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คำนิยามของการตรวจสอบภายใน
การตรวจสอบภายใน คือ กิจกรรมการใหความเชื่อมั่น
และการใหคำปรึกษาอยางเที่ยงธรรมและเปนอิสระ
เพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการดำเนินงานขององคกร
การตรวจสอบภายในชวยใหองคกรบรรลุวตั ถุประสงค
ดวยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสีย่ ง
การควบคุม และการกำกับดูแล อยางเปนระบบและเปนระเบียบ

สาร

ผูอำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
นางสาวอำภา นรนาถตระกูล
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานครตระหนักถึงความสำคัญวา “การตรวจสอบภายใน”
เปนองคประกอบสำคัญของการเสริมสรางการกำกับดูแลที่ดีหรือธรรมาภิบาลขององคกร รวมทั้งเปนเครื่องมือสำคัญ
ของผูบริหารในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตาง ๆ ของหนวยงาน จึงไดมุงมั่นปฏิบัติงานใหบรรลุผลตาม
ภารกิจที่กำหนดไวในแผนการตรวจสอบประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยสามารถตรวจบัญชีและการเงินได
จำนวน 79 หนวยงาน ตรวจสอบการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ไดจำนวน 47 โครงการ/กิจกรรม โดย
ผลลัพธสุดทายของการปฏิบัติงานตรวจสอบคือ การใหความเชื่อมั่นกับผูบริหารวา การปฏิบัติงานดานตาง ๆ ของ
กรุงเทพมหานครผานการสอบทานโดยผูตรวจสอบภายในและไดเสนอแนะแนวทางใหหนวยรับตรวจนำไปปรับปรุง
แกไขหรือเพิม่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบตั งิ าน เมือ่ หนวยรับตรวจปรับปรุงหรือแกไขตามขอเสนอแนะ
ยอมจะสงผลคุณภาพของการบริการดานตาง ๆ ที่กรุงเทพมหานครสงมอบใหกับประชาชน
นอกจากบทบาทการตรวจสอบเพือ่ ใหความเชือ่ มัน่ แลว สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
ยังพัฒนาบทบาทการเปนทีป่ รึกษา โดยเฉพาะเรือ่ งการเสริมสรางความรูค วามเขาใจทีถ่ กู ตองเกีย่ วกับการบริหารความเสีย่ ง
และการควบคุมภายในตามแนวทางทีก่ รุงเทพมหานครกำหนดใหกบั ขาราชการของหนวยงานและยังมีผลงานโดดเดนผาน
โครงการใหบริการทีด่ ที ส่ี ดุ (Best Service) ชือ่ โครงการ “สรางภูมติ า นทานใหกบั โรงพยาบาลในสังกัด สำนักการแพทย”
โดยมีเปาหมายในการเสริมสรางความรูเกี่ยวกับการเงินและบัญชีใหกับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทยซึ่งถือ
เปนการดำเนินการในเชิงรุก (Proactive) เพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี
สำหรับการพัฒนาหนวยงานหรือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ไดดำเนินการพัฒนาความรูค วามสามารถและสมรรถนะของผูต รวจสอบภายในอยางตอเนือ่ ง โดยไดจดั
โครงการฝกอบรมและฝกปฏิบัติการตรวจสอบเพื่อสนับสนุนกลยุทธของกรุงเทพมหานคร เพื่อใหผูตรวจสอบภายใน
มีความรูความเขาใจในกลยุทธของกรุงเทพมหานครและองคความรูที่จำเปนตอการปฏิบัติงานตรวจสอบที่สอดคลอง
กับกลยุทธของกรุงเทพมหานคร นอกจากนัน้ ยังไดสง เสริมใหผตู รวจสอบภายในไดรบั โอกาสในการฝกอบรม เพือ่ ทดสอบ
รับวุฒิบัตรวิชาชีพการตรวจสอบภายในตาง ๆ ดวย เชน วุฒิบัตร Certified Government Internal Auditor ของ
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
กลาวโดยสรุป คือ สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานครสามารถปฏิบตั งิ านไดบรรลุตามเปาหมาย
ในมิตติ า ง ๆ ทีไ่ ดกำหนดไว ซึง่ เปนประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบตั งิ านดานตาง ๆ ของกรุงเทพมหานคร
อยางไรก็ตาม ปจจัยที่สำคัญของความสำเร็จดังกลาว คือ การสนับสนุนและความรวมมือที่ดีจากทุกภาคสวนของ
กรุงเทพมหานคร ไดแก ผูบ ริหารระดับตาง ๆ ทีใ่ หการสนับสนุนการปฏิบตั ภิ ารกิจ หนวยรับตรวจใหความรวมมือเปนอยางดี
ในการปฏิบตั งิ านและนำขอเสนอแนะตาง ๆ ไปปรับปรุงการปฏิบตั งิ านในหนวยงานตนเอง สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานครขอแสดงความขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ รวมทั้งคาดหวังจักไดรับการสนับสนุนและ
ความรวมมือที่ดีดังกลาวสืบไป

(นางสาวอำภา นรนาถตระกูล)
ผูอำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน

คำนำ

คำนำ
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เผยแพรผลการปฏิบตั งิ านผานรายงานประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ผานชองทางอิเล็คทรอนิกส ซึ่งเปนครั้งแรกที่เลือกเผยแพรเปน e-book โดยไมไดจัดพิมพ ทั้งนี้เพื่อความ
สะดวกในการเขาถึงและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยวัตถุประสงคหลักของการเผยแพรผลการปฏิบัติงาน คือตองการให
กลุม ผูม สี ว นไดสว นเสีย (Stakeholders) ของกรุงเทพมหานคร ไดแก ประชาชน ผูร บั บริการ ผูบ ริหารกรุงเทพมหานครและ
หนวยงานสังกัดกรุงเทพมหานครไดรับทราบผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งถือเปนกลไกสำคัญของการเสริมสราง
ธรรมาภิบาลหรือการกำกับดูแลที่ดีใหกับองคกร
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงานตรวจสอบภายในสามารถดำเนินการไดตามแผนการตรวจสอบประจำป
ทีก่ ำหนดไว ซึง่ มีกจิ กรรมสำคัญคือ การตรวจสอบบัญชีและการเงิน การตรวจสอบการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ
และการปฏิบตั งิ านเชิงรุก ดวยการเสริมสรางความรูค วามเขาใจทีถ่ กู ตองใหกบั หนวยรับตรวจเพือ่ ลดขอผิดพลาดในการปฏิบตั งิ าน
รวมทั้งผลงานดานการพัฒนาองคกรดานอื่น
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร คาดหวังวาการเผยแพรผลการปฏิบตั งิ านจะเปนประโยชน
กับผูท ส่ี นใจตองการทราบผลการดำเนินการของกรุงเทพมหานคร รวมทัง้ เปนประโยชนกบั หนวยรับตรวจ ในการระมัดระวัง
ปองกันไมใหเกิดขอผิดพลาดในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานของตนเองและผูบ ริหารสามารถนำผลผลิตของงานตรวจสอบภายใน
ไปใชในการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยใหเกิดมูลคาเพิ่มและความสำเร็จแกองคกร
สำนักงานตรวจสอบภายใน

สารบัญ
คำนำ ....................................................................................................................................02
คณะผูบริหารกรุงเทพมหานครฝายการเมือง..........................................................................04
คณะผูบริหารกรุงเทพมหานครฝายขาราชการประจำ............................................................05
โครงสรางสำนักงานตรวจสอบภายใน......................................................... ...........................06
อำนาจหนาที่ของสำนักงานตรวจสอบภายใน............................................. ...........................07
กฎบัตรการตรวจสอบภายในของกรุงเทพมหานคร................................................................08
กิจกรรมการใหความเชื่อมั่น...................................................................................................14
ประเด็นขอตรวจพบที่มีนัยสำคัญ...........................................................................................39
การบริหารความเสี่ยงระดับกรุงเทพมหานคร.........................................................................63
การบริหารความเสี่ยงระดับหนวยงาน......................................................................................66
การพัฒนาสมรรถนะของผูตรวจสอบภายใน...........................................................................69
การศึกษาดูงานดานการตรวจสอบภายใน..............................................................................71
บทความ ลองสังเกต รอบ ๆ ตัวเรา ใครกันนะที่อาจจะทำทุจริต............................................72

คณะผูบริหารกรุงเทพมหานครฝายการเมือง

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

นายเกรียงพล พัฒนรัฐ
เลขานุการผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

นายจักกพันธุ ผิวงาม
รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ
รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ
รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

พล.ต.ท.ชินทัต มีศุข
รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
สำนักงานตรวจสอบภายใน
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นายภัทรุตม ทรรทรานนท
ปลัดกรุงเทพมหานคร

รรอภาพ
อภาพ

นางวันทนีย วัฒนะ
รองปลัดกรุงเทพมหานคร
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นายวันชัย ถนอมศักดิ์
รองปลัดกรุงเทพมหานคร

รรอภาพ
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รรอภาพ
อภาพ

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย
รองปลัดกรุงเทพมหานคร

นางสุวรรณา จุงรุงเรือง
รองปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประจำป 2559

นายพิชญา นาควัชระ
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รองปลัดกรุงเทพมหานคร

โครงสราง

สำนักงานตรวจสอบภายใน
สำนักงานตรวจสอบภายใน

ฝายบริหารงานทั่วไป

กลุมพัฒนา
งานตรวจสอบภายใน

สวนตรวจสอบ
ภายใน 1

สวนตรวจสอบ
ภายใน 2

กลุมตรวจสอบการบริหาร
และการคลัง

กลุมตรวจสอบการศึกษาและ
สังคม

กลุุมตรวจสอบการสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม

กลุมตรวจสอบสำนักงานเขต

กลุม ตรวจสอบการสาธารณูปโภค
และปองกันภัย

สำนักงานตรวจสอบภายใน
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อำนาจหนาที่ของสำนักงานตรวจสอบภายใน
มีอำนาจหนาทีเ่ กีย่ วกับการจัดทำแผนการตรวจสอบ
การตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการดำเนินงาน
การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกำหนด การตรวจสอบ
พิเศษ การตรวจสอบการบริหาร การตรวจสอบระบบ IT
สรุปวิเคราะหผลการตรวจสอบและรายงานการตรวจสอบ
ตามแผนการตรวจสอบ พัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน
ศึกษา คนควา รวบรวมกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วกับ
งานตรวจสอบภายใน จัดทำและปรับปรุงคูม อื งานตรวจสอบภายใน คูมือการปฏิบัติงานสำหรับหนวยรับตรวจ
ใหคำปรึกษาแนะนำเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน ควบคุม
ดูแลศูนยขอ มูลวิชาการ ดำเนินการจัดฝกอบรมในเรือ่ งที่
เกี่ยวของกับงานตรวจสอบภายใน โดยแบงงานภายใน
สวนราชการ ดังนี้
ฝายบริหารงานทั่วไป
มีอำนาจหนาที่เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการ
ทัว่ ไป งานการเจาหนาที่ งานงบประมาณ งานการเงินและ
บัญชี งานพัสดุ งานการประชุม งานควบคุมดูแลสถานที่
และยานพาหนะของสำนักงาน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่
เกี่ยวของ
กลุมพัฒนางานตรวจสอบภายใน
มีอำนาจหนาที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนการตรวจสอบ
ปรับปรุงแผนและติดตามผลการปฏิบัติตามแผน จัดทำ
รายงานตาง ๆ เกีย่ วกับดานการตรวจสอบ สรุปวิเคราะหผล
และรายงานการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
รายไตรมาสและรายป พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในศึกษา
คนควา รวบรวมกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วกับงานตรวจสอบภายใน จัดทำและปรับปรุงคูม อื งานตรวจสอบภายในให
เปนมาตรฐาน จัดทำและปรับปรุงคูม อื การปฏิบตั งิ านสำหรับ
หนวยรับตรวจ ใหคำปรึกษาแนะนำและวินิจฉัยปญหา
เกีย่ วกับระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมดูแลศูนยขอ มูล
วิชาการ วางแผนการจัดฝกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวกับงาน
ตรวจสอบภายใน งานแผนงานยุทธศาสตรตวั ชีว้ ดั และการ
ประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการของสำนักงาน การดำเนินการ
สำหรับการฝกอบรมตาง ๆ และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ทีเ่ กีย่ วของ
(งานแผน งานยุทธศาสตร ตัวชีว้ ดั และการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของสำนักงาน การดำเนินการสำหรับการ
ฝกอบรมตางๆ ผูบ ริหารสำนักงานตรวจสอบภายในมอบหมาย
ใหกลุม พัฒนางานตรวจสอบาภายในเปนผูร บั ผิดชอบตัง้ แต
ปงบประมาณ 2548)
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รายงานประจำป 2559

สวนตรวจสอบภายใน 1
มีอำนาจหนาที่เกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ การตรวจสอบทางการเงิน ไดแก ตรวจสอบความ
ถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขทางการเงิน
การบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการ
ดูแลปองกันทรัพยสนิ และประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน การตรวจสอบการดำเนินงาน ไดแก การ
ตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนงาน งาน โครงการ และแผน
กลยุทธ การตรวจสอบการปฏิบตั ติ ามขอกำหนด เพือ่ ใหเปน
ไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คำสัง่ มติคณะรัฐมนตรี การตรวจสอบพิเศษ ไดแก การตรวจและติดตามผล
ตามขอสังเกตของหนวยตรวจสอบ ทัง้ ภายในและภายนอก
กรุงเทพมหานคร การติดตามผลเรือ่ งรองเรียน การตรวจสอบ
การบริหาร การตรวจสอบระบบงาน IT ไดแก การตรวจความ
ถูกตองและเชือ่ ถือไดของขอมูลทีไ่ ดจากการประมวลผลดวย
ระบบคอมพิวเตอร ตรวจสอบระบบการปองกันและการเขาถึง
ขอมูลของหนวยงาน การวิเคราะหเชือ่ มโยงงานตรวจสอบ
แตละกลุมภารกิจเพื่อเสนอความเห็นตอหัวหนาหนวย
ตรวจสอบภายใน ใหคำปรึกษาแนะนำเกีย่ วกับการตรวจสอบภายใน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ โดยรับผิดชอบ
กลุม ภารกิจดานการบริหารและการคลังดานการสาธารณูปโภค
และปองกันภัย และดานสาธารณสุข และสิง่ แวดลอม
สวนตรวจสอบภายใน 2
มีอำนาจหนาที่เกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ การตรวจสอบทางการเงิน ไดแก ตรวจสอบ
ความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขทาง
การเงิน การบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุม
ถึงการดูแลปองกันทรัพยสินและประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบการดำเนินงาน
ไดแก การตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนงาน งาน
โครงการ และแผนกลยุทธ การตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ขอกำหนด เพื่อใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี การตรวจสอบพิเศษ
ไดแก การตรวจและติดตามผลตามขอสังเกตของหนวยตรวจสอบทั ้ ง ภายในและภายนอกกรุ ง เทพมหานคร
การติดตามผล เรื่องรองเรียน การตรวจสอบการบริหาร
การตรวจสอบระบบงาน IT ไดแก การตรวจความถูกตอง
และเชือ่ ถือไดของขอมูลทีไ่ ดจากการประมวลผลดวยระบบ
คอมพิวเตอร ตรวจสอบระบบการปองกัน และการเขาถึง
ขอมูลของหนวยงาน การวิเคราะหเชือ่ มโยงงานตรวจสอบ
แตละกลุมภารกิจเพื่อเสนอความเห็นตอหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน ใหคำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ทีเ่ กีย่ วของ โดยรับผิดชอบ
กลุม ภารกิจดานการศึกษาและสังคม และกลุม สำนักงานเขต

กฎบัตรการตรวจสอบภายในของกรุงเทพมหานคร
บทนำ
1. มาตรฐานสากลการปฏิบตั งิ านวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (International Standards for the Professional
Practice of Internal Auditing) รหัส 1000 กำหนดไววา “วัตถุประสงค อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของ
งานตรวจสอบภายใน ตองกำหนดใหชัดเจนไวในกฎบัตรของงานตรวจสอบภายใน โดยสอดคลองกับพันธกิจของ
งานตรวจสอบภายใน (Mission of Internal Audit) และสวนประกอบภาคบังคับที่กำหนดไวในกรอบการปฏิบัติงาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน (The International Practices Framework) ซึ่งประกอบดวยคุณคาหลักสำหรับ
การปฏิบตั งิ านวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (The Core Principles for the Professional Practice of Internal Auditing)
ประมวลจรรยาบรรณ (The Code of Ethics) มาตรฐาน (The Standard) และคำนิยามของการตรวจสอบภายใน
(The Definition of Internal Auditing) และผูบ ริหารงานตรวจสอบภายในตองทบทวนกฎบัตรเปนระยะและนำเสนอ
ตอผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการเพื่ออนุมัติ”
2. มาตรฐานสากลการปฏิบตั งิ านวิชาชีพตรวจสอบภายใน อธิบายความหมายของกฎบัตรวา “กฎบัตรเปนเอกสาร
ทีเ่ ปนลายลักษณอกั ษรอยางเปนทางการ ระบุวตั ถุประสงค อำนาจหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายใน
เปนเอกสารทีแ่ สดงถึงระดับของงานตรวจสอบภายในในองคกร สายการบังคับบัญชาระหวางผูบ ริหารงานตรวจสอบภายใน
และคณะกรรมการ อำนาจในการเขาถึงขอมูล บุคลากรและทรัพยสนิ ตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน
ตลอดจนกำหนดขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน อำนาจในการอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายในเปนของ
คณะกรรมการ (Board)”
3. การเผยแพรกฎบัตรการตรวจสอบภายในมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานครเขาใจถึงความหมาย วัตถุประสงค อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานของ
สำนักงานตรวจสอบภายใน
4. สำนักงานตรวจสอบภายในจะทบทวนกฎบัตรอยางนอย ปละ 1 ครั้ง หากมีความจำเปนตองปรับปรุง
กฎบัตร จะเสนอปลัดกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาอนุมัติ
5. สำนักงานตรวจสอบภายในจะประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการประจำป โดยคำนึงถึงการปฏิบตั งิ านใหสอดคลอง
กับกฎบัตรที่ไดประกาศไวดวย
วัตถุประสงคของงานตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายใน ชวยใหผบู ริหารและผูป ฏิบตั งิ านของกรุงเทพมหานครใหดำเนินงานบรรลุวตั ถุประสงค
และเปาหมายทีต่ ง้ั ไวอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุม คาดวยการใหขอ เสนอแนะ หรือคำแนะนำใหหนวยงาน
ปรับปรุง 3 กระบวนการหลัก คือ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการกำกับดูแลที่ดี
โครงสรางสำนักงานและสายการบังคับบัญชา
ตามมติ ก.ก. ครัง้ ที่ 5/2551 เมือ่ วันที่ 16 มิถนุ ายน พ.ศ. 2551 อนุมตั ใิ หปรับปรุงโครงสรางและกรอบอัตรากำลัง
ของกองตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เปนสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และ
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบงสวนราชการภายในหนวยงานและการกำหนดอำนาจหนาที่ของสวนราชการ
กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 67) ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ไดยกฐานะกองตรวจสอบภายในเปนสวนราชการ
ที่มีฐานะสูงกวากอง กำหนดชื่อสวนราชการเปนสำนักงานตรวจสอบภายในมีผลตั้งแตวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2551
เปนตนไป
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ผูอำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน เปนผูบริหารสูงสุดของสำนักงานตรวจสอบภายในและมีสายการ
บังคับบัญชาขึ้นตรงตอปลัดกรุงเทพมหานคร
กฎหมายที่เกี่ยวของ
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ใหผูตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการ
ตรวจสอบภายในของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการปฏิบัติหนาที่
ของผูต รวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 กรอบการปฏิบตั งิ านวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (The international Practices
Framework) ซึง่ ประกอบดวยคุณคาหลักสำหรับการปฏิบตั งิ านวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (The Core Principles
for the Professional Practice of Internal Auditing) ประมวลจรรยาบรรณ (The Code of Ethics) มาตรฐาน
(The Standard) และคำนิยามของการตรวจสอบภายใน (The Definition of Internal Auditing) รวมทั้งคูมือการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบ
สำนักงานตรวจสอบภายใน มีอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบในการใหความเชื่อมั่นกับกรุงเทพมหานคร
ผานการปฏิบัติงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบเพื่อใหขอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงแกไขแก
ผูบริหารและผูปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งติดตามผลการตรวจสอบเพื่อใหการปรับปรุงแกไขเปนไปตาม
ขอเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งใหคำปรึกษากับผูบริหารและผูปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานคร
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาจากฐานความเสี่ยง (Risk – based Methodology) และ
ปจจัยอื่นที่เกี่ยวของทั้งจากภายในและภายนอกองคกร รวมทั้งนำขอคิดเห็นหรือความคาดหวังของผูบริหารระดับสูง
และกลุมผูมีสวนไดสวนเสียอื่นของกรุงเทพมหานครมารวมพิจารณาในการวางแผนการตรวจสอบภายในดวย
2. ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ใหเปนไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
ประมวลจรรยาบรรณของผูตรวจสอบภายในและคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสำนักงานตรวจสอบภายใน และใหบรรลุตามแผนการตรวจสอบภายใน
3. รายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการตรวจสอบภายใน
4. ใหคำปรึกษากับหนวยงานในเรือ่ งการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน หรือเรือ่ งอืน่ ๆ ทีไ่ ดรบั การ
รองขอจากหนวยรับตรวจและผูอ ำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในพิจารณาแลววาผูต รวจสอบภายในมีความรูท กั ษะ
และความสามารถอื่นเหมาะสมกับเรื่องที่ไดรับการรองขอ
5. พัฒนางานตรวจสอบภายในใหเปนไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบตั งิ านวิชาชีพการตรวจสอบภายในและ
มาตรฐานหรือแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอื่นที่เกี่ยวของ
6. พัฒนาบุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายในใหมีความรู ทักษะและความสามารถอื่นที่จำเปนตอการ
ปฏิบัติงานและความชำนาญในวิชาชีพอยางเพียงพอ เหมาะสม รวมทั้งสนับสนุนใหมีวุฒิบัตรในประเทศและวุฒิบัตร
ระดับสากลที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
7. สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาใหสำนักงานตรวจสอบภายในเปนหนวยงานตรวจสอบภายใน ภาครัฐชัน้ นำของ
ประเทศไทย
8. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ ประเมินผลและพัฒนาภาคราชการของกรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับกรุงเทพมหานคร สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน กรมบัญชีกลาง สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย (สตท.) และหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
บรรลุวัตถุประสงค เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา
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9. ปฏิบตั งิ านอืน่ ทีเ่ กีย่ วของกับการตรวจสอบภายในตามทีไ่ ดรบั มอบหมายจากผูว า ราชการกรุงเทพมหานคร
ปลัดกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการตรวจสอบ ประเมินผลและพัฒนาภาคราชการของกรุงเทพมหานคร
10. ผูตรวจสอบภายในมีสิทธิในการเขาถึงขอมูล เอกสารหลักฐาน ทรัพยสิน ระบบงานและบุคลากรของ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานตรวจสอบตามความจำเปนและเหมาะสม รวมทั้งผูบริหารทุกระดับมีหนาที่
สนับสนุนใหการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายในบรรลุวัตถุประสงคของการตรวจสอบภายใน และเปน
ประโยชนสูงสุดตอกรุงเทพมหานคร
11. ผูตรวจสอบภายในตองรักษาความลับและไมเปดเผยขอมูลที่มีนัยสำคัญแกบุคคลอื่นใดที่อาจจะกอให
เกิดความเสียหายแกบคุ คล หนวยงานหรือกรุงเทพมหานครโดยไมไดรบั อนุญาตจากผูม อี ำนาจทีเ่ กีย่ วของ เวนแตเปน
การเปดเผยตามหนาที่หรือตามกฎหมาย
12. ผูตรวจสอบภายในไมมีหนาที่ความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน จัดทำและปรับปรุง
ระบบการควบคุมภายใน โดยหนาทีด่ งั กลาวเปนความรับผิดชอบของผูบ ริหารและเจาหนาทีผ่ ปู ฏิบตั งิ านของหนวยงาน
ขอบเขตการปฏิบัติงาน
ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน เปนการใหความเชื่อมั่นและการใหคำปรึกษาอยางเที่ยงธรรมและเปน
อิสระ เพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงการดำเนินงานของหนวยงานทุกแหงในสังกัดกรุงเทพมหานครดวยการตรวจสอบ
ประเมิน วิเคราะห รวมทั้งการประเมินประสิทธิผล และความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุม
และการกำกับดูแล ตลอดจนเสนอแนะใหมีการปรับปรุงแกไข
เพื่อใหความเชื่อมั่นวา
1. ขอมูลทางดานการเงิน บัญชีและขอมูลทางการดำเนินงานถูกตอง ครบถวน เชื่อถือไดและทันเวลา
2. การปฏิบตั งิ านของหนวยงานเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คำสัง่ นโยบายและมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวของ
3. มีการดูแลรักษาทรัพยสินอยางปลอดภัย เหมาะสมกับประเภทของทรัพยสินนั้น และมีอยูจริงรวมทั้งเปน
ทรัพยสนิ ของหนวยงาน
4. ทรัพยากรของหนวยงานถูกใชอยางถูกตอง เหมาะสมและประหยัด
5. การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรมทีก่ ำหนดไวในแผนการปฏิบตั งิ านเปนไปตามวัตถุประสงค
หรือเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุมคา
เพื่อใหคำปรึกษา
1. ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
2. ในเรื่องที่ไดรับการรองขอจากหนวยรับตรวจและผูอำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในพิจารณาแลว
เห็นวาผูตรวจสอบภายในมีความรู ทักษะและความสามารถอื่นที่เหมาะสมกับเรื่องที่ไดรับการรองขอ
คำอธิบายสวนประกอบของกรอบการปฏิบตั งิ านวิชาชีพและนิยามศัพททเ่ี กีย่ วของกับการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน
1. พันธกิจหลักของงานตรวจสอบภายใน (Mission of Internal Audit)
เพื่อเสริมสรางและปองกันรักษาไวซึ่งคุณคาขององคกรผานหลักการจัดระดับตามความเสี่ยงและมีความ
เที่ยงธรรมใน (1) งานใหความเชื่อมั่น (2) งานบริการใหคำปรึกษา และ (3) การมีความเขาใจอยางลึกซึ้งในงานของ
องคกร
2. คุณคาหลักสำหรับการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน (The Core Principles for the Professional
Practice of Internal Auditing)
2.1 แสดงใหเห็นถึงความซื่อสัตย (Demonstrates integrity)
สำนักงานตรวจสอบภายใน
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2.2 แสดงใหเห็นถึงความสามารถและการปฏิบตั งิ านดวยความระมัดระวัง (Demonstrates competence
and due professional care)
2.3 มีความเทีย่ งธรรมและปราศจากการถูกแทรกแซงในการปฏิบตั งิ าน (มีความเปนอิสระ) (Is objective
and free from undue influence (independent))
2.4 ปฏิบตั งิ านใหสอดคลองกับกลยุทธ เปาหมายและความเสีย่ งขององคกร (Aligns with the strategies,
objectives, and risks of the organization)
2.5 เปนหนวยงานตรวจสอบภายในที่อยูในตำแหนงที่เหมาะสมภายในองคกรและมีทรัพยากรอยาง
เพียงพอ (Is appropriately positioned and adequately resourced)
2.6 แสดงใหเห็นถึงความมีคณ
ุ ภาพและการพัฒนาอยางตอเนือ่ ง (Demonstrates quality and continous
improvement)
2.7 สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ (Communicates effectively)
2.8 จัดทำแผนการตรวจสอบโดยพิจารณาตามมาตรฐานความเสีย่ ง (Provides risk-based assurance)
2.9 มีความเขาใจอยางลึกซึง้ ในงาน ทำงานเชิงรุกและเนนไปทีแ่ ผนงานในอนาคตขององคกร (Is insightful,
proactive, and future-focused)
2.10 สงเสริม สนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาองคกร (Promotes organizational improvement)
3. ประมวลจรรยาบรรณ (Code of Ethics)
ประมวลจรรยาบรรณ ประกอบดวย หลักการ (Principles) ทีเ่ กีย่ วกับวิชาชีพและการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน
และหลักปฏิบัติ (Rules of Conduct) คือ สิ่งที่ผูตรวจสอบภายในพึงประพฤติปฏิบัติ หลักปฏิบัติเปนสิ่งหนึ่งที่ชวย
ในการตีความและประยุกตหลักการไปใชจริงและพึงใชเปนแนวทางในการประพฤติตนอยางมีจรรยาบรรณของ
ผูตรวจสอบภายใน ดังนี้
หลักการ (Principle)
1. ความซื่อสัตย (Integrity) ความซื่อสัตยของผูตรวจสอบภายใน สรางความไวเนื้อเชื่อใจและทำใหวิจารณญาณของผูตรวจสอบภายในเปนที่นาเชื่อถือ
2. ความเทีย่ งธรรม (Objectivity) ผูต รวจสอบภายในจะแสดงความเทีย่ งธรรมเยีย่ งผูป ระกอบวิชาชีพในการ
รวบรวม ประเมินและสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมหรือกระบวนการที่ตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในจะประเมิน
สถานการณที่เกี่ยวของอยางเปนกลางไมลำเอียงและไมปลอยใหอคติหรือบุคคลอื่นมีอิทธิพลเหนือการประเมิน
3. การรักษาความลับ (Confidentiality) ผูตรวจสอบภายในจะเคารพคุณคาและสิทธิความเปนเจาของใน
ขอมูลทีต่ นไดรบั และไมเปดเผยขอมูลโดยปราศจากอำนาจหนาทีท่ เ่ี หมาะสม เวนแตเมือ่ กฎหมายหรือวิชาชีพกำหนดไว
ไวเปนอยางอื่น
4. ความสามารถในหนาที่ (Competency) ผูต รวจสอบภายในจะใชความรู ทักษะและประสบการณทจ่ี ำเปน
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
หลักปฏิบัติ (Rules of Conduct)
1. ความซื่อสัตย (Integrity) ผูตรวจสอบภายในจะตอง :
1.1 ปฏิบัติหนาที่ของตนดวยความซื่อสัตย ขยันหมั่นเพียร และมีสำนึกรับผิดชอบ
1.2 ปฏิบัติตามกฎหมายและเปดเผยขอมูลตามที่กฎหมายและวิชาชีพกำหนด
1.3 ไมมีสวนรวมโดยเจตนาในกิจกรรมที่ขัดตอกฎหมายหรือการกระทำที่อาจเสื่อมเสียตอวิชาชีพ
การตรวจสอบภายในหรือองคกร
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1.4 เคารพและสนับสนุนวัตถุประสงคที่ถูกตองตามกฎหมายและหลักจริยธรรมขององคกร
2. ความเที่ยงธรรม (Objectivity) ผูตรวจสอบภายในจะตอง :
2.1 ไมมีสวนรวมในกิจกรรมหรือความสัมพันธที่บั่นทอนหรืออาจบั่นทอนการประเมินอยางเปนกลาง
ของตน ทั้งนี้ รวมไปถึงการกระทำหรือความสัมพันธที่ขัดตอผลประโยชนขององคกรดวย
2.2 ไมรับสิ่งตอบแทนใด ๆ ที่บั่นทอนหรืออาจบั่นทอนดุลยพินิจของผูประกอบวิชาชีพ
2.3 เปดเผยความจริงทั้งหมดที่ทราบ ซึ่งหากละเวนไมเปดเผยแลวอาจทำใหรายงานผลการตรวจสอบ
บิดเบือนไป
3. การรักษาความลับ (Confidentiality) ผูตรวจสอบภายในจะตอง :
3.1 รอบคอบในการใช และปกปองขอมูลสารสนเทศที่ไดมาระหวางการปฏิบัติหนาที่
3.2 ไมใชขอมูลสารสนเทศที่ไดมาเพื่อผลประโยชนสวนตนหรือเพื่อการใด ที่ขัดตอกฎหมายหรือขัดตอ
วัตถุประสงคที่ถูกตองตามกฎหมายและหลักจริยธรรมขององคกร
4. ความสามารถในหนาที่ (Competency) ผูตรวจสอบภายในจะตอง
4.1 ปฏิบัติหนาที่เฉพาะในงานสวนที่ตนมีความรู ทักษะ และประสบการณที่จำเปนสำหรับงานสวนนั้น
เทานั้น
4.2 ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยยึดมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
(International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) เปนหลัก
4.3 พัฒนาความชำนาญ ประสิทธิผล และคุณภาพของบริการอยางตอเนื่อง
4. มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
มาตรฐานการปฏิบตั งิ านวิชาชีพการตรวจสอบภายใน คือ กลุม หลักการพืน้ ฐานทีส่ ำคัญทีต่ อ งการใหถอื ปฏิบตั ิ
ซึ่งประกอบดวย (1) ขอกำหนดที่เปนหลักสำคัญสำหรับการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในและสำหรับการ
ประเมินประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ซึ่งมีการนำไปปรับใชกันทั่วโลก ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคล และ (2)
บทตีความที่อธิบายคำศัพทเฉพาะและแนวคิดตาง ๆ ที่มีอยูในมาตรฐาน
มาตรฐานการปฏิบตั งิ านวิชาชีพการตรวจสอบภายใน แบงเปน 2 หมวด คือ มาตรฐานดานคุณสมบัติ (Attribute Standards) และมาตรฐานดานการปฏิบัติงาน (Performance Standards)
5. คำนิยามของการตรวจสอบภายใน (The Definition of Internal Auditing)
การตรวจสอบภายใน คือ การใหความเชื่อมั่นและการใหคำปรึกษาอยางเที่ยงธรรมและเปนอิสระเพื่อเพิ่ม
คุณคาและปรับปรุงการดำเนินงานขององคกร การตรวจสอบภายในชวยใหองคกรบรรลุวตั ถุประสงคดว ยการประเมิน
และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกำกับดูแลอยางเปนระบบระเบียบ
การใหความเชื่อมั่น คือ การประเมินหลักฐานอยางเที่ยงธรรมโดยผูตรวจสอบภายในเพื่อใหความเห็นหรือ
ขอสรุปอยางเปนอิสระตอหนวยงานหรือกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หนาที่ กระบวนการ ระบบงาน
หรือเรื่องอื่น ๆ โดยผูตรวจสอบภายในจะเปนผูกำหนดลักษณะและขอบเขตของภารกิจการใหความเชื่อมั่น
การใหคำปรึกษา คือ การใหคำแนะนำที่จะใหบริการก็ตอเมื่อไดรับการรองขอจากหนวยงานเปนการเฉพาะ
ลักษณะและขอบเขตของภารกิจการใหคำปรึกษาจะขึ้นอยูกับขอตกลงกับหนวยงานและจะไมเขาไปรวมรับผิดชอบ
ในฐานะฝายบริหาร

สำนักงานตรวจสอบภายใน
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กลยุทธหลักของสำนักงานตรวจสอบภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. ปรับปรุงทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานคร
2. สรางเครือขายผูรับผิดชอบงานดานการบริหารความเสี่ยง
3. สรางความเขาใจกับผูรับตรวจ
4. ตรวจราชการติดตามความกาวหนาและปญหาอุปสรรคของการปฏิบัติงานตามนโยบาย
5. พัฒนาคุณภาพของบุคลากรทุกสายงานใหสอดคลองกับมาตรฐานและสมรรถนะวิชาชีพ
6. สรางวัฒนธรรมการเรียนรู
7. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
8. จัดทำระบบสารสนเทศและเว็บไซตเพื่อใหบริการประชาชน
9. ปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนการทำงานใหเปนมาตรฐานและสอดรับกับการประยุกตใชเทคโนโลยีสนเทศ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

(นายภัทรุตม ทรรทรานนท)
ปลัดกรุงเทพมหานคร
14 มีนาคม 2560
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การใหความเชื่อมั่น
Assurance Service
สถิติผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559
ประเภทการตรวจสอบ

2557

2558

2559

1. การตรวจสอบบัญชีและการเงิน
2. การตรวจสอบการดำเนินงาน/โครงการ
3. การตรวจสอบติดตามผลตามขอสังเกตของ
สำนักงานตรวจสอบภายใน
3.1 การตรวจสอบบัญชีและการเงิน
3.2 การตรวจสอบการดำเนินงาน/โครงการ
4. การตรวจสอบพิเศษ/เรื่องรองเรียน
5. การตรวจติดตามผลตามขอสังเกตของ
สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน
6. การตรวจสอบหลักฐานการจาย (ฎีกาหลังจาย)

89 แหง
54 แหง

98 แหง
51 แหง

79 แหง
47 แหง

51 แหง
1 แหง
3 เรื่อง

43 แหง
4 แหง
2 เรื่อง

37 แหง
2 แหง
6 เรื่อง

9 แหง
55,679 ฎีกา

24 แหง
56,037 ฎีกา

14 แหง
55,118 ฎีกา

สถิติผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ไดตรวจสอบหนวยงานตามแผนการตรวจสอบ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (Annual Plan) ตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 - เดือนกันยายน 2559 รวมถึง
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย สามารถสรุปผลไดดังนี้

ประเภทการตรวจสอบ
1. การตรวจสอบบัญชีและการเงิน
2. การตรวจสอบการดำเนินงาน/โครงการ
3. การตรวจสอบติดตามผลตามขอสังเกตของ
สำนักงานตรวจสอบภายใน
3.1 การตรวจสอบบัญชีและการเงิน
3.2 การตรวจสอบการดำเนินงาน/โครงการ
4. การตรวจสอบพิเศษ/เรื่องรองเรียน
5. การตรวจติดตามผลตามขอสังเกตของ
สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน
6. การตรวจสอบหลักฐานการจาย (ฎีกาหลังจาย)

จำนวน
ตามแผนฯ

ตรวจสอบเสร็จและ
ออกรายงานแลว คิดเปนรอยละ

79 แหง
51 โครงการ

79 แหง
47 แหง

100.00
92.16

37 แหง
2 แหง
-

37 แหง
2 แหง
6 เรื่อง

100.00
100.00
100.00

14 แหง
55,000 ฎีกา

14 แหง
55,118 ฎีกา

100.00
100.21

สำนักงานตรวจสอบภายใน
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1.

