ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ สํานั กงานเขตวังทองหลาง

(ครัง้ )

(ฝ ายปกครอง)

มิติที่ 1

12.จํานวนครัง้ ของการซักซอมการ
ปฏิบัติการตามแผนปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและดานความ
มัน
่ คง

ผลผลิต (Output)

2.00 (ครัง้ )

(ครัง้ )

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ 1

มิติที่ 1

15. รอยละความพึงพอใจของผูสูงอา ผลผลิต (Output) 90.00 (รอยละ)
ยุ ผูเจ็บปวย ผูพิการที่มีตอการ
บริการใหบริการของฝายทะเบียน
สํานักงานเขตวังทองหลาง
(ฝ ายทะเบียน)

16. รอยละของการลงจุดแสดง
ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่อนุญาตใหมี การ
กอสรางอาคาร และตําแหนงอาคารที่
มีการออกเลขรหัสประจําบาน

(รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายทะเบียน)
มิติที่ 1

06.รอยละความสําเร็จในการพัฒนา
ปรับปรุงภูมิทัศนและรักษาความ
สะอาดคลอง

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

04.รอยละความสําเร็จในการสงเสริม ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ใหสถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัย ของกรุงเทพมหานคร

(รอยละ)

(ฝ ายโยธา)

มิติที่ 1

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

มิติที่ 1

มิติที่ 1

01. ความสําเร็จในการจัดทําระบบ ผลผลิต (Output) 1.00 (ฐานขอมูล)
ฐานขอมูลผูประกอบการที่เป็ นแหลง
กําเนิดน้ํ าเสียในกรุงเทพมหานคร
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

10. ความสําเร็จของการจัดเก็บราย ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)
ได 10.1 รอยละความสําเร็จของการ
แจงประเมินภาษี คาเป าหมาย รอย
ละ 100 // 10.2 รอยละของการ
บังคับภาษี
(ฝ ายรายได)

02. การลดและการคัดแยกมูลฝอย ผลผลิต (Output) 15.00 (รอยละ)
ที่แหลงกําเนิด 2.1 รอยละของ
ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนากลับ
ไปใชประโยชนที่แหลงกําเนิดเพิ่ม
ขึ้น ฯ เป าหมายรอยละ 30 //2.2
รอยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัด
แยกจากแหลงกําเนิดเพิ่มข้ น
ึ ฯ (
993 ตันปี )
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

(ฐานขอมูล)

ผูรับผิดชอบ

(2) คาใชจายโครงการอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยาเสพ
ติด
(งบประมาณ 64,200 บาท)

(1) กิจกรรมการซักซอมการปฏิบัติการ
ตามแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
และดานความมน
ั ่ คง
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(2) คาใชจายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการ
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(งบประมาณ 352,000 บาท)

(1) โครงการบัตรยม
ิ้  ทันดวน ทันใจ ใสใจ ผูสูงอายุ ผูพิการและผูเจ็บปวย
(งบประมาณ 0 บาท)

(1) โครงการการลงจุดแสดงตําแหนง
อาคารที่มีการออกเลขรหัสประจําบาน
(งบประมาณ 0 บาท)
(2) กิจกรรมการลงจุดแสดงตําแหนงพ้ น
ื ที่
ที่ขออนุญาตกอสรางอาคาร
(งบประมาณ 0 บาท)
(1) กิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน
และรักษาความสะอาดคลองในพ้ น
ื ที่เขต
กลุมกรุงเทพกลาง
(งบประมาณ 0 บาท)

(2) คาจางเหมาลางทําความสะอาดทอระ
บายน้ํ า
(งบประมาณ 3,198,000 บาท)

(1) โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอด
ภัย
(งบประมาณ 97,000 บาท)
(2) โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหง
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาดปลอดภัย
(งบประมาณ 165,100 บาท)

-

-

-

(1) โครงการสํารวจขอมูลระบบบําบัด
นํ้ าเสียของอาคารบานเรือนและสถาน
ประกอบการ
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(รอยละ)

(1) โครงการสํารวจและเรงจัดการจัดเก็บ
ภาษี
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(รอยละ)

(1) การใชประโยชนจากมูลฝอยเศษอาหาร กิ่งไมใบไม
(งบประมาณ 0 บาท)
(2) โครงการจัดเก็บมูลฝอยอันตรายจาก
แหลงกําเนิด
(งบประมาณ 0 บาท)

กร
ุงเ

มิติที่ 1

โครงการ/กิจกรรม
(1) กิจกรรมรณรงคการปองกันและแกไข ปั ญหายาเสพติด
(งบประมาณ 0 บาท)

าน

ผลการดําเนิ น
งาน

ห

เป าหมาย
4.00 (ครัง้ )

