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

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

1/6

ขอมูล ณ วันท่ี 6-03-2021

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
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ท

พ
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ห

าน

คร

ลําดับ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ขอมูล ณ วันท่ี 6-03-2021

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่เป็ น
งานประจําของสํานักวัฒนธรรม กีฬา
และการทองเที่ยวดําเนินการสําเร็จ
ตามที่เป าหมายกําหนด
(สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทอง
เที่ยว)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย
100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(1.1). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช
อินเตอรเน็ตผานโครงขายเคเบิลใยแกวนําแสง
(Optical Fiber Cable) ของศูนยเยาวชนและ
ศูนยกีฬา
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองนโยบายและแผนงาน

(1.2). โครงการสงเสริมกิจการสภาเด็กและ
เยาวชนกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุน)

(1.3). โครงการสงเสริมเยาวชนดีเดนกรุงเทพ
มหานคร (ประกายเพชร) ครัง้ ที่ 16 ประจําปี  2
564
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุน)

(1.4). โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะ
ผูนํานันทนาการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานนันทนาการและสงเสริมการเรียนรู
(1.5). ปรับปรุงศูนยเยาวชนคลองกุม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :82%
26/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ประสานขอ
สําเนาใบแจงคาใชบริการของศูนยเยาวชน และ
ศูนยกีฬาจาก สํานักงานนันทนาการและสงเสริม
การเรียนรู และกองการกีฬา
ความกาวหน าของงาน :50%
26/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... - ไดรับ
อนุมัติโครงการเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 13
กรกฎาคม 2563 - ไดรับอนุมัติกําหนดการจัด
โครงการและประมาณการคาใชจายโครงการฯ
เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ทําหนังสือขอเงินประจํางวดที่ 1 - ทําหนังสือขอ
ความรวมมือสํานักงานเขต พิจารณาสงรายช่ อ
ื
สมาชิกสภาเด็กฯ และเจาหน าที่ปฏิบัติงานดาน
เด็กและเยาวชน จํานวน 50 เขต เขารวมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนกรุงเทพมหานคร จํานวน 5 รุน ทําหนังสือขอเชิญและเห็นชอบวิทยากรการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการสมัชชาการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนกรุงเทพมหานคร จํานวน 5 รุน ทําหนังสือขอรวมมือฝายบริหารงานทว
ั่ 
ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุน)
ดําเนินการจางเหมารถยนตโดยสารปรับอากาศใน
การประชุมฯ 5 รุน
ความกาวหน าของงาน :45%

26/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... - ไดรับ
อนุมัติโครงการเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 13
กรกฎาคม 2563 - ไดรับอนุมัติกําหนดการจัด
โครงการและประมาณการคาใชจายโครงการฯ
เรียบรอยแลว - ไดหนังสือเชิญคณะกรรมการ
เพื่อกําหนดหลักเกณฑและพิจารณาคัดเลือกผล
งานเยาวชนดีเดนกรุงเทพมหานคร เรียบรอย
แลว เมื่อวันที่ 8 และ 9 ตุลาคม 2563 - ไดเสนอ
หนังสือนําเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร ขอออนุมัติ
ยกเวนคาใชจายที่ไมเป็ นไปตามระเบียบ ตาม
หนังสือที่ กท 1203/2360 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2
563
ความกาวหน าของงาน :97%

2/16/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนตงั ้ เบิกฎีกาเพื่อ
ชดใชเงินยืมฯ ซึ่งไดแกไข 1 ครัง้  และสงคืนฝาย
บริหารงานทว
ั ่ ไป สํานักงานนันทนาการและสง
เสริมการเรียนรู เพื่อดําเนินการสวนที่เกี่ยวของ
ตอไปแลว
ความกาวหน าของงาน :40%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานนันทนาการและสงเสริมการเรียนรู

29/10/2563 : ประกาศแผนจัดซ้ อ
ื จัดจางแลว

(1.6). ปรับปรุงศูนยเยาวชนหนองจอก

ความกาวหน าของงาน :30%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานนันทนาการและสงเสริมการเรียนรู

29/10/2563 : ประกาศแผนจัดซ้ อ
ื จัดจางแลว

(1.7). ปรับปรุงศูนยเยาวชนคลองสามวา

ความกาวหน าของงาน :25%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานนันทนาการและสงเสริมการเรียนรู

29/10/2563 : ประกาศแผนจัดซ้ อ
ื จัดจางแลว

(1.8). โครงการกอสรางศูนยเยาวชนวัดดอกไม

ความกาวหน าของงาน :29%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานนันทนาการและสงเสริมการเรียนรู

29/10/2563 : ประกาศแผนจัดซ้ อ
ื จัดจางแลว
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานนันทนาการและสงเสริมการเรียนรู

29/10/2563 : ประกาศแผนจัดซ้ อ
ื จัดจางแลว
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563

(1.9). ปรับปรุงหองสมุดเพื่อการเรียนรูบางกะปิ

(1.10). ปรับปรุงหองสมุดเพื่อการเรียนรูบางขุน
เทียน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานนันทนาการและสงเสริมการเรียนรู

คร

1

ความกาวหน าของงาน :30%

าน

ลําดับ

ความกาวหน าของงาน :30%

29/10/2563 : ประกาศแผนจัดซ้ อ
ื จัดจางแลว
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563

(1.11). ปรับปรุงหองสมุดเพื่อการเรียนรูทุงครุ

ความกาวหน าของงาน :30%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานนันทนาการและสงเสริมการเรียนรู

29/10/2563 : ประกาศแผนจัดซ้ อ
ื จัดจางแลว
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563

(1.13). ปรับปรุงอาคารหอพักศูนยฝึกกีฬา
เยาวชนดินแดง

ความกาวหน าของงาน :15%

(1.12). โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติเขตพระ ความกาวหน าของงาน :10%
ราชฐานในพระองค ประจําปี  2564
29/10/2563 : อยูระหวางดําเนินการขออนุมัติ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
โครงการ ขออนุมัติจัดกิจกรรม และขออนุมัติเงิน
:: สํานักงานนันทนาการและสงเสริมการเรียนรู งวด

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองการกีฬา

(1.14). ปรังปรุงอาคารหอพักศูนยฝึกกีฬา
เยาวชนมีนบุรี
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองการกีฬา

28/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...คณะ
กรรมการราคากลางจัดทําราคากลาง
ความกาวหน าของงาน :15%
28/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...คณะ
กรรมการราคากลางจัดทําราคากลาง

(1.15). โครงการปรับปรุงศูนยกีฬาเฉลิมพระเกีย ความกาวหน าของงาน :75%
รติ 84 พรรษา (บางบอน)
28/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... โครงการตอ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 ผูรับจาง บริษท
ั  ซีวิ
:: กองการกีฬา
ล มาสเตอร สปอรต โปร จํากัด วงเงินตามสัญญา
จาง 58,990,000 บาท ลงนามสัญญาวันที่ 8 ต.
ค.63 อยูระหวางดําเนินการตามสัญญา สิน
้ สุด
สัญญาวันที่ 6 พ.ค.64 ระยะเวลางาน 210 วัน
แบงการจายเป็ น 7 งวด

ห

(1.16). ปรับปรุงหองซอมดนตรี หองบันทึกเสียง ความกาวหน าของงาน :6%
และหองทํางานกองการสังคีต
27/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนประกาศแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
จัดซ้ อ
ื จัดจาง
:: กองการสังคีต

(1.17). โครงการจัดกิจกรรมการประกวดขับรอง ความกาวหน าของงาน :0%
เพลงพระราชนิพนธของ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหา 23/11/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จัดทําราย
ราช บรมนาถบพิตร
ละเอียดขอกําหนดและประมาณการคาใชจายใน
การจัดกิจกรรมการประกวดขับรองเพลงพระราช
สวนราชการที่รับผิดชอบ
นิพนธฯ
:: กองการสังคีต