การตรวจสอบบัญชีและการเงิน

สำนักงานตรวจสอบภายใน เขาตรวจสอบบัญชีและการเงินของหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร
เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค และสามารถออกรายงานได จำนวนทั้งสิ้น 79 หนวยรับตรวจ ดังนี้
ประเภทหนวยรับตรวจ

เกณฑตาม
แผน
(แหง)

สำนัก
สำนักงานเขต
โรงพยาบาล
ศูนยบริการสาธารณสุข
โรงเรียนในสังกัด กทม.
สถานีดับเพลิง
สถานธนานุบาล กทม.
รวม

4
14
1
3
47
6
4
79

หนวยงานทีเ่ ขาตรวจสอบและจัดทำรายงานแลวเสร็จ (แหง)
ไตรมาสที่
ไตรมาสที่
ไตรมาสที่
ไตรมาสที่
1
2
3
4
4
4

1
16
2
19

1
1
1
2
10
6
2
23

2
13
1
17
33

รวม
4
14
1
3
47
6
4
79

หนวยรับตรวจที่สำนักงานตรวจสอบภายในเขาตรวจสอบบัญชีและการเงินเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค
และสามารถจัดทำรายงานไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวนทั้งสิ้น 79 หนวยรับตรวจ
สำนัก จำนวน 4 แหง
1. สำนักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร
2. สำนักการศึกษา
สำนักงานเขต จำนวน 14 แหง
1. สำนักงานเขตคลองเตย
2. สำนักงานเขตจตุจักร
3. สำนักงานเขตลาดพราว
4. สำนักงานเขตปอมปราบศัตรูพาย
5. สำนักงานเขตทวีวัฒนา
6. สำนักงานเขตสัมพันธวงศ
7. สำนักงานเขตทุงครุ
โรงพยาบาล จำนวน 1 แหง
1. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
ศูนยบริการสาธารณสุข จำนวน 3 แหง
1. ศูนยบริการสาธารณสุข 60
2. ศูนยบริการสาธารณสุข 61
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา จำนวน 3 แหง
1. โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์
2. โรงเรียนคลองตนไทร (สุขลอมอุทิศ)
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3. สำนักการแพทย
4. สำนักการจราจรและขนสง
8. สำนักงานเขตภาษีเจริญ
9. สำนักงานเขตคลองสาน
10. สำนักงานเขตจอมทอง
11. สำนักงานเขตตลิ่งชัน
12. สำนักงานเขตบางนา
13. สำนักงานเขตบางรัก
14. สำนักงานเขตหนองแขม

3. ศูนยบริการสาธารณสุข 66

3. โรงเรียนคลองบางพรหม

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน จำนวน 7 แหง
1. โรงเรียนวัดประชาบำรุง
5. โรงเรียนวัดกก
2. โรงเรียนวัดบางกระดี่
6. โรงเรียนวัดแสมดำ
3. โรงเรียนหมูบานเกาะโพธิ์
7. โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ
4. โรงเรียนแกวขำทับอุปถัมภ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลองเตย จำนวน 1 แหง
1. โรงเรียนชุมชนหมูบานพัฒนา
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคันนายาว จำนวน 2 แหง
1. โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห)
2. โรงเรียนจินดาบำรุง
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางคอแหลม จำนวน 4 แหง
1. โรงเรียนวัดบางโคลนอก
3. โรงเรียนวัดจันทรนอก
2. โรงเรียนวัดจันทรใน
4. โรงเรียนวัดลาดบัวขาว
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบึงกุม จำนวน 3 แหง
1. โรงเรียนวัดบางเตย
3. โรงเรียนพิชัยพัฒนา
2. โรงเรียนคลองกุม (เสรีไทย อนุสรณ)
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางแค จำนวน 3 แหง
1. โรงเรียนเพชรเกษม (จตุรงคสงครามอนุสรณ)
3. โรงเรียนบางแคเหนือ
2. โรงเรียนคลองหนองใหญ
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางเขน จำนวน 5 แหง
4. โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม
1. โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห
5. โรงเรียนบานบัวมล (เจริญราษฎรอุทิศ)
2. โรงเรียนประชาภิบาล
3. โรงเรียนบานคลองบัว (เอี่ยมแสงโรจน)
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางซื่อ จำนวน 3 แหง
1. โรงเรียนวัดเลียบราษฎรบำรุง
3. โรงเรียนวัดทองสุทธาราม
2. โรงเรียนวัดประชาศรัทธาธรรม
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสวนหลวง จำนวน 4 แหง
1. โรงเรียนวัดทองใน
3. โรงเรียนสุเหราใหม
2. โรงเรียนวัดใต (ราฎรนิรมิต)
4. โรงเรียนคลองกลันตัน
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหลักสี่ จำนวน 3 แหง
1. โรงเรียนบางเขน (ไวสาลีอนุสรณ)
3. โรงเรียนวัดหลักสี่ (ทองใบทิวารีวิทยา)
2. โรงเรียนการเคหะทาทราย
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัด จำนวน 9 แหง
1. โรงเรียนวัดคฤหบดี (จันทรสถิตย)
2. โรงเรียนวัดฉัตรแกวจงกลณี
3. โรงเรียนเทพากร (เลี่ยมมาตุทิศ)
4. โรงเรียนวัดบางพลัด (ป.สุวณโณ)
5. โรงเรียนวัดพระยาศิริไอยสวรรค

6. โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม
7. โรงเรียนวัดเปาโรหิตย
8. โรงเรียนวัดวิมุตยาราม
9. โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส
สำนักงานตรวจสอบภายใน

16

สถานีดับเพลิง จำนวน 6 แหง
1. สถานีดับเพลิงถนนจันทน
2. สถานีดับเพลิงบางชัน
3. สถานีดับเพลิงลาดพราว

4. สถานีดับเพลิงดุสิต
5. สถานีดับเพลิงบางซอน
6. สถานีดับเพลิงบางแค

สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร จำนวน 4 แหง
1. สถานธนานุบาลหนองจอก
2. สถานธนานุบาลพระโขนง

3. สถานธนานุบาลบางบอน
4. สถานธนานุบาลทุงครุ

1. ดานบัญชีและการเงิน
1.1 ดานการเงิน
ดานการเงินของสำนักและสำนักงานเขต
ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

จั ด ทำและบั น ทึ ก รายละเอี ย ดของ
เงินประกันในบัญชียอ ยเงินประกันไมครบถวน
ถูกตอง ไดแก บันทึกรายการเงินประกัน
โดยไมแยกเปนปงบประมาณทีไ่ ดรบั บันทึก
วันครบกำหนดไมครบถวน ไมจัดทำบัญชี
ยอยเงินประกันผลงาน ฯลฯ และมีเงินประกัน
สัญญาคงคางบางรายพนภาระผูกพันกับ
กรุงเทพมหานครแลว แตยังไมดำเนินการ
ถอนคืนใหกับคูสัญญา

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
ใหจัดทำและบันทึกรายการในบัญชียอยเงินประกันใหถูกตอง
ครบถวน ตามประเภทของเงินประกัน โดยเฉพาะบันทึกวันเดือนป
วันครบกำหนดใหครบทุกรายการ เพือ่ ใชในการติดตามเรงรัดรายการ
คืนเงินประกันที่พนภาระผูกพันแลว ใหตรวจสอบวันครบกำหนด
จายคืนของเงินประกันคงคาง หากพบวาหลักประกันรายใด พน
ภาระผูกพันแลว ใหถอนคืนแกผูวางหลักประกันโดยเร็ว ทั้งนี้ ใหถือ
ปฏิบัติตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ขอ 138

กำชับเจาหนาทีท่ ร่ี บั ผิดชอบการรับเงินปฏิบตั หิ นาทีอ่ ยาง ระมัดระวัง
มีการแกไขเลมที่ใบเสร็จรับเงิน (แบบ
บ.11) ไมลงวันเดือนปที่รับเงิน และหัวหนา รอบคอบ โดยระบุวนั เดือน ปในใบเสร็จเงินสด (แบบ บ.11) พรอมทัง้
ผูควบคุมไมลงลายมือชื่อในสำเนาใบเสร็จ หัวหนาผูควบคุมลงนามใหครบถวน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กรุงเทพมหานครวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน
รับเงิน
การนำสงเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ขอ 39
ดานการเงินของโรงพยาบาล
ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
การนำเงินฝากธนาคาร ใหเจาหนาที่สอบทานเงินที่รับไวใหมี
การรับและนำเงินรายไดคา รักษาพยาบาล
ฝากธนาคารไมถูกตองตามความเปนจริง
ยอดถูกตองครบถวน ตามหลักฐานการรับเงิน (ใบเสร็จรับเงินและ
บันทึกนำสงเงิน) กอนนำเงินฝากธนาคาร เพื่อลดขอผิดพลาดในการ
นำเงินฝากธนาคาร
คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
ใหหวั หนาหนวยงานแตงตัง้ กรรมการเก็บรักษาเงินเพิม่ เติมโดยให
รักษาเงินไมเปนปจจุบันและไมไดกำหนดให มีกรรมการไมนอ ยกวาสามคนจากขาราชการ ซึง่ ดำรงตำแหนงไมตำ่ กวา
กรรมการเก็บรักษาเงินรายใดเปนผูร บั ผิดชอบ ระดับชำนาญงานและหรือชำนาญการหรือเทียบเทาขึน้ ไปในหนวยงาน
ในการถือกุญแจหรือรหัสประจำตูนิรภัย
โดยใหหัวหนาหนวยงานคลังเปนประธานกรรมการและกำหนด
คณะกรรมการผูรับผิดชอบถือกุญแจและรหัสประจำตูนิรภัยดวย
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ดานการเงินของโรงพยาบาล (ตอ)
ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้คารักษาพยาบาลใหครบถวนทุกประเภท
จัดทำทะเบียนคุมลูกหนีค้ า รักษาพยาบาล
ไมครบถวนทุกประเภทและบันทึกขอมูล และบันทึกขอมูลสำคัญใหครบถวน โดยเฉพาะวันที่และเวลาที่ผูปวย
มารับบริการจริง จำนวนราย จำนวนเงินทีเ่ รียกเก็บและใบเสร็จรับเงิน
ในทะเบียนคุมฯ ไมถกู ตองครบถวน
ซึง่ เปนหลักฐานการรับเงินใหถกู ตองและเปนปจจุบนั พรอมทัง้ กำหนด
ระยะเวลาในการติดตามทวงถามหนี้คางชำระอยางเหมาะสมและ
ตอเนื่อง เพื่อปองกันการเกิดหนี้สูญ
มีการเรียกเก็บเงินคารักษาพยาบาลจาก
- ใหชแ้ี จงกรณีทไ่ี มพบหลักฐานการเรียกเก็บเงินคารักษาพยาบาล
ลู ก หนี ้ ค  า รั ก ษาพยาบาลที ่ ม ารั บ บริ ก าร และกรณีที่เรียกเก็บเงินคารักษาพยาบาลสูงและต่ำไป
ไมถกู ตอง ครบถวน
- กำชับเจาหนาที่ใหตรวจสอบขอมูลสิทธิการรักษาของผูปวยให
ถูกตองทุกครั้งกอนอนุมัติสิทธิการรักษา เนื่องจากผูปวยอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงสิทธิการรักษา
- จัดทำทะเบียนคุมการรับชำระคาเชาสถานทีเ่ พือ่ ใชในการติดตาม
ไมไดจดั ทำทะเบียนคุมการรับชำระคาเชา
สถานที่เพื่อติดตั้งเครื่องรับฝาก - ถอนเงิน เรงรัดผูเชาใหชำระคาเชาใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาตาม
สัญญากำหนด ซึ่งเปนการปองกันการเกิดหนี้สูญ
อัตโนมัตริ ายเดือนและคาบำรุงรายป
- กำชับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบกำกับ ควบคุมและติดตามใหผูเชา
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอยางเครงครัด หากพบวาผูเชาปฏิบัติ
ไมถกู ตองตามสัญญาขอใดขอหนึง่ ใหแจงผูใ หเชาทราบเพือ่ ดำเนินการ
ตามสิทธิและคาปรับที่ระบุไวในสัญญา
ไมพบเอกสารหลักฐานการชำระคาภาษี
ใหโรงพยาบาลสงสัญญาเชาใหแกสำนักงานเขต เพือ่ ใหสำนักงานเขต
โรงเรือนและทีด่ นิ
ติดตามการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินอันเปนการเพิ่มรายไดใหกับ
กรุงเทพมหานคร
ประสานผูด แู ลระบบสารสนเทศโรงพยาบาล Phis รวมกันตรวจสอบ
รายงานจากระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
Phis แสดงขอมูลไมครบถวนและสัมพันธกนั เพื่อหาสาเหตุและแนวทางแกไขใหรายงานตางๆ แสดงรายละเอียด
ทีถ่ กู ตองตรงกัน และตรงตามจำนวนผูป ว ยทีมี่ ารับบริการจริงเพือ่ ชวย
ใหเจาหนาที่ประหยัดเวลาและสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ตนเองได อันจะทำใหโรงพยาบาลไดรบั ประโยชนจากระบบสารสนเทศ
โรงพยาบาล Phis อยางคุมคา
ดานการเงินของศูนยบริการสาธารณสุข
ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

สิ้นปงบประมาณเจาหนาที่การเงินไมได
สิ้นปงบประมาณใหจัดทำรายงานการใชใบเสร็จรับเงินโดยใหมี
รายงานใบเสร็จรับเงินทีอ่ ยูใ นความรับผิดชอบ ขอมูลเกี่ยวกับเลมที่ เลขที่ ของใบเสร็จรับเงินที่มีอยูและที่ใชไปแลว
เสนอหัวหนาหนวยการคลัง และผูอ ำนวยการศูนยฯ เพือ่ ทราบภายใน
และใบเสร็จรับเงินทีใ่ ชไป
ระยะเวลาตามที่ระเบียบฯ กำหนด

สำนักงานตรวจสอบภายใน
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ดานการเงินของศูนยบริการสาธารณสุข (ตอ)
ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

ประสานผูด แู ลระบบสารสนเทศโปรแกรม HCIS รวมกันตรวจสอบ
ใบสัง่ ยา รายงานรายชือ่ ผูป ว ยนอก แยก
ตามสิทธิการรักษา และรายงานคารักษา เพื่อหาสาเหตุและแนวทางแกไขใหรายงานตาง ๆ แสดงขอมูลที่
พยาบาลผูป ว ยนอก แสดงขอมูลและจำนวนเงิน ถูกตองตรงกัน และตามทีผ่ ปู ว ยทีม่ ารับบริการจริงเพือ่ ชวยใหเจาหนาที่
ประหยัดเวลา และสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของตนเอง
คารักษาพยาบาลไมตรงกัน
ไดอยางถูกตองและใชประโยชนจากระบบสารสนเทศโปรแกรม
HCIS ไดอยางคุมคา
จัดทำทะเบียนรายชื่อผูปวยที่ไดรับการอนุมัติสิทธิการรักษา
มีการอนุมตั สิ ทิ ธิการรักษาไมถกู ตองทำให
ไมสามารถเรียกเก็บเงินคารักษาพยาบาลได จากกรมบัญชีกลางเพื่อใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการอนุมัติสิทธิ
การรักษาผูปวยใชเปนขอมูลในการสอบทานความถูกตองเกี่ยวกับ
สิทธิการรักษาพยาบาลของผูปวยที่มารับบริการอันเปนการปองกัน
การอนุมัติสิทธิการรักษาที่ไมถูกตอง
มีวธิ กี ารปฏิบตั เิ กีย่ วกับการยืมและชดใช ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินยืมฯ ใหถูกตอง เหมาะสม ดังนี้
- จัดทำสัญญาการยืม โดยใหมีรายละเอียดเกี่ยวกับการยืมเงิน
เงินยืมใชในราชการที่ไมถูกตอง
และการสงชดใชเงินยืมใหครบถวนตามที่ระเบียบฯ กำหนด
- การสงชดใชเงินยืมเมือ่ ดำเนินการโครงการเสร็จสิน้ แลว ใหผยู มื
นำใบสำคัญสงชดใชเงินยืมภายในระยะเวลาตามทีร่ ะเบียบฯ กำหนด
และใหผูรับออกใบรับใบสำคัญใหกับผูยืมเก็บไวเปนหลักฐาน เพื่อใช
ประกอบการตรวจสอบ พรอมทั้งบันทึกการชดใชดังกลาว ในสัญญา
การยืมเงิน รวมทั้งตั้งฎีกาจายใหบัญชีเงินฝากธนาคาร เงินโครงการ
สรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาโดยมอบใหคณะกรรมการรับสงเงินศูนย
เพือ่ โอนชดใชทางบัญชีและไมตอ งเขียนเช็คสัง่ จายกลับคืนไปยังผูย มื อีก
เปนการลดขั้นตอนในการเขียนเช็คสั่งจายชดใชเงินยืม
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการหักและนำสงเงิน
กำหนดมาตรการควบคุมการอนุมัติกูยืมเงินใหรัดกุมยิ่งขึ้น โดย
สวัสดิการยังไมเหมาะสมและรัดกุม เชน ทุกครั้งที่มีการเสนอหนังสือกูยืม ใหผูขอกูจัดทำรายละเอียดหนี้สิน
การชำระเงินคาหุนและเงินกูของสหกรณ ที่มอี ยูทั้งหมดขณะเสนอหนังสือรับรองขอกูยืมเงิน เพื่อใชเปนขอมูล
ออมทรัพย กทม. ไมไดชำระโดยหักจาก ประกอบการพิจารณาการรับรองเงินเดือนของเจาหนาที่แตละราย
เงินเดือน เนือ่ งจากมีเงินเดือนคงเหลือไมพอหัก
ยายสถานทีป่ ฏิบตั งิ านหรือไมประสงคใหหัก
จากเงินเดือน ฯลฯ
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ดานการเงินของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
- นำเงินเหลือจายโครงการเด็กยิม้ อิม่ ทอง (อาหารเชา) และโครงการ
โรงเรียนไดรบั จัดสรรเงินโครงการเด็กยิม้
อิ่มทอง (อาหารเชา) ปการศึกษา 2558 อาหารกลางวันทีไ่ ดรบั จัดสรรเกินจำนวนนักเรียนทีม่ อี ยูจ ริง สงคืนคลัง
เกินกวาจำนวนนักเรียนทีม่ อี ยูจ ริง และมีเงิน กรุงเทพมหานคร
- กรณีมเี งินงบประมาณเหลือจายจากการดำเนินงานโครงการ เด็กยิม้
เหลือจาย แตยงั ไมนำสงคืนคลังกรุงเทพมหานคร
หรือสงคืนไมครบถวน
อิม่ ทอง (อาหารเชา) และโครงการอาหารกลางวันหลังจากดำเนินการ
เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงคแลว ใหนำเงินสงคืนคลังกรุงเทพมหานคร
เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนในแตละปการศึกษา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
สำนักการคลังที่ กท 1308/6372 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2556
เรือ่ งขออนุมตั แิ นวทางปฏิบตั กิ ารเบิกจายเงินงบประมาณเงินอุดหนุน
รัฐบาลและเงินงบประมาณเบิกแทนกัน หนังสือสำนักการศึกษา
ดวนที่สุด ที่ กท 0803/139 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558 เรือ่ งแนวทาง
ปฏิบตั กิ ารเบิกจายเงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินงบประมาณเบิกแทนกัน
หนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0803/7814 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555
เรื่องขออนุมัติแนวทางการเบิกจายเงินคาอาหารเชาของโรงเรียน
หนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0803/12881 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556
เรือ่ งขออนุมตั แิ กไขแนวทางการเบิกจายเงินคาอาหารเชาของโรงเรียน
และหนังสือสำนักการศึกษา ดวนที่สุด ที่ กท 0803/777 ลงวันที่
27 มกราคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคาใชจาย
สนับสนุนการศึกษาแกนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
โรงเรียนใชจา ยเงินโครงการเด็กยิม้ อิม่ ทอง
ติดตามผูร บั ผิดชอบชดใชกรณีใชจา ยเงินโครงการเด็กยิม้ อิม่ ทอง
(อาหารเชา) และ เงินโครงการอาหารกลางวัน (อาหารเชา) และโครงการอาหารกลางวันเกินกวาจำนวนเงินที่มี
เกินกวาจำนวนเงินที่มีสิทธิ์ใชจายไดจริง สิทธิใชจายไดจริง
(เกินกวางบประมาณรายหัวเฉลีย่ ตอคนตอวัน)
เบิกเงินโครงการอาหารเชานำไปจายเปน
การเบิกจายเงินโครงการอาหารเชาใหโรงเรียนปฏิบตั ติ ามหนังสือ
คาใชจายอื่น ไดแก คาแรงแมครัว คาน้ำยา สำนักการศึกษาที่ กท 0803/7814 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555
เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการเบิกจายเงินคาอาหารเชาของโรงเรียน
ลางจาน
จัดซือ้ วัสดุอาหารและเครือ่ งปรุง (อาหาร
เชา) และวัสดุเครือ่ งบริโภค (อาหารกลางวัน)
รายการเดียวกัน ในวันเดียวกันจากรานคา
เดียวกัน แตจัดซื้อราคาตางกันจัดซื้อสูงกวา
ราคาตลาดหรือสูงกวาทีค่ วรจัดซือ้ ไมสอดคลอง
กับเมนูอาหารประจำวันและจัดซือ้ ไมเปนไป
ตามวัตถุประสงคเงินโครงการอาหารกลางวัน

สอบทานราคาวัสดุทจ่ี ดั ซือ้ เพือ่ ปรุงอาหารเชาและอาหารกลางวัน
ในแตละวัน หากเปนวัสดุชนิดเดียวกัน จัดซื้อจากรานคาเดียวกัน
ราคาควรจะสัมพันธกันและควรสอบทานการคำนวณเงินคาวัสดุใน
แตละวันใหถกู ตองครบถวนรวมทัง้ สอบทานวัสดุอาหารใหสอดคลอง
กับเมนูอาหารประจำวัน

สำนักงานตรวจสอบภายใน
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ดานการเงินของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (ตอ)
ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
หลักฐานประกอบการเบิกจายเงินโครงการ การจายเงินโครงการอาหารเชา ใหโรงเรียนปฏิบัติตามหนังสือ
อาหารเชา และโครงการอาหารกลางวัน สำนักการศึกษา ที่ กท 0803/7814 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555
ไมถูกตองครบถวน เชน ไมมีใบเสร็จรับเงิน เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการเบิกจายเงินคาอาหารเชาของโรงเรียน
ใบสำคัญรับเงิน และใบรับรองการจายเงิน การจายเงินโครงการอาหารกลางวัน ใหโรงเรียนปฏิบัติตามคำสั่ง
กรุงเทพมหานคร ที่ 499/2524 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2524
เรือ่ งกำหนดวิธกี ารควบคุมการรับเงิน การเบิกจายเงิน และการเก็บรักษาเงิน
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนและระเบียบกรุงเทพมหานคร
วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำสงเงิน
และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ขอ 37 - 40
การเก็บรักษาเงินสดโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสามารถ
เก็บรักษาเงินสดในมือโครงการอาหาร
เก็บรักษาไดไมเกิน 3,000.- บาท สวนทีเ่ กินใหนำฝากเขาบัญชีเงินฝาก
กลางวันเกินกวาทีร่ ะเบียบฯ กำหนด
ธนาคารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน ทั้งนี้ใหถือปฏิบัติตาม
คำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 499/2524 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2524
เรื่อง กำหนดวิธีการควบคุมการรับเงิน การเบิกจายเงินและการเก็บ
รักษาเงินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ขอ 3
ไม อ อกใบเสร็ จ เงิ น สด (บ.11) กรณี
ออกใบเสร็จเงินสด (บ.11) กรณีรับเงินบำรุงการศึกษาใหถูกตอง
รับเงินบำรุงการศึกษา หรือออกใบเสร็จฯ ครบถวนทุกครั้ง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวย
ซ้ำซอน
เงินบำรุงการศึกษา พ.ศ. 2555 ขอ 6
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รั บ เงิ น ค า เครื ่ อ งแบบนั ก เรี ย นและ
คาอุปกรณการเรียนการสอนโดยไมออก
ใบเสร็จรับเงินใหกบั สำนักงานเขต

กำกับดูแลใหเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เมื่อไดรับเงินทุกประเภทให
ออกใบเสร็จรับเงินแกผูนำเงินมาชำระทุกราย รวมทั้งใหตรวจสอบ
ความครบถวนถูกตอง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานคร
วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำสงเงิน
และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ขอ 63 และหนังสือสำนักการศึกษา
ดวนทีส่ ดุ ที่ กท 0803/777 ลงวันที่ 27 มกราคม 2559 เรือ่ งขออนุมตั ิ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคาใชจายสนับสนุนการศึกษาแกนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

โรงเรียนไดรบั จัดสรรเงินคาเครือ่ งแบบ
นักเรียนและคาอุปกรณการเรียนมากกวา
จำนวนนักเรียนที่มีอยูจริง มีเงินเหลือจาย
แตไมนำสงคืนคลังกรุงเทพมหานครตาม
แนวทางที ่ ก ำหนดหรื อ นำส ง เงิ น สู ง และ
ต่ำกวาความเปนจริง

ใหโรงเรียนนำเงินเหลือจายคาเครือ่ งแบบนักเรียนและคาอุปกรณ
การเรียนสงคืนคลังกรุงเทพมหานครเมื่อสิ้นภาคการศึกษา โดยถือ
ปฏิบตั ติ ามหนังสือสำนักการศึกษา ดวนทีส่ ดุ ที่ กท 0803/ 777 ลงวันที่
27 มกราคม 2559 เรื่องขออนุมัติแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคาใชจาย
สนับสนุนการศึกษาแกนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

การเบิกจายคาเครื่องแบบนักเรียนและ
คาอุปกรณการเรียนใหแกนักเรียนซ้ำซอน
นั ก เรี ย นที ่ ไ ม ม ี ร ายชื ่ อ ในบั ญ ชี เวลาเรี ย น
ขาดเรี ย นตลอดภาคเรี ย นและไม ม ี
ใบเสร็จรับเงินและหลักฐานประกอบการจายเงิน
คาเครือ่ งแบบนักเรียนและคาอุปกรณการเรียน

ควบคุมการเบิกจายเงินคาเครือ่ งแบบนักเรียนและคาอุปกรณการเรียน
ใหเปนไปตามขอเท็จจริง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักการศึกษา
ดวนทีส่ ดุ ที่ กท 0803/777 ลงวันที่ 27 มกราคม 2559 เรือ่ งขออนุมตั ิ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคาใชจายสนับสนุนการศึกษาแกนักเรียนใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประจำป 2559

ดานการเงินของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (ตอ)
ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
ปรับปรุงการปฏิบัติงานดานการเงินใหถูกตองตามที่ระเบียบ
รับเงินบริจาค ไมจัดทำใบเสร็จรับเงิน
กำหนดโดยการรับเงินทุกประเภทตองออกใบเสร็จรับเงินใหแก
หรือไมระบุวันที่รับเงินในใบเสร็จรับเงิน
ผูนำเงินมาชำระทุกรายและตองมีตนขั้วหรือคูฉบับใบเสร็จรับเงินนั้น
รักษาไว หากใบเสร็จรับเงินฉบับใดลงรายการรับเงินผิดพลาดให
ขีดฆาจำนวนเงินและเขียนใหมทง้ั จำนวน โดยใหผรู บั เงินลงลายมือชือ่
กำกับการขีดฆานั้นไวหรือขีดฆาเลิกใชใบเสร็จรับเงินนั้นทั้งฉบับแลว
ออกฉบับใหม โดยใหนำใบเสร็จรับเงินที่ขีดฆาเลิกใชนั้นติดไวกับ
สำเนาใบเสร็จรับเงินในเลมโดยถือปฏิบตั ติ ามระเบียบกรุงเทพมหานคร
วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำสงเงิน
และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ขอ 61 และขอ 63
ปรับปรุงการปฏิบตั งิ านดานการเงินใหถกู ตองตามระเบียบกำหนด
ใบเสร็จรับเงินไมไดใชแตไมขดี ฆายกเลิก
โดยใบเสร็จรับเงินเลมใดสำหรับรับเงินของปงบประมาณใดใหใชรบั เงิน
ปรุ เจาะรู หรือประทับตรา “เลิกใช”
ของปงบประมาณนั้น เมื่อขึ้นปงบประมาณใหมใหใชใบเสร็จรับเงิน
เลมใหม ใบเสร็จรับเงินฉบับใดยังไมใชใหคงติดไวกับเลม แตใหปรุ
เจาะรู หรือประทับตรา “เลิกใช” เพื่อใหเปนที่สังเกตมิใหนำมาใช
รับเงินไดอกี ตอไป โดยถือปฏิบตั ติ ามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวย
การรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำสงเงิน และ
การตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ขอ 60
ปรับปรุงการปฏิบตั งิ านและใหคณะกรรมการสอบทานการเบิกจาย
ไมจัดทำสำเนาใบถอนเงินฝากธนาคาร
เงินโครงการอาหารเชา โครงการอาหารกลางวันและเงินบำรุงการศึกษา
เพื่อเปนหลักฐานในการเบิกจายเงิน
ใหถูกตอง เปนไปตามระเบียบฯ และแนวทางที่กำหนด โดยจัดทำ
สำเนาใบถอนเงินฝากธนาคารเพื่อเปนหลักฐานในการเบิกเงินและ
บันทึกบัญชี
เปดบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย
ดำเนินการปดบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพยที่เปดกับธนาคาร
กับธนาคารที่มิใชธนาคารของรัฐหรือตามที่ ทีม่ ใิ ชธนาคารของรัฐและเปดบัญชีใหมกบั ธนาคารของรัฐหรือธนาคาร
คณะรัฐมนตรีกำหนด
ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานคร
วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำสงเงิน
และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ขอ 74
ดานการเงินของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
ระบุจำนวนเงินดอกเบี้ยรับจำนำใน
ใบเสร็จรับเงินไมถกู ตอง
ผูรับเงินมิไดลงนามรับรองการแกไข
ใบเสร็จรับเงิน
แกไขขอมูลทรัพยรบั จำนำในตัว๋ รับจำนำ
(สีเขียว) ทีส่ ถานธนานุบาลเก็บไวเปนหลักฐาน
แต ไ ม ไ ด แ ก ไขข อ มู ล ทรั พ ย ร ั บ จำนำใน
ตั๋วรับจำนำ (สีชมพู) ของลูกคา
ระบุจำนวนเงินดอกเบีย้ รับจำนำรายเดือน
ในตัว๋ รับจำนำไมถกู ตอง

