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 สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานครตระหนักถึงความสำคัญวา “การตรวจสอบภายใน”
 เปนองคประกอบสำคัญของการเสริมสรางการกำกับดูแลท่ีดีหรือธรรมาภิบาลขององคกร รวมท้ังเปนเครื่องมือสำคัญ 
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 
แกไขหรือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน เม่ือหนวยรับตรวจปรับปรุงหรือแกไขตามขอเสนอแนะ 
ยอมจะสงผลคุณภาพของการบริการดานตาง ๆ ที่กรุงเทพมหานครสงมอบใหกับประชาชน
 นอกจากบทบาทการตรวจสอบเพ่ือใหความเช่ือม่ันแลว สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร 
ยังพัฒนาบทบาทการเปนท่ีปรึกษา โดยเฉพาะเร่ืองการเสริมสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับการบริหารความเส่ียง 
และการควบคุมภายในตามแนวทางท่ีกรุงเทพมหานครกำหนดใหกับขาราชการของหนวยงานและยังมีผลงานโดดเดนผาน 
โครงการใหบริการท่ีดีท่ีสุด (Best Service) ช่ือโครงการ “สรางภูมิตานทานใหกับโรงพยาบาลในสังกัด สำนักการแพทย” 
โดยมีเปาหมายในการเสริมสรางความรูเกี่ยวกับการเงินและบัญชีใหกับโรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทยซึ่งถือ 
เปนการดำเนินการในเชิงรุก (Proactive) เพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี
 สำหรับการพัฒนาหนวยงานหรือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัด- 
กรุงเทพมหานคร ไดดำเนินการพัฒนาความรูความสามารถและสมรรถนะของผูตรวจสอบภายในอยางตอเน่ือง โดยไดจัด 
โครงการฝกอบรมและฝกปฏิบัติการตรวจสอบเพ่ือสนับสนุนกลยุทธของกรุงเทพมหานคร เพื่อใหผูตรวจสอบภายใน 
มีความรูความเขาใจในกลยุทธของกรุงเทพมหานครและองคความรูที่จำเปนตอการปฏิบัติงานตรวจสอบที่สอดคลอง
กับกลยุทธของกรุงเทพมหานคร นอกจากน้ันยังไดสงเสริมใหผูตรวจสอบภายในไดรับโอกาสในการฝกอบรม เพ่ือทดสอบ 
รับวุฒิบัตรวิชาชีพการตรวจสอบภายในตาง ๆ ดวย เชน วุฒิบัตร Certified Government Internal Auditor ของ 
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
 กลาวโดยสรุป คือ สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานครสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุตามเปาหมาย 
ในมิติตาง ๆ ท่ีไดกำหนดไว ซ่ึงเปนประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ของกรุงเทพมหานคร 
อยางไรก็ตาม ปจจัยที่สำคัญของความสำเร็จดังกลาว คือ การสนับสนุนและความรวมมือที่ดีจากทุกภาคสวนของ 
กรุงเทพมหานคร ไดแก ผูบริหารระดับตาง ๆ ท่ีใหการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ หนวยรับตรวจใหความรวมมือเปนอยางดี 
ในการปฏิบัติงานและนำขอเสนอแนะตาง ๆ ไปปรับปรุงการปฏิบัติงานในหนวยงานตนเอง สำนักงานตรวจสอบภายใน 
สำนักปลัดกรุงเทพมหานครขอแสดงความขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ รวมทั้งคาดหวังจักไดรับการสนับสนุนและ 
ความรวมมือที่ดีดังกลาวสืบไป 

(นางสาวอำภา  นรนาถตระกูล)
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สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เผยแพรผลการปฏิบัติงานผานรายงานประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2559 ผานชองทางอิเล็คทรอนิกส ซึ่งเปนครั้งแรกที่เลือกเผยแพรเปน e-book โดยไมไดจัดพิมพ ทั้งนี้เพื่อความ 
สะดวกในการเขาถึงและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยวัตถุประสงคหลักของการเผยแพรผลการปฏิบัติงาน คือตองการให 
กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ของกรุงเทพมหานคร ไดแก ประชาชน ผูรับบริการ ผูบริหารกรุงเทพมหานครและ 
หนวยงานสังกัดกรุงเทพมหานครไดรับทราบผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งถือเปนกลไกสำคัญของการเสริมสราง 
ธรรมาภิบาลหรือการกำกับดูแลที่ดีใหกับองคกร 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงานตรวจสอบภายในสามารถดำเนินการไดตามแผนการตรวจสอบประจำป 
ท่ีกำหนดไว ซ่ึงมีกิจกรรมสำคัญคือ การตรวจสอบบัญชีและการเงิน การตรวจสอบการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ 
และการปฏิบัติงานเชิงรุก ดวยการเสริมสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองใหกับหนวยรับตรวจเพ่ือลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งผลงานดานการพัฒนาองคกรดานอื่น 

สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร คาดหวังวาการเผยแพรผลการปฏิบัติงานจะเปนประโยชน 
กับผูท่ีสนใจตองการทราบผลการดำเนินการของกรุงเทพมหานคร รวมท้ังเปนประโยชนกับหนวยรับตรวจ ในการระมัดระวัง 
ปองกันไมใหเกิดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงานในหนวยงานของตนเองและผูบริหารสามารถนำผลผลิตของงานตรวจสอบภายใน 
ไปใชในการบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยใหเกิดมูลคาเพ่ิมและความสำเร็จแกองคกร
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สวนตรวจสอบภายใน 2  
     มีอำนาจหนาที่เกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ การตรวจสอบทางการเงิน ไดแก ตรวจสอบ 
ความถูกตองและเชื ่อถือไดของขอมูลและตัวเลขทาง 
การเงิน การบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุม 
ถึงการดูแลปองกันทรัพยสินและประเมินความเพียงพอ 
ของระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบการดำเนินงาน 
ไดแก การตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนงาน งาน 
โครงการ และแผนกลยุทธ การตรวจสอบการปฏิบัติตาม 
ขอกำหนด เพื่อใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี การตรวจสอบพิเศษ 
ไดแก การตรวจและติดตามผลตามขอสังเกตของหนวย- 
ตรวจสอบทั ้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร 
การติดตามผล เรื่องรองเรียน การตรวจสอบการบริหาร 
การตรวจสอบระบบงาน IT ไดแก การตรวจความถูกตอง 
และเช่ือถือไดของขอมูลท่ีไดจากการประมวลผลดวยระบบ 
คอมพิวเตอร ตรวจสอบระบบการปองกัน และการเขาถึง 
ขอมูลของหนวยงาน การวิเคราะหเช่ือมโยงงานตรวจสอบ 
แตละกลุมภารกิจเพื่อเสนอความเห็นตอหัวหนาหนวย- 
ตรวจสอบภายใน ใหคำปรึกษาแนะนำเก่ียวกับการตรวจ- 
สอบภายใน และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ โดยรับผิดชอบ 
กลุมภารกิจดานการศึกษาและสังคม และกลุมสำนักงานเขต 

อำนาจหนาที่ของสำนักงานตรวจสอบภายใน

     มีอำนาจหนาท่ีเก่ียวกับการจัดทำแผนการตรวจสอบ
การตรวจสอบทางการเงิน การตรวจสอบการดำเนินงาน 
การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกำหนด การตรวจสอบ 
พิเศษ การตรวจสอบการบริหาร การตรวจสอบระบบ IT 
สรุปวิเคราะหผลการตรวจสอบและรายงานการตรวจสอบ
ตามแผนการตรวจสอบ พัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน 
ศึกษา คนควา รวบรวมกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวกับ 
งานตรวจสอบภายใน จัดทำและปรับปรุงคูมืองานตรวจ-
สอบภายใน คูมือการปฏิบัติงานสำหรับหนวยรับตรวจ
ใหคำปรึกษาแนะนำเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน ควบคุม   
ดูแลศูนยขอมูลวิชาการ ดำเนินการจัดฝกอบรมในเร่ืองท่ี 
เก่ียวของกับงานตรวจสอบภายใน โดยแบงงานภายใน 
สวนราชการ ดังนี้

ฝายบริหารงานทั่วไป      
     มีอำนาจหนาที่เกี่ยวกับงานสารบรรณและธุรการ
ท่ัวไป งานการเจาหนาท่ี งานงบประมาณ งานการเงินและ 
บญัชี งานพัสดุ งานการประชุม งานควบคุมดูแลสถานท่ี 
และยานพาหนะของสำนักงาน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่ 
เก่ียวของ

กลุมพัฒนางานตรวจสอบภายใน  
     มีอำนาจหนาที่เกี่ยวกับการจัดทำแผนการตรวจสอบ
ปรับปรุงแผนและติดตามผลการปฏิบัติตามแผน จัดทำ 
รายงานตาง ๆ เก่ียวกับดานการตรวจสอบ สรุปวิเคราะหผล
และรายงานการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ  
รายไตรมาสและรายป พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในศึกษา 
คนควา รวบรวมกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวกับงานตรวจ- 
สอบภายใน จัดทำและปรับปรุงคูมืองานตรวจสอบภายในให 
เปนมาตรฐาน จัดทำและปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานสำหรับ 
หนวยรับตรวจ ใหคำปรึกษาแนะนำและวินิจฉัยปญหา 
เก่ียวกับระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมดูแลศูนยขอมูล 
วิชาการ วางแผนการจัดฝกอบรมในเรื่องที่เกี่ยวกับงาน 
ตรวจสอบภายใน งานแผนงานยุทธศาสตรตัวช้ีวัดและการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงาน การดำเนินการ 
สำหรับการฝกอบรมตาง ๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
(งานแผน งานยุทธศาสตร ตัวช้ีวัดและการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของสำนักงาน การดำเนินการสำหรับการ  
ฝกอบรมตางๆ ผูบริหารสำนักงานตรวจสอบภายในมอบหมาย 
ใหกลุมพัฒนางานตรวจสอบาภายในเปนผูรับผิดชอบต้ังแต 
ปงบประมาณ 2548)

สวนตรวจสอบภายใน 1     
     มีอำนาจหนาที่เกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติงาน 
ตรวจสอบ การตรวจสอบทางการเงิน ไดแก ตรวจสอบความ 
ถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลและตัวเลขทางการเงิน 
การบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการ 
ดูแลปองกันทรัพยสินและประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน การตรวจสอบการดำเนินงาน ไดแก การ 
ตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนงาน งาน โครงการ และแผน 
กลยุทธ การตรวจสอบการปฏิบัติตามขอกำหนด เพ่ือใหเปน 
ไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คำส่ัง มติคณะ- 
รัฐมนตรี การตรวจสอบพิเศษ ไดแก การตรวจและติดตามผล 
ตามขอสังเกตของหนวยตรวจสอบ ท้ังภายในและภายนอก 
กรุงเทพมหานคร การติดตามผลเร่ืองรองเรียน การตรวจสอบ 
การบริหาร การตรวจสอบระบบงาน IT ไดแก การตรวจความ 
ถูกตองและเช่ือถือไดของขอมูลท่ีไดจากการประมวลผลดวย 
ระบบคอมพิวเตอร ตรวจสอบระบบการปองกันและการเขาถึง 
ขอมูลของหนวยงาน การวิเคราะหเช่ือมโยงงานตรวจสอบ 
แตละกลุมภารกิจเพื่อเสนอความเห็นตอหัวหนาหนวย 
ตรวจสอบภายใน ใหคำปรึกษาแนะนำเก่ียวกับการตรวจสอบ- 
ภายใน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ โดยรับผิดชอบ 
กลุมภารกิจดานการบริหารและการคลังดานการสาธารณูปโภค 
และปองกันภัย และดานสาธารณสุข และส่ิงแวดลอม



