกรรมการ
จัดทําแบบรูป 2. ติดตงั ้ หลังคาคลุมสระวายน้ํ า 1
รายการ ศูนยเยาวชนจตุจักร /ดําเนินการแตงตงั ้
คณะกรรมการจัดทําแบบรูป 3. ติดตงั ้ หลังคา
คลุมสระวายน้ํ า 1 รายการ ศูนยเยาวชนดอน
เมือง /ดําเนินการแตงตงั ้ คณะกรรมการจัด
ทําแบบรูป 4. ติดตงั ้ หลังคาคลุมสระวายน้ํ า 1
รายการ ศูนยเยาวชนบางแค (เรืองสอน) /ดําเนิน
การแตงตงั ้ คณะกรรมการจัดทําแบบรูป 5. ติดตงั ้
หลังคาคลุมสระวายน้ํ า 1 รายการ ศูนยเยาวชน
สะพานสูง /ดําเนินการแตงตงั ้ คณะกรรมการจัด
ทําแบบรูป 6. ติดตงั ้ หลังคาคลุมสระวายน้ํ า 1
รายการ ศูนยเยาวชนหนองจอก /ดําเนินการแตง
ตัง้ คณะกรรมการจัดทําแบบรูป 7. ติดตงั ้ หลังคา
คลุมสระวายน้ํ า 1 รายการ ศูนยเยาวชนทวี
วัฒนา /ดําเนินการแตงตงั ้ คณะกรรมการจัด
ทําแบบรูป 8. ติดตงั ้ หลังคาคลุมสระวายน้ํ า 1
รายการ ศูนยเยาวชนลุมพินี /ดําเนินการแตงตงั ้
คณะกรรมการจัดทําแบบรูป 9. ติดตงั ้ หลังคา
คลุมสระวายน้ํ า 1 รายการ ศูนยเยาวชนบางกะปิ 
/ดําเนินการแตงตงั ้ คณะกรรมการจัดทําแบบรูป

กร
ุงเ

ท

พ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานนันทนาการและสงเสริมการเรียนรู

(11.9). โครงการกอสรางศูนยเยาวชนวัดดอกไม ความกาวหน าของงาน :11.00%
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานนันทนาการและสงเสริมการเรียนรู
(11.10). งานปรับปรุงภูมิทัศนศูนยเยาวชน
กรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุน)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุน)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

28/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...กลุมงานออก
แบบ สก.สวท. ดําเนินการจัดทําสรุปปรับเพิ่ม-ลด
ปริมาณงาน เพื่อดําเนินการขอเสนอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดงบประมาณ
ความกาวหน าของงาน :15.00%

15/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...คณะกรรม
การ สืบราคากลางครุภัณฑ
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07. รอยละของสถานบริการดาน
กีฬาและนันทนาการของกทม. อยู
ในเกณฑมาตรฐาน

เป าหมาย
100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

(สํานักงานนันทนาการและสงเสริม
การเรียนรู)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

13

06. รอยละของผูใชบริการในสถานที่
บริการดานกีฬาของ
กรุงเทพมหานครมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑมาตรฐาน

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(12.1). กิจกรรมการรับรองคุณภาพและ
มาตรฐานของศูนยกีฬา

ความกาวหน าของงาน :8.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองการกีฬา

27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการวางแผน
การดําเนินกิจกรรมและปรับปรุงเกณฑมาตรฐาน
ศูนยกีฬา

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานนันทนาการและสงเสริมการเรียนรู

26/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จัดทําคําสัง่
แตงตงั ้ คณะทํางานกิจกรรมการรับรองคุณภาพ
และมาตรฐานศูนยเยาวชน

(12.2). กิจกรรมการรับรองคุณภาพและ
มาตรฐานของศูนยเยาวชน

90.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(13.1). โครงการสงเสริมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการกีฬา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองการกีฬา

