แบบรายงานติดตามความกาวหน าตัวชว
ี ้ ัดตามแผนปฏิบัติราชการของ** สํานั กงานกฎหมายและคดี สํานั กปลัดกรุงเทพมหานคร : ปี งบประมาณ พ.ศ.2564

2

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

7.0.

ผลผลิต
(Output)

0.00
(เรื่อง)

(เรื่อง)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

0.00
(รอยละ)

(รอยละ)

กร
ุงเ

ท

(สํานักงานกฎหมายและคดี)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ไตรมาส 3) เดือนเมษายน - เดือนมิถุน
ายน ไดมีหนังสือประสานหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อขอทราบผลดําเนินการปรับ
กฎหมาย ขอบัญญัติ หรือระเบียบ ตาม
รายงานผลการศึกษาวิเคราะหกฎหมาย ขอ
บัญญัติหรือระเบียบที่เกี่ยวของกับการ
พัฒนาและบริหารจัดการระบบ
สาธารณูปโภคในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
โดยมีสํานักการวางผังและพัฒนาเมือง
ประสานแจงอยูระหวางดําเนินการจัด
ทํารางกฎหมายที่เกี่ยวของ

าน

(สํานักงานกฎหมายและคดี)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จในการพัฒนาและจัด
เก็บฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติ
งานหรือการใหบริการ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ผลการดําเนิ นงาน

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละความสําเร็จในการปรับปรุงกฎ
หมาย ขอบัญญัติ หรือระเบียบที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาและการบริหารจัดการระบบ
สาธารณูปโภค ในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานครให
เหมาะสมตอการปฏิบัติงาน

กลยุทธ

(ไตรมาส 3) เดือนเมษายน - มิถุนายน
ดําเนินการแบงออกเป็ น 2 สวน... สวนที่ 1
การรักษาสถานภาพขอมูลปี 2563 ดําเนินการลงและ ปรับขอมูลบัญชีรายการ
ขอมูลเพิ่มเติมตามที่ สยป.ประสาน โดยลง
ตารางขอมูล จํานวน 5 รายการ ประกอบ
ดวยตารางขอมูล กลุมงานคดีแพงและ
อาญา,กลุมงานคดีปกครอง,กลุมงานคดี
ภาษี, กลุมงานพัฒนากฎหมาย,กลุมงานให
คําปรึกษา (ตารางขอมูล กลุมงานคดีแพง
และอาญา,กลุมงานคดีปกครอง,กลุมงาน
คดีภาษี รอบระยะเวลาในการปรับปรุงทุก
2 เดือน) สวนที่ 2 ดําเนินการในปี 2564 มีการพัฒนาฐานขอมูลใหม จํานวน 1 เรื่อง
คือการพัฒนาจัดเก็บขอมูลคดีปกครอง ได
ดําเนินการจัดทําคําอธิบายชุดขอมูลดิจิทัล
(Metadata) และพจนานุกรมขอมูล (Data
Dictiomary) แลว และนําเขาขอมูลใน
ระบบบันทึกฐานขอมูลเรียบรอยแลว

ม

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

พ

มิติท่ี

คร

(รอยละ 70)

1/6

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(1.1). กิจกรรมการปรับปรุงกฎ
สํานักงานกฎหมายและ
หมาย ขอบัญญัติ หรือระเบียบที่
คดี
เกี่ยวของกับการพัฒนาและการ
บริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคใน
พื้นที่กรุงเทพมหานครใหเหมาะสม
ตอการปฏิบัติงาน
ความกาวหน าของงาน :80%

(2.1). กิจกรรมการพัฒนาและจัด
สํานักงานกฎหมายและ
เก็บฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอการ คดี
ปฏิบัติงานหรือการใหบริการ
ความกาวหน าของงาน :91%

ขอมูล ณ วันท่ี 20-09-2021

3

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสํานักงาน
กฎหมายและคดี

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

7.0.

ผลลัพธ
0.00
(Outcome) (คะแนน)

(คะแนน)

7.0.

ผลลัพธ
90.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

7.0.

