สรุปผลดําเนิ นงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี  พ.ศ.2564 (มิติท่ี 1 ดานประสิทธิผลตามพันธกิจ)

4

5

(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จในการสนับสนุน
การพัฒนาฐานขอมูลแหลงกําเนิด
นํ้ าเสียของกรุงเทพมหานครใหอยูใน
รูปแบบระบบสารสนเทศ
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมให
สถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(1.1). คชจ.โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ความกาวหน าของงาน :50%
เฝ าระวังภัยและยาเสพติด
28/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนเตรียมการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

าน

(รอยละ)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ความสําเร็จของการจัดเก็บรายได
(ฝ ายรายได)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(2.1). ปรับปรุงสํานักงานเขตสะพานสูง

ความกาวหน าของงาน :60%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

28/10/2563 : อยูระหวางแตงตงั ้ คณะกรรมการ
จัดทําแผนรูปรายการกอสราง

ห

รอยละของอาคารสถานที่ของหนวย
งานที่ไดรับการจัดสาธารณูปโภค
สําหรับผูสูงอายุ และคนพิการอยาง
ทัว
่ ถึง

50.00
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ม

3

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ น
งาน

(3.1). กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาฐานขอมูล
ตามโครงการสํารวจและจัดทําฐานขอมูลระบบ
สารสนเทศผูประกอบการที่เป็ นแหลงกําเนิด
นํ้ าเสียในกรุงเทพมหานคร

พ

2

รอยละ 50 ของอาสาสมัคร
กรุงเทพมหานครเฝ าระวังภัยและยา
เสพติดเขารวมกิจกรรมตอตานยา
เสพติด

เป าหมาย

100.00
(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

ท

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

(รอยละ)

(4.1). คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหาร
ปลอดภัย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล

กร
ุงเ

ลําดับ

คร

สํานั กงานเขตสะพานสูง (ตัวชว
ี ้ ัดเชิงยุทธศาสตร)

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ความกาวหน าของงาน :85%
28/10/2563 : อยูระหวางขออนุมัติโครงการ

ความกาวหน าของงาน :100%
28/10/2563 :อยูระหวางขออนุมัติโครงการ

(5.1). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บราย ความกาวหน าของงาน :95%
ได
26/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ดําเนินการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
จัดเก็บภาษีประจําเดือนตุลาคม 2563 ภาษีโรง
:: ฝ ายรายได
เรือนและที่ดิน จํานวน 125,253.50 บาท ภาษี
บํารุงทองที่ จํานวน 20,352.25 บาท ภาษีปาย
จํานวน 124,328.20 บาท ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สราง จํานวน 5,256,253.60 บาท ภาษีน้ํ ามัน
จํานวน 260,000.- บาท รวมทงั ้ สน
ิ้  5,786,187.
55 บาท
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์ างการเรียนในวิชาหลัก
ผลสัมฤทธิท
จากการทดสอบทางการศึกษาระดับ
ชาติขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานของโรงเรียนมี
คะแนนเฉลี่ยตามเกณฑที่กําหนด
(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของพ้ น
ื ที่เสี่ยงภัยไดรับการ
ลดเงื่อนไขความลอแหลมตอการ
เกิดอาชญากรรม

ผลการดําเนิ น
งาน

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(6.1). โครงการคาใชจายในการเพิ่มศักยภาพเพื่อ ความกาวหน าของงาน :90%
ยกระดับผลสัมฤทธิใ์ นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
12/28/2020 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนจัดการสอนเส
ริมฯ 4 รายวิชา ในวันเสารและอาทิตยระหวาง
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เดือนธันวาคม 2563-มีนาคม 2564 ของ
:: ฝ ายการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดจํานวน 6 โรงเรียน

