
ส ำนักวัฒนธรรม กีฬำ และกำรท่องเท่ียวมีพันธกิจในกำรส่งเสริมกิจกรรมนันทนำกำรและกำรกีฬำ 
ให้เข้ำถึงประชำชนทุกกลุ่ม อนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสำน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญำท้องถ่ิน มุ่งเสริมสร้ำงสังคม
แห่งภูมิปัญญำและกำรเรียนรู้ ส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเท่ียวอย่ำงย่ังยืน สร้ำงสรรค์ให้กรุงเทพมหำนครเป็นมหำนคร
แห่งดนตรี จัดแสดงดนตรี ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็ก เยำวชน และประชำชน ได้เรียนรู้และมีกำรแข่งขันดนตรีทุกระดับ

ส ำนักวัฒนธรรม กีฬำ และกำรท่องเท่ียวมีภำรกิจหน้ำท่ีในกำรอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ ฟ้ืนฟู  
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรม สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจและกำรตระหนัก ในคุณค่ำและเอกลักษณ์ท่ีดีของควำมเป็นไทย
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรให้บริกำรและจัดกิจกรรมท้ังด้ำนดนตรีกีฬำนันทนำกำรห้องสมุด เพ่ือคุณภำพชีวิตท่ีดี
ของประชำชน พัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเท่ียว และแหล่งเรียนรู้ทำงศิลปะและวัฒนธรรม ในรูปแบบต่ำง ๆ 
โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยปัญหำ แนวทำงกำรด ำเนินงำนและกำรพัฒนำด้ำนดนตรี 
กีฬำนันทนำกำร ห้องสมุด กำรท่องเท่ียว ศิลปะ และวัฒนธรรม

ผลสัมฤทธ์ิและประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ
ผลสัมฤทธ์ิ : ประชำชนได้รับบริกำรและเข้ำถึงกิจกรรมด้ำนส่งเสริมกำรเรียนรู้ กีฬำนันทนำกำร 
วัฒนธรรมและกำรท่องเท่ียวเพ่ือคุณภำพชีวิตท่ีดี
- ร้อยละของผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจจำกกำรรับบริกำรในสถำนบริกำรด้ำนกำรกีฬำนันทนำกำร
  และส่งเสริมกำรเรียนรู้ของกรุงเทพมหำนคร 80 ร้อยละ
- ร้อยละของผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนวัฒนธรรม

  และส่งเสริมการท่องเท่ียว 80 ร้อยละ

ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว



อ านวยการ
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก (1)
 รองผู้อ ำนวยกำร (2)

ส านักงานเลขานุการ กองนโยบายและแผนงาน ส านักงานวัฒนธรรมและการท่องเท่ียว
เลขำนุกำรส ำนัก (1) ผู้อ ำนวยกำรกอง (1) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน (1)

- ข้ำรำชกำร (52) - ข้ำรำชกำร (18) - ข้ำรำชกำร (54)

- ลูกจ้ำงประจ ำ (16) - ลูกจ้ำงประจ ำ (4) - ลูกจ้ำงประจ ำ (10)

- ลูกจ้ำงช่ัวครำว (3) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (-) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (11)

- ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (-)

ส านักงานนันทนาการ
และส่งเสริมการเรียนรู้

ผู้อ ำนวยกำรกอง (1) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน (1) ผู้อ ำนวยกำรกอง (1)
- ข้ำรำชกำร (73) - ข้ำรำชกำร (272) - ข้ำรำชกำร (102)

- ลูกจ้ำงประจ ำ (17) - ลูกจ้ำงประจ ำ (105) - ลูกจ้ำงประจ ำ (78)

- ลูกจ้ำงช่ัวครำว (5) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (36) - ลูกจ้ำงช่ัวครำว (63)

- ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (-) - ลูกจ้ำงโครงกำร (-)

ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร 
(ไทย - ญ่ีปุ่น)

ผู้อ ำนวยกำรกอง (1)
- ข้ำรำชกำร (40)

- ลูกจ้ำงประจ ำ (31)

- ลูกจ้ำงช่ัวครำว (15)

- ลูกจ้ำงโครงกำร (-)

กองการสังคีต กองการกีฬา

ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว

โครงสร้างหน่วยงานและอัตราก าลัง
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ก) งบประมาณจ าแนกตามประเภทงบประมาณ
(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

งบประมำณตำมโครงสร้ำงผลผลิต 1,330,560,000    1,330,560,000    

งบประมำณเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant) -                  -                  

งบประมำณเพ่ือกำรช ำระหน้ี -                  -                  

งบประมำณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม 55,727,000        55,727,000        

   1,386,287,000                     -      1,386,287,000

ข) งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต

งบประมาณภารกิจประจ าพ้ืนฐาน 1,225,959,800   บาท

งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ 104,600,200     บาท

งบประมำณตำมแผนยุทธศำสตร์ 83,546,200         บำท

งบประมำณตำมแผนยุทธศำสตร์บูรณำกำร 21,054,000         บำท

(บาท)

เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 413,614,530     413,614,530     

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล 305,947,430     305,947,430     

ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร 305,947,430     305,947,430     

แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร 107,667,100     107,667,100     
ผลผลิตอ านวยการและบริหารส านัก 107,667,100     107,667,100     

ด้านเศรษฐกิจและการพาณิชย์ 40,688,780       40,688,780       

แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว 40,688,780       40,688,780       
ผลผลิตส่งเสริมการท่องเท่ียว 13,042,300       13,042,300       
โครงกำรจัดท ำและปรับปรุงเว็บไซต์กำรท่องเท่ียวกรุงเทพมหำนคร 2,500,000         2,500,000          
โครงกำรส่งเสริมกำรตลำดท่องเท่ียวในต่ำงประเทศ (Roadshows/Trade shows) 11,555,100        11,555,100        
โครงกำรสนับสนุนกำรจัดประชุมและนิทรรศกำรนำนำชำติ (MICE) 
ของกรุงเทพมหำนครในฐำนะเมืองเจ้ำภำพกำรจัดงำน 8,300,000         8,300,000          
ผลผลิตพัฒนาบริการและแหล่งท่องเท่ียว 4,728,180        4,728,180        
โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรกำรท่องเท่ียวของกรุงเทพมหำนครสู่ควำมเป็นมืออำชีพ 209,200            209,200            
โครงกำรจัดกิจกรรมท่องเท่ียววัฒนธรรมน ำควำมสุขสู่ผู้สูงวัยในกรุงเทพมหำนคร 354,000            354,000            

ด้านพัฒนาสังคมและชุมชนเมือง 876,256,690     876,256,690     

แผนงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 78,526,940       78,526,940       
ผลผลิตส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 15,879,510       15,879,510       

ผลผลิตหอศิลป์กรุงเทพมหานคร 29,020,600       29,020,600       

ผลผลิตสังคีตกรุงเทพมหานคร 32,277,830       32,277,830       

โครงกำรจัดกิจกรรมกำรแสดงดนตรีกรุงเทพมหำนคร 1,349,000         1,349,000          

แผนงานส่งเสริมนันทนาการและการกีฬา 797,729,750     797,729,750     
ผลผลิตส่งเสริมกีฬาเพ่ือการแข่งขัน 111,545,290     111,545,290     
โครงกำรส่งเสริมกีฬำเพ่ือควำมเป็นเลิศ 15,233,200        15,233,200        
โครงกำรพัฒนำกีฬำเพ่ือควำมเป็นเลิศสู่กีฬำเพ่ืออำชีพ 3,871,000         3,871,000          
โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือกลุ่มเปรำะบำง 20,700,000        20,700,000        

ผลผลิตสอนนันทนาการและกีฬาเพ่ือสุขภาพ 13,575,450       13,575,450       

โครงกำรส่งเสริมพัฒนำนันทนำกำรเพ่ือมวลชน 1,687,000         1,687,000          

ผลผลิตศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชนและลานกีฬา 404,537,060     404,537,060     

โครงกำรส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมในศูนย์เยำวชน 32,729,100        32,729,100        

โครงกำรส่งเสริมกีฬำข้ันพ้ืนฐำน 1,964,000         1,964,000          

ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสังเขป

ประเภทงบประมาณ

ด้าน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

รวมงบประมาณท้ังส้ิน
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เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

ผลผลิตส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชนและประชาชน 8,910,420        8,910,420        

โครงกำรจัดงำนฉลองวันเด็กแห่งชำติของกรุงเทพมหำนคร ประจ ำปี 2566 2,000,000         2,000,000          

ผลผลิตส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 178,828,630     178,828,630     

โครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้เพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ตำมอัธยำศัย 2,148,600         2,148,600          

1,330,560,000   -                   1,330,560,000   

ค) งบประมาณเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)
(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

ง) งบประมาณเพ่ือการช าระหน้ี
(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

จ) งบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม

(บาท)

รายการ เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ รวม

55,727,000        55,727,000        

รวมงบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม 55,727,000       55,727,000       

ฉ) งบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย

(บาท)

ประเภทงบ

รายจ่าย

เงินเดือนและ

ค่าจ้างประจ า
ค่าจ้างช่ัวคราว

ค่าตอบแทน

ใช้สอยและวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค

ค่าครุภัณฑ์ 

ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
เงินอุดหนุน รายจ่ายอ่ืน รวม

งบบุคลากร 283,368,550   18,225,100   4,353,780        305,947,430     

งบด าเนินงาน 757,807,400    78,394,900    836,202,300     

งบลงทุน 25,429,670            25,429,670       

งบเงินอุดหนุน 14,636,000        14,636,000       

งบรายจ่ายอ่ืน 204,071,600        204,071,600     

รวมงบประมาณ   283,368,550   18,225,100    762,161,180    78,394,900            25,429,670        14,636,000        204,071,600 1,386,287,000   

รวมงบประมาณเพ่ือการช าระหน้ี

งบประมำณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม

รวมงบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต

รวมงบประมาณเพ่ือสนับสนุนช่วยเหลือ (Grant)

ด้าน/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
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ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร - รหัส 0102005

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

รวมท้ังส้ิน บำท       338,907,900         305,947,430       323,559,000       342,972,600       363,551,000

เงินงบประมำณ บำท       338,907,900         305,947,430       323,559,000       342,972,600       363,551,000

เงินนอกงบประมำณ บำท                     -                        -                       -                       -                       -   

ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้กรุงเทพมหำนครมีระบบกำรบริหำรงำนบุคคลท่ีมุ่งเน้นประสิทธิภำพ โปร่งใส มีมำตรฐำน สำมำรถสนับสนุนกำรด ำเนินงำน

วัตถุประสงค์ : เพ่ือแสดงค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับบุคลำกรของกรุงเทพมหำนครในภำพรวมของหน่วยรับงบประมำณท่ีก ำหนดไว้ในงบบุคลำกร เช่น เงินเดือน

งบประมาณ
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า

ของกรุงเทพมหำนครโดยรวมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยจัดให้มีกำรก ำหนดนโยบำยและมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล กำรจัดให้มีส่ิงจูงใจ 

ข้อมูลข่ำวสำร กำรพัฒนำประสิทธิภำพบุคลำกร และกำรตรวจสอบผลกำรปฏิบัติงำน

และค่ำจ้ำงประจ ำ ค่ำจ้ำงช่ัวครำว ค่ำตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบเงินอุดหนุน งบรำยจ่ำยอ่ืน และงบกลำง ซ่ึงเบิกจ่ำยในลักษณะงบดังกล่ำว
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. แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร

.

ในระดับส ำนัก”  

. ผลผลิตอ านวยการและบริหารส านัก - รหัส 0103009

.

.

อำคำรสถำนท่ีและยำนพำหนะ

.

. หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

. จ ำนวนกำรส่ังกำรของผู้บริหำรส ำนัก เร่ือง                 7,040                  5,698                5,698                5,698                5,698

. จ ำนวนกำรเข้ำร่วมประชุม

ของผู้บริหำร คร้ัง                   260                    255                   255                   255                   255

. จ ำนวนหนังสือเข้ำ-ออก เร่ือง               10,100                  8,157                8,157                8,157                8,157

. จ ำนวนกำรรับและติดตำม

เร่ืองรำวร้องทุกข์ เร่ือง                   120                    223                   223                   223                   223

. จ ำนวนฎีกำท่ีตรวจสอบ

และเบิกจ่ำยเงิน ฎีกำ                 8,600                  8,604                8,604                8,604                8,604

. จ ำนวนใบเสร็จ/ใบน ำส่งเงิน ฉบับ                 2,000                  2,433                2,433                2,433                2,433

. จ ำนวนกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงจัดหำ รำยกำร/คร้ัง                 1,062                  1,167                1,203                1,241                1,281

. จ ำนวนกำรจัดท ำรำยงำน

ทำงกำรเงิน คร้ัง                      2                      13                    13                    13                    13

. จ ำนวนงำนออกแบบค่ำท่ีดิน

และส่ิงก่อสร้ำง งำน                     15                      24                    24                    24                    24

. จ ำนวนกำรร่ำงระเบียบข้อบังคับ

ตรวจร่ำงสัญญำ ท ำสัญญำ

สอบสวนวินัย ให้ค ำปรึกษำ เร่ือง                   440                    500                   500                   500                   500

. จ ำนวนกำรต้อนรับคณะศึกษำ

ดูงำน/คณะกรรมกำรสภำ คณะ                     38                      30                    30                    30                    30

. จ ำนวนกำรจัดประชุม

คณะกรรมกำรและอนุกรรมกำร คร้ัง                     30                      32                    32                    32                    32

. จ ำนวนพ้ืนท่ีท่ีอยู่ในควำมดูแล ตร.ม.             843,487              843,487             843,487             843,487             843,487

. จ ำนวนยำนพำหนะท่ีอยู่ในควำมดูแล คัน/กม.                   111                    109                   109                   109                   109

กำรจัดท ำและกำรบริหำรจัดกำร

แผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร

แผนปฏิบัติรำชกำรกรุงเทพมหำนคร

แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี

ของหน่วยงำน และแผนเฉพำะด้ำน คร้ัง                   117                    115                   115                   115                   115

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้กำรบริหำรงำน กำรด ำเนินงำนของกรุงเทพมหำนคร โดยรวมประสบควำมส ำเร็จอย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถปฏิบัติงำนตำมหน้ำท่ี

ควำมรับผิดชอบของกรุงเทพมหำนครและนโยบำยของผู้บริหำร และตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน โดยจัดให้มีกำรสนับสนุน

กำรบริหำรงำนของผู้บริหำรกรุงเทพมหำนคร กำรบริหำรงำนส่วนกลำงให้แก่หน่วยงำนต่ำงๆ ในกรุงเทพมหำนคร และกำรอ ำนวยกำรและบริหำรงำนท่ัวไป

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนภำยในของส ำนัก ส ำนักงำน กอง และฝ่ำย หน่วยงำนและส่วนรำขกำรโดยรวมได้รับกำรสนับสนุน ประสบควำมส ำเร็จ

อย่ำงมีประสิทธิภำพ  โดยจัดให้มีกำรอ ำนวย ประสำนงำน และสนับสนุนกำรบริหำรท่ัวไปภำยในหน่วยงำนและส่วนรำชกำร”  

กิจกรรมหลัก : อ ำนวยกำร บริหำรงำนท่ัวไป บริหำรงำนบุคคล บริหำรงำนคลัง งำนออกแบบ งำนนโยบำยและแผน งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ นิติกำร
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หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

. กำรติดตำม และประเมินผล

กำรปฏิบัติรำชกำร และรำยงำนสรุป

สรุปกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติ

รำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำน

และแผนเฉพำะด้ำน คร้ัง                   345                    345                   345                   345                   345

. กำรสนับสนุนกำรให้บริกำร

ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ คร้ัง                     24                      35                    35                    40                    40

. กำรพัฒนำ ปรับปรุง เช่ือมโยง

ข้อมูลสำรสนเทศและ/หรือระบบ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ คร้ัง                     24                      24                    36                    36                    36

. รวมท้ังส้ิน บาท        28,975,855       107,667,100                   -                     -   

. เงินงบประมาณ บาท        28,975,855       107,667,100

. เงินนอกงบประมาณ บาท

.

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด
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ด้านเศรษฐกิจและการพาณิชย์
. แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว

.

.

. ผลผลิตส่งเสริมการท่องเท่ียว -  รหัส 0301001

.

.

.

.

. หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

. ควำมพึงพอใจของนักท่องเท่ียว

ต่อกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์

และให้บริกำรข้อมูลด้ำนกำรท่องเท่ียว ร้อยละ                     90                      80                    80                    80                    80

. ช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์

เร่ืองควำมปลอดภัยให้กับนักท่องเท่ียว                      1                       1                      1                      1                      1

. กิจกรรมสนับสนุนและเผยแพร่

บทบำทของกรุงเทพมหำนครใน

กำรเป็นเมืองแห่งกำรจัดประชุมฯ                      3                       1                      3                      3                      3

. รวมท้ังส้ิน บาท          3,324,163         13,042,300

. เงินงบประมาณ บาท          3,324,163         13,042,300

. เงินนอกงบประมาณ บาท

.

