


ฝ่ายบริหาร 
งานทั่วไป 

กลุ่มงานช่วย
ผู้ตรวจราชการ 

ฝ่ายวิเคราะห์
และประเมินผล 

ฝ่ายอ านวยการ
ตรวจราชการ 

ผู้อ านวยการ 
กองงานผู้ตรวจราชการ 

ข้าราชการ 9 คน ข้าราชการ 11 คน ข้าราชการ 5 คน ข้าราชการ 12 คน 

 รวมข้าราชการทั้งหมด 38 คน และลูกจ้างทั้งหมด 18 คน 

กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 



นางชวิรดา  พิกุลแย้ม 
ผู้อ านวยการกองงานผู้ตรวจราชการ 

นางอารยา  อารีประชาภิรมย์ 
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการตรวจราชการ 

นางจุไรรัตน์  กล่ันนุรักษ์ 
หัวหน้ากลุ่มงานช่วยผู้ตรวจราชการ 

นางสาวสุพิชญา  ถิ่นสุวรรณ 
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล 

นายฑีฆายุ  กาญจนสวัสด์ิ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 



สนับสนุนการตรวจราชการแบบบูรณาการ 

ก าหนดตรวจราชการแบบบูรณาการ 2 รอบ/ปี 
      - รอบที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 60 – มีนาคม 61 
      - รอบที่ 2 ระหว่าเดือนเมษายน – กันยายน 61 

กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

ประชุมติดตามผลการด าเนินงานเชิงบูรณาการ 
กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก 

ประชุมร่วมกันก าหนดประเด็นการตรวจติดตาม
ร่วมกับส านักการระบายน้ า 

ตรวจราชการตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 



สนับสนุนการตรวจราชการแบบบูรณาการ (ต่อ) 

กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

ประชุมติดตามผลการด าเนินงานเชิงบูรณาการ 
กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก 

ประชุมร่วมกันก าหนดประเด็นการตรวจติดตาม
ร่วมกับส านักการระบายน้ า 

ตรวจศูนย์บริการราชการฉับไวใสสะอาด 
(BFC) 

ตรวจราชการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร  

ตรวจโรงงานและศูนย์ก าจัดขยะ
มูลฝอย 



สนับสนุนการตรวจราชการเฉพาะพื้นที่ 

ก าหนดตรวจราชการเฉพาะพ้ืนที่  2 รอบ/ปี 
          - รอบที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 60 – มีนาคม 61 
          - รอบที่ 2 ระหว่าเดือนเมษายน – กันยายน 61 

กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

ร่วมประชุมกับคณะกรรมการชุมชนของ 
ส านักงานเขตสะพานสูง 

ประชุมร่วมกับผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย 

ตรวจราชการศูนย์บริการสาธารณสุข 

ตรวจราชการบริษัทกรุงเทพธนาคม จ ากัด 



สนับสนุนการตรวจราชการเฉพาะพื้นที่ (ต่อ) 

ตรวจราชการส านักการคลัง 

ตรวจราชการโรงเรียนในสังกัด กทม. 

ตรวจราชการส านักการโยธา 

ตรวจราชการศูนย์ฝึกอาชีพ ตรวจการปรับปรุงซอยทวีวัฒนา 25 



ร่วมออกตรวจตามนโยบายท่ีได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
โครงการ “ท้ิงเป็นที.่..เก็บเป็นเวลา” 

กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 



  

 ตามที่คณะท างานฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินผลการปฏิบตัริาชการฯ ระยะ
ครึ่งปีงบประมาณว่า หน่วยงานควรมกีารวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมในการปฏิบตังิาน (SWOT) และน ามา
เป็นกรอบแนวทางในการด าเนนิโครงการ/กจิกรรมเพือ่พัฒนาศกัยภาพการปฏบิตังิานของหนว่ยงาน 

 กองงานผู้ตรวจราชการ จึงได้มีการจัดประชุมกองงานผูต้รวจราชการ ในวันที่ 15 สิงหาคม 
2561 เพื่อระดมความคิดเห็นจากเจ้าหนา้ที่ในการวิเคราะห ์SWOT ของหน่วยงาน โดยอยู่ระหว่าง
น าเสนอที่ประชุมคณะท างานพัฒนายุทธศาสตรข์องกองงานผูต้รวจราชการเพือ่พิจารณาก าหนด 
SWOT ของหน่วยงานต่อไป 

