
สรุปภาพรวมการด าเนินงานตาม 
ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ของกองงานผู้ตรวจราชการ 
 
 

ประกอบการตรวจติดตามประเมินผลการปฏบิตัิราชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

ของคณะท างานตรวจตดิตามประเมินผลการปฏิบตัริาชการ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะที ่1 

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 



วิสัยทัศน์ 
“กองงานผู้ตรวจราชการเป็นองค์กรสนับสนุน 

การตรวจราชการให้มีประสิทธิภาพ   
โปร่งใสตามหลักธรรมาภบิาล” 

กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 



โครงสร้างกองงานผู้ตรวจราชการ 

 
 

 

 

 

 

 

ฝ่ายบริหาร 
งานทั่วไป 

กลุ่มงานช่วย
ผู้ตรวจราชการ 

ฝ่ายวิเคราะห์และ
ประเมินผล 

ฝ่ายอ านวยการ
ตรวจราชการ 

ผู้อ านวยการกองงาน
ผู้ตรวจราชการ 

จ านวน 
ข้าราชการ 9 คน 

จ านวน 
ข้าราชการ 11 คน 

จ านวน 
ข้าราชการ 5 คน 

จ านวน 
ข้าราชการ 12 คน 

** รวมข้าราชการทั้งหมด จ านวน 38 คน และลูกจ้างทั้งหมด 17 คน 

กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 



ลักษณะงานในภาพรวมของกองงานผู้ตรวจราชการ 

1. ให้การสนับสนุนผู้ตรวจราชการในการออกตรวจราชการ ในด้านการประสานงาน ข้อมูล 
    เอกสารที่เกี่ยวข้อง และด้านอ่ืน ๆ   
2. จัดท าแผนการตรวจราชการ และสรุปรายงานเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครเป็นประจ าทุกปี 

กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 



ผลงานโดดเด่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

1. กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ   
   พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการท่ี 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
   โดยการปลูกป่าชายเลนฝ่ังทะเลบางขุนเทียน เมื่อวันอังคารท่ี 22 สิงหาคม 2560  
 

กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 



ผลงานโดดเด่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

2. โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงานกรุงเทพมหานคร 
 

กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

           โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการหน่วยงานกรุงเทพมหานคร  
ทั้ง 77 หน่วยงาน จ านวน 2 รอบ โดยแบบสอบถามจะแบ่งการประเมนิเป็น 6 ด้าน ประกอบด้วย  
           ด้านที่ 1 กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
           ด้านที่ 2 เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
           ด้านที่ 3 การบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน 
           ด้านที่ 4 สิ่งอ านวยความสะดวกของหน่วยงาน 
           ด้านที่ 5 การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
           ด้านที่ 6 การปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน 
ซึ่งสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจปรากฏว่า หน่วยงานได้รับคะแนนความพึงพอใจเฉลีย่ในหัวข้อ “เจ้าหน้าที่ผู้
ให้บริการ” สูงกว่าหัวข้ออื่น ๆ  และได้รับคะแนนความพึงพอใจเฉลีย่ในหัวข้อการบริการผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของ
หน่วยงานต่ ากว่าข้ออื่น ๆ  



ผลงานโดดเด่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

 ด้านที่ 1  กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน 
  ด้านที่ 2  เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
 ด้านที่ 3  การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน 
 ด้านที่ 4  สิ่งอ านวยความสะดวกของหน่วยงาน 
 ด้านที่ 5  การปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
 ด้านที่ 6  การปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน 



ผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

มิติท่ี 1 ประสิทธิผลตามพันธกิจ 
 

กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

ร้อยละความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 
 



ผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

มิติท่ี 1 ประสิทธิผลตามพันธกิจ 
 

กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

กราฟสรุปผลการด าเนินงาน 



ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินการตามมิติที่ 1 

 
 
 
 

กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

 ในการด าเนินโครงการสัมมนาเพื่อจัดท าร่างแผนการตรวจราชการ ประจ าปี 2561 ซึ่ง
ก าหนดจัดโครงการสัมมนาฯ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ แต่ได้รับการประสาน
จากกองกลางก่อนก าหนดการ จัดโครงการสัมมนาฯ เพียง 2 วันท าการ โดยแจ้งว่าผู้บริหารต้องใช้ห้อง
รัตนโกสินทร์ในวันดังกล่าว กองงานผู้ตรวจราชการ จึงต้องเร่งหาสถานที่ใหม่ในการจัดโครงการสัมมนาฯ 
และเวียนแจ้งก าหนดการใหม่ให้หน่วยรับการตรวจ โดยได้ขอใช้ห้องประชุมของรพ.กลาง จัดโครงการ
สัมมนาฯ ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองงานผู้ตรวจราชการ ก าหนดจะใช้สถานที่ภายนอก 
(โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร) ในการจัดโครงการสัมมนาฯ 
 
 
 



ผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

มิติท่ี 2 – 4  
 

กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 



ผลการด าเนินการของมิติที่ 2 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละของความส าเร็จในการใชจ้่ายงบประมาณ 

                     2.1.1 ร้อยละความส าเรจ็ของการก่อหนีผู้กพนั 

1. ผลการด าเนินงาน 

กองงานผู้ตรวจราชการไม่มีการก่อหนี้ผูกพัน 

กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 



ผลการด าเนินการของมิติที่ 2 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละของความส าเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณ 

                     2.1.2 ร้อยละความส าเรจ็ของการเบกิจ่ายงบประมาณ 
                           ในภาพรวม 

1. ผลการด าเนินงาน 

กองงานผู้ตรวจราชการมีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ เดือนกรกฎาคม คิดเป็นร้อยละ 
61.17 

กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 



ผลการด าเนินการของมิติที่ 2 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละของความส าเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณ 

                     2.1.3 ร้อยละของเงินกันไว้เหลื่อมปี 

1. ผลการด าเนินงาน 

กองงานผู้ตรวจราชการมีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี จ านวน 1 รายการ คือ 
รายการปรับปรุงห้องท างานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ชั้น 4  
งบประมาณ 227,510.- โดยด าเนินการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว 

กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 



ผลการด าเนินการของมิติที่ 2 

ตัวชี้วัดที่ 2.2 คะแนนของความส าเร็จในการจัดท างบการเงนิ 

                 2.2.1 คะแนนของความส าเรจ็ของการจัดท างบการเงิน 
                       ทันเวลาและถูกต้อง 

ผลการด าเนินงาน 

จัดท างบการเงินเรียบร้อยแล้ว และได้ตรวจสอบข้อมูลกับส านักงบประมาณแล้ว     
เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 59 

กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 



ตัวชี้วัดที่ 2.2 คะแนนของความส าเร็จในการจัดท างบการเงนิ 

                    2.2.2 คะแนนของความส าเร็จของการจัดท ารายงานบัญชี 
                          มูลค่าทรพัย์สินประจ าป ี2558 ทันเวลาและถูกต้อง 

ผลการด าเนินงาน 

        กองงานผู้ตรวจราชการสามารถจัดท ารายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
ได้ถูกต้อง และได้ตรวจสอบข้อมูลกับส านักงบประมาณแล้วเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 59 
 

ผลการด าเนินการของมิติที่ 2 

กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 



ตัวชี้วัดที่ 2.3 ระดับความส าเรจ็ของการจัดท าระบบการบรหิารความเสี่ยง 
                  และการควบคุมภายใน 

1. ผลการด าเนินงาน 

 1. จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ และจัดการประชุม 
 2. ค้นหา ระบุ และประเมินความเสี่ยง ของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ 
     หน่วยงาน ในมิติที่ 1 และจัดท าแบบฟอร์ม SR 1 พร้อมจัดล าดับความเสี่ยง 
 3. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานการบริหารความเสี่ยงในแบบฟอร์ม SR 1 
 4. คัดเลือกโครงการหรือกิจกรรมที่มีระดับความเสี่ยงสูงสุด (จาก 3 อันดับแรก) มาก าหนด 
     แผนการจัดการความเสี่ยง ในแบบฟอร์ม SR 2 
 5. ส่งแบบฟอร์ม SR 1 และ SR 2 ให้ สตน. เรียบร้อยแล้ว จ านวน 2 รอบ ( 5 พ.ย. 59 และ  
    5 พ.ค. 60) 