จ ำนวน

กิจกรรม/  

ช่องทำง

สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมประชำสัมพันธ์เผยแพร่บทบำทของกรุงเทพมหำนครในกำรเป็นเมืองแห่งกำรจัดประชุม นิทรรศกำร และกำรจัดงำนนำนำชำติ (MICE)

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

จ ำนวน

ช่องทำง

และสำมำรถตัดสินใจมำเยือนหรือเข้ำร่วมงำนและกิจกรรมต่ำงๆ ตลอดท้ังปี โดยกำรประสำน สนับสนุน กำรจัดงำนและจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเท่ียว 

กำรจัดท ำส่ือเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ กำรให้บริกำรข้อมูลของจุดบริกำรกำรท่องเท่ียว และกำรส่งเสริมตลำดกำรท่องเท่ียวท้ังในและต่ำงประเทศ” 

กิจกรรมหลัก: จัดงำนเทศกำล/งำนส่งเสริมกำรตลำดท่องเท่ียวท้ังในภำพรวมและเฉพำะพ้ืนท่ี ส่งเสริมกิจกรรมประชำสัมพันธ์และกำรตลำดของเครือข่ำย

ด้ำนกำรท่องเท่ียวท้ังในและต่ำงประเทศ บริกำรน ำเท่ียวแก่นักท่องเท่ียวและอำคันตุกะของเมืองในรูปแบบต่ำง ๆ (เช่น เดินหรือน่ังรถไฟ รถรำง 

รถสองช้ันชมเมือง ฯลฯ) ประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนกำรท่องเท่ียวผ่ำนช่องทำงต่ำง ๆ เช่น (ส่ือวิทยุโทรทัศน์ ส่ือส่ิงพิมพ์ เว็บไซต์ ส่ือออนไลน์ ฯลฯ ) 

เพ่ือให้บริกำรข้อมูลแหล่งท่องเท่ียว สินค้ำทำงกำรท่องเท่ียว และควำมปลอดภัยส ำหรับนักท่องเท่ียวส ำหรับนักท่องเท่ียวผ่ำนจุดบริกำรกำรท่องเท่ียว และส่งเสริม

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้อุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวของกรุงเทพมหำนครมีกำรเจริญเติบโตอย่ำงม่ันคงและต่อเน่ือง สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมหรือโอกำส

ในกำรประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียวให้แก่ภำคเอกชนและภำคประชำชน โดยกำรส่งเสริมสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรม

ท่ีส่งเสริมและดึงดูดนักท่องเท่ียว กำรประชำสัมพันธ์กำรท่องเท่ียว  และกำรพัฒนำแหล่งท่องเท่ียวและบริกำรด้ำนกำรท่องเท่ียวให้ได้มำตรฐำน”  

วัตถุประสงค์: “เพ่ือให้นักท่องเท่ียวได้รับข้อมูลเก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียวส ำคัญของกรุงเทพมหำนคร ก ำหนดกำรเทศกำลและกิจกรรมส่งเสริมกำรท่องเท่ียวต่ำง ๆ
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 

โครงการจัดท าและปรับปรุงเว็บไซต์การท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร รหัส 07199-2

ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมำณ 2566

งบประมาณท้ังส้ิน บาท

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ร้อยละของผู้เข้ำชมเว็บไซต์เพ่ิมข้ึน คน ร้อยละ 2 (เทียบกับ

ปีงบประมำณ 2563)

รวมท้ังส้ิน บาท  - 2,500,000  -  -  -

เงินงบประมาณ บาท  - 2,500,000  -  -  -

เงินนอกงบประมาณ บาท  -  -  -  -  -

2,500,000

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์ เพ่ือรวบรวมข้อมูล ปรับปรุง และน ำเสนอข้อมูลด้ำนกำรท่องเท่ียวของกรุงเทพมหำนครท่ีน่ำสนใจและเป็นปัจจุบันผ่ำนทำงเว็บไซต์

กิจกรรมหลัก ด ำเนินกำรพัฒนำเว็บไซต์ รวบรวมข้อมูลด้ำนกำรท่องเท่ียวในเว็บไซต์กำรท่องเท่ียวกรุงเทพมหำนคร www.bangkoktourist.com

หรือช่ืออ่ืนท่ีกรุงเทพมหำนครก ำหนด ให้มีข้อมูลด้ำนกำรท่องเท่ียวต่ำง ๆ จัดท ำและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน พร้อมท้ังน ำเสนอให้เกิดควำมน่ำสนใจ 

โดยจัดท ำเน้ือหำในเว็บไซต์เป็น 3 ภำษำ (ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และภำษำจีน) และน ำเทคโนโลยีอ่ืน ๆ มำร่วมน ำเสนอเพ่ือให้เว็บไซต์มีควำมน่ำสนใจ

ศูนย์กลำงกำรท่องเท่ียวระดับโลก และสนับสนุนนโยบำยของผู้บริหำรกรุงเทพมหำนครด้ำนส่งเสริมกำรท่องเท่ียว ตำมแนวคิด “กรุงเทพฯ เมืองย้ิม” 

หรือ “Bangkok Smiles” ซ่ึงเป็นโครงกำรท่ีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ประจ ำปี พ.ศ. 2566 ยุทธศำสตร์ท่ี 7 กำรสร้ำงควำมเป็นมืออำชีพ

กำรท่องเท่ียวกรุงเทพมหำนคร เพ่ือให้นักท่องเท่ียวสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลหรือแหล่งท่องเท่ียวกรุงเทพมหำนครได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกย่ิงข้ึน 

กระตุ้นและดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เดินทำงมำท่องเท่ียวในกรุงเทพมหำนครมำกย่ิงข้ึน สนับสนุนแผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร ระยะ 20 ปีระยะท่ี 3 

(พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรต่อยอดควำมเป็นเมืองศูนย์กลำงเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์และกำรเรียนรู้ ยุทธศำสตร์ย่อยท่ี 6.3  

ในกำรบริหำรจัดกำรมหำนคร ยุทธศำสตร์ย่อยท่ี 7.5 เทคโนโลยีสำรสนเทศ เป้ำประสงค์ท่ี 7.5.1 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพระบบกำรให้บริกำรเพ่ือขับเคล่ือนภำรกิจ

ของกรุงเทพมหำนคร กลยุทธ์ท่ี 7.5.1.1 กำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำร e-service ของกรุงเทพมหำนคร ให้มีประสิทธิภำพ
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โครงการส่งเสริมการตลาดท่องเท่ียวในต่างประเทศ (Roadshows/Trade shows) รหัส 07199-7

ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมำณ 2566

งบประมาณท้ังส้ิน บาท

งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ระดับควำมพึงพอใจและควำมเห็นต่อ

ผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหำนครของ

ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมตำมโครงกำร

คน ร้อยละ 80

รวมท้ังส้ิน บาท  - 11,555,100  -  -  -

เงินงบประมาณ บาท  - 11,555,100  -  -  -

เงินนอกงบประมาณ บาท  -  -  -  -  -

วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเท่ียว ด้ำนกำรตลำดกำรท่องเท่ียว และกำรสร้ำงควำมร่วมมือด้ำนกำรท่องเท่ียวกับนำนำประเทศ

กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมเพ่ือกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรตลำดท่องเท่ียว จ ำนวน 2 งำน ได้แก่ งำน Internationale Tourismus Borse 2023 (ITB 2023)

11,555,100

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด

ประชำสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียว กิจกรรม และผลิตภัณฑ์ชุมชนของกรุงเทพมหำนครให้เป็นท่ีรู้จักท้ังในประเทศและต่ำงประเทศมำกย่ิงข้ึน 

สร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีด้ำนกำรท่องเท่ียวของกรุงเทพมหำนครในสำยตำของชำวต่ำงชำติ ซ่ึงเป็นโครงกำรท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร 

ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2566 - 2570)  ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรต่อยอดควำมเป็นเมืองศูนย์กลำงเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์และกำรเรียนรู้ ยุทธศำสตร์ย่อยท่ี 6.2 

กรุงเทพมหำนครเป็นเมืองท่ีน่ำท่องเท่ียวระดับโลก เป้ำประสงค์ท่ี 6.2.4 กรุงเทพมหำนครมีผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีมีเอกลักษณ์และเป็นจุดขำยทำงกำรท่องเท่ียว

ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี และงำน Arabian Travel Market (ATM 2023) ณ นครดูไบ สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ 

เป็นของตนเอง กลยุทธ์ท่ี 6.2.4.1 มีกำรส่งเสริมกำรเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผ่ำนกำรจัดงำนส่งเสริมกำรตลำดท่องเท่ียวท้ังภำยในและต่ำงประเทศ 

(Road Show/Trade Show)
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รหัส 07199-8

ระยะเวลาด าเนินการ   ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

งบประมาณท้ังส้ิน  บาท

งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

1. จ ำนวนกิจกรรมส่งเสริมกำร

ประชำสัมพันธ์และกำรบริกำรด้ำนกำร

ท่องเท่ียวท่ีกรุงเทพมหำนครด ำเนิน กำร

ร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน ๆ หรือให้กำร

สนับสนุน/อ ำนวย

ควำมสะดวกในกำรจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง

กับ MICE

กิจกรรม  ไม่น้อยกว่ำ 2 

กิจกรรม/ปี

2. จ ำนวนภำคีเครือข่ำยท่ีเกิดจำกกำรสร้ำง

ควำมร่วมมือในกำรร่วมส่งเสริม สนับสนุน

กำรจัดประชุม นิทรรศกำร กำรแสดงสินค้ำ 

และกำรท่องเท่ียว เพ่ือสร้ำงแรงบันดำลใจ

หรือกำรให้รำงวัลแก่พนักงำน (MICE)

เครือข่ำย  เพ่ิมข้ึน 2 

หน่วยงำนจำกปี

ก่อนหน้ำ

รวมท้ังส้ิน บาท  - 8,300,000  -  -  -

เงินงบประมาณ บาท  - 8,300,000  -  -  -

เงินนอกงบประมาณ บาท  -  -  -  -

โครงการสนับสนุนการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (MICE)

วัตถุประสงค์  เพ่ือเข้ำถึงตลำด MICE ในประเทศและต่ำงประเทศโดยเน้นสินค้ำทำงกำรท่องเท่ียวท่ีมีคุณภำพและเน้นไปยังตลำดสนใจเฉพำะด้ำน

กิจกรรมหลัก   เข้ำร่วมประชุมและร่วมกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมกำรตลำดท่องเท่ียว MICE ท้ังในและต่ำงประเทศ พร้อมสนับสนุนหน่วยงำนท้ังภำยใน

8,300,000

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด

ของกรุงเทพมหานครในฐานะเมืองเจ้าภาพการจัดงาน

(Niche markets) โดยเฉพำะนักท่องเท่ียวในกลุ่มอุตสำหกรรม MICE ท่ีมีคุณภำพสูง  ส่งเสริมและสนับสนุนให้กรุงเทพมหำนครเป็นศูนย์กลำง

กำรจัดประชุม นิทรรศกำร กำรแสดงสินค้ำ และกำรท่องเท่ียว สร้ำงภำพลักษณ์ท่ีดีและควำมเช่ือม่ันในกำรเดินทำงมำท่องเท่ียวกรุงเทพมหำนคร  

สร้ำงควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรจัดประชุม นิทรรศกำร กำรแสดงสินค้ำและกำรท่องเท่ียวเพ่ือสร้ำงแรงบันดำลใจ หรือกำรให้รำงวัล

แก่พนักงำน (MICE) ร่วมกับภำคีเครือข่ำย  ซ่ึงเป็นโครงกำรท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรต่อยอดควำมเป็นเมืองศูนย์กลำงเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์และกำรเรียนรู้ ยุทธศำสตร์ย่อยท่ี 6.2 กรุงเทพมหำนครเป็นเมืองท่ีน่ำท่องเท่ียว

และภำยนอกด ำเนินกำรเพ่ือให้ได้งำนฯ ในกำรเป็นเจ้ำภำพกำรจัดงำน MICE ต่ำง ๆ ซ่ึงปี 2566 ก ำหนด 4 กิจกรรม ได้แก่ 1) งำน IMEX 

: The Essential Worldwide Exhibition for Meetings, Incentives Travel & Events 2) งำน Thailand MICE Roadshow: ASEAN 3) 

งำน Incentive Travel & Conventions, Meetings Asia and Corporate Travel World, Asia- Pacific 2023 (IT & CM Asia 

and CTW Asia - Pacific 2023) และ 4)  สนับสนุนกำรจัดงำนต่ำง ๆ ท่ีกรุงเทพมหำนครร่วมกับส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร 

(องค์กำรมหำชน) ในกำรเสนอตัวเป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุม นิทรรศกำร หรือกำรจัดงำนนำนำชำติในประเทศไทย ในฐำนะเมืองเจ้ำภำพ 

ระดับโลก เป้ำประสงค์ท่ี 6.2.5 แหล่งท่องเท่ียวและทรัพยำกรกำรท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีของกรุงเทพมหำนครได้รับกำรส่งเสริมพัฒนำ อนุรักษ์และฟ้ืนฟู 

ให้มีศักยภำพพร้อมท่ีจะรองรับนักท่องเท่ียวได้อย่ำงมีคุณภำพ กลยุทธ์ท่ี 6.2.5.3 กำรส่งเสริมประชำสัมพันธ์องค์กร (Corporate Branding) 

และกำรส่งเสริมกำรตลำดของกรุงเทพมหำนคร และยุทธศำสตร์ย่อยท่ี 6.3 เมืองแห่งกำรจัดประชุมนิทรรศกำร เป้ำประสงค์ท่ี 6.3.1 กรุงเทพมหำนคร

เป็นศูนย์กลำงกำรจัดประชุมนิทรรศกำร กำรแสดงสินค้ำ และกำรท่องเท่ียวเพ่ือสร้ำงแรงบันดำลใจหรือกำรให้รำงวัลแก่พนักงำน (MICE) 

กลยุทธ์ท่ี 6.3.1.1สร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนท่ีเก่ียวข้องในกำรจัดประชุมนิทรรศกำร กำรแสดงสินค้ำ และกำรท่องเท่ียวเพ่ือสร้ำงแรงบันดำลใจ

หรือกำรให้รำงวัลแก่พนักงำน (MICE)

หรืองำนอ่ืนตำมท่ีส ำนักงำนส่งเสริมกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร (องค์กำรมหำชน) ขอควำมร่วมมือและขอรับกำรสนับสนุน
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. ผลผลิตพัฒนาบริการและแหล่งท่องเท่ียว -  รหัส 0301002

.

.

.

. หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

. แหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับกำรอนุรักษ์

ฟ้ืนฟู และพัฒนำ แห่ง                      6                       6                      6                      6                      6

. กำรส ำรวจ ศึกษำ วิจัย พัฒนำ

ข้อมูลควำมรู้แหล่งท่องเท่ียว                     -                        -                       -                        1                     -   

.
กำรพัฒนำบุคลำกรกำรท่องเท่ียว

โครงกำร/

กิจกรรม                      1                       1                     -                        1                     -   

.

กำรสนับสนุนส่งเสริม พัฒนำกำรบริกำร

ท่องเท่ียว

โครงกำร/

กิจกรรม                      1                       1                      1                      1                      1

.

กำรพัฒนำศักยภำพชุมชนท่องเท่ียวย่ังยืน โครงกำร/

กิจกรรม                      1                       1                      1                      1                      1

. รวมท้ังส้ิน บาท          1,009,322           4,728,180                   -                     -   

. เงินงบประมาณ บาท          1,009,322           4,728,180

. เงินนอกงบประมาณ บาท

.