 

 

 

 

 

 
กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 



ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 



3 ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ 17.64) 

3 ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ 17.64) 

2 ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ 11.76) 

9 ตัวชี้วัด 
(ร้อยละ 52.94) 

กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 



กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

ประสิทธิผลตามพันธกิจ 
 

 

ผลการด าเนินการของมิติที่ 1 

 



2. โครงการเพิ่มเติมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

- ไม่ม ี

3. สถานะของโครงการ 

- แล้วเสร็จ จ านวน 9 โครงการ/กิจกรรม 

- อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน - โครงการ/กิจกรรม 

- ขออุทธรณ์ จ านวน 1 กิจกรรม 

1. โครงการที่ต้องด าเนินการทั้งหมดตามแผนปฏิบัติราชการฯ ปี 2561 

- มิติที่ 1 มี 9 ตัวชี้วัด รวม 10 โครงการ/กิจกรรม 

ตัวชี้วัด ร้อยละความส าเร็จของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหน่วยงาน 

กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

ผลการด าเนินการของมิติท่ี 1 



กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

สถานะของโครงการ (กราฟ) 
 

ผลการด าเนินการของมิติท่ี 1 



ตัวชี้วัดที่ยื่นอุทธรณ์เป็นตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์ จ านวน 1 ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัด “ผลการด าเนินการ
ของหน่วยงานกรุงเทพมหานครตามท่ีผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ข้อเสนอแนะจากการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 1” 

กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

ตัวชี้วัดที่ยื่นอุทธรณ์เพ่ือขอยกเว้น 
 

สาเหตุเนื่องจาก 
    - ตัวชี้วัดท้ัง 3 ตัวชี้วัดน้ัน เกี่ยวเน่ืองกับการจัดท ารายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบท่ี 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกองงานผู้ตรวจราชการได้จัดท าร่างรายงานฯ และเวียนแจ้งหน่วยงานเพื่อรับทราบใน
เบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว (ตามหนังสือที่ กท 0409/604 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2561) และได้น าเสนอในท่ีประชุม
คณะกรรมการก าหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ โดยมีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานคณะกรรมการ  
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างรายงานดังกล่าว เมื่อวันท่ี 18 กันยายน 2561 และมติที่ประชุมเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว 
จึงด าเนินการเสนอรายงานดังกล่าวต่อผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เมื่อวันท่ี 26 กันยายน 2561 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาใกล้ส้ิน
ปีงบประมาณ จึงส่งผลให้ไม่สามารถด าเนินการเวียนแจ้งรายงานให้กับหน่วยงานและสรุปผลการด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ผลการด าเนินการของมิติท่ี 1 



ผลด าเนินการตัวชี้วัดเจรจาตกลง 

ล าดบั
ที่ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีการค านวณ ผลการด าเนนิงาน 

1 ร้อยละความส าเร็จของการ
จัดท าโครงการส ารวจความพึง
พอใจของผู้รับบริการที่มตี่อการ
บริการของหน่วยงาน
กรุงเทพมหานคร  

ร้อยละ 90 1. ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร 
ครั้งที่ 1 และ 2   
2. น าเสนอผลการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการหน่วยงานของกรุงเทพมหานครตอ่
ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบหรอืสั่งการ  

ร้อยละ 100 

2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับ
การตรวจที่มีต่อเจ้าหน้าที่
สนับสนุนการตรวจราชการ  

ร้อยละ 80 
 

1. จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจออนไลน์ 
(Google Forms)เผยแพร่ผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน 
2.ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจ 
ร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 

3 ความส าเร็จในการตรวจราชการ
แบบบูรณาการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(ขออุทธรณ์ลดเป้าหมาย) 

ร้อยละ 100 1. ก าหนดประเด็นการตรวจราชการแบบ
บูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมจากหนว่ยงานที่
เกี่ยวข้อง  
2. จัดท ารายงานสรุปผลการตรวจราชการ
และน าเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร  

ร้อยละ 100 



กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดเจรจาตกลง 

ล าดบั
ที่ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีการค านวณ ผลการด าเนนิงาน 

