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การประเมินผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคณุธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
หน่วยงาน  สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ตัวชี้วัด แนวทางการปฏิบัติ 
มาตรการ

เพื่อขบัเคลื่อน 
ผลการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดที่ ๑  
การปฏิบัติหนา้ที่ 
คะแนนเฉลี่ย 
84.58 คะแนน 
- I1 บุคลากรใน
หน่วยงาน
ปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใส ตามข้ันตอน
และระยะเวลา 
ที่กำหนด 
- คะแนนเฉล่ีย 
84.58    
 
 
 
 
- I3 บุคลากรใน
หน่วยงานมี
พฤติกรรมในการ
ปฏิบัติงานมุ่งความ-
สำเร็จของงาน ให้
ความสำคัญกับงาน
มากกว่าธุระส่วนตัว 
พร้อมรับผิด หาก
ความผิดพลาดเกิด
จากตนเอง 
- คะแนนเฉล่ีย 
81.92 คะแนน 

 
 
 
 
- เวียนแจ้งคู่มอืการ
ปฏิบัติงานของ
หน่วยงานให้
เจ้าหน้าที่รับทราบ 
- ผู้บังคับบัญชา
ช้ันต้นกำกับติดตาม
การปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
ให้เป็นไปตาม
ขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กำหนด 
 
- รณรงค์ปลูกจิต-
สำนึกและแรงจูงใจ
ให้ข้าราชการและ
บุคลากรปฏิบัติงาน
อย่างเต็มความ-
สามารถ มุ่งผลสำเร็จ
ของงานและมคีวาม- 
รับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย 
อย่างน้อยเดือนละครั้ง 

 
 
 
 
- บุคลากรของ
กรุงเทพมหานคร
ต้องปฏิบัติงานโดย
ยึดหลักตาม
มาตรฐาน มีความ
โปร่งใส ปฏิบัติงาน
ตามข้ันตอนและ
ระยะเวลาที่กำหนด
ไว้ในคู่มือการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เคร่งครัด 
 
- ปลูกจิตสำนกึและ
สร้างแรงจูงใจให้
บุคลากรปฏิบัติงาน
อย่างเต็มความ-
สามารถ มุ่งผล-
สำเร็จของงานและ 
มีความรับผิดชอบ
ต่องานที่ได้รับ
มอบหมาย 
- ผู้บังคับบัญชาต้อง
กำชับ ติดตาม ให ้
คำแนะนำอย่าง
ต่อเน่ือง 
 
 

 
 
 
 
- ผู้ตรวจสอบภายใน
ร่วมกันจัดทำคู่มือ
การปฏิบัติงานและ 
เผยแพร่บนเว็บไซต์
ของสำนักงาน
ตรวจสอบภายใน 
- ผู้ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานของ
วิชาชีพและคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 
 
ผู้ตรวจสอบภายใน
ต้องปฏิบัติงานตาม
แผนการตรวจสอบ
ประจำปี ซึ่งระบุ 
หน่วยงานเป้าหมาย
ที่จะเข้าตรวจสอบ
ในแต่ละปี (มุ่ง
ผลสำเร็จของการ
ปฏิบัติงานตามแผน) 
 
 
 

 
 
 
 
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจสอบ
ภายในกำกับดูแล
การปฏิบัติงาน 
ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและคู่มือ 
 
 
 
 
 
 
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจสอบ
ภายในติดตามผล
การปฏิบัติงานตาม
แผนการตรวจสอบ
ประจำปีอย่าง
ต่อเน่ือง 
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ตัวชี้วัด แนวทางการปฏิบัติ 
มาตรการ

เพื่อขบัเคลื่อน 
ผลการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดที่ ๒  
การใช้งบประมาณ  
คะแนนเฉลี่ย 
๘๒.๓๗ 
- I7 ท่านรู้จัก
เก่ียวกับแผนการ 
ใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีของ
หน่วยงาน 
- คะแนนเฉล่ีย 
๕๘.๕๓ 
 
 
- I12 หน่วยงาน
ของท่านเปิดโอกาส
ให้ท่านมีส่วนรว่ม 
ในการตรวจสอบ
การใช้จ่าย
งบประมาณ 
- คะแนนเฉล่ีย 
๖๘.๖๘ 