ผลผลิต
(Output)

0.00
(ฉบับ)

(ไตรมาส 3) เดือนเมษายน - เดือนมิถุน
ายน ไดดําเนินการคัดเลือกการตอบขอหา
รือขอกฎหมายที่สําคัญที่ไดมีการรวบรวม
ไว โดยไดจัดแบงเป็ นภารกิจในความรับผิด
ชอบของหนวยงานกรุงเทพมหานครใน
ดานตาง ๆ และจัดแบงเป็ น 4 ดาน ไดแก
1. กฎหมายการโยธา 2 กฎหมายการเงิน
การคลัง 3.กฎหมายปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 4.กฎหมายการสาธารณสุข อยู
ระหวางการดําเนินการนํ าขอหารือขอกฎ
หมาย จํานวน 4 ดาน มาวิเคราะหขอกฎ
หมาย

(ฉบับ)

(สํานักงานกฎหมายและคดี)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3) ระหวางขน
ั ้ ตอน...1.ตรวจ
สอบรายละเอียดความเป็ นมาของรางประ
กาศ และคําสัง่ กรุงเทพมหานครที่หนวย
งานเสนอพิจารณาศึกษา คนควา วิเคราะห
กฎหมายที่เกี่ยวของ 2.ตรวจสอบราง
ประกาศและคําสัง่ ที่หนวยงานเสนอ ใหมี
ความถูกตอง ครบถวนในดานรูปแบบ ฐาน
อํานาจ และความสอดคลองกับกฎหมายที่
เกี่ยวของ 3.จัดทําหนังสือเสนอผูบังคับ
บัญชาเพื่อรายงานผลการพิจารณา นํ าเรียน
ผูบริหารกรุงเทพมหานคร 4.จัดทําหนังสือ
แจงผลใหหนวยงานเจาของเรื่องทราบ
เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน เรื่องเขา
47 เรื่อง พิจารณาดําเนินการแลว 30 เรื่อง

ห
ท

ระดับความสําเร็จของการรวบรวมขอหารือ
ขอกฎหมายที่นาสนใจ หรือที่จําเป็ นสําหรับ
การปฏิบัติงาน เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการแกหนวยงานของกรุงเทพ
มหานคร

กร
ุงเ

5

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(3.1). กิจกรรมการเสนอนวัตกรรม สํานักงานกฎหมายและ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน คดี
ของสํานักงานกฎหมายและคดี
ความกาวหน าของงาน :87%

(4.1). กิจกรรมการตรวจพิจารณา
รางประกาศกรุงเทพมหานครและ
คําสัง่ กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :76%

สํานักงานกฎหมายและ
คดี

ม

(สํานักงานกฎหมายและคดี)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละความสําเร็จในการตรวจพิจารณา
รางประกาศกรุงเทพมหานครและคําสัง่
กรุงเทพมหานคร

(ไตรมาส 3) เดือนเมษายน - เดือนมิถุน
ายน ไดดําเนินการประชาสัมพันธการตอบ
ขอหารือผานแอพพลิเคชัน
่ โดยจัดทําเป็ น
หนังสือเวียนผานเว็บไซตของกรุงเทพมหา
นคร โดยใหบริการตอบขอหารือผานแอ
พพลิเคชัน
่ 3 ชองทาง คือ 1. Line ID :
@๐๐๗atxgo 2. Facebook : สํานักงาน
กฎหมายและคดี สกค. 3. เว็บไซต
สํานักงานกฎหมายและคดี
http//www.bangkok.go.th/Law/หัวขอ
หารือนิติกรรมสัญญา อยูระหวางขน
ั ้ ตอน
ดําเนินการตรวจสอบขอหารือฯ จากผูเขา
มารวมเป็ นสมาชิกใน แอพพลิเคชัน
่ Line

าน

(สํานักงานกฎหมายและคดี)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

4

ผลการดําเนิ นงาน

คร

มิติท่ี

2/6

(5.1). กิจกรรมการรวบรวมขอหารือ สํานักงานกฎหมายและ
ขอกฎหมายที่นาสนใจ หรือที่จําเป็ น คดี
สําหรับการปฏิบัติงาน เพื่อเป็ น
แนวทางในการปฏิบัติราชการแก
หนวยงานของกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :80%

ขอมูล ณ วันท่ี 20-09-2021

6

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รางกฎหมาย ขอบัญญัติ และระเบียบตาง
ๆ ที่หนวยงานของกรุงเทพมหานครเสนอ
ปรับปรุง ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวเสร็จ

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

7.0.