- ใหรวบรวมปญหาอุปสรรค สาเหตุ และผลกระทบในการจัดพิมพ
ใบเสร็จรับเงิน และตัว๋ รับจำนำและประสานสำนักงานสถานธนานุบาล
กรุงเทพมหานครพิจารณาแนวทางการแกไขขอมูลในใบเสร็จรับเงิน
และตัว๋ รับจำนำใหเหมาะสมและเปนไปตามทีร่ ะเบียบกรุงเทพมหานคร
วาดวยการเงินการสงและการแบงผลกำไรสุทธิของการพาณิชยของ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 ขอ 43 และ 44 กำหนด
- ใหผจู ดั การสถานธนานุบาลสอบทานการแกไขใบเสร็จรับเงินและ
ตั๋วรับจำนำอยางละเอียด และรอบคอบ
- กำชับใหเจาหนาทีผ่ เู กีย่ วของเพิม่ ความระมัดระวังในการบันทึก
ขอมูลและจัดพิมพใบเสร็จรับเงินและตั๋วรับจำนำ
สำนักงานตรวจสอบภายใน
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ดานการเงินของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (ตอ)
ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
พนั ก งานรั ก ษาของซึ ่ ง เป น กรรมการ- ใหประสานสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เพื่อ
รั ก ษาเงิ น ได ล งนามในบั ญ ชี ค ุ ม ยอด พิจารณาแนวทางปฏิบตั ใิ นกรณีทพ่ี นักงานรักษาของไมสามารถปฏิบตั ิ
เงินคงเหลือประจำวัน (แบบ 11) ในวันทีเ่ ขารับ หนาทีก่ รรมการรักษาเงินได และสถานธนานุบาลไมมผี ชู ว ยพนักงานการฝกอบรมและมิไดกลับมาปฏิบัติงานที่ รักษาของปฏิบตั หิ นาทีแ่ ทนเพือ่ ใหการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการสถานธนานุบาล ทำใหเอกสารไมถูกตอง รักษาเงินถูกตองตามระเบียบและคำสัง่ ของสำนักงานสถานธนานุบาลตรงตามขอมูลจริง และขาดความนาเชื่อถือ กรุงเทพมหานคร
ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสอบทานวันที่ในใบเสร็จรับเงินที่แนบ
บันทึกรายการจายเงินยืมทดรองจาย
หลักฐานการจาย (ฎีกาหลังจาย) เบิกชดเชยเงินยืมทดรองจายใหตรง
ไมตรงตามวันที่ในใบเสร็จรับเงิน
ตามวันที่จายชำระเงินจริง และบันทึกรายการในทะเบียนเงินยืมทดรองจาย ใหครบถวน ถูกตอง ตรงตามขอมูลจริง
1.2 ดานบัญชี
ดานบัญชีของสำนัก
ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

จัดทำและหรือบันทึกบัญชีไมครบถวน
ถูกตอง

ในการบันทึกบัญชี ใหบนั ทึกรายการใหถกู ตองตามคูม อื การบันทึก
บัญชีของกรุงเทพมหานคร หลักการบัญชีและเปนไปตามขัน้ ตอน โดย
เริม่ ตนจากสมุดรายวันขัน้ ตนผานรายการไปขัน้ ปลายและนำตัวเลขใน
สมุดรายวันขั้นปลายไปจัดทำรายงานการเงิน อีกทั้งในการบันทึก
รายการทางบัญชีใหจัดทำสมุดบัญชีแยกเปนแตละปงบประมาณ

ยังไมไดดำเนินการปรับปรุงแกไขยอด
กำชับเจาหนาที่ใหตรวจสอบการรับรูรายไดและยอดคงคาง
เงินฝากระหวางทางที่ยังไมไดบันทึกบัญชี ทางการเงินใหเปนปจจุบัน เพื่อใหการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงาน
คงคางในงบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร การเงินทันตอเหตุการณ
งบเงินรับ - จายประจำเดือนและประจำป
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพไมแสดงยอด
คงเหลือยกมาและยกไปของบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร และไมไดแสดงยอดรับดอกเบี้ย
เงินฝากธนาคาร
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ดานบัญชีของศูนยบริการสาธารณสุข
ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
จัดทำและหรือบันทึกบัญชีไมครบถวน
ถูกตอง

งบเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน
2558 มีการแสดงรายการเงินบำรุง แตไมมี
บัญชีแยกประเภทสนับสนุน

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

ใหเจาหนาทีบ่ นั ทึกบัญชีและจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน
และประจำป ง บประมาณให ถ ู ก ต อ งตามแนวทางการบันทึก
บัญชีที่สำนักอนามัยกำหนด ตามหนังสือที่ กท 2001/4300
ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2545 เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานดานบัญชี
ของสถานบริการสาธารณสุข

จัดทำงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร
ไมครบถวน โดยไมไดจัดทำงบเทียบยอด
ของเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน

ดานบัญชีของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
- บันทึกบัญชีไมถกู ตอง ไดแกบนั ทึกบัญชี
เงินสดไมถกู ตองไมสอดคลองกับความเปนจริง
บันทึกบัญชีแยกประเภทไมถกู ตองไมสอดคลอง
กับความเปนจริง ผิดดุลปกติและซ้ำซอน
ไมปด บัญชีประจำวันในสมุดเงินสด ไมปด บัญชี
เมื่อสิ้นปงบประมาณ และปดบัญชีเมื่อสิ้นป
งบประมาณไมถกู ตอง
- บันทึกบัญชีไมครบถวน ไดแก บัญชี
เงินสด บัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวของและ
บันทึกบัญชีไมเปนปจจุบัน
- ไมจดั ทำรายงานทางการเงิน ไดแก รายงาน
เงินคงเหลือประจำวัน งบรับ-จายประจำเดือน
และประจำปงบประมาณ
- ไมจดั ทำเอกสารในการบันทึกบัญชีหรือ
จัดทำไมถกู ตอง ไดแก สำเนาใบถอนเงินจาก
ธนาคาร ใบโอนรับดอกเบีย้ หรือจัดทำใบโอน
รับดอกเบีย้ ไมถกู ตองและใบโอนปดบัญชีเมือ่
สิน้ ปงบประมาณ

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

- ผูบริหารสถานศึกษาตองกำกับดูแลใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับ
การบันทึกบัญชีปฏิบัติใหถูกตองตามหลักการบัญชีใหครบถวนโดย
ถือปฏิบตั ติ ามคำสัง่ กรุงเทพมหานครที่ 499/2524 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ
2524 เรื่อง กำหนดวิธีการควบคุมการรับเงิน การเบิกจายเงินและ
การเก็บรักษาเงินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน คำสัง่ กรุงเทพมหานคร ที่ 3493/2524 ลงวันที่ 22 กันยายน 2524 เรื่อง กำหนด
วิธกี ารควบคุมการเงิน การเบิกจายเงินและการเก็บรักษาเงินโครงการ
อาหารกลางวันในโรงเรียน คำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 3676/2549
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2549 เรื่องแนวทางปฏิบัติการจัดโครงการ
อาหารกลางวั น ในโรงเรี ย นสั ง กั ด กรุ ง เทพมหานครและหนั ง สื อ
สำนักการศึกษาที่ กท 0803/7814 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555
เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการเบิกจายเงินคาอาหารเชาของโรงเรียน
- บันทึกบัญชีเงินบำรุงการศึกษาใหเปนไปตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยเงินบำรุงการศึกษา พ.ศ. 2555 ขอ 11
- ควรเสริมสรางความรูเกี่ยวกับการบัญชีและการเงิน ใหแก
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

สำนักงานตรวจสอบภายใน
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2. ดานการเบิกจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและผูพิการ
ดานการเบิกจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและผูพิการของสำนักงานเขต
ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
หัวหนาสวนราชการกำชับเจาหนาที่ ใหถือปฏิบัติตามหนังสือ
การเบิกจายเบีย้ ยังชีพและเบีย้ ความพิการ
สำนักการคลังที่ กท 1308/2754 ลงวันที่ 23 เมษายน 2558
ไมถกู ตองตามแนวทางทีก่ ำหนด
เรือ่ ง เห็นชอบหลักเกณฑและวิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการดำเนินการเพือ่ ขอรับ
เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ และอนุมัติแนวทางการเบิกจายเงินเบี้ยยังชีพ
ผูส งู อายุ และหนังสือที่ กท 1308/4027 ลงวันที่ 15 มิถนุ ายน 2558
เรื่อง เห็นชอบหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อ
ขอรับเงินเบี้ยความพิการและอนุมัติแนวทางการเบิกจายเงินเบี้ย
ความพิการ รวมทัง้ สอบทานความถูกตองครบถวน ของเอกสารหลักฐาน
ประกอบการเบิกจายเงินโดยเครงครัด
- ใหฝายทะเบียนรายงานขอมูลผูเสียชีวิตทั้งที่ตายในพื้นที่และ
ฝายทะเบียนรายงานรายชือ่ ผูเ สียชีวติ ให
ตางพืน้ ทีท่ กุ ราย รวมถึงรายงานขอมูลการยายภูมลิ ำเนาใหฝา ยพัฒนาฝายพัฒนาชุมชนฯ ไมครบถวน
ชุมชนฯ ทราบ โดยพิมพรายงานขอมูลผูเสียชีวิตจากระบบฐานขอมูล
ทางทะเบียนตามหนังสือสำนักการคลัง ที่ กท 1308/4181 ลงวันที่
7 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การเบิกจายเงินเบื้ยยังชีพรายเดือนแบบ
ขั้นบันไดสำหรับผูสูงอายุ
- กำชับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบบันทึกสมุดคุมการแจงตายของ
สำนักงานเขตใหครบถวน ถูกตองและสอบยันจำนวนผูเ สียชีวติ ใหตรง
ตามรายงานสรุปการปรับปรุงขอมูลสำนักทะเบียนทองถิ่นจากระบบ
ฐานขอมูลทางทะเบียนของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและเบี้ย
ความพิการใหกบั ผูม สี ทิ ธิรบั เงินซ้ำซอน
จายเงินเบี้ยความพิการใหผูพิการที่
เสียชีวติ
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- ใหตรวจสอบรายชือ่ ผูส งู อายุและผูพ กิ ารวามีความซ้ำซอนหรือเปน
บุคคลเดียวกันหรือไมกอ นการเบิกจายเงิน โดยนำรายชื่อผูสูงอายุและ
ผูพ กิ ารจากไฟลใบสำคัญจายเรียงลำดับขอมูลตามนามสกุลของผูม สี ทิ ธิ
รับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและเบี้ยความพิการตามลำดับตัวอักษร
- เรงติดตามผูมีสิทธิหรือผูรับมอบอำนาจ ใหสงคืนเงินที่จาย
เบี้ยความพิการใหกับผูพิการที่เสียชีวิต
- ใหตรวจสอบการมีชวี ติ อยูข องผูพ กิ ารทีม่ สี ทิ ธิไดรบั เบีย้ ความพิการ
รายเดือน โดยสอบทานกับสรุปรายงานผูเสียชีวิตทั้งในทองที่และ
ตางทองทีท่ ว่ั ประเทศทีไ่ ดรบั จากฝายทะเบียนเพือ่ จำหนายรายชือ่ ผูม สี ทิ ธิ
รับเบี้ยความพิการที่เสียชีวิตกอนการเบิกจายเบี้ยความพิการใหผูมี
สิทธิรบั เบีย้ ความพิการรายอืน่ ๆ ในเดือนถัดไปหากพบวาสำนักงานเขต
ไดโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในขณะที่ผูมีสิทธิถึงแกความตาย
ใหฝายพัฒนาชุมชนฯ ติดตามเรียกเงินคืนจากผูไมมีสิทธิทันที โดย
แจ ง เป น หนั ง สื อ ให บ ุ ค คลที ่ ผ ู  พ ิ ก ารระบุ ใ ห ร ั บ เงิ น โดยรั บ เงิ น สด
หรือโอนเขาบัญชีเงินฝาก ธนาคารสงคืนเงินที่ไดรับโดยไมมีสิทธิ
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักการคลัง ที่ กท 1308/4027 ลงวันที่
15 มิถนุ ายน 2558 เรือ่ งเห็นชอบหลักเกณฑและวิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการ
ดำเนินการเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการและอนุมัติแนวทางการ
เบิกจายเงินเบี้ยความพิการ ขอ 9 และขอ 11

ดานการเบิกจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและผูพิการของสำนักงานเขต (ตอ)
ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

สงคืนเงินเหลือจายผูม สี ทิ ธิรบั เงินเบีย้ ยังชีพ
ผู  ส ู ง อายุ เ สี ย ชี ว ิ ต ฝากเข า บั ญ ชี เ งิ น ฝาก
ออมทรัพยสำนักงานเขตโดยไมฝากเขาบัญชี
เงินนอกงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่ง
ไม ถ ื อ ปฏิ บ ั ต ิ ต ามแนวทางการเบิ ก จ า ย
เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

ตรวจสอบความถูกตองของรายงานสรุปการเบิกจายเงินเบีย้ ยังชีพ
ผูส งู อายุ และยอดเงินเหลือจายทีฝ่ า ยพัฒนาชุมชนฯ สงใหกบั ฝายการคลัง
กอนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากนอกงบประมาณ เงินอุดหนุนทัว่ ไป
สำนักงานเขต รวมทั้งเงินที่รอจายในบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ
สำนักงานเขตสงคืนคลังกรุงเทพมหานครภายในเดือนมีนาคม ตาม
หนังสือสำนักการคลังที่ กท 1308/2754 ลงวันที่ 23 เมษายน 2558
เรื่อง เห็นชอบหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อ
ขอรั บ เงิ น เบี ้ ย ยั ง ชี พ ผู  ส ู ง อายุ แ ละอนุ ม ั ต ิ แ นวทางการเบิ ก จ า ย
เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ขอ 10

3. ดานการจัดซื้อจัดจาง
ดานการจัดซื้อจัดจางของโรงพยาบาล
ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
การวางแผนการจัดซือ้ จัดจางยังไมรดั กุม
เพียงพอทำใหมกี ารจัดซือ้ พัสดุประเภทเดียวกัน
ระยะเวลาใกลเคียงกัน แตแยกการจัดซื้อ
ออกจากกันหรือดำเนินการจัดซื้อดวยวิธีที่
ไมเหมาะสม

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
- ปรับปรุงกระบวนการจัดซือ้ ยาและเวชภัณฑ โดยสำรวจปริมาณ
การใชยาและเวชภัณฑในแตละป
- กอนดำเนินการจัดซือ้ จัดจางควรวางแผนการดำเนินการเพือ่ ให
ครอบคลุมความตองการใชงานเปนการประหยัดเวลาและเพิม่ โอกาสในการ
ตอรองราคารวมถึงเปนการปองกันการดำเนินการทีอ่ าจเขา ขายการแบงซือ้
แบงจางโดยใหโรงพยาบาลถือปฏิบตั ติ ามขอบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร
เรือ่ ง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และแกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
และหนังสือสำนักการคลัง ที่ กท 7000/6359 ลงวันที่ 29 ตุลาคม
2541 เรื่อง การจัดซื้อในลักษณะของการแบงซื้อ อยางเครงครัด

ดานการจัดซื้อจัดจางของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
การเบิกจายเงินโครงการอาหารกลางวัน
เพือ่ จัดซือ้ อุปกรณเครือ่ งใชไมดำเนินการตาม
ขอบัญญัติพัสดุและหลักฐานประกอบฎีกา
เบิกจายเงินไมถูกตองครบถวน เชน ไมมี
ใบเสร็จรับเงิน ไมมใี บตรวจรับพัสดุ เปนตน
และการจัดซือ้ จัดจางจากเงินบำรุงการศึกษา
ไมดำเนินการตามขั้นตอนพัสดุ

- ผูบริหารสถานศึกษากำกับดูแลการจัดทำฎีกาเบิกเงินนอก
งบประมาณ (เงินบำรุงการศึกษาและเงินโครงการอาหารกลางวัน) ให
ปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรือ่ ง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ขอ 23 ขอ 25 ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน
การเก็บรักษาเงิน การนำสงเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ขอ 37
ขอ 40 - 41 และระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยเงินบำรุงการศึกษา
พ.ศ. 2555 ขอ 9 และขอ 11
- การจัดซื้ออุปกรณเครื่องใชตามโครงการอาหารกลางวัน ให
โรงเรียนปฏิบัติตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 3676/2549 ลงวันที่
30 ตุลาคม 2549 เรือ่ ง แนวทางปฏิบตั กิ ารจัดโครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ขอ 4.6
สำนักงานตรวจสอบภายใน
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ดานการจัดซื้อจัดจางของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (ตอ)
ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
การเบิกจายเงินคาจัดการเรียนการสอน
- ใหโรงเรียนนำสงเงินคืนคลังกรุงเทพมหานคร กรณีจัดซื้อวัสดุ
(คาใชจายรายหัว) โดยจัดซื้อวัสดุอุปกรณ ชนิดเดียวกันในระยะเวลาใกลเคียงกัน แตราคาสูงกวากัน
การเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาชนิด
- การจัดหาพัสดุจากเงินสนับสนุนการศึกษาแกนกั เรียนในโรงเรียน
เดียวกันจากรานคาเดียวกันในระยะเวลา สังกัดกรุงเทพมหานคร รายการคาจัดการเรียนการสอน หากรายการ
ใกลเคียงกัน แตจัดซื้อในราคาตางกันหรือ พัสดุที่จัดหามีลักษณะพัสดุประเภทเดียวกัน มีความตองการใชระยะ
จัดซือ้ ในราคาสูงกวาราคาทองตลาดหรือจัดซือ้ เวลาเดียวกันใหโรงเรียนจัดหาในคราวเดียวกันและตองสืบราคาจาก
แยกเปน 2 - 3 ฎีกาและเอกสารประกอบ ทองตลาดอยางนอย 3 ราย โดยนำราคาซื้อครั้งสุดทายในระยะเวลา
ฎีกาหลังจายไมครบถวน
2 ปงบประมาณมาเปรียบเทียบราคากัน รวมทั้งสืบคนขอมูลจาก
เว็บไซต (Website) ตาง ๆ เปนราคาอางอิง และจัดทำรายละเอียด
ของการสืบราคาซึ่งระบุถึงรายการที่จัดซื้อ ราคาขาย วันที่สืบราคา
ชื่อ ที่อยูของผูขาย และหมายเลขโทรศัพทติดตอประกอบรายงาน
การขอซื้อขอจาง และในการพิจารณาจัดซื้อพัสดุประเภทเดียวกัน
ในระยะเวลาใกลเคียงกันใหโรงเรียนพิจารณาดำเนินการในคราวเดียวกัน
โดยถือปฏิบตั ติ ามขอบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรือ่ ง การพัสดุ พ.ศ. 2538
และทีแ่ กไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ขอ 14-19, 23 และขอ 25
จัดซือ้ ครุภณ
ั ฑโดยไมอา งอิงราคามาตรฐาน
ตามบั ญ ชี ร าคามาตรฐานครุ ภ ั ณ ฑ แ ละ
รายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะทีก่ ำหนดไว
ในภาคผนวกของบัญชีราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ
ของสำนักงบประมาณและกรณีครุภณ
ั ฑไมมี
รายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะกำหนดไว
ในบัญชีมาตรฐานครุภณ
ั ฑหรือมีแตไมเพียงพอ
ไมดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการกำหนด
รายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะสำหรับ
ครุภณ
ั ฑนน้ั

การจัดหาครุภัณฑใหนำราคามาตรฐานตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑของสำนักงบประมาณมาใชในการจัดซื้อหรือจัดจาง รวมถึง
ใหนำรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไวในภาคผนวก
ของบัญชีราคามาตรฐานดังกลาวมาประกอบการจัดหา หากครุภัณฑ
ทีจ่ ะจัดซือ้ หรือจัดจางไมมรี ายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะกำหนดไว
หรือมีแตไมเพียงพอ ใหหวั หนาหนวยงานทีป่ ระสงคจะจัดซือ้ หรือจัดจาง
แตงตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ
สำหรับครุภัณฑนั้น โดยถือปฏิบัติตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่
๕๘๐๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรือ่ ง วิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับ
การจัดซื้อจัดจาง

ปรับปรุงการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจางใหถูกตองตาม
การจัดซื้อจัดจางบางรายการมีลักษณะ
ดำเนินการแลวเสร็จ และนำใบสำคัญคูจ า ย ขอบัญญัติ ระเบียบ และคำสัง่ ทีเ่ กีย่ วของ และกำหนดใหมรี ะบบการ
หลายฉบับมารวมจัดทำเปนฎีกาเดียวแลว สอบทานการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจางภายในหนวยงาน
จัดทำหนังสือขอความเห็นชอบ หนังสือขออนุมตั ิ
ใบสัง่ ซือ้ /สัง่ จางใบตรวจรับพัสดุยอ นหลังและ
ผูล งนามสัง่ ซือ้ สัง่ จาง ในใบสัง่ ซือ้ /สัง่ จางไมใช
ผูม อี ำนาจอนุมตั ิ (ผูอ ำนวยการสถานศึกษา)
ใบเสร็จรับเงินที่ใชประกอบหลักฐานการจาย (ฎีกาหลังจาย) ตอง
ใบเสร็จรับเงินที่ใชประกอบหลักฐาน
การจาย (ฎีกาเงินบำรุงการศึกษา) ขาดความ ระบุรายละเอียดใหถูกตองครบถวน เชน ชื่อราน ผูรบั เงิน รายการ
นาเชื่อถือ เชน ใบเสร็จจากรานสะดวกซื้อ, พัสดุที่จัดซื้อ จำนวน และราคาตอหนวย เปนตน โดยถือปฏิบัติตาม
สลิปบัตรเครดิต)
ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำสงเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ขอ 39

27

รายงานประจำป 2559

4. ดานงานตามภารกิจ
ดานงานตามภารกิจของสถานีดับเพลิง
ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
ใหเจาหนาทีผ่ รู บั ผิดชอบมีความระมัดระวังรอบคอบในการจัดเก็บ
สรุปรายงานเหตุสาธารณภัยไมถูกตอง
ขอมูลรายงานเหตุสาธารณภัย เพื่อใหสถิติขอมูลของสถานีดับเพลิง
ตามเหตุทเ่ี กิดขึน้ จริง
ถูกตองตรงกับความจริง ทำใหสถิตใิ นภาพรวมของสำนักปองกันและบรรเทาสาธารณภัยถูกตองเชื่อถือได อันจะมีผลตอการตัดสินใจใน
การบริหารงานของผูบริหารดวย

5. ดานวัสดุ ครุภัณฑ และรถราชการ
5.1 ดานวัสดุ
การบันทึกบัญชีวัสดุ
ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
ไมไดจดั ทำบัญชีวสั ดุหรือจัดทำแตบนั ทึก
บัญชีไมถูกตอง ครบถวนและเปนปจจุบัน
โดยไมแยกปงบประมาณ บันทึกขอมูลใน
ใบเบิกพัสดุไมครบถวนตัดจายวัสดุไมถกู ตอง
ครบถวน และบันทึกยอดคงเหลือไมถูกตอง
รวมทัง้ ไมพบหลักฐานดานรับวัสดุ

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
- ตรวจนับยอดคงเหลือของวัสดุทุกประเภทใหแลวเสร็จโดยเร็ว
พรอมทั้งจัดทำบัญชีคุมวัสดุ แสดงจำนวนยอดยกมา รับ-จาย และ
ยอดคงเหลือใหถูกตอง โดยใหแตละสวนราชการจัดทำใบเบิกพัสดุ
กอนการเบิกจายวัสดุ ในกรณีที่มีความจำเปนตองใชวัสดุเรงดวน
แตไมไดจัดทำใบเบิกพัสดุ ใหผูจายวัสดุเรงติดตามใบเบิกพัสดุ เพื่อ
ใชเปนหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี และเพื่อประโยชนในการ
สอบทานยอดวัสดุใหถูกตองและเปนปจจุบัน
- กำกับดูแลและสอบทานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในการ
จัดทำบัญชีวสั ดุใหถกู ตอง มีเอกสารประกอบการบันทึกรายการครบถวน
เพือ่ ใหยอดคงเหลือมีความนาเชือ่ ถือ สามารถนำขอมูลการรับ - จายและ
จำนวนคงเหลือตามบัญชีวัสดุมาใชประโยชน ในการวางแผนจัดซื้อ
และจัดหาวัสดุไดเพียงพอและทันตอความตองการในการใชงาน
- จัดทำบัญชีวัสดุโดยแยกตามปงบประมาณ และบันทึกขอมูล
ในใบเบิกพัสดุใหครบถวน โดยปรับปรุงการบันทึกรายการรับ - จาย
ในบัญชีวัสดุและขอมูลในใบเบิกพัสดุและถือยอดวัสดุคงเหลือตาม
รายงานตรวจสอบการรับจายพัสดุประจำปเปนยอดตั้งตน
- จัดเก็บหลักฐานการรับและจายไวประกอบรายการใหครบถวน
เปนปจจุบัน สามารถนำสถิติกำหนดจำนวนวัสดุที่เหมาะสมในการ
จัดหาวัสดุในแตละป ไมมีวัสดุคงคางจำนวนมากเกินความจำเปน
จนวัสดุเสื่อมสภาพและลดความเสี่ยงที่วัสดุอาจเกิดการสูญหาย

ไมไดจัดทำบัญชีวัสดุชุดผาสำเร็จรูป
ตรวจนับปริมาณชุดผาคงเหลือทุกประเภทที่ยังไมไดนำออกมา
ทุกชนิดรวมทัง้ ไมไดจดั เก็บเอกสารหลักฐานการ ใชงาน เพื่อจัดทำบัญชีวัสดุ กรณีมีการเบิกจายเพื่อนำไปหมุนเวียน
ไดมาของชุดผาฯ หรือจัดเก็บแตไมสามารถ ในการใหบริการผูป ว ยและบุคลากรทางการแพทยของแตละหอผูป ว ย
คนหาและนำมาใหตรวจสอบได
ใหจัดทำหลักฐานการเบิก - จาย และตัดยอดในบัญชีวัสดุให ถูกตอง
ครบถวน เปนปจจุบันรวมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานการรับ - จาย
ประกอบการบันทึกบัญชีใหครบถวน
สำนักงานตรวจสอบภายใน
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การบันทึกบัญชีวัสดุ (ตอ)
ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

บัญชียาและเวชภัณฑบางรายการแสดง
ตรวจนับวัสดุยาและเวชภัณฑคงเหลือเปรียบเทียบกับบัญชีวัสดุ
ยอดคงเหลือติดลบบางรายการยอดคงเหลือ เปนประจำ ซึ่งจะชวยใหทราบยอดคงเหลือและการบันทึกบัญชีที่
ถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบันและสามารถแกไขปญหาที่อาจเกิด
ไมตรงตามบัญชี
จากการปฏิบัติงานไดทันทวงที
การเบิกจายพัสดุ
ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

การเบิกจายวัสดุยา และเวชภัณฑใหจดั ทำใบเบิกพัสดุและสำเนา
มีการเบิกจายยาออกจากคลังยา
กอนไดรบั อนุมตั สิ ง่ั จาย และจัดทำใบเบิกพัสดุ คูฉบับตามรูปแบบที่กรุงเทพมหานครกำหนดและบันทึก ขอมูลใน
ใบเบิกพัสดุใหครบถวน โดยเฉพาะวันที่ สั่งจาย และรับพัสดุเพื่อใช
ไมถูกตอง โดยไมจัดทำสำเนาคูฉบับ
ประกอบการบันทึกบัญชี โดยบันทึกรายการตามกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ จริง
ใบเบิกพัสดุ
ผานระบบ HCIS โดยถือปฏิบัติตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรือ่ ง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ขอ 146 - 148 โดยเครงครัด
การเก็บรักษาพัสดุ
ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

- การจัดหาวัสดุเพื่อใชในการปฏิบัติงาน ควรพิจารณาประเภท
มีวสั ดุทไ่ ี มมกี ารเคลือ่ นไหวเปนระยะเวลานาน
และไมไดใชงานมียอดคงเหลือเกินความ ชนิด และจำนวนวัสดุใหเหมาะสมและเพียงพอตอการใชงานเพื่อให
ตองการ เชน แบตเตอรี่ วัสดุโฟม เปนตน ไดมาซึ่งวัสดุที่มีคุณภาพ ไมเกิดปญหาวัสดุไมเพียงพอ หรือวัสดุมี
จำนวนมากและคงคางนานจนเสือ่ มคุณภาพ อันเปนการใชงบประมาณ
อยางประหยัดและมีความคุมคา
- ตรวจสอบวัสดุคงเหลือทุกรายการ หากตรวจสอบพบวารายการ
ใดหมดอายุ เสือ่ มสภาพ หรือมีจำนวนมากเกินความจำเปนในการใชงาน
ใหเวียนแจงหนวยงานหรือสวนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร
โดยดำเนินการตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ
พ.ศ. 2538 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ขอ 151 -156
โดยเร็ว ทั้งนี้ หากทิ้งไวเปนเวลานาน อาจสงผลใหวัสดุเสื่อมสภาพ
ทำใหการใชเงินงบประมาณเกิดการสูญเปลา
- ใหคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำป ตรวจสอบการรับ - จาย
วัสดุ และจำนวนคงเหลือใหตรงตามบัญชี และหากมีวสั ดุเสือ่ มสภาพ
ไมมีความจำเปนตองใชในราชการใหรายงานในการตรวจสอบพัสดุ
ประจำปดวย ทั้งนี้ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ขอ 149
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การยืมวัสดุ/การจายขาดวัสดุ
ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
วัสดุที่ใหห นวยงานในสัง กัดกรุง เทพ- เพื่อใหการปฏิบัติงานดานการยืมวัสดุมีความถูกตองและมี
มหานคร และสวนราชการอืน่ ยืม ยังไมมกี าร ระบบการควบคุมภายในที่ดี การจายขาดหรือการใหยืมวัสดุทุกครั้ง
สงคืนและเอกสารหลักฐานประกอบการยืม ตองไดรับอนุมัติจากผูมีอำนาจ หลักฐานการยืมใหมีรายละเอียดที่
ระบุรายละเอียดทีเ่ ปนสาระสำคัญไมครบถวน เปนสาระสำคัญ เพื่อประโยชนในการติดตามคืนวัสดุภายหลังสิ้นสุด
ระยะเวลาการยืมโดยเร็ว
ใหสว นราชการอืน่ ยืมวัสดุไปใช และการ
- หารือสำนักการคลัง กรณีใหสวนราชการอื่นยืมพัสดุไปใช
จายขาดวัสดุไมไดขออนุมตั จิ ากผูม อี ำนาจ รวมทัง้ การจายขาดวัสดุใหกบั สวนราชการอืน่ เพือ่ ใหการปฏิบตั งิ าน
มีความคลองตัวและไมใหขัดตอระเบียบ อีกทั้งไมเปนภาระงานของ
ปลัดกรุงเทพมหานครหรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
การบันทึกบัญชีผานระบบสารสนเทศ
ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
มีการบันทึกรายการเบิกจายวัสดุใน
ใหเรงรัดบันทึกรายการเบิกจายวัสดุผานระบบ MIS 2 หาก
แผนการดแตไมมีการบันทึกรายการผาน เจาหนาทีย่ งั ขาดความรู ความชำนาญในการใชงานระบบฯ ใหประสาน
ระบบ MIS 2
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของใหความรูก บั เจาหนาทีผ่ รู บั ผิดชอบเพือ่ ปฏิบตั งิ าน
ไดถูกตอง
บันทึกการรับ - จายยาและเวชภัณฑ
คงเหลือในแบบ วภ.6 โดยไมไดบันทึก
รายการผานระบบ HCIS

การตรวจสอบพัสดุประจำป
ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำป
ั ฑ ไมพบการ
รายงานเฉพาะรายการครุภณ
รายงานวัสดุคงเหลือประจำป

การเบิกจายวัสดุยา และเวชภัณฑ ใหบนั ทึกบัญชีผา นระบบ HCIS
โดยบันทึกรายการตามกิจกรรมทีเ่ กิดขึน้ จริง เพือ่ ใหการบันทึกบัญชี
เปนไปอยางถูกตองโดยถือปฏิบัติตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรือ่ ง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ขอ 146 - 148 โดยเครงครัด
ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
- เจาหนาที่ที่ไดรับการแตงตั้งใหตรวจสอบการรับจายพัสดุตาม
ขอ 149 แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538
เริม่ ดำเนินการตรวจสอบวัสดุในวันเปดทำการวันแรกของเดือนตุลาคม
เปนตนไป โดยตองตรวจสอบหลักฐานการรับจายวัสดุกับบัญชีวัสดุ
วามีความถูกตองหรือไม วัสดุคงเหลืออยูตรงตามบัญชีวัสดุหรือไม
มีวสั ดุใดชำรุดเสือ่ มคุณภาพ หรือไมจำเปนตองใชในราชการอีกตอไป
และรายงานผลการตรวจสอบตอผูแตงตั้งภายใน 30 วันทำการ
นับแตวันเริ่มดำเนินการตรวจสอบวัสดุ
- ใหคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำป คณะกรรมการ
ควบคุมรักษาทรัพยสิน และเจาหนาที่พัสดุรวมกันตรวจสอบ
ความมีอยูจ ริงของทรัพยสนิ ทุกรายการเปรียบเทียบกับทะเบียนทรัพยสนิ
หากพบวามีขอมูลคลาดเคลื่อนหรือไมถูกตองตรงกันใหดำเนินการ
ปรับปรุงแกไขใหถกู ตองตามขอบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรือ่ ง การพัสดุ
พ.ศ. 2538 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 กำหนด

สำนักงานตรวจสอบภายใน
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การตรวจสอบพัสดุประจำป (ตอ)
ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
มอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบวัสดุ
คงเหลือ ณ วันสิน้ ปไมครบทุกสวนราชการ

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
- การแตงตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำป ใหระบุขอบเขต
หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ใหถูกตอง ครบถวนตาม
ขอบัญญัติฯ กำหนดโดยเฉพาะการตรวจสอบการรับจายและวัสดุ
คงเหลือของทุกสวนราชการเพือ่ ใหการปฏิบตั หิ นาทีข่ องคณะกรรมการ
เปนไปอยางถูกตองตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ
พ.ศ. 2538 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ขอ 149

ความเพียงพอของวัสดุตอการใชงาน
ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
ไมไดกำหนดปริมาณชุดผาฯ ใหเปน
- ใหสำรวจตรวจสอบปริมาณชุดผาที่ใชงานหมุนเวียนของแตละ
คามาตรฐาน เพือ่ ใหมจี ำนวนชุดผาฯ เพียงพอ หอผูปวย เพื่อกำหนดเปนปริมาณมาตรฐานประจำหอผูปวย รวมทั้ง
ตอการใชงานในหอผูป ว ย
เพือ่ ใหสามารถตรวจสอบไดวา หลังจากสงซักฟอกแลว มียอดคงเหลือ
เทาใด จะตองทำการเบิกมาใชงานอีกจำนวนเทาใด
- ในการเบิกจายชุดผาฯ ใหเบิกจายดวยวิธี First In First Out
เพื่อปองกันมิใหชุดผาฯ เสื่อมคุณภาพกอนนำไปใชงาน
การจัดหาวัสดุเพื่อใชในการปฏิบัติงาน ควรพิจารณาประเภท
น้ำยาโฟมสำหรับดับเพลิง มีเหลือจำนวน
นอยมาก อาจไมเพียงพอตอการปฏิบตั งิ าน ชนิดและจำนวนวัสดุใหเหมาะสมและเพียงพอตอการใชงาน เพื่อให
ไดมา ซึ่งวัสดุที่มีคุณภาพ ไมเกิดปญหาวัสดุไมเพียงพอหรือวัสดุมี
จำนวนมากและคงคางนานจนเสื่อมสภาพ อันเปนการใชงบประมาณ
อยางประหยัดและเกิดความคุมคา
5.2 ดานครุภัณฑ
ความครบถวนของครุภัณฑ
ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
ไมมีครุภัณฑใหตรวจสอบ หรือมีแต
ไมครบถวน
ทะเบียนทรัพยสิน
ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
บันทึกรายละเอียดของครุภัณฑใน
ทะเบียนคุมทรัพยสิน (แผนการด) และ
ระบบงานบัญชีทรัพยสนิ (MIS2) ไมถกู ตอง
ครบถวน
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ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
ใหเรงคนหาครุภัณฑที่ไมมีใหตรวจสอบใหพบโดยเร็ว