ม

ระดับความ
สําเร็จ

11.จํานวนครัง้ ของการจัดกิจกรรม ผลผลิต (Output)
รณรงคการปองกันและแกไขปัญหา
ยาเสพติด

พ

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ท

มิติท่ี

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2563

(3) คาใชจายโครงการอาสาสมัครชักลาก
มูลฝอยในชุมชน
(งบประมาณ 179,100 บาท)
(4) คาใชจายในการสงเสริมการแปรรูป
ขยะ เศษอาหาร เพื่อนํากลับมาใชประโย
ชน
(งบประมาณ 50,000 บาท)

มิติที่ 1

07. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ 
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(5) โครงการจัดเก็บของเหลือใชหรือ
มูลฝอยที่มีขนาดใหญและขยะอันตราย
(งบประมาณ 0 บาท)

(1) คาใชจายในการบํารุงรักษา ปรับปรุง
และเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
(งบประมาณ 500,000 บาท)

-

(2) โครงการสํารวจและรายงานการเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดลอมที่ดีของ
เมืองตอพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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มิติท่ี
มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

์ างการเรียนในวิชา ผลผลิต (Output) 90.00 (รอยละ)
09.ผลสัมฤทธิท
หลักจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขน
ั ้ พน
ิ้ ฐาน มีคะแนนเฉลี่ย
เพิ่มข้ น
ึ ตามเกณฑที่กําหนด

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

(ฝ ายการศึกษา)

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

(1) คาใชจายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อยก ระดับผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
(งบประมาณ 29,400 บาท)
(2) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการ
ดําเนินงานศูนยวิชาการเขต
(งบประมาณ 22,600 บาท)

คร

(3) คาใชจายในการสอนภาษาจีน
(งบประมาณ 432,000 บาท)
(4) คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนให
นักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
(งบประมาณ 35,300 บาท)

มิติที่ 1

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

80.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) โครงการจับจริง ปรับจริง การจอดหรือ ขับขี่บนทางเทา
(งบประมาณ 0 บาท)

14.1 จํานวนครัง้ ของการออกตรวจ ผลผลิต (Output) 90.00 (รอยละ)
สอบกวดขันการติดตงั ้ ปายโฆษณา
ในที่สาธารณะโดยไมไดรับอนุญาต
คาเป าหมาย จํานวน 1 ครัง้ /วัน //
14.2 ประชาชนที่พักอาศัยหรือสัญจร
ผานไป – มา ในพ้ น
ื ที่เขตมีความพึง
พอใจตอการตรวจสอบกวดการติด
ตัง้ ปายโฆษณาในที่สาธารณะโดยไม
ไดรับอนุญาต

(รอยละ)

(1) โครงการถนนปลอดปายโฆษณาผิดกฎ หมาย
(งบประมาณ 0 บาท)

(รอยละ)

(1) จัดงานวันสําคัญ อนุรักษสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
(งบประมาณ 500,000 บาท)

(ฝ ายเทศกิจ)

05.รอยละความสําเร็จในการดําเนิน
การตงั ้ จุดกวดขันผูกระทําความผิด
ในการจอดรถยนต รถจักรยานยนต
หรือขับขี่รถจักรยานยนตบนทางเทา
คาเป าหมาย 5.1 จํานวนครัง้ ในการ
ตัง้ จุดกวดขัน 2 จุด/วัน //5.2 ความ
พึงพอใจของประชาชนผูใชทางเทา
(ฝ ายเทศกิจ)

(ฝ ายเทศกิจ)

08. ระดับความสําเร็จของการแจง
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารการรับ
สวัสดิการเบีย
้ ยังชีพผูสูงอายุ 8.1
จํานวนชองทางการประชาสัมพันธฯ
คาเป าหมายจํานวน 3 ชองทาง // 8.
2 รอยละความพึงพอใจของผูสูงอายุ
ที่มารับบริการดานสวัสดิการเบีย
้
ยังชีพผูสูงอายุ

ผลลัพธ
(Outcome)

80.00 (รอยละ)

(1) โครงการการเฝ าระวังและตรวจตรา
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
(งบประมาณ 0 บาท)

าน

มิติที่ 1

(5) คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะชีวิต
(งบประมาณ 1,104,000 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

ห

มิติที่ 1

03.พ้ น
ื ที่เสี่ยงภัยไดรับการลด
เงื่อนไขความลอแหลมตอการเกิด
อาชญากรรม

-

(2) การสนับสนุนการดําเนินงานของคณะ
กรรมการชุมชน
(งบประมาณ 1,500,000 บาท)

ม

มิติที่ 1

(3) การดําเนินงานศูนยบริการและ
ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
(งบประมาณ 73,700 บาท)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

