แบบรายงานติดตามความกาวหน าตัวชว
ี ้ ัดตามแผนปฏิบัติราชการของ** สํานั กงานตรวจสอบภายใน สํานั กปลัดกรุงเทพมหานคร : ปี งบประมาณ พ.ศ.2563

2

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

6.6.6

ผลผลิต
(Output)

95.00
(รอยละ)

(รอยละ)

2. รอยละของหนวยรับตรวจที่ไดรับการ
ตรวจสอบรายงานทางการเงิน ตาม
แผนการตรวจสอบประจําปี  และปฏิบัติตาม
ขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน
(สํานักงานตรวจสอบภายใน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(ไตรมาส 3)

าน

(สํานักงานตรวจสอบภายใน)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ผลการดําเนิ นงาน

..

ผลลัพธ
70.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(ไตรมาส 3)

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(1.1). คาใชจายในการสัมมนาเพื่อ สํานักงานตรวจสอบ
สงเสริมความรูใหหนวยงานตรวจ
ภายใน
สอบรายงานทางการเงินดวยตนเอง
(Self-audit)
ความกาวหน าของงาน :5.00%
(1.2). โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
เครื่องมือ อุปกรณ และโปรแกรม
คอมพิวเตอร เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ความกาวหน าของงาน :10.00%

สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน

(2.1). กิจกรรมการสงเสริมใหหนวย สํานักงานตรวจสอบ
รับตรวจปฏิบัติตามขอเสนอแนะดาน ภายใน
การตรวจสอบรายงานทางการเงิน
ของผูตรวจสอบภายใน
ความกาวหน าของงาน :10.00%

กร
ุงเ

ท

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ระดับ

ห

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

1. รอยละของหนวยงานที่ไดรับการตรวจ
สอบรายงานทางการเงิน ตามแผนการ
ตรวจสอบประจําปี

กลยุทธ

ม

1

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

พ

มิติท่ี

คร

(รอยละ 70)

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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3. รอยละของทะเบียนความเสี่ยง (Risk
Register) ของกรุงเทพมหานครที่ไดรับ
การปฏิบัติตามแผน

กลยุทธ
..

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

ผลลัพธ
50.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3)

(สํานักงานตรวจสอบภายใน)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา
5

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

4. รอยละความสําเร็จของการปฏิบัติงาน
ตามมาตรฐานวิชาชีพ

..

ผลผลิต
(Output)

90.00
(รอยละ)

กร
ุงเ

4

ท

พ

ม

ห

าน

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

(รอยละ)

(ไตรมาส 3)

(สํานักงานตรวจสอบภายใน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

5. จัดตงั ้ คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit
Committee) และกําหนดนโยบายดานการ
ตรวจสอบและสรางคุณคาเพิ่มแกองคกร

..

ผลผลิต
(Output)

1.00
(คณะ)

(ไตรมาส 3)

(คณะ)

(สํานักงานตรวจสอบภายใน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(3.1). โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ
สํานักงานตรวจสอบ
การเพื่อปรับปรุงทะเบียนความเสี่ยง ภายใน
ของกรุงเทพมหานคร (Risk
Register)
ความกาวหน าของงาน :10.00%

คร

มิติท่ี

2/5

(3.2). โครงการฝึกอบรมเรื่องการ
สํานักงานตรวจสอบ
บริหารความเสี่ยงแกหนวยงานหรือ ภายใน
ผูประสานงานหรือผูรับผิดชอบงาน
ดานการบริหารความเสี่ยง (Risk
Coordinator)
ความกาวหน าของงาน :10.00%
(3.3). โครงการพัฒนาระบบการ
ติดตามและประเมินผลการจัดการ
ความเสี่ยงในทะเบียนความเสี่ยง
ของกรุงเทพมหานครดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล
ความกาวหน าของงาน :10.00%

สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน

(3.5). กิจกรรมการตรวจประเมิน
ความมีประสิทธิผลของการบริหาร
ความเสี่ยงตามทะเบียนความเสี่ยง
ของกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :5.00%

สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน

(3.4). โครงการบูรณาการการตรวจ สํานักงานตรวจสอบ
สอบเชิงกลยุทธกับผูตรวจราชการ ภายใน
กรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :5.00%

(4.1). คาใชจายในการสัมมนาสราง
เครือขายวิชาชีพตรวจสอบภายใน
กับองคกรอ่ น
ื
ความกาวหน าของงาน :5.00%

สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน

(5.1). กิจกรรมการจัดตงั ้ คณะ
สํานักงานตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ (Audit
ภายใน
Committee) ของกรุงเทพมหานคร
ความกาวหน าของงาน :20.00%

ขอมูล ณ วันท่ี 13-12-2019
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ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

6.1 รอยละความสําเร็จของการพัฒนา
ระบบสารสนเทศสําหรับสํารวจความคิด
เห็นหรือสอบถามความคาดหวังจากผู
บริหารและเจาหน าที่ของหนวยรับตรวจ
และหรือประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียตาง
ๆ ที่เกี่ยวของ

กลยุทธ

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

..

ผลผลิต
(Output)

1.00
(ระบบ)

(ระบบ)

ผลการดําเนิ นงาน
(ไตรมาส 3)

9

10

(สํานักงานตรวจสอบภายใน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

2.1 รอยละความสําเร็จของการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวม

..

าน

ห

ผลลัพธ
3.00
(Outcome) (ประเด็น)

(สํานักงานตรวจสอบภายใน)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

2.2.1 การจัดทํางบการเงิน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562

..

(ประเด็น)

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(สํานักงานตรวจสอบภายใน)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.

(ไตรมาส 3)

ม

6.6.6

(รอยละ)

พ

7. จํานวนขอเสนอแนะจากการตรวจสอบ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Audit) ที่
หนวยรับตรวจยอมรับและนําไปปฏิบัติ

ผลลัพธ
80.00
(Outcome) (รอยละ)

ท

8

(สํานักงานตรวจสอบภายใน)
มิติที่ :1 / ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

..

กร
ุงเ

ตัวชว
ี้ ัด
เจรจา

6.2 รอยละความสําเร็จของการนํ าขอเสนอ
แนะจากระบบสํารวจความคิดเห็นจากผู
บริหาร เจาหน าที่ของหนวยรับตรวจ และ
หรือประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ และนํามาดําเนินการ

3/5

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(6.1). คาใชจายในการสงขาราชการ สํานักงานตรวจสอบ
เขารับการฝึกอบรมในหลักสูตรตาง ภายใน
ๆ กับหนวยงานภายนอก
ความกาวหน าของงาน :5.00%
(6.2). คาใชจายในการฝึกอบรม
ความรูดานการตรวจสอบระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ความกาวหน าของงาน :5.00%

(สํานักงานตรวจสอบภายใน)
มิติที่ :1/ ตัวชว
ี้ ัดเชิงยุทธศาสตร

7

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

คร

มิติท่ี

สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน

(6.3). คาใชจายในการฝึกอบรม
ทักษะและความรูเฉพาะดานของผู
ตรวจสอบภายใน (In-house
Training)
ความกาวหน าของงาน :20.00%

สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน

(7.1). กิจกรรมการรับฟังขอคิดเห็น สํานักงานตรวจสอบ
หรือขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวน ภายใน
เสียกลุมตาง ๆ และนํามาพัฒนาหรือ
ปรับปรุงงานตรวจสอบภายใน
ความกาวหน าของงาน :5.00%

(8.1). คาใชจายในการฝึกอบรม
สํานักงานตรวจสอบ
ความรูเกี่ยวกับมาตรฐานและการ
ภายใน
ควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหกับหนวยงานในสังกัดกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :5.00%
(9.1). 2.1 กิจกรรมการเบิกจายงบ
ประมาณในภาพรวมใหสําเร็จ
ความกาวหน าของงาน :6.15%

สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน

(10.1). 2.2.1 กิจกรรมการจัดทํางบ สํานักงานตรวจสอบ
การเงินไดอยางถูกตองและสง
ภายใน
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
ความกาวหน าของงาน :40.00%

ขอมูล ณ วันท่ี 13-12-2019
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(สํานักงานตรวจสอบภายใน)
มิติที่ :2 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

3.1 (ข) การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของหนวยงาน
(สํานักงานตรวจสอบภายใน)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

3.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการใหบริการที่ดีที่สุด (Best
Service)

ระดับ

เป าหมาย

ผลงานลาสุด

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

..

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

ผลการดําเนิ นงาน

โครงการท่ส
ี นั บสนุน (%)

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

16

4.1 รอยละความสําเร็จของการพัฒนาฐาน
ขอมูล

พ

(สํานักงานตรวจสอบภายใน)
มิติที่ :3 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

..

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(สํานักงานตรวจสอบภายใน)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

4.2 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานของหนวย
งาน

(รอยละ)

ท

15

3.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

6.6.6

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

กร
ุงเ

14

..

ผลลัพธ
100.00
(Outcome) (รอยละ)

(รอยละ)

(รอยละ)

(สํานักงานตรวจสอบภายใน)
มิติที่ :4 / ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

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

สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน

(12.1). 3.1 (ข) โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการขอมูลและ
เอกสารการตรวจสอบภายในดวย
ระบบสารสนเทศ
ความกาวหน าของงาน :10.00%

สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน

(13.1). 3.2 (1) โครงการลดการใช
ไฟฟ าภายในศาลาวาการกรุงเทพ
มหานคร
ความกาวหน าของงาน :20.00%

สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน

(14.1). 3.3 กิจกรรมการสํารวจ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ
ความกาวหน าของงาน :5.00%

สํานักงานตรวจสอบ
ภายใน

(13.2). 3.2 (2) กิจกรรมการ
สํานักงานตรวจสอบ
Coaching หนวยงานเพื่อสงเสริม
ภายใน
การตรวจสอบงานดานการเงินดวย
ตนเอง (Financial Operating Selfaudit)
ความกาวหน าของงาน :5.00%

ม

(สํานักงานตรวจสอบภายใน)
มิติที่ :3/ ตัวชว
ี้ ัดงานประจํา

หน วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(11.1). 2.2.2 กิจกรรมการจัด
ทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน (งบ
ทรัพยสิน) ไดอยางถูกตองและสง
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
ความกาวหน าของงาน :40.00%

คร

12

2.2.2 คะแนนของความสําเร็จของการจัด
ทํารายงานสรุปยอดทรัพยสิน (งบทรัพยสิน
) ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบ
ฟอรมของกองทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ)

กลยุทธ

าน

11

ชื่อตัวชว
ี ้ ัด
(ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปี )

ห

มิติท่ี

(ไตรมาส 3)

(ไตรมาส 3)

(15.1). 4.1 กิจกรรมการพัฒนาฐาน สํานักงานตรวจสอบ
ขอมูลของสํานักงานตรวจสอบภาย ภายใน
ใน
ความกาวหน าของงาน :10.00%

(ไตรมาส 3)

(16.1). 4.2 กิจกรรมการสรางเสริม สํานักงานตรวจสอบ
ความปลอดภัยอาชีวอนามัยใหกับ
ภายใน
ขาราชการและบุคลากรของ
สํานักงานตรวจสอบภายใน
ความกาวหน าของงาน :10.00%
-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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ลงช่ อ
ื .............................................................(ผูรายงาน)
ตําแหนง ............................................................

คร

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

าน

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

ม

ห

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

(ดู..รายงานลาสุด)

กร
ุงเ

ท

พ

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

(แบบฟอรม สยป.07/62) @ กรุงเทพมหานคร.
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