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
กำชับใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการควบคุมทรัพยสิน บันทึก
รายการทรัพยสิน รายละเอียดของทรัพยสิน สถานะของทรัพยสิน
ที่ตั้งของทรัพยสิน และสวนประกอบของทรัพยสินในระบบ MIS2
ใหครบถวน รวมทั้งสอบทานหมายเลขเครื่องในระบบงานทะเบียน
ทรัพยสิน (MIS2) ใหตรงตามหมายเลขเครื่องที่ตัวทรัพยสิน โดยถือ
ปฏิบัติตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 เพื่อใหขอมูลมีความ
ถูกตองตามความเปนจริง ซึ่งจะเปนประโยชนตอหนวยงานในการ
ควบคุมและตรวจสอบพัสดุไดถูกตอง

ครุภัณฑเสื่อมสภาพ
ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
มีครุภณ
ั ฑชำรุด เสือ่ มสภาพ หรือไมได
ใชงานแลว ไมไดแสดงรายการดังกลาวใน
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำป

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
เมือ่ คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปตรวจสอบแลวพบวามี
พัสดุชำรุดไมสามารถใชงานได เสือ่ มสภาพ ควรขอจำหนายพัสดุภายใน
ปนั้น โดยถือปฏิบัติตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ
พ.ศ. 2538 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ขอ 149 - 151 และ
คำสัง่ กรุงเทพมหานครที่ 4315/2540 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2540
เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมและการจำหนายพัสดุเพื่อจะได
ไมเปนภาระในการเก็บรักษาพัสดุที่ไมกอใหเกิดประโยชนตอการ
ปฏิบตั งิ าน

เรงดำเนินการจำหนายครุภัณฑที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ใชงานไมได
ยังไมไดดำเนินการจำหนายพัสดุคงเหลือ
หรือหมดความจำเปนในการใชงานโดยเร็ว เพื่อไมใหทรัพยสิน
ทีช่ ำรุดเสือ่ มสภาพ
เสือ่ มสภาพมากขึน้ ทำใหมลู คาของทรัพยสนิ ลดลง เปนการลดภาระ
ในการเก็บรักษา และมิใหเกิดเปนขอสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผนดินในการตรวจสอบงบการเงินในคราวตอไป
ใหเรงดำเนินการโอนครุภณ
ั ฑใหแลวเสร็จโดยเร็ว เพือ่ ใหการควบคุม
ครุภัณฑที่ยืมจากหนวยงานอื่น ชำรุด
ใชงานไมได ไมสามารถซอมแซมได เนือ่ งจาก ถูกตอง ครบถวน สำหรับการจัดหาพัสดุใหแกหนวยงานอื่นในคราว
ยังไมไดรบั โอนจากหนวยงานเจาของครุภณ
ั ฑ ตอไป เมื่อดำเนินการตรวจรับพัสดุไวถูกตองครบถวนแลวใหบันทึก
ควบคุมพัสดุและบันทึกโอนพัสดุในระบบงานบัญชีทรัพยสินใหกับ
หนวยงานผูใชพัสดุทันที หรืออยางชาภายในรอบระยะเวลาแรกของ
การคำนวณคาเสื่อมราคาประจำเดือน ทั้งนี้ ใหปฏิบัติตามหนังสือ
สำนักการคลังที่ กท 1307/9829 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2550
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการโอนพัสดุที่ไมเปนการโอนพัสดุระหวาง
หนวยงานในระบบงานบัญชีทรัพยสิน
รหัสครุภัณฑ
ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
ครุภณ
ั ฑบางรายการไมเขียนหรือพน
รหัสครุภณ
ั ฑทต่ี วั ครุภณ
ั ฑ

การควบคุมพัสดุ
ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
จัดทำหนังสือรับมอบดูแลทรัพยสิน
ไมเปนไปตามทีก่ รุงเทพมหานครกำหนด

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
สำรวจตรวจสอบพัสดุที่มีอยูทั้งหมดตั้งแตเริ่มไดทรัพยสินมา
จนถึงปจจุบันแลวดำเนินการเขียนหรือพนเลขทะเบียนทรัพยสิน
ใหตรงกับทะเบียนคุมทรัพยสิน พรอมทั้งปรับปรุงรายละเอียดของ
ทรัพยสิน ในระบบงานบัญชีทรัพยสิน (MIS 2) ใหถูกตองตรงกัน

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
จัดทำหนังสือรับมอบทรัพยสินของศูนยสุขภาพชุมชนใหเปนไป
ตามแบบที่กรุงเทพมหานครกำหนด รวมถึงบันทึกขอมูลทรัพยสิน
ใหครบถวนถูกตอง อนึ่ง ในคราวตอไปหากไดรับทรัพยสินเพิ่มเติม
ใหปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันดวย

สำนักงานตรวจสอบภายใน
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การควบคุมพัสดุ (ตอ)
ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำป
ตรวจสอบทรัพยสนิ ไมครอบคลุมทรัพยสนิ
ทีม่ อี ยูท ง้ั หมด

ใหคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำป คณะกรรมการควบคุม
รักษาทรัพยสิน และเจาหนาที่พัสดุรวมกันตรวจสอบความมีอยูจริง
ของทรัพยสินทุกรายการเปรียบเทียบกับทะเบียนทรัพยสิน หากพบ
วามีขอมูลคลาดเคลื่อนหรือไมถูกตองตรงกัน ใหดำเนินการปรับปรุง
แกไขใหถูกตองตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ
พ.ศ. 2538 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 กำหนด

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำป
ไมไดตรวจสอบความถูกตองของการรับจาย
วัสดุ ตรวจนับเพียงยอดคงเหลือของวัสดุ
เทานัน้ รวมถึงไมไดตรวจสอบความมีอยูจ ริง
ของครุภัณฑตั้งแตเริ่มไดมาจนถึงปจจุบัน
และไมไดรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ
ประจำปใหผแู ตงตัง้ ทราบ

ในการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการควบคุมรักษาทรัพยสิน
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำป ใหถือปฏิบัติตามขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง การทรัพยสิน พ.ศ. 2538 และขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 โดยเฉพาะการตรวจสอบความมีอยูจริงของ
ทรัพยสินทุกรายการ เปรียบเทียบกับทะเบียนทรัพยสิน หากพบวา
มีขอ มูลคลาดเคลือ่ น หรือไมถกู ตองตรงกัน ใหรายงานผลตอผูแ ตงตัง้
และประสานเจาหนาที่พัสดุเพื่อดำเนินการปรับปรุงแกไขขอมูลให
ถูกตองตอไป

5.3 ดานรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิง
ทะเบียนทรัพยสิน
ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
ปรับปรุงขอมูลของทรัพยสนิ ใหถกู ตอง ครบถวน และเปนปจจุบนั
ไมไดบนั ทึกรายละเอียดอุปกรณประจำรถ
ไวในทะเบียนทรัพยสิน MIS 2 และระบุ เพือ่ ใหสะดวกตอการคนหาติดตาม รวมถึงกำหนดแนวทางการใชงาน
ทรัพยสินเพื่อใหบุคลากรภายในหนวยงานถือปฏิบัติรวมกัน
สถานะของรถสวนกลางไมถกู ตอง
ใหเรงดำเนินการเปลี่ยนหมายเลขทะเบียนรถในระบบงาน
ขอมูลในระบบงานบัญชีทรัพยสนิ (MIS2)
รถดับเพลิงและกูภ ยั ทีร่ บั โอนจากสำนักงาน- บัญชีทรัพยสนิ (MIS2) เพือ่ ใหขอ มูลมีความถูกตองตามความเปนจริง
ตำรวจแหงชาติ ยังไมไดเปลีย่ นหมายเลข
ทะเบียนรถจาก “ตราโล” เปนหมายเลข
ทีก่ รมการขนสงออกให
ปายแสดงการเสียภาษีและตราเครื่องหมาย
ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
ใหหนวยงานดำเนินการพนตราเครื่องหมายกรุงเทพมหานคร
ไมพน ตราเครือ่ งหมายกรุงเทพมหานคร
หรือตราเครือ่ งหมายกรุงเทพมหานครซีดจาง ชื่อยอหนวยงาน รหัสครุภัณฑ และปายแสดงการเสียภาษีใหเปน
ไมมีชื่อยอหนวยงานหรือชื่อยอหนวยงาน ปจจุบัน ทั้งนี้ ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท
ไมถูกตอง ไมมีรหัสครุภัณฑที่ตัวรถหรือ 7000/1371 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2527 เรื่อง กำชับกวดขันพนตรา
เขียนรหัสเดิม และปายแสดงการเสียภาษี รถสวนกลางและการติดปายวงกลมทีเ่ ปนปจจุบนั ยังไมครบกำหนดการ
ไมเปนปจจุบนั
ตออายุ
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การจัดทำแบบ 3, 4, 5 และ 6
ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
การนำรถราชการไปใชงานทุกครั้ง ใหจัดทำใบขออนุญาตใชรถ
ใบขออนุญาตใชรถ (แบบ 3) และบันทึก
การใชรถ (แบบ 4) มีใหตรวจสอบไมครบถวน (แบบ 3) เสนอผูมีอำนาจอนุมัติ และเมื่อนำรถออกปฏิบัติงาน
รายละเอียดในใบขออนุญาตใชรถ (แบบ 3) เรียบรอยแลว ใหพนักงานขับรถบันทึกการใชรถ (แบบ 4) พรอม
และบันทึกการใชรถ (แบบ 4) ไมสมั พันธกนั ลงรายละเอียดใหครบถวนตามความเปนจริง โดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับรถราชการของ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2526 ขอ 6, 7 และ 13 โดยเครงครัด
มีการเปลีย่ นแผนกระจกมองซายของ
รถราชการในรายการคาจางเหมาบริการ
ซอมรถยนตฯ แตไมมรี ายงานอุบตั เิ หตุ
(แบบ 5) ของรถคันดังกลาว

ใหสอบสวนขอเท็จจริง กรณีจายคาเปลี่ยนแผนกระจกมองซาย
โดยไมหาผูรับผิดชอบเพื่อชดใชคาเสียหายกอนดำเนินการซอม

ไมไดจดั ทำรายละเอียดการซอมบำรุง
(แบบ 6)

จัดทำสมุดลงประวัติการซอมรถแตละคันตามแบบ 6 โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
รถราชการของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2526 ขอ 18 กำหนด

การควบคุมรถราชการ
ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

ไมมีคำสั่งมอบหมายผูเก็บรักษากุญแจ
จัดทำคำสั่งมอบหมายผูเก็บรักษากุญแจรถสวนกลางเปน
รถราชการเปนลายลักษณอักษร และไมมี ลายลักษณอักษร รวมทั้ง การเบิกและการสงคืนกุญแจรถควรมี
การลงลายมือชือ่ ควบคุมการเบิกใชกญ
ุ แจรถ เจาหนาที่ควบคุมกำกับการเบิก การสงคืนกุญแจอยางใกลชิด
โดยถือปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบฯ กำหนด
ใหตรวจสอบรถดับเพลิงที่ติดตั้งระบบติดตามและควบคุม
ติดตัง้ ระบบติดตามและควบคุมรถดับเพลิง
และกูภ ยั ใหกบั รถดับเพลิงคันใหม แตขอ มูล รถดับเพลิงและกูภัย หากรถดับเพลิงชำรุดไมสามารถใชงานไดให
มีหนังสือแจงกองปฏิบัติการดับเพลิง เพื่อแจงฝายการสื่อสาร
รถทีต่ ดิ ตัง้ GPS ยังเปนรถคันเดิม
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาติดตัง้ ระบบฯ
ใหรถดับเพลิงคันอื่น เพื่อใหระบบฯ สามารถใชงานไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ และเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการและกรณี
ติดตั้งระบบฯ ใหกับรถดับเพลิงคันใหมที่สามารถใชงานไดให
สถานีดบั เพลิงฯ สงขอมูลใหกองปฏิบตั กิ ารดับเพลิงเพือ่ แจงฝายการสือ่ สาร
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแจงบริษัทปรับปรุง
ขอมูลในระบบติดตามฯ ใหเปนปจจุบัน
เครื่องหาพิกัดตำแหนงจากสัญญาณ
ดาวเทียม GPS แบบอุปกรณนำทาง
(Navigator) ไมไดนำไปใชงานและไมสามารถ
เปดระบบควบคุมและติดตามรถดับเพลิง
และกูภ ยั ได

การจัดหาพัสดุใหกบั สวนราชการในสังกัด ควรสำรวจความตองการ
และความจำเปนในการปฏิบตั งิ าน รวมถึงคาใชจา ยทีต่ อ งดำเนินการ
เพื่อใหพัสดุสามารถใชงานไดอยางตอเนื่องเมื่อสิ้นสุดสัญญาตาม
โครงการฯ มาพิจารณาดวย ทั้งนี้ เพื่อใหพัสดุที่จัดซื้อไดนำไปใชงาน
อยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ทำใหการใชจายเงินงบประมาณของ
กรุงเทพมหานครเปนไปอยางประหยัดและมีความคุมคา
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รถราชการชำรุด เสื่อมสภาพ
ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

รถยนตเสีย/ชำรุด จำนวนหลายคัน
ยังไมไดรับการซอมแซมใหอยูในสภาพ
พรอมใชงาน

- ใหพิจารณาความเหมาะสมในการนำรถที่ยังสามารถใชการได
ไปใช ใหตรงตามภารกิจหลัก เพื่อมิใหเสียหายตอการปฏิบัติหนาที่
และภารกิจสำคัญ
- การตรวจสอบพัสดุประจำป ใหตรวจสอบและรายงานรถยนต
ที่ชำรุดเสื่อมสภาพใหครบถวนดวย หากรถยนตรายการใดชำรุด
เสือ่ มสภาพ ใชการไมได ควรเรงดำเนินการจำหนายเพือ่ ไมใหรถยนต
เสื่อมสภาพมากขึ้นและไมเปนภาระในการจัดเก็บดูแลรักษาโดยถือ
ปฏิบัติตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538
ขอ 151 และคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 4315/2540 เรื่อง วิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับการควบคุมและจำหนายพัสดุ

มีอุปกรณประจำรถใหตรวจสอบ
ไมครบถวน

จัดเก็บอุปกรณประจำรถไวในรถยนตใหครบถวน เพื่อประโยชน
ในการควบคุม ดูแล บำรุงรักษา และติดตามทรัพยสินหากเกิดการ
สูญหาย

น้ำมันเชื้อเพลิง
ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
การเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงโดยนำภาชนะมาใส ใหหนวยงานจัดทำ
ไมไดจดั ทำทะเบียนคุมการเบิกจาย
น้ำมันเชือ้ เพลิง กรณีการเบิกน้ำมันเชือ้ เพลิง ทะเบียนคุมการเบิกจายน้ำมันเชือ้ เพลิงใหถกู ตอง สำหรับภาชนะทีใ่ ชเบิก
โดยนำภาชนะมาใส และภาชนะทีน่ ำมาใส น้ำมันเชือ้ เพลิงใหพน ตราเครือ่ งหมาย กทม. และชือ่ หนวยงานผูเ บิกไว
ที่ภาชนะบรรจุใหชัดเจน โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรุงเทพมหานคร
น้ำมันเชือ้ เพลิง ไมพน ตรา กทม.
ที่ กท 1300/1115 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2557 เรือ่ ง มาตรการควบคุม
การเบิกจายน้ำมันเชื้อเพลิง และหนังสือกองตรวจสอบภายใน ที่ กท
0407/781 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2549 เรื่อง การรายงานมาตรการ
ควบคุมการเบิกจายน้ำมันเชื้อเพลิง กรณีที่มีการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง
โดยนำภาชนะมาใส
น้ำมันคงคลังไดเก็บสำรองไวโดยไมได
นำมาใชงานเปนระยะเวลานาน เชน
น้ำมันหลอลื่น น้ำมันเกียร เปนตน
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การจัดหาวัสดุเพือ่ ใชในการปฏิบตั งิ าน ควรพิจารณาประเภท ชนิด
และจำนวนวัสดุใหเหมาะสมและเพียงพอตอการใชงาน เพือ่ ใหไดมาซึง่
วัสดุทม่ี คี ณ
ุ ภาพ ไมเกิดปญหาวัสดุไมเพียงพอหรือวัสดุมจี ำนวนมากและ
คงคางนานจนเสือ่ มคุณภาพอันเปนการใชงบประมาณอยางประหยัด
และมีความคุมคา

2.

การตรวจสอบดำเนินงาน (Performance Audit)

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงานตรวจสอบภายใน ไดตรวจสอบการดำเนินงานของหนวยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานคร จำนวน 51 เรือ่ ง โดยตรวจสอบในลักษณะประเมินความคุม คาของโครงการและประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติงาน ไดแก
1
งาน/โครงการกอสราง จำนวน 20 เรื่อง
1. สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว
1.1 ตรวจสอบการดำเนินงานการจางเหมาปรับปรุงศูนยกีฬาวชิรเบญจทัศ
1.2 ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกอสรางซุมประชาสัมพันธการทองเที่ยว จำนวน 13 ซุม
2. สำนักสิ่งแวดลอม
2.1 ตรวจสอบการดำเนินงานการกอสรางสวนสาธารณะซอยสุวนิ ทวงศ 47 (วัดราษฎรบำรุง) เขตหนองจอก
3. สำนักการจราจรและขนสง
3.1 ตรวจสอบการจัดซื้อและควบคุมครุภัณฑโครงการจางเหมากอสรางศูนยสงเสริมความปลอดภัย
การสัญจรทางน้ำบริเวณตลาดน้ำตลิ่งชันและชุมชนวัดคูหาสวรรค
3.2 ตรวจสอบการดำเนินงานกอสรางทาเทียบเรือ จำนวน 12 ทา ตามโครงการจางเหมากอสราง
ศูนยสงเสริมความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำบริเวณตลาดน้ำตลิ่งชันและชุมชนวัดคูหาสวรรค
3.3 ตรวจสอบโครงการบริหารจัดการศูนยสงเสริมความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำบริเวณตลาดน้ำตลิ่งชัน
และชุมชนวัดคูหาสวรรค
4. สำนักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.1 ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกอสรางที่พักอาศัยชั่วคราวสถานีดับเพลิงบางรัก
5. สำนักงานเขตบางแค
5.1 ตรวจสอบการดำเนินงานจางเหมาปรับปรุงโรงเรียนคลองหนองใหญ
6. สำนักงานเขตจตุจักร
6.1 ตรวจสอบการดำเนินงานการจางเหมาปรับปรุงโรงเรียนประชานิเวศน (ประถม)
7. สำนักงานเขตหนองแขม
7.1 ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดอุดมรังสี
8. สำนักงานเขตทวีวัฒนา
8.1 ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการจางเหมาปรับปรุงซอยศาลาธรรม
9. สำนักงานเขตปอมปราบศัตรูพาย
9.1 ตรวจสอบการดำเนินงานจางเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดพระพิเรนทร
9.2 ตรวจสอบการดำเนินงานปรับปรุงผิวจราจรถนนรอบวงเวียนสวนมะลิ
10. สำนักงานเขตภาษีเจริญ
10.1 ตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงานปรับปรุงหองน้ำบริการประชาชน
11. สำนักงานเขตปทุมวัน
11.1 ตรวจสอบการดำเนินงานจางเหมาปรับปรุงทางเทาถนนพระรามที่ 4 ชวงจากถนนพญาไทถึงถนนบรรทัดทอง
12. สำนักงานเขตคลองสาน
12.1 ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการปรับปรุงซอยสมเด็จเจาพระยา 1 และ 3 จากถนน
สมเด็จเจาพระยาถึงแมน้ำเจาพระยา
13. สำนักงานเขตคลองเตย
13.1 ตรวจสอบการดำเนินงานจางเหมาปรับปรุงโรงเรียนชุมชนหมูบานพัฒนา
14. สำนักงานเขตพระโขนง
14.1 ตรวจสอบการดำเนินงานจางเหมาปรับปรุงโรงเรียนพูนสิน (เพชรสุขอุปถัมภ)
15. สำนักงานเขตสัมพันธวงศ
15.1 ตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงานจางเหมาปรับปรุงอาคาร
16. สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
16.1 ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการปรับปรุงสถานธนานุบาลแหงใหม เขตทุงครุ
สำนักงานตรวจสอบภายใน
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งาน/โครงการในลักษณะจัดซือ้ /จางเหมา และการควบคุมทีเ่ กีย่ วของกับพัสดุ จำนวน 19 เรือ่ ง

1. สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว
1.1 ตรวจสอบประเมินผลการจัดซื้อตูคอนเทนเนอรกิจกรรมนันทนาการใตทางดวนสี่พระยาพรอมอุปกรณ
1 ชุด (ศูนยเยาวชนวัดหัวลำโพง)
1.2 ตรวจสอบการดำเนินงานจัดซื้ออุปกรณสนามเด็กเลนและอุปกรณออกกำลังกายกลางแจง จำนวน 1 ชุด
(17 รายการ) ของศูนยเยาวชนคลองเตย
1.3 ตรวจสอบการดำเนินงานจัดซื้ออุปกรณออกกำลังกาย จำนวน 1 ชุด (11 รายการ) ของศูนยเยาวชน
บางขุนเทียน
2. สำนักสิ่งแวดลอม
2.1 ตรวจสอบดำเนินงานคาใชจายโครงการจัดหาวัสดุจัดทำสวน 360 องศา
3. สำนักการศึกษา
3.1 ตรวจสอบติดตามและประเมินผลโครงการสื่อการเรียนรูเพื่อสงเสริมและพัฒนาความคิดสรางสรรค
เรื่อง อิเล็กทรอนิกส จำนวน 880 ชุด
3.2 ตรวจสอบติดตามและประเมินผลโครงการสื่อการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย
จำนวน 421 โรงเรียน
3.3 ตรวจสอบติดตามและประเมินผลโครงการสื่ออิเล็กทรอนิกสอาเซียนศึกษา จำนวน 819 ชุด
4. สำนักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.1 ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการจัดซื้อถังสำรองอัดอากาศ สำหรับเครื่องชวยหายใจชนิดไฟเบอร
(คอมโพสิท) จำนวน 320 ถัง
4.2 ตรวจสอบติดตามและประเมินผลโครงการคาใชจายในการจัดหาวัสดุอุปกรณปองกันอัคคีภัยรายการ
เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดเคมีสูตรน้ำ ขนาด 15 ปอนด
4.3 ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการจัดซือ้ สายสงน้ำดับเพลิง ขนาด 1.5 นิว้ (ยาว 30 เมตร) จำนวน 995 เสน
ขนาด 2.5 นิ้ว (ยาว 20 เมตร) จำนวน 995 เสน
5. สำนักการระบายน้ำ
5.1 ตรวจสอบการดำเนินงานการจัดซื้อรถบรรทุกระบบผลิตน้ำสะอาดดื่มได จำนวน 4 คัน
6. สำนักเทศกิจ
6.1 ตรวจสอบการดำเนินงานคาใชจายในการจัดทำหนังสือกรุงเทพนาอยูกรุงเทพปลอดภัย
7. สำนักงานเขตจตุจักร
7.1 ตรวจสอบประเมินผลการจัดซื้อครุภัณฑตูนึ่งขาวระบบไอน้ำ จำนวน 12 ตู
8. สำนักงานเขตบางนา
8.1 ตรวจสอบการดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว
9. สำนักงานเขตราชเทวี
9.1 ตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงานจางเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาตนไมในสวนรมยราชเทวีและ
สวนราชเทวีภิรมย บริเวณซอยรัชฏภัณฑ
10. สำนักงานเขตตลิ่งชัน
10.1 ตรวจสอบการดำเนินงานจัดซื้อและควบคุมวัสดุของฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะของ
สำนักงานเขตตลิ่งชัน ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559
11. สำนักงานเขตทุงครุ
11.1 ตรวจสอบดำเนินงานคาใชจา ยในการจัดหาครุภณ
ั ฑและชุดระบบติดตัง้ สำหรับหองประชุมในสถานศึกษา
11.2 ตรวจสอบการดำเนินงานจัดซือ้ เครือ่ งเสียงหองเรียนพรอมอุปกรณ จำนวน 62 ชุด ของฝายการศึกษา
12. สำนักงานเขตลาดพราว
12.1 ตรวจสอบประเมินผลการจัดซื้อชุดระบบเสียงภายในหองประชุมใหญ จำนวน 1 ชุด พรอมติดตั้ง
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3

งาน/โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวน 3 โครงการ

1. สำนักงานเขตปทุมวัน
1.1 ตรวจสอบโครงการคาใชจายในการจัดหาคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณและสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย
2. สำนักการจราจรและขนสง
2.1 ตรวจสอบโครงการเชื่อมโยงสัญญาณภาพกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) บริเวณสถานศึกษาและชุมชน
ไปที่สำนักงานเขตและสถานีตำรวจในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร (ตรวจสอบตอเนื่องในปงบประมาณ 2560)
2.2 ตรวจสอบโครงการจางเหมาบำรุงรักษาระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) บริเวณสถานศึกษา
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ตรวจสอบตอเนื่องในปงบประมาณ 2560)
4
งาน/โครงการอื่น ๆ จำนวน 9 โครงการ
1. สำนักสิ่งแวดลอม
1.1 ตรวจสอบการบริหารจัดการรถขุดยายตนไมขนาดความโตสูงสุดไมนอยกวา 300 มม. (12 นิ้ว) พรอม
อุปกรณ
2. สำนักการจราจรและขนสง
2.1 ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรดานการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนน
3. กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
3.1 ตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงานปองกันอัคคีภัยภายในศาลาวาการกรุงเทพมหานคร
4. สำนักงานเขตกลุมกรุงเทพตะวันออก
4.1 ตรวจสอบการดำเนินงานใชจายเงินโครงการเด็กยิ้ม อิ่มทอง (อาหารเชา) ภาคเรียนที่ 1 ปการศึศึกษา
กษา
ษา
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5. สำนักงานเขตกลุมกรุงเทพใต
5.1 ตรวจสอบการดำเนินงานใชจจายเงิ
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สำนักงานตรวจสอบภายใน
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ประเด็นขอตรวจพบที่มีนัยสำคัญ
การประมาณราคากลาง
ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
การประมาณราคากลาง ไมไดระบุรายละเอียดเนือ้ งานหรือระบุรายละเอียดเนือ้ งาน
ไมชดั เจน ทำใหไมส ามารถตรวจสอบความถูกตอง
ของราคากลางได รวมทั้งกำหนดคาแรงที่ใช
ในการประกอบการคำนวณราคากลางสูงกวา
คาแรงที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
กำชับคณะกรรมการประมาณราคากลางจัดทำรายการราคากลาง
ใหแยกรายละเอียดเนือ้ งานใหละเอียดมากทีส่ ดุ โดยแยกปริมาณวัสดุ
เปนรายการ ๆ ไป เมือ่ ไดปริมาณวัสดุแลว จึงนำไปหาคาวัสดุ คาแรงงาน
คาภาษี คากำไร คาอำนวยการและคาดำเนินงาน ตามแนวทางและ
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑการคำนวณราคากลางงานกอสราง
ตามมติคณะรัฐมนตรีหรือตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด แลวแตกรณี
โดยใหปฏิบตั ติ ามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยวิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับ
การจางเหมากอสรางของกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ขอ 9 และหนังสือสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0407/268
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2559 เรื่อง มาตรการในการกำกับดูแล
การคำนวณราคากลางและการควบคุ ม คุ ณ ภาพงานกอสราง
โดยเครงครัด

การกำหนดรูปแบบบางรายการ ไมไดเกิด
กอนการออกแบบกอสรางควรมีการสำรวจพื้นที่จริงใหไดขอมูล
จากการสำรวจพืน้ ทีจ่ ริง
ทีถ่ กู ตองครบถวนนำมาใชประกอบการออกแบบกอสราง เพือ่ ใหเกิด
ความมั่นใจวา การออกแบบมีความถูกตอง ครบถวน เหมาะสมกับ
สภาพพืน้ ทีท่ จ่ี ะดำเนินโครงการ รวมทัง้ ใหมกี ารสอบทานความถูกตอง
ครบถ ว นของการประมาณราคากลางกั บ รู ป แบบก อ สร า ง
และใหคณะกรรมการประมาณราคากลาง จัดทำราคากลาง โดยแยก
รายละเอี ย ดเนื ้ อ งานให ช ั ด เจนตามระเบี ย บกรุ ง เทพมหานคร
วาดวยวิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการจางเหมากอสรางของกรุงเทพมหานคร
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 อยางเครงครัด
คำนวณคาใชจายพิเศษตามขอกำหนด
พิจารณาค า ใช จ า ยพิ เ ศษตามข อ กำหนดและค า ใชจ  ายอื ่ น
และค า ใช จ  า ยอื ่ น ที ่ จ ำเป น ต อ งมี ม ากเกิ น ที่จำเปนตองมีใหเหมาะสมตามความจำเปน โดยคำนึงถึงประโยชน
ความจำเปนทำใหกรุงเทพมหานครสูญเสีย และความคุมคาที่กรุงเทพมหานครจะไดรับ รวมถึงผลภายหลังจาก
เงินงบประมาณสูงเกินไป
การดำเนินงานโครงการแลวเสร็จ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง
ดวนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555
เรือ่ งหลักเกณฑการคำนวณราคากลางงานกอสรางของทางราชการ
การดำเนินโครงการจางเหมากอสราง ใหถือปฏิบัติตามหนังสือ
ไมมีแบบแสดงการคำนวณและเหตุผล
ความจำเปนสำหรับคาใชจายพิเศษฯ ตามที่ กระทรวงการคลัง ดวนทีส่ ดุ ที่ กค 0421.5/ว27 ลงวันที่ 30 มีนาคม
หลักเกณฑการคำนวณราคากลางงานกอสราง 2555 เรื่อง หลักเกณฑการคำนวณราคากลางงานกอสรางของ
กำหนดใหตรวจสอบ
ทาง ราชการ
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รายงานประจำป 2559

ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
จัดซื้อครุภัณฑในราคาที่สูงกวาราคา
มาตรฐานครุ ภ ั ณ ฑ ข องสำนั ก มาตรฐาน
งบประมาณ สำนักงบประมาณและเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะพืน้ ฐานครุภณ
ั ฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกำหนด

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
- ตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีจัดซื้อครุภัณฑในราคาที่สูงกวาราคา
มาตรฐานครุภณ
ั ฑของสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ
หรือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะพื้นฐานครุภัณฑ
คอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประจำปงบประมาณ 2555 หรือราคาขายในทองตลาด
- การดำเนินโครงการทีม่ กี ารจัดซือ้ ครุภณ
ั ฑใหหนวยงานกำกับดูแล
การคำนวณราคากลางใหเหมาะสม โดยพิจารณาราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ
ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร
หรือสืบราคาทองตลาด ขอมูลจากเว็บไซตตาง ๆ เปนราคาอางอิง
โดยตระหนักถึงประโยชนของกรุงเทพมหานครเปนสำคัญและถือปฏิบตั ิ
ตามขอบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของโดยเครงครัด

ครุภัณฑมีราคาสูงกวาราคาทองตลาด

การจัดหาพัสดุใหคณะกรรมการกำหนดรางขอบเขตของงาน
และเจาหนาทีท่ เ่ี กีย่ วของตองมีความระมัดระวังรอบคอบในการพิจารณา
ความเหมาะสมในการกำหนดราคากลาง โดยพิจารณาราคามาตรฐาน
ครุภัณฑของสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณหรือ
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะพืน้ ฐานครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำป
งบประมาณ 2555 หรือราคาขายในทองตลาด

การประมาณราคากลางงานครุภัณฑ
กำชับคณะกรรมการประมาณราคากลางในการจัดทำบันทึกแสดง
สูงกวาราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ หรือราคาตลาด รายละเอียดของการสืบราคาและการกำหนดราคาไวเปนหลักฐาน
เพื่อใชอางอิงแหลงที่มาของการคำนวณราคา โดยพิจารณาราคา
มาตรฐานครุภณ
ั ฑของสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ
หรือราคาขายในทองตลาด
การคำนวณราคากลางงานกอสราง
งานทาง (คา Factor F) สูงกวาเกณฑ
ราคากลางทีก่ ำหนด

กำชั บ เจ า หน า ที ่ ผ ู  ร ั บ ผิ ด ชอบที ่ ม ี ส  ว นเกี ่ ย วข อ ง ตรวจสอบ
การคำนวณราคากลางและจำนวนเงินทีจ่ ะตองเบิกจายอยางละเอียด
รอบคอบ เพื่อมิใหเกิดกรณีเบิกจายเงินงบประมาณสูงเกินกวา
ทีค่ วรจะเปน โดยถือปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ขอบัญญัติ ระเบียบและหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวของ และคำนึงถึงประโยชนของกรุงเทพมหานคร
เปนสำคัญ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนทีส่ ดุ ที่ กค 0421.5/ว27
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 เรือ่ ง หลักเกณฑการคำนวณราคากลาง
งานกอสรางของทางราชการ

การกำหนดเงือ่ นไขในการนำคา Factor F
ใหคณะกรรมการประมาณราคากลางระมัดระวังในการกำหนด
ไปใชในการคำนวณราคากลางยังไมเหมาะสม เงือ่ นไขทีใ่ ชในการคำนวณ Factor F ใหเหมาะสมโดยถือปฏิบตั ติ าม
ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจางเหมา
กอสรางของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2534 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
ขอ 9 (1) อยางเครงครัด
ราคาเริ่มตนในการประมูลดวยระบบ
ดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง กรณีกำหนดวงเงินเริ่มตน
อิเล็กทรอนิกสสูงกวาวงเงินที่คณะกรรมการ ในการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสสงู กวาวงเงินทีป่ ระมาณการไว
ประมาณการฯ กำหนด
เพื่อหาแนวทางในการปองกันมิใหเกิดเหตุขึ้นอีก
สำนักงานตรวจสอบภายใน
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การประมาณการจางเหมาเอกชนดูแล
และบำรุงรักษาตนไมฯ ไมมีรายละเอียด
ประกอบการคำนวณราคา

ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการประมาณการคาจางเหมาเอกชน
ดูแลและบำรุงรักษาตนไม ศึกษาและทำความเขาใจหลักเกณฑ
การจางเหมาดูแลและบำรุงรักษาตนไมฯ ของสำนักสิง่ แวดลอม โดยหาก
จะดำเนินการจางเหมาฯ ในครั้งตอไปใหนำหลักเกณฑการจางเหมา
เอกชนดูแลและบำรุงรักษาตนไมของสำนักสิ่งแวดลอมมาประกอบ
การคำนวณประมาณการคาจางเหมา

- การกำหนดราคากลางของครุภัณฑ หากไมมีราคามาตรฐาน
ไมพบรายละเอียดของราคารถขุดยาย
ตนไม ทำใหไมสามารถตรวจสอบความเหมาะสม ของสำนักงบประมาณและราคาทีเ่ คยซือ้ ครัง้ หลังสุด ภายในระยะเวลา
ของราคาครุภัณฑและอุปกรณประกอบของ 2 ปงบประมาณ ใหมีการสืบราคาทองตลาดจากเว็บไซตตาง ๆ
เปนราคาอางอิงดวย โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรุงเทพมหานคร
รถขุดยายตนไมได
ที่ กท 1305/434 ลงวันที่ 26 เมษายน 2556 เรือ่ ง การปรับปรุง
หลักเกณฑแนวทางและวิธีปฏิบัติในการเปดเผยราคากลางของ
ทางราชการ
- การจัดซื้อครุภัณฑที่มีเครื่องกลและเครื่องทุนแรงเปนอุปกรณ
ประกอบ ซึ่งครุภัณฑดังกลาวไมมีการจำหนายแบบสำเร็จรูปทั่วไป
ในทองตลาด ใหดำเนินการแจกแจงราคาครุภณ
ั ฑและอุปกรณประกอบ
รวมทั้งรายละเอียดราคาคาวัสดุและคาแรงแตละรายการใหชัดเจน
เพื ่ อ ให ก ารจั ด ซื ้ อ ครุ ภ ั ณ ฑ ด ั ง กล า วเป น ไปอย า งเหมาะสมและ
เกิดประโยชนสงู สุดแกกรุงเทพมหานคร โดยใหถอื ปฏิบตั กิ ารดำเนินการ
จัดซื้อครุภัณฑที่มีเครื่องกลและเครื่องทุนแรงเปนอุปกรณประกอบ

การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)
ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)
บางรายการทำใหกรุงเทพมหานครเสียประโยชน
ไดแก อัตราเงินเดือนของบุคลากรโครงการฯ
ตามขอกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) สูงกวา
ราคากลางการจางที่ปรึก ษากำหนด และ
การกำหนดตำแหนงบุคลากรประจำโครงการฯ
เกินความจำเปน และไมระบุลกั ษณะงาน (Job
description)

- ใหหาผูร บั ผิดชอบชดใชนำเงินสงคืนคลังกรุงเทพมหานคร กรณี
อัตราเงินเดือนของบุคลากรโครงการฯ สูงกวาราคากลางการจาง
ทีป่ รึกษากำหนด และใหชแ้ี จงกรณีบคุ ลากรประจำโครงการทีก่ ำหนดวุฒิ
ต่ำกวาราคากลางการจางทีป่ รึกษากำหนดแตอตั ราเงินเดือนสูงกวา และ
ใหดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงหากพบวาการจางในตำแหนง
ดังกลาวมีอัตราเงินเดือนสูงกวาราคากลางการจางที่ปรึกษากำหนด
ใหหาผูรับผิดชอบชดใชเพื่อนำเงินสงคืนคลังกรุงเทพมหานครตอไป
- การดำเนินโครงการควรกำหนดตำแหนงและอัตราคาจาง
ให เหมาะสมเพื่อเปนการใชเงินงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
อยางคุมคา กอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับกรุงเทพมหานคร

การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)
การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ใหพิจารณาถึงสภาพพื้นที่
ทีไ่ มเหมาะสม ทำใหวสั ดุอปุ กรณมคี วามเสีย่ ง ความเหมาะสมคงทนของวัสดุอุปกรณ การดูแลรักษา คาใชจาย
ตอการเสือ่ มสภาพ
ทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง เพือ่ วิเคราะหความคุม คากอนดำเนินการ ทำใหการใชจา ย
เงินงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
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กำหนดคุณลักษณะเฉพาะในสวนที่เปน
หัวขอและรายละเอียดยอยไมตรงกัน

ตรวจสอบกรณีคณ
ุ ลักษณะของครุภณ
ั ฑทม่ี รี ายละเอียดในขอบเขต
ของงาน (TOR) ไมตรงกันและใหตรวจสอบครุภัณฑที่ไดรับ
วามี คุณลักษณะตรงตามความตองการใชงานอยางสมประโยชนและ
ในราคาที่เหมาะสม

การกำหนดเงื่อนไขการสั่งซื้อตนไมยืนตน
ควรกำหนดเงือ่ นไขการสัง่ ซือ้ ตนไมยนื ตน ใหเปนไปตามมาตรฐาน
ไม เ ป น ไปตามมาตรฐานการจั ด ซื ้ อ ต น ไม การจัดซื้อตนไมที่กรุงเทพมหานครกำหนด เพื่อใหตนไมยืนตน
ที่กรุงเทพมหานครกำหนด
ที่กรุงเทพมหานครไดรับมีความสมบูรณแข็งแรง
การดำเนินการจัดซื้อจัดจางใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของปฏิบัติงาน
คณะกรรมการกำหนดรางขอบเขตของงาน
ลงลายมือชือ่ เพียงหนาสุดทายของรางขอบเขต ดวยความระมัดระวังรอบคอบในการจัดทำและตรวจสอบเอกสาร
ของงาน หากรายละเอียดถูกแกไข อาจทำให หลักฐานตาง ๆ ใหมคี วามถูกตอง ทัง้ นีค้ วรเพิม่ ระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการฯ ไมทราบถึงรายการทีแ่ กไข ดานเอกสารการทำสัญญาและขอบเขตของงานใหรดั กุม เพือ่ ปองกัน
ไมใหเกิดการปฏิบัติงานที่ไมสุจริต โดยคณะกรรมการกำหนด
รางขอบเขตของงานลงลายมือชื่อในเอกสารรางขอบเขตของงาน
(TOR) และเอกสารทุกฉบับที่จัดทำขึ้น

การควบคุมงาน การตรวจรับพัสดุและการตรวจการจาง
ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
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ผูค วบคุมงานไมไดจดั ทำบันทึกรายงาน
ผลการทำงานของผูรับจางเสนอใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบเปนประจำ
ทุกสัปดาห และคณะกรรมการตรวจการจาง
ไมมีการติดตามทวงถามรายงานจาก
ผูควบคุมงาน

กำชับใหผูควบคุมงานรายงานสภาพการปฏิบัติงานของผูรับจาง
เสนอคณะกรรมการตรวจการจางเปนประจำทุกสัปดาห และใหคณะ
กรรมการตรวจการจางดำเนินการตรวจสอบบันทึกรายงานผลการทำงาน
ของผูรับจางกับแบบรูปรายการทุกสัปดาห ทั้งนี้ ใหถือปฏิบัติตาม
ขอบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรือ่ ง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และทีแ่ กไข
เพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ขอ 67, 68 อยางเครงครัด
การรายงานผลการควบคุมงานจางเหมา
กำชับผูค วบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจางปฏิบตั หิ นาที่
กอสรางไมครบถวนตามสัญญา และไมระบุ ตามขอบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรือ่ ง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และ
สถานทีป่ ฏิบตั งิ านของผูร บั จาง รวมทัง้ เหตุผล ทีแ่ กไขเพิม่ เติม พ.ศ. 2548 ขอ 67 และขอ 68 อยางเครงครัด
ความจำเปนในการเปลี่ยนแปลงสถานที่
ดำเนินการ
- ใหประสานผูร บั จางดำเนินการแกไขเนือ้ งานใหถกู ตอง ครบถวน
รายละเอียดเนือ้ งานทีก่ อ สรางไมครบถวน
ไมตรงตามสัญญาและแบบแสดงรายการ ตามขอกำหนดในสัญญา หากปริมาณเนื้องานสวนใดไมสามารถ
ปริ มาณงานและราคากลาง โดยเนื้องาน ดำเนินการแกไขปรับปรุงหรือไมมีความจำเปนตองดำเนินการ
ที่ผูรบั จางดำเนินการไดจริงนอยกวาสัญญา ใหหาผูรับผิดชอบชดใชเงินงบประมาณที่เบิกจายเกินกวาเนื้องาน
ที่ทำไดจริงโดยเร็ว
- ตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีผูรับจางทำงานไดปริมาณเนื้องาน
นอยกวาเนื้องานตามสัญญา หากพบวามีความเสียหายเกิดขึ้น
แกกรุงเทพมหานครใหหาตัวผูรับผิดชอบชดใช
- กรณีเนื้องานบางรายการมีปริมาณงานไมเปนไปตามสัญญาฯ
กำหนด ใหเบิกจายเงินใหกับผูรับจางตามปริมาณงานที่ทำไดจริง
สำนักงานตรวจสอบภายใน
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- สำรวจพื้นที่กอสรางใหละเอียด ชัดเจนและรวมประชุมกับ
ผูใชประโยชนหรือผูที่เกี่ยวของกอนการกำหนดแบบรูป รายการ
รายละเอี ย ดและขอ กำหนดในสั ญ ญา เพื่ อ ลดปญ หาอุปสรรค
ที่อาจเกิ ด ขึ ้ น ในการดำเนิ น งานและสมประโยชน ใ นการใช ง าน
โดยถือปฏิบตั ติ ามหนังสือสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0405/1183
ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง ใหสำรวจสภาพพื้นที่จริง
กอนการกำหนดปริมาณงานในสัญญาจางกอสราง
- ผูควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจางตองตรวจและ
ควบคุมงานของผูรับจางใหเปนไปตามแบบรูป รายการรายละเอียด
และขอกำหนดในสัญญา หากมีการเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมหรือ
ตัดทอนงานจาง หรือปรากฏวาแบบรูปรายการ รายละเอียด
มีความขัดแยงกันตองจัดทำบัญชีปรับเพิ่ม – ลดเนื้องานใหถูกตอง
ตามเนื้องานที่ทำไดจริง ทั้งนี้ใหถือปฏิบัติตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรือ่ ง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2548 ขอ 67 และ 68 โดยเครงครัด
- การจัดทำโครงการกอสราง ใหหนวยงานกำกับดูแลการดำเนินงาน
โครงการใหถูกตอง ครบถวน ตรงตามขอกำหนดในสัญญา เพื่อมิให
เกิดกรณีเบิกจายเงินงบประมาณสูงเกินกวาความเปนจริง รวมทั้ง
จัดเก็บเอกสารประกอบหลักฐานการจาย (ฎีกาหลังจาย) ใหครบถวน
เพื่อเปนประโยชนในการรับการตรวจสอบจากหนวยตรวจสอบ
ทั้งภายในและภายนอก

คณะกรรมการตรวจการจางตรวจรับงานจาง ผูค วบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจาง ตรวจรับงานจางและ
บางรายการมากกว า เนื ้ อ งานที ่ ผ ู  ร ั บ จ า ง ควบคุมงานของผูรับจางใหเปนไปตามแบบรูป รายการ รายละเอียด
ทำไดจริง
และขอกำหนดในสัญญา หากมีการเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมหรือ
ตัดทอนงานจาง หรือปรากฏวาแบบรูปรายการ รายละเอียด
มีความขัดแยงกัน ตองจัดทำบัญชีปรับเพิ่ม – ลดเนื้องานใหถูกตอง
ตามเนือ้ งานทีท่ ำไดจริง ทัง้ นีใ้ หถอื ปฏิบตั ติ ามขอบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร
เรือ่ ง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ขอ 67 และ 68 โดยเครงครัด
- กำชับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใหเพิม่ ความละเอียดรอบคอบ
ครุภัณฑบางรายการชำรุด บางรายการ
ในการตรวจสอบพัสดุที่สงมอบใหเปนไปตามขอกำหนดในสัญญา
มีใหตรวจสอบไมครบถวน
เพื ่ อ ให ไ ด พ ั ส ดุ ท ี ่ ถ ู ก ต อ งมี ค ุ ณ ภาพและสามารถใช ป ระโยชน ไ ด
ตรงตามวัตถุประสงคของการจัดซื้อ โดยใหถือปฏิบัติตามขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ขอ 66 โดยเครงครัด
- ใหเจาหนาทีท่ ร่ี บั ผิดชอบในการดูแลรักษาทรัพยสนิ หมัน่ ตรวจสอบ
ทรัพยสินอยางสม่ำเสมอ
- แตงตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงเพื่อหาผูรับผิดชอบ
กรณีไมมีครุภัณฑใหตรวจสอบ
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ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
เนือ้ งานชำรุด บกพรอง บางรายการ
ไมสามารถใชงานได

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
- ประสานผูร บั จางใหดำเนินการปรับปรุง แกไขเนือ้ งานใหถกู ตอง
ครบถวนตามสัญญา
- ตรวจสอบสภาพความพรอมใชงานของผลงานทีผ่ รู บั จางสงมอบ
หากพบขอบกพรองประการใด ใหรบี แจงผูร บั จางดำเนินการปรับปรุง
แกไขใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาการประกันเพื่อเปนการประหยัด
คาใชจาย

ผูรับจางใชวัสดุไมตรงตามรายละเอียด
- คณะกรรมการตรวจรับงานจางควรตรวจสอบงานที่ผูรับจาง
แนบทายสัญญากำหนด
สงมอบใหละเอียดและงานที่สงมอบตองอยูในสภาพที่เรียบรอย
พรอมใชงาน
- การตรวจรับพัสดุทุกครั้ง ควรมีภาพถายของพัสดุประกอบ
ต น ไม ท ี ่ ต รวจรับไมถูกตอง ตรงตาม
รายละเอียดแนบทายสัญญาซื้อขายและ การตรวจรับและการสงมอบพัสดุตาง ๆ ใหกับหนวยงานทุกครั้ง
มีกระถางตนไมใหตรวจนับไมครบถวน
ควรมีเอกสารการสงมอบใหครบถวนทุกรายการ เพือ่ ยืนยันความถูกตอง
ครบถวน
- เอกสารประกอบการตรวจรับวัสดุที่จำเปนตองใชรถบรรทุก
จัดสงหลายครั้ง ควรมีเอกสารที่ชัดเจนในการจัดสงวัสดุแตละครั้ง
ไวประกอบการตรวจรับวัสดุนน้ั เพือ่ ใชยนื ยันความถูกตองในการปฏิบตั ิ
หนาที่ของคณะกรรมการตรวจรับวัสดุ
- การจัดซื้อตนไมพรอมกระถาง เมื่อมีการนำตนไมออกจาก
กระถางไปดำเนินการปลูก และนำกระถางกลับมาใชประโยชนใหม
ใหจัดทำบัญชีวัสดุกระถาง เพื่อประโยชนในการควบคุมวัสดุและ
สามารถทราบยอดกระถางตนไมทม่ี อี ยู โดยถือปฏิบตั ติ ามขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ขอ 145 และขอ 146
- กำชับใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมคี วามรอบคอบในการตรวจรับ
การตรวจรับพัสดุไมเปนไปตามสัญญา
กำหนด โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พัสดุ ทั้งนี้ จะตองมั่นใจไดวาผูซื้อไดรับพัสดุถูกตอง ครบถวน
ตรวจรับงานกอนการสงมอบและระยะเวลา ตามสัญญา จึงจะทำการตรวจรับพัสดุนน้ั ๆ เพือ่ ปองกันการไดรบั พัสดุ
ุ สมบัตไิ มครบถวน โดยถือปฏิบตั ติ ามขอบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร
การประกั น ความชำรุ ด บกพร อ งน อ ยกว า ทีม่ คี ณ
เรือ่ ง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ทองตลาด
ขอ 66 กำหนดอยางเครงครัด
- การกำหนดเงือ่ นไขการรับประกันตาง ๆ หนวยงานควรมีการสืบคน
ขอมูลของทองตลาด เพื่อนำมาใชกำหนดเปนเงื่อนไขในการซื้อขาย
ของกรุงเทพมหานคร เพือ่ ใหกรุงเทพมหานครไดรบั ประโยชนสงู สุด
การดำเนินงานบางรายการของผูขาย
ไมเปนไปตามสัญญากำหนด ไดแก รถขุดยาย
ตนไมไมไดรบั บริการตรวจซอมฯ ตามมาตรฐาน
บริษัทผูผลิต ณ ศูนยบริการมาตรฐาน ไมมี
คูม อื การใชงานรถ คูม อื ชุดขุดและเคลือ่ นยาย
ตนไม คูมือรายละเอียดอะไหลตัวรถตามที่
กำหนดในสัญญาใหตรวจสอบ

- ประสานผูขายเพื่อจัดสงคูมือการใชงานรถ คูมือชุดขุดและ
เคลือ่ นยายตนไม คูม อื รายละเอียดอะไหลตวั รถ ตามทีก่ ำหนดในสัญญา
ใหครบถวน ทั้งนี้คูมือตองเปนฉบับภาษาไทยและมีรายละเอียด
ตรงตามทีก่ ำหนดไวในสัญญาและเปนไปตามขอบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร
เรือ่ ง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และแกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ขอ 126
- กรณีงานทีม่ กี ารรับประกันความชำรุดบกพรอง ควรใหหวั หนา
สวนราชการผูครอบครองพัสดุหรือผูไดรับมอบหมายเปนผูดูแล

สำนักงานตรวจสอบภายใน
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บำรุงรักษา และตรวจสอบความชำรุดบกพรองตามเงื่อนไขในสัญญา
ทั้งนี้ เจาหนาที่พัสดุตองแจงกำหนดระยะเวลาประกันความชำรุด
บกพรองตามสัญญา พรอมสงสำเนาสัญญาใหหัวหนาสวนราชการ
ผูค รอบครองพัสดุทราบพรอมกับการสงมอบพัสดุทกุ ครัง้ เพือ่ ประโยชน
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามสัญญากำหนด
การดำเนินโครงการลาชากวาสัญญา
ภายหลังจากไดรบั ขอบัญญัตงิ บประมาณประจำป ใหเรงดำเนินการ
หรือลาชากวาแผนการจัดซือ้ จัดจางกำหนด จัดหาผูร บั จางทันที เพือ่ ใหการดำเนินงานโครงการแลวเสร็จตามแผน
การจัดซื้อจัดจางประจำปหรือสัญญากำหนด
ผูร บั จางดำเนินงานลาชา โดยไมมหี นังสือ
ใหหนวยงานมีหนังสือแจงคาปรับกับผูขายหรือผูรับจางทราบ
แจงเรงรัด
เมื่อครบกำหนดสัญญา พรอมแจงอัตราคาปรับ และเมื่อผูรับจาง
สงงานจางแลว ตองมีหนังสือสงวนสิทธิการปรับอีกครัง้ ตามประมวล
กฎหมายแพงมาตรา 38 วรรคทายกำหนด
ผูร บั จางทำงานแลวเสร็จลาชากวาระยะ
เวลาทีก่ ำหนดไวในสัญญาจาง เนือ่ งจาก
ติดปญหาอุปสรรคจากแนวทอประปา

กำชั บ เจ า หน า ที ่ ร ั บ ผิ ด ชอบให ส ำรวจสภาพพื ้ น ที ่ ใ ห ช ั ด เจน
กอนการกำหนดปริมาณงานและรูปแบบงานกอสราง เพือ่ ใหไดขอ มูล
ที่ถูกตองในการกำหนดปริมาณงานที่สอดคลองกับสภาพที่เปนจริง
ทั้งนี้หากเกิดความเสียหายอันเกิดจากการไมปฏิบัติตามแนวทาง
ดังกลาว ใหผูบังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยตามสมควรแกกรณี
ตามหนังสือสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0405/1183
ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง ใหสำรวจสภาพพื้นที่จริง
กอนการกำหนดปริมาณงานในสัญญาจางกอสราง โดยเครงครัด

สวนราชการบางแหงมีถงั ดับเพลิง
ใหตรวจสอบไมครบถวน

- ใหตั้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงเพื่อหาผูรับผิดชอบ กรณี
มีถังดับเพลิงใหตรวจสอบไมครบถวน
- จัดทำบัญชีวัสดุเพื่อควบคุมถังดับเพลิง โดยใหมีรายละเอียด
ครบถวน และมีหลักฐานการรับ - จายไวประกอบการตรวจสอบรายการ
โดยใหถือปฏิบัติตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ
พ.ศ. 2538 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ขอ 145-148
โดยเครงครัด

ไมมคี รุภณ
ั ฑและอุปกรณตามโครงการฯ
ใหคณะกรรมการรักษาทรัพยสินตรวจสอบความครบถวน
ใหตรวจสอบหลายรายการ
ถูกตอง และสภาพความพรอมใชงานของครุภัณฑและอุปกรณ
ตามโครงการจางเหมากอสราง และรายงานผลใหทราบโดยเร็ว
สือ่ อิเล็กทรอนิกสฯ ทีไ่ ดรบั ไมเปนไปตาม
รายละเอี ย ดที ่ ก ำหนดไว ใ นร า งขอบเขต
ของงาน (TOR) และจัดสรรใหกับโรงเรียน
ไมเหมาะสม สงผลใหเกิดการใชจายมาก
เกินความจำเปน
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ใหติดตามประเมินผลการใชงานสื่อการเรียนการสอนแตละชนิด
ที่จัดสรรใหกับทางโรงเรียนอยางจริงจัง เพื่อใหทราบผลการใชงาน
วาเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม มีปญหาอุปสรรคอยางไร และ
หาแนวทางการแกไขเพื่อใหการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสอาเซียนศึกษา
เกิดประโยชนและเกิดความคุม คาอยางแทจริง รวมทัง้ ประชาสัมพันธ
ใหโรงเรียนทราบถึงสิทธิการใชสื่อฯ สำหรับโรงเรียน โดยระบุชื่อผูใช
(Username) และรหัสผาน (Password) ของแตละโรงเรียน
แบบไมจำกัดจำนวนผูเรียนสำหรับการเขาเรียนบนระบบออนไลน
บนเครือขายอินเตอรเน็ต เนือ่ งจากใกลจะหมดระยะเวลาการรับประกัน
แลว

ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

- การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ควรพิจารณาจาก
ไมไดแตงตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุจาก
ผูช ำนาญการหรือผูท รงคุณวุฒิเกีย่ วกับพัสดุ ผูช ำนาญการหรือผูท รงคุณวุฒทิ ม่ี คี วามรูเ กีย่ วกับพัสดุหรืองานจางนัน้ ๆ
เป น กรรมการ ทำให ไ ด ร ั บ ครุ ภ ั ณ ฑ ท ี ่ ม ี เขารวมเปนกรรมการดวย
- การตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตองตรวจสอบ
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะไมเปนไป
พัสดุใหครบถวน ถูกตอง ตามรายละเอียดและคุณลักษณะของพัสดุ
ตามทีก่ ำหนดไว
และขอกำหนดในสัญญา ในกรณีทเ่ี ห็นวาพัสดุทส่ี ง มอบมีรายละเอียด
ไมเปนไปตามขอกำหนดในสัญญาหรือขอตกลงใหรายงานผูสั่งซื้อ
หรือผูส ง่ั จางผานหัวหนาเจาหนาทีพ่ สั ดุเพือ่ ทราบหรือสัง่ การแลวแตกรณี
โดยใหถือปฏิบัติตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ
พ.ศ. 2538 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ขอ 31
วรรค 3 และขอ 66 (4) (5) โดยเครงครัด
ติดตัง้ วัสดุกอ นทีจ่ ะไดรบั อนุมตั ิใหใชวสั ดุ

- ใหตรวจสอบวัสดุทต่ี ดิ ตัง้ กอนไดรบั อนุมตั ใิ หใชวสั ดุจากผูว า จาง
วาถูกตองตามยี่หอ รุนและรูปแบบที่ผูรับจางเสนอขออนุมัติ
ใชวัสดุหรือไม
- ใหหนวยงานถือปฏิบัติตามรายการมาตรฐานงานอาคารของ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546 ทีว่ า “ผูร บั จางตองจัดสงวัสดุและอุปกรณ
ทีร่ ะบุในรูปแบบและรายการประกอบแบบใหผค ู วบคุมงานเสนออนุมตั กิ อ น
จึงจะทำการสั่งซื้อนำเขาไปในบริเวณงานกอสรางได ผูรับจาง
จะตองจัดสงตัวอยางเหลานั้นขออนุมัติกอนการใชงานวัสดุ”

การตรวจรั บพั ส ดุท ี ่ประกอบกั นเป นชุ ด หรื อ หน วย ถ าขาด
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุ
ซึ่งประกอบกันเปนชุดหรือหนวย แตยังไมมี สวนประกอบอยางใดอยางหนึง่ ไปแลวจะไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ
การติดตัง้ และไมไดรายงานผูส ง่ั ซือ้ หรือสัง่ จาง ใหถอื วาผูข ายยังมิไดสง มอบพัสดุนน้ั และโดยปกติใหรบี รายงานผูส ง่ั ซือ้
เพือ่ แจงใหผขู ายหรือผูร บั จางทราบ
หรือผูส ง่ั จางเพือ่ แจงใหผขู ายหรือผูร บั จางทราบ ภายใน 3 วันทำการ
นับแตวันที่ตรวจพบ ทั้งนี้ ใหถือปฏิบัติตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรือ่ ง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2548 ขอ 66 (6)
โครงการฝกอบรมฯ มีจำนวนวิทยากร
ใหตรวจสอบวามีวทิ ยากรทีไ่ ปใหความรูต ามโครงการฯ ในแตละรุน
ไมครบตามทีโ่ ครงการฯ กำหนด, การเบิกจายเงิน ที่พักคางเปนจำนวนกี่ราย และหากพบวามีวิทยากรในแตละรุน
คาเชาทีพ่ กั คาอาหาร คาอาหารวางและเครือ่ งดืม่ ที่พกั คางไมครบ ใหนำเงินสงคืนเพิ่มเติมเปนคาเชาที่พัก คาอาหาร
สำหรับวิทยากรไมถูกตอง, จัดทำหนังสือเชิญ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ตอไป
วิทยากรไมครบถวน, เอกสารหนังสือเชิญวิทยากร
ไมถูกตอง ไมตรงกับหลักฐาน การเบิกจาย

สำนักงานตรวจสอบภายใน
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การควบคุมพัสดุและการบันทึกขอมูลในระบบงานบัญชีทรัพยสิน (MIS2)
ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

จัดทำบัญชีวัสดุไมถูกตอง ไมครบถวน
- บันทึกบัญชีวัสดุโดยลงรายละเอียดใหครบถวน ระบุวันที่และ
รวมทัง้ วัสดุบางรายการจัดเก็บไวเปนเวลานาน เลขที่เอกสารการรับพัสดุตามใบตรวจรับพัสดุ
และบางรายการมีการจัดเก็บไมเหมาะสม
- แต ง ตั ้ ง คณะกรรมการตรวจนั บ วั ส ดุ ค งเหลื อ ที ่ ม ี อ ยู  จ ริ ง
เพื่อเปนยอดในการปรับปรุงบัญชีวัสดุใหถูกตอง ครบถวน
- มอบหลักฐานใบสงของ และใบตรวจรับพัสดุใหผูมีหนาที่
บันทึกบัญชีวสั ดุใหครบถวนและทันเวลา เพือ่ ประโยชนในการควบคุม
การรับวัสดุใหถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน
- การนำวัสดุไปใชในการปฏิบัติงานควรดำเนินการเบิก – จาย
ใหถูกตองครบถวน โดยถือปฏิบัติตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2548 ขอ 148
- ใหตรวจนับวัสดุคงเหลือเปรียบเทียบกับบัญชีวสั ดุและหลักฐาน
การเบิกจายวัสดุเปนระยะ ๆ เพื่อใหวัสดุคงเหลือมียอดถูกตอง
ตรงกับบัญชีวัสดุ
ควบคุมและติดตามโรงเรียนทีไ่ ดรบั สือ่ การเรียนการสอน ใหจดั ทำ
ไมจดั ทำทะเบียนคุมสือ่ การเรียนการสอน
ทำใหยากตอการตรวจสอบความถูกตอง ทะเบียนคุมสื่อฯ และบันทึกรายการใหถูกตอง ครบถวน ทุกครั้ง
ครบถวน และขาดขอมูลประกอบการจัดซื้อ เพื่อประโยชนในการควบคุมและตรวจสอบ อีกทั้งยังสามารถ
นำขอมูลสือ่ การเรียนการสอนคงเหลือของแตละโรงเรียนจากทะเบียนคุม
สือ่ การเรียนการสอนใหเหมาะสม
มาประกอบการพิจารณาวางแผนจัดซื้อใหเพียงพอและเหมาะสม
กับการเรียนการสอน ทำใหการใชจายเงินงบประมาณเปนไปอยาง
ประหยัด คุมคา มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ขอ 146
ไมไดบนั ทึกรายการในทะเบียนทรัพยสนิ
(แผนการด) และระบบงานบัญชีทรัพยสนิ
(MIS2)

- ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบบันทึกรายละเอียดในทะเบียนคุม
ทรัพยสนิ (MIS2) และแผนการดใหครบถวนทุกรายการ เพือ่ ประโยชน
ในการควบคุม ดูแลทรัพยสินของทางราชการ
- จัดประชุมแจงใหเจาหนาทีท่ ราบ หากมีการเปลีย่ นแปลงสถานที่
ติดตั้งครุภัณฑใหแจงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการควบคุม ดูแล
ทรัพยสินทราบและดำเนินการแกไขใหถูกตองโดยถือปฏิบัติตาม
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ขอ 146

การบันทึกรับทรัพยสนิ ไมครบถวนและ
ดำเนินการแกไขรายละเอียดทรัพยสินในระบบงานบัญชี
รายละเอียดในระบบงานบัญชีทรัพยสนิ (MIS2) ทรัพยสิน (MIS2) ใหถูกตองตรงกัน พรอมทั้งตรวจสอบขอมูล/
ไมถกู ตอง ครบถวน
รายละเอียดของครุภัณฑในระบบงานบัญชีทรัพยสิน (MIS2)
ใหถูกตองตรงกับครุภัณฑที่ไดรับ
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รายงานประจำป 2559

ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
บันทึกมูลคาไดมาของครุภณ
ั ฑในระบบ
งานบัญชีทรัพยสิน (MIS2) ไมถูกตอง และ
บันทึกครุภัณฑในระบบงานบัญชีทรัพยสิน
(MIS2) ซ้ำซอนกัน

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
- สำรวจและตรวจสอบครุภัณฑทั้งหมดในโครงการฯ ทั้งที่เปน
สิ่งกอสราง สินทรัพยโครงสรางพื้นฐาน และครุภัณฑประเภทอื่น ๆ
เพือ่ บันทึกขอมูลครุภณ
ั ฑทง้ั หมดในระบบงานบัญชีทรัพยสนิ (MIS2)
และแผนการดใหครบถวน สำหรับกรณีทต่ี อ งมีการปรับปรุงแกไข
ใหประสานหนวยงานทีเ่ กีย่ วของเพือ่ ดำเนินการปรับปรุงแกไขมูลคา
ครุภณ
ั ฑและขอมูลในงบการเงินของหนวยงานและกรุงเทพมหานคร
ใหครบถวน ถูกตอง ตรงตามขอมูลจริง
- กำกับดูแลการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีผ่ รู บั ผิดชอบเกีย่ วกับ
การควบคุมครุภณ
ั ฑ ใหบนั ทึกขอมูลครุภณ
ั ฑในระบบงานบัญชีทรัพยสนิ
(MIS2) และแผนการดใหครบถวน ถูกตอง โดยถือปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
ขอบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ โดยเครงครัด

- ใหบนั ทึกแยกประเภทของครุภณ
ั ฑใหถกู ตองตามรหัสทรัพยสนิ
บันทึกครุภณ
ั ฑในระบบงานบัญชีทรัพยสนิ
โดยประสานกองทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ เพื่อแกไขรายการ
(MIS2) โดยไมแยกประเภทของครุภณ
ั ฑ
ครุภัณฑใหถูกตองตามประเภทของทรัพยสิน และดำเนินการพน
แตละรายการในระบบงานบัญชีทรัพยสนิ
หรือเขียนรหัสครุภัณฑที่ครุภัณฑทุกรายการ โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือสำนักการคลัง ที่ กท 1307/9780 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2557
เรือ่ ง โครงการสำรวจและตรวจสอบทรัพยสนิ ของกรุงเทพมหานคร
โดยเครงครัด
ไมเขียนรหัสครุภณ
ั ฑทต่ี วั ครุภณ
ั ฑ หรือ
เขียนรหัสครุภณ
ั ฑไมถกู ตอง

ใหพน รหัสครุภณ
ั ฑทต่ี วั ครุภณ
ั ฑใหครบถวนถูกตองเพือ่ ประโยชน
ในการควบคุมและตรวจสอบ

- สำรวจถังดับเพลิงคงเหลือ หากมีจำนวนมากเกินความจำเปน
สถานที่ในการจัดเก็บถังดับเพลิง
ไมเพียงพอ ไมเหมาะสม รวมทั้งตรวจสอบ ให พ ิ จ ารณาจั ด สรรให ห น ว ยงานอื ่ น ในสั ง กั ด กรุ ง เทพมหานคร
พบถังดับเพลิงบางสวนนำไปเก็บไวในรถ- ตามความเหมาะสมของลักษณะการใชงาน ทัง้ นี้ การโอนพัสดุระหวาง
ดับเพลิงที่ชำรุด และนำไปเก็บไวตางจังหวัด หนวยงาน ใหถอื ปฏิบตั ติ ามขอบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรือ่ ง การพัสดุ
พ.ศ. 2538 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ขอ 152
- ใหสว นราชการทีไ่ ดรบั ถังดับเพลิงพิจารณาแจกจายถังดับเพลิง
ตามความจำเปนและเหมาะสมตอการนำไปใชงาน

สำนักงานตรวจสอบภายใน
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เอกสารและหลักฐานประกอบการเบิกจาย
ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

ใบแจงปริมาณงานและราคา (Bill of
Quantities) ประกอบสัญญาจางบางรายการ
ไมแสดงรายละเอียดเนือ้ งานในการปรับปรุง
และไมไดบันทึกภาพถายระบุวัน เดือน ป
ภายหลังวันครบกำหนดสัญญาจางหนึง่ วัน
ตามหนังสือสัง่ การทีก่ ำหนด