กฎบัตรการตรวจสอบภายในของกรุงเทพมหานคร
บทนำ
 1. มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (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   
การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (The Core Principles for the Professional Practice of Internal Auditing) 
ประมวลจรรยาบรรณ (The Code of Ethics) มาตรฐาน (The Standard) และคำนิยามของการตรวจสอบภายใน 
(The Definition of Internal Auditing) และผูบริหารงานตรวจสอบภายในตองทบทวนกฎบัตรเปนระยะและนำเสนอ
ตอผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการเพ่ืออนุมัติ”
 2. มาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน อธิบายความหมายของกฎบัตรวา “กฎบัตรเปนเอกสาร
ท่ีเปนลายลักษณอักษรอยางเปนทางการ ระบุวัตถุประสงค อำนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายใน
เปนเอกสารท่ีแสดงถึงระดับของงานตรวจสอบภายในในองคกร สายการบังคับบัญชาระหวางผูบริหารงานตรวจสอบภายใน
และคณะกรรมการ อำนาจในการเขาถึงขอมูล บุคลากรและทรัพยสินตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนกำหนดขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน อำนาจในการอนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายในเปนของ   
คณะกรรมการ (Board)”
 3. การเผยแพรกฎบัตรการตรวจสอบภายในมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานของกรุงเทพ-
มหานครเขาใจถึงความหมาย วัตถุประสงค อำนาจหนาที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานของ
สำนักงานตรวจสอบภายใน
 4. สำนักงานตรวจสอบภายในจะทบทวนกฎบัตรอยางนอย ปละ 1 ครั้ง หากมีความจำเปนตองปรับปรุง
กฎบัตร จะเสนอปลัดกรุงเทพมหานครเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
 5. สำนักงานตรวจสอบภายในจะประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำป โดยคำนึงถึงการปฏิบัติงานใหสอดคลอง 
กับกฎบัตรที่ไดประกาศไวดวย
วัตถุประสงคของงานตรวจสอบภายใน 
 งานตรวจสอบภายใน ชวยใหผูบริหารและผูปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานครใหดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายท่ีต้ังไวอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุมคาดวยการใหขอเสนอแนะ หรือคำแนะนำใหหนวยงาน
ปรับปรุง 3 กระบวนการหลัก คือ การบริหารความเส่ียง การควบคุมภายในและการกำกับดูแลท่ีดี
โครงสรางสำนักงานและสายการบังคับบัญชา
 ตามมติ ก.ก. คร้ังท่ี 5/2551 เม่ือวันท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2551 อนุมัติใหปรับปรุงโครงสรางและกรอบอัตรากำลัง
ของกองตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร เปนสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และ 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การแบงสวนราชการภายในหนวยงานและการกำหนดอำนาจหนาที่ของสวนราชการ
กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 67) ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ไดยกฐานะกองตรวจสอบภายในเปนสวนราชการ
ที่มีฐานะสูงกวากอง กำหนดช่ือสวนราชการเปนสำนักงานตรวจสอบภายในมีผลต้ังแตวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2551 
เปนตนไป

