ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ สํานั กงานเขตวัฒนา

มิติท่ี
มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ระดับความ
สําเร็จ

จํานวนครัง้ ของการจัดกิจกรรมของ ผลผลิต (Output)
อาสาสมัครเฝ าระวังภัยและยาเสพ
ติด

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

2.00 (ครัง้ /ปี )

(ครัง้ /ปี )

โครงการ/กิจกรรม

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2564
ผูรับผิดชอบ
-

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(ฝ ายปกครอง)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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มิติท่ี
มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการประจําพื้นฐาน
(ฝ ายปกครอง)

ระดับความ
สําเร็จ

เป าหมาย

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

ผลการดําเนิ น
งาน
(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

(1) โครงการคาใชจายในการสนับสนุนการ ดําเนินงานของคณะกรรมการชุมชน
(งบประมาณ 1,170,000 บาท)
(2) โครงการสงเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬา
และลานกีฬา
(งบประมาณ 522,000 บาท)
(3) โครงการคาใชจายในการสนับสนุนเจา
หน าที่เพื่อปฏิบัติงานดานเด็ก สตรี ผูสูงอา
ยุ คนพิการ และผูดอยโอกาส
(งบประมาณ 514,600 บาท)

คร

(4) โครงการคาใชจายโครงการจางอาสา
สมัครเจาหน าที่ปฏิบัติงานดานพัฒนาสังคม
(งบประมาณ 585,200 บาท)
(5) โครงการรูใช รูเก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิต
มัน
่ คง
(งบประมาณ 20,000 บาท)
(6) โครงการการจัดกิจกรรมครอบครัวรัก
การอาน
(งบประมาณ 120,000 บาท)
(7) โครงการจัดกิจกรรมการออกกําลังกาย
(งบประมาณ 182,800 บาท)
(8) โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได
(งบประมาณ 27,000 บาท)

าน

(9) โครงการคาใชจายในการจัดงานวัน
สําคัญ อนุรก
ั ษส
 บ
ื สานวฒ
ั นธรรมประเพณี
ไทย
(งบประมาณ 390,000 บาท)
(10) โครงการอบรมเยาวชนมุสลิมภาคฤดู
รอน
(งบประมาณ 300,000 บาท)
(11) โครงการเกี่ยวกับการสนับสนุน
กิจการอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน
(งบประมาณ 352,000 บาท)
(12) ฝึ กอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน (หลักสูตรหลัก)
(งบประมาณ 64,100 บาท)
(13) ปรับปรุงโรงเรียนสวัสดีวิทยา
(งบประมาณ 1,979,000 บาท)
(14) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหราสามอิน
(งบประมาณ 1,035,000 บาท)

ห

(15) ปรับปรุงโรงเรียนวิจิตรวิทยา
(งบประมาณ 1,920,000 บาท)
(16) ปรับปรุงโรงเรียนสุเหราบานดอน
(งบประมาณ 840,000 บาท)
(17) ปรับปรุงโรงเรียนวัดธาตุทอง
(งบประมาณ 5,612,000 บาท)
(18) ปรับปรุงโรงเรียนแจมจันทร
(งบประมาณ 1,978,000 บาท)

ม

(19) โครงการกรุงเทพเขตปลอดบุหรี่
(งบประมาณ 30,000 บาท)
(20) บูรณาการความรวมมือในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการแกไขปัญหาโรคไขเลือด
ออกในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 112,800 บาท)
(21) ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 9
(งบประมาณ 1,816,000 บาท)

พ

(22) ปรับปรุงซอยทองหลอ 25
(งบประมาณ 4,175,000 บาท)
(23) ปรับปรุงซอยแยกซอยสุขุมวิท 81
(งบประมาณ 580,000 บาท)

(25) ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 49/13
(งบประมาณ 6,465,000 บาท)
(26) ปรับปรุงซอยเอกมัย 23 จากหน าวัด
ภาษีถึงสุดซอย
(งบประมาณ 2,830,000 บาท)
(27) ปรับปรุงซอยสุขุมวิท 27
(งบประมาณ 916,000 บาท)

กร
ุงเ

(28) บูรณาการความรวมมือในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการแกไขปัญหาโรคไขเลือด
ออก ในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 112,800 บาท)

ท

(24) ปรับปรุงทางเทาซอยสุขุมวิท 23
เชื่อมซอยสุขุมวิท 31
(งบประมาณ 1,230,000 บาท)