ผลการด าเนินการของมิติที่ 2 

กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 



ผลการด าเนินการของมิติที่ 3 

ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความส าเร็จในการแกไ้ขเรื่องร้องเรียน 
                  จากประชาชน/ผู้รับบรกิาร 

จ านวนเรื่องร้องเรียน (1 ต.ค. 59 – 30 ก.ย. 60) 

- กองงานผู้ตรวจราชการไม่มีเรื่องร้องเรียน 
 

กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 



ผลการด าเนินการของมิติที่ 3 
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการ 
                  ให้บรกิารทีด่ทีีสุ่ด (Best service) 

“โครงการคลังข้อมูลการตรวจราชการ”  
(โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557) 
 

ก. การรักษาหรือคงไว้หรือพัฒนาโครงการให้บริการที่ดีที่สุดของปีงบประมาณที่ผ่านมา 

1) โครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2558 (จ านวน 1 โครงการ) 

- ชื่อโครงการ (1) 

- ผลการด าเนินงาน 

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเพื่อจัดท าโครงการให้บริการที่ดีที่สุด   
2. จัดท าร่างโครงการคลังข้อมูลการตรวจราชการเสนอส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ

กรุงเทพมหานคร 
3. มีการรวบรวมข้อมูลและน าเข้าข้อมูลลงในคลังข้อมูลการตรวจราชการ 

กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 



ตัวชี้วัดที่ 3.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการ 
                  ให้บรกิารทีด่ทีีสุ่ด (Best service) 

“ระบบสนับสนุนการตรวจราชการแบบบูรณาการ”  
(โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) 

ก. การรักษาหรือคงไว้หรือพัฒนาโครงการให้บริการที่ดีที่สุดของปีงบประมาณที่ผ่านมา 

- ชื่อโครงการ (2) 

- ผลการด าเนินงาน 

1. ด าเนินการจัดท าระบบสนับสนุนการตรวจราชการฯ 
2. จัดท าช่องทางการเผยแพร่แผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ 
3. มีผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง และไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ  
4. มีการเก็บรวบรวมข้อมูลและน าเข้าข้อมูลลงในระบบสนับสนุนการตรวจแบบบูรณาการ 
    ให้เป็นปัจจุบันทุกเดือน 

ผลการด าเนินการของมิติที่ 3 

กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 



 โครงการการ “ศูนย์บริการการตรวจราชการ” 

ข. การด าเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

- ชื่อโครงการ 

- ผลการด าเนินงาน 

1. มีหน่วยงานกรุงเทพมหานครเข้าร่วมศูนย์บริการการตรวจราชการครบถ้วน 77 หน่วยงาน 
2. ให้บริการตอบรับนัดหมายและประสานข้อมูลการตรวจราชการแก่หน่วยงาน ภายใน 24 ชั่วโมง  
    รวม ...... เรื่อง 
3. มีการแจ้งหน่วยงานทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการเลื่อนนัดหมายหรือเปลี่ยนแปลงนัดหมาย 
    การตรวจราชการไม่น้อยกว่า 1 วันท าการ รวม ....... ครั้ง 
4. สรุปผลความพึงพอใจผู้ใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 100 

ผลการด าเนินการของมิติที่ 3 

กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 



ผลการด าเนินการของมิติที่ 3 

กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 



ผลการด าเนินการของมิติที่ 3 

กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

12 
14 

16 

28 

21 22 

34 

10 



ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในการตรวจประเมินระยะครึ่งปีงบประมาณ 
1.  โครงการรักษารอบ  
     ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่องผ่านสื่อต่าง ๆ ของกองงานผู้ตรวจราชการ เพื่อให้ 
เข้าถึงผู้รับบริการ 
ผลการด าเนินงาน 
      มีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่อง 
 

2.  โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
      ก าหนดนิยามและวิธีการวัดและประเมินผลตัวชี้วัดแต่ละตัวให้ชัดเจน ตลอดจนหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  
โดยเฉพาะตัวชี้วัดเรื่องความรวดเร็วในการจัดท ารายงานการตรวจราชการภายหลังการมีระบบ  
Smart Device 
ผลการด าเนินงาน 
       มีการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ในการด าเนินการในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด 
 

ผลการด าเนินการของมิติที่ 2 

กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 



ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความพงึพอใจของผู้รบับริการ 

ระดับความพึงพอใจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองงานผู้ตรวจราชการ มีผลคะแนนเฉลี่ย 4.037 (จากคะแนนเต็ม 5) 