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

โครงกำร/

กิจกรรม

วัตถุประสงค์ : "เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนำแหล่งท่องเท่ียว แหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณค่ำของย่ำนต่ำง ๆ ในกรุงเทพมหำนครให้ด ำรงอยู่อย่ำงมีคุณค่ำและน่ำสนใจ

กระตุ้นให้เกิดกำรสร้ำงเครือข่ำย เช่ือมโยง บูรณำกำรภำครัฐและภำคประชำชนให้มีควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรกำรท่องเท่ียวในท้องถ่ินอย่ำงย่ังยืน 

สนับสนุนและส่งเสริมกำรพัฒนำแหล่งท่องเท่ียว โดยจัดให้มีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกและปลอดภัย หรือบริกำรในแหล่งท่องเท่ียว และพัฒนำศักยภำพบุคลำกร

ด้ำนกำรท่องเท่ียวของกรุงเทพมหำนคร ผู้ประกอบกำร และเครือข่ำยภำคประชำชนท่ีเก่ียวข้องกับกำรท่องเท่ียว"

กิจกรรมหลัก : กำรส ำรวจ ศึกษำ วิจัย พัฒนำข้อมูลควำมรู้แหล่งท่องเท่ียวในชุมชน พัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรท่องเท่ียวของกรุงเทพมหำนคร

และผู้ท่ีเก่ียวข้อง กำรสนับสนุนส่งเสริมพัฒนำกำรบริกำรท่องเท่ียว กำรพัฒนำศักยภำพชุมชนท่องเท่ียวเพ่ือให้เกิดควำมย่ังยืน
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานครสู่ความเป็นมืออาชีพ รหัส 07199-12

ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมำณ 2566

งบประมาณท้ังส้ิน บาท

งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ร้อยละของบุคลำกรด้ำนกำรท่องเท่ียวของ

กรุงเทพมหำนครท่ีเข้ำรับกำรพัฒนำ

ศักยภำพบุคลำกร

คน ร้อยละ 80

ร้อยละของบุคลำกรด้ำนกำรท่องเท่ียวของ

กรุงเทพมหำนครผ่ำนเกณฑ์กำรอบรม

ตำมท่ีก ำหนด ระบบออนไลน์และ/หรือ

ออฟไลน์

คน ร้อยละ 80 ของ

บุคลำกรผ่ำนกำร

อบรมระดับดี

รวมท้ังส้ิน บาท  - 209,200  -  -  -

เงินงบประมาณ บาท  - 209,200  -  -  -

เงินนอกงบประมาณ บาท  -  -  -  -  -

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้บุคลำกรกำรท่องเท่ียวของกรุงเทพมหำนครมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับสถำนกำรณ์และแนวโน้มของอุตสำหกรรม    						

209,200

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด

กิจกรรมหลัก จัดกิจกรรมอบรมและศึกษำดูงำนแบบไป - กลับ ณ โรงแรมหรือสถำนท่ีอ่ืนในกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 5 วัน

กำรท่องเท่ียวในปัจจุบัน และกำรท ำกำรตลำดกำรท่องเท่ียวเพ่ิมมำกข้ึน เสริมทักษะกระบวนงำน วิธีคิด ของบุคลำกรกำรท่องเท่ียวของกรุงเทพมหำนคร

ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพเพ่ือยกระดับกำรท ำงำนสู่ควำมเป็นมืออำชีพ และสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงกรุงเทพมหำนครกับภำคส่วนต่ำง ๆ 

ท่ีเก่ียวข้องกับอุตสำหกรรมกำรท่องเท่ียว ในกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรท่องเท่ียวในทิศทำงท่ีเหมำะสม ซ่ึงเป็นโครงกำรท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร 

ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรต่อยอดควำมเป็นเมืองศูนย์กลำงเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์และกำรเรียนรู้ ยุทธศำสตร์ย่อยท่ี 6.2 

กรุงเทพมหำนครเป็นเมืองท่ีน่ำท่องเท่ียวระดับโลก เป้ำประสงค์ท่ี 6.2.6 หน่วยงำนด้ำนกำรท่องเท่ียวมีศักยภำพในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรท่องเท่ียวได้อย่ำงรวดเร็ว

และมีประสิทธิภำพ รวมถึงเป็นองค์กรท่ีเป็นท่ีรู้จักของสำธำรณชนด้ำนกำรท่องเท่ียวของกรุงเทพมหำนครในวงกว้ำง กลยุทธ์ท่ี 6.2.6.1 พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรท่องเท่ียว

ของกรุงเทพมหำนครท้ังภำยในและภำยนอกหน่วยงำนกรุงเทพมหำนครให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถท่ีจะปฏิบัติภำรกิจตำมขอบเขตงำน
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

รหัส 07199-13

ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมำณ 2566

งบประมาณท้ังส้ิน บาท

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

จ ำนวนคร้ังท่ีจัดกิจกรรมกำรท่องเท่ียวท่ี

เหมำะสมส ำหรับผู้สูงอำยุ
คร้ัง 4 คร้ัง/ปี

นักท่องเท่ียวมีควำมพึงพอใจในส่ิงอ ำนวย

ควำมสะดวกท่ีพร้อมให้บริกำรส ำหรับคนทุก

กลุ่ม

คน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 

60

รวมท้ังส้ิน บาท  - 354,000  -  -  -

เงินงบประมาณ บาท  - 354,000  -  -  -

เงินนอกงบประมาณ บาท  -  -  -  -  -

โครงการจัดกิจกรรมท่องเท่ียววัฒนธรรมน าความสุขสู่ผู้สูงวัยในกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ เพ่ือจัดกิจกรรมกำรท่องเท่ียวท่ีตระหนักถึงควำมส ำคัญของผู้สูงวัย ควำมสุขสนุกสนำน ควำมสะดวกและปลอดภัย จำกประสบกำรณ์						

กิจกรรมหลัก ด ำเนินกำรจัดกิจรรมกำรท่องเท่ียววัฒนธรรมน ำควำมสุขสู่ผู้สูงวัยในกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 4 คร้ัง ในแหล่งท่องเท่ียวท่ีน่ำสนใจ

354,000

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด

กำรท่องเท่ียวในแหล่งท่องเท่ียววิถีถ่ินของกรุงเทพมหำนคร เผยแพร่ประวัติศำสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถ่ิน วิถีชีวิตของแหล่งท่องเท่ียว

วิถีถ่ินจำกชุมชนในกรุงเทพมหำนคร ท่ีมีควำมหลำกหลำยให้เป็นท่ีรู้จักอย่ำงกว้ำงขวำง และเป็นกำรกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน สร้ำงงำน กระจำยรำยได้

สู่ชุมชน และเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนเส้นทำงท่องเท่ียวท่ีมีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกท่ีเหมำะสมในกำรรองรับนักท่องเท่ียวกลุ่มผู้สูงวัย ซ่ึงเป็นโครงกำร

ท่ีสอดคล้องกับแผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2566 - 2570) ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรต่อยอดควำมเป็นเมืองศูนย์กลำง

เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์และกำรเรียนรู้ ยุทธศำสตร์ย่อยท่ี 6.2 กรุงเทพมหำนครเป็นเมืองท่ีน่ำท่องเท่ียวระดับโลก เป้ำประสงค์ท่ี 6.2.2 อ ำนวยควำมสะดวก

และพร้อมรับนักท่องเท่ียว/กลุ่มคนพิกำร/และผู้สูงอำยุชำวไทยและต่ำงชำติเพ่ิมข้ึนกลยุทธ์ท่ี 6.2.2.1 จัดกิจกรรมกำรท่องเท่ียวรองรับนักท่องเท่ียว

ทุกกลุ่ม และเหมำะสมส ำหรับกลุ่มผู้พิกำรหรือผู้สูงอำยุ

ของกรุงเทพมหำนคร ท่ีมีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกปลอดภัย เหมำะสมกับนักท่องเท่ียวกลุ่มผู้สูงวัย เพ่ือเผยแพร่แหล่งท่องเท่ียว ประวัติศำสตร์ 

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถ่ิน วิถีชีวิตของแหล่งท่องเท่ียววิถีถ่ินจำกชุมชนให้เป็นท่ีรู้จักมำกข้ึน 
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ด้านพัฒนาสังคมและชุมชนเมือง

. แผนงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

.

. ผลผลิตส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย -  รหัส 0701001

.

.

จัดท ำส่ือให้ควำมรู้เผยแพร่

.

. หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

. ช่องทำงกำรเผยแพร่ควำมรู้

ควำมเข้ำใจด้ำนพหุวัฒนธรรม

ในกรุงเทพมหำนคร

อย่ำงหลำกหลำย                      5                       7                      7                      7                      7

. จ ำนวนเครือข่ำยด้ำนพหุวัฒนธรรม

ท่ีมีในกรุงเทพมหำนคร                      6                       7                      8                      9                    10

. จัดงำนและกิจกรรมวันส ำคัญประจ ำปี คร้ัง                      8                       8                      8                      8                      8

. จัดกิจกรรมสัมมนำทำงวัฒนธรรม คร้ัง คน  1คร้ัง/300คน  1คร้ัง/300คน  1คร้ัง/300คน  1คร้ัง/300คน  1คร้ัง/300คน

. รวมท้ังส้ิน บาท        16,248,222         15,879,510                   -                     -   

. เงินงบประมาณ บาท        16,248,222         15,879,510

. เงินนอกงบประมาณ บาท

.

จ ำนวน

ช่องทำง

เครือข่ำย

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้ประชำชนได้มีโอกำสยกระดับคุณภำพชีวิตและตระหนักถึงคุณค่ำทำงวัฒนธรรมอันดี โดยจัดให้มีกำรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู

บ ำรุงรักษำ ศิลปวัฒนธรรม ค่ำนิยม เอกลักษณ์ควำมเป็นไทย และภูมิปัญญำท้องถ่ิน กำรแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ทำงวัฒนธรรม ” 

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้ประชำชนได้มีโอกำสยกระดับคุณภำพชีวิตและตระหนักถึงคุณค่ำทำงศิลปวัฒนธรรมอันดี และคงไว้ซ่ึงค่ำนิยม เอกลักษณ์

ควำมเป็นไทยภูมิปัญญำท้องถ่ิน และศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยจัดให้มีกำรส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอันมีคุณค่ำทำงศิลปวัฒธรรม 

กำรสืบสำนภูมิปัญญำท้องถ่ิน กำรส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทยและศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย” 

กิจกรรมหลัก : จัดงำนและกิจกรรมวันส ำคัญประจ ำปี จัดกิจกรรมสัมมนำทำงวัฒนธรรม จัดนิทรรศกำรและกำรแสดงทำงศิลปวัฒนธรรม

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด



14

. ผลผลิตหอศิลป์กรุงเทพมหานคร -  รหัส 0701002

.

.

.

. หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

. จ ำนวนผู้เข้ำชมนิทรรศกำร คน           1,400,000            1,400,000          1,400,000          1,400,000          1,400,000

. จ ำนวนคร้ังของนิทรรศกำร

และกิจกรรม คร้ัง                   500                    500                   500                   500                   500

. จ ำนวนผู้ใช้บริกำรห้องสมุด คน               32,500                32,500              32,500              32,500              32,500

. รวมท้ังส้ิน บาท              75,200         29,020,600                   -                     -   

. เงินงบประมาณ บาท              75,200         29,020,600

. เงินนอกงบประมาณ บาท

.

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้กรุงเทพมหำนครมีแหล่งเรียนรู้ทำงศิลปะแขนงต่ำง ๆ โดยจัดให้มีศูนย์กลำงกำรจัดกิจกรรมนิทรรศกำรกำรแสดงด้ำนศิลปวัฒนธรรม”

กิจกรรมหลัก : บริกำรเข้ำชมห้องนิทรรศกำรศิลปวัฒนธรรม ห้องสมุดศิลปะ กำรบริหำรจัดกำร

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด
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.

. ผลผลิตสังคีตกรุงเทพมหานคร -  รหัส 0701003

.

.

.

.

. หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

. งำนบรรเลงดนตรีในงำนพิธีกำร

และรำชพิธีต่ำงๆ คร้ัง                     40                      64                    64                    64                    64

. โครงกำรและกิจกรรม

ทำงด้ำนดนตรี คร้ัง                      3                       8                      8                      8                      9

. งำนแสดงดนตรีส ำหรับประชำชน

และท่ีขอควำมอนุเครำะห์ คร้ัง                   122                    100                   100                   100                   100

. งำนแต่งเพลง เพลง                      7                       7                      7                      7                      7

. งำนเรียบเรียงเสียงประสำนบทเพลง เพลง                     10                      10                    10                    10                    10

. งำนบันทึกเสียง ช่ัวโมง                     60                      80                    80                   100                   120

. งำนวิชำกำรทำงด้ำนดนตรี คร้ัง                     10                      10                    10                    10                    10

. งำนอบรมดนตรีและขับร้อง คร้ัง                      9                      17                    17                    17                    17

. รวมท้ังส้ิน บาท        34,688,190         32,277,830                   -                     -   

. เงินงบประมาณ บาท        34,688,190         32,277,830

. เงินนอกงบประมาณ บาท

.

งำนวิชำกำรทำงด้ำนดนตรี และกำรอบรมดนตรีและขับร้อง

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์ : "เพ่ือให้กรุงเทพมหำนครมีวงดนตรีบรรเลงในงำนพิธีกำรของกรุงเทพมหำนคร โครงกำรและกิจกรรมทำงด้ำนดนตรี งำนแสดงดนตรี

ส ำหรับประชำชน งำนแสดงดนตรีท่ีขอควำมอนุเครำะห์ งำนแต่งเพลง งำนเรียบเรียงเสียงประสำนบทเพลง งำนบันทึกเสียง งำนวิชำกำรทำงด้ำนดนตรี 

กำรจัดท ำเอกสำร ต ำรำ คู่มือส่ือกำรสอนทำงด้ำนวิชำกำรดนตรี งำนอบรมดนตรีและขับร้อง โดยจัดให้มีวงดนตรีไทย วงดนตรีสำกล วงดนตรีดุริยำงค์ซิมโฟนี 

วงดนตรีคลำสสิก วิทยำกรหรือผู้เช่ียวชำญวิชำกำรทำงด้ำนดนตรี อบรมดนตรีและขับร้อง"

กิจกรรมหลัก : บรรเลงดนตรีในงำนพิธีกำรและรำชพิธีต่ำง ๆ จัดโครงกำรและกิจกรรมทำงด้ำนดนตรี และขับร้อง กิจกรรมทำงด้ำนวิชำกำรดนตรี

กำรแสดงดนตรีส ำหรับประชำชน กำรแสดงดนตรีท่ีขอควำมอนุเครำะห์ กำรแต่งเพลง กำรเรียบเรียงเสียงประสำน และกำรบันทึกเสียง 
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 

โครงการจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีกรุงเทพมหานคร รหัส 07199-2

ระยะเวลาด าเนินการ   ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

งบประมาณท้ังส้ิน  

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80

จ ำนวนคร้ังในกำรจัดกิจกรรมกำรแสดง

ดนตรี

คร้ัง 6

รวมท้ังส้ิน บาท           1,349,000

เงินงบประมาณ บาท           1,349,000

เงินนอกงบประมาณ บาท

กิจกรรมหลัก  เป็นโครงกำรจัดกิจกรรมกำรแสดงดนตรี ท้ังดนตรีไทย ดนตรีสำกล และ  ดนตรีคลำสสิก โดยมีกำรจัดกำรแสดงดนตรี

  1,349,000 บาท

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด

สังคมพหุวัฒนธรรม เป้ำประสงค์ท่ี เป้ำประสงค์ท่ี ๓.๔.๒ กรุงเทพมหำนครมีกิจกรรมเพ่ือกำรเรียนรู้ด้ำนพหุวัฒนธรรมท่ีหลำกหลำยให้แก่ประชำชน

ในรูปแบบต่ำง ๆ อย่ำงครบองค์ประกอบของดนตรีประเภทน้ันๆ

วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือส่งเสริมให้ประชำชนกรุงเทพฯ ได้รับชมกำรแสดงดนตรีในหลำกหลำยรูปแบบ  2. เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นกำรท่องเท่ียว

ซ่ึงเป็นโครงกำรท่ีสอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี ๓ กำรลดควำมเหล่ือมล้ ำด้วยกำรบริหำรเมืองรูปแบบอำรยะส ำหรับทุกคน ยุทธศำสตร์ย่อยท่ี ๓.๔ 
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. แผนงานส่งเสริมนันทนาการและการกีฬา

.

. ผลผลิตส่งเสริมกีฬาเพ่ือการแข่งขัน -  รหัส 0702001

.

.

.

. หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

. จัดกำรแข่งขันกีฬำหรือส่งนักกีฬำ

ตัวแทนกรุงเทพมหำนครเข้ำร่วม

กำรแข่งขันกีฬำเพ่ือควำม

เป็นเลิศและ/หรืออำชีพต่อปี คร้ัง                     16                      17                    18                    19                    20

. จ ำนวนนักกีฬำ คน                 4,500                  5,000                5,500                6,000                7,000

.
ผู้เข้ำร่วมแข่งขัน คน/ คร้ัง

     1,000 คน    

 /4 คร้ัง

      1,200 คน     

 /5 คร้ัง

     1400 คน     

 / 6 คร้ัง

    1600 คน       

  / 7 คร้ัง

    1600 คน       

  / 7 คร้ัง

. จัดส่งนักกีฬำศูนย์ฝึกกีฬำเยำวชน

เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำ

เพ่ือควำมเป็นเลิศ ในระดับเยำวชน

และ/หรือระดับนักเรียน คร้ัง                     10                      11                    12                    13                    14

. ร้อยละของนักกีฬำศูนย์ฝึกกีฬำ

เยำวชนเป็นตัวแทน

กรุงเทพมหำนครเข้ำร่วมกำร

แข่งขันกีฬำเพ่ือควำมเป็นเลิศ

ในระดับเยำวชนและ

/หรือระดับนักเรียน ร้อยละ                     10                      10                    10                    10                    10

. รวมท้ังส้ิน บาท      170,499,930       111,545,290                   -                     -   

. เงินงบประมาณ บาท      170,499,930       111,545,290

. เงินนอกงบประมาณ บาท

.