*4 ผลการด าเนินการของหน่วยงาน
กรุงเทพมหานครตามที่ผู้ตรวจ
ราชการกรุงเทพมหานคร 
ได้ให้ข้อเสนอแนะจากการตรวจ
ราชการแบบบูรณาการ  
รอบที่ 1 
(ขออุทธรณ์ยกเวน้) 
 

ร้อยละ 100 
 

1. เวียนแจ้งรายงานผลการตรวจราชการแบบ
บูรณาการ รอบที่ 1 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับทราบ เพื่อด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจราชการ  
2. สรุปผลการด าเนินการของหน่วยงาน
กรุงเทพมหานคร ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจราชการ (ตามที่หน่วยงานรายงาน)  
ในภาพรวม เสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 

ไม่สามารถ 
ด าเนินการได้ 

5 ร้อยละความส าเร็จในการจัดท า
แผนการตรวจราชการและน า
แผนไปสู่การปฏิบัติ 

ร้อยละ 100 
 

1. ด าเนินการจัดโครงการตามที่ก าหนด  
2. จัดท ารายงานฯ เสนอผู้บริหาร 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจร้อย
ละ 80 และผ่านแบบทดสอบตามเกณฑ์ที่
ก าหนดร้อยละ 70 
 

ร้อยละ 100 



กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดเจรจาตกลง 

ล าดับ
ที่ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย วิธีการค านวณ 
ผลการ

ด าเนินงาน 

6 รายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจ
ราชการกรุงเทพมหานคร รอบที่ 1  
(ขออุทธรณ์ลดเป้าหมาย) 

รายงาน 1 เล่ม จัดท ารายงานผลการตรวจราชการฯ รอบที่ 
1 จ านวน 1 เล่ม เสนอ ป.กทม. เพื่อทราบ
หรือสั่งการ  

รายงาน 1 เล่ม 

7 รายงานผลการตรวจราชการในภาพรวม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
(Annual Report) 

รายงาน 1 เล่ม จัดท ารายงานการตรวจราชการในภาพรวม 
จ านวน 1 เล่ม และเสนอปลัด กทม. เพ่ือทราบ
หรือสั่งการ ภายในเดือนธันวาคม 2560 

รายงาน 1 เล่ม 

8 การจัดท าคู่มือการตรวจราชการตาม
แผนการตรวจราชการของ
กรุงเทพมหานคร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 

คู่มือ 1 เล่ม จัดท าคู่มือการตรวจราชการ จ านวน 1 เล่ม 
และเวียนแจ้งผู้ตรวจราชการและเจ้าหน้าที่
สนับสนุนการตรวจราชการ เพื่อทราบ  

คู่มือ 1 เล่ม 

9 ร้อยละความส าเร็จในการส่งบุคลากรไป
อบรมความรู้หลักสูตรตา่ง ๆ   และมีการ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคลากรในกอง
งานผู้ตรวจราชการ  

ร้อยละ 100 1. การจัดท าสรุปรายงานผลจากการ 
เข้าฝึกอบรมเสนอผู้บริหาร  
2. จัดการบรรยายเป็นการเฉพาะกิจหรือบรรยาย
ในท่ีประชุมข้าราชการและลูกจ้างกองงานผู้ตรวจ
ราชการ จ านวน 4 หลักสูตร 

ร้อยละ 100 



กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดเจรจาตกลง (กราฟ) 

ร้อยละ 

หมายเหตุ : * หมายถึงตัวชี้วัดที่ยื่นอุทธรณ์เน่ืองจากไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย (ตัวชี้วัดที่ 4) 



กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

                ปัจจัยที่ส่งผลให้การด าเนินการตัวชี้วัดต่าง ๆ ให้ประสบผลส าเร็จ คือ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากทุกฝ่าย
ให้ความส าคัญในการด าเนินการตามตัวชี้วัด มีการด าเนินการและติดตามอย่างสม่ าเสมอ 

              เน่ืองด้วยการปฏิบัติงานของกองงานผู้ตรวจราชการ เป็นการสนับสนุนผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร 
ในด้านต่าง ๆ ในการก าหนดตัวชี้วัดที่ต้องด าเนินการร่วมกับคณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ ท าให้การด าเนินการอาจมีการเปลี่ยนแปลง และไม่เป็นเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 



กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
 

 

ผลการด าเนินการของมิติที่ 2 

 