ผลการด าเนินการของมิติที่ 3 

กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

ด้านที่ 1 กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน 
ด้านที่ 2 เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 
ด้านที่ 3 การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน 
ด้านที่ 4 สิ่งอ านวยความสะดวกของหน่วยงาน 
ด้านที่ 5 การปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
ด้านที่ 6 การปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน 



ผลการด าเนินการของมิติที่ 4 
4.1 ร้อยละของผลการปฏิบตัิงานตามแผนปฏบิตัิการสร้าง
ราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร 

ผลการด าเนินงาน 

1. หลักนิติธรรม มีการแก้ไขระเบียบของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครให้ทันสมัยและเหมาะสม 
2. หลักจริยธรรม  
    2.1 จัดท าโครงการ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการกระท าทุจริตฯ และการกระท าที่เป็น
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
    2.2 ปลอดจากการกระท าผิดวินัย จัดท าโครงการ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย/แนวทางการ
ลงโทษทางวินัย จัดกิจกรรมส่งจริยธรรมแก่บุคลากรโดยการเข้าวัดปฏิบัติธรรม               
3. หลักความโปร่งใส  
   3.1 มีการจัดตั้งศูนย์ฯ ค าสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่   
   3.2 มีช่องทางให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น 

กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 



ผลการด าเนินการของมิติที่ 4 

ผลการด าเนินงาน (ต่อ) 

4. หลักการมีส่วนร่วม 
    4.1 มีการส ารวจความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
    4.2 มีการก าหนดแนวทางปฏิบัติในการขอความร่วมมือกับประชาชนและข้าราชการ 
5. หลักความรับผิดชอบ 
    5.1 มีการจัดท ารายงานการประชุม  
    5.2 ได้จัดท าค าสั่งคณะท างาน 
6. หลักความคุ้มค่า  มีการรณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 



ผลการด าเนินการของมิติที่ 4 
4.2 ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Work Life)  
      4.2.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 

ผลการด าเนินงาน 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานของกองงานผู้ตรวจราชการ  
       และแต่งตั้งคณะท างานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานของกองงานผู้ตรวจราชการ  
2.    มีการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานของกองงานผู้ตรวจราชการ  
3. บุคลากรผู้รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานของกองงานผู้ตรวจราชการ  
       ผ่านการอบรม/สัมนา/ประชุมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานของส านักอนามัย 
4.    มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานภายในหน่วยงาน 
5.    มีการประเมินตนเอง ตามแบบทบทวน/ตรวจสอบ การด าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการท างาน 
6. มีการจัดล าดับความส าคัญในการด าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของหน่วยงาน  
       และน าเสนอผู้บริหารหน่วยงานเพื่อด าเนินการต่อไป 

กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 



ผลการด าเนินการของมิติที่ 4 
กราฟสรปุผลการด าเนินงาน  

ตัวช้ีวัด 4.2.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

ร้อยละ 100 



ผลการด าเนินการของมิติที่ 4 
4.2 ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Work Life)  
      4.2.2 ร้อยละของบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 

1. จ านวนข้าราชการและบุคลากรท่ีได้รับการตรวจสุขภาพ 

กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

จ านวนข้าราชการและบุคลากรทัง้หมด จ านวนข้าราชการและบุคลากรทีไ่ดร้ับการตรวจสขุภาพ 

ข้าราชการ 
ลูกจ้าง 
ประจ า 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวม ข้าราชการ 
ลูกจ้าง 
ประจ า 

ลูกจ้าง
ชั่วคราว 

รวม 

38 10 7 55 38 10 7 55 



ผลการด าเนินการของมิติที่ 4 
4.2 ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Work Life)  
      4.2.2 ร้อยละของบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี 

กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

กราฟสรุปผลการตรวจสุขภาพประจ าปี 



ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างชั่วคราว 
อายุน้อยกว่า 35 ป ี

ผลการด าเนินการของมิติที่ 4 
2. สถิติข้อมูลสุขภาพประจ าปีของข้าราชการ 



ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างชั่วคราว 
อายุ 35 ปีขึ้นไป 



กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

จบการน าเสนอ 