ความกาวหน าของงาน :15.00%

27/11/2562 : ....ไดรับอนุมัติโครงการเรียบรอย
อยูระหวางขออนุมัติจัดกิจกรรมตามแผนที่
กําหนดไว โดยมีกิจกรรมที่ดําเนินการดังนี้ 1. คา
ใชจายในการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตรการ
กีฬา จัดกิจกรรม 16-20 ธ.ค. 62 อนุมัติเงิน
ประจํางวดแลว อยูระหวางขออนุมัติคําสัง่ ผูเขา
รับการอบรม 2. คาใชจายในการทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย จัดกิจกรรมม.ค. - มิ.ย. 63
อนุมัติเงินประจํางวดแลว

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

(กองการกีฬา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ความกาวหน าของงาน :10.00%

คร

12

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

าน

ลําดับ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

09. จํานวนครัง้ ในการจัดการแขงขัน
กีฬาหรือสงนักกีฬาตัวแทน
กรุงเทพมหานครเขารวมการแขงขัน
กีฬาเพื่อความเป็ นเลิศและ/หรือ
อาชีพตอปี

เป าหมาย
17.00
(ครัง้ )

ผลการดําเนิ น
งาน
(ครัง้ )

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(14.1). โครงการสงเสริมกีฬาเพื่ออาชีพ

ความกาวหน าของงาน :12.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองการกีฬา

27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... ไดรับอนุมัติ
โครงการเรียบรอย อยูระหวางรอกําหนดการ
แขงขันจากสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย
กิจกรรมที่ดําเนินการมีดังนี้ 1. สงทีมฟุตซอ
ลหญิงกรุงเทพมหานครเขารวมการแขงขัน “ฟุต
ซอลหญิงไทยแลนดลีก ประจําปี  2563 ”
กําหนดการแขงขันรอหนังสือแจงจากสมาคม
ฟุตบอลแหงประเทศไทย อนุมัติเงินประจํางวด
แลว 2. สงทีมฟุตบอลหญิงกรุงเทพมหานครเขา
รวมการแขงขัน ฟุตบอลลีกหญิงอาชีพ “thai
women’s leage 2020” กําหนดการแขงขันรอ
หนังสือแจงจากสมาคมฟุตบอลแหงประเทศไทย
อนุมัติเงินประจํางวดแลว 3. สงทีมฟุตซอลชาย
กรุงเทพมหานครเขารวมการแขงขัน “ฟุตซอ
ลลีกดิวิชน
ั ่  1” กําหนดการแขงขันรอหนังสือแจง
จากสมาคมหุตบอลแหงประเทศไทย อนุมัติเงิน
ประจํางวดแลว

(กองการกีฬา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(14.2). โครงการสงเสริมกีฬาเพื่อความเป็ นเลิศ

