สรุปผลดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2562 (มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ)
สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล
ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

โครงการ/กิจกรรม

มีแบบพัฒนาสมรรถนะท่พ
ี ึงประสงค

(1). กิจกรรมการจัดทําแบบพัฒนาสมรรถนะที่พึง
ประสงค

ผลงาน : 1.00 / เป าหมาย : 1.00 (แบบ)
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ตัวชว
ี้ ัด มิติที่ 1 / ตัวชว
เจรจา
2

4

รอยละของนักวิเคราะหนโยบายและแผน
ของสํานั กยุทธศาสตรและประเมินผลไดรับ
การพัฒนาสมรรถนะท่พ
ี ึงประสงค

(1). กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงคของ
นักวิเคราะหนโยบายและแผนของสํานัก
ยุทธศาสตรและประเมินผล

รอยละความสําเร็จของการสรางฐานขอมูล
ตัวชว
ี ้ ัดการพัฒนาเมือง

(1). กิจกรรมจัดทําฐานขอมูลดานเศรษฐกิจของ
กรุงเทพมหานคร

ผลงาน : 100.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ) (ผลงานลาสุด :100.00%)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
(2). โครงการจัดทําฐานขอมูลตัวชว
ี้ ัดการพัฒนา
เมือง

ม
ห

(ผลงานลาสุด :100.00%)

หน วยงานมีแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ. (1). กิจกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบัติ
2563 ที่เป็ นแผนยุทธศาสตรท่ส
ี อดคลองกับ ราชการประจําปี ของหนวยงาน
ยุทธศาสตรการพัฒนากรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :100.00%)
ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 16.00 / เป าหมาย : 6.00 (หนวยงาน)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

พ

ผลงาน : 1.00 / เป าหมาย : 1.00 (ฉบับ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

จํานวนรายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพ
มหานคร ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลงาน : 1.00 / เป าหมาย : 1.00 (ฉบับ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

0.00

สํานักงานเลขานุการ

373,500.00

กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ

0.00

กองยุทธศาสตรเศรษฐกิจ การ
เงิน และการคลัง

0.00

กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ

0.00

กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ

895,000.00

กองยุทธศาสตรเศรษฐกิจ การ
เงิน และการคลัง

0.00

กองยุทธศาสตรสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

0.00

กองยุทธศาสตรสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

(ผลงานลาสุด :100.00%)

(1). กิจกรรมการประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไมใชงบประมา
ณ)

กร
ุงเ

7

รายงานผลการศึกษาวิจัยแนวทางการเสริม (1). สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาวิจัยแนวทาง
ศักยภาพการรองรับภารกิจท่ี กทม. ไดรับการ การเสริมศักยภาพการรองรับภารกิจที่
ถายโอนจากรัฐบาล
กรุงเทพมหานครไดรับการถายโอนจากรัฐบาล

ท

6

สํานักงานเลขานุการ

(ผลงานลาสุด :100.00%)

รอยละความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติ (1). โครงการจัดทําแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพ
ราชการกรุงเทพมหานคร ประจําปี  ดวย
มหานคร ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
กระบวนการบูรณาการ
(ผลงานลาสุด :100.00%)
ผลงาน : 100.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

5

สวนราชการ

0.00

(ผลงานลาสุด :100.00%)

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา ผลงาน : 100.00 / เป าหมาย : 70.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
3

งบประมาณ (บาท)

คร

1

าน

ลําดับ

(ผลงานลาสุด :100.00%)

(2). กิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนองคความรู
แและติดตามการดําเนินงานดานผูสูงอายุของ
กรุงเทพมหานคร (ไมใชงบประมาณ)
(ผลงานลาสุด :100.00%)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ลําดับ
8

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

รอยละของความสําเร็จในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศกลางเพื่อสนั บสนุนงานในภาพ
รวมของกรุงเทพมหานครตามเป าหมายท่ี
กําหนด
ผลงาน : 80.00 / เป าหมาย : 80.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการ/กิจกรรม

(1). โครงการพัฒนาระบบเผยแพรขอมูลการจัด
ซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัติฉบับใหม (e-GP)
(ผลงานลาสุด :90.00%)

(2). โครงการจัดทําระบบฐานขอมูลฝึกอบรม
และระบบพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ
กรุงเทพมหานครดวยการ เรียนรูผานส่ อ
ื อิเล็ก
ทรอนิกส
(ผลงานลาสุด :85.00%)

(3). โครงการพัฒนาระบบศูนยรับคําขออนุญาต
ของกรุงเทพมหานคร (BMA OSS)
(ผลงานลาสุด :65.00%)

(ผลงานลาสุด :65.00%)