 
 
 
 
- ประชาสัมพันธ์ 
หรือช้ีแจง และ
เปิดเผยข้อมูล
เก่ียวกับแผนการใช้-
จ่ายงบประมาณ 
แต่ละปีให้
ข้าราชการในสังกัด
ทราบ 
 
- ประชาสัมพันธ์
ช่องทางการเปิดเผย 
การใช้จ่าย
งบประมาณ เพ่ือให้
ข้าราชการและ
บุคลากรได้มี 
ส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณ 
 

 
 
 
 
- หน่วยงานต้องมี
การประชาสัมพันธ์ 
หรือช้ีแจง และ
เปิดเผยข้อมูล
เก่ียวกับแผนการใช้-
จ่ายงบประมาณ 
แต่ละปีให้บุคลากร
ทราบ 
 
- หน่วยงานควร
เปิดเผยการใช้จ่าย
งบประมาณ หรือให้
บุคลากรได้มี 
ส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณ 

 
 
 
 
จัดทำและเผยแพร่
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณบน
เว็บไซต์ของ
สำนักงานตรวจสอบ
ภายใน 
 
 
 
เผยแพร่ผลการ 
ใช้จ่ายงบประมาณ
บนเว็บไซต์ของ
สำนักงานตรวจสอบ
ภายใน เพ่ือให้ผู้ที่
สนใจได้มีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบ 

 
 
 
 
หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานทั่วไป 
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ตัวชี้วัด แนวทางการปฏิบัติ 
มาตรการ

เพื่อขบัเคลื่อน 
ผลการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดที่ ๓  
การใช้อำนาจ 
คะแนนเฉลี่ย 
๘๔.๐๖ 
- I13 ผู้บังคับบัญชา
ของท่านมอบหมาย
งานแก่ท่านอย่าง
เป็นธรรม 
- คะแนนเฉล่ีย 
๗๕.๓๖ 
 
- I๑๔ ท่านได้รับ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตาม
ระดับคุณภาพของ
ผลงาน 
- คะแนนเฉล่ีย 
๗๑.๙๑ 
 
 
- I๑๕ ผู้บังคับบัญชา
มีการคัดเลือกผู้เข้า
รับการฝึกอบรม
อย่างเป็นธรรม 
- คะแนนเฉล่ีย 
๗๓.๑๑ 

 
 
 
 
- หัวหน้าหน่วยงาน
กำชับผู้บังคับบัญชา
มอบหมายงานแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างเป็นธรรม  
ไม่เลือกปฏิบัติ 
 
- หัวหน้าหน่วยงาน
กำชับผู้บังคับบัญชา
ให้ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
ตามระดับคุณภาพ
ของผลงาน 
 
 
- จัดทำหรือเวียน
แจ้งกำชับแนว
ปฏิบัติการคัดเลือก 
ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม การศึกษา
ดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษา 
อย่างเป็นธรรม 
- ผู้บังคับบัญชา
พิจารณาและ
คัดเลือกผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม การศึกษา
ดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษาอย่าง
เป็นธรรม 
 

 
 
 
 
- กำชับ
ผู้บังคับบัญชา
มอบหมายงานอย่าง
เป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ 
 
 
- กำชับ
ผู้บังคับบัญชาให้
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
ตามระดับคุณภาพ
ของผลงาน 
 
 
- กำชับ
ผู้บังคับบัญชาให้
พิจารณาและ
คัดเลือกผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม การศึกษา
ดูงาน หรือการให้
ทุนการศึกษาอย่าง
เป็นธรรม  

 
 
 
 
ผู้บังคับบัญชา
พิจารณามอบหมาย
งานให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
ตามความรู้และ
ความสามารถ 
 
- ดำเนินการตาม
แนวทางที่
กรุงเทพมหานคร
กำหนด 
- คณะผู้บรหิาร
พิจารณาร่วมกัน 
 
 
 
