ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ สํานั กงานเขตบางกอกนอย

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละของจํานวนคลองที่ถูกฟ้ ื นฟู
ปรับปรุงและคืนสภาพเพื่อเป็ นแกม
ลิงธรรมชาติและมีระบบระบายน้ํ าที่
ดีข้ น
ึ

ระดับความ
สําเร็จ
ผลลัพธ
(Outcome)

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายโยธา)

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

(1) กอสรางเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดทองคลอง) คลองวัดยางจากถนนจรัญสนิทวงศถึง
คลองบางขุนศรี
(งบประมาณ 37,647,588 บาท)
(2) กิจกรรมขุดลอกคลองมะนาว จากซอย
จรัญสนิทวงศ 43 ถึงซอยจรัญสนิทวงศ 45
(งบประมาณ 222,000 บาท)

าน

มิติท่ี

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2563

(3) กิจกรรมขุดลอกคลองวัดยาง จากถนน
จรัญสนิทวงศถึงถนนพรานนก
(งบประมาณ 712,000 บาท)

มิติที่ 1

รอยละความสําเร็จของการติดตงั ้
ไฟฟ าแสงสวางตามแผนที่กําหนด
(ฝ ายโยธา)

รอยละความสําเร็จในการปรับปรุง
/ขยายถนน ตรอก ซอยในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร

ผลผลิต (Output) 90.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) ปรับปรุงซอยอรุณอมรินทร 39 (เหลา
ลดา) จากบานเลขที่ 15/1 ถึง 417/31
(งบประมาณ 677,000 บาท)

-

(2) ปรับปรุงซอยจรัญสนิทวงศ 31 แยก 7
(งบประมาณ 5,556,000 บาท)

พ

(ฝ ายโยธา)

(1) โครงการติดตงั ้ และซอมแซมไฟฟ าแสง สวางในพ้ น
ื ที่
(งบประมาณ 0 บาท)

ม

มิติที่ 1

(5) โครงการเตรียมความพรอมและแกไข
ปั ญหาน้ํ าทวมพ้ น
ื ที่เขตบางกอกนอย
ประจําปี  พ.ศ. 2563
(งบประมาณ 0 บาท)

ห

(4) กิจกรรมขุดลอกคลองตนไทร จากสาม
แยก (ประตูเกา) ถึงสุดเขตคลอง
(งบประมาณ 653,000 บาท)

(3) ปรับปรุงทางเดินเทาชุมชนวัฒนสุข
นิเวศน จากซอยบางขุนนนท 29 ถึงบาน
เลขที่ 113/18
(งบประมาณ 569,000 บาท)

ท

(4) ปรับปรุงซอยบางขุนนนท 14
(งบประมาณ 871,000 บาท)

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

ความสําเร็จในการจัดทําระบบฐาน
ขอมูลผูประกอบการที่เป็ นแหลง
กําเนิดน้ํ าเสียในกรุงเทพมหานคร
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

รอยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการ
ป องกันโรคไขเลือดออกครบ 4 กิจ
กรรม
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

จํานวนผูปวยดวยโรคไขเลือดออก
ลดลงจากฐานปี 2562 ไมนอยกวา
รอยละ 5
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมให
สถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
รอยละความสําเร็จของการแจง
ประเมินภาษี
(ฝ ายรายได)

กร
ุงเ

มิติที่ 1

(5) คาใชจายในการซอมแซม บํารุงรักษา
ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประ
โยชน เพื่อแกไขปัญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน
(งบประมาณ 3,000,000 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

1.00 (จํานวนฐาน (จํานวนฐานขอ (1) โครงการสํารวจขอมูลระบบบําบัด
ขอมูล)
มูล)
นํ้ าเสียของสถานประกอบการ
(งบประมาณ 0 บาท)

-

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) การปองกันควบคุมโรคไขเลือดออก
(งบประมาณ 0 บาท)

-

ผลลัพธ
(Outcome)

5.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการรวบรวมสถิติขอมูลผูปวย โรคไขเลือดออกรายเดือน จากกองควบคุม
โรคติดตอ สํานักอนามัย
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
(งบประมาณ 103,000 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) โครงการสํารวจจัดเก็บขอมูลที่ดินและ สิ่งปลูกสราง
(งบประมาณ 0 บาท)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.

