แบบรายงานติดตามความกาวหน าตัวชว
ี ้ ัดตามแผนปฏิบัติราชการของสํานั กงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร : ปี งบประมาณ พ.ศ.2564 (รอยละ

2

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

7.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(ระดับ)

(ระดับ)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

1.3 ระดับความสําเร็จของการผลักดันการ
ดําเนินงานและการติดตามผลการดําเนิน
การตามมติที่ประชุมคณะผูบริหารกรุงเทพ
มหานคร
(ฝ ายการเมืองและประสานนโยบาย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

าน

(ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(รอยละ)

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

ผลการดําเนิ นงาน

(ไตรมาส 3) 1) เมษายน 2564 ฝ ายบริหาร
งานทว
ั ่ ไป ไดนําความรูที่ไดจากการอบรม
มาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน เชน การ
ประชาสัมพันธแนวใหมของหนวยงาน
เป็ นตน ซึ่งจะไดสรุปรวบรวมเป็ นองค
ความรูเพื่อใชเป็ นคูมือการปฏิบัติงานตอไป
2) พฤษภาคม 2564 สายงานพัสดุไดสรุป
องคความรู และเวียนแจงเพื่อใชเป็ น
แนวทางปฏิบัติงานเรียบรอยแลว 3)
มิถุนายน 2564 สายงานการเงินและบัญชี
ไดสรุปองคความรู และเวียนแจงเพื่อใช
เป็ นแนวทางปฏิบัติงานเรียบรอยแลว

ท

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ระดับ

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

1.4 ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
สมรรถนะหลักของบุคลากรดานการสงั ่ สม
ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

กลยุทธ

(ไตรมาส 3) 1) เมษายน 2564 จัดประชุม
คณะผูบริหาร กทม. จํานวน 2 ครัง้  ได
ดําเนินการ ดังนี้ 1. แจงมติที่ประชุมที่ผาน
การรับรองแลว 2. ติดตามมติที่ประชุม
แลว 3. หนวยงานรายงานผลการดําเนิน
การตามมติและไดมีการวิเคราะห สรุป
นํ าเรียน ผว.กทม. ทราบ 2) พฤษภาคม 2
564 จัดประชุมคณะผูบริหาร กทม.
จํานวน 2 ครัง้  ไดดําเนินการ ดังนี้ 1. แจง
มติที่ประชุมที่ผานการรับรองแลว 2.
ติดตามมติที่ประชุมแลว 3. หนวยงาน
รายงานผลการดําเนินการตามมติและไดมี
การวิเคราะห สรุป นํ าเรียน ผว.กทม.
ทราบ 3) มิถุนายน 2564 จัดประชุมคณะผู
บริหาร กทม. จํานวน 2 ครัง้  ไดดําเนินการ
ดังนี้ 1. แจงมติที่ประชุมที่ผานการรับรอง
แลว 2. ติดตามมติที่ประชุมแลว 3. หนวย
งานรายงานผลการดําเนินการตามมติและ
ไดมีการวิเคราะห สรุป นํ าเรียน ผว.กทม.
ทราบ

ม

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

พ

มิติท่ี

คร

70)

1/6

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(1.1). 1.4 กิจกรรมการพัฒนา
ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป
สมรรถนะหลักของบุคลากรดานการ
สัง่ สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
ความกาวหน าของงาน :100%

(2.1). 1.3 กิจกรรมการผลักดันการ ฝ ายการเมืองและประ
ดําเนินงานและการติดตามผลการ
สานนโยบาย
ดําเนินการตามมติที่ประชุมคณะผู
บริหารกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :91%

ขอมูล ณ วันท่ี 23-09-2021

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

4

1.1 ระดับความสําเร็จของการผลักดันให
หนวยงานดําเนินการแกไขปัญหาเกี่ยวกับ
การกอสรางอาคารในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหา
นคร

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

7.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(ฝ ายตรวจสอบเรื่องราว)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
5.2 ความสําเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บ
ฐานขอมูลที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน
หรือการใหบริการ

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3) สํานักงานเลขานุการผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร ไดนําขอมูลสถิติ
การรับเรื่อง รองเรียนในแตละเดือนเผย
แพรในเว็บไซตของสํานักงานเลขานุการผู
วาราชการกรุงเทพมหานคร
(http://www.bangkok.go.th/gbs) และมี
หนังสือ ดวนที่สุด ที่ กท 0200/2692 ลง
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 สงเอกสาร องค
ประกอบที่ 5 ตัวชว
ี้ ัดที่ 5.2 ขัน
้ ตอนที่ 4
ถึงสํานักยุทธศาสตรและประเมินผล
เรียบรอยแลว