ผลผลิต
(Output)

0.00
(ฉบับ)

(ฉบับ)

(ไตรมาส 3) เดือนเมษายน - เดือนมิถุน
ายน หนวยงานเสนอขอแกไขกฎหมายฯ
11 หนวยงาน รวม 20 ฉบับ - นํ าเรื่อง
เสนอคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตาม
กลุมภารกิจของกรุงเทพมหานครแลว
จํานวน 10 ฉบับ - ไดดําเนินการแลวเสร็จ
อยางนอยหนวยงานละ 1 ฉบับ จํานวน 4
หนวยงาน รวม 4 ฉบับ

(สํานักงานกฎหมายและคดี)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รอยละความสําเร็จในการจัดทําศูนยขอมูล
กฎหมายที่สนับสนุนการดําเนินงานของ
กรุงเทพมหานคร

7.0.

ผลลัพธ
0.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(6.1). กิจกรรมการพัฒนากฎหมาย สํานักงานกฎหมายและ
ขอบัญญัติ กฎ ระเบียบ และคําสัง่ ให คดี
เหมาะสมแกการปฏิบัติงาน
ความกาวหน าของงาน :88%

(ไตรมาส 3) เดือนเมษายน - เดือนมิถุน
(7.1). กิจกรรมการจัดทําศูนยขอมูล สํานักงานกฎหมายและ
ายน ไดดําเนินการจัดทําศูนยขอมูล
กฎหมายของกรุงเทพมหานคร
คดี
กฎหมายของกรุงเทพมหานคร โดยการ
ความกาวหน าของงาน :83%
รวบรวมขอมูลกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร โดยจัด
แบงเป็ นแตละสํานักของกรุงเทพมหานคร
และนําขอมูลดังกลาวลงในเว็บไซตของ
สํานักงานฯ เพื่อใหทุกหนวยงานสามารถ
เชื่อมโยงและนําขอมูลไปใชใหเกิด
ประโยชนในการปฏิบัติราชการของ
กรุงเทพมหานครตอไปได และปัจจุบันอยู
ระหวางการพิจารณาการวิเคราะหออกแบบ
พัฒนาระบบศูนยฯ เพื่อใหเกิดความสะดวก
ในการใชงานยิ่งข้ น
ึ

าน

7

ผลการดําเนิ นงาน

คร

มิติท่ี

ผลผลิต
(Output)

0.00
(ฉบับ)

(ฉบับ)

กร
ุงเ

(สํานักงานกฎหมายและคดี)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

7.0.

พ

มีหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติงานดาน
กฎหมายที่เวียนแจงใหหนวยงานถือปฏิบัติ

ท

8

ม

ห

(สํานักงานกฎหมายและคดี)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

3/6

(ไตรมาส 3) ไดเวียนแจงคําวินิจฉัย
อุทธรณของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณการประเมินภาษีกรุงเทพมหานคร
ใหหนวยงานของกรุงเทพมหานครทราบ
และเป็ นแนวทางประกอบการพิจารณาใน
การดําเนินงาน จํานวน 3 ฉบับ เรียบรอย
แลว เดือนพฤษภาคม : ไดดําเนินการ
ตรวจสอบคําวินิจฉัยอุทธรณการประเมิน
ภาษีฯ (เพิ่มเติม) เพื่อนําไปเวียนแจงให
หนวยงานของกรุงเทพมหานครใชเป็ น
แนวทางประกอบการพิจารณาในการ
ดําเนินงาน **ดําเนินการเสร็จตามเป า
หมายเรียบรอยแลว

(8.1). กิจกรรมการสงเสริมความรู สํานักงานกฎหมายและ
ทางกฎหมาย(การเสริมสรางความรู คดี
ทางกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง
ความกาวหน าของงาน :100%

ขอมูล ณ วันท่ี 20-09-2021
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เป าหมาย

ผลงานลาสุด

7.0.