                     2.1.1 ร้อยละความส าเร็จของการก่อหนี้ผูกพัน 

1. ผลการด าเนินงาน 

กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละของความส าเร็จในการใช้จา่ยงบประมาณ 

ผลการด าเนินการของมิติท่ี 2 

ล าดับที่ รายการ สถานะ 

1 เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี 2 (33 หน้า/นาที)  

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานส านักงาน พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ 
ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กท่ีมีลิขสิทธ์ิถูกต้องตามกฎหมาย 1 เคร่ือง  

3 เคร่ืองท าลายเอกสารแบบท าลายคร้ังละ 20 แผ่น 1 เคร่ือง  

4 เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ด า) ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1 เคร่ือง  

5 รถน่ังส่วนกลางปริมาตรกระบอกสูบ ไม่เกิน 1,600 ซีซี หรือก าลังเคร่ืองยนต์สูงสุดไม่ต่ า
กว่า 65 กิโลวัตต์ จ านวน 1 คัน อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คร้ังท่ี 3 



ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละของความส าเร็จในการใช้จา่ยงบประมาณ 

                     2.1.2 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 

1. ผลการด าเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส 

ผลการด าเนินการของมิติท่ี 2 



ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละของความส าเร็จในการใช้จา่ยงบประมาณ 

                     2.1.2 ร้อยละความส าเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 

การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมแยกตามหมวดรายจ่าย 

ผลการด าเนินการของมิติท่ี 2 



ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละของความส าเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณ 

                 2.1.3 ร้อยละของเงินกันไว้เหลื่อมป ี

1. ผลการด าเนินงาน 

        กองงานผู้ตรวจราชการไม่มีเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี 

กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

ผลการด าเนินการของมิติท่ี 2 



ตัวชี้วัดที่ 2.2 คะแนนของความส าเร็จในการจัดท างบการเงนิ 
                 2.2.1 คะแนนของความส าเร็จของการจดัท างบการเงนิทันเวลา 
                      และถูกต้อง 

ผลการด าเนินงาน 

ส่งข้อมูลให้กองกลาง ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร รวบรวมท างบการเงินในภาพรวม
ของส านักปลัดกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้วตามก าหนด 

กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

ผลการด าเนินการของมิติท่ี 2 



ตัวชี้วัดที่ 2.2 คะแนนของความส าเร็จในการจัดท างบการเงนิ 

              2.2.2 คะแนนของความส าเร็จของการจดัท ารายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน 
                    ประจ าปี 2560 ทันเวลาและถูกต้อง 

ผลการด าเนินงาน 

        กองงานผู้ตรวจราชการสามารถจัดท ารายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สิน และส่ง
รายงานทรัพย์สินประจ าปี 2560 ภายในก าหนดเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันท่ี 29 
พฤศจิกายน 2560 

กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

ผลการด าเนินการของมิติท่ี 2 



ตัวชี้วัดที่ 2.3 ระดับความส าเร็จของการจัดท าระบบการบริหารความเสีย่ง 
                  และการควบคุมภายใน 

1. ผลการด าเนินงาน 
 1. จัดต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกองงานผู้ตรวจราชการ โดยมีการประชุมคณะกรรมการ ฯ ดังน้ี 
     ครั้งที่ 1 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560    
     ครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 เมษายน 2561 
 2. ค้นหา ระบุความเสี่ยง และประเมินความเสี่ยงในแผนปฏิบัติราชการกองงานผู้ตรวจราชการ (มิติที่ 1) จ านวน 9 ตัวชี้วัด 
 3. บริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์ม SR1 
 4. น าความเสี่ยงของตัวชี้วัด ทั้ง 9 ตัว มาพิจารณาเลือกโครงการส าหรับที่สนับสนุนตัวชี้วัด จ านวน 3 โครงการ ดังน้ี 
     4.1 โครงการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร 
     4.2 โครงการการตรวจราชการแบบบูรณาการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
     4.3 โครงการจัดท าแผนการตรวจราชการ 
 5. ส่งแบบฟอร์ม SR1 และ SR2 ให้ส านักงานตรวจสอบภายใน จ านวน 2 ครั้ง ดังน้ี 
     ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 
     ครั้งที่ 2 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 (เน่ืองจากในวันที่ 5 พฤษภาคม 2561 เป็นวันหยุดราชการ)  

กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

ผลการด าเนินการของมิติท่ี 2 



การด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติราชการ (7 ขั้นตอน) 

กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

ขั้นตอนท่ี 3 

ขั้นตอนท่ี 4 

ขั้นตอนท่ี 5 

ขั้นตอนท่ี 6 

ขั้นตอนท่ี 7 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ผลการด าเนินการของมิติท่ี 2 

ขั้นตอนท่ี 1 

ขั้นตอนท่ี 2 

จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน 

ค้นหา ระบุ และประเมินความเส่ียงฯ ในแบบฟอร์ม SR 1 พร้อมจัดล าดับความเส่ียง 

บริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์ม SR 1  

คัดเลือก 3 โครงการ/กิจกรรม มาก าหนดแผนจัดการความเสี่ยง ในแบบฟอร์ม SR 2 

ส่งแบบฟอร์ม SR 1 และ SR 2 จ านวน 2 รอบ 

บริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์ม SR 1 และ SR 2 ให้ประสบความส าเร็จ 

จัดท ารายงานการควบคุมภายใน ส่งวันที่ 15 ต.ค. 61 



กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

คุณภาพการปฏิบัติราชการ 
 

 

ผลการด าเนินการของมิติที่ 3 

 



ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความส าเร็จในการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจง้จากประชาชน/ 
                  ผู้รับบริการ 

จ านวนเรื่องร้องเรียน 

             ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองงานผู้ตรวจราชการไม่มีเรื่องร้องเรียน 
 

กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

ผลการด าเนินการของมิติท่ี 3 



ตัวช้ีวัดที่ 3.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการให้บริการที่ดีทีสุ่ด (Best service) 

“ศูนย์บริการการตรวจราชการ”  
(โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) 
 

ก. การรักษาหรือคงไว้หรือพัฒนาโครงการให้บรกิารทีดี่ที่สดุของปีงบประมาณที่ผ่านมา 

1) โครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 (จ านวน 1 โครงการ) 
- ชื่อโครงการ (1) 

กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

1. มีช่องทางการใหบ้ริการนดัหมายการตรวจราชการ ประสานขอ้มูลการตรวจราชการเพิ่มขึน้ 
    อย่างน้อย 1 ช่องทาง และมีเครือข่ายผู้รับบริการครบถ้วน 77 หน่วยงาน 

ผลการด าเนินการของมิติท่ี 2 

2. ให้บริการตอบรับนดัหมายและประสานข้อมูลการตรวจราชการแกห่นว่ยงานรับตรวจตดิตามทีไ่ด้ 
    ประสานผ่านทางแอพพลเิคชัน่ไลนภ์ายใน 24 ชั่วโมง 

3. มีการแจ้งหนว่ยงานทราบล่วงหนา้เกีย่วกบัการเลือ่นนดัหมายหรือเปลีย่นแปลงการตรวจราชการ 
    ไม่น้อยกว่า 1 วันท าการ และบริการประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสาร 

ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ 



ตัวช้ีวัดที่ 3.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการให้บริการที่ดีทีสุ่ด (Best service) 

ก. การรักษาหรือคงไว้หรือพัฒนาโครงการให้บรกิารทีดี่ที่สดุของปีงบประมาณที่ผ่านมา 

ผลการให้บริการผ่านไลน์ “ศูนย์บริการการตรวจราชการ” ประจ าปี 2561 

กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

     มีหน่วยงานกรุงเทพมหานครเข้าร่วมศูนย์บริการการตรวจ
ราชการครบถ้วน ทั้ง 77 หน่วยงาน โดยมีการให้บริการผ่านไลน์ 
“ศูนย์บริการการตรวจราชการ” ระหว่าง ต.ค. 60 – ก.ย. 61 
รวม 188 ครั้ง ดังน้ี 
     1. การนัดหมายผู้ตรวจราชการล่วงหน้า จ านวน 79 คร้ัง 
     2. การแจ้งข้อมูลการตรวจราชการฯ     จ านวน 35 คร้ัง 
     3. การรายงานผลการตรวจราชการ     จ านวน 20 คร้ัง 
     4. การจัดเตรียมเอกสารล่วงหน้าฯ     จ านวน 28 คร้ัง 
     5. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารฯ     จ านวน 26 คร้ัง 