(5). โครงการพัฒนาระบบวิเคราะหการบริหาร
จัดการระบบสารสนเทศ
(ผลงานลาสุด :95.00%)

บุคลากรและผูบริหารกรุงเทพมหานครมี
สมรรถนะดานดิจิทัล (Digital Skill)

(1). กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
กรุงเทพมหานครใหมีสมรรถนะดานดิจิทัล
(Digital Skill)

ตัวชว
ี้ ัด ผลงาน : 1,359.00 / เป าหมาย : 1,000.00 (คน)
ิ ี่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
(ผลงานลาสุด :100.00%)
เจรจา มิตท

ความสําเร็จในการจัดหาและพัฒนา
(1). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขอบเขตการ
โครงสรางพน
ื ้ ฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหบริการระบบอินเทอรเน็ตของกรุงเทพมหานคร
ผลงาน : 97.50 / เป าหมาย : 80.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :95.00%)

ม
ห

10

(2). พัฒนาโครงสรางพ้ น
ื ฐานดิจิทัลประสิทธิภาพ
สูง สําหรับการบริหารจัดการและการบริการ ณ
ศูนยขอมูลของกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :70.00%)

พ

์ ําหรับศูนยขอมูล
(3). จัดหาซอฟตแวรลิขสิทธิส
ของกรุงเทพมหานคร
(ผลงานลาสุด :80.00%)

ท

(4). ปรับปรุงและทดแทนระบบการแจกและ
ควบคุมหมายเลข IP Address
(ผลงานลาสุด :100.00%)

กร
ุงเ

(5). ระบบควบคุมงานจากสวนกลาง

11

12

13

กองควบคุมระบบคอมพิวเต
อร

29,800,000.00

กองพัฒนาระบบงานคอม
พิวเตอร

83,237,500.00

กองพัฒนาระบบงานคอม
พิวเตอร

87,200,000.00

กองพัฒนาระบบงานคอม
พิวเตอร

17,000,000.00

กองพัฒนาระบบงานคอม
พิวเตอร

0.00

กองพัฒนาระบบงานคอม
พิวเตอร

าน

9

จํานวนชุดขอมูลเพื่อการบริการและการ
บริหารจัดการท่จ
ี ัดทําเป็ นชุดขอมูลเปิ ดภาค
รัฐ(Open Government Data) ของกรุงเทพ
มหานคร ที่มีการเผยแพรและแบงปัน (Open
Public and Sharing)
ผลงาน : 4.00 / เป าหมาย : 4.00 (ชุดขอมูล)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

สวนราชการ

7,800,000.00

คร

(4). โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อ
วิเคราะหฐานขอมูลขนาดใหญ

งบประมาณ (บาท)

(ผลงานลาสุด :100.00%)

(1). กิจกรรมกําหนดรูปแบบและจัดทําขอมูลเปิ ด
ภาครัฐ (Open Government Data) ของ
กรุงเทพมหานคร (ไมใชงบประมาณ )

29,500,000.00

กองควบคุมระบบคอมพิวเต
อร

89,000,000.00

กองควบคุมระบบคอมพิวเต
อร

84,401,900.00

กองควบคุมระบบคอมพิวเต
อร

20,137,000.00

กองควบคุมระบบคอมพิวเต
อร

16,987,000.00

กองควบคุมระบบคอมพิวเต
อร

0.00

กองสารสนเทศภูมิศาสตร

11,430,000.00

กองสารสนเทศภูมิศาสตร

129,600.00

กองสารสนเทศภูมิศาสตร

(ผลงานลาสุด :100.00%)

รอยละความสําเร็จของการดําเนิ นการศึกษา
และวิเคราะหสถาปั ตยกรรมองคกรดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับกระบวนการ
ทํางานตามภารกิจหลักของกรุงเทพมหานคร

(1). โครงการศึกษาและวิเคราะหสถาปั ตยกรรม
องคกรดานเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
กระบวนการทํางานตามภารกิจหลักของกรุงเทพ
มหานคร ระยะที่ 1

ผลงาน : 90.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ผลงานลาสุด :90.00%)

ผูบริหารสารสนเทศระดับสูง (CIO) ที่ไดรับ
(1). สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผูบริหาร
การพัฒนาความรูและทักษะดานเทคโนโลยี สารสนเทศระดับสูง (CIO)
สารสนเทศและการส่ อ
ื สาร สามารถนํามาใช
ในการสนั บสนุนการกําหนดนโยบาย การวาง (ผลงานลาสุด :100.00%)
แผน และการตัดสินใจ
ผลงาน : 100.00 / เป าหมาย : 80.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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15