(7.1). โครงการบูรณาการผลการดําเนินการดาน ความกาวหน าของงาน :90%
ความปลอดภัยเชิงพ้ น
ื ที่
27/10/2563 : เดือนตุลาคม 2563 ไดดําเนินการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติตอผูอํานวยการเขต
:: ฝ ายเทศกิจ
และจัดทําแผนปฏิบัติงาน ปฏิทินโครงการและ
คําสัง่ มอบหมายหน าที่ พรอมทงั ้ ไดดําเนินการดัง
นี้ (ระหวางวันที่ 1-31 ตุลาคม 2563) ไดดําเนิน
การดังนี้ (1) ไดจัดเจาหน าที่เทศกิจออกตูเขียว
เป็ นจํานวน 11 จุด วันละ 3 ครัง้ /จุด ดังนี้ 1.
กรุงเทพกรีฑา 20 แยก 2 2. ป ายรถประจําทาง
หน า บริษท
ั สยามการประมูล 3. สะพานลอยหน า
หมูบานโฮมเพลส 4. สะพานลอยหน าโรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 5. สะพานลอยหน า
บริษท
ั มิสทีน 6. ซอยเคหะรมเกลา 72 แยก 5 7.
สวนหยอม ม. สุวรรณพฤกษ 8. ทางเลียบคลอง
ทับชางลาง 9. ซอยมอเตอรเวย 7 10. ทางเดิน
เลียบคลองบัวคลี่ 11. สวนมณีวารีรมณ ซอย
ราษฎรพัฒนา 15 ระหวางวันที 1- 31 ตุลาคม 2
563 ไดดําเนินการจัดเจาหน าที่ออกตรวจตูเขียว
จํานวน 11 จุด วันละ 3 ครัง้ /จุด เป็ นจํานวนทงั ้
สิน
้  1,023 ครัง้  (2) ไดจัดเจาหน าที่เทศกิจ ตรวจ
สอบประสิทธิภาพการทํางานของกลองวงจรปิด
(CCTV) เป็ นจํานวน 8 จุด วันละ 3 ครัง้ /จุด ดัง
นี้ 1. กรุงเทพกรีฑา 20 แยก 2 2. สะพานลอย
หน าหมูบานโฮมเพลส 3. สะพานลอยหน า
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 4. สะพาน
ลอยหน าบริษท
ั มิสทีน 5. ซอยเคหะรมเกลา 72
แยก 5 6. สวนหยอม ม. สุวรรณพฤกษ 7. ทาง
เลียบคลองทับชางลาง 8. ซอยมอเตอรเวย
ระหวางวันที่ 1- 31 ตุลาคม 2563 ไดจัดเจา
หน าที่เทศกิจ ตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางาน
ของกลองวงจรปิด (CCTV) จํานวน 8 จุด วันละ
3 ครัง้ /จุด เป็ นจํานวนทงั ้ สน
ิ้  744 ครัง้  (3)ดําเนิน
การปรับปรุงภูมิทัศน สภาพแวดลอม และไฟฟ า
สองสวาง บริเวณจุดเสี่ยงภัยในพ้ น
ื ที่ เดือน
ตุลาคม 2563 ดูแลตัดตนไม จํานวน - ครัง้  ,
ทําความสะอาดพ้ น
ื ที่ จํานวน - ครัง้

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

(ฝ ายเทศกิจ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย

คร

6

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

าน

ลําดับ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังฯ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ระดับความสําเร็จของคลองในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานครไดรับการปรับปรุง
ภูมท
ิ ศ
ั นใ หส
 อดคลองกบ
ั เ อกลักษณ
ของแตละพ้ น
ื ที่
(ฝ ายโยธา)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(8.1). คาใชจายในการสงเสริมกิจการสภาเด็ก
และเยาวชนกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ

80.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(ระดับ)

ความกาวหน าของงาน :70%

(9.1). คาใชจายโครงการสงเสริมการทําเกษตร
ทฤษฎีใหม
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ

5.00
(ระดับ)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

30/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...อยูระหวาง
ประกาศรับสมัคร อาสาสมัครชวยปฏิบัติงานสภา
เด็กฯ

คร

รอยละของผูเขารวมกิจกรรมมี
ความรูที่ไดจากการเขารวมกิจกรรม
เพิ่มข้ น
ึ

(ครัง้ )

โครงการ/กิจกรรม

ความกาวหน าของงาน :70%

30/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...

(10.1). โครงการปรับปรุงภูมิทัศนคลองสายหลัก ความกาวหน าของงาน :73%
ในพ้ น
ื ที่
2/26/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนดําเนินงาน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายโยธา

กร
ุงเ

ท

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังฯ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6.00
(ครัง้ )

ผลการดําเนิ น
งาน

าน

9

จํานวนครัง้ ของการจัดกิจกรรมดาน
พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

เป าหมาย

ห

8

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ม

ลําดับ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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รอยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหลง
กําเนิดและนําไปใชประโยชนเพิ่มข้ น
ึ 
เมื่อเทียบกับปี 2560
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย
30.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

(11.1). นัดทงิ้  นัดเก็บขยะชน
ิ้ ใหญ (ของเหลือใช ความกาวหน าของงาน :80%
) และขยะอันตราย ทุกวันอาทิตย
1/28/2021 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ไดดําเนินการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
ดังนี้ 1.วันอาทิตยที่ 3 มกราคม 2564 ดําเนิน
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ
การจัดเก็บที่บริเวณหมูบานเทพนา ถนน
รามคําแหง 2.วันอาทิตยที่ 10 มกราคม 2564
ดําเนินการจัดเก็บที่บริเวณหมูบานมัณฑิรา ถนน
ราษฎรพัฒนา 3.วันอาทิตยที่ 17 มกราคม 2564
ดําเนินการจัดเก็บที่บริเวณหมูบานนักกีฬาแหลม
ทอง ซอย 30,32,34 และ 36 ถนนนักกีฬาแหลม
ทอง 4.วันอาทิตยที่ 24 มกราคม 2564 ดําเนิน
การจัดเก็บที่บริเวณหมูบานพฤกษชาติ ซอยราม
คําแหง 118 แยก 2,4,6, และ 8