ความกาวหน าของงาน :15.00%

27/11/2562 : ไดรับอนุมัติโครงการเรียบรอย อยู
ระหวางขออนุมัติจัดกิจกรรมตามแผนการดําเนิน
งานที่วางไว โดยกิจกรรมที่ดําเนินมีดังนี้ ระดับ
ชาติ 1. การจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
แหงชาติ ครัง้ ที่ 47 ระดับภาค จัดกิจกรรมเดือน
เม.ย. -ส.ค. 63 อนุมัติเงินประจํางวดแลว 2. การ
จัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาคนพิการ
แหงชาติ ครัง้ ที่ 37 ระดับภาค จัดกิจกรรมเดือน
มิ.ย. - ส.ค. 63 3. การจัดสงนักกีฬาเขารวมการ
แขงขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแหงชาติ ครัง้ ที่ 41
จัดกิจกรรม 22-30 ม.ค. 63 จ. อุดรธานี อนุมัติ
เงินประจํางวดแลว 4. การจัดสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครัง้ ที่ 36
ระดับภาค จัดกิจกรรม 4-14 พ.ย. 62 จ.ตราด
อนุมัติเงินประจํางวดแลว ผลการดําเนินงาน
กทม. สงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน 47 ชนิด
กีฬา จํานวนนักกีฬาที่สงเขาแขงขัน นักกีฬาชาย
605 คน นักกีฬาหญิง 556 คน ผูฝึกสอนและเจา
หน าที่ควบคุม 227 คน รวมทงั ้ สน
ิ้  1388 คน ผล
การแขงขันอยูระหวางรวบรวม 5. การจัดสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ
ครัง้ ที่ 36 ระดับชาติ จัดกิจกรรม 19-29 มี.ค. 63
จ.ตราด อนุมัติเงินประจํางวดแลว 6. การจัดสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
แหงประเทศไทย ครัง้ ที่ 23 จัดกิจกรรม ก.ค. -ส.
ค. 63 7. การจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาอาวุโสแหงชาติ ครัง้ ที่ 3 ระดับภาค จัดกิจกร
รม 8-14 ธ.ค. 62 จ.ตราด อนุมัติเงินประจํางวด
แลว 8. การจัดสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
กีฬาอาวุโสแหงชาติ ครัง้ ที่ 3 ระดับชาติ จัด
กิจกรรมเดือนเม.ย. - มิ.ย. 63 9. การจัดสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬาและนันทนาการผู
สูงอายุ แหงประเทศไทย ประจําปี  2563 จัด
กิจกรรมเดือน ก.พ. - ก.ย. 63 10. การจัดสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬายุวชนโลก ครัง้ ที่
54 จัดกิจกรรม พ.ค. - ส.ค. 63 ณ สาธารณรัฐ
ฮังการี อนุมัติเงินประงวดแลว 11. การจัดสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขันเรือใบ รายการ Top
of The Gulf Regatta 2020 จัดกิจกรรมเดือน
เม.ย. - พ.ค. 63 12. การจัดสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขันกีฬา Asia Junior Sports
Exchange Games 2020 ครัง้ ที่ 14 จัดกิจกรรม
ส.ค. 63 13. คาใชจายในการบริหารจัดการศูนย
ฝึ กกีฬาเยาวชน ประจําปี  2563 13.1 คาอาหาร
ทําการนอกเวลาราชการ 13.2 คาใชจายในการสง
นักกีฬาเขารวมการแขงขัน 13.3 คาจางเหมาจัด
พิมพคูมือศูนยฝึกกีฬาเยาวชน อยูระหวางจัด
ทํารูปแบบ อนุมัติเงินประจํางวดแลว

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองการกีฬา

คร

14

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

าน

ลําดับ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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80.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

(สํานักงานวัฒนธรรมและการทอง
เที่ยว)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(15.1). กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของนัก
ทองเที่ยวตอกรุงเทพมหานครในดานตาง ๆ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว

(15.2). กิจกรรมประชาสัมพันธขอมูลดานความ
ปลอดภัยในการทองเที่ยว
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว

16

17

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

19.ระดับความพึงพอใจของนักทอง
เที่ยวตอการใหบริการดานการทอง
เที่ยว
(สํานักงานวัฒนธรรมและการทอง
เที่ยว)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

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

85.00
(รอยละ)

(รอยละ)

5.00
(ชองทาง)

(ชองทาง)

29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...การราง
แบบสอบถามใหครอบคลุมหัวขอที่จะศึกษาในทุก
ๆ ดาน
ความกาวหน าของงาน :15.00%

29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...เผยแพร
/ประชาสัมพันธขอมูลดานความปลอดภัยในการ
ทองเที่ยว รวมทงั ้ ขาวสารและแนวทางใหนักทอง
เที่ยวรูจักการปองกัน หลีกเลี่ยง และระมัดระวัง
ตัวจากภยันตรายและมิจฉาชีพในรูปแบบตาง ๆ

(16.1). กิจกรรมสงเสริม สนับสนุน หรือหา
ความกาวหน าของงาน :10.00%
แนวทางพัฒนาการจัดบริการสําหรับนักทองเที่ยว
ทุกกลุม
20/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ศึกษา
รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อดําเนินการจัดทํา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
QR Code
:: สํานักงานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว
(17.1). โครงการคาใชจายในการสงเสริมความ
รวมมือดานการทองเที่ยวลุมแมน้ํ าโขงตอนลาง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว

(สํานักงานวัฒนธรรมและการทอง
เที่ยว)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ความกาวหน าของงาน :20.00%

(17.2). โครงการคาใชจายในการสงเสริมการ
ตลาดทองเที่ยวในตางประเทศ (Roadshows/
Trade shows)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว

ความกาวหน าของงาน :22.50%
27/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนประสานเมือง
เจาภาพจัดกิจกรรมการจัดการประชุม Lower
Mekong Tourism Cities Senior Officials และ
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเยาวชน และประสาน
นครโฮจิมินห เรื่อง การเขารวมงาน ITE HCMC
ตอไป
ความกาวหน าของงาน :50.00%