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองการสังคีต

(1.19). กิจกรรมการเผยแพรขอมูลความรูทาง
ดนตรีไทยผานส่ อ
ื ออนไลน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองการสังคีต

(1.20). กิจกรรมการเผยแพรขอมูลความรูดาน
ดนตรีสากลผานส่ อ
ื ออนไลน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองการสังคีต

ความกาวหน าของงาน :30%

9/11/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... ในวันที่ 21
ตุลาคม 2563 กองการสังคีต ไดรับมอบหมายให
จัดวงดนตรีไทยบรรเลงประกอบพิธีทําบุญตัก
บาตร เนื่องในโอกาส ครบรอบ 120 ปี  วันคลาย
วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี โดยพลตํารวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู
วาราชการกรุงเทพมหานครฯ เป็ นประธานในพิธีฯ
ณ ลานคนเมือง ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 1

ม

(1.18). กิจกรรมอนุรักษ ฟื้ นฟู และเผยแพร
ศิลปะการดนตรีเพื่อประชาชนกรุงเทพมหานคร

ความกาวหน าของงาน :40%

23/11/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนินการ
เผยแพร คลิปที่ 1 หัวขอ "การปรับวงปี่พาทย
นางหงส" เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ชอง
ทางเฟสบุกแฟนเพจ ศูนยฝึกดนตรี กองการ
สังคีต สํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว
(https://fb.watch/1WM4riPRyL/)
ความกาวหน าของงาน :40%

13/11/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนินการ
ตัดตอ ตรวจสอบความเรียบรอยของวิดีโอที่
บันทึกเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 และจะดําเนิน
การเผยแพรลงส่ อ
ื ออนไลนในวันที่ 16
พฤศจิกายน 2563

พ

(1.21). กิจกรรมการรวบรวมฐานขอมูลวงดนตรี ความกาวหน าของงาน :50%
ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
13/11/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนินการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ศึกษาขอมูลและรายละเอียดของแบบสํารวจ ออก
:: กองการสังคีต
แแบบและจัดทํารางแบบสํารวจขอมูลวงดนตรี
ผานระบบดิจิทัล
(1.22). กิจกรรมการฝึกอบรมทฤษฎีดนตรีสากล ความกาวหน าของงาน :35%
และโสตประสาท
13/11/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ติดตอ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ประสานงานวิทยากรบุคคลภายนอก 2 คน ขอ
:: กองการสังคีต
รายละเอียดประวัติวิทยากร เพื่อจัดทําเอกสาร
เชิญวิทยากร พรอมทงั ้ หารือหัวขอและขอบเขต
เนื้อหาการอบรมทฤษฎีดนตรีและโสตประสาน

(1.23). กิจกรรมเผยแพรบทเพลงคลาสสิกและ ความกาวหน าของงาน :44%
เพลงไทยในรูปแบบวงดนตรีเชมเบอรผานส่ อ
ื ออ
นไลน
23/11/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...การฝึกซอม
บันทึกเสียงและบันทึกวิดีโอ เพลงคางคาวกิยก
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ลวย บรรเลงโดยวง Bangkok Brass Quintet
:: กองการสังคีต

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองการสังคีต

ความกาวหน าของงาน :50%

19/11/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ไดทําการ
แสดงดนตรีผานส่ อ
ื ออนไลน ทางชองทาง
Facebook Fan Page “กลุมงานดุริยางค
ซิมโฟนี กรุงเทพมหานคร” ในวันพุธที่ 5
พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 – 21.00 น. ณ
หองฝึกซอมดนตรีกลุมงานดุริยางคซิมโฟนี กอง
การสังคีต วง Bangkok Brass Quintet โดยมี
ลําดับการแสดงดังนี้ 1. ขางข้ น
ึ เดือนหงาย 2.
วิหคเหิรลม 3. Love at sundown 4. เกาะในฝัน
5. ดวงใจกับรัก 6. พรานลอเนื้อ 7. Fly me to
the moon 8. Senor Salsa(1) 9. Next stop,
Funksville 10. Basically basie 11. Surfside
12. Heartland 13. Catwalk Blues

ท

(1.24). กิจกรรมการแสดงดนตรีเพลงคลาสสิ
กและเพลงไทยผานส่ อ
ื ออนไลน

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองการสังคีต

19/11/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...การแสดง
ดนตรีโดยแบงการแสดงดนตรีเป็ น2ชอง ชวงที่ 1
เวลา 17.30-18.10 และชวงที่ 2 เวลา 18.
20-19.00 โดยมีวงดนตรีที่แสดงตามรายละเอียด
ดังนี้ วันเสาร 31 ต.ค. 2563 ชวงที่ 1-2 วง
Contemporary กลุมงานดุริยางคดนตรีไทย
เสารที่ 7 พ.ย. 2563 การแสดงดนตรี ชวงที่ 1-2
วงลูกทุง กลุมงานดุริยางคสากล (งดการแสดง
เนื่องจากฝนตก) เสารที่ 14 พ.ย. 2563 การ
แสดงดนตรี ชวงที่ 1-2 วงดนตรีโรงเรียนวิชากร

(1.26). กิจกรรมสานความรวมมือทางดานดนตรี ความกาวหน าของงาน :100%
“Tchaikovsky V Concert”
19/11/2563 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว บทเพลงสําหรับแสดงกิจกรรม
:: กองการสังคีต
ดนตรี 3 บทเพลง ดังนี้ 1.Finlandia - Sibelius,
Jean 2.Concerto for Trumpet - Alexandra
N. Pakhmutova(b.1929) 3.Symphony no.5 Tchaikovsky, Pyotr Ilyich บรรเลงโดยวง
ดุริยางคกรุงทพมหานคร (Bangkok
Metropolitan Orchestra) รวมกับวงเครื่องสาย
แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ( Kasetsart
University String Ensemble) และกลุมนิเวศสุ
นทรีย - วาทยกรโดย นายสรพจน วรแสง
ตําแหนงดุริยางคศิลปิ น ชํานาญงาน กลุมงาน
ดุริยางคซิมโฟนี กองการสังคีต - แสดงเดี่ยว
ทรัมเป็ ตโดย ดร.สุรสีห ชานกสกุล อาจารย
อาจารยประจํา ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร - ดร.วิจิตร อภิชาต
เกรียงไกร จิตกรและศิลปิ นกลุมนิเวศสุนทรีย จะ
แบงการแสดงเป็ น 2 ชวงดังนี้ ชวงที่ 1 บรรเลง
เปิ ดดวยบทเพลง Finlandia ประพันธโดย
Sibelius, Jean แสดงเดี่ยวทรัมเป็ ตโดย ดร.สุร
สีห ชานกสกุล ในบทเพลง Concerto for
Trumpet ประพันธโดย Alexandra N.
Pakhmutova(b.1929) พักการแสดง 15 นาที
ชวงที่ 2 จิตกรและศิลปิ นกลุมนิเวศสุนทรีย โดย
ดร.วิจิตร อภิชาตเกรียงไกร ทําการพิมภาพ
ระบายสี พรอมการบรรเลงของวง Orchestra ใน
บทเพลง Symphony no.5 ประพันธโดย
Tchaikovsky, Pyotr Ilyich กิจกรรมแสดงดนตรี
ไดทําการฝึกซอมใหญพรอมดวยนิสิตมหาวิทล
ายังเกษตรสาศตร และศิลปิ นกลุมนิเวศสุนทรีย
ในวันที่ 16-17 พ.ย. 63 และแสดงในวันที่ 18 พ.
ย. 63 ณ หอประชุม ชัน
้  2 อาคารจุฬาภรณพิศาล
ศิลป  คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร กิจกรรมไดสําเร็จเป็ นที่เรียบรอย
(1.27). โครงการจัดกิจกรรมเทศกาลลอยกระทง ความกาวหน าของงาน :100%
กรุงเทพมหานคร
2/11/2563 : ดําเนินโครงการแลวเสร็จตามแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานที่วางไวแลว งบประมาณดําเนินการ 2
:: สํานักงานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว
,000,000บาท โดยสรุปผลการดําเนินงานการจัด
กิจกรรมเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร
ไดดังนี้ 1. กิจกรรมเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพ
มหานคร จัดเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ
บริเวณสะพานพระราม 8 ฝั ่ งธนบุรี เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร โดยมี ผูวาราชการกรุงเทพ
มหานคร เป็ นประธานในพิธีเปิ ด โดยไดจัดใหมี
การแถลงขาวการจัดกิจกรรมฯกอน เมื่อวันที่ 27
พฤศจิกายน 2563 ณ หองรัตนโกสินทร ศาลา
วาการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงชา) 2. กิจกรรม
ในงาน อาทิเชน การแสดงพ้ น
ื บาน เพลงฉอย
การแสดง ชุด "นพนที สีสันลอยกระทง " ศิลปิ น
ลําไย ไหทองคํา เป็ นตน มีผูสนใจเขารวมงาน
ประมาณ ๙๔,๕๐๐ คน และรานคาจํานวน 80 รา
น 3. หนวยงานที่ใหความรวมมือในการจัดงาน
อาทิ สํานักงานเขตบางพลัด สํานักการแพทย
สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักการ
จราจรและขนสง และจากหนวยงานภายนอก
เชน สน.บางยี่ขัน สน.บวรมงคล และผูบังคับการ
สายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ เป็ นตน 3.
สื่อมวลชนที่เขารวมทํางาน ไดแก TV.3 , NBT,
TV5 และ TNN16 4. ประโยชนที่
กรุงเทพมหานครไดรับจากงานนี้ คือ ประชาชน
ใหความสนใจรวมงานเทศกาลลอยกระทง
เป็ นการสืบสานประเพณีอันดีงามใหคงอยูสืบตอ
ไป นอกจากนี้ยังเป็ นการสงเสริมการทองเที่ยว
สงเสริมภาพลักษณกรุงเทพมหานครใหเป็ นที่
รูจักมากข้ น
ึ ในฐานะเมืองแหงศิลปวัฒนธรรม
(1.28). โครงการจัดทําและบริหารจัดการขอมูล
เว็บไซตการทองเที่ยวกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว

(1.29). โครงการประชาสัมพันธการทองเที่ยว
ผานส่ อ
ื ตาง ๆ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว

กร
ุงเ

(1.25). กิจกรรมดนตรีในสวนลอยฟ าเจาพระยา ความกาวหน าของงาน :100%

ความกาวหน าของงาน :47%

ความกาวหน าของงาน :50%
26/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... 1. ขออนุมัติ
แตงตงั ้ คณะกรรมการจัดทํารางขอบเขตของงาน
(TOR) และกําหนดราคากลางการจางเหมาจัด
ทําโครงการคาใชจายในการประชาสัมพันธการ
ทองเที่ยวผานส่ อ
ื ตาง ๆ รายละเอียดตามหนังสือ
กลุมงานสงเสริมการทองเที่ยว ที่ 0390/2563
ลงวันที่ 28 ก.ย. 2563 2. แจงคณะกรรมการจัด
ทํารางขอบเขตของงาน (TOR) และกําหนดราคา
กลางการจางเหมาจัดทําโครงการดังกลาว ราย
ละเอียดตามหนังสือกลุมงานสงเสริมการทอง
เที่ยว ที่ 0398/2563 ลงวันที่ 1 ต.ค. 2563 3.
จัดทํารางขอบเขตของงาน (TOR) โดยคณะ
กรรมการ TOR รวมกันพิจารณากําหนดรูปแบบ
รายการและคุณลักษณะเฉพาะในการดําเนินการ
จัดทําโครงการ

(1.30). โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑทองถิ่น ความกาวหน าของงาน :10%
กรุงเทพมหานคร
27/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

(2.2). โครงการสงเสริมกีฬาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน

ความกาวหน าของงาน :22%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองการกีฬา

1/28/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... ไดรับอนุมัติ
โครงการเรียบรอย กิจกรรมที่ดําเนินการ ดังนี้ 1.
กิจกรรมอบรมกีฬาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานภาคฤดูรอนในศูนย
กีฬา 12 แหง คาใชจายประกอบดวยคาตอบแทน
วิทยากร คาอ
 าหารวา งและเครื่องด่ ม
ื  คาอ
 ป
ุ กรณ
กีฬา จัดกิจกรรมเดือนเมษายน 2564 1.1 ศูนย
กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ฝึ กอบรมกีฬาวายน้ํ า และ
ฟุตบอล 1.2 ศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72
พรรษา ฝึ กอบรมกีฬาวายน้ํ า และฟุตบอล 1.3
ศูนยกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ฝึ กอบรม
กีฬาวายน้ํ า และเทควันโด 1.4 ศูนยกีฬาประชา
นิเวศน ฝึ กอบรมกีฬาวายน้ํ า และฟุตบอล 1.5
ศูนยกีฬารามอินทรา ฝึ กอบรมกีฬาวายน้ํ า ฟุต
บอล เทนนิส และแบดมินตัน 1.6 ศูนยกีฬาบาง
ขุนเทียน ฝึ กอบรมกีฬาฟุตบอล เทควันโด และ
แบดมินตัน 1.7 ศูนยกีฬาวชิรเบญจทัศ ฝึ กอบรม
กีฬาวายน้ํ า เทนนิส และเปตอง 1.8 ศูนยกีฬาบึง
หนองบอน ฝึกอบรมกีฬาเรือใบ เรือคยัค และวิน
ดเซิรฟ 1.9 ศูนยกีฬามิตรไมตรี ฝึ กอบรมกีฬายิม
นาสติก และฟุตซอล 1.10 ศูนยกีฬาออนนุช ฝึ ก
อบรมกีฬาวายน้ํ า ฟุตบอล และวูดบอล 1.11
ศูนยกีฬาบางกอกอารีนา ฝึ กอบรมกีฬาฟุตซอล
1.12 ศูนยกีฬาวารีภิรมย ฝึ กอบรมกีฬาจักรยาน

(2.3). โครงการสงเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองการกีฬา

3

01. รอยละความสําเร็จในการดําเนิน
การสงเสริมความรูเกี่ยวกับดัชนีมวล
กายแกประชาชน

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(3.2). โครงการสงเสริมวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการกีฬา

2.00
(เครือขาย)

(เครือขาย)

03. จํานวนเครือขายความรวมมือใน
การจัดเก็บขอมูล ผูที่ออกกําลังกาย
และเลนกีฬาไดตามเกณฑเมืองไทย
แข็งแรง

6

04. จํานวนของประชาชนที่เขารวม
กิจกรรมนันทนาการของ กทม. เพิ่ม
ขึ้นตอปี

(กองนโยบายและแผนงาน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(4.1). กิจกรรมความรวมมือในการจัดเก็บดัชนี
มวลกาย (Body Mass Index (BMI))
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองนโยบายและแผนงาน

(กองนโยบายและแผนงาน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

5

28/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ไดรับอนุมัติ
โครงการเรียบรอย กิจกรรมดําเนินการมีดังนี้ 1.
กิจกรรมงานวันเด็ก ประจําปี  2564 จัดกิจกรรม
เดือนมกราคม 2564 ไดรับอนุมัติเงินประจํางวด
เรียบรอย 2. กิจกรรมการจัดการแขงขันกีฬา
ขาราชการและลูกจางกรุงเทพมหานครและ
กิจกรรมกีฬาสาระสังสรรค ประจําปี  2564 จัด
กิจกรรมเดือนธันวาคม 2563 ไดรับอนุมัติเงิน
ประจํางวด 3. กิจกรรมการจัดการแขงขันกีฬาผู
สูงอายุ ประจําปี  2564 จัดกิจกรรมเดือน มิ.ย. ส.ค. 2564 ณ ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไท
ย-ญี่ปุน)