ผลผลิต
(Output)

0.00
(เรื่อง)

(เรื่อง)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

0.00
(ครัง้ )

(ครัง้ )

(สํานักงานกฎหมายและคดี)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(9.1). กิจกรรมการติดตามความคืบ สํานักงานกฎหมายและ
หน าการดําเนินการดานความรับผิด คดี
ทางละเมิดของเจาหน าที่
ความกาวหน าของงาน :100%

คร

(สํานักงานกฎหมายและคดี)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จของการแลกเปลี่ยนองค
ความรูจากคําพิพากษาของศาลปกครอง
เพื่อใชเป็ นแนวทางในการปฏิบัติราชการ
แกหนวยงานของกรุงเทพมหานคร

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3) เดือนเมษายน...ตรวจสอบ
รวบรวม สํานวนความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหน าที่ ของหนวยงานที่เกี่ยวของ
เดือนพฤษภาคม..จัดทําหนังสือถึงหนวย
งานที่เกี่ยวของ เพื่อเรงรัดการดําเนินการ
ดานความรับผิดทางละเมิดของเจาหน าที่
เดือนมิถุนายน...จัดทําหนังสือนําเรียนผู
บริหาร เพื่อทราบผลการติดตามความคืบ
หน าดานความรับผิดทางละเมิดของเจา
หน าที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของและสงั ่ การ
ตอไป ดําเนินการสําเร็จตามเป าหมาย 10
ฉบับเรียบรอยแลว
(ไตรมาส 3) เดือนเมษายน - เดือนมิถุน
ายน มีหนังสือเรียนประธานกลุมเขต 6
กลุมเขตประสานสํานักงานเขตพิจารณาจัด
สงนิติกรหรือผูเกี่ยวของในการดําเนินคดี
ปกครอง เขตละ 2 คน เขารวมกิจกรรม ดําเนินการคัดเลือกเรื่องที่จะนํามาแลก
เปลี่ยนองคความรู จํานวน 2 เรื่อง และจัด
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเพิ่มองคความรู
จากขอเท็จจริงและขอกฎหมายที่ปราก
ฎในคําพิพากษาศาลปกครอง จํานวน 3
ครัง้  ในรูปแบบ E-Meeting โดยผานทาง
แอพพลิเคชัน
่ Webex Meet - โดยจัดครัง้
ที่ 1 ใหกับเจาหน าที่กลุมกรุงเทพกลางและ
กลุมกรุงเทพตะวันออก จํานวนเขตละ 2
คนเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564

(10.1). กิจกรรมการแลกเปลี่ยนองค สํานักงานกฎหมายและ
ความรูจากคําพิพากษาของศาลปก คดี
ครอง เพื่อใชเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการแกหนวยงานของ
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :95%

กร
ุงเ

ท

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ระดับ

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละความสําเร็จของการติดตามความ
คืบหน าการดําเนินการดานความรับผิดทาง
ละเมิดของเจาหน าที่

กลยุทธ

ห

9

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ม

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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มิติท่ี
11

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของผูเขารับการอบรมมีความรูผาน
เกณฑมาตรฐานที่กําหนด

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

0.0.

ผลลัพธ
0.00
(Outcome) (รอยละ)

7.0.

ผลลัพธ
0.00
(Outcome) (รอยละ)

