แบบรายงานติดตามความกาวหน าตัวชว
ี ้ ัดตามแผนปฏิบัติราชการของสํานั กพัฒนาสังคม : ปี งบประมาณ พ.ศ.2562 (รอยละ 70)

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของคนพิการที่ลงทะเบียนไดรับการ
จัดสรรเบีย
้ ความพิการ

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

(ไตรมาส 3) ดําเนินการเบิกจายเบีย
้ ความ
พิการใหกับคนพิการที่มีสิทธิและมาลง
ทะเบียนรับเบีย
้ ความพิการตามหลักเกณฑ
ที่กําหนด ในเดือน ต.ค.61 - มิ.ย.62 ดังนี้
1.เดือน ตุลาคม 2561 จํานวน 77,681
ราย เป็ นเงิน 62,562,400.- บาท 2.เดือน
พฤศจิกายน 2561 จํานวน 78,278 ราย
เป็ นเงิน 62,909,600.- บาท 3.เดือน
ธันวาคม 2561 จํานวน 79,041 ราย เป็ น
เงิน 63,550,400.- บาท 4.เดือน มกราคม
2562 จํานวน 79,669 ราย เป็ นเงิน
64,143,200.- บาท 5.เดือน กุมภาพันธ 2
562 จํานวน 81,593 ราย เป็ นเงิน
64,474,400.- บาท 6.เดือน มีนาคม 2562
จํานวน 80,761 ราย เป็ นเงิน
64,837,600.- บาท 7.เดือน เมษายน 2
562 จํานวน 81,097 ราย เป็ นเงิน
65,144,800.- บาท 8.เดือน พฤษภาคม 2
562 จํานวน 81,297 ราย เป็ นเงิน
65,256,000.- บาท 9.เดือน มิถุนายน 2
562 อยูระหวางดําเนินการ

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(1.1). โครงการสนับสนุนการเสริม
สรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผู
พิการและทุพพลภาพ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานการสงเคราะห
และสวัสดิภาพสังคม

(ไตรมาส 3) ดําเนินการเบิกจายเบีย
้ ยังชีพ (2.1). โครงการสรางหลักประกัน
ดังนี้ 1.ต.ค.61 จํานวน 763,712 คน
ดานรายไดแกผูสูงอายุ
จํานวนเงิน 503,295,100.- บาท 2.พ.ย.61 ความกาวหน าของงาน :100.00%
จํานวน 768,710 คน จํานวนเงิน
507,751,000.- บาท 3.ธ.ค. จํานวน
772,970 คน จํานวน เงิน 509,974,100.บาท 4.ม.ค.62 จํานวน 773,528 คน
จํานวนเงิน 508,367,600.- บาท 5.ก.พ.62
จํานวน 811,016 คน จํานวนเงิน 2
,538,585,800.- บาท 6.มี.ค.62 จํานวน
776,370 คน จํานวนเงิน 509,184,400.บาท 7.เม.ย.62 จํานวน 776,578 คน
จํานวนเงิน 508,892,400.- บาท 8.พ.ค.62
จํานวน 777,624 คน จํานวนเงิน
509,459,900.- บาท 9.มิ.ย.62 อยูระหวาง
ดําเนินการเบิกจาย

สํานักงานการสงเคราะห
และสวัสดิภาพสังคม

รอยละของผูสูงอายุที่มีช่ อ
ื ในทะเบียน
ราษฎรไดรับการจัดสรรเบีย
้ ยังชีพ

76.370
(รอยละ)

กร
ุงเ

(สํานักพัฒนาสังคม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

70.00
(รอยละ)

ท

2

พ

ม

ห

าน

(สํานักพัฒนาสังคม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของการจัดสวัสดิการดานที่อยูอาศัย
ใหแกผูสูงอายุและผูดอยโอกาสที่ตองการ
ความชวยเหลือ

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

90.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 1.ใหบริการผูสูงอายุเขารับ
บริการบานพักฉุกเฉินโครงการศูนยบริการ
ผูสูงอายุดินแดง ตัง้ แต 1 เม.ย. -17 มิ.ย.
62 จํานวน 176 ราย 2.ใหบริการผูสูงอายุ
เขารับบริการโครงการสถานสงเคราะหคน
ชราบางแค 2 ตัง้ แต 1 เม.ย. - 17 มิ.ย.62
จํานวน 130 ราย 3.ใหบริการผูดอยโอกาส
เขารับบริการบานอิ่มใจ ตัง้ แต 1 เม.ย. 16 มิ.ย.62 จํานวน 6,348 ราย จํานวน
ผูรับบริการทงั ้ หมด 6,654 ราย ใหบริการ
จํานวน 6,654 ราย

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

30.00
(รอยละ)

(สํานักพัฒนาสังคม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ผลลัพธ
35.00
(Outcome) (รอยละ)

76.000
(รอยละ)

กร
ุงเ
(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3) -ดําเนินการจัดกิจกรรมการ
เชิดชูเกียรติ "ภูมิปัญญาผูสูงอายุกรุงเทพ
มหานคร" ใหแก เจาของภูมิปัญญาผูสูง
อายุกรุงเทพมหานคร ชมรมผูสูงอายุ
ประชาชนทว
ั ่ ไป เจาหน าที่ที่เกี่ยวของ
จํานวน 500 คน และเจาหน าที่ดําเนินการ
จํานวน 30 คน รวมทงั ้ สน
ิ้  530 คน ในวัน
ศุกรที่ 26 เม.ย.62 ระหวางเวลา 08.
00-15.00 น. ณ หองปรินซบอลรูม 2 - 3
ชัน
้  11 อาคาร 1 โรงแรมปรินซพาเลซ
มหานาค เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพ
มหานคร โดยสํานักพัฒนาสังคมขอความ
รวมมือสํานักงานเขตคัดเลือกผูสูงอายุที่มี
ภูมิลําเนาและอาศัยอยูในกรุงเทพมหานคร
ที่สรางสรรคผลงานคุณคาแกการอนุรักษ
และสืบทอดในสาขาตางๆ เชน เกษตรกร
รม คหกรรม ศิลปกรรม ภาษาและวรรณ
กรรม เป็ นตน สํานักงานเขตละ 1 ภูมิ
ปั ญญา รวม 50 ภูมิปัญญา -จํานวนผูสูง
อายุที่ไดรับการจดทะเบียนและทํางานถาย
ทอดฯ จํานวน 31 ภูมิปัญญา คิดเป็ นรอย
ละ

2/16

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(3.1). โครงการศูนยบริการผูสูงอายุ สํานักงานการสงเคราะห
ดินแดง
และสวัสดิภาพสังคม
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(3.2). โครงการสถานสงเคราะหคน
ชราบานบางแค 2
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานการสงเคราะห
และสวัสดิภาพสังคม