ม

(กลุมงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพ
มหานคร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

พ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(รอยละ)

ท

1.5 รอยละความสําเร็จในการเผยแพร
ขอมูลการเรียนเชิญผูวาราชการกรุงเทพ
มหานคร (หนังสือภายใน)

กร
ุงเ

5

(ไตรมาส 3) ในไตรมาสที่ 3 ระหวางเดือน
เมษายน - มิถุนายน 2564 ไมมีการดําเนิน
การ ขัน
้ ตอนที่ 1 การลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห
เหตุการรองเรียน เนื่องจากเกิด
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) แตได
ติดตามเรื่องจากการประสานเจาหน าที่ใน
พื้นที่ และแจงแนวทางแกไขในเรื่องที่
กําลังดําเนินการ

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(3.1). 1.1 กิจกรรมการผลักดันให
หนวยงานดําเนินการแกไขปัญหา
เกี่ยวกับการกอสรางอาคารในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :90%

ฝ ายตรวจสอบเรื่องราว

(4.1). 5.2 โครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาและจัดเก็บฐานขอมูลที่มี
ความสําคัญตอการปฏิบัติงานหรือ
การใหบริการของ สผว.กทม.
ความกาวหน าของงาน :100%

ฝ ายตรวจสอบเรื่องราว

(5.1). 1.5 กิจกรรมการเผยแพร
ขอมูลการเรียนเชิญผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร (หนังสือภายใน)
ความกาวหน าของงาน :86%

กลุมงานเลขานุการผูวา
ราชการกรุงเทพมหา
นคร

ห

(ฝ ายตรวจสอบเรื่องราว)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน

คร

3

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

าน

มิติท่ี

2/6

(ไตรมาส 3) 1) ระหวางวันที่ 23 มีนาคม
– 22 เมษายน 2564 มีหนังสือภายในที่
เรียนเชิญผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
จํานวน 11 เรื่อง โดยมีเรื่องที่สามารถเผย
แพรลงในเว็บไซตสํานักงานเลขานุการผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 24 ชัว
่
โมง จํานวน 11 เรื่อง 2) ระหวางวันที่ 23
เมษายน – 20 พฤษภาคม 2564 มีหนังสือ
ภายในที่เรียนเชิญผูวาราชการกรุงเทพ
มหานคร จํานวน 10 เรื่อง โดยมีเรื่องที่
สามารถเผยแพรลงในเว็บไซตสํานักงาน
เลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ภายใน 24 ชัว
่ โมง จํานวน 10 เรื่อง 3)
ระหวางวันที่ 21 พฤษภาคม – 29
มิถุนายน 2564 มีหนังสือภายในที่เรียน
เชิญผูวาราชการกรุงเทพมหานคร จํานวน
13 เรื่อง โดยมีเรื่องที่สามารถเผยแพรลง
ในเว็บไซตสํานักงานเลขานุการผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร ภายใน 24 ชัว
่
โมง จํานวน 13 เรื่อง

ขอมูล ณ วันท่ี 23-09-2021

7

(กลุมงานเลขานุการรองผูวาฯและที่ปรึกษา
ผูวาฯ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
4.1 ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวย
งาน

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

7.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

10

(ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

พ

1.8 รอยละความสําเร็จของการจัด
ทําหนังสือรับรองเงินเดือนเสนอผูบริหาร
แลวเสร็จภายใน 3 วันทําการ

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ท

(สํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพ
มหานคร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(รอยละ)

กร
ุงเ
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5.1 ความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม

1.10 จํานวนครัง้ ของการเบิกจายคาอาหาร
ทําการนอกเวลาราชการของขาราชการ
และลูกจางในสังกัดสํานักงานเลขานุการผู
วาราชการกรุงเทพมหานคร เป็ นไปดวย
ความถูกตองและรวดเร็ว

(ไตรมาส 3) 1) เมษายน 2564 อยูระหวาง
ขัน
้ ตอนการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
2) พฤษภาคม 2564 อยูระหวางขน
ั ้ ตอน
การดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน 3)
มิถุนายน 2564 อยูระหวางจัดเก็บขอมูล
ตามแผนปฏิบัติงาน มีการรายงงานจาก
หองรองผูวาราชการกรุงเทพมหานครครบ

7.0.