คร

18.ระดับความพึงพอใจของนักทอง
เที่ยวตอความปลอดภัย

เป าหมาย

าน

15

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ห

ลําดับ

29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการประกาศ
ประกวดราคาดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว

ความกาวหน าของงาน :15.00%

พ

(17.4). โครงการคาใชจายในการจัดทําและ
บริหารจัดการขอมูลเว็บไซตการทองเที่ยว
กรุงเทพมหานคร

ม

(17.3). กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของหนวย ความกาวหน าของงาน :10.00%
งานที่จัดประชุมและนิทรรศการตอการใหัการ
สนับสนุนของกรุงเทพมหานคร
15/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ศึกษา
รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ สําหรับการจัด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ทําแบบสอบถามกลุมเป าหมาย
:: สํานักงานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว

ความกาวหน าของงาน :60.00%

ท

(17.5). โครงการคาใชจายในการจัดกิจกรรม
เทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร

29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...เตรียมการ
ศึกษาขอมูลของโครงการตามที่ไดรับงบประมาณ
ดําเนินการ

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว

18

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

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(สํานักงานวัฒนธรรมและการทอง
เที่ยว)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ความกาวหน าของงาน :15.00%

29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ศึกษา
รวบรวมและเรียบเรียงขอมูลการทองเที่ยวในมิติ
ตาง ๆ สําหรับใชในการเผยแพรผานเฟซบุกและ
ดําเนินการโพสตไปแลว จํานวน 6 โพสต

กร
ุงเ

(17.6). กิจกรรมการเผยแพรแหลงทองเที่ยว
/ขอมูลดานการทองเที่ยวทงั ้ ในประเทศและตาง
ประเทศ

29/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการตรวจรับ
งาน

4.00
(แหลง)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว

(แหลง)

(18.1). โครงการคาใชจายในการพัฒนาศักยภาพ ความกาวหน าของงาน :8.00%
บุคลากรการทองเที่ยว
28/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการสํารวจ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
พื้นที่ศึกษาดูงาน และการประสานหนวยงานเพื่อ
:: สํานักงานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว
ขอเขาชมสถานที่ที่เกี่ยวของกับการอบรม
(18.2). กิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการอนุ
รักษ ฟื้ นฟูและพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหได
มาตรฐานของหนวยงานกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว

ความกาวหน าของงาน :8.00%

28/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนเสนอโครงการ
เพื่อสงมอบใหหนวยงานที่รับผิดชอบ

(18.3). กิจกรรมการอนุรักษ ฟื้ นฟูและพัฒนา
ความกาวหน าของงาน :10.00%
แหลงทองเที่ยวใหไดมาตรฐานของสํานักวัฒนธร
รม กีฬา และการทองเที่ยว
18/11/2562 : โครงการไดรับการอนุมัติจากผู
อํานวยสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เป นที่เรียบรอย
:: สํานักงานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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(รอยละ)

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

14. จํานวนชุดขอมูลความรูดานพหุ
วัฒนธรรมในพ้ น
ื ที่เขต
กรุงเทพมหานครไดรับการพัฒนา
และการเผยแพรชุดขอมูลความรู
ดานพหุวัฒนธรรมผานชุด
นิทรรศการที่จัดแสดงในแหลงเรียน
รู

90.00
(รอยละ)

3.00
(เครือขาย)

15/11/2562 : ยังไมมีหนวยงานขอรับการสนับ
สนุน

(รอยละ)

(20.1). คาใชจายในการสงเสริมและรักษามรดก ความกาวหน าของงาน :10.00%
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
ประจําปี  2563
27/11/2562 : อยูระหวางดําเนินการคัดเลือก
รายการมรดกภูมิปัญญากรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ประจําปี  2563 จํานวน 6 รายการ เพื่อดําเนินการ
:: สํานักงานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว
จัดทํา แบบ มภ 1 และ แบบ มภ 2 และดําเนิน
การข้ น
ึ ทะเบียนเป็ นมรดกภูมิปัญญากรุงเทพมหา
นคร ประจําปี  2563
(20.2). คาใชจายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ ความกาวหน าของงาน :10.00%
ทองถิ่นกรุงเทพมหานคร
27/11/2562 : จํานวนผูใชบริการ ประจําเดือน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ตุลาคม 2562 จํานวน 122 คน
:: สํานักงานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว

