** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
1. ชื่อตัวชี้วัด

: 06. ร้อยละของผู้ใช้บริการในสถานที่บริการด้านกีฬาของกรุงเทพมหานครมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

2. ระดับความสำเร็จ :
ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcome)
** สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธฯ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
-------- ย่อย : ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าประสงค์ที่ : ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle
3. คำนิยาม :
:: - สมรรถภาพ หมายถึง ความสามารถของร่างกายให้มีการทำงาน อย่างมีประสิทธิภาพของหัวใจ หลอดเลือด ปอด และกล้ามเนื้อ
ส่งผลให้บุคคลมีสุขภาพดี สามารถปฏิบัติงานและประกอบกิจกรรมกีฬาและนันทนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สมรรถภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน หมายถึง
การทดสอบสมรรถภาพทางกายโดยการประเมินผลจากเครื่องมือทดสอบสมรรถภาพนำมาประมวลผลเพื่อหาสมรรถภาพของแต่ละบุคคล
โดยการทดสอบสมรรถภาพของแต่ละบุคคล และผลการทดสอบสมรรถภาพต้องอยู่ในช่วงคะแนนตั้งแต่ 41 คะแนนขึ้นไป
4. วิธีการคำนวณ :
:: จำนวนผู้ใช้บริการที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน x 100 หารด้วยจำนวนผู้ใช้บริการที่ทดสอบสมรรถภาพทั้งหมด
5. เป้าหมาย : 90 (ร้อยละ)
: ผลงานที่ทำได้ = 91 (ร้อยละ)
6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :
(6.1) ไตรมาสที่ 1 : การทดสอบสมรรถภาพทางกาย จัดกิจกรรมม.ค. - มิ.ย. 63 อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างกำหนดวัน เวลา
และสถานที่ในการออกทดสอบสมรรถภาพ
(6.2) ไตรมาสที่ 2 : ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อย อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนดไว้ โดยมีกิจกรรมที่ดำเนินการดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ดำเนินการจัดอบรมเสร็จสิ้น เมื่อวันที่ 16-20 ธ.ค.
62 ณ ห้องประชุมชั้น 2 กองการกีฬา กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรม อาสาสมัครลานกีฬา และศูนย์กีฬา ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์กีฬา จำนวน 50
คน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 10 คน เบิกจ่ายเสร็จสิ้น
2. ค่าใช้จ่ายในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จัดกิจกรรมม.ค. - มิ.ย. 63 อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว
อยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบสมรรถภาพ ดังนี้
2.1 ศูนย์กีฬามิตรไมตรี ระหว่างวันที่ 20-22 ม.ค. 63 ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 66 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 59 คน คิดเป็นร้อยละ
89.39
2.2 ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ ระหว่างวันที่ 23-25 ม.ค. 63ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 66 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 60 คน คิดเป็นร้อยละ
90.90
2.3 ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ ระหว่างวันที่ 26-28 ม.ค. 63ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 60 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 55 คน คิดเป็นร้อยละ
91.66
2.4 ศูนย์กีฬารามอินทรา ระหว่างวันที่ 29-31 ม.ค. 63ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 61 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 56 คน คิดเป็นร้อยละ
91.80
2.5 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 11-13 ก.พ. 63ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 62 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 56 คน
คิดเป็นร้อยละ 90.32
2.6 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ระหว่างวันที่ 17-19 ก.พ. 63ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 63 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 57 คน
คิดเป็นร้อยละ 90.47
2.7 ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน ระหว่างวันที่ 23-25 ก.พ. 63