(29) โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอด
บุหรี่
(งบประมาณ 30,000 บาท)
(30) คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนให
นักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
(งบประมาณ 100,800 บาท)
(31) คาใชจายในการสอนภาษาญี่ปุน
(งบประมาณ 144,000 บาท)
(32) ประชุมครู
(งบประมาณ 8,000 บาท)

(33) คาใชจายในการฝึกอบรมนายหมูลูก
เสือสามัญ สามัญรุนใหญ และหัวหน า
หนวยยุวกาชาด
(งบประมาณ 169,500 บาท)
(34) คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนา
คณะกรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐาน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 74,700 บาท)

(35) คาใชจายโครงการวายน้ํ าเป็ น เลน
นํ้ าไดปลอดภัย
(งบประมาณ 359,500 บาท)

(36) คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฎิญาณ
และสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 50,700 บาท)
(37) คาใชจายในการสอนภาษาจีน
(งบประมาณ 1,538,400 บาท)

(38) คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 78,800 บาท)
(39) คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะชีวิต
(งบประมาณ 3,024,000 บาท)
(40) คาใชจายตามโครงการเรียนฟรีเรียน
ดีอยางมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
(งบประมาณ 2,348,400 บาท)
(41) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพเครือ
ขายโรงเรียน
(งบประมาณ 180,000 บาท)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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มิติที่ 1

มิติที่ 1

มิติที่ 1

จํานวนคลองในพ้ น
ื ที่
กรุงเทพมหานครไดรับการปรับปรุง
ภูมท
ิ ศ
ั นใ หส
 อดคลองกบ
ั เ อกลักษณ
ของแตละพ้ น
ื ที่
(ฝ ายโยธา)

-รอยละของความสําเร็จในการติดตงั ้
/ซอมแซมไฟฟ าแสงสวาง ในพ้ น
ื ที่
เสี่ยงภัยหรือเสี่ยงอันตรายตาม
แผนที่กําหนด
(ฝ ายโยธา)

รอยละของสถานประกอบการอาหาร
ที่ผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
ระดับดี มีการบริการที่เป็ นมิตรกับสิ่ง
แวดลอม (Green Service)
(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

รอยละความสําเร็จในการสงเสริมให
สถานประกอบการอาหารมีการ
พัฒนาผานเกณฑมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระ
ดับดี

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(1) โครงการ ลงจุดแสดงตําแหนงพ้ น
ื ที่ที่
อนุญาตใหมีการกอสรางอาคารและ
ตําแหนงอาคารที่มีการออกเลขรหัส
ประจําบาน
(งบประมาณ 0 บาท)

-

ผลลัพธ
(Outcome)

3.00 (คลอง)

(คลอง)

(1) ปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาคลองใน
พื้นที่เขตวัฒนา
(งบประมาณ 0 บาท)

-

ผลลัพธ
(Outcome)

90.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

20.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

จํานวนครัง้ ของการออกตรวจสถาน ผลผลิต (Output) 1.00 (ครัง้ /เดือน)
ประกอบการที่เปิ ดใหบริการใน
ลักษณะที่คลายสถานบริการตาม
แผนการตรวจตามคําสัง่ หัวหน าคณะ
รักษาความสงบแหงชาติที่ 22/2558

(ครัง้ /เดือน)

มิติที่ 1

รอยละความสําเร็จของการแจง
ประเมินภาษี
(ฝ ายรายได)

รอยละมูลฝอยที่คัดแยกจากแหลง
กําเนิดและนํากลับไปใชประโยชน
เพิ่มข้ น
ึ เมื่อ เทียบกับปี 2560
(2,419.97 ตันตอวัน)

ผลผลิต (Output) 100.00 (รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

30.00 (รอยละ)

ผูรับผิดชอบ

-

(1) คาใชจายโครงการกรุงเทพฯ เมือง
อาหารปลอดภัย
(งบประมาณ 123,000 บาท)

-

-

(1) แผนการออกตรวจตามคําสัง่ หัวหน า
รักษาความสงบแหงชาติ ที่ 22/2558
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(2) โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหง
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย
(งบประมาณ 165,100 บาท)

(ฝ ายสิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล)

มิติที่ 1

โครงการ/กิจกรรม

คร

มิติที่ 1

(ฝ ายทะเบียน)

ระดับความ
สําเร็จ

าน

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละของการลงจุดแสดงตําแหนง
พื้นที่ที่อนุญาตใหมีการกอสราง
อาคารและตําแหนงอาคารที่มีการ
ออกเลขรหัสประจําบาน