สำนักงานตรวจสอบภายใน 8



 ผูอำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน เปนผูบริหารสูงสุดของสำนักงานตรวจสอบภายในและมีสายการ
บังคับบัญชาขึ้นตรงตอปลัดกรุงเทพมหานคร
กฎหมายที่เกี่ยวของ
 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ใหผูตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการ
ตรวจสอบภายในของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการปฏิบัติหนาท่ี
ของผูตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 กรอบการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (The international Practices 
Framework) ซ่ึงประกอบดวยคุณคาหลักสำหรับการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน (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 
ปจจัยอื่นที่เก่ียวของทั้งจากภายในและภายนอกองคกร รวมทั้งนำขอคิดเห็นหรือความคาดหวังของผูบริหารระดับสูง 
และกลุมผูมีสวนไดสวนเสียอื่นของกรุงเทพมหานครมารวมพิจารณาในการวางแผนการตรวจสอบภายในดวย
 2. ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ใหเปนไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
ประมวลจรรยาบรรณของผูตรวจสอบภายในและคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสำนักงาน-
ตรวจสอบภายใน และใหบรรลุตามแผนการตรวจสอบภายใน
 3. รายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการตรวจสอบภายใน
 4. ใหคำปรึกษากับหนวยงานในเร่ืองการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน หรือเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีไดรับการ
รองขอจากหนวยรับตรวจและผูอำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในพิจารณาแลววาผูตรวจสอบภายในมีความรูทักษะ 
และความสามารถอื่นเหมาะสมกับเร่ืองที่ไดรับการรองขอ
 5. พัฒนางานตรวจสอบภายในใหเปนไปตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในและ
มาตรฐานหรือแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอ่ืนที่เกี่ยวของ
 6. พัฒนาบุคลากรของสำนักงานตรวจสอบภายในใหมีความรู ทักษะและความสามารถอื่นที่จำเปนตอการ
ปฏิบัติงานและความชำนาญในวิชาชีพอยางเพียงพอ เหมาะสม รวมท้ังสนับสนุนใหมีวุฒิบัตรในประเทศและวุฒิบัตร
ระดับสากลท่ีเกี่ยวของกับวิชาชีพ
 7. สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาใหสำนักงานตรวจสอบภายในเปนหนวยงานตรวจสอบภายใน ภาครัฐช้ันนำของ
ประเทศไทย
 8. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ ประเมินผลและพัฒนาภาคราชการของกรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับกรุงเทพมหานคร สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน กรมบัญชีกลาง สมาคม- 
ผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย (สตท.) และหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
บรรลุวัตถุประสงค เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา
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 9. ปฏิบัติงานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบภายในตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
ปลัดกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการตรวจสอบ ประเมินผลและพัฒนาภาคราชการของกรุงเทพมหานคร
 10. ผูตรวจสอบภายในมีสิทธิในการเขาถึงขอมูล เอกสารหลักฐาน ทรัพยสิน ระบบงานและบุคลากรของ
หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานตรวจสอบตามความจำเปนและเหมาะสม รวมทั้งผูบริหารทุกระดับมีหนาท่ี 
สนับสนุนใหการปฏิบัติงานของสำนักงานตรวจสอบภายในบรรลุวัตถุประสงคของการตรวจสอบภายใน และเปน
ประโยชนสูงสุดตอกรุงเทพมหานคร
 11. ผูตรวจสอบภายในตองรักษาความลับและไมเปดเผยขอมูลที่มีนัยสำคัญแกบุคคลอื่นใดที่อาจจะกอให
เกิดความเสียหายแกบุคคล หนวยงานหรือกรุงเทพมหานครโดยไมไดรับอนุญาตจากผูมีอำนาจท่ีเก่ียวของ เวนแตเปน
การเปดเผยตามหนาที่หรือตามกฎหมาย
 12. ผูตรวจสอบภายในไมมีหนาที่ความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน จัดทำและปรับปรุง
ระบบการควบคุมภายใน โดยหนาท่ีดังกลาวเปนความรับผิดชอบของผูบริหารและเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานของหนวยงาน 
ขอบเขตการปฏิบัติงาน
 ขอบเขตของการตรวจสอบภายใน เปนการใหความเชื่อมั่นและการใหคำปรึกษาอยางเที่ยงธรรมและเปน
อิสระ เพื่อเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงการดำเนินงานของหนวยงานทุกแหงในสังกัดกรุงเทพมหานครดวยการตรวจสอบ 
ประเมิน วิเคราะห รวมทั้งการประเมินประสิทธิผล และความเพียงพอของระบบการบริหารความเส่ียง การควบคุม 
และการกำกับดูแล ตลอดจนเสนอแนะใหมีการปรับปรุงแกไข
 เพื่อใหความเชื่อมั่นวา
 1. ขอมูลทางดานการเงิน บัญชีและขอมูลทางการดำเนินงานถูกตอง ครบถวน เชื่อถือไดและทันเวลา
 2. การปฏิบัติงานของหนวยงานเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คำส่ัง นโยบายและมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวของ 
 3. มีการดูแลรักษาทรัพยสินอยางปลอดภัย เหมาะสมกับประเภทของทรัพยสินนั้น และมีอยูจริงรวมท้ังเปน 
ทรัพยสินของหนวยงาน
 4. ทรัพยากรของหนวยงานถูกใชอยางถูกตอง เหมาะสมและประหยัด
 5. การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/งาน/กิจกรรมท่ีกำหนดไวในแผนการปฏิบัติงานเปนไปตามวัตถุประสงค
หรือเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุมคา
 เพื่อใหคำปรึกษา
 1. ในเรื่องการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน
 2. ในเรื่องที่ไดรับการรองขอจากหนวยรับตรวจและผูอำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายในพิจารณาแลว
เห็นวาผูตรวจสอบภายในมีความรู ทักษะและความสามารถอ่ืนที่เหมาะสมกับเรื่องที่ไดรับการรองขอ
คำอธิบายสวนประกอบของกรอบการปฏิบัติงานวิชาชีพและนิยามศัพทท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
 1. พันธกิจหลักของงานตรวจสอบภายใน (Mission of Internal Audit)
 เพื่อเสริมสรางและปองกันรักษาไวซึ่งคุณคาขององคกรผานหลักการจัดระดับตามความเสี่ยงและมีความ
เที่ยงธรรมใน (1) งานใหความเชื่อมั่น (2) งานบริการใหคำปรึกษา และ (3) การมีความเขาใจอยางลึกซึ้งในงานของ
องคกร 
 2. คุณคาหลักสำหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน (The Core Principles for the Professional 
Practice of Internal Auditing) 
      2.1 แสดงใหเห็นถึงความซื่อสัตย (Demonstrates integrity)
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      2.2 แสดงใหเห็นถึงความสามารถและการปฏิบัติงานดวยความระมัดระวัง (Demonstrates competence 
and due professional care)