- ข้าราชการและ 
บุคลากรเสนอความ
ประสงค์ที่จะเข้ารับ
การฝึกอบรม ตาม
แนวทางที่ สพข. 
กำหนด 
- คณะผู้บรหิาร
พิจารณาร่วมกัน 
- เก็บสถิติการเข้า-
รับการฝึกอบรมของ
ข้าราชการแต่ละราย 
 
 
 

 
 
 
 
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจสอบ
ภายในกำกับดูแล 
การปฏิบัติงานของ
ทุกส่วนราชการ 
 
 
- ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจสอบ
ภายในกำกับดูแลให้
เป็นไปตามแนวทาง
ที่กำหนด 
- หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานทั่วไป
สอบทาน 
 
หัวหน้ากลุ่มงาน
พัฒนางาน
ตรวจสอบภายใน 
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ตัวชี้วัด แนวทางการปฏิบัติ 
มาตรการ

เพื่อขบัเคลื่อน 
ผลการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดที่ 4  
การใช้ทรัพย์สนิ
ของราชการ
คะแนนเฉลี่ย 
82.30 คะแนน 
-I20 ขั้นตอนการ
ขออนุญาตเพ่ือยืม
ทรัพย์สินของ
ราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน มีความ
สะดวก 
คะแนนเฉล่ีย
65.25  
 
 
 
 
 
 
- I21 กรณีมีการ 
ขอยืมทรัพย์สนิของ
ราชการไปใช้
ปฏิบัติงาน มีการ 
ขออนุญาตอย่าง
ถูกต้อง 
คะแนนเฉล่ีย 
81.60  
 
- I23 ท่านรู ้
แนวปฏิบัติของ
หน่วยงานเก่ียวกับ
การใช้ทรัพย์สนิของ
ราชการ 
คะแนนเฉล่ีย 
72.85 

 

 
 
 
 
 
- จัดทำแนวทางหรือ
คู่มือหรือหลักปฏิบัติ
ในการขออนุญาต 
ยืมทรัพย์สินไปใช้ 
ในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้ข้าราชการ
และบุคลากร
นำไปใช้อย่างจำเป็น
และเหมาะสมกับ
ภารกิจ โดย
ผู้บังคับบัญชากำกับ
ควบคุมดูแลอย่าง
ใกล้ชิด 
 
- ผู้บังคับบัญชา
กำชับให้เจ้าหน้าที่
ถือปฏิบัติตาม
กฎระเบียบอย่าง
เคร่งครัด โดย
ผู้บังคับบัญชา
ควบคุมอย่างใกล้ชิด 
 
 
- เวียนแจ้งแนวทาง
ปฏิบัติ หรือให้
ความรู้กับ
ข้าราชการและ
บุคลากรเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สนิของ 
ทางราชการท่ี
ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
- มแีนวทางหรือ
คู่มือการปฏิบัติ 
ในการขออนุญาต 
ยืมทรัพย์สินไปใช้ 
ในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้บุคลากร
นำไปใช้อย่างจำเป็น
และเหมาะสมกับ
ภารกิจ โดย
ผู้บังคับบัญชากำกับ
ควบคุมดูแลอย่าง
ใกล้ชิด 
 
 
- ควรกำชับให้
เจา้หน้าที่ถือปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ
อย่างเคร่งครัด โดย
ผู้บังคับบัญชา
ควบคุมอย่างใกล้ชิด 
 
 
 
- ควรเวียนแจง้
แนวทางปฏิบัติหรือ
ให้ความรู้กับ
บุคลากรเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สนิของ
ทางราชการ 
ที่ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และหรือ
การควบคุมที่
กำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และหรือ
การควบคุมที่
กำหนด 
 
 
 
 
 
- ผู้ตรวจสอบภายใน
ทราบและปฏิบัติ
ตามกฎหมาย 
ระเบียบ และหรือ
การควบคุมที่
กำหนด 
- มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบทรัพย์สิน 

 
 
 
 
 
หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานทั่วไป 
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ตัวชี้วัด แนวทางการปฏิบัติ 
มาตรการ

เพื่อขบัเคลื่อน 
ผลการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

   - เผยแพร่กฎหมาย 
ระเบียบ และหรือ
การควบคุมเรื่อง
ดังกล่าวบนเว็บไซต์
ของสำนักงาน
ตรวจสอบภายใน 