(รอยละ)

(รอยละ)

(3) โครงการกรุงเทพฯ เมืองแหง
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด ปลอดภัย
(งบประมาณ 165,100 บาท)
(1) แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการจัด
เก็บรายได
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(1) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ มูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส
(งบประมาณ 0 บาท)
(2) โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยใน
ชุมชน
(งบประมาณ 119,400 บาท)

(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

ห

มิติท่ี
มิติที่ 1

(3) โครงการสงเสริมการแปรรูปมูลฝอย
อินทรียเพื่อนํามาใชประโยชน
(งบประมาณ 50,000 บาท)
(4) โครงการสงเสริมการลดและคัดแยก
มูลฝอยอยางมีประสิทธิภาพใน 14 กลุม
เป าหมาย
(งบประมาณ 0 บาท)

ม

(5) โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยใน
ชุมชน
(งบประมาณ 119,400 บาท)
(6) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
มูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส
(งบประมาณ 0 บาท)

พ

(7) โครงการสงเสริมการแปรรูปมูลฝอย
อินทรียเพื่อนํามาใชประโยชน
(งบประมาณ 50,000 บาท)
(8) กิจกรรมนัดเวลาทงิ้  นัดเวลาเก็บขยะ
ชิน
้ ใหญและสิ่งของเหลือใช
(งบประมาณ 0 บาท)

มิติที่ 1

พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มข้ น
ึ
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(10) โครงการสงเสริมการลดและคัดแยก
มูลฝอยอยางมีประสิทธิภาพใน 14 กลุม
เป าหมาย
(งบประมาณ 0 บาท)
(1) โครงการคาใชจายในการบํารุงรักษา
ปรับปรุงและเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
(งบประมาณ 500,000 บาท)

-

(2) กิจกรรมแจกกลาไม
(งบประมาณ 0 บาท)

กร
ุงเ

(3) กิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
(งบประมาณ 0 บาท)

ท

(9) กิจกรรมคัดแยกมูลฝอยของสํานักงาน
เขตวัฒนา
(งบประมาณ 0 บาท)

(4) โครงการคาใชจายในการบํารุงรักษา
ปรับปรุงและเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
(งบประมาณ 500,000 บาท)
(5) กิจกรรมแจกกลาไม
(งบประมาณ 0 บาท)

มิติที่ 1

จํานวนครัง้ ของการจัดกิจกรรม
ผลผลิต (Output)
รณรงคประชาสัมพันธไมให
ประชาชนทงิ้ ขยะของเสียสูแหลงน้ํ า
(ฝ ายรักษาความสะอาดและสวนสา
ธารณ)

4.00 (ครัง้ /ปี )

(ครัง้ /ปี )

(6) กิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการเพิ่มพ้ น
ื ที่สีเขียว
(งบประมาณ 0 บาท)

(1) กิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธไมให
ประชาชนทงิ้ ขยะของเสียสูแหลงน้ํ า
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(2) กิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธไมให
ประชาชนทงิ้ ขยะของเสียสูแหลงน้ํ า
(งบประมาณ 0 บาท)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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มิติท่ี
มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

รอยละของนักเรียนระดับปฐมวัยมี
พัฒนาการสมวัย

ระดับความ
สําเร็จ
ผลลัพธ
(Outcome)

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

90.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายการศึกษา)

โครงการ/กิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

(1) โครงการคาใชจายโครงการเพิ่ม
ศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิใ์ น
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 113,400 บาท)

-

(2) คาใชจายในการประชุมครู
(งบประมาณ 6,600 บาท)
(3) คาใชจายในการฝึกอบรมนายหมูลูก
เสือสามัญ สามัญรุนใหญ และหัวหน า
หนวยยุวกาชาด
(งบประมาณ 139,500 บาท)

คร

(4) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพการ
ดําเนินงานศูนยวิชาการเขต
(งบประมาณ 28,600 บาท)
(5) คาใชจายโครงการวายน้ํ าเป็ น เลน
นํ้ าไดปลอดภัย
(งบประมาณ 361,400 บาท)
(6) คาใชจายในการสอนภาษาจีน
(งบประมาณ 1,512,000 บาท)
(7) คาใชจายในการสงเสริมกีฬานักเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 83,100 บาท)
(8) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพเครือ
ขายโรงเรียน
(งบประมาณ 180,000 บาท)