(3.3). โครงการคาใชจายในการ
ดําเนินการบานอิ่มใจ และบริหาร
จัดการบริเวณแมนศรี
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานการสงเคราะห
และสวัสดิภาพสังคม

(5.1). โครงการคาใชจายศูนย
ประสานงานธนาคารสมองของ
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานการสงเคราะห
และสวัสดิภาพสังคม

(ไตรมาส 3) ดําเนินการจัดการฝึกอาชีพ
(4.1). กิจกรรมฝึกอาชีพระยะสน
ั้
ระยะสน
ั ้ ใหกับผูสูงอายุระหวางเดือน
สัญจ
 ร
ตุลาคม 2561 - เมษายน 2562 มีผูเขา
ความกาวหน าของงาน :100.00%
รวมกิจกรรมจํานวน 18,580 คน ขณะนี้
อยูระหวางการติดตามผลการมีงานทําเพิ่ม
ขึ้นของผูเขารับการฝึกอบรม

ม

(สํานักพัฒนาสังคม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6.6.6

ท

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละของผูสูงอายุที่ไดรับการ จด
ทะเบียนภูมิปัญญาและไดทํางานถายทอด
ภูมิปัญญา ประสบการณ ความรูความ
สามารถสูสังคม

พ

5

31.480
(รอยละ)

ห

รอยละของผูสูงอายุที่ผานการฝึกอบรม มี
งานทําเพิ่มข้ น
ึ

าน

(สํานักพัฒนาสังคม)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

4

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

มิติท่ี

กองสงเสริมอาชีพ
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(สํานักพัฒนาสังคม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน
ผานเกณฑมาตรฐาน ของ
กรุงเทพมหานครระดับพ้ น
ื ฐาน

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) การดําเนินการใหความชวย
เหลือผูดอยโอกาสใหรอดพนจากการใช
ความรุนแรงในครอบครัวตงั ้ แต 1 เมษายน
- 17 มิถุนายน 2562 จํานวน - ราย

(6.1). โครงการคาใชจายในการ
ดําเนินการรถสวัสดิการเคลื่อนที่
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานการสงเคราะห
และสวัสดิภาพสังคม

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 1.สนับสนุนศูนยพัฒนาเด็ก
กอนวัยเรียนเพื่อใหเป็ นไปตามเกณฑ
มาตรฐานกรุงเทพมหานคร และศูนยเด็ก
เล็กแหงชาติในพ้ น
ื ที่ 29 เขต เป็ นเงิน
7,892,485.- บาท 2.จัดอบรมเชิงปฏิบัติ
การแนะแนวเทคนิควิธีการสงเสริมการมี
สวนรวมของผูปกครองในศูนยพัฒนาเด็ก
กอนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร กลุมเป า
หมายไดแก อาสาสมัครผูดูแลเด็ก จํานวน
2 รุน รุนที่ 1 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562
รุนที่ 2 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 3.
อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลเฝ าระวังและ
สงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จํานวน 2
รุน เมื่อวันที่ 12-13 มี.ค.62 และวันที่
14-15 มี.ค.62 4.มีหนังสือแจงสํานักงาน
เขตที่มีศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน
กรุงเทพมหานคร ตัง้ อยูในพ้ น
ื ที่เขตเพื่อ
ดําเนินการประเมินศูนยฯ และสงผลการ
ประเมินมายังสํานักพัฒนาสังคมเพื่อ
ประมวลผลในภาพรวมตอไป

(7.1). โครงการคาใชจายในการ
พัฒนาศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานการสงเคราะห
และสวัสดิภาพสังคม

6.6.6

(สํานักพัฒนาสังคม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละของผูดอยโอกาสที่ไดรับความชวย
เหลือใหรอดพนจากการใชความรุนแรงใน
ครอบครัว

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กลยุทธ

คร

6

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

าน

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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รอยละของศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน
ผานเกณฑมาตรฐานของกรุงเทพมหานคร
ระดับดีมาก

กลยุทธ
6.6.6

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

59.590
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 1.สนับสนุนศูนยพัฒนาเด็ก
กอนวัยเรียนเพื่อใหเป็ นไปตามเกณฑ
มาตรฐานกรุงเทพมหานคร และศูนยเด็ก
เล็กแหงชาติในพ้ น
ื ที่ 29 เขต เป็ นเงิน
7,892,485.- บาท 2.จัดอบรมเชิงปฏิบัติ
การแนะแนวเทคนิควิธีการสงเสริมการมี
สวนรวมของผูปกครองในศูนยพัฒนาเด็ก
กอนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร กลุมเป า
หมายไดแก อาสาสมัครผูดูแลเด็ก จํานวน
2 รุน รุนที่ 1 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562
รุนที่ 2 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 3.
อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลเฝ าระวังและ
สงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จํานวน 2
รุน เมื่อวันที่ 12-13 มี.ค.62 และวันที่
14-15 มี.ค.62 4.มีหนังสือแจงสํานักงาน
เขตที่มีศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน
กรุงเทพมหานคร ตัง้ อยูในพ้ น
ื ที่เขตเพื่อ
ดําเนินการประเมินศูนยฯ และสงผลการ
ประเมินมายังสํานักพัฒนาสังคมเพื่อ
ประมวลผลในภาพรวมตอไป

ผลลัพธ
50.00
(Outcome) (รอยละ)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(สํานักพัฒนาสังคม)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กกอน วัย
เรียนกรุงเทพมหานครมีพัฒนาการสมวัย

ผลผลิต
(Output)

85.00
(รอยละ)

93.950
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ดูแลเฝ าระวังและสงเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย จํานวน 2 รุน เมื่อวันที่ 12-13 มี.
ค.62 และวันที่ 14-15 มีนาคม 2562 2.มี
หนังสือแจงสํานักงานเขตที่มีศูนยพัฒนา
เด็กกอนวัยเรียนกรุงเทพมหานครตงั ้ อยูใน
พื้นที่เขตเพื่อดําเนินการประเมินศูนยและ
สงผลการประเมินมายังสํานักพัฒนาสังคม
เพื่อประมวลผลในภาพรวมตอไป

(9.1). กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติ สํานักงานการสงเคราะห
การการดูแลเฝ าระวังและสงเสริม
และสวัสดิภาพสังคม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กร
ุงเ

ท

(สํานักพัฒนาสังคม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6.6.6

พ

9

ม

ห

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

คร

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

4/16

ขอมูล ณ วันท่ี 21-10-2019

มิติท่ี
10

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ระดับความสําเร็จในการจัดทําฐานขอมูล
ของแรงงานนอกระบบ

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

2.00
(ระดับ)

2.000
(ระดับ)