(3.1). กิจกรรมสงเสริมความรูเกี่ยวกับดัชนีมวล ความกาวหน าของงาน :20%
กายและการออกกําลังกายอยางถูกตอง
22/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...อยูระหวาง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
จัดทําหนังสือประสานแจงสวนราชการเพื่อทําการ
:: กองนโยบายและแผนงาน
จัดเก็บขอมูล

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองการกีฬา

02. จํานวนเครือขายความรวมมือใน
การจัดเก็บดัชนีมวลกาย (Body
Mass Index (BMI)) ที่อยูในเกณฑ
มาตรฐาน

ความกาวหน าของงาน :30%

(2.4). โครงการพัฒนาการบริหารจัดการกีฬาและ ความกาวหน าของงาน :45%
การออกกําลังกาย
28/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ไดรับอนุมัติ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
โครงการเรียบรอยแลวกิจกรรมดําเนินการมีดังนี้
:: กองการกีฬา
1. กิจกรรมปฐมนิเทศอาสาสมัครลานกีฬา จัด
กิจกรรม 25 พ.ย. 63 ณ อาคารกีฬาเวสน 2
ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุน)
อนุมัติเงินประจํางวดแลว 2. กิจกรรมอบรมผู
ฝึ กสอนแอโรบิกระดับตนและระดับกลางของ
กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม 2 รุน รุนที่ 1 วันที่
18-22 ม.ค. 64 รุนที่2 วันที่ 25-29 ม.ค. 64 ณ
ศูนยกีฬาประชานิเวศน อนุมัติเงินประจํางวดแลว
3. กิจกรรมประกวดลานกีฬาดีเดนของกรุงเทพ
มหานคร อยูระหวางขออนุมัติจัดกิจกรรม 4. คา
ตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬา และคาประกัน
สังคมอาสาสมัครลานกีฬา เบิกจายเป็ นประจําทุก
เดือน

(กองนโยบายและแผนงาน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

4

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(2.1). กิจกรรมจัดเก็บขอมูลผูใชบริการดานกีฬา ความกาวหน าของงาน :12%
ของ กทม. ที่ออกกําลังกายตามเกณฑเมืองไทย
แข็งแรง
23/11/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...อยูระหวาง
จัดทําแบบสอบถาม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองนโยบายและแผนงาน

คร

80.00
(รอยละ)

2.00
(เครือขาย)

(เครือขาย)

760,000.00
(ราย)

(ราย)

(กองนโยบายและแผนงาน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ความกาวหน าของงาน :55%

าน

เป าหมาย

(กองนโยบายและแผนงาน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

28/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ไดรับอนุมัติ
โครงการเรียบรอยแลวกิจกรรมดําเนินการมีดังนี้
1. การฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตรการกีฬา
จัดกิจกรรม 21-25 ธ.ค. 63 ณ ศูนยกีฬาประชา
นิเวศน อนุมัติเงินประจํางวดแลว 2. การทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย จัดกิจกรรม ม.ค. - มิ.ย.64
เป็ นคาอาหารทําการนอกเวลาราชการ ตัง้ แต
เดือน ม.ค. - มิ.ย. 64 ณ ศูนยกีฬา ศูนยเยาวชน
ลานกีฬา อนุมัติเงินประจํางวดแลว
ความกาวหน าของงาน :8%

5/11/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนินการจัด
เก็บคาดัชนีมวลกายของสมาชิกศูนยเยาวชน
และศูนยกีฬา เดือนตุลาคม 2563 จํานวน 1,591
คน พบวา สวนใหญเป็ นผูที่มีดัชนีมวลกายอยูใน
เกณฑน้ํ าหนักปกติ จํานวน 679 คน คิดเป็ นรอย
ละ 42.68 รองลงมาคือ มีดัชนีมวลกายอยูใน
เกณฑภาวะอวนระดับ 2 จํานวน 300 คน คิด
เป็ นรอยละ 18.86 ภาวะอวนระดับ 1 จํานวน 2
65 คน คิดเป็ นรอยละ 16.66 ภาวะอวนระดับ 3
จํานวน 202 คน คิดเป็ นรอยละ 12.70 และมีคา
ดัชนีมวลกายอยูในเกณฑน้ํ าหนักนอย จํานวน
145 คน คิดเป็ นรอยละ 9.11 ตามลําดับ

(5.1). กิจกรรมความรวมมือในการจัดเก็บขอมูล ความกาวหน าของงาน :8%
ผูที่ออกกําลังกายและเลนกีฬา
22/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...อยูระหวาง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
จัดเตรียมขอมูลเพื่อเตรียมเชิญหนวยงานที่
:: กองนโยบายและแผนงาน
เกี่ยวของเขารวมประชุม
(6.1). การจัดเก็บสถิติจํานวนประชาชนที่เขารวม ความกาวหน าของงาน :20%
กิจกรรมนันทนาการของสํานักวัฒนธรรม กีฬา
และการทองเที่ยว
26/10/2563 : อยูระหวางการประสานสวน
ราชการสงขอมูลสถิติใหกองนโยบายและแผน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
งานเป็ นประจําทุกเดือน
:: กองนโยบายและแผนงาน
(6.2). โครงการมหกรรมกีฬาและนันทนาการ

ความกาวหน าของงาน :45%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุน)

26/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ไดรับอนุมัติ
จัดโครงการฯ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ตาม
หนังสือดวนที่สุด ที่ กท 1203/596 ลงวันที่ 10
กรกฎาคม 2563 ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการขอ
อนุมัติจัดกิจกรรมฯ

(6.3). โครงการสงเสริมพัฒนานันทนาการเพื่อ
มวลชน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุน)

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

1.1 รอยละของชาว
กรุงเทพมหานครออกกําลังกายตาม
เกณฑเมืองไทยแข็งแรง

ความกาวหน าของงาน :63%

26/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... กิจกรรม
ลานนันทนาการสรางสุขทุกวัยหางไกลยาเสพติด
- ขออนุมัติจัดกิจกรรมและประมาณการคาใชจาย
แลว ตามบันทึกที่ 281/63 วันที่ 30 ก.ย. 63
กิจกรรมฝึกสอนกีฬาและนันทนาการ - ขออนุมัติ
จัดกิจกรรมและประมาณการคาใชจายแลว ตาม
บันทึกที่ 284/63 วันที่ 30 ก.ย. 63 กิจกรรม
ปฐมนิเทศสมาชิก - ขออนุมัติจัดกิจกรรมแลว
ตามบันทึกที่ 277/63 ลงวันที่ 29 ก.ย. 63 - จัด
ทําหนังสือเชิญประธาน (ผอ.สวท) 299/63 ลงวัน
ที่ 8 ต.ค. 63 - จัดทําคําสัง่ แตงตงั ้ เจาหน าที่
301/63 ลงวันที่ 9 ต.ค. 63 - จัดทําหนังสือเชิญ
อาสาฯและวิทยากรประชุม ตามบันทึกที่ 304/63
ลงวันที่ 14 ต.ค. 63 - จัดทําหนังสือขอใชหอง
ประชุม ตามบันทึกที่ 307/63 ลงวันที่ 14 ต.ค.
63 - ดําเนินการจัดกิจกรรมครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 18
ต.ค. 63 เสร็จสน
ิ้ แลวโดยมี นายสมบูรณ หอมนา
น รอง ผอ.สวท. เป็ นประธานในพิธี มีผูเขารวม
จํานวน 481 คน กิจกรรมคายกลางวันภาคฤดู
รอน - ขออนุมัติจัดกิจกรรมและประมาณการคา
ใชจายแลว ตามบันทึกที่ 280/63 ลงวันที่ 30 ก.
ย. 63 กิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในงานวันเด็ก
แหงชาติ - ขออนุมัติจัดกิจกรรมและประมาณ
การคาใชจายแลวตามบันทึกที่ 279/63 ลงวันที่
27 ก.ย. 63 - จัดทําหนังสือขอรับการสนับสนุน
ของขวัญของรางวัลจากหนวยงานนอกทงั ้ ภาครัฐ
และเอกชน ตามบันทึกที่ 298/63 ลงวันที่ 7 ต.
ค. 63 - ทําคําสัง่ แตงตงั ้ คณะกรรมการอํานวย
การและเจาหน าที่ปฏิบัติงาน ตามบันทึกที่
316/63 ลงวันที่ 16 ต.ค. 63 กิจกรรมสงเสริม
ศิลปะเพื่อการพัฒนา - ขออนุมัติจัดกิจกรรมและ
ประมาณการคาใชจายแลว ตามบันทึกที่ 325/63
ลงวันที่ 22 ต.ค. 63 กิจกรรมประกวดแขงขัน
กีฬาและนันทนาการสําหรับสมาชิกศูนยเยาวชน
- ขออนุมัติจัดกิจกรรมและประมาณการคาใชจาย
แลว ตามบันทึกที่ 283/63 ลงวันที่ 30 ก.ย. 63