 

- I24 หน่วยงาน
ของท่านมีการ
กำกับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการ เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้มกีาร
นำไปใช้ประโยชน์
ส่วนตัว 
คะแนนเฉล่ีย 
81.90 
 

- มอบหมายผูดู้แล
และตรวจสอบการ
ใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้มีการนำไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว 
กลุ่ม หรือพวกพ้อง 

- ใหผู้้บังคับบัญชา
กำกับดูแลและ
ตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของทาง
ราชการอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้มีการนำไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว 
กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
 

- ผู้ตรวจสอบภายใน
ทราบและปฏิบัติ
ตามระเบียบและ
หรือการควบคุม 
ที่กำหนด 
- มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบทรัพย์สิน 

- ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจสอบ
ภายในกำกับดูแล 
- หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานทั่วไป
ดำเนินการ 

ตัวชี้วัดที่ 5  
การแก้ไขปัญหา
การทุจริต 
คะแนนเฉล่ีย 
84.76 คะแนน 
- I28 หน่วยงาน
ของท่านมีการ 
เฝ้าระวัง ตรวจสอบ
การทุจริต และ
ลงโทษทางวินัย 
คะแนนเฉล่ีย 
83.32 คะแนน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- ประชาสัมพันธ์
ช่องทางการ 
เฝ้าระวังการทุจริต
ของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
- สร้างการรับรู้ให้
บุคลากรทราบว่า
กรุงเทพมหานครมี
การเฝ้าระวังการ
ทุจริต ตรวจสอบ
การทุจริต และ
ลงโทษทางวินัย  
แก่ผู้กระทำผิดฐาน
ทุจริตมาอย่าง
ต่อเน่ือง 
 
 

 
 
 
 
 
ติดตามและเฝ้าระวัง
การทุจริตในสำนัก-
งานตรวจสอบภายใน
ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
อย่างต่อเน่ือง และ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน
เว็บไซต์ของสำนัก-
งานตรวจสอบภายใน 
ซึ่งผู้ตรวจสอบภายใน
ทราบกลไกของการ
จัดการเมื่อเกิดกรณี
ทุจริต 

 
 
 
 
 
หัวหน้ากลุ่มงาน
พัฒนางาน
ตรวจสอบภายใน 
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ตัวชี้วัด แนวทางการปฏิบัติ 
มาตรการ

เพื่อขบัเคลื่อน 
ผลการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

- I29 หน่วยงาน
ของท่านมีการนำ 
ผลการตรวจสอบ
ของฝ่ายตรวจสอบ
ไปปรับปรุงการ
ทำงาน 
คะแนนเฉล่ีย 
83.45 คะแนน 
 
 

- หัวหน้าหน่วยงาน
กำชับให้มีการนำผล
การตรวจสอบไป
ดำเนินการปรับปรุง
การทำงานเพ่ือไม่ให้
เกิดการกระทำการ
ทุจริต หรือวาง
แนวทางเพ่ือป้องกัน
การทุจริต 
 

- หน่วยงานที่ได้รับ
ผลการตรวจสอบ
ดำเนินการปรับปรุง
การทำงานเพ่ือไม่ให้
เกิดการกระทำการ
ทุจริต หรือวาง
แนวทางเพ่ือป้องกัน
การทุจริต 
 
 

แนวทางดังกล่าว
เป็นขั้นตอนหน่ึงใน
กระบวนการ
ตรวจสอบภายใน 
(การติดตามผลการ
ตรวจสอบ) 

ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจสอบ
ภายในกำกับดูแล
การปฏิบัติตาม
กระบวนการ
ดังกล่าว 