-
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รอยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยก
และนํากลับไปใชประโยชนที่แหลง
กําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อเทียมกับปี 2560

ผลการดําเนิ น
งาน

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

20.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

มิติที่ 1

มิติที่ 1

รอยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัด
แยกจากแหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ เมื่อ
เทียบกับปี 2560
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
พื้นที่สีเขียวเพิ่มข้ น
ึ

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

มิติที่ 1

์ างการเรียนในวิชาหลัก
ผลสัมฤทธิท
จากการทอดสอบทางการศึกษาระดับ
ชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานของโรงเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑที่กําหนด

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

(1) โครงการเรงรัดติดตามลูกหนี้คางชําระ ภาษี
(งบประมาณ 0 บาท)
(1) คาใชจายตามโครงการอาสาสมัครชัก
ลากมูลฝอยในชุมชน
(งบประมาณ 650,700 บาท)

-

(2) คาใชจายในการสงเสริมการแปรรูป
มูลฝอยอินทรียเพื่อนํามาใชประโยชน
(งบประมาณ 50,000 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

15.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(3) การจัดการมูลฝอยประเภทอินทรีย ณ
แหลงกําเนิดอยางมีประสิทธิภาพ
(งบประมาณ 0 บาท)

(1) กิจกรรมการรวบรวมมูลฝอยอันตราย (งบประมาณ 0 บาท)

(1) คาใชจายในการบํารุงรักษา ปรับปรุง
และเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
(งบประมาณ 676,600 บาท)

-

(2) สํารวจพ้ น
ื ที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดลอม
ของเมืองที่ดีตอพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(3) สํารวจพ้ น
ื ที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ
(งบประมาณ 0 บาท)

(1) โครงการเรียนฟรี เรียนดีอยางมี
คุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 2,142,000 บาท)

-

(2) โครงการ เพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหา
นคร
(งบประมาณ 142,800 บาท)

(ฝ ายการศึกษา)

มิติที่ 1

(ฝ ายเทศกิจ)

จํานวนภูมิปัญญาจากปราชญทองถิ่น ผลผลิต (Output) 3.00 (จํานวนภูมิ
หรือผูสูงอายุเพิ่มข้ น
ึ
ปั ญญา)
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

จํานวนครัง้ ในการถายทอดและเผย
แพรภูมิปัญญาจากปราชญทองถิ่น
หรือผูสูงอายุที่เพิ่มข้ น
ึ ใหม
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

ผลผลิต (Output) 3.00 (จํานวนครัง้
)

จํานวนครัง้ ในการประชาสัมพันธการ ผลผลิต (Output) 15.00 (จํานวน
ใหบริการกีฬาและนันทนาการของ
ครัง้ )
กรุงเทพมหานครตอปี
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

มิติที่ 1

100.00 (รอยละ)

จํานวนกิจกรรมที่จัดข้ น
ึ เพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรูตามอัธยาศัยใหมี
ประสิทธิภาพในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหา
นคร
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

(รอยละ)

(จํานวนภูมิ
ปั ญญา)
(จํานวนครัง้ )

(1) โครงการบูรณาการผลการดําเนินงาน
ดานความปลอดภัยเชิงพ้ น
ื ที่
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(1) คาใชจายศูนยประสานงานธนาคาร
สมองของกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 10,000 บาท)

-

ท

มิติที่ 1

ผลลัพธ
(Outcome)

(4) โครงการพัฒนาคุณภาพเครือขายโรงเรี
ยน
(งบประมาณ 270,000 บาท)

-

กร
ุงเ

มิติที่ 1

พื้นที่เสี่ยงภัยไดรับการลดเงื่อนไข
ความลอแหลมตอการเกิดอาชญา
กรรม

พ

(3) โครงการ สงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน
สรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
(งบประมาณ 174,500 บาท)

มิติที่ 1

คร

(ฝ ายรายได)

เป าหมาย

าน

มิติที่ 1

รอยละของการบังคับคดี

ระดับความ
สําเร็จ

ห

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ม

มิติท่ี

ผลลัพธ
(Outcome)

(จํานวนครัง้ )

(1) คาใชจายในการจัดกิจกรรมการออก
กําลังกาย
(งบประมาณ 960,000 บาท)
(2) คาใชจายในการสงเสริมกิจกรรม
สโมสรกีฬาและลานกีฬา
(งบประมาณ 1,123,800 บาท)

4.00 (จํานวนกิจ (จํานวนกิจกรรม) (1) คาใชจายในการจัดกิจกรรมครอบครัว
กรรม)
รักการอาน
(งบประมาณ 80,000 บาท)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.