ข้ันพ้ืนฐำน ข้ันก้ำวหน้ำ มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศทำงด้ำนกีฬำ เตรียมควำมพร้อมเยำวชนให้เป็นนักกีฬำตัวแทนของกรุงเทพมหำนครเพ่ือเข้ำร่วมกำรแข่งขัน 

ส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันในระดับเยำวชนและ/หรือระดับนักเรียน กำรบริหำรจัดกำรศูนย์ฝึกกีฬำเยำวชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

กำรแข่งขันกีฬำ ในระดับต่ำงๆ โดยจัดให้มีกำรคัดเลือกนักกีฬำ กำรฝึกสอนและฝึกซ้อมกีฬำประเภทต่ำงๆ ภำยใต้กำรดูแลของผู้ฝึกสอนอย่ำงต่อเน่ือง 

และเพ่ือให้กรุงเทพมหำนครมีนักกีฬำระดับเยำวชนท่ีมีทักษะกำรเล่นกีฬำข้ันพ้ืนฐำนท่ีถูกต้องและพัฒนำไปสู่ข้ันก้ำวหน้ำเพ่ือมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ 

และมีขีดควำมสำมำรถ เป็นตัวแทนของกรุงเทพมหำนครเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำในระดับต่ำง ๆ  โดยจัดให้มีกำรคัดเลือกนักกีฬำ ผู้ฝึกสอน และกำรฝึกซ้อมกีฬำ

ประเภทต่ำง ๆ อย่ำงต่อเน่ือง พร้อมท้ังสนับสนุนให้นักกีฬำเกิดกำรเรียนรู้และสร้ำงเสริมคุณธรรม

กิจกรรมหลัก : จัดกำรแข่งขัน จัดกำรคัดเลือก/สรรหำนักกีฬำสังกัดกรุงเทพมหำนคร ฝึกสอนและฝึกซ้อมนักกีฬำ เตรียมควำมพร้อมนักกีฬำเพ่ือเข้ำร่วม

กำรแข่งขัน ส่งนักกีฬำเข้ำร่วมแข่งขัน จัดเงินสนับสนุนนักกีฬำและผู้เก่ียวข้อง  คัดเลือก/สรรหำเยำวชนท่ีมีควำมโดดเด่นด้ำนกีฬำ เพ่ือฝึกซ้อมทักษะกำรเล่นกีฬำ 

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือเปิดโอกำสให้บุคคลได้พัฒนำควำมพร้อมทำงกำยภำพ พัฒนำทักษะและควำมเป็นเลิศทำงกำรกีฬำ โดยจัดให้มีกำรพัฒนำนักกีฬำอำชีพ

พัฒนำบุคลำกรกำรกีฬำ และสนับสนุนและจัดกำรแข่งขันกีฬำท้ังในระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ” 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้กรุงเทพมหำนครจัดกำรแข่งขันและจัดส่งนักกีฬำท่ีมีควำมพร้อมทำงกำยภำพและมีขีดควำมสำมำรถเป็นตัวแทนในกำรเข้ำร่วม



18

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 

โครงการส่งเสริมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ รหัส 07199-2

สร้ำงโอกำสทำงกำรกีฬำส ำหรับผู้สูงอำยุ ในกำรเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำในระดับเมือง ระดับชำติ คัดเลือกผู้มีควำมสำมำรถ

ทำงด้ำนทักษะกีฬำเป็นเลิศเป็นตัวแทนกรุงเทพมหำนคร เข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำในระดับเมือง ระดับชำติ 

เพ่ือให้นักกีฬำของกรุงเทพมหำนครได้มีโอกำสเก็บตัวฝึกซ้อมและมีประสบกำรณ์กำรแข่งขันกีฬำในระดับเมือง ระดับชำติ 

และพัฒนำศักยภำพของนักกีฬำให้คงควำมเป็นผู้น ำด้ำนกำรกีฬำในระดับประเทศ 

สอดคล้องกับแผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2566 - 2570)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรสร้ำงเมืองปลอดภัยและหยุ่นต่อวิกฤตกำรณ์ ยุทธศำสตร์ย่อยท่ี 1.5 เมืองสุขภำพดี (Healthy City) 

เป้ำประสงค์ท่ี 1.5.10 พัฒนำและส่งเสริมกิจกรรมทำงกำยของคนของกรุงเทพมหำนครให้มีวิถีชีวิตท่ีกระฉับกระเฉง 

(Sport for Life) กลยุทธ์ท่ี 1.5.10.4 ส่งเสริมกำรเล่นกีฬำข้ันพ้ืนฐำน กีฬำเพ่ือมวลชน กีฬำเพ่ือควำมเป็นเลิศ และกีฬำเพ่ืออำชีพ

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

งบประมาณท้ังส้ิน บาท

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

จ ำนวนผู้ผ่ำนกำรแข่งขัน คัดเลือกระดับภำค ร้อยละ ร้อยละ 80

รวมท้ังส้ิน บาท        68,000,000         15,233,200                   -                     -                     -   

เงินงบประมาณ บาท        68,000,000         15,233,200                   -                     -                     -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                    -                       -                     -                     -                     -   

วัตถุประสงค์  เพ่ือพัฒนำทักษะด้ำนกำรกีฬำสู่ควำมเป็นเลิศส ำหรับยุวชน เยำวชน ประชำชน ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนคร

กิจกรรมหลัก  จัดส่งนักกีฬำของกรุงเทพมหำนครในรุ่นเยำวชนท่ีมีศักยภำพทำงด้ำนกำรกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำในระดับชำติ

15,233,200                          

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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โครงการพัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศสู่กีฬาเพ่ืออาชีพ รหัส 07199-3

ส่งเสริมให้ประชำชนของกรุงเทพมหำนครร่วมชมและติดตำมเชียร์ทีมกีฬำของท้องถ่ิน และเป็นกำรส่งเสริม

และพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทำงกำรกีฬำด้ำนผู้ฝึกสอนสู่ระดับอำชีพ

สอดคล้องกับแผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2566 - 2570)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรสร้ำงเมืองปลอดภัยและหยุ่นต่อวิกฤตกำรณ์ ยุทธศำสตร์ย่อยท่ี 1.5 เมืองสุขภำพดี (Healthy City) 

เป้ำประสงค์ท่ี 1.5.10 พัฒนำและส่งเสริมกิจกรรมทำงกำยของคนของกรุงเทพมหำนครให้มีวิถีชีวิตท่ีกระฉับกระเฉง 

(Sport for Life) กลยุทธ์ท่ี 1.5.10.4 ส่งเสริมกำรเล่นกีฬำข้ันพ้ืนฐำน กีฬำเพ่ือมวลชน กีฬำเพ่ือควำมเป็นเลิศ และกีฬำเพ่ืออำชีพ

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

งบประมาณท้ังส้ิน บาท

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

อันดับกำรแข่งขัน คะแนนกำร

แข่งขัน

 ล ำดับ 1 - 5

รวมท้ังส้ิน บาท          3,871,000           3,871,000                   -                     -                     -   

เงินงบประมาณ บาท          3,871,000           3,871,000                   -                     -                     -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                    -                       -                     -                     -                     -   

วัตถุประสงค์  เพ่ือสร้ำงทีมนักกีฬำของกรุงเทพมหำนคร และส่งเข้ำแข่งขันกีฬำอำชีพท่ีหน่วยงำนต่ำงๆ จัดข้ึน

กิจกรรมหลัก  จัดส่งนักกีฬำของกรุงเทพมหำนครเพ่ือเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำเพ่ืออำชีพ 

.....................................................................................................................................................................................................

3,871,000                            

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร

โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือกลุ่มเปราะบาง รหัส 07199-15

ส่งเสริมสุขภำพส ำหรับผู้สูงอำยุ และผู้พิกำรในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนคร ส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำทักษะด้ำนกีฬำ

ของผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร และส่งเสริมและสนับสนุนนักกีฬำผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร ตัวแทนกรุงเทพมหำนครเข้ำร่วม

รำยกำรแข่งขันในระดับต่ำงๆ

สอดคล้องกับแผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2566 - 2570)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรสร้ำงเมืองปลอดภัยและหยุ่นต่อวิกฤตกำรณ์ ยุทธศำสตร์ย่อยท่ี 1.5 เมืองสุขภำพดี (Healthy City) 

เป้ำประสงค์ท่ี 1.5.10 พัฒนำและส่งเสริมกิจกรรมทำงกำยของคนของกรุงเทพมหำนครให้มีวิถีชีวิตท่ีกระฉับกระเฉง 

(Sport for Life)

1. กำรจัดส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำคนพิกำรแห่งชำติ คร้ังท่ี 38 ระดับภำค

2. กำรจัดส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำคนพิกำรแห่งชำติ คร้ังท่ี 38 ระดับชำติ

3. กำรจัดส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำอำวุโสแห่งชำติ คร้ังท่ี 5 ระดับภำค

4. กำรจัดส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำอำวุโสแห่งชำติ คร้ังท่ี 5 ระดับชำติ

5. กำรจัดส่งนักกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำผู้สูงอำยุแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 15 ประจ ำปี 2566

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

งบประมาณท้ังส้ิน บาท

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

จ ำนวนเหรียญรำงวัลท่ีได้รับรวมทุกรำยกำร เหรียญ 100

รวมท้ังส้ิน บาท                    -           20,700,000                   -                     -                     -   

เงินงบประมาณ บาท                    -           20,700,000                   -                     -                     -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                    -                       -                     -                     -                     -   

วัตถุประสงค์  ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มเปรำะบำงในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนคร ให้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมทำงสังคม

.......................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมหลัก  จัดส่งนักกีฬำของกรุงเทพมหำนคร ผู้สูงอำยุ และผู้พิกำร เข้ำร่วมกำรแข่งขัน ดังน้ี

......................................................................................................................................................................................................

20,700,000                          

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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. ผลผลิตสอนนันทนาการและกีฬาเพ่ือสุขภาพ -  รหัส 0702002

.

.

.

.

. หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

.  ชนิดกีฬำข้ันพ้ืนฐำนและ

ข้ันพัฒนำทักษะท่ีเปิดสอน ชนิด                     84                      84                    84                    84                    84

. จ ำนวนผู้มำลงทะเบียนเรียนกีฬำ

ข้ันพ้ืนฐำนและข้ันพัฒนำทักษะ คน             122,400              122,400             122,400             122,400             122,400

. กิจกรรมด้ำนนันทนำกำรข้ันพ้ืนฐำน

และข้ันพัฒนำทักษะท่ีเปิดสอน กิจกรรม                     51                      51                    51                    51                    51

. จ ำนวนผู้มำลงทะเบียนเรียน

นันทนำกำรข้ันพ้ืนฐำน

และข้ันพัฒนำทักษะ คน             107,840              108,000             108,000             108,000             108,000

. รวมท้ังส้ิน บาท        70,238,844         13,575,450                   -                     -   

. เงินงบประมาณ บาท        70,238,844         13,575,450

. เงินนอกงบประมาณ บาท

.

อบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำนด้ำนกำรกีฬำ

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกท่ีสะอำดได้มำตรฐำน ปลอดภัย และจัดกำรแข่งขันกีฬำ กำรสอนกีฬำประเภทต่ำง ๆ สอนหลักสูตรนันทนำกำร ส่งเสริมกำรเล่นกีฬำ

และออกก ำลังกำยเพ่ือสุขภำพ และเพ่ือให้ประชำชนท่ัวไปได้เรียนรู้กิจกรรมนันทนำกำรตำมควำมสนใจ อันเป็นกำรส่งเสริมพลำนำมัยและพัฒนำทักษะใหม่ ๆ

โดยจัดให้มีหลักสูตรกำรสอนและกำรเรียนนันทนำกำร รวมถึงกำรจัดประกวดแข่งขันนันทนำกำรในศูนย์กีฬำและศูนย์เยำวชนต่ำงๆกำรจัดกิจกรรมนันทนำกำร

และเทศกำลงำนแสดงต่ำง ๆ รวมท้ังเพ่ือให้ประชำชนและบุคลำกรด้ำนกำรกีฬำของกรุงเทพมหำนคร ได้พัฒนำควำมรู้และทักษะทำงด้ำนกีฬำ และสำมำรถน ำควำมรู้

ท่ีได้รับไปใช้ได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม รวมถึงมีกำรเผยแพร่งำนด้ำนกีฬำผ่ำนส่ือประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ"

กิจกรรมหลัก : สอนกิจกรรมด้ำนนันทนำกำรและกีฬำเพ่ือสุขภำพ (ข้ันพ้ืนฐำนและข้ันพัฒนำทักษะ) ส่งเสริมนันทนำกำรและกีฬำผ่ำนส่ือประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือเปิดโอกำสให้บุคคลได้พักผ่อนหย่อนใจ ออกก ำลังกำย เล่นกีฬำในชีวิตประจ ำวัน ให้เหมำะสมกับสภำพร่ำงกำยของตน เพ่ือมีสุขภำพท่ีดี

ได้รับควำมเพลิดเพลิน ใช้เวลำว่ำงในกำรท ำกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ สร้ำงสรรค์โดยจัดให้มีสถำนท่ีท ำกิจกรรมร่วมกัน สถำนท่ีออกก ำลังกำย ลำนกีฬำ อุปกรณ์



22

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 

โครงการส่งเสริมพัฒนานันทนาการเพ่ือมวลชน รหัส 07199-1

ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณท้ังส้ิน 

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ร้อยละของผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม

กีฬำและนันทนำกำร   มีควำมพึงพอใจ

ร้อยละ 80

รวมท้ังส้ิน บาท          1,087,300           1,687,000

เงินงบประมาณ บาท          1,087,300           1,687,000

เงินนอกงบประมาณ บาท

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก เยำวชน และประชำชนได้มีโอกำสเข้ำร่วมกิจกรรมกีฬำและนันทนำกำรท่ีหลำกหลำยมำกข้ึน

2. เพ่ือให้เด็ก เยำวชน และประชำชนรู้จักใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและชุมชน

3. เพ่ือพัฒนำทักษะ ควำมรู้ ประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนผ่ำนกิจกรรมนันทนำกำร

สอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ท่ี 1 กำรสร้ำงเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตกำรณ์ ยุทธศำสตร์ย่อยท่ี 1.5

 เมืองสุขภำพดี (Healthy City) เป้ำประสงค์ท่ี 1.5.10 พัฒนำและส่งเสริมกิจกรรมทำงกำยของคนกรุงเทพมหำนคร

ให้มีวิถีชีวิตท่ีกระฉับกระเฉง (Sport for Life) กลยุทธ์ท่ี 1.5.10.1 ส่งเสริมพฤติกรรมกำรออกก ำลังกำยของชำว

กรุงเทพมหำนคร

กิจกรรมหลัก : เป็นกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนำด้ำนกีฬำและนันทนำกำร อำทิ จัดกำรประกวด และแข่งขัน

ค่ำยพักแรม กำรบรรยำย กำรอบรม กำรสำธิต กำรฝึกปฏิบัติฯ ให้แก่เด็ก เยำวชน ประชำชน ทุกเพศทุกวัย

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

1,687,000 บาท

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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. ผลผลิตศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชนและลานกีฬา -  รหัส 0702003

.

.

.

.

. หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

. สถำนบริกำรด้ำนกีฬำ

และนันทนำกำรของกทม

อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน ร้อยละ                     90                      80                    80                    80                    80

. จ ำนวนศูนย์กีฬำ แห่ง                     12                      12                    12                    12                    12

. จ ำนวนศูนย์เยำวชน แห่ง                     36                      35                    35                    35                    35

. จ ำนวนลำนกีฬำ แห่ง                 1,104                  1,044                1,044                1,044                1,044

. จ ำนวนสนำมกีฬำกลำงแจ้ง แห่ง                     85                      85                    85                    85                    85

. จ ำนวนอำคำรกีฬำในร่ม แห่ง                     27                      27                    27                    27                    27

. จ ำนวนห้องกิจกรรมนันทนำกำร ห้อง                   209                    213                   213                   213                   213

. จ ำนวนห้องเสริมสร้ำงสมรรถภำพ

ทำงกำย ห้อง                     45                      45                    45                    45                    45

. จ ำนวนสระว่ำยน้ ำ แห่ง                     26                      26                    26                    26                    26

. จ ำนวนผู้ใช้บริกำรสนำมกีฬำ

กลำงแจ้ง คน             538,000              550,000             550,000             550,000             550,000

. จ ำนวนผู้ใช้บริกำรอำคำรกีฬำในร่ม คน             344,000              517,500             522,500             527,500             532,500

. จ ำนวนผู้ใช้บริกำรห้องกิจกรรม

นันทนำกำร คน             211,000              286,000             286,000             286,000             286,000

. จ ำนวนผู้ใช้บริกำรห้องเสริมสร้ำง

สมรรถภำพทำงกำย คน             229,000              284,000             289,000             294,000             299,000

. จ ำนวนผู้ใช้บริกำรสระว่ำยน้ ำ คน               86,000              122,000             123,000             124,000             125,000

. จ ำนวนผู้ใช้บริกำรลำนกีฬำ คน 12,458,830 7,101,320 7,101,320 7,101,320 7,101,320 

. จ ำนวนลำนกีฬำท่ีชนะ

กำรประกวด แห่ง                     18                      18                    18                    18                    18

. ผลส ำรวจควำมพึงพอใจ

ผู้มำใช้บริกำร ร้อยละ                     75                      80                    80                    80                    80

. รวมท้ังส้ิน บาท      421,646,554       404,537,060                   -                     -   

. เงินงบประมาณ บาท      421,646,554       404,537,060

. เงินนอกงบประมาณ บาท

.