ผลผลิต
(Output)

(ไตรมาส 3) 1) เมษายน 2564 อยูระหวาง
การทดสอบระบบ 2) พฤษภาคม 2564 อยู
ระหวางทดลองใชระบบสืบคนและติดตาม
หนังสือราชการที่เสนอผูบริหาร 3)
มิถุนายน 2564 แจงเวียนระบบสืบคนและ
ติดตามหนังสือราชการที่เสนอผูบริหาร
เพื่อเริ่มใชระบบในวันที่ 1 กรกฎาคม 2
564 เป็ นตนไป

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(6.1). 1.2 กิจกรรมการพัฒนาระบบ กลุมงานเลขานุการรอง
การจัดเก็บเอกสารดวยเทคโนโลยี ผูวาฯและที่ปรึกษาผูวาฯ
สารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การสนับสนุนการปฏิบัติราชการและ
มีฐานขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
ของผูบริหารระดับหนวยงานและ
ระดับกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :90%

100.00
(จํานวน
ครัง้ )

(จํานวนครัง้ )

(7.1). 4.1 โครงการพัฒนา
กลุมงานเลขานุการรอง
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ผูวาฯและที่ปรึกษาผูวาฯ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน
ความกาวหน าของงาน :90%

(ไตรมาส 3) - มีงบประมาณหลังปรับโอน
ทัง้ สน
ิ้  74,198,820 บาท - มีการเบิกจาย
ทัง้ สน
ิ้  38,766,781.60 บาท คิดเป็ น 52.
25%

(8.1). 5.1 กิจกรรมการเบิกจายงบ
ประมาณใหเป็ นไปตามเป าหมายที่
กําหนด
ความกาวหน าของงาน :76%

(ไตรมาส 3) ระหวางเดือนเมษายน มิถุนายน 2564 จัดทําหนังสือรับรองเงิน
เดือนแลวเสร็จภายใน 3 วันทําการ จํานวน
6 ราย - เดือน เม.ย. 2564 จํานวน 1 ราย
- เดือน พ.ค. 2564 จํานวน 3 ราย - เดือน
มิ.ย. 2564 จํานวน 2 ราย

(9.1). 1.8 กิจกรรมการจัด
ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป
ทําหนังสือรับรองเงินเดือนเสนอผูบริ
หาร
ความกาวหน าของงาน :93%

ม

(กลุมงานเลขานุการรองผูวาฯและที่ปรึกษา
ผูวาฯ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
8

ผลการดําเนิ นงาน

คร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

1.2 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบ
การจัดเก็บเอกสารดวยเทคโนโลยีสารสน
เทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุน
การปฏิบัติราชการและมีฐานขอมูล
สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารระดับ
หนวยงานและระดับกรุงเทพมหานคร

กลยุทธ

าน

6

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ห

มิติท่ี

(ไตรมาส 3) ดําเนินการเบิกจายเงินคา
อาหารทําการนอกเวลา ราชการเดือนมีนา
คม - พฤษภาคม 2564 เรียบรอยแลว

(10.1). 1.10 กิจกรรมการเบิกจาย
คาอาหารทําการนอกเวลาราชการ
ของงานการเงิน
ความกาวหน าของงาน :92%

ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป

ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป

(ฝ ายบริหารงานทว
ั ่ ไป)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

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

1.9 รอยละความสําเร็จของการจัดเตรียม
เอกสารประกอบการประชุมสภา
กรุงเทพมหานครแลวเสร็จ พรอมจัดสงให
ผูบริหารกรุงเทพมหานคร สําหรับเป็ น
ขอมูลนําไปชแ
ี้ จงตอบขอซักถามของ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครในการประชุม
สภากรุงเทพมหานคร