ตัวชี้วัดที่ 6 
คุณภาพการ
ดำเนนิงาน 
คะแนนเฉล่ีย 
79.34 คะแนน 
 
- E1 เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใสเป็นไปตาม
ขั้นตอน และ
ระยะเวลาที่กำหนด
คะแนนเฉล่ีย 
74.73 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- เวียนแจ้งคู่มอืการ
ปฏิบัติงานของ
หน่วยงานให้
เจ้าหน้าที่รับทราบ 
- ผู้บังคับบัญชา
ช้ันต้นกำกับติดตาม
การปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้
เป็นไปตามขั้นตอน
และระยะเวลาที่
กำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- กำชับเจ้าหน้าที่ให้
ปฏิบัติงานโดยยึด
หลักตามมาตรฐาน 
มีความโปร่งใส 
ปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กำหนด
ไว้ในคู่มือการ
ปฏิบัติงานอย่าง
เคร่งครัด โดย
ผู้บังคับบัญชา
ควบคุมดูแลอย่าง
ใกล้ชิด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ผู้ตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานของ
วิชาชีพและคู่มือการ
ปฏิบัติงานที่กำหนด 
และมีกลไกการ-
สอบทานและ
ประเมินคุณภาพ
งานตรวจสอบ
ภายในอย่างต่อเน่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- ผู้อำนวยการส่วน
ตรวจสอบภายใน ๑ 
– ผู้อำนวยการส่วน
ตรวจสอบภายใน ๒ 
- หัวหน้ากลุ่มงาน
พัฒนางาน
ตรวจสอบภายใน 
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ตัวชี้วัด แนวทางการปฏิบัติ 
มาตรการ

เพื่อขบัเคลื่อน 
ผลการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

- E3 เจ้าหน้าที่ให้
ข้อมูลอย่าง
ตรงไปตรงมา  
ไม่ปิดบังข้อมูล
คะแนนเฉล่ีย 
74.17 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- E5 หน่วยงานที่
ติดต่อมีการ
ดำเนินงานโดย
คำนึงถึงประโยชน์
ของประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นหลัก 
คะแนนเฉล่ีย 
73.91 คะแนน 

- ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลเก่ียวกับการ
ดำเนินการ/
ให้บริการแก่
ประชาชนทราบทาง
สื่อออนไลน์ หรือ 
อาจประกาศ
ประชาสัมพันธ์ ณ 
หน่วยงานที่
ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
 
 
 
 
- รณรงค์ปลูกจิต-
สำนึกให้ข้าราชการ
และบุคลากร ทุก
ระดับในหน่วยงาน
ตระหนักถึง
ประโยชน์ของ
ประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นหลัก 
หรือให้มากขึ้น 
อย่างน้อยเดือนละ 
๑ ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- หน่วยงานต้อง
เปิดเผยข้อมูล
เก่ียวกับการ
ดำเนินการ/
ให้บริการแก่
ประชาชนทราบ 
โดยอาจประกาศ
ประชาสัมพันธ์ ณ 
หน่วยงาน หรือทาง
สื่อออนไลน์ของ
หน่วยงาน ที่
ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
 
 
- ปลูกจิตสำนกึให้
บุคลากรทุกระดับใน
หน่วยงานตระหนัก
ถึงประโยชน์ของ
ประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นหลัก  

ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลผลการ
ดำเนินงานทาง
เว็บไซต์และสือ่
สังคมออนไลน์ของ
สำนักงานตรวจสอบ
ภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีกลไกการสอบถาม
ความคิดเห็นของ
หน่วยรับตรวจและ
ประชาชนที่
เก่ียวข้องกับ
หน่วยงานหรือ
โครงการที่
ตรวจสอบ เพ่ือ
ประโยชน์ของการ
พัฒนาองค์กร 

หัวหน้ากลุ่มงาน
พัฒนางาน
ตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจสอบ
ภายในกำกับดูแล
การปฏิบัติงาน 
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ตัวชี้วัด แนวทางการปฏิบัติ 
มาตรการ

เพื่อขบัเคลื่อน 
ผลการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดที่ 7 
ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 
คะแนนเฉล่ีย 
81.80 คะแนน 
 