2.8 ศูนย์กีฬาอ่อนนุช ระหว่างวันที่ 26-28 ก.พ. 63
2.9 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ระหว่างวันที่ 1-3 เม.ย. 63
2.10 ศูนย์กีฬาบางกอกอารีน่า ระหว่างวันที่ 7-9 เม.ย. 63
2.11 ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ ระหว่างวันที่ 19-21 เม.ย. 63
2.12 ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน ระหว่างวันที่ 22-24 เม.ย. 63
2.13 ศูนย์เยาวชนจตุจักร
2.14 ศูนย์เยาวชนบางแค
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** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
2.15 ศูนย์เยาวชนหนองจอก
2.16 ศูนย์เยาวชนดอนเมือง
2.17 ศูนย์เยาวชนบางนา
2.18 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)
2.19 ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ
2.20 ลานกีฬาชุมชนซอยบุบผาสวรรค์
2.21 ลานกีฬาชุมชนเคหะบางนา 2
2.22 ลานกีฬาทรัพย์พัฒนานางเลิ้งรวมใจ
2.23 ลานกีฬามัสยิดกามาลุ้ลอีมานชุมชนทับช้างล่างฝั่งธน
2.24 ลานกีฬาสวนป่าเฉลิมพระเกียรติใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
2.25 ลานกีฬาพัฒน์ 2
2.26 ลานกีฬาแสงทิพย์
2.27 ลานกีฬาสวนคันนายาวรมณีย์
2.28 ลานกีฬาสาธารณะสวนรมณีย์ทุ่งสีกัน
***เลื่อนการทดสอบสมรรถภาพทางกายตั้งแต่ ลำดับที่ 2.7 เนื่องจากสถานการณ์ ฝุ่น PM 2.5
และสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
(6.3) ไตรมาสที่ 3 : 1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ดำเนินการจัดอบรมเสร็จสิ้น
เมื่อวันที่ 16-20 ธ.ค. 62 ณ ห้องประชุมชั้น 2 กองการกีฬา กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรม อาสาสมัครลานกีฬา และศูนย์กีฬา
ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์กีฬา จำนวน 50 คน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 10 คน เบิกจ่ายเสร็จสิ้นเป็นเงิน 134,750.- บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย จัดกิจกรรมม.ค. - มิ.ย. 63 อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ตารางดำเนินการทดสอบสมรรถภาพ
ดังนี้
2.1 ศูนย์กีฬามิตรไมตรี ระหว่างวันที่ 20-22 ม.ค. 63 ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 66 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 59 คน คิดเป็นร้อยละ
89.39
2.2 ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ ระหว่างวันที่ 23-25 ม.ค. 63ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 66 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 60 คน คิดเป็นร้อยละ
90.90
2.3 ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ ระหว่างวันที่ 26-28 ม.ค. 63ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 60 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 55 คน คิดเป็นร้อยละ
91.66
2.4 ศูนย์กีฬารามอินทรา ระหว่างวันที่ 29-31 ม.ค. 63ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 61 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 56 คน คิดเป็นร้อยละ
91.80
2.5 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 11-13 ก.พ. 63ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 62 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 56 คน
คิดเป็นร้อยละ 90.32
2.6 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ระหว่างวันที่ 17-19 ก.พ. 63ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 63 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 57 คน
คิดเป็นร้อยละ 90.47
2.7 ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน ระหว่างวันที่ 23-25 ก.พ. 63
2.8 ศูนย์กีฬาอ่อนนุช ระหว่างวันที่ 26-28 ก.พ. 63
2.9 ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ระหว่างวันที่ 1-3 เม.ย. 63
2.10 ศูนย์กีฬาบางกอกอารีน่า ระหว่างวันที่ 7-9 เม.ย. 63
2.11 ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ ระหว่างวันที่ 19-21 เม.ย. 63
2.12 ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน ระหว่างวันที่ 22-24 เม.ย. 63
2.13 ศูนย์เยาวชนจตุจักร