ม

2

พ

ลําดับ

(6.4). โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติของ ความกาวหน าของงาน :10%
กรุงเทพมหานคร ประจําปี  2564
5/11/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จัดทํา TOR
สวนราชการที่รับผิดชอบ
จางเหมาเอกชนดําเนินการจัดงานฉลองวันเด็ก
:: สํานักงานนันทนาการและสงเสริมการเรียนรู แหงชาติฯ และ จางเหมาจัดทําของขวัญของราง
วัล

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานนันทนาการและสงเสริมการเรียนรู

7

8

(กองนโยบายและแผนงาน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

1.3 ระดับความสําเร็จในการจัด
กิจกรรมโดยเครือขายการมีสวนรวม
ของภาคประชาชนเพื่อเพิ่มการใช
บริการของหองสมุดเพื่อการเรียนรู
(สํานักงานนันทนาการและสงเสริม
การเรียนรู)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

2.00
(กิจกรรม)

(กิจกรรม)

(7.1). กิจกรรมกีฬาและนันทนาการภายใตการ
สํารวจความตองการของผูใชบริการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: กองนโยบายและแผนงาน

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

2/16/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนินการจัด
กิจกรรมตามโครงการ ทัง้  กิจกรรมสงเสริม ได
แก แอโรบิก, ลีลาศเพื่อสุขภาพ, ลีลาศเยาวชน,
โยคะ, ไทเกก, เทควันโด, ยูยิตสู,ไมพลองเพื่อ
สุขภาพ, มวยไทยสากล - กิจกรรมพ้ น
ื ฐาน ไดแก
นาฏศิลป ไทย สากล ดนตรี ขับรอง - กิจกรรม
พิเศษ ไดแก กิจกรรมนันทนาการสรางสุขทุกวัย,
กิจกรรมสอนนันทนาการ, กิจกรรมสอนภาษา
ตางประเทศ ในสวนของกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
กรุงเทพมหานคร ไดยกเลิกโครงการแลว
ความกาวหน าของงาน :20%

22/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...อยูระหวาง
เตรียมการจัดประชุมสวนราชการที่เกี่ยวของ

(8.1). กิจกรรมการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย ความกาวหน าของงาน :30%
เพื่อเพิ่มการใชบริการของหองสมุดเพื่อการเรียน
รู
29/10/2563 :ดําเนินการจดทําขอมูลนําเสนอราย
ละเอียดตัวชว
ี้ ัดและประชุมชแ
ี้ จง แลวเมื่อวันที่ 2
สวนราชการที่รับผิดชอบ
0 ตุลาคม 2563 ณ หองประชุมช
 น
ั ้  8 อาคารธานี
:: สํานักงานนันทนาการและสงเสริมการเรียนรู นพรัตน กทม.2 อยูระหวางแตละหองสมุด
เตรียมดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ

กร
ุงเ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

05. จํานวนการจัดกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการที่มีความหลากหลายและ
สอดคลองกับความตองการเพิ่มข้ น
ึ
ตอปี

ความกาวหน าของงาน :35%

ท

(6.5). โครงการสงเสริมสังคมและวัฒนธรรมใน
ศูนยเยาวชน

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ขอมูล ณ วันท่ี 6-03-2021

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานนันทนาการและสงเสริมการเรียนรู

(9.2). โครงการสงเสริมการอานและการเรียนรู
เพื่อพัฒนาการเรียนรูตามอัธยาศัย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานนันทนาการและสงเสริมการเรียนรู

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

(9.4). โครงการบริหารจัดการพิพิธภัณฑเด็ก
กรุงเทพมหานครแหงที่ 2 (ทุงครุ)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานนันทนาการและสงเสริมการเรียนรู

10

11

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

12

08. จํานวนหองสมุดเพื่อการเรียนรู
ที่ไดรับการพัฒนาเป็ นหองสมุดมี
ชีวิตที่มีความทันสมัยสอดคลองกับ
ความตองการของประชาชน
(สํานักงานนันทนาการและสงเสริม
การเรียนรู)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

1.2 ระดับความสําเร็จในการจัด
กิจกรรมของเครือขายดานพหุ
วัฒนธรรมเชิงพ้ น
ื ที่ใน
กรุงเทพมหานครที่จัดกิจกรรมเพื่อ
การพัฒนาครบถวนตามที่กําหนด
(สํานักงานวัฒนธรรมและการทอง
เที่ยว)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

09. จํานวนแหลงเรียนรูดานพหุ
วัฒนธรรมของกรุงเทพมหานครได
รับการพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหา
เพื่อรองรับการทองเที่ยว

3.00
(หอง)

(หอง)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานนันทนาการและสงเสริมการเรียนรู

5.00
(ระดับ)

(ระดับ)

10. จํานวนกิจกรรมการอนุรักษสง
เสริมดานพหุวัฒนธรรมของ
ประชาชนกรุงเทพมหานคร
(สํานักงานวัฒนธรรมและการทอง
เที่ยว)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(11.1). โครงการเสริมสรางพัฒนาเครือขายการ
ดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยของ
กรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว

6.00
(แหง)

(แหง)

(12.1). โครงการอนุรักษ สงเสริม เผยแพร
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นกรุงเทพมหา
นคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว

(สํานักงานวัฒนธรรมและการทอง
เที่ยว)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
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(10.1). กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับหอง
สมุดเพื่อการเรียนรูไปสูหองสมุดมีชีวิต

6.00
(กิจกรรม/ปี )

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :27%
29/10/2563 : ไดรับอนุมัติโครงการแลว ซึ่ง
ประกอบดวยการดําเนินการ ดังนี้ 1. กิจกรรมหอ
สมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 1.1.กิจกรรม พ
อ.สราง.สุข กําหนดดําเนินการในเดือน พ.ค. - ก.
ค. 64 1.2 กิจกรรมเลาเรื่องเมืองกรุงเทพ
(Bangkok Talk) กําหนดดําเนินการในเดือน เม.
ย. - ก.ค. 64 1.3 กิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ
ประจําปี  2564 กําหนดดําเนินการในเดือน ม.ค.
64 1.4 กิจกรรม Bangkok City Library
Showcase กําหนดดําเนินการในเดือน ม.ค. - มิ.
ย 64 1.5 กิจกรรมประจําเดือน กําหนดดําเนิน
การในเดือน พ.ย. 63 - ส.ค. 64 กิจกรรม 1.3 1. 5 ดําเนินการขออนุมัติจัดกิจกรรมแลวเสร็จ
อยูระหวางขอเงินงวด 2. คาบริหารจัดการหอ
สมุดเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อเป็ นคาจางเหมา
บริการเป็ นรายบุคคล อยูระหวางเตรียมลงนาม
สัญญา
ความกาวหน าของงาน :18%