ผลการด าเนินการของมิติท่ี 2 



กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

จ านวนครั้ง 

13 

17 
13 

20 
21 

10 
10 

6 
34 

9 

15 

19 



 โครงการการ “รักษ์ใจ - รักษ์บ้าน กองงานผู้ตรวจราชการ” 

ข. การด าเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

- ชื่อโครงการ 

- ผลการด าเนินงาน 
1. มีการจัดกิจกรรมสันทนาการ แลกเปล่ียนความรู้ สัปดาห์ละ 2 วัน (สันทนาการ แลกเปล่ียนความรู้ ผ่อนคลาย
ความเครียด เช่น ดูโทรทัศน์ ฟังเพลง ดื่มชา กาแฟ) ณ ห้องศูนย์ข้อมูลการตรวจราชการของกองงานผู้ตรวจราชการ ชั้น 4 

กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

ผลการด าเนินการของมิติท่ี 3 



ข. การด าเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

- ผลการด าเนินงาน (ต่อ) 

2. มีการจัดให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมขยับกายสบายชีวี เปล่ียนอิริยาบถ เป็นประจ าทุกวันท าการวันละ 2 คร้ัง  
    เวลาโดยประมาณ คือ ช่วงเช้าเวลา 10.00 น. และช่วงบ่ายเวลา 14.00 น. เร่ิมตั้งแต่วันท่ี 21 ก.พ. 2561 เป็นต้นไป  
    มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ผลการด าเนินการของมิติท่ี 3 



ข. การด าเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

- ผลการด าเนินงาน (ต่อ) 

3. มีการจัดพื้นท่ีสีเขียวบริเวณสถานที่ท างานของกองงานผู้ตรวจราชการ จ านวน 3 จุด ได้แก่ 
    - บริเวณช้ัน 5 หน้ากลุ่มงานช่วยผู้ตรวจราชการ  
    - บริเวณชั้น 4 หน้าบอร์ดประชาสัมพันธ์ของกองงานผู้ตรวจราชการ (ด้านข้างฝ่ายอ านวยการ) 
    - บริเวณช้ัน 4 หน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

ผลการด าเนินการของมิติท่ี 3 



ข. การด าเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

- ผลการด าเนินงาน (ต่อ) 

4. บุคลากรมีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการ แลกเปลี่ยนความรู้ และกิจกรรมขยับร่างกาย 
    สบายชีวี เปลี่ยนอิริยาบถ ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 89.06  

กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

ผลการด าเนินการของมิติท่ี 3 

ร้อยละ 



ตัวชี้วัดที่ 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 ระดับความพึงพอใจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองงานผู้ตรวจราชการ มีผลคะแนนเฉลี่ย 3.864 (จากคะแนนเต็ม 5) 
รอบที่ 1 คะแนนเฉล่ีย 3.893   รอบที่ 2 คะแนนเฉล่ีย 3.835 

กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

ด้านท่ี 1 กระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน 
ด้านท่ี 2 เจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
ด้านท่ี 3 การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน 
ด้านท่ี 4 สิ่งอ านวยความสะดวกของหน่วยงาน 
ด้านท่ี 5 การปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาตา่ง ๆ  ของหน่วยงาน 
ด้านท่ี 6 การปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของหน่วยงาน 

ผลการด าเนินการของมิติท่ี 3 



กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

การพัฒนาองค์การ 
 

 

ผลการด าเนินการของมิติที่ 4 

 



4.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการเสริมสร้างธรรมาภบิาล เพื่อพัฒนา
ภาพลักษณ์ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

1. ผลการด าเนินงาน 

กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

ผลการด าเนินการของมิติท่ี 4 

1. จัดท าค าสั่งแต่งต้ังคณะท างานฯ 
2. จัดการประชุมคณะท างานฯ จ านวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 60 และ 27 มี.ค. 61 
3. คณะท างานฯ ร่วมกันจัดท าแผนบริหารความเส่ียงด้านทุจริต โดยคัดเลือก 3 หัวข้อ ดังนี้ 
     1) การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม และเข้าข่ายทุจริต 
     2) การเบิกค่าอาหารท าการนอกเวลาอย่างไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม 
     3) การจ่ายเงินต่าง ๆ ท่ีไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม 
และได้ด าเนินการบริหารความเส่ียงตามหัวข้อที่ก าหนด 