(เครือขาย)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว

ความกาวหน าของงาน :10.00%

27/11/2562 : 1. การจัดงานประเพณีวันข้ น
ึ ปี
ใหม และกิจกรรมสวดมนตขามปี ประจําปี  พ.ศ.
2563 - ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ลงนาม
คําสัง่ แตงตงั ้ คณะกรรมการจัดงานประเพณีวันข้ น
ึ
ปี ใหม และกิจกรรมสวดมนตขามปี ประจําปี  พ.
ศ. 2563 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 - อยู
ระหวางดําเนินการจัดซ้ อ
ื จัดจางการจางเหมาจัด
งานฯ ดวยวิธี e-bidding - อยูระหวางดําเนินการ
จัดทํารายละเอียดการจัดงานและจัดทําภารกิจ
เพื่อมอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของรวม
ดําเนินการ 2. การจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต
กรุงเทพมหานคร ประจําปี  พ.ศ. 2563 - อยู
ระหวางจัดเตรียมรายละเอียดในการจัดงาน 3.
จัดงานสงกรานตฝั่งธนบุรี ประจําปี  พ.ศ. 2563 อยูระหวางโอนงบประมาณใหสํานักงานเขต
บางกอกใหญดําเนินการจัดงาน

พ

(สํานักงานวัฒนธรรมและการทอง
เที่ยว)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(21.1). คาใชจายในการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
เนื่องในวันสําคัญทางประเพณี ประจําปี  2563

ท

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

15. จํานวนเครือขายดานพหุ
วัฒนธรรมที่มีในกรุงเทพมหานคร

ความกาวหน าของงาน :5.00%

(19.2). โครงการคาใชจายในการสนับสนุนการจัด ความกาวหน าของงาน :20.00%
ประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพื่อเป็ น
รางวัล (MICE) ของกรุงเทพมหานคร
15/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนินการ
จัดงาน UFI Global Congress 2019 ณ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
กรุงเทพมหานคร ระหวางเวลา 19.30 - 22.00
:: สํานักงานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว
น. ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม
อนันตรา ริเวอรไซด กรุงเทพฯ รีสอรท มีผูเขา
รวมงานประมาณ 500 คน โดยมีนายเกรียงยศ
สุดลาภา รองผูวาราชการกรุงเทพมหานครเป็ น
ประธานและกลาวตอนรับผูเขารวมงานฯ และมี
นายจิรุตถ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผูอํานวยการ
สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องคการมหาชน) และ Mr.Criag Newman UFI
President และผูบริหารกรุงเทพมหานคร เขา
รวมงาน

(สํานักงานวัฒนธรรมและการทอง
เที่ยว)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
21

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว

(สํานักงานวัฒนธรรมและการทอง
เที่ยว)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

20

โครงการ/กิจกรรม
(19.1). กิจกรรมสนับสนุนการจัดประชุมและ
นิทรรศการที่กรุงเทพมหานครหรือหนวยงานใน
พื้นที่ดําเนินการตามที่รองขอ

คร

80.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน

าน

22.ระดับความพึงพอใจของหนวย
งานที่จัดประชุมและนิทรรศการตอ
การใหการสนับสนุนของกรุงเทพ
มหานคร

เป าหมาย

ห

19

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ม

ลําดับ

กร
ุงเ

(21.2). คาใชจายในการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ความกาวหน าของงาน :10.00%
เนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ประจําปี  2
563
27/11/2562 : อยูระหวางจัดเตรียมรายละเอียด
ในการจัดพิธีทําบุญตักบาตร งานเผยแผพระพุทธ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจําปี พระพุทธ
:: สํานักงานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว
ศักราช 2563
(21.3). จัดตงั ้ เครือขายการดําเนินงานดานศิลป
วัฒนธรรมรวมสมัยของกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว

