ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี ของ ** สํานั กงานตรวจสอบภายใน สํานั กปลัดกรุงเทพมหานคร

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ระดับความ
สําเร็จ

รอยละของหนวยงานที่ไดรับการ
ตรวจสอบรายงานทางการเงิน ตาม
แผนการตรวจสอบประจําปี

เป าหมาย

ผลผลิต (Output) 95.00 (รอยละ)

(1) คาใชจายในการสัมมนาเพื่อสงเสริม
ความรูใหหนวยงานตรวจสอบรายงาน
ทางการเงินดวยตนเอง (Self-audit)
(งบประมาณ 134,600 บาท)

70.00 (รอยละ)

(รอยละ)

พ

ม

ผลลัพธ
(Outcome)

ผูรับผิดชอบ
-

(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือ
อุปกรณ และโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
(งบประมาณ 237,500 บาท)

(1) กิจกรรมการสงเสริมใหหนวยรับตรวจ ปฏิบัติตามขอเสนอแนะดานการตรวจสอบ
รายงานทางการเงินของผูตรวจสอบภายใน
(งบประมาณ 0 บาท)

กร
ุงเ

(สํานักงานตรวจสอบภายใน)

โครงการ/กิจกรรม

ท

รอยละของหนวยรับตรวจที่ไดรับ
การตรวจสอบรายงานทางการเงิน
ตามแผนการตรวจสอบประจําปี  และ
ปฏิบัติตามขอเสนอแนะของผูตรวจ
สอบภายใน

(รอยละ)

ห

(สํานักงานตรวจสอบภายใน)

มิติที่ 1

ผลการดําเนิ น
งาน

าน

มิติท่ี

คร

ปี งบประมาณ พ.ศ.2563

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

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

ระดับความ
สําเร็จ

รอยละของทะเบียนความเสี่ยง
(Risk Register) ของ
กรุงเทพมหานครที่ไดรับการปฏิบัติ
ตามแผน

ผลลัพธ
(Outcome)

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

50.00 (รอยละ)

(รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม
(1) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ปรับปรุงทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพ
มหานคร (Risk Register)
(งบประมาณ 0 บาท)

ผูรับผิดชอบ
-

คร

มิติท่ี

(2) โครงการฝึกอบรมเรื่องการบริหาร
ความเสี่ยงแกหนวยงานหรือผูประสานงาน
หรือผูรับผิดชอบงานดานการบริหารความ
เสี่ยง (Risk Coordinator)
(งบประมาณ 0 บาท)

มิติที่ 1

กร
ุงเ

ท

พ

ม

ห

าน

(สํานักงานตรวจสอบภายใน)

รอยละความสําเร็จของการปฏิบัติ
งานตามมาตรฐานวิชาชีพ

ผลผลิต (Output) 90.00 (รอยละ)

(สํานักงานตรวจสอบภายใน)

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

(3) โครงการพัฒนาระบบการติดตามและ
ประเมินผลการจัดการความเสี่ยงใน
ทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร
ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
(งบประมาณ 0 บาท)
(4) โครงการบูรณาการการตรวจสอบ
เชิงกลยุทธกับผูตรวจราชการกรุงเทพมหา
นคร
(งบประมาณ 0 บาท)
(5) กิจกรรมการตรวจประเมินความมี
ประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงตาม
ทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

(1) คาใชจายในการสัมมนาสรางเครือขาย วิชาชีพตรวจสอบภายในกับองคกรอ่ น
ื
(งบประมาณ 299,100 บาท)
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(สํานักงานตรวจสอบภายใน)

รอยละความสําเร็จของการพัฒนา
ผลผลิต (Output)
ระบบสารสนเทศสําหรับสํารวจความ
คิดเห็นหรือสอบถามความคาดหวัง
จากผูบริหารและเจาหน าที่ของ
หนวยรับตรวจและหรือประชาชนผูมี
สวนไดสวนเสียตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

มิติที่ 1

(คณะ)

1.00 (ระบบ)

(ระบบ)

ผลลัพธ
(Outcome)

80.00 (รอยละ)

ท

รอยละความสําเร็จของการนํ าขอ
เสนอแนะจากระบบสํารวจความคิด
เห็นจากผูบริหาร เจาหน าที่ของ
หนวยรับตรวจ และหรือประชาชนผู
มีสวนไดสวนเสียตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
และนํามาดําเนินการ

กร
ุงเ

มิติที่ 1

1.00 (คณะ)

ม

(สํานักงานตรวจสอบภายใน)

ผลการดําเนิ น
งาน

(สํานักงานตรวจสอบภายใน)

จํานวนขอเสนอแนะจากการตรวจ
สอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT
Audit) ที่หนวยรับตรวจยอมรับและ
นํ าไปปฏิบัติ

ผลลัพธ
(Outcome)

3.00 (ประเด็น)

(สํานักงานตรวจสอบภายใน)

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

โครงการ/กิจกรรม
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(รอยละ)

(ประเด็น)

ผูรับผิดชอบ

(1) กิจกรรมการจัดตงั ้ คณะกรรมการตรวจ สอบ (Audit Committee) ของกรุงเทพ
มหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