(ไตรมาส 3) จัดทําฐานขอมูลของวิน
จักรยานยนตรับจางสาธารณะในพ้ น
ื ที่กลุม
กรุงเทพเหนือ และกรุงธนเหนือเรียบรอย
แลวมีรายละเอียดดังนี้ 1.กลุมกรุงธนเหนือ
1.1 เขตตลิ่งชัน จํานวนวิน 67 วิน จํานวน
ผูขับขี่ 1123 คน 1.2 เขตจอมทอง
จํานวนวิน 68 วิน จํานวนผูขับขี่ 2412 คน
1.3 เขตคลองสาน จํานวนวิน 92 วิน
จํานวนผูขับขี่ 1156 คน 1.4 เขตทวีวัฒนา
จํานวนวิน 41 วิน จํานวนผูขับขี่ 473 คน
1.5 เขตธนบุรี จํานวนวิน 108 วิน จํานวน
ผูขับขี่ 2034 คน 1.6 เขตบางกอกใหญ
จํานวนวิน 51 วิน จํานวนผูขับขี่ 1130 คน
1.7 เขตบางกอกนอย จํานวนวิน 111 วิน
จํานวนผูขับขี่ 1911 คน 1.8 เขตบางพลัด
จํานวนวิน 90 วิน จํานวนผูขับขี่ 2314 คน
2.กลุมกรุงเทพเหนือ 2.1 เขตจตุจักร
จํานวนวิน 216 วิน จํานวนผูขับขี่ 4348
คน 2.2 เขตดอนเมือง จํานวนวิน 183 วิน
จํานวนผูขับขี่ 2077 คน 2.3 เขตบางเขน
จํานวนวิน 105 วิน จํานวนผูขับขี่ 2607
คน 2.4 เขตบางซ่ อ
ื  จํานวนวิน 113 วิน
จํานวนผูขับขี่ 1873 คน 2.5 เขตลาด
พราว จํานวนวิน 62 วิน จํานวนผูขับขี่ 9
91 คน 2.6 เขตสายไหม จํานวนวิน 104
วิน จํานวนผูขับขี่ 1899 คน 2.7 เขตหลัก
สี่ จํานวนวิน 98 วิน จํานวนผูขับขี่ 2319
คน สรุป จํานวนวินทงั ้ หมด 1509 วิน
จํานวนผูขับขี่ทงั ้ หมด 28667 คน

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(10.1). กิจกรรมการสํารวจและ
กองนโยบายและแผน
รวบรวมขอมูลแรงงานนอกระบบใน งาน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

คร

(สํานักพัฒนาสังคม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

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

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของแรงงานนอกระบบกลุมเป า
หมายรับทราบสวัสดิการและแหลงเงินทุน

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 1.จัดทําคําสัง่ สํานักพัฒนา
สังคมที่ 208/2561 เรื่อง แตงตงั ้ คณะ
กรรมการอํานวยการและคณะทํางานตาม
ตัวชว
ี้ ัดรอยละของแรงงานนอกระบบกลุม
เป าหมายรับทราบสวัสดิการและแหลงเงิน
ทุน ประชาสัมพันธใหแรงงานนอกระบบ
กลุมวินมอเตอรไซตรับจางในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร 2 กลุมเขต คือ -กลุม
เขตกรุงเทพเหนือ -กลุมเขตกรุงธนเหนือ
2.จัดกิจกรรมประชาสัมพันธใหกับกลุมผู
ขับขี่รถจักรยานยนตรับจางในกลุมกรุงธน
เหนือ จํานวน 8 เขต ประกอบดวย เขต
ตลิ่งชัน จอมทอง คลองสาน ทวีวัฒนา ธน
บุรี บางกอกใหญ บางกอกนอย บางพลัด
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 3.การจัดกิจ
กรรมฯ ในกลุมกรุงเทพเหนือ อยูระหวาง
การกําหนดวันและสถานที่

าน
ผลผลิต
(Output)

10.00
(รอยละ)

98.330
(รอยละ)

(11.1). กิจกรรมการประชาสัมพันธ กองสงเสริมอาชีพ
แรงงานนอกระบบ ไดรับทราบสิทธิ
ทางสวัสดิการและสงเสริมสนับสนุน
การเขาถึงแหลงเงินทุน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) ดําเนินการโดยกําหนดจัด
กิจกรรมอบรมสัมมนาเพื่อใหความรูเรื่อง
การวางแผนทางการเงินใหกับผูนําชุมชน
และประชาชนทว
ั ่ ไปจาก 50 สํานักงานเขต
รวม 2 รุน ๆละ 100 คน รวม 200 คน
กําหนดการดังนี้ - รุนที่ 1 วันที่ 26 - 27
มีนาคม 2562 และ - รุนที่ 2 วันที่ 28 -29
มีนาคม 2562 ขณะนี้อยูระหวางการ
ติดตามผลหลังการอบรม

(11.2). โครงการคาใชจายในการ
อบรมสัมมนาเพื่อใหความรูดาน
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองการพัฒนาชุมชน

(12.1). โครงการคาใชจายในการสง กองการพัฒนาชุมชน
เสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อ
ขจัดปัญหาความยากจนอยางยงั ่ ยืน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กร
ุงเ

ท

พ

(สํานักพัฒนาสังคม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6.6.6

ห

รอยละของผูที่ไดรับความรูเรื่องการบริหาร
การเงินมีการวางแผนทางการเงินเพิ่มข้ น
ึ

ม

12

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

คร

(สํานักพัฒนาสังคม)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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รอยละของหลักสูตรที่เปิ ดสอนตรงตาม
ความตองการของตลาดงาน

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) เปิ ดสอนหลักสูตรระยะสน
ั้
ของโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครให
สอดคลองกับความตองการของตลาด
แรงงานในแตละพ้ น
ื ที่ ภาคเรียนที่ 1/2562
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ดังนี้ 1.
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บอน
ไก) จํานวน 25 หลักสูตร 2.โรงเรียนฝึก
อาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะ
วัฒนะ) จํานวน 45 หลักสูตร 3.โรงเรียน
ฝึ กอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพอทวี
ศักดิ ์ ชุตินธโร อุปถัมภ) จํานวน 20 หลัก
สูตร

(สํานักพัฒนาสังคม)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของผูผานการทดสอบมาตรฐาน
ฝี มือแรงงาน

77.910
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

75.00
(รอยละ)

87.500
(รอยละ)

(สํานักพัฒนาสังคม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3) อยูระหวางเปิ ดภาคเรียน
1/2562 ระหวางเดือน พฤษภาคม 2562 สิงหาคม 2562 1.ภาคเรียนที่ 2/2561 มีผู
สมัคร 6,688 คน 2.ภาคเรียนที่ 3/2561 มี
ผูสมัครเรียน 6,162 คน 3.ภาคเรียนที่
1/2562 มีผูสมัครเรียน จํานวน 1,858 คน
ขณะนี้อยูระหวางการติดตามการนํ าความรู
ไปใชในการประกอบอาชีพของผูเขารับการ
อบรมฯ

