แบบรายงานติดตามความกาวหน าตัวชว
ี ้ ัดตามแผนปฏิบัติราชการของ** สํานั กงานตรวจสอบภายใน สํานั กปลัดกรุงเทพมหานคร : ปี งบประมาณ พ.ศ.2562

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
3

(สํานักงานตรวจสอบภายใน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

รอยละของหนวยงานที่ดําเนินการตาม
แผนบริหารความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิ
ผล

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

(สํานักงานตรวจสอบภายใน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลผลิต
(Output)

85.00
(รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
50.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
85.00
(Outcome) (รอยละ)

รอยละของทะเบียนความเสี่ยง (Risk
Register) ของกรุงเทพมหานครที่ไดรับ
การปฏิบัติตามแผน

6.6.6

ผลลัพธ
30.00
(Outcome) (รอยละ)

กร
ุงเ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

6.6.6

รอยละความสําเร็จของการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานวิชาชีพ

100.000
(รอยละ)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(ไตรมาส 3) อยูระหวางการปฏิบัติงาน
(1.1). กิจกรรมการตรวจสอบบัญชี สํานักงานตรวจสอบ
ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจําปี  และการเงิน ตามแผนการตรวจสอบ ภายใน
2562
ประจําปี
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(ไตรมาส 3) อยูระหวางการปฏิบัติงาน
(2.1). กิจกรรมการสงเสริมใหหนวย สํานักงานตรวจสอบ
ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติตามขอ รับตรวจปฏิบัติตามขอเสนอแนะดาน ภายใน
เสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบรายงานทางการเงิน
ของผูตรวจสอบภายใน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

85.00
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) อยูระหวางการตรวจสอบแผน (3.1). คาใชจายโครงการฝึกอบรม สํานักงานตรวจสอบ
บริหารความเสี่ยงของทุกหนวยงานใน
เรื่องการบริหารความเสี่ยงแกหนวย ภายใน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
งานและผูประสานงานหรือผูรับผิด
ชอบงานดานการบริหารความเสี่ยง
(Risk Coordinator)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

43.970
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) อยูระหวางการขออนุมัติคืน
เงินงบประมาณ

(4.1). คาใชจายโครงการสัมมนาเชิง สํานักงานตรวจสอบ
ปฏิบัติการเพื่อการจัดทําบัญชีความ ภายใน
เสี่ยงระดับกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :10.00%

93.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการ
ประเมินตนเอง

(5.1). กิจกรรมการประกันคุณภาพ
งานตรวจสอบภายใน (Quality
Assurance Review)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(สํานักงานตรวจสอบภายใน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ผลการดําเนิ นงาน

าน

รอยละของหนวยรับตรวจที่ไดรับการตรวจ
สอบรายงานทางการเงิน ตามแผนการ
ตรวจสอบประจําปี และปฏิบัติตามขอเสนอ
แนะของผูตรวจสอบภายใน

(สํานักงานตรวจสอบภายใน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

5

ผลงานลาสุด

(สํานักงานตรวจสอบภายใน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
4

เป าหมาย

ห

2

ระดับ

ม

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

รอยละของหนวยงานที่ไดรับการตรวจสอบ
รายงานทางการเงิน ตามแผนการตรวจ
สอบประจําปี

กลยุทธ

พ

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ท

มิติท่ี

คร

(รอยละ 70)

1/5

สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
7

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

จัดตงั ้ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit
Committee) และกําหนดนโยบายดานการ
ตรวจสอบและสรางคุณคาเพิ่มแกองคกร

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

1.00
(กิจกรรม)

1.000
(กิจกรรม)

(ไตรมาส 3) อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการขอแก (6.1). กิจกรรมการจัดตงั ้ คณะ
ไขกฏหมายที่เกี่ยวของ
กรรมการตรวจสอบ (Audit
Committee) และกําหนดนโยบาย
ดานการตรวจสอบและสรางคุณคา
เพิ่มแกองคกร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