- แสดงรายละเอียดเนือ้ งาน ปริมาณวัสดุและราคาตอหนวยของ
วัสดุและแรงงานแตละรายการในใบแจงปริมาณงานและราคา (Bill
of Quantities) ประกอบสัญญาจาง หากกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
แกไขเพิม่ เติมหรือตัดทอนเนือ้ งานจางหรือปรากฏวารายการในใบแจง
ปริมาณงานและราคามีความขัดแยงกันตองจัดทำบัญชีปรับเพิม่ - ลด
เนื้องานใหถูกตองตามเนื้องานที่ผูรับจางทำไดจริง เพื่อประโยชน
ในการตรวจรับงานจางและเปนเอกสารประกอบการเบิกจายเงิน
ใหผูรับจางไดอยางถูกตองตามขอเท็จจริง
- ใหหนวยงานถายภาพ (ภาพสี) ของงานตามสัญญาจาง
เพือ่ ประกอบการรายงานผลการตรวจรับงานงวดสุดทาย โดยใหบนั ทึก
และหากผูรับจางทำงานเกินอายุสัญญาจางใหถายภาพในวันที่
งานแลวเสร็จอีกครัง้ หนึง่ โดยถือปฏิบตั ติ ามหนังสือสำนักการคลัง
ที่ กท 1305/687 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 เรือ่ ง แนวทางปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับการรายงานผลการตรวจรับงานจางเหมากอสราง
ตอปลัดกรุงเทพมหานครอยางเครงครัด

- มีภาพถายขณะทีผ่ รู บั จางดำเนินการทุกครัง้ และกำหนดมาตรการ
หลักฐานประกอบการเบิกจายเงินใหผร ู บั จาง
ไมระบุรายละเอียดรายงานผลการปฏิบตั งิ าน เพื่อใหสามารถตรวจสอบการดำเนินการของผูรับจางทุกครั้ง
วาไดจำนวนตามแผนการปฏิบัติงานกำหนดไวหรือไม
ของผูค วบคุมงานทีจ่ ะสามารถทราบไดวา
- ใหผูควบคุมงานจางดำเนินการจดบันทึกสภาพการปฏิบัติงาน
ผูร บั จางดำเนินการไดครบตามสัญญา
ของผูร บั จางและเหตุการณแวดลอมเปนรายวัน พรอมทัง้ ผลการปฏิบตั งิ าน
หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงาน อยางนอย 2 ฉบับ
เพื่อรายงานใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบทุกสัปดาห
ตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538
และทีแ่ กไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ขอ 68 (3)
- ใหนำขอบเขตและรายละเอียดงานจางเหมาบำรุงรักษาระบบ
เอกสารประกอบการเบิกจายเงินคาจางเหมา
พรอมอุปกรณ ไปกำหนดเปนเอกสารสวนหนึง่ ของสัญญาจางเหมาฯ
บำรุ ง รั ก ษาระบบงานฯ แสดงข อ มู ล
- ปรับปรุงรายงานผลการทดสอบระบบฯ ประจำเดือนของ
ไมเพียงพอทีจ่ ะทราบไดวา ผูร บั จางดำเนินการ
บริษัทผูรับจาง ใหแสดงจำนวนหรือปริมาณผลงานที่ปฏิบัติได
ไดครบถวนตามสัญญาจางหรือไม
ใหครบถวนตามรายละเอียดงานจางเหมาบำรุงรักษาระบบฯ
- ใหหนวยงานพิจารณาแตงตั้งผูควบคุมงานเพื่อกำกับดูแล
ใหผรู บั จางปฏิบตั งิ านไดอยางครบถวนตามสัญญา โดยถือปฏิบตั ติ าม
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ขอ 33
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ไมพบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร ประเภทโปรแกรมประยุกต
(Application Software Development)
ในเอกสารที่เปนหลักฐานการจายเงินของ
โครงการ

- หนวยงานเจาของโครงการควรกำชับเจาหนาทีแ่ ละผูท เ่ี กีย่ วของ
ใหจำแนกรายละเอียดคาพัฒนาระบบตามแบบบัญชีราคากลาง
งานพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต (Application Software
Development) และหลักเกณฑที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกำหนด พรอมศึกษาคำอธิบายและรายละเอียด
ในแบบบัญชีราคากลางฯ กอนเริม่ คำนวณราคากลางเพือ่ ปองกันไมให
ผิดพลาด รวมทัง้ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการ
นโยบายการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกรุงเทพมหานคร
ควรพิจารณาบัญชีราคากลางฯ ของทุกโครงการที่จะพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอรเพือ่ ใหการพิจารณาเห็นชอบจัดสรรหรือตัง้ งบประมาณ
ใหดำเนินโครงการ มีความเหมาะสม ไมกอใหเกิดความเสียหาย
ตอกรุงเทพมหานคร

เอกสารหลักฐานการจายเงินปฏิบัติ
ไมถูกตองตามระเบียบ โดยพบวาผูจายเงิน
ไมไดลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองของ
ใบสำคัญคูจาย

กำชับเจาหนาที่ผูจายเงินใหประทับตรา “จายเงินแลว” และ
ลงลายมือชือ่ พรอมวัน เดือน ป กำกับไวในใบสำคัญคูจ า ยใหครบถวน
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการรับเงิน
การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำสงเงิน และการตรวจเงิน
พ.ศ. 2555 ขอ 37

ในการจัดทำสัญญา หนวยงานไมเรียก
เอกสารแนบทายสัญญาซึง่ ถือเปนสวนหนึง่
ของสัญญา

ในการดำเนินการจัดซือ้ จัดจางใหเจาหนาทีท่ เ่ี กีย่ วของปฏิบตั งิ าน
ดวยความระมัดระวังรอบคอบในการจัดทำและตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานตาง ๆ ใหมีความถูกตอง ทั้งนี้ควรเพิ่มระบบการควบคุมภายในดานเอกสารการทำสัญญาและขอบเขตของงานใหรัดกุม
เพื่อปองกันไมใหเกิดการปฏิบัติงานที่ไมสุจริต โดยในการทำสัญญา
เอกสารแนบทายสัญญาทุกฉบับตองลงลายมือชื่อผูขายและผูซื้อ
และพยานดวย

จำนวนเงินภาษีมลู คาเพิม่ ในสัญญา
ไมถกู ตอง

หากพบขอผิดพลาดอันเปนสาระสำคัญภายหลังลงนามสัญญา
ควรดำเนินการแกไขสัญญาใหถูกตองโดยผูมีอำนาจสั่งซื้อสั่งจาง
เพื่อมิใหเกิดขอรองเรียนหรือฟองรองจากคูสัญญา

ผูเขารับการฝกอบรมบางรายเขาอบรม
- การเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูเขาอบรมที่ไมตรงตามคำสั่งฯ
ไมตรงตามรุนตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ตองจัดทำหนังสือขออนุมตั จิ ากผูม อี ำนาจ โดยถือปฏิบตั ติ ามระเบียบ
กำหนด ผูที่ไมมีรายชื่อตามคำสั่งแตเขารับ กรุงเทพมหานครวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม พ.ศ. 2541
การฝกอบรม และผูม รี ายชือ่ ตามคำสัง่ กรุงเทพ- ขอ 6 และขอ 7 (1) กำหนดอยางเครงครัด
มหานครแตไมไดเขารับการฝกอบรม
- การดำเนินการจัดการอบรมหรือสัมมนา ตองจัดทำเอกสาร
หลักฐานใหถูกตอง ครบถวน โดยเฉพาะรายชื่อผูเขารับการอบรม
ตองถูกตองตรงตามคำสั่ง รวมทั้งเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ
เพื่อใชประกอบในการเบิกจายเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร
และเพื่อมิใหเปนขอสังเกตในการตรวจสอบจากหนวยตรวจสอบ
ทั้งภายในและภายนอก

สำนักงานตรวจสอบภายใน
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การดำเนินงานจัดฝกอบรม ควรใหความสำคัญกับการดำเนินงาน
การจัดทำคำสัง่ รายชือ่ ผูเ ขารับการฝกอบรม
ทุกขั้นตอน โดยเฉพาะการจัดทำเอกสารเพื่อใชประกอบในการเบิก
ระบุ ช ื ่ อสกุ ลของผู  เข ารั บการฝ ก อบรม
จายเงินตามโครงการใหเปนไปตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวย
ไมถกู ตอง
คาใชจา ยในการฝกอบรม พ.ศ. 2541 และระเบียบกรุงเทพมหานคร
วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำสงเงิน
และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ทีก่ ำหนด อันเปนการใชเงินงบประมาณ
กรุงเทพมหานครอยางคุมคา และกอใหเกิดประโยชนกับประชาชน
อยางสูงสุด
ใหตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจายใหถกู ตอง โดยเฉพาะ
เอกสารกรมธรรมประกันภัยรถยนตและ
เอกสารใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม กรณีสัญญาจางเหมารถยนตโดยสาร และใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
(แบบ ร.ร.2) สิน้ อายุกอ นวันเดินทางไปอบรม โรงแรม โดยถือปฏิบตั ติ ามขอบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรือ่ ง การพัสดุ
พ.ศ. 2538 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และ
ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน
การเก็บรักษาเงิน การนำสงเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 โดยเครงครัด
การดำเนินการจัดซือ้ จัดจางลาชา สงผลให
การบริหารงบประมาณขาดประสิทธิภาพ
เนือ่ งจากตองยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานคร
เพือ่ เบิกจายใหกบั ผูร บั จาง

- ในการดำเนินการจัดซือ้ จัดจาง ควรเรงดำเนินการใหแลวเสร็จ
ใหทันภายในปงบประมาณหรือตามที่ไดรับอนุมัติใหกันเงินไวเบิก
เหลื่อมป เพื่อใหการใชจายเงินงบประมาณเกิดประโยชนสูงสุด
- การยืมเงินสะสมควรอยูภายใตเงื่อนไขเหตุจำเปนหรือเรงดวน
ตามขอบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรือ่ ง เงินยืมสะสม พ.ศ. 2533 ขอ 6

ไมพบหนังสือการอนุญาตใหใชพื้นที่
- ประสานหนวยงานตนสังกัด เพือ่ ติดตามหนังสือการขออนุญาต
เพือ่ ติดตัง้ ตูค อนเทนเนอรสำหรับกิจกรรมนันทนาการ ใชพื้นที่วางตูคอนเทนเนอรและจัดเก็บหลักฐานไวใหตรวจสอบ
จากการทางพิเศษแหงประเทศไทย
โรงเรียนไมนำเงินเหลือจายจากการใชจา ย
เงินโครงการเด็กยิม้ อิม่ ทอง (อาหารเชา)
สงคืนคลังกรุงเทพมหานคร
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- ใหฝา ยการศึกษาประสานงานกับโรงเรียนในสังกัดนำเงินเหลือจาย
พรอมดอกเบี้ยเงินโครงการเด็กยิ้ม อิ่มทอง (อาหารเชา) สงคืนคลัง
กรุงเทพมหานคร
- ใหโรงเรียนในสังกัดนำเงินเหลือจายจากการดำเนินการโครงการ
อาหารเชาหลังดำเนินการเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงคแลวสงคืนคลัง
กรุงเทพมหานครเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนในแตละปการศึกษา โดยถือ
ปฏิบัติตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0803/7814 ลงวันที่
13 กรกฎาคม 2555 เรือ่ ง ขออนุมตั แิ นวทางการเบิกจายเงินคาอาหารเชา
ของโรงเรียน หนังสือสำนักการศึกษา ดวนทีส่ ดุ ที่ กท 0803/139
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558 เรือ่ ง แนวทางปฏิบตั กิ ารเบิกจายเงินอุดหนุน
รัฐบาลและเงินงบประมาณเบิกแทนกันและ หนังสือสำนักการศึกษา
ดวนที่สุด ที่ กท 0803/15702 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557
เรือ่ ง ขออนุมตั แิ นวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับคาใชจา ยสนับสนุนการศึกษา
แกนกั เรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
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มีการใชจายเงินตามโครงการเด็กยิ้ม
อิม่ ทอง (อาหารเชา) ในแตละภาคเรียน
เกินกวาจำนวนเงินทีไ่ ดรบั จัดสรร

ใหโรงเรียนติดตามผูรับผิดชอบชดใชและนำเงินฝากเขาบัญชี
โครงการอาหารเชา จากนั้นถอนเงินดังกลาวเพื่อนำสงคืนคลัง
กรุงเทพมหานครตอไป

นำสงเงินเหลือจายโครงการเด็กยิ้ม
อิม่ ทอง (อาหารเชา) คืนคลังกรุงเทพมหานคร
ไมถกู ตอง ไมครบถวน

- ใหโรงเรียนตรวจสอบและสอบทานการใชจายเงินโครงการ
เด็กยิ้ม อิ่มทอง (อาหารเชา) ใหถูกตองตรงตามจำนวนนักเรียน
ทีม่ อี ยูจ ริง จากนัน้ คำนวณเงินเหลือจายใหถกู ตองครบถวนและนำสง
คืนคลังกรุงเทพมหานครเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนในแตละปการศึกษา
- เมือ่ สิน้ สุดภาคเรียนในแตละปการศึกษาใหฝา ยการศึกษาเรงรัด
ใหโรงเรียนในสังกัดนำเงินเหลือจายโครงการเด็กยิม้ อิม่ ทอง (อาหาร เชา)
คืนคลังกรุงเทพมหานครใหถูกตองครบถวน

นำสงเงินโครงการเด็กยิ้ม อิ่มทอง
(อาหารเชา) คืนคลังกรุงเทพมหานคร
ลาชาไมเปนไปตามทีร่ ะเบียบฯ กำหนด

- ใหฝา ยการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ปรับปรุงขั้นตอน
การปฏิบตั งิ านดานการนำสงเงิน โดยนำสงเงินภายในวันทีไ่ ดรบั เงิน
หรือถอนเงินทันที ถานำสงไมทนั ภายในวันนัน้ ใหนำสงในวันรุง ขึน้
หรือวันเปดทำการและใหระบุเหตุผลที่นำสงเงินไมทัน
ไวในใบนำสงเงินดวย โดยถือปฏิบตั ติ ามระเบียบกรุงเทพมหานคร
วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำสงเงิน
และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ขอ 73

ประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ
ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

ภายหลังจากการดำเนินโครงการแลวเสร็จ
หนวยงานมีคอมพิวเตอรเกินอัตรากำลัง
ขาราชการในสังกัด

ใหหนวยงานวางแผนการใชงานคอมพิวเตอรทไ่ี ดรบั เพิม่ เติม
จากโครงการฯ ใหเหมาะสม เพือ่ เปนการใชเงินงบประมาณอยางคุม คา
และเมือ่ จะดำเนินการจัดหาหรือจำหนายคอมพิวเตอรใหถอื ปฏิบตั ิ
ตามหนังสือสำนักยุทธศาสตรและประเมินผล ที่ กท 0510/1224
ลงวันที่ 24 มิถนุ ายน 2558 เรือ่ ง หลักเกณฑการพิจารณาการจัดหา
ระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร โดยเครงครัด

การดำเนินโครงการไมบรรลุวตั ถุประสงค
- เรงรัดใหผรู บั จางดำเนินการซอมแซมอุปกรณตา ง ๆ ทีใ่ ชการไมได
เนือ่ งจากอุปกรณใชงานไมไดเปนจำนวนมาก ใหแลวเสร็จโดยเร็วกอนสิน้ สุดการรับประกันความชำรุดบกพรอง
- ในการดำเนินการโครงการควรกำหนดรายละเอียดขอกำหนด
ขอบเขตของงาน (TOR) ใหเหมาะสม รัดกุม และมีความชัดเจน
มากที่สุด เพื่อมิใหกรุงเทพมหานครเสียประโยชน และปองกัน
การรองเรียนจากผูร บั จาง

สำนักงานตรวจสอบภายใน
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- เรงรัดประสานงานใหผรู บั จางดำเนินการซอมแซมเนือ้ งานทีช่ ำรุด
กลองโทรทัศนวงจรปดไมสามารถใชงานได
และใชงานไมไดใหเสร็จโดยเร็ว เพือ่ ความปลอดภัยของประชาชนหรือ
และมีครุภณ
ั ฑบางรายการไมไดใชงาน
นักทองเทีย่ วทีม่ าใชบริการ
- ใหสำรวจครุภณ
ั ฑทง้ั หมดทีไ่ มไดใชงาน หากมีครุภณ
ั ฑใดไมไดใชงาน
ทีส่ ามารถนำไปใชในการดำเนินงานทีเ่ กีย่ วของหรือกิจกรรม/โครงการ
อืน่ ๆ ได ก็ใหนำไปใชแทนการจัดซือ้ ใหม เพือ่ ใหการใชเงินงบประมาณ
มีความคุม คา
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ครุภณ
ั ฑชำรุด ไมสามารถใชงานได
มาเปนระยะเวลานาน

- เรงรัดผูร บั จางใหดำเนินการซอมแซมครุภณ
ั ฑทช่ี ำรุดใหแลวเสร็จ
กอนหมดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพรองตามที่กำหนด
ในสัญญา
- ครุภัณฑที่ไมมีความจำเปนตองใชงานใหเวียนแจงหนวยงาน
ที่มีความตองการ และถือปฏิบัติตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรือ่ ง การพัสดุ พ.ศ. 2534 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
ขอ 151 – 156 โดยเครงครัด
- สำหรับการดำเนินการโครงการในโอกาสตอไป ใหควบคุมดูแล
รักษาทรัพยสินใหคงอยูครบถวน และมีสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ
เพื่อมิใหกรุงเทพมหานครสูญเสียระยะเวลาในการใชประโยชนและ
ระยะเวลาการรับประกันในความชำรุดบกพรองของผูร บั จางและสามารถ
ใชงานครุภณ
ั ฑใหเปนประโยชนตอ ประชาชนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ

ถังดับเพลิงคงเหลือจำนวนมากยังไมได
นำไปใชงาน

- ควบคุมและติดตามสวนราชการและหนวยงานตาง ๆ ทีไ่ ดรบั
ถังดับเพลิงใหมกี ารตรวจสอบและดูแลรักษาถังดับเพลิง เพือ่ ใหถงั ดับเพลิง
อยูใ นสภาพพรอมใชงาน ปจจุบนั ถังดับเพลิงทีจ่ ดั ซือ้ มีอายุการใชงาน
ประมาณ 3 ป บริษทั ผูข ายรับประกันคุณภาพเปนเวลา 5 ป
- การจัดหาวัสดุเพือ่ ใชในการปฏิบตั งิ าน ควรพิจารณาความจำเปน
และความเหมาะสมตอการนำไปใชในการปฏิบตั งิ าน ไมมวี สั ดุมากเกิน
ความจำเปนและคงคางนานจนเสือ่ มคุณภาพ รวมทัง้ กำหนดแนวทาง
ในการควบคุม เพือ่ ใหการใชงบประมาณเกิดความประหยัดและคุม คา
- สำรวจถังดับเพลิงคงเหลือ หากถังดับเพลิงมีมากเกินความจำเปน
ใหพจิ ารณาจัดสรรใหหนวยงานอืน่ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามความ
เหมาะสมของลักษณะการใชงาน
- ประชาสัมพันธใหผูใชงานทราบถึงวิธีการดูแลรักษาถังดับเพลิง
และเวียนแจงใหสวนราชการและหนวยงานตาง ๆ ดำเนินการ
ตามแนวทางทีก่ ำหนด
- ใหทกุ สวนราชการและหนวยงานทีไ่ ดรบั ถังดับเพลิงตรวจสอบและ
ดูแลรักษาถังดับเพลิงตามคำแนะนำเปนประจำสม่ำเสมออยางนอย
เดือนละหนึง่ ครัง้ เพือ่ ใหถงั ดับเพลิงอยูใ นสภาพพรอมใชงาน ลดความสูญเสีย
และเหตุรนุ แรงทีอ่ าจจะเกิดขึน้

รายงานประจำป 2559

ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
สื่ออิเล็กทรอนิกสอาเซียนศึกษา ไมได
นำไปใชในการเรียนการสอนและบางชุด
ไมสามารถใชงานได

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
- สำรวจสื่ออิเล็กทรอนิกสอาเซียนศึกษาที่จัดสรรใหกับโรงเรียน
ทุกโรงเรียนเพือ่ แจงบริษทั คูส ญ
ั ญาดำเนินการแกไขสือ่ อิเล็กทรอนิกส
อาเซียนศึกษาทีเ่ สียหายใชการไมได กอนสิน้ สุดระยะเวลาการรับประกัน
- สำรวจสื ่อ การเรี ย นการสอนคงเหลื อ ของแต ล ะโรงเรีย น
กอนดำเนินการจัดซือ้ เพือ่ ประเมินประสิทธิภาพของโรงเรียนในการนำสือ่
ไปใชเปนเครื่องมือชวยในการเรียนการสอน สงผลใหการจัดซื้อและ
จัดสรรมีจำนวนทีเ่ พียงพอเหมาะสมกับการใชงาน
- สำรวจความตองการสือ่ การเรียนรู และระบุรายละเอียดของสือ่ ฯ
ทีจ่ ะดำเนินการจัดซือ้ ใหละเอียดชัดเจน เพือ่ ใหการจัดซือ้ และจัดสรร
ไดตรงตามความตองการอยางแทจริง การใชจา ยเงินงบประมาณ
เกิดประโยชนและคุม คา

สื่อการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
สำหรับเด็กปฐมวัยสวนใหญยังไมไดนำมา
ใชงาน

- สำรวจความตองการสือ่ การเรียนการสอน และระบุรายละเอียด
ของสื่อการเรียนการสอนที่จะดำเนินการจัดซื้อใหละเอียด ชัดเจน
เพื่อใหการจัดซื้อและจัดสรรไดตรงตามความตองการอยางแทจริง
การใชจา ยเงินงบประมาณเกิดประโยชน และคุม คา
- สำรวจสื่อการเรียนการสอนคงเหลือของแตละโรงเรียน
กอนดำเนินการจัดซือ้ เพือ่ ประเมินประสิทธิภาพของโรงเรียนในการนำสือ่
ไปใชเปนเครื่องมือชวยในการเรียนการสอน สงผลใหการจัดซื้อและ
จัดสรรมีจำนวนทีเ่ พียงพอเหมาะสมกับการใชงาน
- กำชับเจาหนาทีผ่ รู บั ผิดชอบโครงการและเจาหนาทีท่ เ่ี กีย่ วของ
ติดตามประเมินผลการใชงานสือ่ การเรียนการสอนแตละชนิดทีจ่ ดั สรร
ใหกับทางโรงเรียนอยางจริงจัง เพื่อใหทราบผลการใชงานวาเปนไป
ตามวัตถุประสงคหรือไม มีปญหาอุปสรรคอยางไร อันจะทำให
การใชสอ่ื ฯ เกิดประโยชนและเกิดความคุม คาอยางแทจริง
- การจัดทำโครงการในลักษณะนี้ ควรดำเนินการควบคุม กำกับ
ดูแล และติดตามผล เพือ่ ใหการดำเนินโครงการบรรลุวตั ถุประสงค
ไมเกิดความเสียหายแกทางราชการ หรือทำใหเกิดการสูญเสียโอกาส
ทีจ่ ะนำงบประมาณไปใชในการพัฒนากรุงเทพมหานคร

สถานที่ตั้งเครื่องคอมพิวเตอรบางแหง
ไมเ หมาะสมและการใชงานไมคมุ คา โดยโรงเรียน
สวนใหญมกี ารติดตัง้ เครือ่ งคอมพิวเตอรประจำ
หองเรียน และสือ่ การเรียนการสอนมัลติมเี ดีย
บางโปรแกรมตองใชงานเชือ่ มตอกับอินเตอรเน็ต
และครูผูสอนสวนใหญไมทราบวาการใชงาน
โปรแกรมตองมีรหัสเขาใชงาน จึงไมไดใชงาน
ครบทุกโปรแกรม

- พิจารณาทบทวนการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ
และติดตัง้ ระบบอินเตอรเน็ตเพือ่ ใหสามารถใชโปรแกรมสือ่ มัลติมเี ดีย
ทีต่ อ งเชือ่ มตอระบบอินเตอรเน็ต รวมทัง้ วางแผนการใชสอ่ื การเรียน
การสอนใหสอดคลองกับสื่อมัลติมีเดียทุกโปรแกรมเพื่อใหครู
และนักเรียนสามารถใชงานไดอยางทั่วถึง
- ควรจัดเก็บคูมือการใชงานรวมถึงรหัสการใชงานสื่อมัลติมีเดีย
อยางเปนระบบ เพื่อใหผูใชงานสามารถใชงานไดอยางตอเนื่อง
- ใหครูที่เขารับการอบรมการใชสื่อมัลติมีเดียนำความรูที่ไดรับ
จากการอบรมไปถายทอดใหแกครูคนอื่น ๆ ใหสามารถใชงาน
สื่อมัลติมีเดียไดครบถวนทุกระดับชั้น
- การดำเนินการในครั้งตอไป ควรมีการสำรวจความตองการ
จากหนวยงานทีใ่ ชงานกอนการดำเนินการจัดสรรงบประมาณประจำป
เพื่อใหไดครุภัณฑตรงตามวัตถุประสงคของผูใชและไมเกิดขอจำกัด
ในการนำไปใช
สำนักงานตรวจสอบภายใน
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รถขุดยายตนไมไมไดใชงาน
ขาดการทบทวนหรือซักซอมวิธีการใชงาน

- ใหพจิ ารณาหาแนวทางในการนำรถขุดยายตนไม พรอมอุปกรณ
ไปใช ง านได อ ย า งคุ  ม ค า เพื ่ อ มิ ใ ห ค รุ ภ ั ณ ฑ เ สื ่ อ มสภาพ
เกิดความสูญเปลาจากการไมไดใชงาน และเปนการใชเงินงบประมาณ
อยางคุมคา
- ควรมีการทบทวนและถายทอดความรู รวมทัง้ ซักซอมการใชงาน
รถขุดยายตนไมฯ เปนระยะ เนื่องจากปริมาณงานดานขุดยาย
ตนไมที่สามารถใชกับรถขุดยายตนไมที่ดำเนินการจัดหามีจำกัด
ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานและปองกันการขาดแคลน
เจาหนาที่ที่ใชงานได หากมีเจาหนาที่โอนยายหรือเกษียณอายุ ฯลฯ

บริเวณพื้นที่ที่ติดตั้งครุภัณฑ มีสภาพ
แวดลอมไมเหมาะสม

ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการปรับปรุงสภาพ
แวดลอมบริเวณทีต่ ดิ ตัง้ ครุภณ
ั ฑใหเหมาะสม เพือ่ ใหครุภณ
ั ฑสามารถ
ทำงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ และเปนประโยชนตอประชาชน

สถานที่เก็บรักษาตนไมและวัสดุปลูก
ไมเหมาะสม ไมปลอดภัย และขาดการดูแล
รักษา

ดำเนินการปรับปรุงสถานที่เก็บรักษาตนไมและวัสดุตาง ๆ
ใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัย ตามขอบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร
เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2548 ขอ 145 และขอ 146 กำหนด

ผูรับจางไมปฏิบัติตามสัญญากำหนดและ
ใหผรู บั จางประสานบริษทั เพือ่ ดำเนินการเพิม่ ความเร็วสัญญาณ
ไมบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ
อินเตอรเน็ต (Upgrade) เพื่อใหภาพจากกลองวงจรปดที่แสดง
รวมทัง้ ภาพจากกลองวงจรปดทีแ่ สดงบนจอภาพ บนจอภาพ (Monitor) สามารถแสดงเหตุการณที่เปนปจจุบัน
(Monitor) แสดงเหตุการณไมเปนปจจุบัน (Real Time) โดยใหอยูภายในจำนวนเงินตามสัญญา
(Delay)
ใหจดั ทำแผนบริหารจัดการ การใชงานวัสดุอปุ กรณจากโครงการ
การดำเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายของโครงการ เนื่องจากไมเคย โดยใหครอบคลุมทัง้ ในสวนทีอ่ ยูใ นความรับผิดชอบของหนวยงานและ
ใชงานวัสดุอุปกรณบางรายการที่จัดซื้อ
สวนทีจ่ ดั สรรใหหนวยงานตาง ๆ เพือ่ ใหการดำเนินงานบรรลุวตั ถุประสงค
ตามโครงการหรือมีการใชงานจำนวนนอยครัง้ ของโครงการฯ และการใชจายเงินงบประมาณมีความคุมคา
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ผลการดำเนินงานมีความเสี่ยงที่อาจจะ
ทำใหการดำเนินงานตามแผนฯ ไมบรรลุ
วัตถุประสงค

ใหหนวยงานพิจารณานำความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนำเขาสูที่ประชุม
ผูบริหารหรือคณะกรรมการจัดทำแผนฯ เพื่อพิจารณาแนวทาง
ในการบริหารหรือจัดการความเสี่ยง

การดำเนินงานจัดหาวัสดุและขัน้ ตอน
ในการตรวจรับจนถึงวันสงมอบใหกบั สวนราชการ
ในสังกัดมีความลาชา

การดำเนินการจัดซือ้ วัสดุ อุปกรณคราวตอไป ใหเรงดำเนินการ
เพือ่ ใหไดวสั ดุ อุปกรณมาใชงานโดยเร็ว ตรงตามเหตุผลและความจำเปน
ในการของบประมาณ และใหดำเนินการใหเปนไปตามแผนงาน
ทีก่ ำหนด เพือ่ มิใหเปนขอสังเกตในการตรวจสอบจากผูต รวจสอบภายใน
และภายนอก

รายงานประจำป 2559

ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

การประมวลผลแบบสอบถามเพือ่ สำรวจ
ความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนสรุปไดวา
สื่อการเรียนรูเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค
เรื ่ อ ง อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ม ี ป ระโยชน ต  อ
เด็กนักเรียนในระดับนอยและขอมูลที่ได
จากการประมวลผลแบบสอบถามบางขอ
มีความคลาดเคลื่อนจากความเปนจริง

- ติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อใหทราบผลการใชงาน
วาเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม มีปญ หาอุปสรรคอยางไร เพือ่ นำขอมูล
ทีไ่ ดรบั จากการติดตามประเมินผลโครงการฯ มาใชประกอบการพิจารณา
จัดซื้อและจัดสรรสื่อการเรียนการสอนใหกับโรงเรียนในสังกัด อันจะ
ทำใหการใชสื่อฯ เกิดประโยชนและมีความคุมคาอยางแทจริง
- หากหนวยงานจะติดตามและประเมินผลโครงการตาง ๆ
โดยการใชแบบสอบถาม ตองมีการตรวจสอบการใชงานจริงรวมทัง้ เอกสาร
หลักฐานทีเ่ กีย่ วของดวย เพือ่ ใหไดรบั ขอมูลทีถ่ กู ตองและเปนความจริง
สามารถนำมาใชในการวางแผนจัดทำโครงการตาง ๆ ได
อยางมีประสิทธิภาพ

ไมไดกำหนดแนวทางวิธีการติดตาม
ประเมินผลโครงการไวเปนรูปธรรมชัดเจน

- กำหนดแนวทางการติดตามประเมินผลโครงการใหเปนรูปธรรม
ชัดเจน เพื่อใชเปนแนวทางในการติดตามประเมินผลของโครงการ
ตอไป และดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการตามแนวทาง
ที่กำหนดไว
- กำกับดูแลใหการจัดทำโครงการแตละโครงการ มีการระบุแนวทาง
การติดตามประเมินผลของโครงการไวในหัวขอการติดตามประเมินผล
อยางเปนรูปธรรมชัดเจน และเมื่อโครงการดำเนินการเสร็จสิ้น
ใหมีการติดตามประเมินผลโครงการเพือ่ ใหทราบถึงการดำเนินงานวา
บรรลุวตั ถุประสงคของโครงการ หรือมีปญ หาอุปสรรค พรอมขอเสนอแนะ
เพือ่ นำขอมูลมาใชในการปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาการดำเนินโครงการ
ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตอไป

ไมไดกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ
รถบรรทุกระบบผลิตน้ำสะอาดดื่มได ทำให
การใชงานไมเต็มศักยภาพและน้ำดืม่ ทีผ่ ลิตได
อาจมีความเสี่ยงที่ไมไดมาตรฐานคุณภาพ
น้ำอุปโภคบริโภค ดวยขอจำกัดของเครือ่ งมือ
ในการตรวจวิ เ คราะห แ ละงบประมาณ
ในการดำเนินการ อีกทั้งยังไมมีการติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงาน

- กำหนดแนวทางการใชงานรถบรรทุกระบบผลิตน้ำสะอาดดืม่ ได
ที่เปนรูปธรรม ชัดเจน เพื่อใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบถือปฏิบัติ
เปนแนวทางเดียวกัน ประสานกองโรงงานชางกล สำนักการคลัง
เรงพิจารณากำหนดโควตาเชือ้ เพลิงและน้ำมันหลอลืน่ ของรถบรรทุกฯ
และเครือ่ งกำเนิดไฟฟาทีต่ ดิ ตัง้ ภายในรถ นำมาขออนุมตั โิ ควตาเชือ้ เพลิง
และน้ำมันหลอลื่นตอผูมีอำนาจ และแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบ
การใชงานรถบรรทุกฯ เพือ่ ใหสามารถนำรถบรรทุกฯ ออกปฏิบตั งิ านได
- เรงรัดการจัดทำหนังสือถึงกองการเจาหนาที่เพื่อพิจารณา
อนุมัติอัตราลูกจางชั่วคราว ตำแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลเบา
ประจำรถบรรทุกฯ และเพื่อใหการใชงานของรถบรรทุกฯ เปนไป
อยางมีประสิทธิภาพตลอดเวลา และตัง้ งบประมาณสำหรับคาใชจา ย
ในการตรวจเช็คดูแลบำรุงรักษารถบรรทุกฯ และคาวัสดุทใ่ี ชในระบบ
ผลิตน้ำ
- ควรมีการทดสอบคุณภาพของน้ำที่ผลิตไดใหมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคกอนการแจกจายใหกบั ผูใ ช และ
กำหนดแนวทางการติดตามประเมินผลการจัดซือ้ รถบรรทุกฯ ใหเปน
รูปธรรมชัดเจน โดยเฉพาะความจำเปนและความคุม คาตอการใชงาน
ทรัพยสนิ เพือ่ นำขอมูลทีไ่ ดรบั มาใชในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน
ที่มีลักษณะเดียวกันใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตอไป

สำนักงานตรวจสอบภายใน
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ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
- ประสานผูขายใหดำเนินการจัดสงเจาหนาที่มาอบรมใหความรู
ความเขาใจในการใชงานรถบรรทุกฯ เปนกรณี ๆ แกเจาหนาที่ที่ตอง
ออกปฏิบัติงานจริง รวมทั้งตรวจเช็คดูแลบำรุงรักษารถบรรทุกฯ
ตามเงื่อนไขของการประกันภายในระยะเวลาตามสัญญากำหนด
- ใหมีการควบคุมวัสดุที่ไดมาพรอมกับการจัดซื้อรถบรรทุกฯ
และประสานกับผูขายเพื่อยืนยันวันหมดอายุของวัสดุ อันจะนำมาใช
ในการวางแผนการใชงานและควบคุมการเก็บรักษาอยางปลอดภัย
- ควรมีการประชาสัมพันธใหประชาชนและหนวยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานครทราบอยางทั่วถึง เพื่อใหมีการใชงานทรัพยสิน
อยางคุมคาและเกิดประโยชนตอผูรับบริการ
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ไมกำหนดแนวทางในการดูแลรักษา
การควบคุมถังดับเพลิงใหกบั สวนราชการ
และหนวยงานทีไ่ ดรบั โอนวัสดุ

