** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
1. ชื่อตัวชี้วัด

: 06.
จำนวนครั้งในการจัดการแข่งขันกีฬาหรือส่งนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและ/ห
รืออาชีพต่อปี

2. ระดับความสำเร็จ :
ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcome)
** สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธฯ : ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
-------- ย่อย : เป้าประสงค์ที่ : 3. คำนิยาม :
:: - การจัดการแข่งขันกีฬาหรือส่งนักกีฬาตัวแทนกรุงเทพมหานคร หมายถึง การจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ ในระดับกทม. ระดับชาติ
และระดับนานาชาติที่จัดขึ้นโดยสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว/กรุงเทพมหานคร/หน่วยงานต่าง ๆ
- เพื่อความเป็นเลิศและหรืออาชีพ หมายถึง
การแข่งขันที่มีรางวัล/เหรียญ/เงินรางวัล/โล่รางวัล/ประกาศนียบัตร/เกียรติบัตรให้แก่นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
4. วิธีการคำนวณ :
:: นับจากจำนวนครั้งในการจัดการแข่งขันกีฬา การเข้าร่วมแข่งขันกีฬา หรือส่งนักกีฬาตัวแทนกทม. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับ กทม.
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
5. เป้าหมาย : 18 (ครั้ง)
: ผลงานที่ทำได้ = 5.00 (ครั้ง)
6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :
(6.1) ไตรมาสที่ 1 : - โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ยังไม่มีการจัดกิจกรรม
- โครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศสู่กีฬาเพื่ออาชีพ
1. การส่งทีมฟุตบอลหญิงกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ ?Thailand Women?s League 2021? จัดกิจกรรม พ.ย.
63- มี.ค. 64 อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว อยู่ระหว่างแข่งขัน
(6.2) ไตรมาสที่ 2 : 1. โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
การบริหารจัดการศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน ประจำปี 2564
- ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาจักรยานประเภท BMX ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2564 สนามที่ 1 จ.
สุพรรณบุรี วันที่ 25 ก.พ. - 1 มีนาคม 2564 ประเภท BMX ได้รับรางวัล อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 และอันดับที่ 3 ประเภท Super Cross
ได้รับรางวัล อันดับที่ 2
- ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาจักรยานประเภทถนนและเมาเท่นไบค์ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2564
สนามที่ 1 ณ อำเภอ ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 3-8 มีนาคม 2564 ประเภทถนน อินไลน์เรส ได้รับรางวัล อันดับที่ 1
ประเภทถนน ไทม์ไทรอัล ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 และอันดับที่ 3 ประเภทเมาเท่นไบค์ ครอสคันทรี ได้รับรางวัล อันดับที่ 1 และอันดับที่ 3
ประเภทเมาเท่นไบค์ ดาวน์ฮิลล์ ได้รับรางวัล อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 และอันดับที่ 3
- การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน รายการ Granular Badminton Championship 2020 ระหว่างวันที่ 25-29
พ.ย. 64 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี , รายการ MT ARENA BADMINTON JUNIOR 2020 ระหว่างวันที่ 4-7 ธันวาคม 2563 ณ
สนามแบดมินตัน MT ARENA ลำลูกกา คลอง 3 จังหวัดปทุมธานี
2. โครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศสู่กีฬาเพื่ออาชีพ
- การส่งทีมฟุตบอลหญิงกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ ?Thailand Women?s League 2021? จัดกิจกรรม พ.ย.
63- มี.ค. 64 อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว จบการแข่งขันเลกแรก มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 8 ทีม เริ่มการแข่งขันเลกที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์
กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างแข่งขันเลกที่ 2 กรุงเทพมหานครอยู่อันดับที่ 3
(6.3) ไตรมาสที่ 3 : 1. โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
การบริหารจัดการศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน ประจำปี 2564
1.1 การแข่งขันจักรยาน จัดกิจกรรม ม.ค. - ก.ย. 64 อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว โดยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันประเภทถนนและเมาเท่น
มีการแข่งขัน 5 สนาม , ประเภท BMX มีการแข่งขัน 5 สนาม , ประเภทลู่ มีการแข่งขัน 5 สนาม