-

-
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จํานวนชองทางการเผยแพรความรู
ความเขาใจดเานพหุวัฒนธรรมใน
กรุงเทพมหานครอยางหลากหลาย
ชองทาง

ระดับความ
สําเร็จ
ผลลัพธ
(Outcome)

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

5.00 (ชองทาง)

(ชองทาง)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

รอยละของจํานวนสภาเด็กและ
เยาวชนเขตบางกอกน อยที่เขารวม
กิจกรรม
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

รอยละของผูที่ไดรับความรูเรื่องการ
ใชเงิน การออมเงิน และการ
วางแผนทางการเงินที่ดี มีการ
วางแผนทางการเงินเพื่อชีวิตที่มน
ั ่ คง
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

รอยละของชุมชนในพ้ น
ื ที่เขตมีการ
จัดทําแผนพัฒนาชุมชน

ผูรับผิดชอบ
-

(2) คาใชจายในการจัดงานวันสําคัญ อนุ
รักษ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
(งบประมาณ 500,000 บาท)
(3) คาใชจายในการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑทองถิ่นกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 554,700 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

80.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) คาใชจายในการสงเสริมกิจการสภาเด็ก และเยาวชนกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 149,800 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

50.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) คาใชจายโครงการรูใช รูเก็บ คนกรุง
เทพฯ ชีวิตมน
ั ่ คง
(งบประมาณ 40,000 บาท)

-

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนิน
งานของคณะกรรมการชุมชน
(งบประมาณ 3,780,000 บาท)

-

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

โครงการ/กิจกรรม
(1) คาใชจายในการอบรมเยาวชนภาคฤดู
รอนประจําปี  2563 (ดานศาสนาและอัลกุ
รอาน)
(งบประมาณ 200,000 บาท)

คร

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

าน

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.

3/5

ขอมูล ณ วันท่ี 24-01-2020

มิติที่ 1

รอยละของโครงการที่เป็ นงาน
ประจําของหนวยงานที่ดําเนินการ
สําเร็จตามเป าหมาย
(-)

ระดับความ
สําเร็จ
ผลลัพธ
(Outcome)

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

(1) โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหง
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย
(งบประมาณ 0 บาท)
(2) คาใชจายในการจางอาสาสมัครเจา
หน าที่ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
(งบประมาณ 581,400 บาท)

คร

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

มิติท่ี

(3) คาใชจายในการสนับสนุนเจาหน าที่เพื่อ
ปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ
และผูดอยโอกาส
(งบประมาณ 510,900 บาท)
(4) คาใชจายโครงการอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยาเสพ
ติด
(งบประมาณ 83,900 บาท)

าน

(5) คาใชจายในการฝึกอบรมอาสาสมัคร
ป องกันภัยฝายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน
)
(งบประมาณ 41,500 บาท)
(6) คาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(งบประมาณ 352,000 บาท)

(9) โครงการประชุมครู
(งบประมาณ 8,400 บาท)
(10) โครงการการฝึกอบรมนายหมูลูกเสือ
สามัญ สามัญรุนใหญและหัวหน าหนวยยุว
กาชาด
(งบประมาณ 139,500 บาท)

พ

(11) โครงการการจัดประชุมสัมมนาคณะ
กรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 111,900 บาท)

ม

(8) ปรับปรุงอาคารสํานักงานเขตบางกอก
น อย
(งบประมาณ 11,039,000 บาท)

ห

(7) โครงการกวดขันรถยนตและรถ
จักรยานยนต จอดหรือขับขี่บนทางเทา
(งบประมาณ 0 บาท)

ท

(12) โครงการสัมมนาประธานกรรมการ
เครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 29,300 บาท)

(13) โครงการพัฒนาคุณภาพการดําเนิน
งานศูนยวิชาการเขต
(งบประมาณ 37,000 บาท)

กร
ุงเ

(14) โครงการวายน้ํ าเป็ น เลนน้ํ าไดปลอด
ภัย
(งบประมาณ 247,000 บาท)