ผลลัพธ
7.00
(Outcome) (ประเด็น)

9.000
(ประเด็น)

(ไตรมาส 3) อยูระหวางขน
ั ้ ตอนการฝึก
อบรมหลักสูตรตาง ๆ กับหนวยงานภาย
นอก และนําประเด็นที่ไดรับคัดเลือกมา
ดําเนินการ

(สํานักงานตรวจสอบภายใน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร
จํานวนประเด็นหรือหัวขอทางดานการ
ตรวจสอบภายในและหรือดานคอมพิวเตอร
และหรือดานการบริหารจัดการองคกร ที่ได
รับการสรางสรรคหรือพัฒนาข้ น
ึ ภายหลัง
จากเขารับการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงา
น หรือประชุมวิชาการ

6.6.6

9

ม

5.00
(องคความ
รู)

6.000
(องคความรู)

พ

ผลผลิต
(Output)

รอยละของจํานวนขอเสนอแนะที่ไดจาก
การสํารวจความคิดเห็นหรือสอบถามจากผู
บริหาร เจาหน าที่ของหนวยรับตรวจ และ
หรือประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ และนํามาดําเนินการ

6.6.6

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน

(ไตรมาส 3) อยูระหวางขน
ั ้ ตอนรวบรวม
ขอมูล

(7.1). คาใชจายในการสงขาราชการ สํานักงานตรวจสอบ
เขารับการฝึกอบรมในหลักสูตรตาง ภายใน
ๆ กับหนวยงานภายนอก
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(7.2). คาใชจายโครงการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะดานของผู
ตรวจสอบภายใน (In-house
Training)
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน

(7.3). กิจกรรมการนํ าความรูและ
สํานักงานตรวจสอบ
ประสบการณที่ไดรับจากการฝึกอบ ภายใน
รม ศึกษาดูงาน ประชุมวิชาการ หรือ
สัมมนามาประยุกตใชใหเกิดผล
สําเร็จ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(8.1). กิจกรรมการแลกเปลี่ยนองค สํานักงานตรวจสอบ
ความรูระหวางบุคคล และบันทึก
ภายใน
เป็ นฐานขอมูลในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(9.1). คาใชจายโครงการสัมมนา
สํานักงานตรวจสอบ
สํานักงานตรวจสอบภายในกับหนวย ภายใน
งานผูรับตรวจ
ความกาวหน าของงาน :10.00%
(9.2). กิจกรรมการรับฟังขอคิดเห็น สํานักงานตรวจสอบ
หรือขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวน ภายใน
เสียกลุมตาง ๆ และนํามาพัฒนาหรือ
ปรับปรุงงานตรวจสอบภายใน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(สํานักงานตรวจสอบภายใน)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3) อยูระหวางการจัดทําขอมูล
องคความรูที่ 3 และ 4

ท

(สํานักงานตรวจสอบภายใน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

6.6.6

กร
ุงเ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

จํานวนองคความรูดานการตรวจสอบภาย
ใน หรือการบริหารงานดานตาง ๆ ที่ไดแลก
เปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคล และบันทึกใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็ นฐาน
ขอมูลสําหรับนําไปใชในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ

ห

(สํานักงานตรวจสอบภายใน)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

8

ผลการดําเนิ นงาน

คร

6

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

าน

มิติท่ี

2/5
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13

(สํานักงานตรวจสอบภายใน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละของจํานวนโครงการ/งาน
/กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม/หนวยงา
น ที่ไดรับการตรวจสอบการดําเนินงาน
(Performance or Operational Audit)
และมีขอเสนอแนะในเชิงของการพัฒนา
โครงการ/งาน/กระบวนการปฏิบัติงาน/กิจ
กรรม/หนวยงาน ใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพิ่มข้ น
ึ
(สํานักงานตรวจสอบภายใน)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละความสําเร็จของการกอหนี้ผูกพัน
(สํานักงานตรวจสอบภายใน)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