4.2 ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Work Life)  
      4.2.1 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการด้านความปลอดภัย  
  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานของหน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน 
1. จัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของบุคลากรในกองงานผู้ตรวจราชการ และส่งส านักอนามัย 31 ม.ค. 61 
2. จัดประชุมคณะกรรมการฯ และคณะท างานความปลอดภัยฯ  
 
 
 
 
 
 

3. เผยแพร่ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
ให้บุคลากรในกองงานผู้ตรวจราชการ 

ผลการด าเนินการของมิติท่ี 4 ผลการด าเนินการของมิติท่ี 4 



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

กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

ผลการด าเนินการของมิติท่ี 4 



จ านวน ขรก. และบุคลากรทั้งหมด  
ณ 1 ก.ย. 2561 

จ านวน  ขรก. และบุคลากรที่ได้รับการวัด BMI 
ทั้งก่อน - หลัง ด าเนินกิจกรรม 

ข้าราชการ ลูกจ้าง รวม ข้าราชการ ลูกจ้าง รวม 

สามัญ ครู ประจ า ชั่วคราว สามัญ ครู ประจ า ชั่วคราว 

37 - 10 8 55 34 - 10 6 50 

คิดเป็นร้อยละ 90.91 

90.91 % 

1. จ านวนของข้าราชการที่ได้รับการวดัค่า BMI 

9.09 % 

67.27 % 

14.55 % 

18.18% 



กลุ่มบุคลากร 
แปลผลค่า BMI (จ านวนคน) 

รวม 
ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว 

1.  กลุ่มผอม 3 1 - 4 

2. กลุ่มปกติ 10 3 2 15 

3. กลุ่มอ้วนระดับ 1 10 2 1 13 

4. กลุ่มอ้วนระดับ 2 8 2 2 12 

5. กลุ่มอ้วนระดับ 3 3 2 1 6 

รวม 50 

2. การแปลผลค่า BMI ของ ขรก. และบุคลากรกองงานผู้ตรวจราชการ  ก่อนเริ่มกิจกรรม 

4 

15 
13 12 

6 

จ ำนวน (คน) 



กลุ่มบคุลากร 
ร้อยละของบุคลากรทีม่ีคา่ BMI อยู่ในแต่ละคะแนน (จ านวนคน) 

รวม 
ค่าร้อยละของ

คะแนน 1 2 3 4 5 

1. กลุ่มผอม - - - 3 1 4 85.00 

2. กลุ่มปกติ - - - - 15 15 100.00 

3. กลุ่มอ้วนระดับ 1 - - - 5 8 13 92.31 

4. กลุ่มอ้วนระดับ 2 - - - 6 6 12 90.00 

5. กลุ่มอ้วนระดับ 3 - - - 5 1 6 83.33 

รวม 19 31 50 90.13 

3. สรุปร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการเสริมสร้างสุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน 
จ ำนวน (คน) 



4. กิจกรรมสร้างเสริมสขุภาพท่ีหน่วยงานด าเนนิการ 

กองงานผู้ตรวจราชการ ได้ด าเนินโครงการพัฒนาบคุลากร “สุขภาพดี ชีวีมีสุข” โดยจัดบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมออกก าลังกายทุกวันพุธ เวลา 15.00 น. ตั้งแต่เดือนมนีาคม – สิงหาคม 2561 รวม 18 ครั้ง  



• ผู้บริหารและบุคลากรของกองงานผู้ตรวจราชการ เห็น
ความส าคัญและให้ความร่วมมือ ในการด าเนินการสร้างเสริม
สุขภาพของบุคลากรในหน่วยงาน 

ปัจจัยท่ีส่งผลให้ประสบความส าเรจ็ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

• บุคลากรกองงานผู้ตรวจราชการ มีหน้าท่ีหลักในการสนับสนุน
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้
ไม่สามารถด าเนินการสร้างเสริมสุขภาพตามโครงการ “สุขภาพดี 
ชีวีมีสุข” ได้อย่างสม่ าเสมอ 

ปัญหา/อุปสรคในการด าเนินการตัวชี้วดั 4.2.2 

5. ปัจจัยสนับสนุน และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการของตัวชี้วดั 



กองงานผู้ตรวจราชการ ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

จัดท าโดย 
ฝ่ายวิเคราะห์และประเมินผล 