2.14 ศูนย์เยาวชนบางแค
2.15 ศูนย์เยาวชนหนองจอก
2.16 ศูนย์เยาวชนดอนเมือง
2.17 ศูนย์เยาวชนบางนา
2.18 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)
2.19 ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ
2.20 ลานกีฬาชุมชนซอยบุบผาสวรรค์
2.21 ลานกีฬาชุมชนเคหะบางนา 2
2.22 ลานกีฬาทรัพย์พัฒนานางเลิ้งรวมใจ
2.23 ลานกีฬามัสยิดกามาลุ้ลอีมานชุมชนทับช้างล่างฝั่งธน
2.24 ลานกีฬาสวนป่าเฉลิมพระเกียรติใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
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** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
2.25 ลานกีฬาพัฒน์ 2
2.26 ลานกีฬาแสงทิพย์
2.27 ลานกีฬาสวนคันนายาวรมณีย์
2.28 ลานกีฬาสาธารณะสวนรมณีย์ทุ่งสีกัน
***ยกเลิกการทดสอบสมรรถภาพทางกายตั้งแต่ ลำดับที่ 2.7 เนื่องจากสถานการณ์ ฝุ่น PM 2.5 และเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค
COVID - 19 เบิกจ่ายเรียบร้อยเป็นเงิน 6,600.- บาท
(6.4) ไตรมาสที่ 4 : กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพ ดังนี้
1. ศูนย์กีฬามิตรไมตรี ระหว่างวันที่ 20-22 ม.ค. 63 ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 66 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 59 คน
คิดเป็นร้อยละ 89.39
2. ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ ระหว่างวันที่ 23-25 ม.ค. 63 ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 66 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 90.90
3. ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ ระหว่างวันที่ 26-28 ม.ค. 63 ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 60 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 91.66
4. ศูนย์กีฬารามอินทรา ระหว่างวันที่ 29-31 ม.ค. 63 ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 61 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 56 คน
คิดเป็นร้อยละ 91.80
5. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 11-13 ก.พ. 63ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 62 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 56 คน คิดเป็นร้อยละ
90.32
6. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ระหว่างวันที่ 17-19 ก.พ. 63ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 63 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 57 คน
คิดเป็นร้อยละ 90.47
7. ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน ระหว่างวันที่ 23-25 ก.พ. 63
8. ศูนย์กีฬาอ่อนนุช ระหว่างวันที่ 26-28 ก.พ. 63
9. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
ระหว่างวันที่ 1-3 เม.ย. 63
10. ศูนย์กีฬาบางกอกอารีน่า ระหว่างวันที่ 7-9 เม.ย. 63
11. ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ ระหว่างวันที่ 19-21 เม.ย. 63
12. ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน ระหว่างวันที่ 22-24 เม.ย. 63
13. ศูนย์เยาวชนจตุจักร
14. ศูนย์เยาวชนบางแค
15. ศูนย์เยาวชนหนองจอก
16. ศูนย์เยาวชนดอนเมือง
17. ศูนย์เยาวชนบางนา
18. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)
19. ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ
20. ลานกีฬาชุมชนซอยบุบผาสวรรค์
21. ลานกีฬาชุมชนเคหะบางนา 2
22. ลานกีฬาทรัพย์พัฒนานางเลิ้งรวมใจ
23. ลานกีฬามัสยิดกามาลุ้ลอีมานชุมชนทับช้างล่างฝั่งธน
24. ลานกีฬาสวนป่าเฉลิมพระเกียรติใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
25. ลานกีฬาพัฒน์ 2
26. ลานกีฬาแสงทิพย์
27. ลานกีฬาสวนคันนายาวรมณีย์
28. ลานกีฬาสาธารณะสวนรมณีย์ทุ่งสีกัน
***ยกเลิกการทดสอบสมรรถภาพทางกายตั้งแต่ ลำดับที่ 2.7 เนื่องจากสถานการณ์ ฝุ่น PM 2.5 และเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค
COVID - 19 เบิกจ่ายเรียบร้อยเป็นเงิน 6,600.- บาท
รวมผู้เข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกายทั้งสิ้น 378 คน
ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกายทั้งสิ้น จำนวน 343 คน