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

7.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

7.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3) ระหวางวันที่ 23 มีนาคม –
22 เมษายน 2564 - จํานวนหนังสือภายใน
สังกัด กทม. ที่ผานการตรวจสอบจาก
สํานักงานเลขานุการผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครเพื่อนําเสนอ ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครลงนาม มีจํานวน 68
เรื่อง (ยกเวนเรื่องเพื่อทราบ และเรื่องลับ)
ตรวจสอบแลวมีความถูกตอง จํานวน 68
เรื่อง ระหวางวันที่ 23 เมษายน – 20
พฤษภาคม 2564 - จํานวนหนังสือภายใน
สังกัด กทม. ที่ผานการตรวจสอบจาก
สํานักงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพ
มหานคร เพื่อนําเสนอผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครลงนาม มีจํานวน 49
เรื่อง (ยกเวนเรื่องเพื่อทราบ และเรื่องลับ)
ตรวจสอบแลวมีความถูกตอง จํานวน 49
เรื่อง ระหวางวันที่ 21 พฤษภาคม – 29
มิถุนายน 2564 - จํานวนหนังสือภายใน
สังกัด กทม. ที่ผานการตรวจสอบจาก
สํานักงานเลขานุการผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครเพื่อนําเสนอ ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครลงนาม มีจํานวน 51
เรื่อง (ยกเวนเรื่องเพื่อทราบ และเรื่องลับ)
ตรวจสอบแลวมีความถูกตอง จํานวน 51
เรื่อง

ห

กร
ุงเ

ท

พ

(กลุมงานเลขานุการผูวาราชการกรุงเทพ
มหานคร)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)
(11.1). 1.9 กิจกรรมการจัดเตรียม
เอกสารประกอบการประชุมสภา
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :91%

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ฝ ายการเมืองและประ
สานนโยบาย

(12.1). 1.6 กิจกรรมการกลน
ั ่ กรอง กลุมงานเลขานุการผูวา
ตรวจสอบหนังสือภายในเพื่อเสนอผู ราชการกรุงเทพมหา
วาราชการกรุงเทพมหานครพิจารณา นคร
ความกาวหน าของงาน :87%

ม

1.6 จํานวนหนังสือภายในที่ผานการตรวจ
สอบจากสํานักงานเลขานุการผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครเพื่อนําเสนอผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครลงนามมีความถูกตอง

(ไตรมาส 3) 1) เมษายน 2564 ไดดําเนิน
การตามขน
ั ้ ตอนและจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการประชุมสภา กทม. แลวเสร็จ
พรอมจัดสงใหผูบริหาร กทม. สําหรับเป็ น
ขอมูลนําไปชแ
ี้ จงตอบขอซักถามของ ส.ก.
จํานวน 1 ครัง้  จากการประชุมสภา กทม.
จํานวน 1 ครัง้  2) พฤษภาคม 2564 ปิ ด
สมัยประชุม 3) มิถุนายน 2564 ไดดําเนิน
การตามขน
ั ้ ตอนและจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการประชุมสภา กทม. แลวเสร็จ
พรอมจัดสงใหผูบริหาร กทม. สําหรับเป็ น
ขอมูลนําไปชแ
ี้ จงตอบขอซักถามของ ส.ก.
จํานวน 3 ครัง้  จากการประชุมสภา กทม.
จํานวน 3 ครัง้

าน

(ฝ ายการเมืองและประสานนโยบาย)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

12

ผลการดําเนิ นงาน

คร

มิติท่ี
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ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

1.7 รอยละของการติดตามและอํานวย
ความสะดวกผูบริหารในงานพิธี/พระราช
พิธี

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

7.0.

ผลผลิต
(Output)

100.00
(รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3) 1) เมษายน 2564 อยูในขน
ั้
ตอนติดตามและอํานวยความสะดวกผู
บริหารในงานพิธีและพระราชพิธี ประชุม
ทีมงานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานราย
เดือน และรายงานผลประจําเดือน 2) พ
ฤษภาคม 2564 ติดตามและอํานวยความ
สะดวก คณะที่ปรึกษาของผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร ในงานพิธี พระราชพิธี
และรายงานผลประจําเดือน ประชุมทีมงาน
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานรายเดือน 3)
มิถุนายน 2564 - ติดตามและอํานวยความ
สะดวกคณะที่ปรึกษาของผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครในงานพิธี พระราชพิธี
และรายงานผลประจําเดือน - ประชุมทีม
งานเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานรายเดือ
น

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(13.1). 1.7 โครงการการติดตาม
กลุมงานเลขานุการรอง
และอํานวยความสะดวกผูบริหารใน ผูวาฯและที่ปรึกษาผูวาฯ
งานพิธี/พระราชพิธี
ความกาวหน าของงาน :100%

คร

มิติท่ี

-

ม

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 13 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

ห

าน

(กลุมงานเลขานุการรองผูวาฯและที่ปรึกษา
ผูวาฯ)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ท

พ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

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

กร
ุงเ

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

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

5/6

ขอมูล ณ วันท่ี 23-09-2021

าน

คร

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

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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