- E6 การเผยแพร่
ข้อมูลของหน่วยงาน 
เข้าถึงง่าย ไม่
ซับซ้อน มีหลาย
ช่องทาง 
คะแนนเฉล่ีย 
72.68 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- E7 หน่วยงานมี
การเผยแพร่ผลงาน
หรือข้อมูลที่
สาธารณชนควร
รับทราบอย่าง
ชัดเจน 
คะแนนเฉล่ีย 
70.52 คะแนน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูลของ
หน่วยงานในเรื่อง
ต่างๆ ที่สามารถ
เข้าถึงได้ง่าย 
ครบถ้วน เป็น
ปัจจุบัน และมี
ช่องทางหลากหลาย 
อย่างน้อยปีละ ๑ 
ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
- ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานหรือ
ข้อมูลทีส่าธารณชน
ควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน และ
แพร่หลาย  
อย่างน้อยปีละ  
๑ ครั้ง 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- ทุกหน่วยงาน
จะต้องเผยแพร่
ข้อมูลของหน่วยงาน
ในเรื่องต่างๆ ต่อ
สาธารณชน โดยมี
ช่องทางที่
หลากหลาย 
สามารถเข้าถึง 
ได้ง่าย ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบัน 
โดยเฉพาะผลการ
ดำเนินงานของ 
ทุกหน่วยงานที่
สาธารณชนควร
รับทราบ  
 
 
- ทุกหน่วยงาน
จะต้องเผยแพร่
ผลงานหรือข้อมูล 
ที่สาธารณชนควร
รับทราบอย่าง
ชัดเจน และ
แพร่หลาย 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลและ 
ผลการดำเนินงาน
ทางเว็บไซต์และ
เครือข่ายสังคม 
ออนไลน์ของ
สำนักงานตรวจสอบ
ภายในอย่างต่อเน่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลและ 
ผลการดำเนินงาน
ทางเว็บไซต์และ
เครือข่ายสังคม 
ออนไลน์ของ
สำนักงานตรวจสอบ
ภายในอย่างต่อเน่ือง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
หัวหน้ากลุ่มงาน
พัฒนางาน
ตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หัวหน้ากลุ่มงาน
พัฒนางาน
ตรวจสอบภายใน 
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ตัวชี้วัด แนวทางการปฏิบัติ 
มาตรการ

เพื่อขบัเคลื่อน 
ผลการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

- E9 หน่วยงาน 
มีการช้ีแจงและ 
ตอบคำถาม เมื่อมี
ข้อกังวล สงสัย
เก่ียวกับการ
ดำเนินงานได้อย่าง
ชัดเจน 
คะแนนเฉล่ีย 
72.82 คะแนน 

- กำชับการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในการ
ช้ีแจงและตอบ
คำถามแก่ผู้ติดต่อ
ราชการเมื่อมีข้อ
กังวลสงสัยเก่ียวกับ
การดำเนินงานให้มี
ความชัดเจน 
 

- ทุกหน่วยงานควร
กำชับเจ้าหน้าที่ให้
ช้ีแจงและตอบ
คำถามแก่ผู้ติดต่อ
หรือผู้มีส่วนได้ส่วน-
เสียเมื่อมีข้อกังวล
สงสัยเก่ียวกับการ
ดำเนินงานให้มี
ความชัดเจน 

ผู้ตรวจสอบภายใน
ให้คำปรึกษาและ
แนะนำแนวทาง 
การปฏิบัติงานท่ีมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลแก่
หน่วยงานต่าง ๆ 
(หน่วยรับตรวจ)
อย่างต่อเน่ือง 

ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจสอบ
ภายในกำกับดูแล
การดำเนินการเรื่อง
ดังกล่าว 

ตัวชี้วัดที่ 8  
การปรับปรุงการ
ทำงาน 
คะแนนเฉล่ีย 
74.29 คะแนน 
 
- E11 เจ้าหน้าที่ 
มีการปรับปรุง
คุณภาพการ
ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
คะแนนเฉล่ีย 
64.18 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- กำชับเจ้าหน้าที่
เร่งรัดปฏิบัติงาน/
ให้บริการ ให้มคีวาม
สะดวก รวดเร็ว โดย
อาจนำเทคโนโลยี 
มาช่วยให้การ
ปฏิบัติงาน/
ให้บริการดีย่ิงขึ้น 
ทุกไตรมาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
- กำชับเจ้าหน้าที่
เร่งรัดปฏิบัติงาน/
ให้บริการ ให้มคีวาม
สะดวก รวดเร็ว โดย
อาจนำเทคโนโลยีมา
ช่วยให้การ
ปฏิบัติงาน/
ให้บริการดีย่ิงขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
นำเทคโนโลยีต่าง ๆ 
มาช่วยในการ
ปฏิบัติงาน-
ตรวจสอบให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น 
เช่น การใช้
ระบบงาน
บริหารงาน
ตรวจสอบ การเก็บ
ข้อมูลในระบบงาน 
SharePoint การให้
หน่วยงานส่งสำเนา
รายงานทางการเงิน
ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส ์ 
(e-mail) ฯลฯ  
 