าน

(9) คาใช้จายในพิธีปฎิญาณตนและสวน
สนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 47,300 บาท)
(10) คาใชจายในการสอนภาษาอาหรับ
(งบประมาณ 576,000 บาท)
(11) คาใชจายในการสอนภาษาญี่ปุน
(งบประมาณ 144,000 บาท)
(12) โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย
(งบประมาณ 0 บาท)
(13) คาใชจายตามโครงการเรียนฟรีเรียน
ดีอยางมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
(งบประมาณ 2,521,800 บาท)

มิติที่ 1

มิติที่ 1

(ฝ ายเทศกิจ)

กรุงเทพมหานครมีการจัดกิจกรรม
สงเสริมการทองเที่ยว และจัด
จําหนายสินคาชุมชนของผูประกอบ
การชุมชนในพ้ น
ื ที่กรุงเทพมหานคร
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

จํานวนภูมิปัญญาจากผูสูงอายุเพิ่ม
ขึ้น
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)
รอยละของเด็กกอนวัยเรียนที่มี
พัฒนาการสมวัย

ผลลัพธ
(Outcome)

5.00 (ลดลงรอย
ละ )

ผลลัพธ
(Outcome)

2.00 (ครัง้ )

(14) คาใชจายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อ
ทักษะชีวิต
(งบประมาณ 3,192,000 บาท)

(ลดลงรอยละ ) (1) โครงการกวดขันผูกระทําผิดในการ
จอดรถยนต รถจักรยานยนต หรือขับขี่รถ
จักรยานยนตบนทางเทาในพ้ น
ื ที่เขตวัฒนา
(งบประมาณ 0 บาท)
(ครัง้ )

(1) โครงการสงเสริมการทองเที่ยวและ
จําหนายสินคาชุมชนเขตวัฒนา
(งบประมาณ 0 บาท)

-

ผลผลิต (Output) 1.00 (โครงการ
/ปี )

(โครงการ/ปี )

(1) โครงการศูนยประสานงานธนาคาร
สมองของกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 10,000 บาท)

-

ผลผลิต (Output) 40.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

ห

มิติที่ 1

รอยละเรื่องรองเรียนผูกระทําผิดใน
การจอดรถยนต รถจักรยานยนต
หรือขับขี่รถจักรยานยนตบนทางเทา
ลดลง

ม

มิติที่ 1

(1) โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กกอนวัย เรียนในศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 43,200 บาท)

พ

(2) คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาคณะ
กรรมการสถานศึกษาขน
ั ้ พ้ น
ื ฐานโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 62,700 บาท)
(3) คาใชจายในการสัมมนาประธาน
กรรมการเครือขายผูปกครองเพื่อพัฒนา
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 16,500 บาท)

มิติที่ 3

ความสําเร็จในการจัดตงั ้ กลุมสภา
เด็กและเยาวชนเขตวัฒนา
(ฝ ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ)

ความสําเร็จในการเสนอนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของหนวยงาน

ผลผลิต (Output)

1.00 (กลุม/ปี )

(กลุม/ปี )

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(ฝ ายปกครอง)
มิติที่ 4

มิติที่ 4

รอยละความสําเร็จในการพัฒนาและ
จัดเก็บฐานขอมูล ที่มีความสําคัญตอ
การปฏิบัติงานหรือการใหบริการ
(ฝ ายปกครอง)

ความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม
(ฝ ายการคลัง)

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 21 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

(5) คาใชจายในพิธีทบทวนคําปฎิญาณและ
สวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 50,700 บาท)
(1) สงเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน
กรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 149,800 บาท)

-

(1) ดําเนินการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงาน
(งบประมาณ 0 บาท)
(2) ดําเนินการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหนวยงาน
(งบประมาณ 0 บาท)

กร
ุงเ

มิติที่ 1

ท

(4) คาใชจายในการสงเสริมสนับสนุนให
นักเรียนสรางสรรคผลงานเพื่อการเรียนรู
(งบประมาณ 100,800 บาท)

(1) ดําเนินการพัฒนาฐานขอมูลของ
สํานักงานเขตวัฒนา
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(1) โครงการควบคุมการเบิกจายงบ
ประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณราย
จายประจําปี
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(2) โครงการควบคุมการเบิกจายงบ
ประมาณตามขอบัญญัติงบประมาณราย
จายประจําปี
(งบประมาณ 0 บาท)
-

** หมายเหตุ เจาหน าที่หนวยงานบันทึก ชองที่ (1) - (5)

เจาหน าที่สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึกชองที่ (6) - (8)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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คร
กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(ดู..รายงานลาสุด)

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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