ม

(สํานักพัฒนาสังคม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลลัพธ
75.00
(Outcome) (รอยละ)

กร
ุงเ

15

6.6.6

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละของผูผานการอบรมวิชาชีพสามารถ
นํ าความรูไปใชในการประกอบอาชีพ หรือ
สรางรายไดเสริม

ท

14

ห

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(13.1). กิจกรรมการสํารวจหลักสูตร กองสงเสริมอาชีพ
อาชีพตามความตองการของประชา
ชน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

คร

มิติท่ี

7/16

(ไตรมาส 3) จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานในเดือนกุมภาพันธ 2562 จํานวน
3 สาขาวิชาชีพ ไดแก 1.ชางแตงผมสตรี
ระหวางวันที่ 11-15 กุมภาพันธ 2562 ผู
เขาทดสอบ 32 คน ผาน 32 คน 2.ชาง
ซอมรถยนต ระหวางวันที่ 13-15
กุมภาพันธ 2562 ผูเขาทดสอบ 7 คน ผาน
7 คน 3.พนักงานนวดไทย ระหวางวันที่
13-28 กุมภาพันธ 2562 ผูเขาทดสอบ 97
คน ผาน 80 คน รวมผูเขาทดสอบทงั ้ หมด
136 คน ผาน 119 คน คิดเป็ นรอยละ 87.
50

(13.2). โครงการคาใชจายในการสง กองสงเสริมอาชีพ
เสริมและพัฒนาวิชาชีพของโรงเรียน
ฝึ กอาชีพกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(13.3). โครงการคาใชจายในการ
กองสงเสริมอาชีพ
บูรณาการความรวมมือการจัดการ
ศึกษาวิชาชีพใหกับนักเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(13.4). โครงการปรับปรุงโรงเรียน กองสงเสริมอาชีพ
ฝึ กอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง
2)
ความกาวหน าของงาน :80.00%
(14.1). กิจกรรมสํารวจการนํ าความ กองสงเสริมอาชีพ
รูไปใชในการประกอบอาชีพ หรือ
สรางรายไดเสริมของผูจบการอบรม
หลักสูตรวิชาชีพจากโรงเรียนฝึก
อาชีพกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(15.1). โครงการคาใชจายในการยก กองสงเสริมอาชีพ
ระดับมาตรฐานวิชาชีพตาม
มาตรฐานฝีมือแรงงาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%
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รอยละของชุมชนในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
มีการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

50.00
(รอยละ)

55.050
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) สํานักพัฒนาสังคมดําเนินการ
จัดอบรมแบบพักคาง จํานวน 2 วัน 1 คืน
ณ จังหวัดกาญจนบุรี ไปแลวจํานวน 6 รุน
647 ชุมชน ดังนี้ 1.รุนที่ 1 เมื่อวันที่ 9-10
มี.ค.62 โดยอบรมชุมชน จํานวน 105
ชุมชน 2.รุนที่ 2 เมื่อวันที่ 30-31 มี.ค.62
โดยอบรมชุมชน จํานวน 108 ชุมชน 3.รุน
ที่ 3 เมื่อวันที่ 20-21 เม.ย.62 โดยอบรม
ชุมชนจํานวน 102 ชุมชน 4.รุนที่ 4 เมื่อ
วันที่ 11-12 พ.ค.62 โดยอบรมชุมชน
จํานวน 115 ชุมชน 5.รุนที่ 5 เมื่อวันที่ 2
5-26 พ.ค.62 โดยอบรมชุมชน จํานวน
114 ชุมชน 6.รุนที่ 6 เมื่อวันที่ 1 - 2 มิ.ย.
62 โดยอบรมชุมชน จํานวน 103 ชุมชน
ขณะนี้อยูระหวางการจัดอบรม และติดตาม
ผลการจัดทําแผนของชุมชน

(สํานักพัฒนาสังคม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(16.1). โครงการคาใชจายในการ
กองการพัฒนาชุมชน
พัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน
ผูนําชุมชนและเจาหน าที่ผูปฏิบัติงาน
ชุมชน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนที่มีทักษะ
ในการทําธุรกิจสามารถใชนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการสรางสรรคคุณคาสินคา

6.6.6

ผลลัพธ
10.00
(Outcome) (รอยละ)

11.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

5.00
(รอยละ)

กร
ุงเ

ผลิตภัณฑชุมชนของกรุงเทพมหานครที่ได
รับการสงเสริมและพัฒนาใหมีคุณภาพ
มาตรฐาน และมีความเป็ นสินคาเชิงนวัต
กรรม

ท

พ

(สํานักพัฒนาสังคม)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

18

5.620
(รอยละ)

(สํานักพัฒนาสังคม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3) 1.ขณะนี้ดําเนินการปรับปรุง
ขอมูลผูประกอบการและผลิตภัณฑใหเป็ น
ปั จจุบัน 2.จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู
ประกอบการเพื่อกาวสูยุคดิจิตอล 4.0
จํานวน 2 รุน ไดแก - รุนที่ 1 วันที่ 17-19
ธ.ค.61 - รุนที่ 2 วันที่ 19 - 21 ธ.ค.61 ณ
โรงแรมปริน
๊ สตน
ั ้ พารค สวีท และ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย รวมผูเขารวม
จํานวน 100 คน 3.ขณะนี้อยูระหวางการ
รวบรวมขอมูลผูประกอบการผลิตภัณฑ
ชุมชนที่มีทักษะในการทําธุรกิจสามารถใช
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการสรางสรรค
คุณคาสินคา

ม

17

ห

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

คร

มิติท่ี

8/16

(ไตรมาส 3) 1.ดําเนินการจัดเก็บขอมูล
ผลิตภัณฑกรุงเทพมหานคร (Bangkok
Brand) จํานวน 534 ผลิตภัณฑ และ
ทําการสงเสริมแประชาสัมพันธและพัฒนา
คุณภาพของสินคา จํานวน 534 ผลิตภัณฑ
2.สํารวจผูประกอบการที่สนใจพัฒนา
ผลิตภัณฑเชิงนวัตกรรม และรับลง
ทะเบียนผูประกอบการเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑเชิงนวัตกรรม

(17.1). กิจกรรมการจัดเก็บขอมูล กองสงเสริมอาชีพ
ผลิตภัณฑชุมชนในระบบสารสนเทศ
ของสํานักพัฒนาสังคม
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(17.2). โครงการพัฒนาศักยภาพผู กองสงเสริมอาชีพ
ประกอบการเพื่อกาวสูยุคดิจิตอล 4.
0
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(18.1). กิจกรรมสรางความรวมมือ
ในการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชนเพื่อยกระดับสู
สินคาเชิงนวัตกรรม
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองสงเสริมอาชีพ

ขอมูล ณ วันท่ี 21-10-2019

มิติท่ี
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของยอดจําหนายผลิตภัณฑชุมชน
เพิ่มข้ น
ึ

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

5.00
(รอยละ)

85.130
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 1.โครงการมหกรรม
ผลิตภัณฑกรุงเทพมหานคร (Bangkok
Brand) ดําเนินการวันที่ 6-10 มีนาคม 2
562 จํานวน 300 บูธ ณ ศูนยสรรพสินคาซี
คอน บางแค มียอดจําหนายผลิตภัณฑ 2
0,389,000.- บาท 2.โครงการตลาดชาน
กรุงในพ้ น
ื ที่เขตชน
ั ้ นอกกรุงเทพมหานคร
ดําเนินการวันที่ 21-25 มีนาคม 2562 ณ
ศูนยการคาพาราไดร พารค เขตประเวศ มี
ผูประกอบการรวมจําหนายสินคา 200 ราย
การ ยอดจําหนาย 5,981,786 บาท 3.
โครงการตลาดกลางกรุงในพ้ น
ื ที่เขตชน
ั ้ ใน
กรุงเทพมหานคร จะดําเนินการในวันที่
3-7 กรกฎาคม 2562 จํานวน 100 บูธ ณ
ลานมันนี่พารค ชัน
้  4 ศูนยการคาเอ็มบีเค
เขตปทุมวัน ยอดจําหนายผลิตภัณฑปี 2
561 จํานวน 15,103,202 บาท ยอด
จําหนายผลิตภัณฑปี 2562 จํานวน 2
6,370,786 บาท

าน
ห
94.830
(รอยละ)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3) ดําเนินการสงเสริมความรู
เทคโนโลยีดานการเกษตร โดยการจัด
อบรมสัมมนาศึกษาดูงานใหความรูแก
เกษตรกร ผูประกอบการที่เกี่ยวของกับ
สินคาเกษตร จํานวน 58 คน เมื่อวันที่ 2
8-30 พ.ย.2561 ณ จังหวัดจันทบุรี 1.ผล
การทดสอบความรู การทดสอบ Pretest
และ Potst test แกเกษตรกร จํานวน 52
คน พบวามีเกษตรกร จํานวน 2คน มีความ
รูเพิ่มข้ น
ึ คิดเป็ นรอยละ 91.37 2.
การนํ าความรูไปปฏิบัติได ไดจัด
ทําแผนการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อติดตาม
วาเกษตรกรฯ เรียบรอยแลว ขณะนี้อยู
ระหวางลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลวา
เกษตรกรสามารถนําความรูไปปฏิบัติได
หรือไม

ม

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

พ

(สํานักพัฒนาสังคม)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6.6.6

กร
ุงเ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละของเกษตรกร/ผูประกอบการที่
เกี่ยวของกับสินคาเกษตรมีความรู ควา
มเขาใจในเทคโนโลยี/เครื่องมือทางการ
ผลิต การบริหารจัดการ ฯลฯ

ท

20

9/16

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(19.1). โครงการมหกรรมผลิตภัณฑ กองสงเสริมอาชีพ
กรุงเทพมหานคร (Bangkok
Brand) 2019
ความกาวหน าของงาน :100.00%

คร

(สํานักพัฒนาสังคม)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(19.2). โครงการตลาดชานกรุงใน
พื้นที่เขตชน
ั ้ นอกกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองสงเสริมอาชีพ

(19.3). โครงการตลาดกลางกรุงใน
พื้นที่เขตชน
ั ้ ใจกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองสงเสริมอาชีพ

(20.1). โครงการคาใชจายในการสง กองสงเสริมอาชีพ
เสริมการทําเกษตรทฤษฎีใหม
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(20.2). โครงการสงเสริมความรู
เทคโนโลยีดานการเกษตร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองสงเสริมอาชีพ

(20.4). โครงการจัดตงั ้ ศูนยเรียนรู
และพัฒนาการเกษตรกรุงเทพมหา
นคร
ความกาวหน าของงาน :10.00%

กองสงเสริมอาชีพ

(20.3). โครงการคลินิกเกษตร
เคลื่อนที่ในกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองสงเสริมอาชีพ

(20.5). โครงการปรับปรุงคุณภาพ
ดินในพ้ น
ื ที่การเกษตรมุงสูเกษตร
อินทรีย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองสงเสริมอาชีพ

ขอมูล ณ วันท่ี 21-10-2019
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของสินคา/ผลิตภัณฑดาน
การเกษตรที่ไดรับมาตรฐานปลอดภัย เป็ น
ที่ยอมรับจากตลาด/ผูบริโภค

กลยุทธ
6.6.6

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

71.630
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ขณะนี้อยูระหวางการลงพื้นที่
ติดตามประเมินผลเกษตรกรผูประกอบการ
ผลิตสินคาเกษตรใหไดรับมาตรฐาน
ปลอดภัยเป็ นที่ยอมรับจากตลาดผูบริโภค
(ไดรับมาตรฐานจากหนวยงานภายนอก)
ซึ่งเห็นผลชาเนื่องจากสินคาเกษตรมี
กระบวนการและขน
ั ้ ตอนการผลิตที่ตอง
อาศัยระยะเวลาในการดําเนินงาน

ผลลัพธ
60.00
(Outcome) (รอยละ)

(สํานักพัฒนาสังคม)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(สํานักพัฒนาสังคม)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของผูเขารับการอบรมมีความรู
ทักษะที่จําเป็ นในการปฏิบัติงานพัฒนา
ชุมชนเพิ่มข้ น
ึ

6.6.6

ผลลัพธ
30.00
(Outcome) (รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

80.00
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

96.320
(รอยละ)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

รอยละความสําเร็จของการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน

กร
ุงเ

(สํานักพัฒนาสังคม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

พ

(สํานักพัฒนาสังคม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ท

25

รอยละความสําเร็จของการกอหนี้ผูกพัน

94.680
(รอยละ)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(21.1). โครงการสงเสริมการพัฒนา กองสงเสริมอาชีพ
ผลิตภัณฑดานการเกษตรใหไดรับ
มาตรฐานปลอดภัย
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) ขณะนี้อยูระหวางการลงพื้นที่
ติดตามและประเมินผล การผลิตสินคา
เกษตร/แปรรูป สินคาเกษตรวามีมูลคาเพิ่ม
ขึ้นเทาใด