คิดเป็นร้อยละ 90.74
(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :
:: กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดำเนินการทดสอบสมรรถภาพ ดังนี้
1. ศูนย์กีฬามิตรไมตรี ระหว่างวันที่ 20-22 ม.ค. 63 ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 66 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 59 คน
คิดเป็นร้อยละ 89.39
2. ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ ระหว่างวันที่ 23-25 ม.ค. 63 ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 66 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 90.90
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3. ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ ระหว่างวันที่ 26-28 ม.ค. 63 ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 60 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 91.66
4. ศูนย์กีฬารามอินทรา ระหว่างวันที่ 29-31 ม.ค. 63 ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 61 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 56 คน
คิดเป็นร้อยละ 91.80
5. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 11-13 ก.พ. 63ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 62 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 56 คน คิดเป็นร้อยละ
90.32
6. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ระหว่างวันที่ 17-19 ก.พ. 63ผู้เข้าร่วมทดสอบทั้งสิ้น 63 คน ผ่านเกณฑ์การทดสอบ 57 คน
คิดเป็นร้อยละ 90.47
7. ศูนย์กีฬาบึงหนองบอน ระหว่างวันที่ 23-25 ก.พ. 63
8. ศูนย์กีฬาอ่อนนุช ระหว่างวันที่ 26-28 ก.พ. 63
9. ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
ระหว่างวันที่ 1-3 เม.ย. 63
10. ศูนย์กีฬาบางกอกอารีน่า ระหว่างวันที่ 7-9 เม.ย. 63
11. ศูนย์กีฬาวารีภิรมย์ ระหว่างวันที่ 19-21 เม.ย. 63
12. ศูนย์กีฬาบางขุนเทียน ระหว่างวันที่ 22-24 เม.ย. 63
13. ศูนย์เยาวชนจตุจักร
14. ศูนย์เยาวชนบางแค
15. ศูนย์เยาวชนหนองจอก
16. ศูนย์เยาวชนดอนเมือง
17. ศูนย์เยาวชนบางนา
18. ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น)
19. ลานกีฬาชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญ
20. ลานกีฬาชุมชนซอยบุบผาสวรรค์
21. ลานกีฬาชุมชนเคหะบางนา 2
22. ลานกีฬาทรัพย์พัฒนานางเลิ้งรวมใจ
23. ลานกีฬามัสยิดกามาลุ้ลอีมานชุมชนทับช้างล่างฝั่งธน
24. ลานกีฬาสวนป่าเฉลิมพระเกียรติใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
25. ลานกีฬาพัฒน์ 2
26. ลานกีฬาแสงทิพย์
27. ลานกีฬาสวนคันนายาวรมณีย์
28. ลานกีฬาสาธารณะสวนรมณีย์ทุ่งสีกัน
***ยกเลิกการทดสอบสมรรถภาพทางกายตั้งแต่ ลำดับที่ 2.7 เนื่องจากสถานการณ์ ฝุ่น PM 2.5 และเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค
COVID - 19 เบิกจ่ายเรียบร้อยเป็นเงิน 6,600.- บาท
รวมผู้เข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกายทั้งสิ้น 378 คน
ผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกายทั้งสิ้น จำนวน 343 คน
คิดเป็นร้อยละ 90.74
7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :
:: - ผู้มาใช้บริการให้ความร่วมมือในการทดสอบสมรรถภาพรวมถึงการรับฟังคำแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับการออกกกำลังกาย
8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :
:: --- สถานการณ์โควิด ? 19 ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพได้ครบตามจำนวนครั้งที่กำหนด
9. หลักฐานอ้างอิง :
:: - สำเนาโครงการ คำสั่งฯ
- ใบลงทะเบียนทดสอบสมรรถภาพทางกาย
- รายงานกลุ่มผลการทดสอบความสมบูรณ์ทางกาย
- สรุปผลการจัดกิจกรรม ภาพถ่าย
ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ
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ลงชื่อ.............................................................(ผู้รายงานข้อมูล)
(...........................................................)
ตำแหน่ง .............................................................
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