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถออกก ำลังกำย เล่นกีฬำ ได้อย่ำงเหมำะสมและถูกวิธี โดยใช้ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีทำงกำรกีฬำ

และท ำกิจกรรมนันทนำกำรได้ตำมอัธยำศัย โดยจัดให้มีสถำนท่ี อุปกรณ์และส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกท่ีสะอำด ได้มำตรฐำนและปลอดภัย รวมถึงบุคลำกร

ทำงด้ำนกีฬำท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถให้ค ำแนะน ำในกำรออกก ำลังกำยและเล่นกีฬำ”

กิจกรรมหลัก : ให้บริกำร สนับสนุน และพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรศูนย์กีฬำ ศูนย์เยำวชน และลำนกีฬำ ให้บริกำรทดสอบสมรรถภำพ อบรมควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์

กำรกีฬำแก่บุคลำกรด้ำนกีฬำ เด็ก เยำวชน ประชำชน

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด
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โครงการส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมในศูนย์เยาวชน รหัส  07199-5

เมืองสุขภำพดี (Healthy City) เป้ำประสงค์ท่ี 1.5.10 พัฒนำและส่งเสริมกิจกรรมทำงกำยของคนกรุงเทพมหำนคร

ให้มีวิถีชีวิตท่ีกระฉับกระเฉง (Sport for Life)  กลยุทยธ์ท่ี 1.5.10.1 ส่งเสริมพฤติกรรมกำรออกก ำลังกำยของ

ชำวกรุงเทพมหำนคร กลยุทธ์ท่ี 1.5.10.3 พัฒนำบริกำรและจัดกิจกรรมให้หลำกหลำยตรงกับควำมต้องกำรของประชำชน

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

งบประมาณท้ังส้ิน 

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

จ ำนวนกิจกรรมด้ำนนันทนำกำรมีควำม

หลำกหลำยเพ่ิมมำกข้ึน

กิจกรรม 1

ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร ร้อยละ 75

รวมท้ังส้ิน บาท 33,466,600 32,729,100  -  -

เงินงบประมาณ บาท 33,466,600 32,729,100  -  -

เงินนอกงบประมาณ บาท  -  -  -  -  -

มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี มีควำมสำมำรถในกำรใช้เหตุผลและเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต

สอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ท่ี 1 กำรสร้ำงเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตกำรณ์ ยุทธศำสตร์ย่อยท่ี 1.5 

กิจกรรมหลัก เป็นกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ ด้ำนนันทนำกำรให้แก่ประชำชนท่ัวไป ซ่ึงจะมีท้ังกำรฝึกสอน กำรอบรม กำรสำธิต เป็นต้น

32,729,100 บาท

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ 1. 	เพ่ือให้เด็ก เยำวชน และประชำชนทุกกลุ่มเป้ำหมำย กระท ำกิจกรรมในเวลำว่ำงท่ีก่อให้เกิดกำรเรียนรู้

แสวงหำข้อมูลในกำรตัดสินใจด้วยตนเอง มีทักษะในกำรด ำเนินชีวิตจำกกำรกระท ำกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีดีเหมำะกับกำรน ำไปใช้

ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง

2. เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยำวชน และประชำชนมีควำมพร้อมท้ังทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์ สังคม

และสติปัญญำ สำมำรถด ำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่ำงเป็นสุข

3. เพ่ือส่งเสริมควำมเป็นผู้น ำ มีควำมเช่ือม่ันในตนเอง รักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและส่ิงแวดล้อม
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โครงการส่งเสริมกีฬาข้ันพ้ืนฐาน รหัส 07199-1

เพ่ือคัดเลือกสมำชิกท่ีมีควำมสำมำรถทำงกำรกีฬำ ส่งเสริมให้พัฒนำและได้รับประสบกำรณ์ในกำรเล่นกีฬำ และเป็นตัวแทน

กรุงเทพมหำนครเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำระดับเยำวชน และส่งเสริมให้บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำให้มีศักยภำพในด้ำน

กำรบริหำรจัดกำรกีฬำ สอดคล้องกับแผนพัฒนำกรุงเทพมหำนคร ระยะ 20 ปี ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2566 - 2570)

ยุทธศำสตร์ท่ี 1 กำรสร้ำงเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตกำรณ์ ยุทธศำสตร์ย่อยท่ี 1.5 เมืองสุขภำพดี (Healthy City) 

เป้ำประสงค์ท่ี 1.5.10 พัฒนำและส่งเสริมกิจกรรมทำงกำยของคนกรุงเทพมหำนครให้มีวิถีชีวิตท่ีกระฉับกระเฉง 

(Sport for Life) กลยุทธ์ท่ี 1.5.10.4 ส่งเสริมกำรเล่นกีฬำข้ันพ้ืนฐำน กีฬำเพ่ือมวลชน กีฬำเพ่ือควำมเป็นเลิศ และกีฬำเพ่ืออำชีพ

ระยะเวลาด าเนินการ  ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

งบประมาณท้ังส้ิน บาท

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

1. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมกีฬำ คน  500 - 800 คน

2. ควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ร้อยละ ร้อยละ 80

รวมท้ังส้ิน บาท          2,001,300           1,964,000                   -                     -                     -   

เงินงบประมาณ บาท          2,001,300           1,964,000                   -                     -                     -   

เงินนอกงบประมาณ บาท                    -                       -                     -                     -                     -   

วัตถุประสงค์  เพ่ือให้เด็ก เยำวชน และประชำชนได้เรียนรู้ทักษะทำงด้ำนกีฬำ รวมท้ังกฎ กติกำ มำรยำทในกำรเล่นกีฬำ

.......................................................................................................................................................................................................

กิจกรรมหลัก  จัดกิจกรรมกำรแข่งขันกีฬำให้สมำชิกศูนย์กีฬำ ศูนย์เยำวชน และศูนย์เยำวชนกรุงเทพมหำนคร (ไทย-ญ่ีปุ่น)

......................................................................................................................................................................................................

1,964,000                            

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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. ผลผลิตส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชนและประชาชน -  รหัส 0702004

.

.

.

.

. หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

. ส่งเสริมควำมเข้ำใจของเด็ก

และเยำวชน ต่อกำรเข้ำมำ

มีส่วนร่วมเพ่ือกำรพัฒนำเมือง คร้ัง                      3                       3                      3                      3                      3

. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมกีฬำ คน             434,000              434,000             434,000             434,000             434,000

. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม

นันทนำกำร คน             186,500              186,500             186,500             186,500             186,500

. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมอนุรักษ์

และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

และประเพณี คน               27,000                27,000              27,000              27,000              27,000

. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรม

วันเด็กแห่งชำติ คน               39,400                39,400              39,400              39,400              39,400

. จ ำนวนคร้ังของกำรจัดกิจกรรม

สภำเด็กและเยำวชน คร้ัง                      8                       6                      6                      6                      6

. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมอ่ืน ๆ คน                 1,500                  1,500                1,500                1,500                1,500

. รวมท้ังส้ิน บาท        41,229,030           8,910,420                   -                     -   

. เงินงบประมาณ บาท        41,229,030           8,910,420

. เงินนอกงบประมาณ บาท

.

วัตถุประสงค์ : “เพ่ือให้เด็ก เยำวชนและประชำชน ได้แลกเปล่ียนควำมรู้ แสดงออก เพ่ิมพูนทักษะ กระบวนกำรคิด และประสบกำรณ์ โดยเปิดโอกำสให้เด็ก

เยำวชนและประชำชนได้ใช้เวลำว่ำงในกำรพบปะสังสรรค์และท ำกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ร่วมกัน”

กิจกรรมหลัก : จัดกิจกรรมกีฬำและนันทนำกำร กิจกรรมอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี กิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ กิจกำรสภำเด็กและเยำวชน

และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด
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โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 

โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ประจ าปี 2566 รหัส 07199-4

ระยะเวลาด าเนินการ 

งบประมาณท้ังส้ิน 

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

1. จ ำนวนเด็ก เยำวชน และครอบครัว   ท่ี

เข้ำร่วมกิจกรรม

คน 5,000  -  -  - 

2. ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วม

กิจกรรม

ร้อยละ  ร้อยละ 75  -  -  - 

รวมท้ังส้ิน บาท 2,000,000 2,000,000 - - -

เงินงบประมาณ บาท 2,000,000 2,000,000 - - -

เงินนอกงบประมาณ บาท - - - - -

4. เคร่ืองเล่นเด็ก ฯลฯ

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

เล้ียงดูเด็ก ด้วยกำรส่งเสริมสนับสนุนอย่ำงต่อเน่ืองในกำรสร้ำงคุณภำพชีวิตท่ีดีแก่เด็ก

สอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ท่ี 1 กำรสร้ำงเมืองปลอดภัยและหยุ่นตัวต่อวิกฤตกำรณ์ ยุทธศำสตร์ย่อยท่ี 1.5 เมืองสุขภำพดี

(Healthy City) เป้ำประสงค์ท่ี 1.5.10 พัฒนำและส่งเสริมกิจกรรมทำงกำยของคนกรุงเทพมหำนคร ให้มีวิถีชีวิตท่ี

กระฉับกระเฉง (Sport for Life) กลยุทธ์ท่ี 1.5.10.1 ส่งเสริมพฤติกรรมกำรออกก ำลังกำยของชำวกรุงเทพมหำนคร	

กิจกรรมหลัก : เป็นกำรจัดกิจกรรมให้กับเด็ก เยำวชน และครอบครัว ท่ีมำร่วมงำนในวันเด็กแห่งชำติ ไม่น้อยกว่ำ 5,000 คน 

......................................................................................................................................................................................................โดยมีกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น กำรแสดงบนเวที เกม แจกของขวัญของรำงวัล เป็นต้น กิจกรรมท่ีจัด ประกอบด้วย

1. กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เชิงปฏิบัติกำรของหน่วยงำนในสังกัดกรุงเทพมหำนคร ภำครัฐและภำคเอกชน

2. กิจกรรมกำรแสดงบนเวที ดนตรี นำฏศิลป์ และกำรแสดงอ่ืน ๆ

3. เกมเบ็ดเตล็ด กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเปิดโอกำสให้เด็ก เยำวชน และครอบครัวได้มีโอกำสกระท ำกิจกรรมร่วมกันอย่ำงหลำกหลำย เป็นกำร

เสริมสร้ำงสัมพันธภำพท่ีดีในครอบครัว

2. เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ ประสบกำรณ์ พัฒนำศักยภำพในกำรแก้ปัญหำ

และกำรเช่ือมโยงควำมรู้ สู่กำรน ำไปใช้ตำมควำมเหมำะสมแก่วัยในกำรด ำรงชีวิตได้อย่ำงเป็นสุข

3. เพ่ือให้ผู้ใหญ่ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรสร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ อบรม ส่ังสอน ดูแล

2,000,000 บาท

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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. ผลผลิตส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย – รหัส 0702006

.

.

.

.

. หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

. ผู้มำใช้บริกำรห้องสมุด

เพ่ือกำรเรียนรู้ คน           2,015,833            2,116,677          2,222,511          2,333,637          2,450,319

. จ ำนวนหนังสือห้องสมุด

เพ่ือกำรเรียนรู้ เล่ม             887,124              931,480             978,054          1,026,956          1,078,303

. ผู้มำใช้บริกำรห้องสมุดเคล่ือนท่ี คน               10,255                10,767              11,305              11,870              12,463

. จ ำนวนหนังสือห้องสมุดเคล่ือนท่ี   เล่ม               13,125                13,781              14,470              15,194              15,953

บริกำรตอบค ำถำมและช่วยกำรค้นคว้ำ คร้ัง               86,184                90,493              95,017              99,768             104,756

. บริกำรยืมคืน คร้ัง             330,321              364,837             364,179             382,388             401,507

. บริกำรอินเตอร์เน็ท  คร้ัง             121,590              127,669             134,052             140,755             147,792

. ผู้มำใช้บริกำรพิพิธภัณฑ์เด็ก

กรุงเทพมหำนคร คน             181,293              201,437             223,819             248,687             261,121

. จ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำร/กิจกรรม

ส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้ คน               79,203                83,163              87,321              91,688              96,272

. รวมท้ังส้ิน บาท      182,495,990       178,828,630                   -                     -   

. เงินงบประมาณ บาท      182,495,990       178,828,630

. เงินนอกงบประมาณ บาท

.

เป้าหมายปฏิบัติงาน/ ตัวช้ีวัด
งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด

วัตถุประสงค์ : "เพ่ือให้ห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้กรุงเทพมหำนคร เป็นแหล่งค้นคว้ำ แหล่งเรียนรู้ สำมำรถแสวงหำข้อมูล ข่ำวสำรควำมรู้ต่ำง ๆ

โดยจัดให้มีบริกำรและกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ตรงกับควำมต้องกำรของประชำชน"

กิจกรรมหลัก : บริหำรจัดกำร สนับสนุนกำรด ำเนินงำน พัฒนำกำรบริกำรและจัดท ำโครงกำร/กิจกรรมของหอสมุดเมืองกรุงเทพมหำนคร ห้องสมุดเพ่ือกำรเรียนรู้

ห้องสมุดเคล่ือนท่ี พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหำนคร และศูนย์กำรเรียนรู้ในรูปแบบอ่ืน
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โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ตามอัธยาศัย รหัส 07199-1

 1.  เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยำวชน และประชำชนรู้จักใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ห่ำงไกล ยำเสพติด

 2. เพ่ือส่งเสริมเด็ก เยำวชนและประชำชนให้มีนิสัยรักกำรอ่ำน มีวัฒนธรรมในกำรอ่ำนท่ีย่ังยืน

 3. เพ่ือสร้ำงสรรค์ประสบกำรณ์เครือข่ำยกำรเรียนรู้ท่ีหลำกหลำย

 4. เพ่ือให้บริกำรข่ำวสำรและควำมรู้ต่ำงๆ ท่ีทันต่อเหตุกำรณ์ควำมเคล่ือนไหวของประเทศและโลก

 5. เพ่ือส่งเสริมภำพพจน์ด้ำนกำรให้บริกำรสำธำรณะในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนคร ในกำรจัดกิจกรรม

ส่งเสริมกำรอ่ำนท่ีเป็นประโยชน์ต่อเด็ก เยำวชน และประชำชน

สอดคล้องกับประเด็นยุทธ์ท่ี 3 กำรลดควำมเหล่ือมล้ ำ ด้วยกำรบริหำรเมืองรูปแบบอำรยะส ำหรับทุกคน   

ยุทธศำสตร์ย่อยท่ี 3.3 กำรศึกษำส ำหรับทุกคน เป้ำประสงค์ท่ี 3.3.7 ศึกษำและพัฒนำเน้ือหำกำรเรียนรู้ตำมอัธยำศัย

ท่ีสอดคล้องกับควำมต้องกำรของประชำชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้ำหมำยในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนคร

กลยุทธ์ท่ี 3.3.7.2 น ำข้อมูลท่ีได้จำกกำรส ำรวจมำด ำเนินกำรพัฒนำเน้ือหำกำรเรียนรู้ตำมอัธยำศัยท่ีสอดคล้อง 

กับควำมต้องกำรของประชำชนแต่ละช่วงวัยและกลุ่มเป้ำหมำย ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหำนคร

ระยะเวลาด าเนินการ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2566

งบประมาณท้ังส้ิน 

หน่วยนับ ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

จ ำนวนผู้ใช้บริกำรเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10

ร้อยละควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 75

รวมท้ังส้ิน บาท 2,148,600 2,148,600  -  -  -

เงินงบประมาณ บาท 2,148,600 2,148,600  -  -  -

เงินนอกงบประมาณ บาท  -  -  -  -  -

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 

วัตถุประสงค์

กิจกรรมหลัก กิจกรรมพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ตำมอัธยำศัยส ำหรับเยำวชน, กิจกรรมครบรอบ 78 ปี วันสันติภำพไทย,

......................................................................................................................................................................................................กิจกรรมเปิดโลกนิทำน,  กิจกรรมวันภำษำไทย, กิจกรรมสร้ำงสุขด้วยกำรอ่ำนกับผู้สูงอำยุ, กิจกรรมวันเด็กแห่งชำติประจ ำปี 2566