ผลงานลาสุด
(รอยละ)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) เดือนเมษายน - เดือนมิถุน
(11.1). กิจกรรมการเพิ่ม
สํานักงานกฎหมายและ
ายน - ไดมีหนังสือเรียนประธานกลุมเขต ประสิทธิภาพบุคลากรดานกฎหมาย คดี
6 กลุมเขตประสานสํานักงานเขตพิจารณา ความกาวหน าของงาน :100%
จัดสงนิติกรหรือผูเกี่ยวของในการดําเนิน
คดีปกครองเพื่อเขารวมกิจกรรมฯ และ
ดําเนินการจัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุ
คลลากรดานกฎหมาย ขาราชการกรุงเทพ
มหานคร ตําแหนงนิติกร หรือเจาหน าที่ผู
เกี่ยวบองกับการดําเนินยคดีปกครอง
จํานวน 3 ครัง้  ในรูปแบบ E-Meeting โดย
ผานทางแอพพลิเคชัน
่ Webex Meet โดย
กําหนดการจัดอบรม ครัง้ ที่ 1 ใหกับเจา
หน าที่กลุมกรุงเทพกลางและกลุมกรุงเทพ
ตะวันออก จํานวนเขตละ 2 คน เมื่อวันที่
29 มิถุนายน 2564 เวลา 9.30 - 12.00 น.
ครัง้ ที่ 2 กลุมกรุงเทพเหนือ และกลุม
กรุงเทพใต กําหนดอบรมวันที่ 1
กรกฎาคม 2564 ครัง้ ที่ 3 กลุมกรุงธน
เหนือและกลุมกรุงธนใต และสํานักตาง ๆ
กําหนดอบรมวันที่ 6 กรกฎาคม 2564

รอยละของรางสัญญาหรือบันทึกขอตกลง
ที่ไดรับการพิจารณาแลวเสร็จ

(รอยละ)

พ

12

ม

ห

าน

คร

(สํานักงานกฎหมายและคดี)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน

13

กร
ุงเ

ท

(สํานักงานกฎหมายและคดี)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละของสัญญาหรือขอตกลงที่ไดรับการ
บอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง

7.0.

ผลลัพธ
0.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

7.0.

ผลลัพธ
0.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(สํานักงานกฎหมายและคดี)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

14

รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม
(สํานักงานกฎหมายและคดี)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 14 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)
(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3) 1.ตรวจรางสัญญาตามแบบที่ (12.1). กิจกรรมการตรวจรางสัญญา สํานักงานกฎหมายและ
คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ อ
ื จัดจาง
หรือบน
ั ทึกขอตกลง
คดี
และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนด 2.ตรวจ ความกา วหน าของงาน :87%
สอบรายละเอียดตาม พรบ.การจัดซ้ อ
ื จัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.
ศ.2560 กําหนด 3.ตรวจสอบรายละเอียด
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ เดือนเมษายน - เดือนมิ
ถุนายน เรื่องเขา 15 เรื่อง พิจารณาแลว
11 เรื่อง
(ไตรมาส 3) 1.ตรวจสอบสัญญาที่ไม
(13.1). กิจกรรมการบอกเลิกสัญญา สํานักงานกฎหมายและ
สามารถดําเนินการไดตามสัญญา และอยู หรือขอ
 ตกลง
คดี
ในหลักเกณฑของการบอกเลิกสัญญา ตา ความกา วหน าของงาน :82%
รม พรบ.การจัดซ้ อ
ื จัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กําหนด 2. ตรวจ
สอบรายละเอียดอ่ น
ื  ๆ ที่เกี่ยวของ เดือน
เมษายน - เดือนมิถุนายน เรื่องเขา 2 เรื่อง
พิจารณาดําเนินการแลว 1 เรื่อง
(ไตรมาส 3) ดําเนินการเบิกจายในภาพ
(14.1). กิจกรรมการเบิกจายงบ
รวมคิดเป็ นรอยละ 46.38 (ขอมูล ณ วันที่ ประมาณในภาพรวม
20 มิถุนายน 2564)
ความกาวหน าของงาน :70%

สํานักงานกฎหมายและ
คดี

5/6

ขอมูล ณ วันท่ี 20-09-2021

คร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงช่ อ
ื .............................................................(ผูรายงาน)
ตําแหนง ............................................................

ตําแหนง ............................................................

ท

พ

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

ม

ลงช่ อ
ื .............................................................(หัวหน าหนวยงาน)

ห

าน

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

(ดู..รายงานลาสุด)

กร
ุงเ

** หมายเหตุ ** กรณี ไมมีการรายงานไตรมาสปัจจุบัน ระบบฯ จะแสดงขอมูลไตรมาสกอนหน านี้..

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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