หน้าที่1/4 (พิมพ์เมื่อวันที่ 27-11-2021, 4:48 am)
0000000000-27-11-2564

** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
ผลการแข่งขัน ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาจักรยานประเภท BMX ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2564 สนามที่
1 จ. สุพรรณบุรี วันที่ 25 ก.พ. - 1 มีนาคม 2564 ประเภท BMX ได้รับรางวัล อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 และอันดับที่ 3 ประเภท Super Cross
ได้รับรางวัล อันดับที่ 2
1.2 ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาจักรยานประเภทถนนและเมาเท่นไบค์ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2564
สนามที่ 1 ณ อำเภอ ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 3-8 มีนาคม 2564 ประเภทถนน อินไลน์เรส ได้รับรางวัล อันดับที่ 1
ประเภทถนน ไทม์ไทรอัล ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 และอันดับที่ 3 ประเภทเมาเท่นไบค์ ครอสคันทรี ได้รับรางวัล อันดับที่ 1 และอันดับที่ 3
ประเภทเมาเท่นไบคื ดาวน์ฮิลล์ ได้รับรางวัล อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 และอันดับที่ 3
1.3 การแข่งขันวอลเลย์บอล จัดกิจกรรม พ.ย. -ธ.ค. 63 อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอล ยูโร่เค้ก
ไทยแลนด์ บีช 2020 ชิงแชมป์ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 3-10 เม.ย. 64 ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด อบจ.กำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร
2. โครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศสู่กีฬาเพื่ออาชีพ
2.1 การส่งทีมฟุตบอลหญิงกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ ?Thailand Women?s League 2021? จัดกิจกรรม พ.ย.
63- มี.ค. 64 อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว จบการแข่งขันเลกแรก มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 8 ทีม เริ่มการแข่งขันเลกที่2 เดือนกุมภาพันธ์
กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างแข่งขันเลกที่2 กรุงเทพมหานครอยู่อันดับที่ 3 หยุดการแข่งขันเนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด19 ระลอกใหม่
(6.4) ไตรมาสที่ 4 : โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
การบริหารจัดการศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน ประจำปี 2564
1. การแข่งขันจักรยาน จัดกิจกรรม ม.ค. - ก.ย. 64 อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว โดยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันประเภทถนนและเมาเท่น
มีการแข่งขัน 5 สนาม , ประเภท BMX มีการแข่งขัน 5 สนาม , ประเภทลู่ มีการแข่งขัน 5 สนาม
ผลการแข่งขัน ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาจักรยานประเภท BMX ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2564 สนามที่
1 จ. สุพรรณบุรี วันที่ 25 ก.พ. - 1 มีนาคม 2564 ประเภท BMX ได้รับรางวัล อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 และอันดับที่ 3 ประเภท Super Cross
ได้รับรางวัล อันดับที่ 2
2. ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาจักรยานประเภทถนนและเมาเท่นไบค์ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2564
สนามที่ 1 ณ อำเภอ ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 3-8 มีนาคม 2564 ประเภทถนน อินไลน์เรส ได้รับรางวัล อันดับที่ 1
ประเภทถนน ไทม์ไทรอัล ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 และอันดับที่ 3 ประเภทเมาเท่นไบค์ ครอสคันทรี ได้รับรางวัล อันดับที่ 1 และอันดับที่ 3
ประเภทเมาเท่นไบคื ดาวน์ฮิลล์ ได้รับรางวัล อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 และอันดับที่ 3
3. การแข่งขันวอลเลย์บอล จัดกิจกรรม พ.ย. -ธ.ค. 63 อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอล ยูโร่เค้ก
ไทยแลนด์ บีช 2020 ชิงแชมป์ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 3-10 เม.ย. 64 ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด อบจ.กำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร
4. การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน รายการ Granular Badminton Championship 2020 ระหว่างวันที่ 25-29
พ.ย. 64 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี , รายการ MT ARENA BADMINTON JUNIOR 2020 ระหว่างวันที่ 4-7 ธันวาคม 2563 ณ
สนามแบดมินตัน MT ARENA ลำลูกกา คลอง 3 จังหวัดปทุมธานี
โครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศสู่กีฬาเพื่ออาชีพ
5. การส่งทีมฟุตบอลหญิงกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ ?Thailand Women?s League 2021? จัดกิจกรรม พ.ย.
63- มี.ค. 64 อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว จบการแข่งขันเลกแรก มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 8 ทีม เริ่มการแข่งขันเลกที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์
การแข่งขันเลกที่ 2 กรุงเทพมหานครอยู่อันดับที่ 3 และได้หยุดการแข่งขันเนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด19 ระลอกใหม่
(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :
:: โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
1. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 36 ระดับชาติ จัดกิจกรรม 18-28 เม.ย. 64 จังหวัดตราด
อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว
ผลการดำเนินงาน ยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
2. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ระดับภาค - ยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค
COVID - 19
3. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ระดับชาติ จังหวัดพัทลุง
ยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19
4. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ระดับภาค จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 15-24 มกราคม 2564
ยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19
5. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ระดับชาติ จัดกิจกรรม 5-11 พ.ค. 64 จังหวัดตราด
อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
6. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ระดับภาค จังหวัดปราจีนบุรี จัดกิจกรรมวันที่ 26-31 มกราคม 2564
ยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
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** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
7. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 จัดกิจกรรม 11-19 ก.พ. 64 จ. เชียงใหม่
อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
8. การจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 จัดกิจกรรม ก.ค. - ส.ค. 64 จ. สุพรรรณบุรี
ยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
9. การบริหารจัดการศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน ประจำปี 2564
ผลการดำเนินงาน
9.1 ค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ อนุมัติเงินประจำงวดแล้วสำหรับค่าใช้จ่ายเดือน ต.ค. 63-ก.ย. 64 เบิกจ่ายเดือน ก.ค. 64
เรียบร้อย
9.2 ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
ทำให้มีการเลื่อนการแข่งขันบางชนิดกีฬาออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะปกติ และอยู่ระหว่างกำหนดวันแข่งขันที่เหมาะสม
- การแข่งขันกีฬามวยปล้ำและกีฬามวยปล้ำชายหาด ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ประมาณเดือน ก.ค. - ส.ค. 64
เลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19
- การแข่งขันจักรยาน จัดกิจกรรม ม.ค. - ก.ย. 64 อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว โดยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันประเภทถนนและเมาเท่น
มีการแข่งขัน 5 สนาม , ประเภท BMX มีการแข่งขัน 5 สนาม , ประเภทลู่ มีการแข่งขัน 5 สนาม
ผลการแข่งขัน ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาจักรยานประเภท BMX ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2564
สนามที่ 1 จ. สุพรรณบุรี วันที่ 25 ก.พ. - 1 มีนาคม 2564 ประเภท BMX ได้รับรางวัล อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 และอันดับที่ 3 ประเภท Super
Cross ได้รับรางวัล อันดับที่ 2
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาจักรยานประเภทถนนและเมาเท่นไบค์ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2564
สนามที่ 1 ณ อำเภอ ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 3-8 มีนาคม 2564 ประเภทถนน อินไลน์เรส ได้รับรางวัล อันดับที่ 1
ประเภทถนน ไทม์ไทรอัล ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 และอันดับที่ 3 ประเภทเมาเท่นไบค์ ครอสคันทรี ได้รับรางวัล อันดับที่ 1 และอันดับที่ 3
ประเภทเมาเท่นไบคื ดาวน์ฮิลล์ ได้รับรางวัล อันดับที่ 1 อันดับที่ 2 และอันดับที่ 3
- การแข่งขันยกน้ำหนัก ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ประมาณเดือน พ.ค. - มิ.ย. 64
เลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19
- การแข่งขันวอลเลย์บอล จัดกิจกรรม พ.ย. -ธ.ค. 63 อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอล ยูโร่เค้ก
ไทยแลนด์ บีช 2020 ชิงแชมป์ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 3-10 เม.ย. 64 ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาด อบจ.กำแพงเพชร จ. กำแพงเพชร
- การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ เลื่อนการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19
- การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน รายการ Granular Badminton Championship 2020 ระหว่างวันที่
25-29 พ.ย. 64 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี , รายการ MT ARENA BADMINTON JUNIOR 2020 ระหว่างวันที่ 4-7 ธันวาคม 2563 ณ
สนามแบดมินตัน MT ARENA ลำลูกกา คลอง 3 จังหวัดปทุมธานี
โครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศสู่กีฬาเพื่ออาชีพ
1. การส่งทีมฟุตบอลหญิงกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ ?Thailand Women?s League 2021? จัดกิจกรรม พ.ย.
63- มี.ค. 64 อนุมัติเงินประจำงวดแล้ว จบการแข่งขันเลกแรก มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 8 ทีม เริ่มการแข่งขันเลกที่2 เดือนกุมภาพันธ์
กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างแข่งขันเลกที่2 กรุงเทพมหานครอยู่อันดับที่ 3 หยุดการแข่งขันเนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด19 ระลอกใหม่
2. การส่งทีมฟุตซอลชายกรุงเทพมหานครเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ ?ฟุตซอลลีกดิวิชั่น 1?
รอกำหนดการแข่งขันจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID - 19
7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :
:: - หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ
- มีตารางกำหนดการแข่งขันที่แน่นอน
- กรุงเทพมหานครสามารถส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้ในหลายรายการ
8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :
:: - ต้องยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
ทำให้จำนวนรายการแข่งขันไม่เป็นไปตามที่ตัวชี้วัดกำหนด
9. หลักฐานอ้างอิง :
:: - สำเนาโครงการ
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** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
- สำเนาคำสั่งฯ
- หนังสือขออนุมัติจัดกิจกรรม
- หนังสือขออนุมัติยกเลิกการจัดกิจกรรม
- ภาพถ่าย

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง .............................................................
.............................................................
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