29/10/2563 : ไดรับอนุมัติโครงการแลวเสร็จ อยู
ระหวางเตรียมการจัดกิจกรรม ประกอบดวยกิจ
กรรม ดังตอไปนี้ 1. กิจกรรมพัฒนากระบวนการ
เรียนรูตามอัธยาศัยสําหรับเยาวชน กําหนด
ดําเนินการในเดือน ธ.ค. 2563 - พ.ค. 2564 รูป
แบบการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน ในรูปแบบ
ตางๆ โดยการอบรมจากวิทยากรเพื่อนําทักษะ
การเรียนรูไปสูการอานและพัฒนานิสัยรักการอา
น เ ชน วาดการตน
ู  การแตงค
 าํ ประพน
ั ธ การเลาน
 ิ
ทาน ฯลฯ ในหองสมุดฯ 40 แหง ๆ ละ 6 ครัง้ 
กลุมเป าหมาย ไดแก เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทว
ั ่ ไป ซึ่งขออนุมัติกิจกรรมแลวเสร็จ
และอยูระหวางรออนุมัติเงินงวด 2. กิจกรรมครบ
รอบ 76 ปี  วันสันติภาพไทย กําหนดดําเนินการ
ในเดือนสิงหาคม 2564 3. กิจกรรมเปิ ดโลกนิทา
น กําหนดดําเนินการในเดือน พ.ค. - มิ.ย. 2564
4. กิจกรรมวันภาษาไทย กําหนดดําเนินการใน
เดือน ก.ค. 2564 6. กิจกรรมสรางสุขดวยการ
อานกับผูสูงอายุ กําหนดดําเนินการในเดือน มี.ค.
- เม.ย. 64 7. กิจกรรม BMA BOOK &
LIBRARY FAIR กําหนดดําเนินการในวันที่ มี.
ค. - เม.ย. 64 8. กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
กําหนดดําเนินการในเดือนมกราคม 2564 รูป
แบบการจัดกิจกรรมเป็ นกิจกรรมนันทนาการที่ให
ความสนุกสนาน และสอดแทรก ความรู ความคิด
วิเคราะห ประดิษฐสิ่งของตางๆ เชน ระบายสี
ภาพ ประดิษฐหนังสือปอบอัพ ประดิษฐสิ่งของ
จากเศษวัสดุ การฝึกทักษะดวยการใชเกมหรือ
อุปกรณตางๆ และกิจกรรมเกมและนันทนาการ
เพื่อความสนุกสนาน กิจกรรมจับสลากแจกของ
ขวัญสําหรับเด็ก เยาวชนที่เขารวมกิจกรรม ณ
หองสมุด เพื่อการเรียนรูกรุงเทพมหานคร จํานว
น 36 แหงๆ ละ 1 ครัง้  กลุมเป าหมาย คือ เด็ก
เยาวชน และประชาชนทว
ั ่ ไป ซึ่งขออนุมัติ
กิจกรรมแลวเสร็จและอยูระหวาง รออนุมัติเงิน
งวด
ความกาวหน าของงาน :35%

10/11/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... 1. จัดซ้ อ
ื
วัสดุและอุปกรณสําหรับฐานการเรียนรู ชุด
นิทรรศการ และอุปกรณที่เกี่ยวของ - ไดรับ
อนุมัติเงินประจํางวดเรียบรอยแลว ตามหนังสือ
สํานักงบประมาณที่ กท 1905/1962 ลว. 20
ตุลาคม 2563 - กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะฯ
และราคากลางฯ เรียบรอยแลว ตามหนังสือที่
1281/2563 ลว. 3 พฤศจิกายน 2563 ขณะนี้อยู
ระหวางรายงานขอซ้ อ
ื ขอจางฯ 2. วิทยากร
ประจําฐานการเรียนรู - ตัง้ ฎีกาเบิกจายคา
ตอบแทนเดือนตุลาคม 2563 เรียบรอยแลว
จํานวนเงิน 291,600.-บาท - ผลการดําเนินงาน
ประจําเดือนตุลาคม 2563 ดังนี้ 1. นายกัญจน
มารัตนเกียรติ วิทยากรกิจกรรมศิลปะสรางสรรค
ดําเนินการสอนกิจกรรมเทียนไขสรางสรรค ใน
วันอังคาร – วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ
เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซน Art Studio
อาคารจักรวาล 2. นางสาววรางคณา พรหมประดิ
ษฐ วิทยากรกิจกรรม DIY Space ดําเนินการ
สอนกิจกรรมความสุขปลูกได (Happy life go
green) ในวันอังคาร – วันอาทิตย และวันหยุด
นักขัตฤกษ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซน
DIY Space อาคารจักรวาล 3. นางสาวณรัณชภร
วชิระ วิทยากรกิจกรรมวิทยาศาสตรสรางสรรค
ดําเนินการสอนกิจกรรมมหัศจรรยตึกไมจม
ิ้ ฟัน
ในวันอังคาร – วันอาทิตย และวันหยุดนักขัต
ฤกษ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซน
วิทยาศาสตรสรางสรรค อาคารทอตะวัน 4. นาย
พิษณุ ไชยชมพู วิทยากรกิจกรรมครัวไทยวัยจ๋ว
ิ 
ดําเนินการสอนกิจกรรมมารชเมลโลโฮมเมด ใน
วันอังคาร – วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ
เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนครัวไทยวัยจ๋ว
ิ 
อาคารทอตะวัน 5. นายวิทยา เอมาวัฒน
วิทยากรกิจกรรมลานสรางสรรค ดําเนินการสอน
กิจกรรมระบายสีไมภาพลายเสนการตูน กิจกรรม
วาดภาพรูปทรง ๓ มิติ และกิจกรรมวาดภาพ
การตูนลอเลียน ในวันอังคาร – วันอาทิตย และ
วันหยุดนักขัตฤกษ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ
โซนลานสรางสรรค อาคารทอตะวัน 6. นางสาว
วรางคณา บุญเมน วิทยากรกิจกรรมสโมสรนัก
ประดิษฐ ดําเนินการสอนกิจกรรมมากระดาษ
และกิจกรรมมนุษยกับสิ่งประดิษฐ ในวันอังคาร
– วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ เวลา 10.
00 – 16.00 น. ณ โซนสโมสรนักประดิษฐ
อาคารทอตะวัน 7. นายทิชากร จะมะรี วิทยากร
กิจกรรมวัฒนธรรมอาเซียน ดําเนินการสอน
กิจกรรมวัฒนธรรมอาเซียนและวัฒนธรรมสี่ภาพ
และกิจกรรมกําไรนาฬิกา ในวันอังคาร – วันอา
ทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ เวลา 10.00 – 16.
00 น. ณ โซนโลกทงั ้ ผองพี่นองกัน อาคารทอตะ
วัน 8. นางสาวขวัญชนก หนูทอง วิทยากร
กิจกรรมละครโรงเล็ก ดําเนินการสอนกิจกรรม
การเลนบทบาทสมมุติจากหุนมือ นิทานเรื่อง หนู
น อยหมวกแดง ในวันอังคาร – วันอาทิตย และ
วันหยุดนักขัตฤกษ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ
โซนละครโรงเล็ก อาคารทอตะวัน 9. นางสาว
ธนัชพร จึงแยมปิ่น วิทยากรกิจกรรมหองสมุด
สรางสรรค ดําเนินการสอนกิจกรรมเลานิทาน
เรื่อง ถู แตะ เป า เขยา สนุกจัง และกิจกรรม
Fluffy Ghost ในวันอังคาร – วันอาทิตย และวัน
หยุดนักขัตฤกษ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ
โซนหองสมุดสรางสรรค อาคารสายรุง 10. นาย
ภาคภูมิ ศรีงามผอง วิทยากรกิจกรรม
นันทนาการสําหรับเด็ก ดําเนินการสอนกิจกรรม
CDM Lucky Chair “เกาอีน
้ ํ าโชค” และกิจกรรม
นันทนาการสําหรับผูเขาชมแบบหมูคณะ ในวันอัง
คาร – วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ เวลา
10.00 – 16.00 น. ณ เวทีกลาง 3. กิจกรรมวัน
เด็ก - ไดรับอนุมัติเงินประจํางวดเรียบรอยแลว
ตามหนังสือสํานักงบประมาณที่ กท 1905/1962
ลว. 20 ตุลาคม 2563 - กําหนดรายละเอียดคุณ
ลักษณะฯ และราคากลางเรียบรอยแลว ตาม
หนังสือที่ 1262/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563
- ไดรับความเห็นชอบใหจัดซ้ อ
ื ฯ เรียบรอยแลว
ตามหนังสือที่ 2892/2563 ลงวันที่ 6
พฤศจิกายน 2563 - อยูระหวาง ผูรับจางย่ น
ื
เสนอราคา 4. กิจกรรมปิดเทอมเติมประสบการณ
- กําหนดจัดกิจกรรมเดือนมีนาคม - พฤษภาคม
2563 5. จํานวนผูเขาใชบริการ เดือนตุลาคม 2
563 จํานวน 13,192 คน
ความกาวหน าของงาน :40%