(21.2). โครงการ Bangkok Green กองสงเสริมอาชีพ
Market
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) 1.อยูระหวางการจัด
ทําหนังสือขออนุมัติจัดสรรงบประมาณราย
จายประจําปี  พ.ศ.2562 เพิ่มเติมจากสํานัก
งบประมาณกรุงเทพมหานคร 2.อยูระหวาง
จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหสถาบัน
พัฒนาขาราชการกรุงเทพมหานครพิจารณา
ความเหมาะสมของโครงการที่เปลี่ยนแปล
ง

(23.1). โครงการคาใชจายในการ
พัฒนาสมรรถนะนักพัฒนาสังคม
กรุงเทพมหานครและเจาหน าที่ที่
เกี่ยวของ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) 1.หนวยงานสงแบบฟอรม
SR1 และ SR2 ที่ผานการพิจารณาในที่
ประชุมของคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงของหนวยงานเรียบรอยแลว ให
สํานักงานตรวจสอบภายใน สํานักปลัด
กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ครัง้  เมื่อวันที่
29 พฤศจิกายน 2561 2.สํานักงานตรวจ
สอบภายใน สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
อยูระหวางตรวจสอบความถูกตองของ
รายงานตามแบบฟอรม SR1 และ SR2

(25.1). กิจกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน
สํานักงานเลขานุการ สํานักพัฒนา
สังคม
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ม

(สํานักพัฒนาสังคม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
24

40.000
(รอยละ)

าน

23

รอยละของสินคาเกษตรมีมูลคาเพิ่มข้ น
ึ

ห

22

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

มิติท่ี

(ไตรมาส 3) สํานักพัฒนาสังคมดําเนินการ (24.1). กิจกรรมการติดตามการใช
กอหนี้ผูกพัน ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 จายงบประมาณประจําปี  (ความ
คิดเป็ นรอยละ 52.47
สําเร็จของการกอหนี้ผูกพัน)
ความกาวหน าของงาน :83.53%

10/16

กองการพัฒนาชุมชน

สํานักงานเลขานุการ

สํานักงานเลขานุการ
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการ
ปฏิบัติราชการและมีฐานขอมูลเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารระดับ
หนวยงานและระดับกรุงเทพมหานคร

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

1.00
(ระบบ)

1.000
(ระบบ)

(ไตรมาส 3) สํานักพัฒนาสังคมจัดทําระบบ
บริหารการสงเคราะหประชาชน โดยให
สํานักงานเขตบันทึกขอมูล Case ผาน
ระบบบริหารการสงเคราะหประชาชน และ
สํานักพัฒนาสังคมจะนําขอมูลจากระบบมา
พิจารณาใหความชวยเหลือ เดือนมิ.ย.62
จัดประชุมใหเจาหน าที่ผูปฏิบัติงานไดรับ
ทราบและทําความเขาใจการทํางานของ
ระบบในภาพรวม ในเดือน ก.ค.62 จะเริ่ม
มีการนํ าเขาขอมูลในระบบเพื่อทดลองการ
ใชงานของระบบตอไป

6.6.6

ผลผลิต
5,000.00
(Output) (คน/เดือน)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

(สํานักพัฒนาสังคม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) การดําเนินการใหความชวย
เหลือในดานการใหสวัสดิการและการ
สงเคราะหแกผูดอยโอกาสตามระเบียบ
กรุงเทพมหานคร ตัง้ แตเดือน เม.ย. - มิ.
ย. 62 จํานวน 422 ราย แยกเป็ น -สตรี
และครอบครัว จํานวน 375 ราย -คนพิการ
จํานวน 65 ราย

ท

(สํานักพัฒนาสังคม)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

100.00
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) สถิติการเขาชมเว็บไซต
www.oldisyounginbkk.com ประจําเดือน
-เมษายน 2562 จํานวน 48,152 คน พฤษภาคม 2562 จํานวน 22,959 คน มิถุนายน 2562 จํานวน 15,411 คน รวม
ทัง้ สน
ิ้  86,5224 คน

ม

รอยละของการใหสวัสดิการและการ
สงเคราะหแกผูดอยโอกาสที่ตองการความ
ชวยเหลือตามระเบียบกรุงเทพมหานคร

พ

28

24.000
(คน/เดือน)

ห

จํานวนผูเยี่ยมชมการจัดทําเว็บไซตเพื่อ
เพิ่มชองทางการส่ อ
ื สารใหแกผูสูงอายุ

าน

(สํานักพัฒนาสังคม)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

27

(26.1). กิจกรรมพัฒนาระบบ
สารสนเทศศูนยบริการผูสูงอายุดิน
แดง
ความกาวหน าของงาน :100.00%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองนโยบายและแผน
งาน

(26.2). โครงการพัฒนาระบบบริหาร กองนโยบายและแผน
การสงเคราะหประชาชน (E-case) งาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(27.1). โครงการคาใชจายในการ
กองนโยบายและแผน
พัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขของ งาน
ผูสูงอายุกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(28.1). โครงการคาใชจายในการจัด สํานักงานการสงเคราะห
สวัสดิการและสงเคราะหครอบครัว และสวัสดิภาพสังคม
สตรี คนพิการและผูดอยโอกาส
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(28.2). โครงการคาใชจายในการ
สํานักงานการสงเคราะห
สนับสนุนเจาหน าที่เพื่อปฏิบัติงาน
และสวัสดิภาพสังคม
ดานเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการและ
ผูดอยโอกาส
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(28.3). โครงการคาใชจายในการจัด สํานักงานการสงเคราะห
สวัสดิการการสงเคราะหและ
และสวัสดิภาพสังคม
คุมครองสวัสดิภาพเด็ก
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กร
ุงเ
(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

มิติท่ี

11/16

ขอมูล ณ วันท่ี 21-10-2019

29

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของการใหสวัสดิการและการ
สงเคราะหตามระเบียบกรุงเทพมหานคร
แกผูสูงอายุและคนพิการตามที่สํานักงาน
เขตสงตอ

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
70.00
(Outcome) (รอยละ)

87.340
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
75.00
(Outcome) (รอยละ)

31

รอยละความสําเร็จในการตอบขอหารือ

ห
100.000
(รอยละ)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) ดําเนินการตอบขอซักถาม
ขอหารือตางๆ ดังนี้ 1.เดือนเมษายน 2562
ตอบขอหารือฯ เสร็จสน
ิ้  จํานวน 14 เรื่อง 2
.เดือนพฤษภาคม 2562 ตอบขอหารือฯ
เสร็จสน
ิ้  จํานวน 21 เรื่อง 3.เดือน
มิถุนายน 2562 อยูระหวางการรวบรวมขอ
มูล

(30.1). โครงการอบรมหลักสูตร
พัฒนาธุรกิจเพื่อสรางโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองสงเสริมอาชีพ

(31.1). กิจกรรมตอบขอซักถาม
ขอหารือตางๆ และกิจกรรมอ่ น
ื ๆ ที่
เกี่ยวของ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองการพัฒนาชุมชน

กร
ุงเ

ท

(สํานักพัฒนาสังคม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(ไตรมาส 3) 1.ดําเนินการจัดอบรม
หลักสูตรพัฒนาธุรกิจเพื่อสรางโอกาสใน
การประกอบอาชีพใหกับประชาชน เมื่อวัน
ที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม
ปริน
๊ สตน
ั ้ พารค สวีท มีผูเขารวมอบรม
จํานวน 81 ราย 2.ขณะนี้อยูระหวางการ
ติดตามผลจํานวนผูผานการอบรมฯ ที่
สามารถนําความรูไปใช

ม

(สํานักพัฒนาสังคม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

พ

รอยละของประชาชนที่ไดรับการพัฒนา
ทักษะดานอาชีพสามารถนําความรูไปใชใน
การประกอบอาชีพ หรือสรางรายไดเสริม

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) -คณะกรรมการพิจารณา
(29.1). โครงการคาใชจายในการจัด สํานักงานการสงเคราะห
อนุมัติใหความชวยเหลือตามระเบียบ
สวัสดิการและสงเคราะหผูสูงอายุ
และสวัสดิภาพสังคม
กรุงเทพมหานครวาดวยคาใชจายในการจัด ความกาวหน าของงาน :100.00%
สวัสดิการและการสงเคราะห พ.ศ.2557
แกผูสูงอายุ จํานวน 272 ราย เป็ นเงิน
383,000.- บาท -คณะกรรมการพิจารณา
อนุมัติใหความชวยเหลือตามระเบียบ
กรุงเทพมหานครวาดวยคาใชจายในการจัด
สวัสดิการและการสงเคราะห พ.ศ.2557
แกคนพการ จํานวน 65 ราย คิดเป็ นเงิน
76,000.- บาท รวมจํานวนผูสูงอายุและคน
พิการที่ไดรับการสงเคราะห จํานวน 337
คน

าน

(สํานักพัฒนาสังคม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

30

ผลการดําเนิ นงาน

คร

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละของความสําเร็จในการบันทึกการ
ปรับปรุง แกไขรายการขอมูลในทะเบียน
ประวัติขาราชการกรุงเทพมหานครสามัญ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร และลูกจาง
ประจํากรุงเทพมหานครใหเป็ นปัจจุบัน

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 1.เพิ่มรายการการอบรมของ
ขาราชการฯ สามัญที่แจงความประสงค
จํานวน 9 ราย 2.ปรับปรุงรายการประวัติ
ขาราชการครูฯ เนื่องจากการเลื่อนวิทยา
ฐานะ จํานวน 1 ราย 3.ปรับปรุงรายการ
ประวัติลูกจางประจําจํานวน 130 ราย ตาม
มาตรฐานกําหนดลูกจางกรุงเทพมหานคร
4.ปรับปรุงรายการประวัติขาราชการฯ
สามัญเนื่องจากการยาย จํานวน 1 ราย 5.
เปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนประวัติ
ขาราชการจํานวน 1 ราย 6.ปรับปรุง
รายการประวัติขาราชการครูฯ เนื่องจาก
การเลื่อนวิทยฐานะ จํานวน 1 ราย 7.
ปรับปรุงรายการเลื่อนขน
ั ้ คาจางลูกจางประ
จํา จํานวน 129 ราย 8.ปรับปรุงรายการ
เลื่อนเงินเดือนขาราชการฯ สามัญ จํานวน
144 ราย 9.ปรับปรุงรายการใหขาราชการฯ
สามัญไดรับคาตอบแทน จํานวน 1 ราย
10.ปรับปรุงรายการแตงตงั ้ ขาราชการครูฯ
ใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถาน
ศึกษาจํานวน 4 ราย 11.เพิ่มรายการวุฒิ
การศึกษาของขาราชการฯ สามัญ จํานวน
1 ราย 12.ปรับปรุงรายการแตงตงั ้
ขาราชการครูฯ ใหดํารงตําแหนงผูอํานวย
การสถานศึกษา จํานวน 2 ราย 13.
ปรับปรุงรายการแตงตงั ้ ขาราชการครูฯ ให
ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา
จํานวน 4 ราย 14.ปรับปรุงรายการรักษา
การในตําแหนงของขาราชการฯ สามัญ
จํานวน 2 รายการ 15.ปรับปรุงรายการ
เลื่อนเงินเดือนขาราชการครูฯ จํานวน 89
ราย 16.เพิ่มรายการวุฒิการศึกษาของขา
ราชการฯ สามัญ จํานวน 2 ราย รวมทงั ้ สน
ิ้ 
521 ราย

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(32.1). กิจกรรมการบันทึกการปรับ สํานักงานเลขานุการ
ปรุง แกไขรายการขอมูลในทะเบียน
ประวัติขาราชการกรุงเทพมหานคร
สามัญ ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรุงเทพมหานครและ
ลูกจางประจํากรุงเทพมหานครให
เป็ นปัจจุบัน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

คร

มิติท่ี
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กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(สํานักพัฒนาสังคม)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม
(สํานักพัฒนาสังคม)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

96.750
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ผลการเบิกจายงบประมาณ
ภาพรวมของทุกหมวดรายจาย ณ วันที่ 19
มิถุนายน 2562 เบิกจายไดคิดเป็ นรอยละ
83.53

13/16

(33.1). กิจกรรมการติดตามการใช
จายงบประมาณประจําปี  (ความ
สําเร็จของการเบิกจายงบประมาณ
ในภาพรวม)
ความกาวหน าของงาน :97.02%

สํานักงานเลขานุการ

ขอมูล ณ วันท่ี 21-10-2019

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

75.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) สํานักพัฒนาสังคมยังไมมี
รายการกันเงินเหลื่อมปีแบบไมกอหนี้
ผูกพันประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2562

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

5.00
(คะแนน)

5.000
(คะแนน)

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) สํานักพัฒนาสังคมสงงบการ
เงินทันเวลาภายใน 30 พฤศจิกายน 2562
กองบัญชีตรวจสอบความถูกตองเรียบรอย
แลว

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(สํานักพัฒนาสังคม)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
35

36

37

ความสําเร็จของการจัดทํางบการเงิน
(สํานักพัฒนาสังคม)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิ่บัติงานของ
หนวยงาน
(สํานักพัฒนาสังคม)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
ใหบริการที่ดีที่สุด

พ
ท
กร
ุงเ

38

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
(สํานักพัฒนาสังคม)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3) การรวบรวมขอมูลที่อยูใน
ภารกิจความรับผิดชอบของสํานักพัฒนา
สังคม และอยูระหวางการจัดทําระบบ ECase