2,148,600 บาท

เป้ำหมำยปฏิบัติงำน/ ตัวช้ีวัด งบประมำณ/ประมำณกำรรำยจ่ำยล่วงหน้ำ/ค่ำเป้ำหมำยของตัวช้ีวัด
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บาท
รายละเอียดงบประมาณจ าแนกตามงบรายจ่าย
ด้านการบริหารจัดการและบริหารราชการกรุงเทพมหานคร บาท
แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคล บาท
ผลผลิตรายจ่ายบุคลากร บาท
1. งบรายจ่ายบุคลากร บาท

1.1 เงินเดือน  บาท
01101-1  เงินเดือน 202,660,980        บำท
01102-1  เงินเล่ือนข้ันเล่ือนระดับ 11,947,000         บำท
01106-1  เงินประจ ำต ำแหน่งของข้ำรำชกำร 1,393,200           บำท
01107-1  เงินค่ำตอบแทนเป็นรำยเดือนของข้ำรำชกำร 2,317,200           บำท
01108-1  เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของข้ำรำชกำร 394,470              บำท
01109-1  เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของข้ำรำชกำร 259,480              บำท

1.2 ค่าจ้างประจ า บาท
01201-1 ค่ำจ้ำงประจ ำ 60,056,500         บำท
01202-1 เงินเพ่ิมค่ำจ้ำงประจ ำ 2,913,700           บำท
01205-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงประจ ำ 921,340              บำท
01206-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงประจ ำ 504,680              บำท

1.3 ค่าจ้างช่ัวคราว บาท
02101-1 ค่ำจ้ำงช่ัวครำว 13,387,300         บำท
02102-1 เงินเพ่ิมกำรครองชีพช่ัวครำวของลูกจ้ำงช่ัวครำว 1,801,800           บำท
02103-1 เงินช่วยเหลือค่ำครองชีพของลูกจ้ำงช่ัวครำว 3,036,000           บำท

1.4 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท
03119-1 เงินตอบแทนพิเศษของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ 173,400              บำท
03122-1 เงินตอบแทนพิเศษของข้ำรำชกำร 161,400              บำท
03128-1 เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้ำงประจ ำ 554,480              บำท
03135-1 ค่ำตอบแทนเหมำจ่ำยแทนกำรจัดหำรถประจ ำต ำแหน่ง 1,296,000           บำท
03217-1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 933,600              บำท
03217-2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 1,008,000           บำท
03293-1 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 226,900              บำท

ส านักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเท่ียว

งบประมาณตามโครงสร้างผลผลิต 1,330,560,000                   

305,947,430                      
305,947,430  
218,972,330  

64,396,220    

4,353,780     

18,225,100    

413,614,530                      
305,947,430                      
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แผนงานบริหารงานกรุงเทพมหานคร บาท
ผลผลิตอ านวยการและบริหารส านัก บาท
1. งบด าเนินงาน บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ 
ค่ำตอบแทนเหมำจ่ำยเป็นรำยเดือนแทนกำรใช้รถ
ประจ ำต ำแหน่ง ค่ำตอบแทนกรรมกำรผู้อ่ำนตรวจ
และประเมินผลงำนทำงวิชำกำร ฯลฯ

1.1.2 ค่าใช้สอย บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์และอำคำรส ำนักงำน
ค่ำซ่อมแซมยำนพำหนะ ค่ำซ่อมแซมศูนย์เยำวชน ฯ
ค่ำจ้ำงเหมำเอกชนจัดเก็บเอกสำร ฯลฯ

1.1.3 ค่าวัสดุ บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำ ประปำ งำนบ้ำน งำนครัว 
และงำนสวน ค่ำวัสดุส ำนักงำนประเภทเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์
ค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน ฯลฯ 

1.2 ค่าสาธารณูปโภค บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่ำไฟฟ้ำส ำนักงำน 
ค่ำน้ ำประปำ ค่ำโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 
ค่ำบริกำรอินเตอร์เน็ตส ำนักงำน ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท
ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ บาท

ส านักงานเลขานุการ
05105-1 (1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนส ำนักงำน 

พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร (OS) แบบ GGWA 
ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย 3 เคร่ือง 73,530               บำท

05105-2 (2) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน 
(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) 
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร (OS) แบบ GGWA 
ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย 10 เคร่ือง 255,100              บำท

104,342,830  

3,324,270     

107,667,100                      
107,667,100                      

27,425,430    
5,089,450     

4,993,320     

17,342,660    

76,917,400    

3,324,270     
3,324,270     
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05105-3 (3) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนประมวลผล แบบท่ี 2 
(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) 
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร (OS) แบบ GGWA 
ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย 1 เคร่ือง 38,510               บำท

05105-4 (4) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน 
(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) 
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร (OS) แบบ GGWA 
ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย 2 เคร่ือง 51,020               บำท

05119-5 (5) เคร่ืองโทรสำร แบบใช้กระดำษธรรมดำ 
ส่งเอกสำรได้คร้ังละไม่น้อยกว่ำ 20 แผ่น 1 เคร่ือง 13,500               บำท

05134-7 (6) กล้องถ่ำยภำพระบบดิจิตอล ควำมละเอียด
ไม่น้อยกว่ำ 33 ล้ำนพิกเซล 1 กล้อง 117,000              บำท

05152-9 (7) เคร่ืองโทรศัพท์ 1 เคร่ือง 1,300                 บำท
05198-4 (8) เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ 

ชนิด Network แบบท่ี 2 (38 หน้ำ/นำที) 1 เคร่ือง   15,000               บำท
05198-6 (9) เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 

พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
ขนำด A3 1 เคร่ือง 22,300               บำท

05203-13 (10) เคร่ืองถ่ำยเอกสำร ระบบดิจิตอล (ขำว - ด ำ)  
ควำมเร็ว 20 แผ่นต่อนำที 1 เคร่ือง 87,500               บำท

ส านักงานนันทนาการและส่งเสริมการเรียนรู้
05105-1 (11) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน 

(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) 
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร (OS) แบบ GGWA 
ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย 3 เคร่ือง 76,530               บำท

05203-3 (12) เคร่ืองถ่ำยเอกสำร ระบบดิจิตอล (ขำว - ด ำ) 
ควำมเร็ว 30 แผ่นต่อนำที 1 เคร่ือง 120,000              บำท

ส านักงานวัฒนธรรมและการท่องเท่ียว
05105-1 (13) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน 

(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) 
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร (OS) แบบ GGWA 
ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย 3 เคร่ือง 76,530               บำท
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05105-4 (14) เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนส ำนักงำน 
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร (OS) แบบ GGWA 
ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย 1 เคร่ือง 24,510               บำท

05198-2 (15) เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ 
ชนิด Network แบบท่ี 1 (28 หน้ำ/นำที) 1 เคร่ือง 8,900                 บำท

05203-3 (16) เคร่ืองถ่ำยเอกสำร ระบบดิจิตอล (ขำว - ด ำ) 
ควำมเร็ว 20 แผ่นต่อนำที 1 เคร่ือง 87,500               บำท

05208-5 (17) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน 
ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี 
หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุด ไม่ต่ ำกว่ำ 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ 1 คัน 850,000              บำท

กองการกีฬา
05101-7 (18) เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน 

(รำคำรวมค่ำติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืน
หรือแบบแขวน ขนำด 48,000 บีทียู 3 เคร่ือง 160,500              บำท

05101-8 (19) เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน 
(รำคำรวมค่ำติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืน
หรือแบบแขวน ขนำด 44,000 บีทียู 1 เคร่ือง 52,000               บำท

05105-5 (20) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน 
(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว)       
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร (OS) แบบ GGWA 
ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย 3 เคร่ือง 76,530               บำท

05105-6 (21) เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำนส ำนักงำน 
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร (OS) แบบ GGWA 
ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย 1 เคร่ือง 24,510               บำท

05208-9 (22) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 3 ตัน 6 ล้อ 
ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 3,000 ซีซี 
หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 80 กิโลวัตต์ 1 คัน 1,092,000           บำท
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ด้านเศรษฐกิจและการพาณิชย์ บาท
แผนงานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว บาท
ผลผลิตส่งเสริมการท่องเท่ียว บาท
1. งบด าเนินงาน บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ และค่ำเบ้ียประชุมประชุม
คณะกรรมกำรขับเคล่ือนอุตสำหกรรมไมซ์
ของกรุงเทพมหำนคร ประจ ำปี 2566

1.1.2 ค่าใช้สอย บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่ำจ้ำงเหมำดูแลทรัพย์สินและรักษำควำมปลอดภัย ฯ
ค่ำจ้ำงเหมำรักษำควำมสะอำดและดูแลต้นไม้ ฯ
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเป็นรำยบุคคล ฯลฯ

1.1.3 ค่าวัสดุ บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน
ค่ำวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่ำวัสดุส ำนักงำน
ประเภทเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ

1.2 ค่าสาธารณูปโภค บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่ำไฟฟ้ำส ำนักงำน
ค่ำโทรศัพท์ส ำนักงำน ค่ำน้ ำประปำ

2. งบลงทุน บาท
ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท
ค่าครุภัณฑ์ บาท

05119-9 เคร่ืองโทรสำรแบบใช้กระดำษธรรมดำ
ส่งเอกสำรได้คร้ังละไม่น้อยกว่ำ 20 แผ่น 1 เคร่ือง 13,500               บำท

3. งบรายจ่ายอ่ืน บาท
07199-1 (1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน

เทศกำลลอยกระทงกรุงเทพมหำนคร 2,000,000           บำท

40,688,780                       
40,688,780                       
13,042,300                       

11,028,800    
9,628,300     

606,630        

110,750        

1,400,500     

13,500         

8,910,920     

13,500         

13,500         

2,000,000     
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บาท
งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07199-2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดท ำและปรับปรุงเว็บไซต์
กำรท่องเท่ียวกรุงเทพมหำนคร 2,500,000           บำท

บาท
งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07199-7 ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรตลำดท่องเท่ียว
ในต่ำงประเทศ (Roadshows/Trade shows) 11,555,100         บำท

บาท
งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07199-8 ค่ำใช้จ่ำยในกำรสนับสนุนกำรจัดประชุมและนิทรรศกำร
นำนำชำติ (MICE) ของกรุงเทพมหำนคร
ในฐำนะเมืองเจ้ำภำพกำรจัดงำน 8,300,000           บำท

โครงการจัดท าและปรับปรุงเว็บไซต์การท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร 2,500,000                         
2,500,000     

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์

8,300,000                         
8,300,000     

(Roadshows/Trade shows)

ของกรุงเทพมหานครในฐานะเมืองเจ้าภาพการจัดงาน

โครงการส่งเสริมการตลาดท่องเท่ียวในต่างประเทศ
11,555,100                       

11,555,100    

โครงการสนับสนุนการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติ (MICE)
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ผลผลิตพัฒนาบริการและแหล่งท่องเท่ียว บาท
1. งบด าเนินงาน บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ 
1.1.2 ค่าวัสดุ บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน
ค่ำวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่ำวัสดุส ำนักงำน
ประเภทเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ

1.2 ค่าสาธารณูปโภค บาท
ค่ำไปรษณีย์ 

2. งบลงทุน บาท
ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท
ค่าครุภัณฑ์ บาท

05105-12 (1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน
(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว)
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร (OS) แบบ GGWA 
ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย 3 เคร่ือง 76,530               บำท

05119-14 (2) เคร่ืองโทรสำรแบบใช้กระดำษธรรมดำ
ส่งเอกสำรได้คร้ังละไม่น้อยกว่ำ 20 แผ่น 1 เคร่ือง 13,500               บำท

05198-13 (3) เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ ชนิด Network 
แบบท่ี 1 (28 หน้ำ/นำที) 1 เคร่ือง 8,900                 บำท

3. งบรายจ่ายอ่ืน บาท
07199-11 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมพัฒนำ

กำรท่องเท่ียววิถีใหม่สำยคลองประวัติศำสตร์ 4,000,000           บำท

98,930         
98,930         
98,930         

4,000,000     

4,728,180                         
629,250        
626,750        
516,000        

110,750        

2,500           
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บาท
งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07199-12 ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรกำรท่องเท่ียว
ของกรุงเทพมหำนครสู่ควำมเป็นมืออำชีพ 209,200              บำท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

โครงการจัดกิจกรรมท่องเท่ียววัฒนธรรมน าความสุขสู่ผู้สูงวัยในกรุงเทพมหานคร 354,000            บาท
งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07199-13 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมท่องเท่ียววัฒนธรรม
น ำควำมสุขสู่ผู้สูงวัยในกรุงเทพมหำนคร 354,000              บำท

354,000        

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์
โครงการจัดท าและปรับปรุงเว็บไซต์การท่องเท่ียวกรุงเทพมหานคร 209,200                           

209,200        
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ด้านพัฒนาสังคมและชุมชนเมือง บาท
แผนงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม บาท
ผลผลิตส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย บาท
1. งบด าเนินงาน บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท
1.1.1 ค่าตอบแทน บาท

ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ
1.1.2 ค่าใช้สอย บาท

ค่ำจ้ำงเหมำรักษำควำมสะอำดและดูแลต้นไม้ ฯ
ค่ำจ้ำงเหมำดูแลทรัพย์สินและรักษำควำมปลอดภัย ฯ

1.1.3 ค่าวัสดุ บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและน้ ำมันหล่อล่ืน
ค่ำวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ค่ำวัสดุส ำนักงำน
ประเภทเคร่ืองเขียน แบบพิมพ์ ฯลฯ

1.2 ค่าสาธารณูปโภค บาท
ค่ำโทรศัพท์ส ำนักงำน 
ค่ำโทรศัพท์เคล่ือนท่ี ค่ำไปรษณีย์

2. งบลงทุน บาท
ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท
ค่าครุภัณฑ์ บาท

05105-16 (1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน 
(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) 
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร (OS) แบบ GGWA 
ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย 10 เคร่ือง 255,100              บำท

05203-18 (2) เคร่ืองถ่ำยเอกสำร ระบบดิจิตอล (ขำว - ด ำ)
ควำมเร็ว 20 แผ่นต่อนำที 1 เคร่ือง 87,500               บำท

342,600        

74,500         

1,657,310     
497,040        

342,600        
342,600        

1,049,520     

110,750        

78,526,940                       
15,879,510                       

1,731,810     

876,256,690                      
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3. งบเงินอุดหนุน บาท
06199-2 เงินอุดหนุนให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอิสลำม

ประจ ำกรุงเทพมหำนคร เพ่ือจัดกำรทดสอบกอรี
กรุงเทพมหำนครและสนับสนุนกำรจัดงำนเมำลิดกลำง
แห่งประเทศไทย ประจ ำปี พ.ศ. 2566 1,000,000           บำท
รวม 2 โครงกำร ได้แก่ 
- โครงกำรจัดกำรทดสอบกอรีกรุงเทพมหำนคร 

ประจ ำปี พ.ศ. 2566 
- โครงกำรสนับสนุนกำรจัดงำนเมำลิดกลำง

แห่งประเทศไทย ประจ ำปี พ.ศ. 2566 

4. งบรายจ่ายอ่ืน บาท
07199-15 (1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

เน่ืองในวันส ำคัญทำงประเพณี ประจ ำปี 2566 9,982,500           บำท
07199-16 (2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

เน่ืองในวันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ ประจ ำปี 2566 2,000,000           บำท
07199-17 (3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร

พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินกรุงเทพมหำนคร 646,000              บำท
07199-18 (4) ค่ำใช้จ่ำยในกำรอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ภูมิปัญญำ

และวัฒนธรรมท้องถ่ินกรุงเทพมหำนคร 176,600              บำท

12,805,100    

1,000,000     
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ผลผลิตหอศิลป์กรุงเทพมหานคร บาท
1. งบด าเนินงาน บาท

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ บาท
ค่าใช้สอย บาท

ค่ำจ้ำงเหมำดูแลทรัพย์สินและรักษำควำมปลอดภัย ฯ
ค่ำจ้ำงเหมำรักษำควำมสะอำด ฯ
ค่ำจ้ำงเหมำบริหำรจัดกำรระบบอุปกรณ์ ฯ

2. งบเงินอุดหนุน บาท
06199-1 เงินอุดหนุนให้มูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรม

แห่งกรุงเทพมหำนคร 13,636,000         บำท
รวม 13 โครงกำร ได้แก่
- โครงกำรจัดแสดงผลงำนของศิลปินอำวุโส 

(Master Series) 
- โครงกำรบ่มเพำะและสร้ำงเครือข่ำยศิลปินรุ่นใหม่ 

EARLY YEARS PROJECT 
- โครงกำรนิทรรศกำรสังคมสูงวัย

กับศิลปะร่วมสมัย 
- โครงกำรศิลปะกำรแสดง 
- โครงกำรเทศกำลภำพยนตร์คัดสรร 

: Cultural Perspective Film Screening 
- โครงกำร Dialogue with the Master 
- โครงกำรกำรเรียนรู้ส ำหรับเยำวชนประจ ำปี 

(BACC Kid’s Calendar ๒๐๒๓) 
- โครงกำรด ำเนินงำนห้องสมุดศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรม

แห่งกรุงเทพมหำนคร 
- โครงกำรอบรมนักกำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรม 

: TAM (Training for Art Managers) 
- โครงกำรจัดจ้ำงเจ้ำหน้ำท่ีน ำชมนิทรรศกำรอบรม

เพ่ือพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำท่ีน ำชมนิทรรศกำร 

29,020,600                       
15,384,600    
15,384,600    
15,384,600    

13,636,000    
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- โครงกำรเสวนำ / สัมมนำเครือข่ำย
ศิลปวัฒนธรรมเชิงนโยบำย 

- โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรส ำหรับบุคลำกร
ทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรม ประจ ำปี 2566 

- โครงกำรศิลปะเสวนำ (Online) ประจ ำปี 2566 
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ผลผลิตสังคีตกรุงเทพมหานคร บาท
1. งบด าเนินงาน บาท

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท
1.1 ค่าตอบแทน บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่ำตอบแทนอำสำสมัคร ฯ
ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ ค่ำตอบแทน
ผู้น ำกิจกรรมท่ีมีควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำน ฯลฯ

1.2 ค่าใช้สอย บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่ำด ำเนินกำรงำนพระรำชพิธี รัฐพิธี พิธี 
และกิจกรรมเน่ืองในโอกำสวันส ำคัญ ค่ำด ำเนินกำร
งำนหรือกิจกรรมด้ำนดนตรีเพ่ือสำธำรณะประโยชน์ ฯลฯ

1.3 ค่าวัสดุ บาท
ค่ำเคร่ืองแต่งกำยอำสำสมัคร ฯ
ค่ำเคร่ืองแต่งกำยนักดนตรี นักร้อง นักแสดง
ค่ำวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองดนตรีและเคร่ืองเสียง

2. งบลงทุน บาท
ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท
ค่าครุภัณฑ์ บาท

05133-5 (1) ล ำโพงมอนิเตอร์ส ำหรับกีต้ำร์ 2 ตู้ 40,000               บำท
05133-6 (2) ชุดล ำโพง แอคทีฟคอลัมน์ 2 ชุด 232,000              บำท
05133-7 (3) ไมโครโฟนแบบก้ำนยำว 2 ตัว 17,780               บำท
05133-8 (4) ไมโครโฟนส ำหรับร้องเพลง 10 อัน 80,000               บำท
05133-9 (5) ไมโครโฟนส ำหรับเคร่ืองดนตรี 10 ชุด 65,000               บำท
05133-10 (6) กีต้ำร์คลำสิคไฟฟ้ำ 2 เคร่ือง 47,800               บำท
05133-11 (7) เคร่ืองปรับแรงดันไฟฟ้ำ 2 ตัว 24,000               บำท

3. งบรายจ่ายอ่ืน บาท
07199-1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรมกำรประกวด

ขับร้องเพลงพระรำชนิพนธ์ของพระบำท
สมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพล-
อดุลยเดชมหำรำชบรมนำถบพิตร 2,000,000           บำท

506,580        
506,580        
506,580        

32,277,830                       
29,771,250    
29,771,250    
22,623,400    

6,211,000     

936,850        

2,000,000     
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บาท
งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07199-2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม
กำรแสดงดนตรีกรุงเทพมหำนคร 1,349,000           บำท

โครงการจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีกรุงเทพมหานคร 1,349,000                         
1,349,000     

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์
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แผนงานส่งเสริมนันทนาการและการกีฬา บาท
ผลผลิตส่งเสริมกีฬาเพ่ือการแข่งขัน บาท
1. งบด าเนินงาน บาท

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท
1.1 ค่าตอบแทน บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่ำตอบแทนวิทยำกรศูนย์ฝึกกีฬำเยำวชน ฯ
ค่ำตอบแทนอำสำสมัครศูนย์ฝึกกีฬำเยำวชน ฯ
ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำศูนย์ฝึกกีฬำเยำวชน ฯลฯ

1.2 ค่าใช้สอย บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำอำหำรหลัก อำหำรเสริม
นักเรียนศูนย์ฝึกกีฬำเยำวชน ค่ำจ้ำงเหมำรักษำควำมสะอำด
ค่ำจ้ำงเหมำดูแลทรัพย์สินและรักษำควำมปลอดภัย ฯลฯ

1.3 ค่าวัสดุ บาท
ค่ำเคร่ืองแต่งกำยนักเรียนศูนย์ฝึกกีฬำเยำวชน ฯ
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ฝึกซ้อมกีฬำศูนย์ฝึกกีฬำเยำวชน ฯ

2. งบลงทุน บาท
ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท
ค่าครุภัณฑ์ บาท

ศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนดินแดง
05101-12 (1) เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน 

(รำคำรวมค่ำติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน 
ขนำด 44,000 บีทียู 13 เคร่ือง 676,000              บำท

05101-47 (2) เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน
(รำคำรวมค่ำติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน 
ขนำด 40,000 บีทียู 2 เคร่ือง 99,000               บำท

05101-48 (3) เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน
(รำคำรวมค่ำติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน 
ขนำด 30,000 บีทียู 1 เคร่ือง 41,500               บำท

05105-17 (4) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน 
(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) 
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร (OS) แบบ GGWA 
ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย 10 เคร่ือง 255,100              บำท

797,729,750                      
111,545,290                      

106,890,140  
106,890,140  

54,583,700    

36,803,940    

15,502,500    

4,655,150     
4,655,150     
4,655,150     
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05133-24 (5) ชุดอุปกรณ์ยกน้ ำหนักแข่งขัน
ส ำหรับนักกีฬำผู้ชำย 1 ชุด 750,000              บำท

05199-25 (6) เคร่ืองซักผ้ำ แบบอุตสำหกรรม
ขนำด 200 ปอนด์ 2 เคร่ือง 1,926,000           บำท

05203-10 (7) เคร่ืองถ่ำยเอกสำร ระบบดิจิตอล (ขำว - ด ำ) 
 ควำมเร็ว 20 แผ่นต่อนำที 2 เคร่ือง 175,000              บำท

ศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนมีนบุรี
05105-18 (8) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน

(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) 
พร้อมโปรแกรมระบบปฏิบัติกำร (OS) แบบ GGWA 
ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย 5 เคร่ือง 127,550              บำท

05133-23 (9) เคร่ืองช่ังน้ ำหนักแบบดิจิตอล
พร้อมท่ีวัดส่วนสูง 1 เคร่ือง 20,000               บำท

05199-26 (10) เคร่ืองรีดผ้ำชนิดกดทับ 3 เคร่ือง 67,500               บำท
05203-11 (11) เคร่ืองถ่ำยเอกสำร ระบบดิจิตอล (ขำว - ด ำ)   

ควำมเร็ว 20 แผ่นต่อนำที 1 เคร่ือง 87,500               บำท
ศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชนธนบุรี
05199-13 (12) เคร่ืองอบผ้ำ ขนำด 200 ปอนด์ 1 เคร่ือง 430,000              บำท
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บาท
งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07199-2 ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกีฬำเพ่ือควำมเป็นเลิศ 15,233,200         บำท

บาท
งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07199-3 ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำกีฬำ
เพ่ือควำมเป็นเลิศสู่กีฬำเพ่ืออำชีพ 3,871,000           บำท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ

โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือกลุ่มเปราะบาง 20,700,000        บาท
งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07199-15 ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือกลุ่มเปรำะบำง 20,700,000         บำท

แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร

20,700,000    

3,871,000     

โครงการส่งเสริมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 15,233,200                       
15,233,200    

โครงการพัฒนากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศสู่กีฬาเพ่ืออาชีพ 3,871,000                         

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์
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ผลผลิตสอนนันทนาการและกีฬาเพ่ือสุขภาพ บาท
1. งบด าเนินงาน บาท

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท
1.1 ค่าตอบแทน บาท

ค่ำตอบแทนผู้น ำกิจกรรมท่ีมีควำมเช่ียวชำญเฉพำะด้ำน
ค่ำตอบแทนอำสำสมัครศูนย์เยำวชนกรุงเทพมหำนคร(ไทย-ญ่ีปุ่น)
ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำ

1.2 ค่าใช้สอย บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่ำด ำเนินกำรกิจกรรมฝึกสอนทักษะกีฬำ
และนันทนำกำร เงินสมทบกองทุนประกันสังคมอำสำสมัคร ฯ
ค่ำด ำเนินกำรกิจกรรมลำนนันทนำกำร ฯลฯ

1.3 ค่าวัสดุ บาท
ค่ำเคร่ืองแต่งกำยนำฎศิลป์

2. งบรายจ่ายอ่ืน บาท
07199-4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกีฬำเพ่ือสุขภำพ 1,219,600 บำท

13,575,450                       

12,355,850    
11,376,440    

44,000         

1,219,600     

935,410        

12,355,850    
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บาท
งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07199-1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมพัฒนำนันทนำกำรเพ่ือมวลชน 1,687,000 บำท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์
โครงการส่งเสริมพัฒนานันทนาการเพ่ือมวลชน 1,687,000                         

1,687,000     
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ผลผลิตศูนย์กีฬา ศูนย์เยาวชนและลานกีฬา บาท
1. งบด าเนินงาน บาท

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท
1.1 ค่าตอบแทน บาท

ส่วนใหญ่เป็นค่ำตอบแทนอำสำสมัครศูนย์เยำวชน
ค่ำตอบแทนอำสำสมัครช่วยปฏิบัติงำนของศูนย์บริกำร ฯ
ค่ำตอบแทนอำสำสมัครลำนกีฬำ ฯลฯ

1.2 ค่าใช้สอย บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่ำจ้ำงเหมำรักษำควำมสะอำดและดูแลต้นไม้ ฯ
ค่ำจ้ำงเหมำดูแลทรัพย์สินและรักษำควำมปลอดภัย
ค่ำเช่ำท่ีดิน ค่ำจ้ำงเหมำดูแลระบบไฟฟ้ำและประปำ ฯลฯ

1.3 วัสดุ บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำ ประปำ งำนบ้ำน งำนครัว 
และงำนสวน ค่ำวัสดุอุปกรณ์กีฬำส ำหรับศูนย์กีฬำฯ
ค่ำวัสดุบ ำรุงสระว่ำยน้ ำ ค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิง ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ บาท

กลุ่มงานนันทนาการ 1
05105-231 (1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน

(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว)
พร้อมระบบปฏิบัติกำร (OS) แบบ GGWA
ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย 1 เคร่ือง 25,510               บำท

กลุ่มงานนันทนาการ 2
05198-99 (2) เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ

ชนิด Network แบบท่ี 1 (28 หน้ำ/นำที) 1 8,900                 บำท
ศูนย์เยาวชนบางขุนเทียน
05105-13 (3) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน

(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว)
พร้อมระบบปฏิบัติกำร (OS) แบบ GGWA
ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย 3 เคร่ือง 76,530               บำท

386,202,550  

404,537,060                      
386,202,550  

115,348,700  

255,151,620  

15,702,230    

12,514,510    
12,514,510    
8,380,510     
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ศูนย์เยาวชนดอนเมือง
05101-117 (4) เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน

(รำคำรวมค่ำติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน
ขนำด 40,000 บีทียู 4 เคร่ือง 198,000              บำท

05101-229 (5) เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน
(รำคำรวมค่ำติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน
ขนำด 36,000 บีทียู 1 เคร่ือง 45,500               บำท

05147-114 (6) โต๊ะอเนกประสงค์ 5 ตัว 19,000               บำท
05148-110 (7) เก้ำอ้ีท ำงำน ระดับปฏิบัติงำน,ปฏิบัติกำร,

ช ำนำญงำน,อำวุโส,ช ำนำญกำร 5 ตัว 14,000               บำท
ศูนย์เยาวชนหนองจอก
05101-124 (8) เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน

(รำคำรวมค่ำติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน
(ระบบ Inverter) ขนำด 40,000 บีทียู 6 เคร่ือง 351,000              บำท

05105-95 (9) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน
(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว)
พร้อมระบบปฏิบัติกำร (OS) แบบ GGWA
ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย 6 เคร่ือง 153,060              บำท

05147-116 (10) โต๊ะอเนกประสงค์ 1 ตัว 3,800                 บำท
ศูนย์เยาวชนจตุจักร
05101-225 (11) เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน 

(รำคำรวมค่ำติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน 
(ระบบ Inverter)ขนำด 40,000 บีทียู 4 เคร่ือง 234,000              บำท

05105-233 (12) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน 
(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) 
พร้อมระบบปฏิบัติกำร (OS) แบบ GGWA 
ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย 5 เคร่ือง 127,550              บำท

05203-238 (13) เคร่ืองถ่ำยเอกสำร ระบบดิจิตอล (ขำว - ด ำ) 
ควำมเร็ว 20 แผ่นต่อนำที 1 เคร่ือง 87,500               บำท
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ศูนย์เยาวชนวัดเวฬุราชิณ
05101-23 (14) เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน

(รำคำรวมค่ำติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน 
ขนำด 44,000 บีทียู 3 เคร่ือง 156,000              บำท

05101-231 (15) เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน
(รำคำรวมค่ำติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน 
ขนำด 40,000 บีทียู 1 เคร่ือง 49,500               บำท

05143-24 (16) โต๊ะท ำงำนระดับปฏิบัติงำน,ปฏิบัติกำร,
ช ำนำญงำน,อำวุโส,ช ำนำญกำร 1 ชุด 9,000                 บำท

ศูนย์เยาวชนวัดชัยพฤกษมาลา
05105-234 (17) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน

(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) 
พร้อมระบบปฏิบัติกำร (OS) แบบ GGWA 
ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย 1 เคร่ือง 25,510               บำท

05108-245 (18) ตู้เหล็กแบบ 2 บำน 5 ตู้ 28,500               บำท
05109-244 (19) ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก 1 ตู้ 6,700                 บำท
ศูนย์เยาวชนสวนอ้อย
05105-236 (20) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน

(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) 
พร้อมระบบปฏิบัติกำร (OS) แบบ GGWA 
ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย 2 เคร่ือง 51,020               บำท

05140-229 (21) รถโดยสำรขนำด 12 ท่ีน่ัง (ดีเซล)
ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี 
หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 90 กิโลวัตต์ 1 คัน 1,358,000           บำท

05203-239 (22) เคร่ืองถ่ำยเอกสำร ระบบดิจิตอล (ขำว - ด ำ)
ควำมเร็ว 20 แผ่นต่อนำที 1 เคร่ือง 87,500               บำท

ศูนย์เยาวชนบางกะปิ
05105-94 (23) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน 255,100              บำท

(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) 
พร้อมระบบปฏิบัติกำร (OS) แบบ GGWA 
ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย 10 เคร่ือง 

05148-111 (24) เก้ำอ้ีท ำงำน ระดับปฏิบัติงำน,ปฏิบัติกำร,
ช ำนำญงำน,อำวุโส,ช ำนำญกำร 4 ตัว 11,200               บำท
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ศูนย์เยาวชนบางเขน
05105-93 (25) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน 25,510               บำท

(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) 
พร้อมระบบปฏิบัติกำร (OS) แบบ GGWA 
ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย 1 เคร่ือง 

05108-103 (26) ตู้เหล็ก แบบ 2 บำน 6 ตู้ 34,200               บำท
05109-104 (27) ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก 3 ตู้ 20,100               บำท
05203-90 (28) เคร่ืองถ่ำยเอกสำร ระบบดิจิตอล (ขำว - ด ำ) 

ควำมเร็ว 20 แผ่นต่อนำที 1 เคร่ือง 87,500               บำท
ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่
05105-97 (29) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน

(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) 
พร้อมระบบปฏิบัติกำร (OS) แบบ GGWA 
ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย 1 เคร่ือง 25,510               บำท

05143-105 (30) โต๊ะท ำงำน ระดับปฏิบัติงำน,ปฏิบัติกำร,
ช ำนำญงำน,อำวุโส,ช ำนำญกำร 2 ชุด 18,000               บำท

05198-100 (31) เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ
ชนิด Network แบบท่ี 1 (28 หน้ำ/นำที) 1 เคร่ือง 8,900                 บำท

ศูนย์เยาวชนวัดธาตุทอง
05105-98 (32) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน 25,510               บำท

(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) 
พร้อมระบบปฏิบัติกำร (OS) แบบ GGWA 
ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย 1 เคร่ือง 

05140-89 (33) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนำด 1 ตัน 850,000              บำท
ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 ซีซี 
หรือก ำลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 110 กิโลวัตต์ 
ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ 1 คัน 

05203-91 (34) เคร่ืองถ่ำยเอกสำร ระบบดิจิตอล (ขำว - ด ำ) 
ควำมเร็ว 20 แผ่นต่อนำที 1 เคร่ือง 87,500               บำท

ศูนย์เยาวชนเกียกกาย
05108-246 (35) ตู้เหล็กแบบ 2 บำน 1 ตู้ 5,700                 บำท
05203-240 (36) เคร่ืองถ่ำยเอกสำร ระบบดิจิตอล (ขำว - ด ำ) 