26/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน... 1. จัดซ้ อ
ื
วัสดุและอุปกรณสําหรับฐานการเรียนรู ชุด
นิทรรศการ และอุปกรณที่เกี่ยวของ - ไดรับ
อนุมัติประมาณการคาใชจายเรียบรอยแลว ตาม
หนังสือกลุมงานบริหารแหลงเรียนรูที่
๑๑๒๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ไดรับ
อนุมัติแตงตงั ้ ผูรับผิดชอบการจัดซ้ อ
ื จัดจาง
เรียบรอยแลว ตามหนังสือกลุมงานบริหารแหลง
เรียนรูที่ ๑๑๗๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม
๒๕๖๓ - อยูระหวางขออนุมัติเงินประจํางวด และ
ขออนุมัติแตงตงั ้ คณะกรรมการกําหนดราย
ละเอียดคุณลักษณะ พรอมทงั ้ กําหนดหลักเกณฑ
การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ และกําหนดราคา
กลางฯ 2. วิทยากรประจําฐานการเรียนรู - แตง
ตัง้ วิทยากรประจําฐานการเรียนรู จํานวน ๙ คน
ตามคําสัง่  สวท.ที่ 256/2563 ลว. 29 ก.ย. 2563
ดังนี้ 1. นางสาวกัญจน วรฤทธิเ์ รืองอุไร วิทยากร
กิจกรรมคหกรรม ทําหน าที่ใหความรูและเป็ น
ผูนํากิจกรรม ดานคหกรรม ในวันอังคาร – วันอา
ทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ เวลา 10.00 – 16.
00 น. ณ โซนนิทรรศการ อาคาร 1 ชัน
้  1 2.
นายเลิศชาย มณีวาว วิทยากรกิจกรรมศิลปะ
สรางสรรค ทําหน าที่ใหความรูและเป็ น
ผูนํากิจกรรมดานศิลปะสรางสรรค ในวันอังคาร –
วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ เวลา 10.00
– 16.00 น. ณ โซนศิลปะ อาคาร 1 ชัน
้  2 3.
นางสาวพัชรินทร ดิษดวง วิทยากรกิจกรรมหอง
สมุด ทําหน าที่ใหความรูและเป็ นผูนํากิจกรรม
ดานหองสมุด อาคาร 1 ชัน
้  1 ในวันอังคาร – วัน
อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ เวลา 10.00 –
16.00 น. ณ โซนหองสมุด อาคาร 1 ชัน
้  1 4.
นายธีระพันธ คําไล วิทยากรกิจกรรมภูมิปัญญา
วัฒนธรรมไทย ทําหน าที่ใหความรูและเป็ น
ผูนํากิจกรรมดานภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทย ในวัน
อังคาร – วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ
เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนสวนสม อาคาร
2 ชัน
้  1 5. นางสาวธารารัตน โฆษิตอัมพรพัฒน
วิทยากรกิจกรรมสิ่งประดิษฐ DIY ทําหน าที่ให
ความรูและเป็ นผูนํากิจกรรมดานสิ่งประดิษฐ DIY
ในวันอังคาร – วันอาทิตย และวันหยุดนักขัต
ฤกษ เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนขยะรีไซ
เคิล อาคาร 2 ชัน
้  2 6. นายจักรินทร กลัน
่ ประ
ดิษฐ วิทยากรกิจกรรมวิทยาศาสตร ทําหน าที่ให
ความรูและเป็ นผูนํากิจกรรมดานวิทยาศาสตร ใน
วันอังคาร – วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ
เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ โซนไดโนเสาร อาคา
ร 1 ชัน
้  3 7. นางสาวปลฉัตร กลิ่นบางพูด
วิทยากรกิจกรรมหัตถกรรม ทําหน าที่ใหความรู
และเป็ นผูนํากิจกรรมดานหัตถกรรม ในวันอังคา
ร – วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ เวลา 10.
00 – 16.00 น. ณ โซนนิทรรศการ อาคาร 1 ชัน
้ 
1 8. นางสาวณัฐกฤตา เฟื่ องจันทร วิทยากร
กิจกรรมสันทนาการ ทําหน าที่ใหความรูและเป็ น
ผูนํากิจกรรมดานสันทนาการ ในวันอังคาร – วัน
อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ เวลา 10.00 –
16.00 น. ณ โซนเวที - สันทนาการ อาคาร 1 ชัน
้ 
1 9. นางสาววราภรณ สุวรรณวัฒน วิทยากร
กิจกรรมศิลปะการแสดง ทําหน าที่ใหความรูและ
เป็ นผูนํากิจกรรมดานศิลปะการแสดง ในวันอังคา
ร – วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ เวลา 10.
00 – 16.00 น. ณ โซนหองสวนสม อาคาร 2 ชัน
้ 
1 3. กิจกรรมวันเด็ก - กําหนดจัดกิจกรรมในวัน
เสารที่ 9 มกราคม 2564 และไดรับอนุมัติจัด
กิจกรรมเรียบรอยแลว ตามหนังสือกลุมงาน
บริหารแหลงเรียนรู ที่ 1126/2563 ลงวันที่ ๕
ตุลาคม ๒๕๖๓ - ไดรับอนุมัติแตงตงั ้ ผูรับผิดชอบ
การจัดซ้ อ
ื จัดจางเรียบรอยแลว ตามหนังสือกลุม
งานบริหารแหลงเรียนรูที่ 1172/2563 ลงวันที่
12 ตุลาคม ๒๕๖๓ - อยูระหวางขออนุมัติเงิน
ประจํางวด และขออนุมัติแตงตงั ้ คณะกรรมการ
กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ พรอมทงั ้ กําหนด
หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ และ
กําหนดราคากลางฯ 4. กิจกรรมปิดเทอมเติม
ประสบการณ - กําหนดจัดกิจกรรมเดือนมีนาคม
- พฤษภาคม 2563
ความกาวหน าของงาน :17%