 

 
 
 
 
 
 
- ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจสอบ
ภายในกำกับดูแล 
- หัวหน้ากลุ่มงาน
พัฒนางาน
ตรวจสอบภายใน
ดำเนินการ 
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ตัวชี้วัด แนวทางการปฏิบัติ 
มาตรการ

เพื่อขบัเคลื่อน 
ผลการดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

- E12 หน่วยงาน 
มีการปรับปรุง
วิธีการและขั้นตอน
การดำเนินงาน 
คะแนนเฉล่ีย 
63.51 คะแนน 
 
 
 
 
 
- E14 หน่วยงาน
เปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้า
ไปมีส่วนร่วมในการ
ปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงาน 
คะแนนเฉล่ีย 
71.19 คะแนน 

 
 
 
 
- E15 หน่วยงาน 
มีการปรับปรุงการ
ดำเนินงาน/การ
ให้บริการ ให้ม ี
ความโปร่งใส 
คะแนนเฉล่ีย 
74.55 คะแนน 
 
 
 
 

- ศึกษาปรับปรุง
วิธีการและขั้นตอน
การดำเนินงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้น  
โดยอาจนำ
เทคโนโลยีมาช่วยให้
การปฏิบัติงาน/ 
ให้บริการดีย่ิงขึ้น 
 
 
 
- เปิดช่องทางรับฟัง
ความคิดเห็นให้
ผู้รับบริการ ผูม้า
ติดต่อ เข้ามามีส่วน
ในการปรับปรุง
พัฒนาการ
ดำเนินงาน/การ
ให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น 
 
 
 
- ปรับปรุงการ
ดำเนินงาน/การ
ให้บริการให้มคีวาม
โปร่งใส 

- ใหห้น่วยงานที่รับ
บริการปรับปรุง
วิธีการและขั้นตอน
การดำเนินงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้น  
โดยอาจนำ
เทคโนโลยีมาช่วยให้
การปฏิบัติงาน/ 
ให้บริการดีย่ิงขึ้น 
 
 
- หน่วยงานควรเปิด
ช่องทางรับฟังความ
คิดเห็นให้
ผู้รับบริการ ผูม้า
ติดต่อ หรือผู้มีส่วน-
ได้ส่วนเสียเข้ามา 
มีส่วนในการ
ปรับปรุงพัฒนา 
การดำเนินงาน/ 
การให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น  
 
- ปรบัปรุงการ
ดำเนินงาน/การ
ให้บริการให้มคีวาม
โปร่งใส 

ผู้ตรวจสอบภายใน
ให้คำแนะนำหรือ
ข้อเสนอแนะแก่
หน่วยงานในการ
ปรับปรุงวิธีการ
ปฏิบัติงานของ
หน่วยรับตรวจให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น 
 
 
มีกลไกการรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ผู้รับบริการในการ
ปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบและงาน
ของกทม. เช่น 
แบบสอบถาม การ
ประชุมปิดการ
ตรวจสอบ ฯลฯ 
 
 
เผยแพร่ข้อมูลและ
ผลการดำเนินงาน
ทางเว็บไซต์ของ
สำนักงานตรวจสอบ
ภายในอย่างต่อเน่ือง 

ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจสอบ
ภายในกำกับดูแล 
(ผ่านการสอบทาน
รายงานผลการ
ตรวจสอบ) 
 
 
 
 
 
- ผู้อำนวยการ
สำนักงานตรวจสอบ
ภายในกำกับดูแล 
- หัวหน้ากลุ่มงาน
พัฒนางาน
ตรวจสอบภายใน
ดูแลระบบการ
สำรวจความคิดเห็น 
 
 
 
 
หัวหน้ากลุ่มงาน
พัฒนางาน
ตรวจสอบภายใน 

 
 