16

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

โครงการ/กิจกรรม

รอยละความสําเร็จในการกํากับ ดูแลและ
(1). กิจกรรมการกํากับ ดูแล และบริหารจัดการ
บริหารจัดการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ อ
ื สาร ใหเป็ น
การส่ อ
ื สารใหเป็ นไปตามมาตรการท่ก
ี ําหนด ไปตามมาตรการที่กําหนด
ผลงาน : 100.00 / เป าหมาย : 80.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จของการพัฒนาระบบการ
ใหบริการขอมูลภูมิสารสนเทศกลางและ
พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการผังเมือง
ของกรุงเทพมหานคร
ผลงาน : 100.00 / เป าหมาย : 80.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

18

19

(1). โครงการพัฒนาระบบการใหบริการขอมูลภูมิ
สารสนเทศกลางและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ
เพื่อการผังเมืองของกรุงเทพมหานคร

(2). กิจกรรมการจัดประชุมแนวดิ่งนักวิเคราะห
นโยบายและแผน

จํานวนรายงานผลการดําเนิ นงานตามแผน
ปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจําปี
ผลงาน : 0.00 / เป าหมาย : 2.00 (ฉบับ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละความสําเร็จในการจัดทํารายงาน
ประเมินผลการดําเนิ นงานตามนโยบายผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร
ผลงาน : 65.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละของผูเขารับการฝึกอบรมผานตาม
เกณฑท่ก
ี ําหนด (ผลลัพธ)

(ผลงานลาสุด :100.00%)

(1). กิจกรรมจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจําปี  พ.
ศ. 2562
(ผลงานลาสุด :88.00%)

(1). กิจกรรมการจัดทํารายงานการประเมินผล
การดําเนินการตามนโยบายผูวาราชการกรุงเทพ
มหานคร

กองสารสนเทศภูมิศาสตร

117,500.00

กองพัฒนาระบบงานคอม
พิวเตอร

0.00

กองสารสนเทศภูมิศาสตร

(1). กิจกรรมการติดตามการใชจายงบประมาณ
ประจําปี (ความสําเร็จของการกอหนี้ผูกพัน)

0.00

สํานักงานเลขานุการ

(1). กิจกรรมการติดตามการใชจายงบประมาณ
ประจําปี (เงินกันไวเบิกเหลื่อมปี)

0.00

สํานักงานเลขานุการ

(1). กิจกรรมการติดตามการใชจายงบประมาณ
ประจําปี (ความสําเร็จของการเบิกจายเงินงบ
ประมาณในภาพรวม)

0.00

สํานักงานเลขานุการ

(ผลงานลาสุด :100.00%)

(1). กิจกรรมการใหบริการขอมูลสารสนเทศบน
แผนภาพ (infographic)
(ผลงานลาสุด :100.00%)

ผลงาน : 100.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
(ผลงานลาสุด :100.00%)
รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม

กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ

203,300.00

ท
23

0.00

กองบริการระบบคอมพิวเตอร

(2). โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการใน
การนํ าเสนอขอมูลภาพเคลื่อนไหว (Info Motion)
อยางมืออาชีพ

ผลงาน : 100.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
(ผลงานลาสุด :100.00%)
รอยละของเงินกันไวเบิกเหล่ อ
ื มปี

กองยุทธศาสตรเศรษฐกิจ การ
เงิน และการคลัง

155,500.00

(ผลงานลาสุด :100.00%)

กร
ุงเ
22

รอยละความสําเร็จของการกอหนี ผ
้ ูกพัน

0.00

กองบริการระบบคอมพิวเตอร

(4). โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอรแกขาราชการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี (COM – 03)

21

กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ

124,800.00

(1). โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ
ตรวจสอบ ซอมแซม และบํารุงรักษาเครื่อง
คอมพิวเตอรขน
ั ้ สูง (Advance)

(ผลงานลาสุด :100.00%)

ผลงาน : 7.00 / เป าหมาย : 6.00 (แผนภาพตอ
ปี )
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

0.00

(ผลงานลาสุด :100.00%)

(3). โครงการฝึกอบรมระบบสารสนเทศภูมิ
ศาสตร

จําวนขอมูลสารสนเทศบนแผนภาพ
(infographic) ที่เป็ นภาษาไทยหรือภาษา
อังกฤษ โดยจัดทําและเผยแพรบนเว็บไซต
ศูนยขอมูลกรุงเทพมหานคร

กองสารสนเทศภูมิศาสตร

กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ

(ผลงานลาสุด :100.00%)

20

0.00

0.00

พ

ผลงาน : 88.69 / เป าหมาย : 80.00 (รอยละ)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

กองสารสนเทศภูมิศาสตร

(ผลงานลาสุด :100.00%)

ม
ห

17

สวนราชการ

0.00

(ผลงานลาสุด :100.00%)