29/10/2563 : ติดตอประสานหนวยงานรวมจัด
กิจกรรมเบื้องตน ในการจัดกิจกรรมสงเสริมการ
เรียนรูใหกับบุคลากรหองสมุดเพื่อพัฒนาหอง
สมุดฯ เป็ นหองสมุดมีชีวิต อยระหวางเตรียม
ทําหน งสือติดตออยางเป็ นทางการ
ความกาวหน าของงาน :17%
26/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการ 1.ขอ
อนุมัติจัดกิจกรรมและประมาณการคาใชจาย 2.ดู
สถานที่ในเพื่อทําหนังสือขอใชสถานที่และ
อุปกรณตางๆในการจัดงาน 3.ประสานวิทยากรที่
จะมารวมเสวนาทงั ้  3 สาขา ประกอบดวยสาขา
ศิลปะการแสดง สาขาทัศนศฺลป สาขาดนนตรี
และการขับรอง
ความกาวหน าของงาน :30%

27/10/2563 : อนุมัติจัดกิจกรรมและประมาณ
การคาใชจายแลว อยูระหวางขออนุมัติเงิน
ประจํางวดที่ 1 และวางแผนการดําเนินงานเพื่อ
จัดประชุมคณะกรรมการสงเสริมและรักษามรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครใน
เดือนมกราคม 2564 เพื่อการพิจารณาคัดเลือก
รายการมรดกภูมิปัญญาฯที่จะข้ น
ึ บัญชีในปี พ.ศ.
2564

(12.2). กิจกรรมเสริมสรางพัฒนา ปรับปรุงขอมูล ความกาวหน าของงาน :10%
ความรูดานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยของกรุงเทพ
มหานคร
1.ประสานงานลงพื้นที่สํารวจแหลงศิลป
วัฒนธรรมรวมสมัยของกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว
(กิจกรรม/ปี )

คร

โครงการ/กิจกรรม
(9.1). โครงการบริหารจัดการหอสมุดเมือง
กรุงเทพมหานคร

าน

(โครงการ)

ห

ผลการดําเนิ น
งาน

ม

เป าหมาย
2.00
(โครงการ)

(สํานักงานนันทนาการและสงเสริม
การเรียนรู)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(13.1). กิจกรรมบันทึก "เพลง เรื่อง" ตามพระ ความกาวหน าของงาน :40%
ราชดําริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา 29/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...เสนอขอ
รี
อนุมัตโิ ครงการกิจกรรมบันทึกเพลงเรื่องกับ
สํานักวัฒนธรรมกีฬาและการทองเที่ยวเมื่อวันที่
สวนราชการที่รับผิดชอบ
28ตุลาคม2563
:: กองการสังคีต

พ

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

07. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่จัด
ขึ้นเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู
ตามอัธยาศัยใหมีประสิทธิภาพใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร

ท

9

กร
ุงเ

ลําดับ

(13.2). โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องใน ความกาวหน าของงาน :55%
วันสําคัญทางประเพณี ประจําปี  2564
27/10/2563 : อยุระหวางดําเนินการเพื่อจัด
สวนราชการที่รับผิดชอบ
กิจกรรมสวดมนตขามปี และประเพณีวันข้ น
ึ ปี
:: สํานักงานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว
ใหม 2564 ซึ่งไดรับเงินประจํางวด อนุมัติ TOR
เรียบรอยแลว อยูระหวางดําเนินการประกาศจัด
จางเหมาในการจัดาน
(13.3). โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องใน ความกาวหน าของงาน :45%
วันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ประจําปี  2564
27/10/2563 : อนุมัติการจัดกิจกรรมและ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ประมาณการพิธีทําบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆ
:: สํานักงานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว
บูชา ประจําปี  2564 เรียบรอยแลว และไดรับ
อนุมัติเงินประจํางวดแลว อยูในระหวางเตรียม
การจัดงานในชวงเดือนกุมภาพันธ 2564
(13.4). กิจกรรมเผยแพรความรูดานพหุวัฒนธร ความกาวหน าของงาน :45%
รม
28/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...รวบรวม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ขอมูลขออนุมัติจัดกิจกรรม
:: สํานักงานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว
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14

15

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

12. จํานวนกิจกรรม/ชองทาง
สนับสนุนและเผยแพรบทบาทของ
กรุงเทพมหานครเป็ นเมืองแหงการ
จัดประชุมนิทรรศการและการจัดงาน
นานาชาติ
(สํานักงานวัฒนธรรมและการทอง
เที่ยว)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

11. จํานวนชองทางในการ
ประชาสัมพันธเรื่องความปลอดภัย
ใหกับนักทองเที่ยว

เป าหมาย
3.00
(กิจกรรม/ชอง
ทาง/ปี )

ผลการดําเนิ น
งาน
(กิจกรรม/ชอง
ทาง/ปี )

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว

0.00
(ชองทาง/ปี )

(ชองทาง/ปี )

(สํานักงานวัฒนธรรมและการทอง
เที่ยว)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

16

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

17

(สํานักงานวัฒนธรรมและการทอง
เที่ยว)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
2.2 ระดับความสําเร็จในการจัด
กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร

(สํานักงานวัฒนธรรมและการทอง
เที่ยว)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :60%
17/11/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ขออนุมัติ
กิจกรรมตอผูอํานวยการสํานักวัฒนธรรม กีฬา
และการทองเที่ยว

(15.1). กิจกรรมเผยแพรขอมูลดานความ
ความกาวหน าของงาน :40%
ปลอดภัยจากมิจฉาชีพและประสานงานชวยเหลือ
นักทองเที่ยวที่ตกเป็ นเหยื่อหรือไดรับความเดือด 27/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ศึกษาขอมูล
รอนในเบื้องตน
ที่เกี่ยวของับการจัดทํากิจกรรม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว

(15.2). กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของนัก
ความกาวหน าของงาน :40%
ทองเที่ยวตอการใหบริการของซุมประชาสัมพันธ
การทองเที่ยวกรุงเทพมหานคร (ดานการให
27/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ศึกษาขอมูล
บริการขอมูลดานความปลอดภัย)
ทีเกี่ยวของกับการจัดทํากิจกรรม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว

5.00
(ระดับความ
สําเร็จ)

(ระดับความ
สําเร็จ)

5.00
(ระดับความ
สําเร็จ)

(ระดับความ
สําเร็จ)

(16.1). โครงการพัฒนาการทองเที่ยววิถีถิ่นสูการ ความกาวหน าของงาน :20%
ทองเที่ยวที่ยงั ่ ยืนในแหลงทองเที่ยว กรุงเทพ
มหานคร
22/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...จัดเตรียม
ขอมูลการประชุมเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ทองเที่ยววิถีถิ่นสูการทองเที่ยวที่ยงั ่ ยืนในแหลง
:: สํานักงานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว
ทองเที่ยว การวางแผนกําหนดวันจัดประชุม การ
จัดเตรียมเอกสารวาระการประชุม
(17.1). กิจกรรมสนับสนุนการสงเสริมการทอง
เที่ยวในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร

ความกาวหน าของงาน :22%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: สํานักงานวัฒนธรรมและการทองเที่ยว

สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน 17 ตัวชว
ี้ ัด //

ห

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

2.1 ระดับความสําเร็จในการอนุรักษ
ฟื้ นฟู และพัฒนาแหลงทองเที่ยว
รวมถึงจัดใหมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกและความปลอดภัยใหกับนัก
ทองเที่ยว

โครงการ/กิจกรรม
(14.1). กิจกรรมสนับสนุนและเผยแพรบทบาท
ของกรุงเทพมหานครใหเป็ นเมืองแหงการจัด
ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (MICE)

คร

ลําดับ

กร
ุงเ

ท

พ

ม

(ดู..รายงานลาสุด)
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