- ใหประชาสัมพันธผใู ชงานทราบถึงวิธกี ารดูแลรักษาถังดับเพลิงและ
กำหนดแนวทางในการจัดทำบัญชีเพื่อควบคุมวัสดุและการพนหรือ
เขียนรหัสวัสดุทต่ี วั ถังดับเพลิงใหกบั สวนราชการและหนวยงานทีไ่ ดรบั
จัดสรรถังดับเพลิงและเวียนแจงใหดำเนินการตามแนวทางทีก่ ำหนด
ใหถกู ตองครบถวนเพือ่ ประโยชนในการควบคุมและตรวจสอบจำนวน
ที่จัดซื้อและจำนวนคงเหลือของถังดับเพลิง
- ใหสว นราชการและหนวยงานทีไ่ ดรบั ถังดับเพลิง ตรวจสอบและ
ดูแลรักษาถังดับเพลิงตามคำแนะนำเปนประจำสม่ำเสมอ อยางนอย
เดือนละหนึง่ ครัง้ เพือ่ ใหถงั ดับเพลิงอยูใ นสภาพพรอมใชงาน ลดความสูญเสีย
และเหตุรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้น และจัดทำบัญชีวัสดุเพื่อควบคุม
ถังดับเพลิงโดยใหมรี ายละเอียดครบถวน และมีหลักฐานการรับ – จาย
ไวประกอบการตรวจสอบรายการ ทัง้ นี้ ใหถอื ปฏิบตั ติ ามขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ขอ 145 – 148 โดยเครงครัด

ไมมีการสรุปผลการบำรุงรักษาและ
รายงานใหผบ ู งั คับบัญชาทราบหลังจากเสร็จสิน้
การบำรุงรักษา

มอบหมายผูรับผิดชอบประเมินผลโครงการ สรุปผลและรายงาน
การใชงานแตละครัง้ ทีไ่ ดปฏิบตั งิ าน รวมทัง้ จัดเก็บขอมูลสถิตกิ ารขุดยาย
ตนไมเพื่อใหผูบริหารไดทราบผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค
ของโครงการในเวลาทีร่ วดเร็ว สามารถนำผลการประเมินไปใชในการบริหาร
จัดการรถขุดยายตนไมไดอยางมีประสิทธิภาพเกิดความคุม คา
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ความจำเปนเหมาะสมของเนือ้ งาน
ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

ปริมาณเนื้องานที่ผูรับจางทำไดจริง
นอยกวาปริมาณเนื้องานที่กำหนดในสัญญา
เกินรอยละ 75 ทำใหกรุงเทพมหานคร
ตองจายเงินชดเชยตามสัญญา (คา Overhead
และ Mobilization)

สำรวจพื้นที่ใหชัดเจนกอนการกำหนดปริมาณงานและรูปแบบ
งานกอสราง เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองในการกำหนดปริมาณงาน
ที่สอดคลองกับสภาพพื้นที่จริง และมิใหเกิดปญหาการแกไขรูปแบบ
ปรับเพิ่ม – ลดเนื้องาน หรือยกเลิกสัญญาในภายหลัง ซึ่งทำให
กรุงเทพมหานครไดรับความเสียหาย โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0405/1183 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน
2556 เรื่อง ใหสำรวจสภาพพื้นที่จริงกอนการกำหนดปริมาณงาน
ในสัญญาจางกอสราง

การกำหนดรายละเอียดเนือ้ งานในสัญญา
บางรายการ อาจทำใหกรุงเทพมหานคร
ใชจายเงินไมคุมคา

- การกำหนดราคาของอุปกรณตาง ๆ ตามขอกำหนดขอบเขต
ของงาน (TOR) เปนราคาของการจัดซื้ออุปกรณใหม และใชจายเงิน
จากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร แตการดำเนินโครงการ
เปนลักษณะของการเชาใชอปุ กรณ หากพบวาการกำหนดราคาของอุปกรณ
ดังกลาวทำใหกรุงเทพมหานครเสียประโยชนใหหาผูรับผิดชอบชดใช
ตอความเสียหายที่เกิดขึ้น
- การดำเนินการโครงการควรกำหนดรายละเอียดของขอกำหนด
ขอบเขตของงาน (TOR) ใหเหมาะสม รัดกุม และมีความชัดเจนมากที่สุด
เพื่อมิใหกรุงเทพมหานครเสียประโยชน และปองกันการรองเรียน
จากผูรับจาง
- การดำเนินโครงการกรณีทต่ี อ งคืนอุปกรณตา ง ๆ ใหกบั ผูร บั จาง
เมือ่ ดำเนินงานแลวเสร็จตามสัญญา ควรกำหนดราคาของอุปกรณตา ง ๆ
ที่ใชในโครงการเปนลักษณะการเชาใชอุปกรณ ซึ่งจะมีราคาที่ต่ำกวา
ราคาทีจ่ ดั ซือ้ เพือ่ ใหการใชจา ยเงินงบประมาณเกิดประโยชนสูงสุด

ขาดการสำรวจสื่อการเรียนการสอน
- สำรวจความตองการสือ่ การเรียนการสอน โดยระบุรายละเอียด
คงเหลือของแตละโรงเรียนกอนดำเนินการ ของสื่อการเรียนการสอนที่จะดำเนินการจัดซื้อใหละเอียด ชัดเจน
จัดซือ้ ซึง่ สือ่ ฯ บางรายการอาจมีวตั ถุประสงค เพื่อใหการจัดซื้อและจัดสรรไดตรงตามความตองการอยางแทจริง
ในการพัฒนาทักษะของเด็กใกลเคียงกัน
ทำใหการใชจายเงินงบประมาณเกิดประโยชนและคุมคา
- สำรวจสื่อการเรียนการสอนคงเหลือของแตละโรงเรียน
กอนดำเนินการจัดซื้อ เพื่อประเมินประสิทธิภาพของโรงเรียน
ในการนำสือ่ ไปใชเปนเครือ่ งมือชวยในการเรียนการสอน สงผลใหการจัดซือ้
และจัดสรรมีจำนวนที่เพียงพอ เหมาะสมกับการใชงาน
การกำหนดรายการและจำนวนครุภณ
ั ฑ
- สำรวจรายการครุภัณฑที่จัดหาในโครงการที่ไมไดใชงานหรือ
ของโครงการมากเกินความจำเปน ไมคำนึงถึง คาดวาไมจำเปนตองใชงานแลว ใหดำเนินการเวียนแจงและโอนใหกบั
การใชงานจริง ทำใหครุภัณฑบางรายการ หนวยงานอื่นที่มีความตองการใชงาน เพื่อไมใหครุภัณฑเสื่อมสภาพ
ไมไดใชงาน บางรายการใชงานนอยครัง้
ลาสมัย เปนภาระในการดูแลเก็บรักษา และเปนการใชเงินงบประมาณ
อยางคุม คา
- ในการดำเนินโครงการครัง้ ตอไป การกำหนดรายการและจำนวน
ครุภัณฑของโครงการใหคำนึงถึงประโยชนและความจำเปน
ตอการใชงานจริงเปนหลัก
สำนักงานตรวจสอบภายใน
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ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

มีการจัดซื้อตนไมยืนตนมากเกิน
ความจำเปน ทำใหมีตนไมคงเหลือยังไมได
ดำเนินการปลูกเปนจำนวนมาก

- สำรวจพืน้ ทีท่ จ่ี ะดำเนินการปลูกตนไมใหชดั เจนกอนการกำหนด
จำนวนตนไมที่จะจัดซื้อ เพื่อปองกันการซื้อตนไมมากเกิน
ความจำเปน
- นำตนไมที่ยังไมไดปลูกไปดำเนินการปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสม
และดูแลรักษาตนไมใหทั่วถึง เพื่อปองกันตนไมตาย
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตองดำเนินการตรวจรับพัสดุ
ใหถูกตองครบถวนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว โดยถือปฏิบัติตาม
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และ
ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ขอ 66 โดยเครงครัด

วัสดุทจ่ี ดั หามีปริมาณคงเหลือ
เปนจำนวนมาก ยังไมไดใชงาน

การพิจารณาจัดสรรวัสดุใหกับสวนราชการ ใหนำขอมูล
ยอดคงเหลือ สภาพการใชงาน และเหตุผลความจำเปนในการใชงาน
ของสวนราชการมาประกอบการพิจารณา เพือ่ ใหวสั ดุมคี วามเพียงพอ
เหมาะสมกับการใชงาน และไมเปนของเกาเก็บจนเสือ่ มสภาพ

ในการจัดการฝกอบรม หรือสัมมนาในตางจังหวัด ควรกำหนด
การกำหนดรายการอาหารเชาในโครงการ
รายการอาหารใหเหมาะสมและหาผูร บั จางทีม่ ที อ่ี ยูใ กลเคียงกับสถานที่
ฝกอบรมฯ และผูรับจางไมเหมาะสม
ฝกอบรมหรือสัมมนา เพื่อมิใหเปนขอสังเกตในการตรวจสอบ
จากผูตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก
อืน่ ๆ
ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

- พิจารณาความจำเปนและเหมาะสมในการขออนุมัติจัดสรร
การขออนุมตั ิจดั สรรงบกลาง รายการ
เงินสำรองจายทัว่ ไป กรณีฉกุ เฉินหรือจำเปน งบกลางรายการเงินสำรองจายทัว่ ไป กรณีฉกุ เฉินหรือจำเปน โดยใหถอื
ไมถกู ตองตามแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการบริหาร ปฏิบตั ติ ามแนวทางปฏิบตั เิ กีย่ วกับการบริหารงบประมาณรายจาย
ประจำปโดยเครงครัด เนือ่ งจากกรุงเทพมหานครมีความจำเปนตองใช
งบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร ภาระหนี้ และ
เรือ่ งดวนตาง ๆ รวมทัง้ เพือ่ เปนการรักษาวินยั ทางการเงินการคลังดวย
ดังนั้น หากตองดำเนินการจัดซื้อจัดจางในโอกาสตอไป ควรจัดทำ
โครงการเพื่อขอจัดสรรเงินงบประมาณรายจายประจำป เนื่องจาก
ไมมีความจำเปนเรงดวน
โอนถังดับเพลิงระหวางหนวยงาน
โดยอำนาจในการอนุมัติโอนไมถูกตอง
ตามขอบัญญัติกำหนด
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ใหหนวยงานโอนถังดับเพลิงใหถูกตองตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรือ่ ง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2548 ขอ 152 ซึ่งกำหนดวาการโอนพัสดุระหวางหนวยงาน
ไมวากรณีใด ๆ จะตองไดรับอนุมัติจากปลัดกรุงเทพมหานครกอน

ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

การพิจารณาผลการคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคาเบื้องตน
การพิจารณาผลการคัดเลือกผูม สี ทิ ธิเสนอ
ราคาไมถูกตอง โดยใหบริษัทที่มีเอกสาร ควรพิจารณาผลตามประกาศฯ กำหนด และเปนไปตามขอบัญญัติ
การแปลไมครบถวนตามประกาศฯ เปนผูผ า น กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวย
การคัดเลือกหรือผูมีสิทธิเขาเสนอราคา
วิธปี ระมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 รวมทัง้ คำสัง่ หนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวของ
ขั้นตอนการจัดซื้อบางรายการไมถูกตอง
ตามทีท่ างราชการกำหนด เชน คณะกรรมการ
กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภณ
ั ฑไมไดระบุอปุ กรณทม่ี ากับคอมพิวเตอร,
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาไมได
ตรวจสอบรายละเอียดของคุณสมบัติของสิน
คา ใหถูกตองตรงกัน เปนตน

- ตรวจสอบราคาที่จัดซื้อวามีราคาสูงกวาราคาขายในทองตลาด
หรือไม ซึ่งหากเกิดความเสียหายตอกรุงเทพมหานคร ใหหนวยงาน
หาผูร บั ผิดชอบชดใชเงินงบประมาณคืนกรุงเทพมหานคร และปฏิบตั ิ
ตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และ
ที่แกไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ขอ 8 โดยเครงครัด
- ควบคุม ดูแล เจาหนาที่ผูเกี่ยวของใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และคูม อื การจัดซือ้ จัดจางของกรุงเทพมหานคร
โดยเครงครัด
- สำหรับการดำเนินโครงการในโอกาสตอไป ใหกำกับดูแล
การคำนวณราคากลางใหเหมาะสม โดยพิจารณาราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะพืน้ ฐานครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร
หรือสืบราคาทองตลาด ขอมูลจากเว็บไซตตาง ๆ เปนราคาอางอิง
โดยตระหนักถึงประโยชนของกรุงเทพมหานครเปนสำคัญ และ
ถือปฏิบัติตามขอบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
โดยเครงครัด

การจัดทำแผนปองกันและระงับอัคคีภยั
ขาดความตอเนือ่ งและความสมบูรณ

ใหหนวยงานพิจารณาปรับปรุงแกไขคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทำแผนปองกันและระงับอัคคีภัยใหมีความถูกตองเปนปจจุบัน
เพือ่ ใหผทู ไ่ี ดรบั การแตงตัง้ สามารถปฏิบตั หิ นาทีไ่ ดบรรลุผลตามคำสัง่
ทีไ่ ดกำหนดไว

ไมมกี ารบำรุงรักษาชุดขุดและเคลือ่ นยาย
กำหนดแผนการบำรุงรักษาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ
ตนไม การบำรุงรักษารถขุดยายตนไมไมเปน บริษทั ผูผ ลิตครอบคลุมทัง้ ตัวรถและชุดขุดและเคลือ่ นยายตนไม รวมทัง้
แนวทางเดียวกัน
การบำรุงรักษาตองมีการควบคุม สรุปผล และรายงานใหผูบังคับ
บัญชาทราบ เพื่อใหการบำรุงรักษามีความถูกตองเพียงพอ รถชุดขุด
และเคลื่อนยายตนไมใชงานไดนาน ปองกันการชำรุดเสื่อมสภาพ
กอนเวลาอันควร และชวยลดงบประมาณในการซอมแซมในอนาคต
อีกดวย

สำนักงานตรวจสอบภายใน
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3.

การตรวจสอบติดตามผล (Follow - up)

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงานตรวจสอบภายในไดตรวจสอบติดตามผล (Follow - up) โดยเปนการ
ตรวจสอบติดตามผลตามขอสังเกตของสำนักงานตรวจสอบภายใน และตรวจสอบติดตามผลตามขอสังเกตของสำนักงาน
การตรวจเงินแผนดิน รวมทั้งสิ้น จำนวน 53 หนวยงาน ไดแก
3.1 การติดตามผลการตรวจสอบตามขอสังเกตของสำนักงานตรวจสอบภายใน
3.1.1 การติดตามผลการตรวจสอบบัญชีและการเงิน ตามขอสังเกตของสำนักงานตรวจสอบภายใน
จำนวน 37 หนวยงาน ดังนี้
หนวยงานที่มีผลการดำเนินการแกไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานแลวเสร็จในทุกประเด็น
ตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการและมีผลอยูในระดับที่เหมาะสมแลวเปนสวนใหญ
1. โรงเรียนวัดนาคกลาง สำนักงานเขตบางกอกใหญ

2. ศูนยบริการสาธารณสุข 33 วัดหงสรัตนาราม

หนวยงานที่มีผลการดำเนินการแกไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานแลวเสร็จบางประเด็น
โดยพบบางประเด็นที่ยังไมดำเนินการ หรืออยูระหวางดำเนินการแกไขปรับปรุง
1. สำนักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
3. สำนักงานเขตบึงกุม
4. สำนักงานเขตมีนบุรี
5. สำนักงานเขตดินแดง
6. สำนักงานเขตสายไหม
7. สำนักงานเขตพระนคร
8. สำนักงานเขตลาดพราว
9. สำนักงานเขตจตุจักร
10. สำนักงานเขตหลักสี่
11. สำนักงานเขตดุสิต
12. สำนักงานเขตประเวศ
13. สำนักงานเขตบางกะป
14. สำนักงานเขตคันนายาว
15. โรงพยาบาลเวชการุณยรัศมิ์
16. โรงพยาบาลราชพิพัฒน
17. ศูนยบริการสาธารณสุข 22 วัดปากบอ
18. ศูนยบริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี

19. ศูนยบริการสาธารณสุข 46 กันตารัติอุทิศ
20. ศูนยบริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา
21. โรงเรียนวัดสีสุก สำนักงานเขตจอมทอง
22. โรงเรียนวัดนางนอง สำนักงานเขตจอมทอง
23. โรงเรียนวัดมวงแค สำนักงานเขตบางรัก
24. โรงเรียนวัดใหมพิเรนทร สำนักงานเขตบางกอกใหญ
25. โรงเรียนวัดชัยฉิมพลี สำนักงานเขตภาษีเจริญ
26. โรงเรียนวัดภาษี สำนักงานเขตวัฒนา
27. โรงเรียนสุเหราบางมะเขือ สำนักงานเขตวัฒนา
28. โรงเรียนคลองทรงกระเทียม สำนักงานเขตลาดพราว
29. โรงเรียนวัดลาดปลาเคา สำนักงานเขตลาดพราว
30. โรงเรียนลอยสายอนุสรณ สำนักงานเขตลาดพราว
31. โรงเรียนวัดแจงรอน สำนักงานเขตราษฎรบูรณะ
32. โรงเรียนวัดบางปะกอก สำนักงานเขตราษฎรบูรณะ
33. สถานีดับเพลิงบางแค
34. สถานีดับเพลิงบางซอน
35. สถานีดับเพลิงลาดพราว

3.1.2 การติดตามผลการตรวจสอบการดำเนินงาน ตามขอสังเกตของสำนักงานตรวจสอบภายใน
จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
โครงการที่มีผลการดำเนินการแกไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานแลวเสร็จบางประเด็น
โดยพบบางประเด็นที่ยังไมดำเนินการ หรืออยูระหวางดำเนินการแกไขปรับปรุง
1. ตรวจสอบประเมินผลการติดตั้งแผนสะทอนภาพในพื้นเขต สำนักงานเขตดินแดง
2. ตรวจสอบการดำเนินงานการควบคุมการเบิกจายและการใชน้ำมันเชื้อเพลิงของเรือเก็บขนมูลฝอยทางน้ำ
ของฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตหวยขวาง

61

รายงานประจำป 2559

3.2

การติดตามผลการตรวจสอบตามขอสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน
จำนวน 14 หนวยงาน ดังนี้

หนวยงานที่มีผลการดำเนินการแกไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานแลวเสร็จในทุกประเด็น
ตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครสั่งการและมีผลอยูในระดับที่เหมาะสมแลวเปนสวนใหญ
1. สำนักงานเขตบางขุนเทียน
2. สำนักงานเขตปอมปราบศัตรูพาย

3. สถานธนานุบาลบางซื่อ
4. สถานธนานุบาลดอนเมือง

หนวยงานที่มีผลการดำเนินการแกไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานแลวเสร็จบางประเด็น
โดยพบบางประเด็นที่ยังไมดำเนินการ หรืออยูระหวางดำเนินการแกไขปรับปรุง
1. สำนักเทศกิจ
2. สำนักงานเขตจตุจักร
3. สำนักงานเขตคลองสามวา
4. สำนักงานเขตสายไหม
5. โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย

4.

6. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ สำนักการแพทย
7. โรงพยาบาลหลวงพอทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ สำนักการแพทย
8. โรงพยาบาลราชพิพัฒน สำนักการแพทย
9. สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
10. สำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร

การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกำหนด (Compliance Audit)

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงานตรวจสอบภายในไดตรวจสอบหลักฐานการจายเงิน (ฎีกาหลังจาย)
ไดทั้งสิ้น 55,118 ฎีกา เปนจำนวนเงินที่เบิกจายทั้งสิ้น 17,495,937,921.26 บาท มีรายการที่เบิกไมถูกตอง
ตามขอกำหนด จำนวน 7 ฎีกา ไดทักทวงใหนำเงินสงคืนคลังกรุงเทพมหานครแลว เปนเงิน 4,245.- บาท
ประเด็นขอตรวจพบจากการตรวจสอบหลักฐานการจาย (ฎีกาหลังจาย)
1. เบิกเงินคาใชจายในการสนับสนุนกิจกรรมสโมสรกีฬาซ้ำซอน
2. เบิกเงินคาอาหารทำการนอกเวลาในวันที่ลาปวย
3. ไมมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ แตเบิกเงินคาอาหารทำการนอกเวลา
4. เบิกเงินคาอาหารทำการนอกเวลาไมตรงตามที่ไดรับอนุมัติ
5. เบิกจายเงินคารักษาพยาบาลเกินสิทธิ์
6. เบิกเงินคาใชจายในการอบรมใหกับผูเขารับการอบรมที่ไมมีชื่อในคำสั่ง

5.

การตรวจสอบพิเศษ (Special Audit)

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงานตรวจสอบภายในไดตรวจสอบพิเศษตามทีไ่ ดรบั มอบหมายจากผูบ ริหาร
ของกรุงเทพมหานครแลวเสร็จ และเสนอรายงานผลการตรวจสอบใหปลัดกรุงเทพมหานครทราบและพิจารณาแลว
จำนวน 6 เรื่อง ดังนี้
1. รายงานผลการตรวจสอบราคากลางงานปรับปรุงอาคารสถานที่และสวนประกอบของอาคารศูนยบริการ
กรุงเทพมหานคร (Bangkok Service Center) ของสำนักงานเขตแหงหนึ่ง
2. รองเรียนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สำนักงานเขตแหงหนึ่ง
3. รายงานติดตามผลการดำเนินการตามการแจ ง ให ดำเนิ นการของสำนั ก งานการตรวจเงิ นแผ น ดิ น
ตามหนังสือที่กระทรวงมหาดไทยใหกรุงเทพมหานครรายงาน ของสำนักงานเขต 5 แหง
4. ขอใหตรวจสอบพฤติกรรมอันอาจเปนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ของสำนักงานเขต 3 แหง
5. ตรวจสอบงบการเงิน ของหนวยงานการพาณิชยแหงหนึ่ง
6. ตรวจสอบเรื่องรองเรียนศูนยบริการสาธารณสุขแหงหนึ่ง

สำนักงานตรวจสอบภายใน
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การบริหารความเสี่ยงระดับกรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับกรุงเทพมหานคร

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่ งระดับกรุงเทพมหานคร มีการประชุม จำนวน
2 ครัง้ โดยการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ระดับกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันอังคาร
ที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ หองเอราวัณ
ชัน้ 2 ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร สำนักงานตรวจสอบภายใน ในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการฯ
ไดแจงใหทป่ี ระชุมทราบวา ไดเสนอกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งระดับกรุงเทพมหานครทีแ่ กไขแลว
และคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี ่ ย ง
ระดั บ กรุ ง เทพมหานครเพิ ่ ม เติ ม ให ผ ู  ว  า ราชการ
กรุ ง เทพมหานครพิ จ ารณาอนุ ม ั ต ิ แ ละลงนามตาม
หนังสือสำนักงานตรวจสอบภายใน ที่ กท 0407/852
ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เรื่อง แกไขกฎบัตรของ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งระดับกรุงเทพมหานคร
และแตงตัง้ กรรมการบริหารความเสีย่ งระดับกรุงเทพมหานครเพิ่มเติม ซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ไดโปรดอนุมัติและลงนามในกฎบัตรและคำสั่งแตงตั้ง
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คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งระดับกรุงเทพมหานคร
เรี ย บรอ ยแล ว และที ่ ประชุ ม ไดร วมกันพิจารณา
เรื่องการปรับปรุงทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register)
ของกรุงเทพมหานครและการจัดทำแผนการบริหาร
ความเสีย่ งภายหลังจากที่ประชุมไดมีการอภิปรายกัน
ในเรื่องดังกลาวแลว มีมติที่ประชุม ดังนี้
1. ปรับปรุงทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพมหานครใหเหมาะสมและปรับสีทใ่ี ชในการแสดงระดับ
ความเสี่ยงใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล
2. สรางเกณฑที่ใชในการประเมินความเสี่ยง
ใหเหมาะสมกับความเสี่ยงแตละดาน
3. จัดทำกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ
กรุงเทพมหานคร (Risk Management Framework)
4. จัดทำแผนปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง (Action Plan)
5. มุงเนนจัดการความเสี่ยงระดับสูง 2 ประเด็น
คือ ความเสี่ยงเรื่องอุทกภัย และอัคคีภัยกอน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับกรุงเทพมหานคร (ตอ)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับกรุงเทพมหานคร มีการประชุม ครัง้ ที่ 2/2559 เมือ่ วันอังคาร ที่
20 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ หองเอราวัณ
ชั้น 2 ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุม
ไดรว มกันพิจารณาเรือ่ งสืบเนือ่ ง ไดแก เรือ่ งการปรับปรุง
ทะเบียนความเสี่ยง (Risk Register) และการจัดทำ
กรอบแนวทางการบริหารความเสีย่ ง (Risk Management
Framework) และแผนปฏิบตั งิ าน (Action Plan) ของ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งระดับกรุงเทพมหานคร
สำนักงานตรวจสอบภายใน ในฐานะฝายเลขานุการฯ
ของคณะกรรมการฯ ไดนำมติที่ประชุม ขอเสนอแนะ
และขอสังเกตของคณะกรรมการฯ จากการประชุม
ครัง้ ที่ 1/2559 ดำเนินการปรับปรุงทะเบียนความเสีย่ ง
เกณฑมาตรฐานที่ใชในการประเมินความเสี่ยงและ
จัดทำรางกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ
กรุงเทพมหานครและแผนปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
บริ ห ารความเสี ่ ย งระดั บ กรุ ง เทพมหานครเสนอให
ที่ประชุมพิจารณา ที่ประชุมไดมีการอภิปรายกัน
ในเรื่องดังกลาวแลว มีมติที่ประชุม ดังนี้
1. เห็นชอบในรางเกณฑการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบ แตใหปรับปรุง ดังนี้
- ใหระบุที่มาของขอมูลใหชัดเจน (Reference)
- กำหนดเกณฑการประเมินโอกาสและผลกระทบ
เฉพาะสำหรับการประเมินความเสี่ยงแตละประเด็น
ใหฝา ยเลขานุการฯ ประสานงานกับหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
เพื่อใหไดขอมูลที่เหมาะสม
- ปรับปรุงการกำหนดระดับความเสีย่ งทีย่ อมรับได
2. เห็นชอบในแนวทางการบริหารความเสีย่ งทีเ่ สนอ
แตใหปรับปรุงดังนี้

- ปรับแผนภาพโครงสรางการบริหารความเสี่ยง
ของกรุงเทพมหานครและกำหนดแนวทางการเชื่อมโยงระหวางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ
กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ระดับหนวยงานใหปรากฏผลเปนรูปธรรม ภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
- เพิ่มเติมบทบาทของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงระดับหนวยงาน
3. ใหปรับปรุงทะเบียนความเสี่ยง ดังนี้
- แยกชอง “ความเสี่ยง” และ “สาเหตุของ
ความเสี่ยง” ออกจากกัน
- ใหเพิ่มเติมชอง “ดัชนีวัดความเสี่ยง” ไวใน
ทะเบียนความเสีย่ งสำหรับดัชนีชว้ี ดั ความเสีย่ งทีเ่ หมาะสม
สำหรับความเสี่ยงเรื่องอุทกภัย และอัคคีภัย ใหฝาย
เลขานุการฯ ประสานงานกับหนวยงานเจาภาพหลัก
เพื่อใหไดขอมูลที่เหมาะสม
- เพิม่ เติมประเด็นความเสีย่ งจำนวน 3 เรือ่ ง ไวใน
ทะเบียนความเสี่ยง ไดแก ความเสี่ยงเรื่องการทุจริต
ความเสี ่ ย งเรื ่ อ งระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
ความเสีย่ งเรือ่ งการบริหารงานบุคคล สำหรับรายละเอียด
อืน่ ๆ เกีย่ วกับความเสีย่ งทัง้ 3 เรือ่ ง ใหฝา ยเลขานุการฯ
ไปประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหได
ขอมูลที่เหมาะสม
4. ใหสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับกรุงเทพมหานครใหทราบทั่วทั้งองคกร กอนจะเริ่มดำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติงานตาง ๆ
5. ใหจัดการประชุมคณะกรรมการฯ ไตรมาสละ
1 ครั้ง

สำนักงานตรวจสอบภายใน
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กิจกรรมการยกยองและสงเสริมผูที่มีผลงานดีเดนทางดานการบริหารความเสี่ยง
สำนัก งานตรวจสอบภายในไดก ำหนดให ม ี
การยกยองและสงเสริมผูที่มีผลงานดีเดนทางดาน
การบริหารความเสีย่ ง (Champs of the Risk Coordinators)
แบงเปนระดับสำนัก สำนักงาน สวนราชการในสังกัด
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 แหง และระดับ
สำนักงานเขต จำนวน 3 แหง เพื่อเปนการสงเสริม
สนับสนุน และสรางขวัญกำลังใจใหหนวยงานและ
ผู  ร ั บ ผิ ด ชอบงานด า นการบริ ห ารความเสี ่ ย งของ
หนวยงานตางๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร สามารถ
จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงระดับหนวยงาน
ไดอยางมีประสิทธิผล
คณะกรรมการประเมินหนวยงานและบุคคล
ที ่ ม ี ผ ลงานดี เ ด น ทางด า นการบริ ห ารความเสี ่ ย ง
(Champs of the Risk Coordinators) ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ไดประเมินผลสำเร็จของ
การจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 77 แหง
ผลการประเมินหนวยงานที่มีผลงานดีเดน
ทางดานการบริหารความเสีย่ ง แบงออกเปน 2 กลุม
คือ หนวยงานระดับสำนัก สำนักงาน สวนราชการ
ในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และหนวยงาน
ระดับสำนักงานเขต หนวยงานที่มีผลการประเมิน
ไดรับคะแนนสูงสุดในแตละกลุม 3 ลำดับแรก ไดแก
หนวยงานระดับสำนัก สำนักงาน และสวนราชการ
ในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
1. สำนักอนามัย
2. สำนักการคลัง
3. สำนักสิง่ แวดลอม
หนวยงานระดับสำนักงานเขต
1. สำนักงานเขตสาทร
2. สำนักงานเขตปอมปราบศัตรูพา ย
3. สำนักงานเขตบางขุนเทียน
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โครงการฝกอบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยง
แกหนวยงานและผูป ระสานงานหรือผูร บั ผิดชอบงาน
ดานการบริหารความเสีย่ ง (Risk Coordinator) และ
พิธีมอบรางวัลหนวยงาน ที่มีผลงานดีเดนทางดาน
การบริหารความเสีย่ ง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2559

โดยมีปลัดกรุงเทพมหานครเปนประธานในพิธี
เปดการฝกอบรมและมอบรางวัลใหกับผูบริหารของ
หน ว ยงานที ่ ม ี ผ ลงานดี เ ด น ทางด า นการบริ ห าร
ความเสีย่ ง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2558 พรอมกับ
มอบของที่ระลึกใหกับผูรับผิดชอบงานดานการบริหาร
ความเสี่ยงของหนวยงาน (Risk Coordinator)
ของหนวยงานทั้ง 6 แหง ๆ ละ 2 คน รวม 12 คน

การบริหารความเสี่ยงระดับหนวยงาน
โครงการฝกอบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยงแกหนวยงานและผูประสานงาน
หรือผูรับผิดชอบงานดานการบริหารความเสี่ยง (Risk Coordinators)
วันที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมปรินซพาเลซ มหานาค เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร

สำนักงานตรวจสอบภายในจัดทำโครงการ
ฝกอบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยงแกหนวยงานและ
ผูประสานงาน หรือผูรับผิดชอบงานดานการบริหาร
ความเสีย่ ง (Risk Coordinators) เพือ่ เปนการเตรียม
ความพร อ มให ก ั บ หน ว ยงานในการจั ด ทำระบบ
การบริหารความเสีย่ งใหถกู ตองตามแนวคิดและหลักเกณฑ
การประเมินที่กำหนดไวไดอยางถูกตองและสมบูรณ
เนือ่ งจากกรุงเทพมหานครไดกำหนดตัวชีว้ ดั เพือ่ วัดระดับ
ความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน โดยมุงเนนการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ
(Strategic Risk Management) และกำหนดให
ทุกหนวยงานแตงตัง้ ผูป ระสานงานหรือผูร บั ผิดชอบงาน
ดานการบริหารความเสี่ยง (Risk Coordinators)
ประจำแตละหนวยงาน เพื่อทำหนาที่เปนเลขานุการ
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี ่ ย งระดั บ หน ว ยงาน
เปนผูร บั ผิดชอบหลักในการจัดทำระบบการบริหารความเสีย่ ง
และการควบคุมภายในของหนวยงาน โดยจัดทำรวมกับ
คณะทำงานจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในของหนวยงานและเปนผูป ระสานงานหลัก
ด า นการบริ ห ารความเสี ่ ย งระหว า งหน ว ยงานกั บ
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
เพื่อรับทราบขอมูลขาวสารและใหขอมูล ตลอดจน
รวมเปนสวนหนึง่ ในการจัดทำระบบการบริหารความเสีย่ ง
ของกรุงเทพมหานคร

ผูเขารับการฝกอบรมเปนขาราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน ง ประเภทอำนวยการระดั บ ต น
ตำแหนงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา
และตำแหนงประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานลงมา
รวมทั้งสิ้น 154 คน
การทดสอบความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน ใหผเู ขารับการฝกอบรม
จากการประมวลผล พบวา ผูเ ขารับการฝกอบรมไดคะแนน
สูงสุด 20 คะแนน จำนวน 8 คน และมีคะแนนเฉลี่ย
อยูที่ 15.75 คะแนน
การประเมินผลโครงการฝกอบรม พบวา ระดับ
ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
เพิม่ ขึน้ โดยกอนการฝกอบรมระดับความรูแ ละความเขาใจ
เฉลี่ยอยูที่ 2.55 ภายหลังการฝกอบรมระดับความรู
และความเขาใจเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเปน 3.32 สรุปไดวา
การฝกอบรมบรรลุวตั ถุประสงคในสวนของการเสริมสราง
ความรูความเขาใจเกี่ยวกั บ การบริ ห ารความเสี ่ ย ง
ใหกับบุคลากร สำหรับผลการประเมินในหัวขออื่น ๆ
เชน สามารถจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงฯ
สามารถนำแนวคิดการบริหารความเสี่ยงไปประยุกตใช
ในการปฏิบัติงานจริง ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญ
มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
สำนักงานตรวจสอบภายใน
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การบริหารความเสี่ยงระดับหนวยงาน
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำบัญชีความเสี่ยงระดับกรุงเทพมหานคร
(Risk Register)
กรุงเทพมหานครไดแตงตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งระดับกรุงเทพมหานคร ตัง้ แตปง บประมาณ พ.ศ. 2554
มีหนาที่กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงระดับกรุงเทพมหานคร และกำกับดูแลใหเกิดการปฏิบัติ
ตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสีย่ งอยางตอเนือ่ ง โดยคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งระดับกรุงเทพมหานคร
ไดมีมติใหกำหนดประเด็นความเสี่ยงสำคัญของกรุงเทพมหานคร จำนวน 10 ประเด็น และมอบหมายใหหนวยงาน
ที่เหมาะสมเปนเจาภาพหลักและหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก
ประเด็นความเสี่ยง
หนวยงานเจาภาพหลัก
หนวยงานที่เกี่ยวของ
1. สำนักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1. ความเสี่ยงเรื่องอุทกภัย
สำนักการระบายน้ำ
2. สำนักการศึกษา
3. สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเทีย่ ว
4. สำนักงานเขต
1. สำนักการโยธา
2. ความเสี่ยงเรื่องอัคคีภัย
สำนักปองกันและบรรเทา2. สำนักการแพทย
3. ความเสี่ยงเรื่องแผนดินไหว สาธารณภัย
3. สำนักการศึกษา
4. สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเทีย่ ว
5. สำนักงานเขต
1. สำนักการแพทย
4. ความเสี่ยงเรื่องโรคระบาด
สำนักอนามัย
2. สำนักงานเขต
สำนักงานเขต
5. ความเสี่ยงเรื่องสิ่งแวดลอม สำนักสิ่งแวดลอม
สำนักเทศกิจ
1. สำนักการจราจรและขนสง
6. ความเสี่ยงเรื่องความไม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2. สำนักการโยธา
3. สำนักงานเขต
7. ความเสีย่ งเรือ่ งการกอการราย สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักงานเขต
(สวนความมั่นคงภายในฯ)
8. ความเสี่ยงเรื่องความขัดแยง สำนักงานปกครองและทะเบียน 1. สำนักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(สวนความมั่นคงภายในฯ)
ของคนในชาติ
2. สำนักงานเขต
9. ความเสีย่ งเรือ่ งการเปลีย่ นแปลง 1. สำนักยุทธศาสตรและ
สำนักงานเขต
ประเมินผล
เชิงประชากรศาสตร
2. สำนักพัฒนาสังคม
10. ความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจ
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สำนักการคลัง

1. สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
2. สำนักงานเขต

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำบัญชีความเสี่ยงระดับกรุงเทพมหานคร (Risk
Register) (ตอ)

หนวยงานผูร บั ผิดชอบ หนวยงานทีเ่ กีย่ วของและ
สำนักงานตรวจสอบภายในไดรวมกันปรับปรุงขอมูล
ในทะเบียนความเสี่ยงซึ่งไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการฯ แลวในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ
ไดเวียนแจงทะเบียนความเสีย่ งใหทกุ หนวยงานรับทราบ
รวมทัง้ ปลัดกรุงเทพมหานครไดโปรดสัง่ การใหหนวยงาน
เจ า ภาพหลั ก หนวยงานที ่เ กี่ ยวของดำเนินการ
ตามรายละเอียดกิจกรรมการควบคุมทีม่ อี ยู (Control in
Place) ที่ระบุไวในทะเบียนความเสี่ยงอยางตอเนื่อง
และจัดเตรียมขอมูลสำหรับการปรับปรุงกิจกรรม
การควบคุมทีม่ อี ยูห รือวางแผนจัดการความเสีย่ งเพิม่ เติม
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559
สำนักงานตรวจสอบภายในในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการฯ จึงไดจดั ใหมกี ารสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร

เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสีย่ ง
ระดั บ กรุ ง เทพมหานครได ร  ว มกั น วิ เ คราะห ข  อ มู ล
และปรั บ ปรุ ง รายละเอี ย ดในทะเบี ย นความเสี ่ ย ง
ของกรุงเทพมหานครใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม
ที ่เปลี่ยนแปลงไปและเปนประโยชนตอการตัดสินใจ
บริ ห ารจั ด การความเสี ่ ย งระดั บ กรุ ง เทพมหานคร
โดยกลุม เปาหมายเปนขาราชการตัวแทนจากหนวยงาน
ที ่ เ ป น เจ า ภาพหลั ก และหน ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข อ งกั บ
ความเสี่ยงสำคัญของกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย
สำนักการระบายน้ำ สำนักอนามัย สำนักปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย สำนักการแพทย สำนักสิง่ แวดลอม
สำนักเทศกิจ สำนักยุทธศาสตรและประเมินผล สำนักพัฒนาสังคม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเทีย่ ว
สำนักการศึกษา สำนักการจราจรและขนสง สำนักการคลัง
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักงานปกครอง
และทะเบียน และสำนักงานเขต โดยการสัมมนาจัดขึน้
ระหวางวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม
เดอะทวิน ทาวเวอร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
ลักษณะการสัมมนาเปนแบบไป – กลับ จำนวน 3 รุน
รุนละ 1 วัน จำนวนทั้งสิ้น 314 คน

สำนักงานตรวจสอบภายใน
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การพัฒนาสมรรถนะของผูตรวจสอบภายใน
โครงการฝกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร
ระดับกลาง (Intermediated) ดาน Performance Operation and Management
สำนักงานตรวจสอบภายในไดขออนุมตั บิ คุ ลากร จำนวน 2 คน เขารับการฝกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผูตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตรระดับกลาง (Intermediate) ดาน Performance Operation and
Management ซึ่งจัดโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยมีระยะเวลาฝกอบรม 12 วัน ระหวางวันที่ 18
เมษายน - 1 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร ถนนรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
โครงการฝกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA)
หลักสูตรระดับสูง (Advanced) ดาน Performance Operation and Management
สำนักงานตรวจสอบภายในไดขออนุมตั บิ คุ ลากร จำนวน 2 คน เขารับการฝกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผูต รวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตรระดับสูง (Advanced) ดาน Performance Operation and Management
ซึง่ จัดโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยมีระยะเวลาฝกอบรม 7 วัน ระหวางวันที่ 13 – 19 มิถนุ ายน 2559
ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
โครงการฝกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย (CPIAT)
สำนักงานตรวจสอบภายในไดขออนุมตั บิ คุ ลากร จำนวน 2 คน เขารับการฝกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย (CPIAT : Certified Professional Internal Audit of Thailand) ซึง่ จัดโดย
สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย เปนหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานโดยตรงและเปนประโยชน
ตอการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน เนือ่ งจากมีการฝกอบรมทัง้ ทฤษฎีและการฝกปฏิบตั ิ รวมทัง้ ผูท เ่ี ขารับการฝกอบรม
ครบถวนตามหลักเกณฑทก่ี ำหนดไว จะมีสทิ ธิเขาสอบรับประกาศนียบัตรผูต รวจสอบภายในแหงประเทศไทย ระยะเวลา
การฝกอบรม 27 วัน ระหวางวันที่ 30 กรกฎาคม – 12 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หลักสูตรประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ระดับรวบยอด
(Comprehensive)
สำนักงานตรวจสอบภายในไดขออนุมตั บิ คุ ลากร จำนวน 8 คน เขารับการฝกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผูต รวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ระดับรวบยอด (Comprehensive) ซึง่ จัดโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
โดยมีระยะเวลาฝกอบรม 8 วัน ระหวางวันที่ 25 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร ถนนรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และสามารถผานการทดสอบความรูไดรับประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายในภาครัฐ
(Certified Government Internal Auditor – CGIA) ทัง้ 8 คน
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โครงการฝกอบรมและฝกปฏิบัติการตรวจสอบเพื่อสนับสนุนกลยุทธของกรุงเทพมหานคร
การปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายในตองสอดคลอง
กับกลยุทธ วัตถุประสงคและความเสี่ยงขององคกร
ผูตรวจสอบภายในจึงตองพัฒนาความรู ทักษะ และ
ความสามารถใหเพียงพอตอการปฏิบตั งิ าน สำนักงานตรวจสอบภายในจึงตองการเสริมสรางความเขาใจ
เกีย่ วกับกลยุทธของกรุงเทพมหานครใหกบั ผูต รวจสอบภายใน และเปนโอกาสอันดีทจ่ี ะไดทบทวนความเขาใจ
ในแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ตามหลักการสากลและแนวโนมสำคัญในวิชาชีพ
การตรวสอบภายใน รวมทัง้ ประเด็นความรูอ น่ื ทีจ่ ำเปน
ตองใชใ นการตรวจสอบการดำเนิ น งานเพื ่ อ ให
ผูต รวจสอบภายใน สามารถประยุกตใชในการปฏิบตั งิ าน
ไดอยางเหมาะสม

สำนักงานตรวจสอบภายในไดรบั อนุมตั ใิ หดำเนิน
โครงการฝ ก อบรมและฝ ก ปฏิ บ ั ต ิ ก ารตรวจสอบ
เพื่อสนับสนุนกลยุทธของกรุงเทพมหานคร โดยกลุม
เปาหมายประกอบดวยขาราชการ ตำแหนงนักวิชาการ
ตรวจสอบภายในระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ และ
ชำนาญการพิเศษ จำนวน 40 คน ลักษณะการฝกอบรม
เปนแบบไป - กลับ จำนวน 3 วัน ระหวางวันที่ 24 – 26
สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สำนักงานตรวจสอบภายใน

70

การศึกษาดูงานดานการตรวจสอบภายใน
การศึกษาดูงานสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
(ป.ป.ช.)

สำนักงานตรวจสอบภายในไดประสานขอเขา
ศึ ก ษาดู ง านสำนั ก งานคณะกรรมการป อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เนื่องจาก
ภารกิจของ ป.ป.ช. มีความเกี่ยวของกับการสงเสริม
ธรรมาภิบาล (Governance) ในหนวยงานภาครัฐ
ดวยการตรวจสอบและเสนอมาตรการปองกันการทุจริต
ในกระบวนการปฏิบัติงานตาง ๆ ซึ่งการดำเนินงาน
ดังกลาวสอดคลองกับภารกิจของการตรวจสอบภายใน
ที่จะตองสามารถชี้ใหเห็นความเสี่ยงดานการทุจริต
ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในองคกรตรวจสอบหรือคนหาขอเท็จจริง
และใหขอ เสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบตั งิ าน
การควบคุ ม และการบริห ารความเสี่ ยงในแต ล ะ
ภาคส ว นขององค ก รให ม ี ป ระสิ ท ธิ ผ ลเพี ย งพอ
ที่จะชวยปองกันความเสี่ยงดานการทุจริต
สำนักงานตรวจสอบภายในไดเขาศึกษาดูงาน
ณ สถาบันการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
สัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เมือ่ วันที่ 19 สิงหาคม
2559 เวลา 09.30 – 12.00 น.
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โดยมีหัวขอการดูงาน ประกอบดวยขอมูลภาพรวม
โครงสรางองคกรของสำนักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ อำนาจหนาที่ ภารกิจ
เทคนิค วิธกี ารในการตรวจสอบ ปองกัน และปราบปราม
การทุจริต กรณีศกึ ษาทีน่ า สนใจเกีย่ วกับการตรวจสอบ
ปองกัน และปราบปรามการทุจริต ตลอดจนบทบาท
ของหน ว ยงานตรวจสอบภายในที ่ ช  ว ยสนั บ สนุ น
การตรวจสอบ ปองกัน และปราบปรามการทุจริตหรือ
สงเสริมธรรมาภิบาลในองคกร ซึง่ สามารถนำมาประยุกตใช
กั บ การพั ฒ นางานตรวจสอบภายในของกรุ ง เทพมหานคร ใหมีความกาวหนามากยิ่งขึ้นได โดยเฉพาะ
อย า งยิ ่ ง ในเรื ่ อ งของการปรั บ ปรุ ง การปฏิ บ ั ต ิ ง าน
ตรวจสอบและการใหขอเสนอแนะที่จะชวยสงเสริม
กระบวนการกำกับดูแล การควบคุมและการบริหาร
ความเสี่ยงในหนวยงานตาง ๆ ของกรุงเทพมหานคร
ใหมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น

บทความ

สำนักงานตรวจสอบภายใน

ลองสังเกต

รอบ ๆ ตัวเรา ใครกันนะที่อาจจะทำทุจริต ?
เขียนและเรียบเรียงโดย
นายพงพันธุ ชื่นอารมณ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

เรา ทุกคนตางทราบดีวา การทุจริตคอรรัปชั่น

(Fraud and Corruption) กอใหเกิดความเสียหาย
ทั้งที่เปนเงินทองและชื่อเสียงกับองคกร และเชื่อวา
มีหลายคนทีม่ กั จะกลาวโทษวา ความเสียหายเหลานัน้
เกิดจากบุคคลภายนอกทีเ่ ขามาแสวงหาผลประโยชน
หรือคิดไมดกี บั องคกรของเรา ซึง่ ก็ถกู ตองแคสว นหนึง่
แตไมใชทง้ั หมด เพราะหากพิจารณาใหดี จริง ๆ แลว
คนที่ทำทุจริตนั้นไมใชใครที่ไหน สวนใหญก็เปน
พนักงานหรือคนในองคกรของเรานั่นเองที่เขาไป
มีสวนเกี่ยวของหรือพัวพันในหลายรูปแบบ เชน
แอบยักยอกเงิน รับหรือใหสนิ บน เรียกรับเงิน มีผลประโยชน
ทับซอน ตกแตงรายงานทางการเงิน ฯลฯ และพนักงาน
เหล า นั ้ น มั ก จะใช ร ะยะเวลาในการกระทำทุ จ ริ ต
มานานกวาจะปรากฏความจริง โดยในชวงแรกเมือ่ มีโอกาส
ทำทุจริตไดสำเร็จครั้งหนึ่งแลว ยังไมมีใครจับได
พนักงานก็จะทำครัง้ ตอ ๆ ไป จนกลายเปนความเคยชิน
คลายกับการติดสิ่งเสพติด ซึ่งกวาองคกรจะตรวจพบ
หรื อ จั บ ได ก ็ อ าจจะทำให ม ี ม ู ล ค า ความเสี ย หาย
สูงมากจนไมอาจยอมรับไดหรือหลายกรณีอาจตองลมเลิก
กิจการไปเลยก็มี
สาเหตุหลักที่ทำใหพนักงานตัดสินใจทำทุจริต
คอรรัปชั่น คือ ความตองการอยากไดอยากมีในสิ่ง
ทีต่ นเองไมมคี วามสามารถหรือไมมศี กั ยภาพเพียงพอ
ทีจ่ ะทำได และแรงกดดันจากภาวะวิกฤตทางการเงิน
ทั้งของตนเอง ครอบครัว และเศรษฐกิจของประเทศ
เมื่อเขาเหลานั้นไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงาน
ที่เกี่ยวของกับการเงินและบัญชี และพบวาองคกร
มีระบบการควบคุมภายในทีไ่ มเพียงพอ ไมรดั กุมและ
ไมเขมแข็ง เชน ไมมกี ารสอบทานการรับและนำสงเงิน
ขาดการแบงแยกหนาที่งาน มอบความไววางใจ
ใหพนักงานคนเดียวรับผิดชอบงานตั้งแตตนจนจบ
ไมบนั ทึกรายการทางบัญชีใหเปนปจจุบนั ไมมกี ารติดตาม
และประเมินผลสำเร็จของงานอยางใกลชิด ฯลฯ
ก็ยิ่งเปนการเปดโอกาสใหพนักงานตัดสินใจกระทำ

การทุจริตไดงายขึ้น ซึ่งความไมเขมแข็งของระบบ
การควบคุมภายในดังกลาว สวนใหญเกิดจากความไววางใจ
ในตัวของพนักงาน จนกลายเปนความสนิทสนม
และเกรงใจ กลัววางานจะออกมาไมดีไมไดผลงาน
ตามเปาหมาย จึงใหอิสระในการทำงานอยางเต็มที่
เพื่อไมใหรูสึกอึดอัด มีความคลองตัวและรวดเร็ว
ในการทำงาน โดยเฉพาะอยางยิง่ ในองคกรหรือหนวยงาน
ขนาดเล็กที่มักจะยอมใหพนักงานละเมิดการควบคุม
บางอย า งได เพื ่ อ ให ง านบรรลุ ผ ลสำเร็ จ ภายใน
ระยะเวลาและเปาหมายทีก่ ำหนด พูดงาย ๆ คือ องคกร
มักจะเนนผลงานมากกวาการควบคุมที่ควรจะเปน
ในขณะที่ผูบริหารเองก็ละเลยหรือไมไดทำหนาที่
ในการสอบทานหรื อ ควบคุ ม งานของพนั ก งาน
อยางใกลชิด จริงจัง และสม่ำเสมอ ซึ่งก็เทากับวา
องค ก รยอมให เ กิ ด ข อ ผิ ด พลาดหรื อ การทุ จ ริ ต ได
เพราะคิดวาผลกระทบคงไมสูงมากนักเมื่อเทียบกับ
ผลประโยชนที่ไดรับหรือหากพบเจอการทุจริตของ
พนักงานในกรณีตา ง ๆ แลว องคกรก็ไมไดมกี ารลงโทษ
หรื อ เอาผิ ด กั บ พนั ก งานเหล า นั ้ น อย า งจริ ง จั ง
ยิง่ ถาเปนคนทีร่ จู กั หรือพวกเดียวกันแลวก็อาจจะชวย
กันดวยซ้ำ รวมถึง ไมไดพยายามกำหนดใหมนี โยบาย
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับพนักงานอยางเปน
รูปธรรม พฤติกรรมที่เปนความประมาทตาง ๆ
เหลานั้น องคกรตองพรอมที่จะยอมรับผลกระทบ
ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ตามมาไดเสมอ แมวา จะเคยมีตวั อยาง
องค ก รจำนวนหลายแห ง ที ่ ต  อ งล ม เลิ ก กิ จ การไป
เพราะมูลคาความเสียหายจากการทุจริตที่พนักงาน
สะสมมาเปนระยะเวลานานหลายปนั้นสูงเกินกวา
ศักยภาพขององคกรที่จะกูสถานการณหรือฟนคืน
กิจการใหกลับคืนมาเปนเหมือนเดิมไดภายในระยะ
เวลาอันสั้นก็ตาม
สมาคมตอตานการทุจริตสากล (Association
of Certified Fraud Examiners: ACFE) ระบุวา
87% ของกรณีทุจริตที่เกิดขึ้นทั่วโลกเปนการยักยอก
สำนักงานตรวจสอบภายใน
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ลองสังเกตรอบ ๆ ตัวเรา ใครกันนะที่อาจจะทำทุจริต ?
ทรัพยสินโดยพนักงานขององคกร และครึ่งหนึ่งของ
การทุ จ ริ ต ที ่ เ กิ ด ขึ ้ น พนั ก งานผู  ก ระทำความผิ ด
ไมสามารถรับผิดชอบหรือชดเชยความเสียหายทีเ่ กิดขึน้
ใหกบั องคกรได นัน่ ก็หมายความวาองคกรตองสูญเสีย
เงินหรือทรัพยสินไปโดยไมไดกลับคืนมา นอกจากนี้
ACFE ยังระบุปจจัยตาง ๆ ที่มีความสัมพันธกับ
การกระทำทุจริตของพนักงานไวดว ย ไดแก ระดับการศึกษา
ประวัตอิ าชญากรรมหรือการทุจริต ประวัตกิ ารทำงาน
ตำแหนงงาน ระดับของตำแหนงงานในองคกร เพศ
วิถกี ารใชชวี ติ ประจำวัน และระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน
โดยยกตัวอยางใหเห็นภาพชัดเจน เชน พนักงาน
ที่ทำงานกับองคกรมาเปนระยะเวลานานหลายป
มีโอกาสที่จะทำทุจริตไดมากกวาพนักงานที่เพิ่งเขา
มาทำงาน เนื่องจากประสบการณทำใหเกิดความรู
ความชำนาญในระบบงานตาง ๆ ขององคกรเปนอยางดี
รู  ท างหนี ท ี ไ ล แ ละวิ ธ ี ท ี ่ จ ะหลี ก เลี ่ ย งการควบคุ ม
ในกระบวนงานทีต่ นเองรับผิดชอบ หรือพนักงานทีด่ ำรง
ตำแหนงในระดับบริหารมีโอกาสทีจ่ ะทำทุจริตมากกวา
พนักงานระดับปฏิบัติการ เพราะผูบริหารมีอำนาจ
ที ่ จ ะละเมิ ด หรื อ ไม ป ฏิ บ ั ต ิ ต ามระบบการควบคุ ม
ทีอ่ งคกรกำหนดไวได โดยอางความจำเปนในเรือ่ งของ
การบริ ห ารงานหรื อ ดำเนิ น ธุ ร กรรมที ่ ต  อ งการ
ความรวดเร็ว เปนตน ทั้งนี้ ผูบริหารและพนักงาน
ที ่ ม ี ล ั ก ษณะตามตั ว อย า งดั ง กล า วมั ก จะหลุ ด รอด
จากการตรวจสอบภายในไปไดเสมอ เพราะรูว ธิ กี ารจัดการ
ขอมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวของกับการทุจริตใหเปนไป
ตามระบบการควบคุมหรือระเบียบตาง ๆ ที่องคกร
กำหนดไวไดเปนอยางดี เมือ่ ผูต รวจสอบภายในสอบทาน
เอกสารตาง ๆ ดังกลาว จึงยากที่จะรูหรือเห็นสิ่ง
ผิดปกติ โดยเฉพาะอยางยิง่ หากผูก ระทำการทุจริตและ
ผู  ส มรู  ร  ว มคิ ด ไม ย อมออกมาเป ด เผยการกระทำ
ของตนเอง ก็ยิ่งไมมีใครรู ไมมีใครจับได
ดังนัน้ องคกรจะหวังพึง่ กลไกการตรวจสอบภายใน
เพียงอยางเดียวคงไมได เพราะสมัยนี้พนักงานที่ทำ
ทุจริตนัน้ ฉลาดและเชีย่ วชาญเกินกวาทีอ่ งคกรจะตามทัน
อยางไรก็ตามองคกรก็ยังไมไดสิ้นหวังเสียทีเดียว
เพราะอยางนอย ผูท ท่ี ำทุจริตเหลานัน้ ก็ยงั คงมีสถานะ
เปนพนักงานในองคกรและตองทำงานรวมกับผูอื่น
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สิ่งที่จะชวยใหพบเจอกรณีทุจริตไดกอนที่จะเกิด
ความเสียหายมูลคามหาศาล คือ เพือ่ นรวมงานหรือ
พนักงานทุกคนตองชวยกันหมัน่ สอดสองหรือสังเกต
พฤติกรรมของบุคคลทีอ่ ยูร อบ ๆ ตัว ก็จะทำใหเห็น
ความเสี่ยงดานการทุจริตได เชน
- ในกระบวนการปฏิบตั งิ านดานการเงินและบัญชี
หากสังเกตแลวเห็นวา ไมมกี ารแบงแยกหนาทีร่ ะหวาง
พนักงานที่รับผิดชอบงานดานการรับเงิน การสงเงิน
และเก็บรักษาเงิน กับพนักงานที่ทำหนาที่บันทึก
รายการทางบัญชีออกจากกัน หรือการที่หนวยงาน
มอบหมายใหพนักงานคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบงาน
ในกระบวนงานดังกลาวทัง้ หมดแตเพียงผูเ ดียว ยอมมี
ความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตได เพราะไมมีพนักงาน
คนอื่นมาชวยสอบทานงานระหวางกัน
- การที่องคกรไมจำกัดประเภทและจำนวนของ
พนักงานทีส่ ามารถเขาถึงสินทรัพยทม่ี มี ลู คาสูง ตัวอยาง
เชน ตูน ริ ภัยหรือหองมัน่ คง (Strong Room) ทีใ่ ชเก็บ
เงินสดหรือของมีคาตาง ๆ หากหนวยงานเปดโอกาส
ใหพนักงานคนใดก็ตามหรือใครก็ไดสามารถเขาหอง
ดังกลาว โดยไมจำกัดประเภทและจำนวนยอมมีความเสีย่ ง
ที่พนักงานบางคนจะยักยอกสินทรัพยได
- หนวยงานไมตรวจนับสินทรัพยเปรียบเทียบกับ
ทะเบียนหรือบัญชีอยางสม่ำเสมอ ทำใหไมทราบวา
สินทรัพยที่มีอยูในปจจุบันนั้นมีอยูจริงและครบถวน
ตามรายการทีบ่ นั ทึกไวในทะเบียนหรือบัญชีหรือไม ซึง่ ก็
เทากับเปนการเปดโอกาสใหพนักงานสามารถยักยอก
เอาทรัพยสินขององคกรไปใชสวนตัวหรือไปขายได
- เอกสารประกอบรายการที่นำมาบันทึกบัญชี
มีไมครบถวน ปกติแลว การบันทึกรายการทางบัญชี
ตองมีที่มาที่ไปชัดเจนและมีเอกสารที่เกี่ยวของกับ
รายการดังกลาวอยางชัดเจน หากพนักงานคนใด
คนหนึง่ สังเกตกระบวนงานดังกลาวแลวพบวาการบันทึก
รายการทางบัญชีไมมีเอกสารที่มาที่ไปชัดเจน กรณี
ดังกลาวอาจจะมีความเสี่ยงที่พนักงานผูรับผิดชอบ
จะนำรายการ (Transaction) ทีไ่ มไดเกิดขึน้ จริงมาบันทึก
รายการหรือสรางยอดเงินขึ้นมา เพื่อใหรายงาน
ทางการเงินมีขอ มูลทีด่ แู ลวนาเชือ่ ถือหรือปกปดรายการ
ที่ผิดปกติไว
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ลองสังเกตรอบ ๆ ตัวเรา ใครกันนะที่อาจจะทำทุจริต ?
- ในสมุดบันทึกรายการทางบัญชีมีการปรับปรุง
หรือแกไขตัวเลขบอยครั้ง สังเกตไดจากรอยลบ ขูด
หรือขีดฆาที่เกิดขึ้น ซึ่งการแกไขหรือปรับปรุงตัวเลข
ดังกลาวอาจจะเกิดจากความไมเขาใจหลักการบันทึก
บัญชีหรือบันทึกรายการผิดพลาดดวยความไมรอบคอบ
ก็ได แตในขณะเดียวกันก็อาจจะเกิดจากความตั้งใจ
ทีจ่ ะแกไขจำนวนเงินหรือตัวเลขเพือ่ ตองการทำทุจริต
ไดดวยเชนกัน เมื่อพบกรณีเชนนี้จึงควรสงสัยไวกอน
วาเกิดอะไรขึ้นกันแน
- การกระทบตัวเลขหรือจัดทำงบกระทบยอด
(Reconciliation) ลาชาเนือ่ งจากพนักงานผูร บั ผิดชอบ
อาจจะทำทุจริต เมื่อบันทึกรายการทางบัญชีแลว
พบว า ตั ว เลขในรายงานทางการเงิ น จะแสดง
ความผิดปกติใหคนอืน่ เห็น จึงพยายามทีจ่ ะตกแตงตัวเลข
ทางบัญชีใหดูเปนปกติ มีเหตุผล และไมเปนที่สังเกต
ของคนทั่วไป ซึ่งการกระทำในลักษณะดังกลาว
มีความซับซอน จำเปนตองใชระยะเวลาในการดำเนินการ
จึงทำใหลาชา
- อัตราการรองเรียนจากผูรับบริการคอนขางสูง
ซึง่ สะทอนใหเห็นวา หนวยงานมีระบบการดำเนินงาน
หรือการใหบริการทีย่ งั ไมมปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพียงพอ และการดำเนินงานทีผ่ ดิ พลาดหรือบกพรอง
ดังกลาว สาเหตุหนึง่ อาจจะเกิดจากการทุจริตได เชน
การลดคุณภาพของสินคาหรือบริการ เพื่อประหยัด
ตนทุนของการจัดซื้อ
- หนวยงานมีอัตราการเขา-ออกของพนักงาน
(Staff Turnover) คอนขางสูงหรือบอย เนื่องจาก
ตำแหนงงานดังกลาวอาจจะมีแรงกดดันจากสภาพ
แวดล อ มที ่ ม ี ก ารทุ จ ริ ต หรื อ ปฏิ บ ั ต ิ ไ ม ถ ู ก ต อ ง
ตามขอกำหนดหรือระเบียบทีอ่ งคกรกำหนด หรือมีวฒั นธรรม
องค ก รที ่ ไ ม เ ป น ไปตามระเบี ย บแบบแผนที ่ ด ี
จึงทำใหพนักงานทีม่ เี จตนาดีรสู กึ อึดอัดและไมสามารถ
ปฏิบัติงานภายใตแรงกดดันดังกลาวไดตอไป
- พนักงานทีไ่ ดรบั มอบหมายใหทำหนาทีจ่ ดั ซือ้ หรือ
จัดจางของหนวยงานมักจะใชบริการหรือทำธุรกรรม
กับผูคาแหลงเดียวเปนประจำ ซึ่งแสดงถึงความสนิท
สนมกับผูคาและอาจจะเอื้อประโยชนหรือรวมมือกับ
ผูคาในการแสวงหาผลประโยชนใหกับตนเองได

- พนักงานใชสำเนาเปนเอกสารประกอบการเบิก
จายเงิน เชน นำสำเนาใบเสร็จรับเงิน สำเนาใบสงของ
สำเนาใบตรวจรับ ฯลฯ มาใชในการเบิกจายเงิน
ซึ่งปกติตองนำเอกสารฉบับจริงหรือตนฉบับมาแนบ
การใชเอกสารที่เปนสำเนาอาจจะเกิดจากพนักงาน
ปลอมแปลงหรือจัดทำขึน้ มาเพือ่ ใชในการเบิกจายเงินได
- พนั ก งานมี พ ฤติ ก รรมส ว นตั ว ที ่ อ าจจะบ ง ชี้
ใหเห็นความเสี่ยงดานการทุจริต เชน ยืมเงินเพื่อน
เปนประจำ มีคนตามทวงหนี้ ติดการพนัน ติดสุรา สังสรรค
กับเพื่อนบอยมาก ฯลฯ เนื่องจากพฤติกรรมดังกลาว
แสดงถึงการใชจา ยเงินอยางฟุม เฟอย ซึง่ ตองสันนิษฐาน
วาพนักงานมีรายไดจากแหลงอืน่ ๆ ทีน่ อกเหนือจาก
เงินเดือนหรือไม ถาไมมีหรือมีรายไดจากเงินเดือน
เพียงอยางเดียว ตองสงสัยไวกอนวามีความเกี่ยวของ
กับการทุจริตหรือไม ซึ่งอาจจะเปนไปไดหลายกรณี
- พนักงานหรือเครือญาติของพนักงานมีฐานะ
ทางการเงิ นที ่ด ีข ึ้ นภายในระยะเวลาอั นสั้ น เช น
ซือ้ บานใหม ซือ้ รถยนตใหม ใชเครือ่ งประดับราคาแพง
หรือใชสนิ คาฟุม เฟอย ฯลฯ ในขณะทีพ่ นักงานคนนัน้
ไดรบั เงินเดือนเทาเดิม จึงควรสงสัยวาพนักงานดังกลาว
นำเงินมาจากที่ใดหรือกระทำการทุจริตหรือไม
- พนักงานไมยอมลาพักผอน ทั้งที่มีเหตุจำเปน
หรือเจ็บปวยจนไมสามารถปฏิบัติงานได แตก็ยัง
มาทำงาน เพราะไมตอ งการใหผอู น่ื มาปฏิบตั งิ านแทน
ซึ่งจะทำใหเห็นรองรอยของการทุจริตที่ตนเองทำไว
- พนั ก งานไม ย อมให เข า ถึ ง เอกสารที ่ อ ยู  ใ น
ความรับผิดชอบของตนเอง โดยจัดเก็บเอกสารดังกลาวไว
ในที่ที่ไมมีผูใดสามารถเขาไปใชหรือตรวจสอบได
เนื ่ อ งจากเอกสารเหล า นั ้ น อาจจะเกี ่ ย วข อ งกั บ
การกระทำทุจริต
- พนักงานแสดงอาการหงุดหงิดเมื่อถูกซักถาม
เกี่ยวกับงาน ไมคอยอยากตอบหรือเลาขอมูลใด ๆ
เกี่ยวกับงานใหคนอื่นฟง อาการเหลานี้บงบอกถึง
ความตัง้ ใจทีจ่ ะปกปดขอมูลซึง่ ขอมูลทีไ่ มอยากเปดเผย
ดังกลาวอาจเปนการทุจริต
นอกจากนี ้ ค นที ่ ท ำทุ จริตมัก จะเปนพนัก งาน
ทีไ่ มเคยมีพฤติกรรมทีน่ า สงสัยหรือมีภาพลักษณทไ่ี มดี
ในสายตาของผูอื่น เพราะนั่นจะทำใหเปนจุดสังเกต
สำนักงานตรวจสอบภายใน
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ลองสังเกตรอบ ๆ ตัวเรา ใครกันนะที่อาจจะทำทุจริต ?
ของคนทั่วไป ดังนั้น เราจึงเห็นไดบอย ๆ วา คนที่ทำ
ทุจริตในองคกรนั้น มักจะเปนพนักงานดีเดนหรือ
เปนบุคคลที่มีภาพลักษณดี เพื่อไมใหมีผูใดสงสัย
พฤติกรรมตาง ๆ ดังกลาวขางตน หากพนักงาน
ทุกคนในองคกรชวยกันสอดสองดูแลก็อาจจะทำให
ทราบความเสี ่ ย งหรื อ เบาะแสของการทุ จ ริ ต ได
อยางรวดเร็วและทันทวงทีกอ นทีจ่ ะสายเกินไป การปองกัน
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หรื อ รู  ท ั น การทุ จ ริ ต ก อ นที ่ จ ะเกิ ด ความเสี ย หาย
ยอมเปนทางเลือกทีด่ กี วาสำหรับองคกร เมือ่ พนักงาน
ทุ ก คนไม อ ยากได ร ั บ ผลกระทบจากการทุ จ ริ ต
ของบุคคลเพียงบางกลุมที่อาจจะทำใหคนสวนใหญ
ตองเดือดรอน เมือ่ เปนเชนนัน้ เราควรมารวมมือรวมใจ
กันมองไปรอบ ๆ และสังเกตวา “ใครกันนะ”
ที่มีพฤติกรรมนาสงสัยและอาจจะทำทุจริต