ควำมเร็ว 20 แผ่นต่อนำที 1 เคร่ือง 87,500               บำท



53

ศูนย์เยาวชนบางนา
05143-106 (37) โต๊ะท ำงำน ระดับปฏิบัติงำน,ปฏิบัติกำร,

ช ำนำญงำน,อำวุโส,ช ำนำญกำร 3 ชุด 27,000               บำท
05147-113 (38) โต๊ะอเนกประสงค์ 2 ตัว 7,600                 บำท
05203-92 (39) เคร่ืองถ่ำยเอกสำร ระบบดิจิตอล (ขำว - ด ำ) 

ควำมเร็ว 20 แผ่นต่อนำที 1 เคร่ือง 87,500               บำท
ศูนย์เยาวชนสะพานสูง
05147-115 (40) โต๊ะอเนกประสงค์ 10 ตัว 38,000               บำท
05148-112 (41) เก้ำอ้ีท ำงำน ระดับปฏิบัติงำน,ปฏิบัติกำร,

ช ำนำญงำน,อำวุโส,ช ำนำญกำร 5 ตัว 14,000               บำท
05198-101 (42) เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขำวด ำ 

ชนิด Network แบบท่ี 1 (28 หน้ำ/นำที) 1 เคร่ือง 8,900                 บำท
05198-102 (43) เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก

พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 1 เคร่ือง 4,000                 บำท
ศูนย์กีฬารามอินทรา
05101-43 (44) เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน 

(รำคำรวมค่ำติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน 
ขนำด 13,000 บีทียู 1 เคร่ือง 23,500               บำท

05109-59 (45) ตู้เหล็ก แบบ 4 ล้ินชัก 1 ตู้ 6,700                 บำท
 ศูนย์กีฬาวชิรเบญจทัศ
05133-38 (46) เคร่ืองขยำยเสียงแบบอเนกประสงค์ 

ก ำลังขับไม่น้อยกว่ำ 800 วัตต์ 1 ชุด 305,000              บำท
ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
05133-39 (47) เคร่ืองขยำยเสียงแบบอเนกประสงค์ 

ก ำลังขับไม่น้อยกว่ำ 800 วัตต์ 1 ชุด 305,000              บำท
05133-49 (48) เคร่ืองช่ังน้ ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมท่ีวัดส่วนสูง 1 เคร่ือง 20,000               บำท
ศูนย์กีฬาอ่อนนุช
05133-48 (49) เคร่ืองช่ังน้ ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมท่ีวัดส่วนสูง 1 เคร่ือง 20,000               บำท
05133-60 (50) เคร่ืองออกก ำลังกำยกลำงแจ้งพร้อมติดต้ัง 1 ชุด 1,750,000           บำท
05133-64 (51) เคร่ืองว่ิงไฟฟ้ำ 1 เคร่ือง 518,000              บำท
05133-65 (52) จักรยำนน่ังป่ัน 1 เคร่ือง 276,000              บำท
05133-66 (53) จักรยำนเอนป่ัน 1 เคร่ือง 311,000              บำท
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2.1.2 ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท
05399-214 ปรับปรุงศูนย์เยำวชนบำงเขน 4,134,000           บำท

- งำนร้ือวัสดุของเดิม 1 รำยกำร
- งำนปรับปรุงเวทีและห้องเก็บของ 1 รำยกำร
- งำนปรับปรุงห้องน้ ำชำย-หญิง 1 รำยกำร
- งำนปรับปรุงโถงกิจกรรม 1 รำยกำร
- งำนปรับปรุงหลังคำ 1 รำยกำร
- งำนไฟฟ้ำส่องสว่ำง 1 รำยกำร
- งำนอ่ืนๆ 1 รำยกำร
- งำนครุภัณฑ์

3. งบรายจ่ายอ่ืน บาท
07199-5 (1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรกีฬำ

และกำรออกก ำลังกำย 5,000,000           บำท
07199-6 (2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมวิทยำศำสตร์

และเทคโนโลยีกำรกีฬำ 358,400              บำท
07199-14 (3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรเสริมสร้ำงสุขภำพ

และสมรรถภำพทำงกำย 461,600              บำท

5,820,000     

4,134,000     

และรำยละเอียดตำมแบบเลขท่ี สวท.645/1-16
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บาท
งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07199-1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรกำรส่งเสริมกีฬำข้ันพ้ืนฐำน 1,964,000           บำท

บาท
งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07199-5 ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมสังคม
และวัฒนธรรมในศูนย์เยำวชน 32,729,100         บำท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์
โครงการส่งเสริมกีฬาข้ันพ้ืนฐาน 1,964,000                         

1,964,000     

โครงการส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมในศูนย์เยาวชน 32,729,100                       
32,729,100    
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ผลผลิตส่งเสริมกิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน บาท
1. งบด าเนินงาน บาท

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท
1.1 ค่าตอบแทน บาท

ค่ำตอบแทนอำสำสมัครช่วยปฏิบัติงำนด้ำนสภำเด็ก
และเยำวชนประจ ำศูนย์เยำวชนกรุงเทพมหำนคร (ไทย-ญ่ีปุ่น) 

1.2 ค่าใช้สอย บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมอำสำสมัครด้ำนสภำเด็ก
และเยำวชนประจ ำศูนย์เยำวชนกรุงเทพมหำนคร (ไทย-ญ่ีปุ่น)

2. งบรายจ่ายอ่ืน บาท
07199-2 (1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกิจกำรสภำเด็ก

และเยำวชนกรุงเทพมหำนคร 3,300,000           บำท
07199-2 (2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนวันเด็กแห่งชำติ

เขตพระรำชฐำนในพระองค์ ประจ ำปี 2566 2,759,000           บำท
07199-3 (3) ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมเยำวชนดีเด่นกรุงเทพมหำนคร

(ประกำยเพชร) คร้ังท่ี 18 ประจ ำปี 2566 822,300              บำท
07199-6 (4) ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกิจกรรม

สัปดำห์วันเด็กแห่งชำติ ประจ ำปี 2566 1,384,000           บำท

8,910,420                         
645,120        
645,120        
614,400        

30,720         

8,265,300     
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บาท
งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07199-4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำนฉลองวันเด็กแห่งชำติ
ของกรุงเทพมหำนคร ประจ ำปี 2566 2,000,000           บำท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์
โครงการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติของกรุงเทพมหานคร ประจ าปี 2566 2,000,000                         

2,000,000     
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ผลผลิตส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย บาท
1. งบด าเนินงาน บาท

ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ บาท
1.1 ค่าตอบแทน บาท

ค่ำตอบแทนอำสำสมัครส่วนห้องสมุดและกำรเรียนรู้
ค่ำอำหำรท ำกำรนอกเวลำส่วนห้องสมุดและกำรเรียนรู้

1.2 ค่าใช้สอย บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่ำจ้ำงเหมำรักษำควำมสะอำดห้องสมุด ฯ
ค่ำจ้ำงเหมำดูแลทรัพย์สินและรักษำควำมปลอดภัยห้องสมุด ฯ
ค่ำเช่ำอำคำรหอสมุดเมืองกรุงเทพมหำนคร ฯลฯ

1.3 ค่าวัสดุ บาท
ส่วนใหญ่เป็นค่ำทรัพยำกรสำรสนเทศ
ค่ำวัสดุอุปกรณ์ส ำหรับห้องสมุด ค่ำวัสดุไฟฟ้ำ 
ประปำ งำนบ้ำน งำนครัว และงำนสวน ฯลฯ

2. งบลงทุน บาท
ค่าครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง บาท
ค่าครุภัณฑ์ บาท

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
05131-82 (1) เคร่ืองเล่นมัลติมีเดีย 2 เคร่ือง 5,980                 บำท
05198-85 (2) เก้ำอ้ีไม้ 2 ตัว 5,000                 บำท
05199-83 (3) แผงเหล็ก ก้ันจรำจร ขนำด 2 เมตร มีล้อเล่ือน 10 แผง 21,400               บำท
ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต
05101-228 (4) เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน 

(รำคำรวมค่ำติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน 
(ระบบ Inverter) ขนำด 24,000 บีทียู 1 เคร่ือง 40,900               บำท

05101-39 (5) เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน 
(รำคำรวมค่ำติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน 
(ระบบ Inverter) ขนำด 30,000 บีทียู 15 เคร่ือง 708,000              บำท

05101-40 (6) เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน 
(รำคำรวมค่ำติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน 
(ระบบ Inverter) ขนำด 18,000 บีทียู 4 เคร่ือง 134,000              บำท

120,325,000  

19,188,500    

3,974,130     
3,974,130     

178,828,630                      
167,220,100  
167,220,100  
27,706,600    

3,974,130     
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05199-47 (7) เคร่ืองท ำน้ ำเย็น แบบต่อท่อ ขนำด 1 ก๊อก 1 เคร่ือง 12,800               บำท
05203-45 (8) เคร่ืองถ่ำยเอกสำร ระบบดิจิตอล (ขำว-ด ำ) 

ควำมเร็ว 20 แผ่นต่อนำที 1 เคร่ือง 87,500               บำท
ห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เสรีไทยอนุสรณ์
05101-310 (9) เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน 

(รำคำรวมค่ำติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน 
(ระบบ Inverter) ขนำด 20,000 บีทียู 1 เคร่ือง 35,500               บำท

05101-35 (10) เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน 
(รำคำรวมค่ำติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน 
(ระบบ Inverter) ขนำด 40,000 บีทียู 2 เคร่ือง 117,000              บำท

05101-36 (11) เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน 
(รำคำรวมค่ำติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน 
(ระบบ Inverter) ขนำด 36,000 บีทียู 2 เคร่ือง 107,200              บำท

05101-38 (12) เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน 
(รำคำรวมค่ำติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน 
(ระบบ Inverter) ขนำด 30,000 บีทียู 1 เคร่ือง 47,200               บำท

05148-49 (13) เก้ำอ้ีท ำงำนระดับปฏิบัติงำน,ปฏิบัติกำร,
ช ำนำญงำน,อำวุโส,ช ำนำญกำร 1 ตัว 2,800                 บำท

05198-72 (14) เก้ำอ้ีอเนกประสงค์โครงเหล็ก 
(ส ำหรับน่ังอ่ำนหนังสือ) 30 ตัว 107,400              บำท

ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้เคหะชุมชนดินแดง 2
05101-37 (15) เคร่ืองปรับอำกำศ แบบแยกส่วน 

(รำคำรวมค่ำติดต้ัง) แบบต้ังพ้ืนหรือแบบแขวน 
(ระบบ Inverter) ขนำด 48,000 บีทียู 2 เคร่ือง 121,800              บำท

05198-76 (16) โต๊ะอ่ำนหนังสือ 4 ตัว 32,240               บำท
ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ลาดกระบัง
05105-43 (17) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน 

(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) 
พร้อมระบบปฏิบัติกำร (OS) แบบ GGWA 
ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย 10 เคร่ือง 255,100              บำท

05198-65 (18) เก้ำอ้ีโซฟำแบบปรับระดับ 17 ตัว 240,890              บำท
05198-66 (19) เก้ำอ้ีเหล็กหมุนมีพนักพิง 

มีเท้ำแขน แบบปรับระดับได้ 9 ตัว 19,800               บำท
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05199-41 (20) เคร่ืองชุดอุปกรณ์ลงรหัสข้อมูลและยืม-คืน 
หนังสือส ำหรับเจ้ำหน้ำหน้ำท่ี 1 เคร่ือง 96,300               บำท

05199-42 (21) เคร่ืองระบบประตูตรวจสอบและป้องกัน
ทรัพยำกรสำรสนเทศห้องสมุดสูญหำย 1 เคร่ือง 401,250              บำท

ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ดุสิต
05105-44 (22) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน 

(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) 
พร้อมระบบปฏิบัติกำร (OS) แบบ GGWA 
ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย 9 เคร่ือง 229,590              บำท

ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ห้วยขวาง
05105-87 (23) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำนส ำนักงำน 

(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) 
พร้อมระบบปฏิบัติกำร (OS) แบบ GGWA 
ท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตำมกฎหมำย 16 เคร่ือง 408,160              บำท

05133-79 (24) ไมโครโฟนไร้สำย (คู่) 1 ชุด 12,000               บำท
05198-70 (25) เก้ำอ้ีคอมพิวเตอร์ส ำหรับเด็ก 11 ตัว 54,450               บำท
ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้มีนบุรี
05131-86 (26) เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 

ขนำด 3,500 ANSI Lumens 1 เคร่ือง 27,900               บำท
05133-78 (27) ไมโครโฟนไร้สำย (คู่) 1 ชุด 12,000               บำท
05133-81 (28) ตู้ล ำโพงอเนกประสงค์แบบเคล่ือนท่ี พร้อมไมค์ลอย 1 ชุด 13,000               บำท
05198-69 (29) เก้ำอ้ีคอมพิวเตอร์ส ำหรับเด็ก 11 ตัว 54,450               บำท
05199-80 (30) ม่ำนม้วนกันแสง 14 ม้วน 149,800              บำท
ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้สะพานสูง
05148-50 (31) เก้ำอ้ีท ำงำนระดับปฏิบัติงำน,ปฏิบัติกำร,

ช ำนำญงำน,อำวุโส,ช ำนำญกำร 3 ตัว 8,400                 บำท
ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้สวนลุมพินี
05148-52 (32) เก้ำอ้ีท ำงำนระดับปฏิบัติงำน,ปฏิบัติกำร,

ช ำนำญงำน,อำวุโส,ช ำนำญกำร 2 ตัว 5,600                 บำท
05198-71 (33) เก้ำอ้ีอเนกประสงค์ชนิดท่ีน่ังไม้ 

(ส ำหรับน่ังอ่ำนหนังสือ) 26 ตัว 117,000              บำท
05198-74 (34) เก้ำอ้ีบุนวม (โซฟำ) 

ท่ีน่ังเด่ียวหุ้มหนังเทียม มีพนักพิง 7 ตัว 58,800               บำท
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ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้บางบอน
05198-67 (35) เก้ำอ้ีเหล็กหมุนมีพนักพิง 

มีเท้ำแขน แบบปรับระดับได้ 10 ตัว 22,000               บำท
ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้ทุ่งครุ
05198-68 (36) เก้ำอ้ีเหล็กหมุนมีพนักพิง 

มีเท้ำแขน แบบปรับระดับได้ 14 ตัว 30,800               บำท
05198-73 (37) เก้ำอ้ีบุนวม (โซฟำ) 

ท่ีน่ังเด่ียวหุ้มหนังเทียม ไม่มีพนักพิง 10 ตัว 53,700               บำท
05198-77 (38) โต๊ะอ่ำนหนังสือ 2 ตัว 16,120               บำท
05203-46 (39) เคร่ืองถ่ำยเอกสำร ระบบดิจิตอล (ขำว-ด ำ) 

ควำมเร็ว 20 แผ่นต่อนำที 1 เคร่ือง 87,500               บำท
ห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้อนงคาราม
05199-48 (40) เคร่ืองท ำน้ ำเย็น แบบต่อท่อ ขนำด 1 ก๊อก 1 เคร่ือง 12,800               บำท

3. งบรายจ่ายอ่ืน บาท
07199-3 (1) ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำร

หอสมุดเมืองกรุงเทพมหำนคร 3,074,400           บำท
07199-4 (2) ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรพิพิธภัณฑ์เด็ก

กรุงเทพมหำนครแห่งท่ี 2 (ทุ่งครุ) 4,560,000           บำท

7,634,400     
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บาท
งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07199-1 ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้
เพ่ือพัฒนำกำรเรียนรู้ตำมอัธยำศัย 2,148,600           บำท

โครงการตามแผนยุทธศาสตร์
โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ตามอัธยาศัย 2,148,600                         

2,148,600     
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งบประมาณเพ่ือชดใช้เงินยืมเงินสะสม บาท
งบรายจ่ายอ่ืน บาท

07101-1 (1) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 
เพ่ือทดรองจ่ำยเป็นเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ 
ค่ำจ้ำงช่ัวครำว และเงินอ่ืนท่ีเบิกจ่ำยในลักษณะเดียวกัน 
ส ำหรับงวดเดือนกรกฎำคม 2564 22,208,200         บำท

07101-1 (2) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 
เพ่ือทดรองจ่ำย ตำมโครงกำรปรับปรุง
ศูนย์กีฬำเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษำ (บำงบอน) 
ส ำหรับค่ำงำนงวดท่ี 5 และงวดท่ี 6 (บำงส่วน) 10,793,000         บำท

07101-2 (3) ชดใช้เงินยืมเงินสะสมปี 2564 
เพ่ือทดรองจ่ำยเป็นเงินเดือนและค่ำจ้ำงประจ ำ 
ค่ำจ้ำงช่ัวครำว และเงินอ่ืนท่ีเบิกจ่ำยในลักษณะเดียวกัน 
ส ำหรับงวดเดือนสิงหำคม 2564 22,725,800         บำท

55,727,000                       
55,727,000    