     2.3 มีความเท่ียงธรรมและปราศจากการถูกแทรกแซงในการปฏิบัติงาน (มีความเปนอิสระ) (Is objective 
and free from undue influence (independent))
      2.4 ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับกลยุทธ เปาหมายและความเส่ียงขององคกร (Aligns with the strategies, 
objectives, and risks of the organization)
      2.5 เปนหนวยงานตรวจสอบภายในที่อยูในตำแหนงที่เหมาะสมภายในองคกรและมีทรัพยากรอยาง
เพียงพอ (Is appropriately positioned and adequately resourced)
      2.6 แสดงใหเห็นถึงความมีคุณภาพและการพัฒนาอยางตอเน่ือง (Demonstrates quality and continous 
improvement)
      2.7 สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ (Communicates effectively)
      2.8 จัดทำแผนการตรวจสอบโดยพิจารณาตามมาตรฐานความเส่ียง (Provides risk-based assurance) 
      2.9 มีความเขาใจอยางลึกซ้ึงในงาน ทำงานเชิงรุกและเนนไปท่ีแผนงานในอนาคตขององคกร (Is insightful, 
proactive, and future-focused)
      2.10 สงเสริม สนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาองคกร (Promotes organizational improvement)
3. ประมวลจรรยาบรรณ (Code of Ethics)
 ประมวลจรรยาบรรณ ประกอบดวย หลักการ (Principles) ท่ีเก่ียวกับวิชาชีพและการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
และหลักปฏิบัติ (Rules of Conduct) คือ สิ่งที่ผูตรวจสอบภายในพึงประพฤติปฏิบัติ หลักปฏิบัติเปนสิ่งหนึ่งที่ชวย
ในการตีความและประยุกตหลักการไปใชจริงและพึงใชเปนแนวทางในการประพฤติตนอยางมีจรรยาบรรณของ
ผูตรวจสอบภายใน ดังนี้
 หลักการ (Principle)
 1. ความซื่อสัตย (Integrity) ความซื่อสัตยของผูตรวจสอบภายใน สรางความไวเนื้อเช่ือใจและทำใหวิจารณ- 
ญาณของผูตรวจสอบภายในเปนที่นาเชื่อถือ
 2. ความเท่ียงธรรม (Objectivity) ผูตรวจสอบภายในจะแสดงความเท่ียงธรรมเย่ียงผูประกอบวิชาชีพในการ
รวบรวม ประเมินและสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมหรือกระบวนการที่ตรวจสอบ ผูตรวจสอบภายในจะประเมิน
สถานการณที่เกี่ยวของอยางเปนกลางไมลำเอียงและไมปลอยใหอคติหรอืบุคคลอื่นมีอิทธิพลเหนือการประเมิน
 3. การรักษาความลับ (Confidentiality) ผูตรวจสอบภายในจะเคารพคุณคาและสิทธิความเปนเจาของใน
ขอมูลท่ีตนไดรับและไมเปดเผยขอมูลโดยปราศจากอำนาจหนาท่ีท่ีเหมาะสม เวนแตเม่ือกฎหมายหรือวิชาชีพกำหนดไว
ไวเปนอยางอื่น
 4. ความสามารถในหนาท่ี (Competency) ผูตรวจสอบภายในจะใชความรู ทักษะและประสบการณท่ีจำเปน
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
 หลักปฏิบัติ (Rules of Conduct)
 1. ความซื่อสัตย (Integrity) ผูตรวจสอบภายในจะตอง :
      1.1 ปฏิบัติหนาที่ของตนดวยความซื่อสัตย ขยันหมั่นเพียร และมีสำนึกรับผิดชอบ
      1.2 ปฏิบัติตามกฎหมายและเปดเผยขอมูลตามท่ีกฎหมายและวิชาชีพกำหนด
      1.3 ไมมีสวนรวมโดยเจตนาในกิจกรรมที่ขัดตอกฎหมายหรือการกระทำที่อาจเสื่อมเสียตอวิชาชีพ
การตรวจสอบภายในหรือองคกร
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      1.4 เคารพและสนับสนุนวัตถุประสงคที่ถูกตองตามกฎหมายและหลักจริยธรรมขององคกร
 2. ความเท่ียงธรรม (Objectivity) ผูตรวจสอบภายในจะตอง :
      2.1 ไมมีสวนรวมในกิจกรรมหรือความสัมพันธที่บั่นทอนหรืออาจบั่นทอนการประเมินอยางเปนกลาง
ของตน ทั้งน้ี รวมไปถึงการกระทำหรือความสัมพันธที่ขัดตอผลประโยชนขององคกรดวย
      2.2 ไมรับสิ่งตอบแทนใด ๆ ที่บั่นทอนหรืออาจบั่นทอนดุลยพินิจของผูประกอบวิชาชีพ
      2.3 เปดเผยความจริงทั้งหมดที่ทราบ ซึ่งหากละเวนไมเปดเผยแลวอาจทำใหรายงานผลการตรวจสอบ
บิดเบือนไป
 3. การรักษาความลับ (Confidentiality) ผูตรวจสอบภายในจะตอง : 
      3.1 รอบคอบในการใช และปกปองขอมูลสารสนเทศท่ีไดมาระหวางการปฏิบัติหนาที่
      3.2 ไมใชขอมูลสารสนเทศที่ไดมาเพื่อผลประโยชนสวนตนหรือเพื่อการใด ที่ขัดตอกฎหมายหรือขัดตอ 
วัตถุประสงคที่ถูกตองตามกฎหมายและหลักจรยิธรรมขององคกร
 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 และคุณภาพของบริการอยางตอเน่ือง
4. มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 
 มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน คือ กลุมหลักการพ้ืนฐานท่ีสำคัญท่ีตองการใหถือปฏิบัติ 
ซึ่งประกอบดวย (1) ขอกำหนดที่เปนหลักสำคัญสำหรับการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในและสำหรับการ
ประเมินประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน ซึ่งมีการนำไปปรับใชกันทั่วโลก ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคล และ (2) 
บทตีความที่อธิบายคำศัพทเฉพาะและแนวคิดตาง ๆ ที่มีอยูในมาตรฐาน 
 มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน แบงเปน 2 หมวด คือ มาตรฐานดานคุณสมบัติ (Attri- 
bute Standards) และมาตรฐานดานการปฏิบัติงาน (Performance Standards) 
5. คำนิยามของการตรวจสอบภายใน (The Definition of Internal Auditing)
 การตรวจสอบภายใน คือ การใหความเชื่อมั่นและการใหคำปรึกษาอยางเที่ยงธรรมและเปนอิสระเพื่อเพิ่ม
คุณคาและปรับปรุงการดำเนินงานขององคกร การตรวจสอบภายในชวยใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคดวยการประเมิน
และปรับปรุงประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเส่ียง การควบคุมและการกำกับดูแลอยางเปนระบบระเบียบ
 การใหความเชื่อมั่น คือ การประเมินหลักฐานอยางเที่ยงธรรมโดยผูตรวจสอบภายในเพื่อใหความเห็นหรือ
ขอสรุปอยางเปนอิสระตอหนวยงานหรือกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หนาที่ กระบวนการ ระบบงาน 
หรือเรื่องอ่ืน ๆ โดยผูตรวจสอบภายในจะเปนผูกำหนดลักษณะและขอบเขตของภารกิจการใหความเช่ือมั่น 
 การใหคำปรึกษา คือ การใหคำแนะนำท่ีจะใหบริการก็ตอเมื่อไดรับการรองขอจากหนวยงานเปนการเฉพาะ 
ลักษณะและขอบเขตของภารกิจการใหคำปรึกษาจะขึ้นอยูกับขอตกลงกับหนวยงานและจะไมเขาไปรวมรับผิดชอบ
ในฐานะฝายบริหาร
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กลยุทธหลักของสำนักงานตรวจสอบภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560
 1. ปรับปรุงทะเบียนความเส่ียงของกรุงเทพมหานคร
 2. สรางเครือขายผูรับผิดชอบงานดานการบริหารความเส่ียง
 3. สรางความเขาใจกับผูรับตรวจ
 4. ตรวจราชการติดตามความกาวหนาและปญหาอุปสรรคของการปฏิบัติงานตามนโยบาย
 5. พัฒนาคุณภาพของบุคลากรทุกสายงานใหสอดคลองกับมาตรฐานและสมรรถนะวิชาชีพ
 6. สรางวัฒนธรรมการเรียนรู
 7. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ
 8. จัดทำระบบสารสนเทศและเว็บไซตเพื่อใหบริการประชาชน
 9. ปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนการทำงานใหเปนมาตรฐานและสอดรับกับการประยุกตใชเทคโนโลยี-
สนเทศ 

  ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

  (นายภัทรุตม  ทรรทรานนท)
  ปลัดกรุงเทพมหานคร
  14 มีนาคม 2560
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การใหความเช่ือมั่น
Assurance Service

ประเภทการตรวจสอบ   2557    
1. การตรวจสอบบัญชีและการเงิน   89 แหง   
2. การตรวจสอบการดำเนินงาน/โครงการ  54 แหง   
3. การตรวจสอบติดตามผลตามขอสังเกตของ
สำนักงานตรวจสอบภายใน
     3.1 การตรวจสอบบัญชีและการเงิน  51 แหง   
     3.2 การตรวจสอบการดำเนินงาน/โครงการ 1 แหง   
4. การตรวจสอบพิเศษ/เรื่องรองเรียน  3 เรื่อง   
5. การตรวจติดตามผลตามขอสังเกตของ
สำนักงานการตรวจเงินแผนดิน   9 แหง   
6. การตรวจสอบหลักฐานการจาย (ฎีกาหลังจาย) 55,679 ฎีกา  

2558  
98 แหง  
51 แหง  

43 แหง   
4 แหง   
2 เรื่อง   

24 แหง   
56,037 ฎีกา  

2559
79 แหง
47 แหง

37 แหง
2 แหง
6 เรื่อง

14 แหง
55,118 ฎีกา

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

79 แหง  
47 แหง  

37 แหง   
2 แหง   
6 เรื่อง   

14 แหง   
55,118 ฎีกา  

100.00
92.16

100.00
100.00
100.00

100.00
100.21

79 แหง
51 โครงการ

37 แหง   
2 แหง   
-   

14 แหง   
55,000 ฎีกา  

ประเภทการตรวจสอบ
จำนวน

ตามแผนฯ
ตรวจสอบเสร็จและ
ออกรายงานแลว คิดเปนรอยละ

สถิติผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ปงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559

สถิติผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559
 สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ไดตรวจสอบหนวยงานตามแผนการตรวจสอบ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (Annual Plan) ตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 - เดือนกันยายน 2559 รวมถึง 
ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย สามารถสรุปผลไดดังนี้
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1.      การตรวจสอบบัญชีและการเงิน
 สำนักงานตรวจสอบภายใน เขาตรวจสอบบัญชีและการเงินของหนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค และสามารถออกรายงานได จำนวนทั้งส้ิน 79 หนวยรับตรวจ ดังนี้

สำนัก
สำนักงานเขต
โรงพยาบาล

ศูนยบริการสาธารณสุข
โรงเรียนในสังกัด กทม.

สถานีดับเพลิง
สถานธนานุบาล กทม.