(ไตรมาส 3) สํานักพัฒนาสังคม ไดจัด
ทําโครงการศูนยเพาะเลีย
้ งเนื้อเยื่อ
กรุงเทพมหานครเคลื่อนที่ (BMA Mobile
Tissue Culture Laboratory) มีราย
ละเอียดผลการดําเนินงานดังนี้ 1.ไดลงพื้น
ที่ใหคําแนะนํ าแกไขปัญหาดานการเกษตร
ใหแกเกษตรกรผูปลูกกลวยไมของ
กรุงเทพมหานครแลว จํานวน10เขต 2.ใน
เดือน มิ.ย.62 ไดลงพื้นที่เขต จํานวน 5
เขต ไดแก เขตจอมทอง ทุงครุ บางขุน
เทียน ตลิ่งชัน และหนองแขม เพื่อ
เยี่ยมเยียนและติดตามประเมินผลเกษตร
กร 3.ไดประชาสัมพันธเชิญชวนเกษตรกร
ประชาชนผูสนใจทว
ั ่ ไปนําชิน
้ สวนพืชมาใช
บริการเพาะเลีย
้ งเนื้อเยื่อ ณ ศูนยเพาะ
เลีย
้ งเนื้อเยื่อกรุงเทพมหานคร 4.มี
ประชาชนผูสนใจฯนําชิน
้ สวนพืชมาใช
บริการแลว จํานวน 8 ตัวอยาง 5.ได
รวบรวมสายพันธุกลวยไมไวได 120 ตน
และจําแนก 120 สายพันธุ 6.นํากลวยไมที่
รวบรวมไดมาตอยอดทําแล็ปเพาะเลีย
้ ง
เนื้อเยื่อไดแลว จํานวน 20 ชนิด

ม

(สํานักพัฒนาสังคม)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

4.249
(รอยละ)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(35.1). กิจกรรมการบันทึกรายการ สํานักงานเลขานุการ
บัญชีและการจัดทํางบการเงินของ
สํานักพัฒนาสังคม
ความกาวหน าของงาน :75.00%
(36.1). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองนโยบายและแผน
งาน

(37.1). ศูนยเพาะเลีย
้ งเนื้อเยื่อ
กรุงเทพมหานครเคลื่อนที่ (BMA
Mobile Tissue Culture
Laboratory)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

กองสงเสริมอาชีพ

(ไตรมาส 3) 1.ผลคะแนนความพึงพอใจ
(38.1). กิจกรรมสํารวจความพึง
จากผูรับบริการในการสํารวจครัง้ ที่ 1/2562 พอใจของผูรับบริการ
สํานักพัฒนาสังคมไดคะแนนเฉลี่ย 4.35 2. ความกา วหน าของงาน :100.00%
การสํารวจความพึงพอใจครัง้ ที 2/2562 อยู
ระหวางการประมวลผลความพึงพอใจ
ของกองงานผูตรวจราชการ
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หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(34.1). กิจกรรมการใชจายงบ
สํานักงานเลขานุการ
ประมาณประจําปี  (ความสําเร็จของ
การเบิกจายทันภายในปีงบประมาณ
พ.ศ.2562)
ความกาวหน าของงาน :0.00%

คร

รอยละของเงินกันไวเบิกเหล่ อ
ื มปี

กลยุทธ

าน

34

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ห

มิติท่ี

กองนโยบายและแผน
งาน

ขอมูล ณ วันท่ี 21-10-2019

39

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อ
พัฒนาภาพลักษณและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลการดําเนิ นงาน

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(39.1). กิจกรรมการเสริมสรางธรรม สํานักงานเลขานุการ
าภิบาลเพื่อพัฒนาภาพลักษณและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
สํานักพัฒนาสังคม
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) สํานักพัฒนาสังคมโดยสวน
ราชการที่รับผิดชอบดําเนินการตามแผน
บริหารความเสี่ยงดานการทุจริตดังนี้ 1.
สํานักงานเลขานุการ โดยฝายบริหารงาน
ทัว
่ ไป ดําเนินการในหัวขอความเสี่ยงการ
ใชทรัพยสินของทางราชการอยางไมเหมาะ
สมกรณีการใชรถราชการ 2.สํานักงานการ
สงเสริมอาชีพ ดําเนินการในหัวขอความ
เสี่ยงการจายเงินตางๆ ไมถูกตองและไม
เหมาะสม กรณีการจายคารักษาพยาบาล
3.สํานักงานสวัสดิการสังคม ดําเนินการใน
หัวขอความเสี่ยง การเบิกคาอาหารทําการ
นอกเวลาอยางไมถูกตองและไมเหมาะสม
ขอมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2562 สํานัก
พัฒนาสังคมไดมีหนังสือที่ กท 1501/1841
ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562 รายงานผล
การดําเนินการตามแผนการบริหารความ
เสี่ยงดานการทุจริตของหนวยงานตาม
เกณฑตัวชว
ี้ ัดที่ 4.1 ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ.2562 ประจําเดือน พฤษภาคม 2562

(40.1). การดําเนินการดานความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพ
แวดลอมในการทํางานของหนวย
งาน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานเลขานุการ

(ไตรมาส 3) 1.ดําเนินการจัดกิจกรรมสราง
เสริมสุขภาพของบุคลากรของสํานักพัฒนา
สังคมทุกวันพุธ โดยการออกกําลังกาย
แอโรบิคและโยคะ สลับกัน 2.ติดปายสาระ
นารูเกี่ยวกับอาหารสุขภาพ โภชนาการ
และการออกกําลังกายบริเวณภายในลิฟท
เพื่อประชาสัมพันธใหบุคลากรของสํานัก
พัฒนาสังคมทราบ

(41.1). กิจกรรมการสรางเสริมสุข
ภาพของบุคลากรในสํานักพัฒนา
สังคม
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานเลขานุการ

คร

มิติท่ี

(สํานักพัฒนาสังคม)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
รอยละความสําเร็จของการดําเนินการสราง
เสริมสุขภาพของบุคลากรในหนวยงาน

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

กร
ุงเ

41

100.000
(รอยละ)

พ

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ
แวดลอมในการทํางานของหนวยงาน

ท

40

ม

ห

าน

(สํานักพัฒนาสังคม)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(สํานักพัฒนาสังคม)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 41 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) 1.จัดทําขอปฏิบัติ แนวทาง คู
มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อความ
ปลอดภัยในการทํางานของบุคลากรใน
สังกัด จํานวน 3 ขอปฏิบัติ เวียนแจงให
บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ 2.
กํากับ ติดตามการดําเนินโครงการ/กิจกร
รม ใหเป็ นไปตามแผนงานที่กําหนด

-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ลงช่ อ
ื .............................................................(ผูรายงาน)
ตําแหนง ............................................................

คร

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

าน

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

ม

ห

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

(ดู..รายงานลาสุด)

กร
ุงเ

ท

พ

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

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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