จํานวนหน วยงานท่จ
ี ัดทําแผนปฏิบัติราชการ (1). กิจกรรมสงเสริมการจัดทําแผนปฏิบัติ
ประจําปี ท่ส
ี อดคลองกับแผนระดับ
ราชการประจําปี ของหนวยงาน
กรุงเทพมหานครตามแนวทางท่ส
ี ํานั ก
ยุทธศาสตรและประเมินผลกําหนด
(ผลงานลาสุด :100.00%)
ผลงาน : 100.00 / เป าหมาย : 77.00 (หนวย
งาน)
มิติที่ 1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

งบประมาณ (บาท)

คร

14

าน

ลําดับ

ผลงาน : 100.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
(ผลงานลาสุด :100.00%)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.

3/4

ขอมูล ณ วันท่ี 20-10-2019

24

25

26

27

28

ตัวชว
ี ้ ัดผลการดําเนิ นงานหลัก

โครงการ/กิจกรรม

คะแนนของความสําเร็จของการจัดทํางบการ (1). กิจกรรมการบันทึกรายการบัญชีและการจัด
เงินทันเวลาและถูกตอง
ทํางบการเงินของสํานักยุทธศาสตรและประเมิน
ผล
ผลงาน : 100.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
(ผลงานลาสุด :100.00%)

รอยละความสําเร็จของการบริหารความเสี่ยง (1). กิจกรรมการจัดทําการบริหารความเสี่ยงและ
และการควบคุมภายใน
การควบคุมภายใน
ผลงาน : 100.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ) (ผลงานลาสุด :100.00%)
มิติที่ 2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

ผลงาน : 4.02 / เป าหมาย : 5.00 (ระดับความ
พึงพอใจ)
มิติที่ 3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
หน วยงาน
ผลงาน : 100.00 / เป าหมาย : 7.00 (รอยละ)
มิติที่ 3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละความสําเร็จของการดําเนิ นโครงการ
ใหบริการท่ด
ี ีท่ส
ี ุด (Best Service)

(1). กิจกรรมสํารวจความพึงพอใจของผูรับ
บริการตอการใหบริการของสํานักยุทธศาสตรและ
ประเมินผล
(ผลงานลาสุด :100.00%)

(1). เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานดานแผนและ
เทคโนโลยีสารสนเทศของสํานักยุทธศาสตรและ
ประเมินผล
(ผลงานลาสุด :100.00%)

(1). โครงการแกไขปัญหาไอที แกไขทันที มีรับ
ประกันผลงาน (รักษารอบปี 2562)

(1). กิจกรรมการปองกันการทุจริตของสํานัก
ยุทธศาสตรและประเมินผล (สก.สยป.)

ม
ห

ผลงาน : 100.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

0.00

สํานักงานเลขานุการ

0.00

สํานักงานเลขานุการ

0.00

กองยุทธศาสตรบริหารจัดการ

0.00

กองบริการระบบคอมพิวเตอร

0.00

กองสารสนเทศภูมิศาสตร

0.00

สํานักงานเลขานุการ

0.00

สํานักงานเลขานุการ

0.00

สํานักงานเลขานุการ

(ผลงานลาสุด :80.00%)

(1). กิจกรรมการดําเนินการดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ของสํานักยุทธศาสตรและประเมินผล

พ

รอยละความสําเร็จของการดําเนิ นการดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดลอมในการทํางานของหน วยงาน

สํานักงานเลขานุการ

ผลงาน : 5.00 / เป าหมาย : 5.00 (ระดับคะแนน (ผลงานลาสุด :100.00%)
)
มิติที่ 4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
รอยละความสําเร็จของการดําเนิ นการสราง
เสริมสุขภาพของบุคลากรในหน วยงาน

(1). กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจําปี ของ
บุคลากรของสํานักยุทธศาสตรและประเมินผล

ผลงาน : 80.36 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ)
มิติที่ 4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ผลงานลาสุด :100.00%)

กร
ุงเ

31

(ผลงานลาสุด :100.00%)

ท

30

รอยละความสําเร็จของการดําเนิ นการตาม
มาตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนา
ภาพลักษณ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานของสํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล

สวนราชการ

0.00

าน

ผลงาน : 100.00 / เป าหมาย : 100.00 (รอยละ) (ผลงานลาสุด :100.00%)
มิติที่ 3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา
(2). การปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการ
พิจารณาโครงการดานเทคโนโลยีดิจิทัลของ
หนวยงานที่เสนอคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพ
มหานคร
29

งบประมาณ (บาท)

คร

ลําดับ

สรุป : จํานวนตัวชว
ี้ ัด 31 ตัวชว
ี้ ัด // จํานวนโครงการ 46 โครงการ/กิจกรรม

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.06/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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