พ

(4) ศูนยประสานงานธนาคารสมองของ
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 10,000 บาท)
(5) รูใช รูเก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมน
ั ่ คง
(งบประมาณ 40,000 บาท)

(7) การจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอาน
(งบประมาณ 80,000 บาท)

13. รอยละของสถานบริการดาน
กีฬาและนันทนาการของ
กรุงเทพมหานครอยูในเกณฑมาตร
ฐาน
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

ผลผลิต (Output) 10.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(8) ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารการรับ
เบีย
้ ยังชีพผูสูงอายุ (ไมใชงบประมาณ)
(งบประมาณ 0 บาท)

(1) สงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลาน
กีฬา
(งบประมาณ 953,900 บาท)
(2) จัดกิจกรรมการออกกําลังกาย
(งบประมาณ 857,500 บาท)

-

กร
ุงเ

มิติที่ 1

ท

(6) สงเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 149,800 บาท)

(3) กิจกรรมการรับรองคุณภาพและ
มาตรฐานของศูนยกีฬา (ไมใชงบประมาณ)
(งบประมาณ 0 บาท)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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มิติท่ี
มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละของโครงการที่เป็ นงาน
ประจําของหนวยงานที่ดําเนินการ
สําเร็จตามเป าหมาย
(ฝ ายปกครอง)

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

(1) การใหบริการขนถายสิ่งปฏิกูล ดูดและ เก็บไขมัน
(งบประมาณ 0 บาท)
(2) ฝ ายปกครอง A10
(งบประมาณ 0 บาท)

คร

(3) คาใชจายในการฝึกอบรมนายหมูลูก
เสือสามัญ สามัญรุนใหญและหัวหน าหนวย
ยุวกาชาด
(งบประมาณ 46,500 บาท)
(4) คาใชจายในการสัมมนาประธาน
กรรมการเครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนา
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 5,900 บาท)
(5) คาใชจายในการประชุมครู
(งบประมาณ 3,000 บาท)
(6) คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาคณะ
กรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียน
สังกัด กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 39,900 บาท)

าน

(7) คาใชจายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี
อยางมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหา
นคร
(งบประมาณ 719,400 บาท)
(8) คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 39,100 บาท)
(9) คาใชจายในพิธีปฏิญาณตนและสวน
สนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 47,300 บาท)

ห

(10) คาใชจายในการจางเหมายามดูแล
ทรัพยสินและรักษาความปลอดภัยใหแก
โรงเรียนในสังกัด กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 1,477,900 บาท)
(11) คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณ
และสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 50,700 บาท)
(12) กอสรางอาคาร ค.ส.ล. 2 ชัน
้ 
โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
(งบประมาณ 1,691,000 บาท)

ม

(13) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหราดอนสะแก
(งบประมาณ 5,500,000 บาท)
(14) โครงการประเมินความพึงพอใจของ
ผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของศูนย
บริหารราชการฉับไวใสสะอาด (BFC)
สํานักงานเขตวังทองหลาง
(งบประมาณ 0 บาท)

พ

(15) การสนับสนุนเจาหน าที่เพื่อปฏิบัติงาน
ดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผู
ดอยโอกาส
(งบประมาณ 510,900 บาท)

(17) วังทองหลางหวงใยใสใจผูสูงอายุที่
เป็ นผูปวยติดเตียง (ไมใชงบประมาณ)
(งบประมาณ 0 บาท)
(18) โครงการปรับปรุงซอย
สังคมสงเคราะห 23 และซอยแยก
(งบประมาณ 3,706,000 บาท)

กร
ุงเ

(19) ปรับปรุงซอยลาดพราว 93/1 และ
ซอยแยก จากบานเลขที่ 169 ซอย 6 และ
ซอยแยก ซอย 8 และซอยแยก ซอย 9
ซอย 10 ซอย 11 และซอยแยก และซอย
12 ถึงคลองจน
ั่
(งบประมาณ 28,496,000 บาท)

ท

(16) จางอาสาสมัครเจาหน าที่ปฏิบัติงาน
ดานพัฒนาสังคม
(งบประมาณ 581,400 บาท)

(20) ปรับปรุงซอยลาดพราว 102 แยก 1
(งบประมาณ 673,000 บาท)

(21) ปรับปรุงซอยแยกซอยลาดพราว 94
และซอยแยกจากที่ปรับปรุงแลวเสร็จถึง
บานเลขที่ 97
(งบประมาณ 4,454,000 บาท)

(22) กอสรางบอพักพรอมประตูปิดกน
ั ้ น้ํ า
บริเวณซอยรามคําแหง 43/1 ถึงคลองแสน
แสบ
(งบประมาณ 891,000 บาท)