ความกาวหน าของงาน :10.00%

27/11/2562 : 1. อยูระหวางการประสานเขาพบ
บุคคล หนวยงาน องคกร เพื่อขอเชิญเขารวม
เครือขายการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมรวม
สมัย 9 สาขา 2. อยูระหวางจัดทํารายงานเสนอผู
อํานวยการสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทอง
เที่ยว รับทราบความคืบหน า

(21.4). สํารวจ และจัดเก็บขอมูลองคความรูดาน ความกาวหน าของงาน :10.00%
ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหา
นคร
27/11/2562 : อยูระหวางรวบรวมขอมูลจาก
สํานักงานเขต 50 เขต และจัดทํารายงานเสนอผู
สวนราชการที่รับผิดชอบ
อํานวยการสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทอง
:: สํานักงานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว
เที่ยว รับทราบความคืบหน า
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16. จํานวนชองทางการเผยแพร
ความรูความเขาดานพหุวัฒนธรรม
ในกรุงเทพมหานครอยางหลาก
หลายชองทาง

เป าหมาย
5.00
(ชองทาง)

ผลการดําเนิ น
งาน
(ชองทาง)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(22.1). กิจกรรมการเผยแพรขอมูลความรูทาง
ดนตรีผานส่ อ
ื ออนไลน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองการสังคีต

(สํานักงานวัฒนธรรมและการทอง
เที่ยว)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ความกาวหน าของงาน :20.00%
15/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... - ดําเนินการ
จัดทําหนังสือเรียน คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอ
อนุุญาตสัมภาษณวิทยากร อาจารยกฤษณ วิกรวง
ษวนิช (หนังสือ กกส ที่ 1206/1640 ลว 17
ตุลาคม 2562) - ดําเนินการสัมภาษณ ถาย
ทําคลิป ตัดตอ และเผยแพรผานชองทางเว็บไซต
กองการสังคีต และเฟสบุคศูนยฝึกดนตรี กอง
การสังคีต - หัวขอความรูทางดนตรี "การเป า
เฟรนชฮอรนเบื้องตน"

(22.2). กิจกรรมเผยแพรบทเพลงคลาสสิคและ ความกาวหน าของงาน :20.00%
เพลงไทยในรูปแบบวงดนตรีแชมเบอรผานส่ อ
ื ออ
นไลน
19/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...รวบรวมและ
คัดเลือกบทคลาสสิคและเพลงไทย เพื่อใชในการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
บันทึกวิดีโอและเผยแพร
:: กองการสังคีต
(22.3). คาใชจายในการจัดกิจกรรมการประกวด ความกาวหน าของงาน :10.00%
ขับรองเพลงพระราชนิพนธของ พระบาทสมเด็จ
พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
28/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จัดทําราย
บพิตร
ละเอียดขอกําหนดและประมาณการคาใชจายใน
การจัดกิจกรรมประกวดขับรองเพลงพระราชนิ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
พนธฯ
:: กองการสังคีต
ความกาวหน าของงาน :10.00%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว

27/11/2562 : 1. กลุมงานสงเสริมงานวัฒนธรรม
จัดทําแผนพับเพื่อเผยแพรความรูประเพณี
ชักพระวัดนางชี นํ านิทรรศการประเพณีชักพระ
วัดนางชี และหนังสือมรดกภูมิปัญญากรุงเทพ
มหานคร ไปเผยแพรและแจกใหแกประชาชน
นักเรียน นักศึกษา ในงานประเพณีชักพระวัดนาง
ชี เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดนางชี
จํานวนผูรวมงานประมาณ 1,500 คน

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองการสังคีต

20/11/2562 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...เลือกเพลง
ประเภทเพลง เถา เตรียมอุปกรณเพื่อบันทึกวีดี
โอ

(ดู..รายงานลาสุด)

กร
ุงเ

ท

สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน 22 ตัวชว
ี้ ัด //

ความกาวหน าของงาน :20.00%

พ

(22.5). กิจกรรมเผยแพร สืบสานเพลงไทยสาย
กรุงเทพมหานคร

ม

ห

(22.4). กิจกรรมเผยแพรความรูดานวัฒนธรรม

คร

22

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

าน

ลําดับ
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