คร

จัดตงั ้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ผลผลิต (Output)
(Audit Committee) และกําหนด
นโยบายดานการตรวจสอบและสราง
คุณคาเพิ่มแกองคกร

เป าหมาย

(1) คาใชจายในการสงขาราชการเขารับ
การฝึกอบรมในหลักสูตรตาง ๆ กับหนวย
งานภายนอก
(งบประมาณ 206,800 บาท)

าน

มิติที่ 1

ระดับความ
สําเร็จ

ห

มิติที่ 1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

พ

มิติท่ี

-

(2) คาใชจายในการฝึกอบรมความรูดาน
การตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
(งบประมาณ 59,800 บาท)
(3) คาใชจายในการฝึกอบรมทักษะและ
ความรูเฉพาะดานของผูตรวจสอบภายใน
(In-house Training)
(งบประมาณ 239,200 บาท)

(1) กิจกรรมการรับฟังขอคิดเห็นหรือขอ
เสนอแนะจากผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตาง
ๆ และนํามาพัฒนาหรือปรับปรุงงานตรวจ
สอบภายใน
(งบประมาณ 0 บาท)

(1) คาใชจายในการฝึกอบรมความรูเกี่ยว
กับมาตรฐานและการควบคุมระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศใหกับหนวยงานใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 110,500 บาท)

-

ขอมูล ณ วันท่ี 21-01-2020

มิติที่ 3

มิติที่ 3

(สํานักงานตรวจสอบภายใน)

คะแนนของความสําเร็จของการจัด
ทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน (งบ
ทรัพยสิน) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.
2562 (แบบฟอรมของกองทะเบียน
ทรัพยสินและพัสดุ)
(สํานักงานตรวจสอบภายใน)

การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
งานของหนวยงาน
(สํานักงานตรวจสอบภายใน)

รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการใหบริการที่ดีที่สุด (Best
Service)

(รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(รอยละ)

(สํานักงานตรวจสอบภายใน)

มิติที่ 3

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
(สํานักงานตรวจสอบภายใน)

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

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)
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(รอยละ)

ผูรับผิดชอบ

(1) กิจกรรมการเบิกจายงบประมาณใน
ภาพรวมใหสําเร็จ
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(1) กิจกรรมการจัดทํางบการเงินไดอยาง
ถูกตองและสงภายในระยะเวลาที่กําหนด
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(1) กิจกรรมการจัดทํารายงานสรุปยอด
ทรัพยสิน (งบทรัพยสิน) ไดอยางถูกตอง
และสงภายในระยะเวลาที่กําหนด
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
ขอมูลและเอกสารการตรวจสอบภายใน
ดวยระบบสารสนเทศ
(งบประมาณ 0 บาท)

-

คร

100.00 (รอยละ)

โครงการ/กิจกรรม

าน

การจัดทํางบการเงิน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

ผลลัพธ
(Outcome)

ห

(สํานักงานตรวจสอบภายใน)

ผลการดําเนิ น
งาน

ม

มิติที่ 2

รอยละความสําเร็จของการเบิกจาย
งบประมาณในภาพรวม

เป าหมาย

พ

มิติที่ 2

ระดับความ
สําเร็จ

ท

มิติที่ 2

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

กร
ุงเ

มิติท่ี

(1) โครงการลดการใชไฟฟ าภายในศาลา
วาการกรุงเทพมหานคร
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(2) กิจกรรมการ Coaching หนวยงาน
เพื่อสงเสริมการตรวจสอบงานดานการเงิน
ดวยตนเอง (Financial Operating Selfaudit)
(งบประมาณ 0 บาท)

(1) กิจกรรมการสํารวจความพึงพอใจของ ผูรับบริการ
(งบประมาณ 0 บาท)

ขอมูล ณ วันท่ี 21-01-2020

รอยละความสําเร็จของการพัฒนา
ฐานขอมูล
(สํานักงานตรวจสอบภายใน)

มิติที่ 4

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ของหนวยงาน

เป าหมาย

ผลการดําเนิ น
งาน

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
(Outcome)

100.00 (รอยละ)

(รอยละ)

(สํานักงานตรวจสอบภายใน)

(1) กิจกรรมการพัฒนาฐานขอมูลของ
สํานักงานตรวจสอบภายใน
(งบประมาณ 0 บาท)

-

(1) กิจกรรมการสรางเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยใหกับขาราชการและบุคลากร
ของสํานักงานตรวจสอบภายใน
(งบประมาณ 0 บาท)
-

(ดู..รายงานลาสุด)

กร
ุงเ

ท

พ

เจาหน าที่สํานักยุทธศาสตรและประเมินผลบันทึกชองที่ (6) - (8)

ผูรับผิดชอบ

ม

ห

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 16 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)

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

โครงการ/กิจกรรม

คร

มิติที่ 4

ระดับความ
สําเร็จ

าน

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี )

มิติท่ี

(แบบฟอรม สยป.03/62) @ สํานั กยุทธศาสตรและประเมินผล กทม.
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ขอมูล ณ วันท่ี 21-01-2020