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

คร

ลําดับ

ความกาวหน าของงาน :90%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

27/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ขออนุมัติ
โครงการ

ห

(11.2). จัดการมูลฝอยโดยชุมชน (CBM)

ม

(11.3). เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนมูลฝอย
อันตราย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

พ

(11.4). คาใชจายโครงการสงเสริมการแปรรูป
มูลฝอยอินทรียเพื่อนํามาใชประโยชน

ท

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

ความกาวหน าของงาน :90%

27/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ขออนุมัติ
โครงการ
ความกาวหน าของงาน :100%
27/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ขออนุมัติ
โครงการ
ความกาวหน าของงาน :90%

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

27/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ขออนุมัติ
โครงการ

กร
ุงเ

(11.5). การทําป ุยหมักจากขยะอินทรีย

(11.6). (2.รักษา)คาใชจายโครงการอาสาสมัคร
ชักลากมูลฝอยในชุมชน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

(11.7). คัดแยกมูลฝอยจากแหลงกําเนิดและ
นํ ากลับไปใชประโยชน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

ความกาวหน าของงาน :90%

27/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ขออนุมัติ
โครงการ
ความกาวหน าของงาน :90%
27/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ขออนุมัติ
โครงการ

(11.8). สํานักงานเขตสะพานสูง รวมใจลดการใช ความกาวหน าของงาน :95%
ถุงพลาสติกและโฟมตามโครงการ "ทําความดี
ดวยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดลอม"
27/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ขออนุมัติ
โครงการ
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ
(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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14

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

15

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

2.00
(ครัง้ )

(ครัง้ )

(14.2). กิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยวทองถิ่น
สะพานสูง

85.00
(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ

(รอยละ)

(15.1). อบรมอาสาสมัครผูดูแลเด็กเพื่อประเมิน
พัฒนาการเด็ก
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ

(15.2). โครงการคาใชจายในการสงเสริม
พัฒนาการเด็กกอนวัยเรียน ในศูนยพัฒนาเด็ก
กอนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร

กร
ุงเ

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการปฏิบัติงานของหนวย
งาน
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ความกาวหน าของงาน :75%
27/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...ขออนุมัติ
โครงการ

คร

(14.1). คาใชจายโครงการศูนยประสานงาน
ธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังฯ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
พัฒนาการของเด็กในศูนยพัฒนาเด็ก
กอนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร รอยละของเด็กกอนวัยเรียนที่มี
พัฒนาการสมวัย - รอยละของเด็ก
กอนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัย
ลาชาไดเขาสูกระบวนการพัฒนา

(13.1). พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการศึกษา

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ
สังฯ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
16

(รอยละ)

(ฝ ายการศึกษา)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรม
สงเสริมการทองเที่ยว และจัด
จําหนายสินคาชุมชนของผูประกอบ
การชุมชนในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร

(12.1). (5.รักษา)บํารุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ

90.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม

ความกาวหน าของงาน :80%
12/28/2020 : -

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

เด็กมีพัฒนาการสมวัย - รอยละของ
นักเรียนระดับปฐมวัยมีพัฒนาการ
สมวัย

(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ความกาวหน าของงาน :85%
30/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...อยูระหวาง
ดําเนินการสรรหาภูมิปัญญาผูสูงอายุ

ห

13

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ

เป าหมาย

พ

12

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ท

ลําดับ

100.00
(รอยละ)

สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังฯ

(รอยละ)

(16.1). นวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติ
งานของหนวยงาน
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง
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ความกาวหน าของงาน :100%
30/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...อยูระหวาง
ประชุมหารือผูเกี่ยวของในการดําเนินงาน.
ความกาวหน าของงาน :100%
30/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...กําหนดจัด
ประชุม ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
ความกาวหน าของงาน :100%
30/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน...กําหนดจัด
ประชุม ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
ความกาวหน าของงาน :90%
28/10/2563 : รวบรวมขอมูลเพื่อคิดคนนวัตกรร
ม
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18

ความสําเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บ
ฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอการ
ปฏิบัติงาน หรือการใหบริการ
(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ :5 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
ความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม

100.00
(รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(17.1). กิจกรรมพัฒนาระบบฐานขอมูลของ
สํานักงานเขต
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายปกครอง

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(18.1). กิจกรรมการเรงรัดการเบิกจายงบ
ประมาณประจําปี  (ไมใชงบประมาณ)
สวนราชการที่รับผิดชอบ
:: ฝ ายการคลัง

ผลการดําเนิ นงาน โครงการ/กิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :95%
27/10/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอนศึกษาแนวทาง
การดําเนินกิจกรรม
ความกาวหน าของงาน :60%

23/11/2563 : อยูระหวางขน
ั ้ ตอน..ดําเนินการ
เรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณประจําปี ไดรอย
ละ 5.17

สรุป : มิติที่ 1 มีตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร จํานวน 18 ตัวชว
ี้ ัด //

พ

ม

ห

(ฝ ายการคลัง)
มิติที่ :5 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

เป าหมาย

คร

17

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

าน

ลําดับ

กร
ุงเ

ท

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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