(15) โครงการ จางเหมายามดูแลทรัพยสิน
และรักษาความปลอดภัยใหแกโรงเรียนใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 7,389,400 บาท)
(16) โครงการ สงเสริมกีฬานักเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 275,400 บาท)
(17) โครงการ พิธีปฏิญาณตนและสวน
สนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 47,300 บาท)

(18) โครงการพิธีทบทวนคําปฎิญาณและ
สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 50,700 บาท)
(19) โครงการ ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชี
วิต
(งบประมาณ 3,792,000 บาท)
(20) โครงการ สอนภาษาจีน
(งบประมาณ 1,635,600 บาท)

(21) โครงการ เปิ ดโลกกวางสรางเสนทาง
สูอาชีพ
(งบประมาณ 10,000 บาท)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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มิติที่ 3

มิติที่ 3

มิติที่ 3

มิติที่ 4

มิติที่ 4

(ฝ ายการคลัง)

2.2.2 คะแนนของความสําเร็จของ
การจัดทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน
(งบทรัพยสิน) ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562 (แบบฟอรมของกอง
ทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ)
(ฝ ายการคลัง)

3.1 ระดับความสําเร็จในการจัดการ
เรื่องที่ไดรับแจงจากประชาชน/ผูรับ
บริการ
(ฝ ายปกครอง)

3.2 โครงการใหบริการที่ดีที่สุด
ประจําปี งบประมาณ 2563
(ฝ ายปกครอง)

3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริ
การ
(ฝ ายปกครอง)

3.2 รอยละความสําเร็จของการ
ดําเนินโครงการใหบริการที่ดีที่สุด
(โครงการบางกอกน อยสมารทซิต)ี้
รักษารอบ
(ฝ ายโยธา)

4.1 รอยละความสําเร็จของการ
พัฒนาฐานขอมูล
(ฝ ายปกครอง)

4.2 ระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานของหนวยงาน

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) แผนงานเบิกจายเงินงบประมาณ ปี  2
563
(งบประมาณ 0 บาท)

-

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (คะแนน)

(คะแนน)

(1) แผนการจัดทํางบการเงินประจําปี  2
562 ทันเวลา ครบถวน ถูกตอง
(งบประมาณ 0 บาท)

-

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (คะแนน)

(คะแนน)

(1) ความสําเร็จของการจัดทํารายงานสรุป ยอดทรัพยสิน (งบทรัพยสิน)
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

90.00 (คะแนน)

(คะแนน)

(1) กิจกรรมติดตามและแกไขปัญหาเรื่อง
รองเรียนอยางมีประสิทธิภาพ
(งบประมาณ 0 บาท)

-

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

-

ผลลัพธ
(Outcome)

5.00 (ระดบ)

(ระดบ)

(1) ปรับปรุงภูมิทัศนคลองบางบําหรุ
(บางกอกนอย) แบบบูรณาการดวยการมี
สวนรวม
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) โครงการบางกอกนอย smart city
(รักษารอบโครงการbest)
(งบประมาณ 0 บาท)

-

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) กิจกรรมการพัฒนาฐานขอมูลเขตบาง กอกนอย
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

5.00 (ระดับ)

(ระดับ)

(1) โครงการการจัดการความเสี่ยงจากการ ทํางานของบุคลากรในสังกัดสํานักงานเขต
บางกอกนอย
(งบประมาณ 0 บาท)

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

คร

มิติที่ 3

2.2.1 การจัดทํางบการเงิน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลการดําเนิ น
งาน

าน

มิติที่ 2

(ฝ ายการคลัง)

เป าหมาย

(1) กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของผูรับ บริการตอการใหบริการของสํานักงานเขต
บางกอกนอย
(งบประมาณ 0 บาท)

ห

มิติที่ 2

2.1 รอยละความสําเร็จของการเบิก
จายงบประมาณในภาพรวม

ระดับความ
สําเร็จ

ม

มิติที่ 2

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

พ

มิติท่ี

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

-

ท

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 32 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

** หมายเหตุ เจาหน าที่หนวยงานบันทึก ชองที่ (1) - (5)

กร
ุงเ

เจาหน าที่สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึกชองที่ (6) - (8)

(ดู..รายงานลาสุด)
(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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