15

16

รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม

ผลผลิต
(Output)

4.00
(ฉบับ)

5.000
(ฉบับ)

(ไตรมาส 3) อยูระหวางการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ

(ไตรมาส 3) อยูระหวางการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ

6.6.6

ผลลัพธ
3.00
(Outcome) (ประเด็น)

3.000
(ประเด็น)

6.6.6

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(สํานักงานตรวจสอบภายใน)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละของเงินกันไวเบิกเหล่ อ
ื มปี
(สํานักงานตรวจสอบภายใน)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ความสําเร็จของการจัดทํางบการเงิน
(สํานักงานตรวจสอบภายใน)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ผลการดําเนิ นงาน

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3) อยูระหวางการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(10.1). กิจกรรมการนํ าเสนอ
สํานักงานตรวจสอบ
รายงานสรุปผลการตรวจสอบในภาพ ภายใน
รวมเสนอผูบริหารกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :100.00%

คร

6.6.6

(11.1). กิจกรรมการสงเสริมให
หนวยรับตรวจนําขอเสนอแนะจาก
การตรวจสอบระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศไปปฏิบัติ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน

(12.1). กิจกรรมการสงเสริมให
สํานักงานตรวจสอบ
หนวยรับตรวจนําขอเสนอแนะของผู ภายใน
ตรวจสอบภายในไปปฏิบัติ
ความกาวหน าของงาน :100.00%
(12.2). กิจกรรมการใหขอเสนอแนะ สํานักงานตรวจสอบ
ในเชิงการพัฒนางานของหนวยรับ ภายใน
ตรวจ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) จัดซ้ อ
ื เครื่องพิมพชนิดเลเซอร (13.1). กิจกรรมการกอหนี้ผูกพัน
หรือชนิด LED สี แบบ Network จํานวน 1 ตามเป าหมายใหสําเร็จ
เครื่อง ราคา 9,000.- บาท เบิกจายเงิน
ความกาวหน าของงาน :100.00%
และสงคืนเงินเหลือจายเขางบกลาง
เรียบรอยแลว

สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน

(ไตรมาส 3) งปม. หลังปรับโอน 2
5,734,412.- บาท เบิกจายแลว
17,044,235.62 บาท

(14.1). กิจกรรมการเรงรัดการเบิก สํานักงานตรวจสอบ
จายงบประมาณในภาพรวมใหสําเร็จ ภายใน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

99.560
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) สตน. ไมมีรายการกันเงินไว
เบิกเหล่ อ
ื มปี

(15.1). กิจกรรมการเรงรัดการเบิก
จายเงินกันไวเบิกเหล่ อ
ื มปี
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) จัดทํารายงานทรัพยสินสง
สํานักงานเลขานุการสํานักปลัด
กรุงเทพมหานครเพื่อรวบรวมรายงานใน
ภาพรวมเรียบรอยแลว

(16.1). กิจกรรมการจัดทํางบการ
เงินไดอยางถูกตองและสงภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
ความกาวหน าของงาน :100.00%

สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน

กร
ุงเ

14

ผลงานลาสุด

าน

จํานวนขอเสนอแนะจากการตรวจสอบ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ที่
หนวยรับตรวจยอมรับและนําไปปฏิบัติ

เป าหมาย

ห

12

(สํานักงานตรวจสอบภายใน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ระดับ

ม

11

ความสําเร็จของการจัดทํารายงานสรุปผล
การตรวจสอบในภาพรวมลักษณะตาง ๆ
เสนอใหผูบริหารพิจารณาและหรือสงั ่ การ