(23) ปรับปรุงซอยลาดพราว 124 จาก
คลองจิตรมิตรมหาดไทยถึงบานเลขที่ 202
(งบประมาณ 21,890,000 บาท)
(24) โครงการปรับปรุงซอยรามคาแหง 9
(หมูบานธารารมย) จากคลองแสนแสบ ถึง
สุดระยะที่กําหนด (โครงการตอเนื่อง
ระหวางปีงบประมาณ 2562-2563)
(งบประมาณ 58,455,350 บาท)

(25) คาใชจายในการซอมแซมบํารุงรักษา
ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณะประ
โยชน เพื่อแกไขปัญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน
(งบประมาณ 3,000,000 บาท)
(26) โครงการเทศกิจอาสาจราจร (เทศกิจ
School Care)
(งบประมาณ 0 บาท)
(27) โครงการถนน อากาศ สะอาด
ประจําปี งบประมาณ 2563
(งบประมาณ 50,000 บาท)

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

มิติที่ 3

(ฝ ายการคลัง)

ตัวชว
ี้ ัด 2.2.2 คะแนนของความ
สําเร็จของการจัดทํารายงานสรุป
ยอดทรัพยสิน (งบทรัพยสิน)
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (
แบบฟอรมของกองทะเบียน
ทรัพยสินและพัสดุ)
(ฝ ายการคลัง)

ตัวชว
ี้ ัด : 3.1 ระดับความสําเร็จใน
การจัดการเรื่องที่ไดรับแจงจาก
ประชาชน/ผูรับบริการ

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

(1) (ตัวชว
ี้ ัด 2.1) กิจกรรมความสําเร็จของ การใชจายงบประมาณในภาพรวม
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลผลิต (Output)

1.50 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) (ตัวชว
ี้ ัด 2.2.1) กิจกรรมจัดทํางบการ เงินประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลผลิต (Output)

1.50 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) (ตัวชว
ี้ ัด 2.2.2) กิจกรรมความสําเร็จ
ของการจัดทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน
(งบทรัพยสิน) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2562
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลผลิต (Output)

7.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) ตัวชว
ี้ ัด 3.1 กิจกรรมระดับความสําเร็จ ในการจัดการเรื่องที่ไดรับแจงจากประชา
ชน/ผูรับบริการ
(งบประมาณ 0 บาท)

ผลลัพธ
(Outcome)

6.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) ตัวชว
ี้ ัด 3.3 กิจกรรมระดับความพึง
พอใจของผูรับบริการ
(งบประมาณ 0 บาท)

7.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) วังทองหลางรวมใจรักษคลองเจาคุณสิง ห
(งบประมาณ 0 บาท)

(ฝ ายปกครอง)

ตัวชว
ี้ ัด : 3.3 ระดับความพึงพอใจ
ของผูรับบริการ
(ฝ ายปกครอง)

ตัวชว
ี้ ัด : 3.2 รอยละความสําเร็จ
ผลผลิต (Output)
ของการดําเนินโครงการใหบริการที่ดี
ที่สุด ( Best Service )
(ฝ ายการศึกษา)

มิติที่ 4

มิติที่ 4

ตัวชว
ี้ ัด : 4.1 รอยละความสําเร็จ
ของการพัฒนาฐานขอมูล

ผลผลิต (Output)

6.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

4.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายปกครอง)

ตัวชว
ี้ ัด : 4.2 ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมใน
การทํางานของหนวยงาน
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 25 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

(2) โครงการวังทองหลาง รวมใจแกไข
ปั ญหา ( โครงการรักษารอบ Best Service
)
(งบประมาณ 0 บาท)
(1) ตัวชว
ี้ ัด 4.1 กิจกรรมรอยละความ
สําเร็จของการพัฒนาฐานขอมูล
(งบประมาณ 0 บาท)

-

คร

มิติที่ 3

ตัวชว
ี้ ัด 2.2.1 การจัดทํางบการเงิน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

เป าหมาย
7.00 (รอยละ)

-

าน

มิติที่ 2

(ฝ ายการคลัง)

ระดับความ
สําเร็จ
ผลผลิต (Output)

-

(1) 4.2.1 ระดับความสําเร็จของการดําเนิน การดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน
(งบประมาณ 0 บาท)

ห

มิติที่ 2

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ตัวชว
ี้ ัด : 2.1 รอยละความสําเร็จ
ของการใชจายงบประมาณในภาพร
วม

-

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

(ดู..รายงานลาสุด)

กร
ุงเ

ท

พ

เจาหน าที่สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึกชองที่ (6) - (8)

ม

มิติท่ี
มิติที่ 2
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