กลยุทธ

พ

10

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ท

มิติท่ี
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21

22

23

24

การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน
(สํานักงานตรวจสอบภายใน)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการ
ใหบริการที่ดีที่สุด (Best Service)
(สํานักงานตรวจสอบภายใน)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
(สํานักงานตรวจสอบภายใน)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการตาม
มาตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อ
พัฒนาภาพลักษณและประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน
(สํานักงานตรวจสอบภายใน)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ระดับความสําเร็จของการดําเนินการดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดลอมในการทํางานของหนวยงาน
(สํานักงานตรวจสอบภายใน)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รอยละความสําเร็จของการดําเนินการสราง
เสริมสุขภาพของบุคลากรในหนวยงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) อยูระหวางการรวบรวมขอมูล (17.1). กิจกรรมการจัดทําระบบการ สํานักงานตรวจสอบ
เอกสารและหลักฐานตามแผนการบริหาร บริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน
ความเสี่ยง
ภายใน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) อยูระหวางการตรวจสอบเรื่อง (18.1). กิจกรรมการจัดการเรื่องที่ได สํานักงานตรวจสอบ
รองเรียนจากระบบ
รับแจงจากประชาชนหรือผูรับบริการ ภายใน
ไดสําเร็จ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) อยูระหวางการสํารวจความ
พึงใจรอบที่ 2

(21.1). กิจกรรมการสํารวจความพึง สํานักงานตรวจสอบ
พอใจของผูรับบริการ
ภายใน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ดําเนินการตามแผนและจัดสง
รายงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงดาน
การทุจริตตงั ้ แตเดือนมีนาคม - พฤษภาคม
2562 เรียบรอยแลว

(22.1). กิจกรรมการปฏิบัติตาม
สํานักงานตรวจสอบ
มาตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อ ภายใน
พัฒนาภาพลักษณและประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของสํานักงาน
ตรวจสอบภายใน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

คร

6.6.6

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) อยูระหวางดําเนินการจัด
กิจกรรมการใหคําปรึกษา

(19.1). กิจกรรมการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
สํานักงานตรวจสอบภายใน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(ไตรมาส 3) ดําเนินการจัดกิจกรรมตาม
เกณฑตัวชว
ี้ ัดโครงการฯ เรียบรอยแลว

สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน

(20.1). กิจกรรมการดําเนินโครงการ สํานักงานตรวจสอบ
ใหบริการที่ดีที่สุด (Best Service) ภายใน
ไดสําเร็จ
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) อยูระหวางดําเนินการตาม
โครงการและจัดทําขอปฏิบัติ

(23.1). กิจกรรมการดําเนินการดาน สํานักงานตรวจสอบ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
ภายใน
สภาพแวดลอมในการทํางานของ
สํานักงานตรวจสอบภายใน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

100.000
(รอยละ)

(ไตรมาส 3) ขาราชการและบุคลากรใน
หนวยงานทราบคาดัชนีมวลกายของแตละ
คนและสามารถทําไปปรับพฤติกรรมและ
วิธีการสรางเสริมสุขภาพไดอยางถูกตอง

(24.1). กิจกรรมการสรางเสริมสุข
ภาพใหกับขาราชการและบุคลากร
ของสํานักงานตรวจสอบภายใน
ความกาวหน าของงาน :100.00%

(สํานักงานตรวจสอบภายใน)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

รวม : 0.000 คะแนน // จํานวน 24 ตัวชว
ี้ ัด // สรุปคะแนนที่ได สวนที่ 2 (รอยละ 70)
(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

ผลการดําเนิ นงาน

าน

(สํานักงานตรวจสอบภายใน)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ผลงานลาสุด

ห

20

รอยละความสําเร็จในการจัดการเรื่องที่ได
รับแจงจากประชาชนหรือผูรับบริการ

เป าหมาย

ม

19

(สํานักงานตรวจสอบภายใน)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

ระดับ

พ

18

รอยละความสําเร็จของการบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน

กลยุทธ

ท

17

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

กร
ุงเ

มิติท่ี

สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน
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คร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

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

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

ท

พ

............................................................

ม

ลงช่ อ
ื .............................................................(หัวหน าหนวยงาน)

ห

าน

............................................................

(ดู..รายงานลาสุด)

กร
ุงเ

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

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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