รวม

4
14
1
3
47
6
4
79

ประเภทหนวยรับตรวจ
เกณฑตาม

แผน
(แหง)

หนวยงานท่ีเขาตรวจสอบและจัดทำรายงานแลวเสร็จ (แหง)
รวมไตรมาสท่ี

1
ไตรมาสท่ี

2
ไตรมาสท่ี

3
ไตรมาสท่ี

4
1
-
-
-

16
-
2
19

2
13
-
1
17
-
-

33

1
1
1
2
10
6
2
23

-
-
-
-
4
-
-
4

4
14
1
3
47
6
4
79

 หนวยรับตรวจที่สำนักงานตรวจสอบภายในเขาตรวจสอบบัญชีและการเงินเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค 
และสามารถจัดทำรายงานไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวนทั้งส้ิน 79 หนวยรับตรวจ

สำนัก จำนวน 4 แหง
1. สำนักงานคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร
2. สำนักการศึกษา

3. สำนักการแพทย
4. สำนักการจราจรและขนสง 

สำนักงานเขต จำนวน 14 แหง
1. สำนักงานเขตคลองเตย
2. สำนักงานเขตจตุจักร
3. สำนักงานเขตลาดพราว
4. สำนักงานเขตปอมปราบศัตรูพาย
5. สำนักงานเขตทวีวัฒนา
6. สำนักงานเขตสัมพันธวงศ
7. สำนักงานเขตทุงครุ

8. สำนักงานเขตภาษีเจริญ
9. สำนักงานเขตคลองสาน
10. สำนักงานเขตจอมทอง
11. สำนักงานเขตตล่ิงชัน
12. สำนักงานเขตบางนา
13. สำนักงานเขตบางรัก
14. สำนักงานเขตหนองแขม

1. โรงพยาบาลลาดกระบังกรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาล จำนวน 1 แหง

1. ศูนยบริการสาธารณสุข 60
2. ศูนยบริการสาธารณสุข 61

ศูนยบริการสาธารณสุข จำนวน 3 แหง
3. ศูนยบริการสาธารณสุข 66

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา จำนวน 3 แหง
1. โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์
2. โรงเรียนคลองตนไทร (สุขลอมอทุิศ)

3. โรงเรียนคลองบางพรหม
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โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน จำนวน 7 แหง
1. โรงเรียนวัดประชาบำรุง
2. โรงเรียนวัดบางกระด่ี
3. โรงเรียนหมูบานเกาะโพธ์ิ
4. โรงเรียนแกวขำทับอุปถัมภ

5. โรงเรียนวัดกก
6. โรงเรียนวัดแสมดำ
7. โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลองเตย จำนวน 1 แหง

1. โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห)
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคันนายาว จำนวน 2 แหง

2. โรงเรียนจินดาบำรุง

1. โรงเรียนชุมชนหมูบานพัฒนา

1. โรงเรียนวัดบางโคลนอก
2. โรงเรียนวัดจนัทรใน

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางคอแหลม จำนวน 4 แหง
3. โรงเรียนวัดจันทรนอก
4. โรงเรียนวัดลาดบัวขาว

1. โรงเรียนวัดบางเตย
2. โรงเรียนคลองกุม (เสรีไทย อนุสรณ)

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบึงกุม จำนวน 3 แหง
3. โรงเรียนพิชัยพัฒนา

1. โรงเรียนเพชรเกษม (จตุรงคสงครามอนุสรณ)
2. โรงเรียนคลองหนองใหญ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางแค จำนวน 3 แหง
3. โรงเรียนบางแคเหนือ

1. โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห
2. โรงเรียนประชาภิบาล
3. โรงเรียนบานคลองบัว (เอี่ยมแสงโรจน)

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางเขน จำนวน 5 แหง
4. โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม
5. โรงเรียนบานบัวมล (เจริญราษฎรอุทิศ)

1. โรงเรียนวัดเลียบราษฎรบำรุง
2. โรงเรียนวัดประชาศรัทธาธรรม

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางซ่ือ จำนวน 3 แหง
3. โรงเรียนวัดทองสุทธาราม

1. โรงเรียนวัดทองใน
2. โรงเรียนวัดใต (ราฎรนิรมิต)

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสวนหลวง จำนวน 4 แหง
3. โรงเรียนสุเหราใหม
4. โรงเรียนคลองกลันตัน

1. โรงเรียนบางเขน (ไวสาลีอนุสรณ)
2. โรงเรียนการเคหะทาทราย

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหลักสี่ จำนวน 3 แหง
3. โรงเรียนวัดหลักสี่ (ทองใบทิวารีวิทยา)

1. โรงเรียนวัดคฤหบดี (จันทรสถิตย)
2. โรงเรียนวัดฉัตรแกวจงกลณี
3. โรงเรียนเทพากร (เลี่ยมมาตุทิศ)
4. โรงเรียนวัดบางพลัด (ป.สุวณโณ)
5. โรงเรียนวัดพระยาศิริไอยสวรรค

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัด จำนวน 9 แหง
6. โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม 
7. โรงเรียนวัดเปาโรหิตย
8. โรงเรียนวัดวิมุตยาราม
9. โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส
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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

     จัดทำและบันทึกรายละเอียดของ 
เงินประกันในบัญชียอยเงินประกันไมครบถวน
ถูกตอง ไดแก บันทึกรายการเงินประกัน 
โดยไมแยกเปนปงบประมาณท่ีไดรับ บันทึก 
วันครบกำหนดไมครบถวน ไมจัดทำบัญชี 
ยอยเงินประกันผลงาน ฯลฯ และมีเงินประกัน 
สัญญาคงคางบางรายพนภาระผูกพันกับ 
กรุงเทพมหานครแลว แตยังไมดำเนินการ 
ถอนคืนใหกับคูสัญญา  
          มีการแกไขเลมที่ใบเสร็จรับเงิน (แบบ 
บ.11) ไมลงวันเดือนปที่รับเงิน และหัวหนา 
ผูควบคุมไมลงลายมือชื่อในสำเนาใบเสร็จ 
รับเงิน
 

ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

     ใหจัดทำและบันทึกรายการในบัญชียอยเงินประกันใหถูกตอง 
ครบถวน ตามประเภทของเงินประกัน โดยเฉพาะบันทึกวันเดือนป 
วันครบกำหนดใหครบทุกรายการ เพ่ือใชในการติดตามเรงรัดรายการ 
คืนเงินประกันที่พนภาระผูกพันแลว ใหตรวจสอบวันครบกำหนด 
จายคืนของเงินประกันคงคาง หากพบวาหลักประกันรายใด พน 
ภาระผูกพันแลว ใหถอนคืนแกผูวางหลักประกันโดยเร็ว ทั้งนี้ ใหถือ 
ปฏิบัติตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ขอ 138

     กำชับเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบการรับเงินปฏิบัติหนาท่ีอยาง ระมัดระวัง 
รอบคอบ โดยระบุวัน เดือน ปในใบเสร็จเงินสด (แบบ บ.11) พรอมท้ัง 
หัวหนาผูควบคุมลงนามใหครบถวน โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ 
กรุงเทพมหานครวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน 
การนำสงเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ขอ 39

ดานการเงินของโรงพยาบาล
ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

     การนำเงินฝากธนาคาร ใหเจาหนาที่สอบทานเงินที่รับไวใหมี
ยอดถูกตองครบถวน ตามหลักฐานการรับเงิน (ใบเสร็จรับเงินและ
บันทึกนำสงเงิน) กอนนำเงินฝากธนาคาร เพื่อลดขอผิดพลาดในการ
นำเงินฝากธนาคาร

     การรับและนำเงินรายไดคารักษาพยาบาล 
ฝากธนาคารไมถูกตองตามความเปนจริง     

ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

     ใหหัวหนาหนวยงานแตงต้ังกรรมการเก็บรักษาเงินเพ่ิมเติมโดยให  
มีกรรมการไมนอยกวาสามคนจากขาราชการ ซ่ึงดำรงตำแหนงไมต่ำกวา 
ระดับชำนาญงานและหรือชำนาญการหรือเทียบเทาข้ึนไปในหนวยงาน
โดยใหหัวหนาหนวยงานคลังเปนประธานกรรมการและกำหนด 
คณะกรรมการผูรับผิดชอบถือกุญแจและรหัสประจำตูนิรภัยดวย

     คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
รักษาเงินไมเปนปจจุบันและไมไดกำหนดให
กรรมการเก็บรักษาเงินรายใดเปนผูรับผิดชอบ
ในการถือกุญแจหรือรหัสประจำตูนิรภัย
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ดานการเงินของโรงพยาบาล (ตอ)
ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยงประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

     จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้คารักษาพยาบาลใหครบถวนทุกประเภท
และบันทึกขอมูลสำคัญใหครบถวน โดยเฉพาะวันที่และเวลาที่ผูปวย
มารับบริการจริง จำนวนราย จำนวนเงินท่ีเรียกเก็บและใบเสร็จรับเงิน
ซ่ึงเปนหลักฐานการรับเงินใหถูกตองและเปนปจจุบัน พรอมท้ังกำหนด 
ระยะเวลาในการติดตามทวงถามหนี้คางชำระอยางเหมาะสมและ 
ตอเนื่อง เพื่อปองกันการเกิดหนี้สูญ

     จัดทำทะเบียนคุมลูกหน้ีคารักษาพยาบาล 
ไมครบถวนทุกประเภทและบันทึกขอมูล 
ในทะเบียนคุมฯ ไมถูกตองครบถวน

     - ใหช้ีแจงกรณีท่ีไมพบหลักฐานการเรียกเก็บเงินคารักษาพยาบาล 
และกรณีที่เรียกเก็บเงินคารักษาพยาบาลสูงและต่ำไป
     - กำชับเจาหนาที่ใหตรวจสอบขอมูลสิทธิการรักษาของผูปวยให
ถูกตองทุกครั้งกอนอนุมัติสิทธิการรักษา เนื่องจากผูปวยอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงสิทธิการรักษา

     มีการเรียกเก็บเงินคารักษาพยาบาลจาก 
ลูกหนี ้ค ารักษาพยาบาลที ่มารับบริการ     
ไมถูกตอง ครบถวน 

     - จัดทำทะเบียนคุมการรับชำระคาเชาสถานท่ีเพ่ือใชในการติดตาม
เรงรัดผูเชาใหชำระคาเชาใหถูกตองครบถวนภายในระยะเวลาตาม  
สัญญากำหนด ซึ่งเปนการปองกันการเกิดหนี้สูญ
     - กำชับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบกำกับ ควบคุมและติดตามใหผูเชา 
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอยางเครงครัด หากพบวาผูเชาปฏิบัติ 
ไมถูกตองตามสัญญาขอใดขอหน่ึง ใหแจงผูใหเชาทราบเพ่ือดำเนินการ 
ตามสิทธิและคาปรับที่ระบุไวในสัญญา

     ไมไดจัดทำทะเบียนคุมการรับชำระคาเชา 
สถานที่เพื่อติดตั้งเครื่องรับฝาก - ถอนเงิน
อัตโนมัติรายเดือนและคาบำรุงรายป

     ใหโรงพยาบาลสงสัญญาเชาใหแกสำนักงานเขต เพ่ือใหสำนักงานเขต 
ติดตามการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินอันเปนการเพิ่มรายไดใหกับ 
กรุงเทพมหานคร

     ไมพบเอกสารหลักฐานการชำระคาภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน 

     ประสานผูดูแลระบบสารสนเทศโรงพยาบาล Phis รวมกันตรวจสอบ 
เพื่อหาสาเหตุและแนวทางแกไขใหรายงานตางๆ แสดงรายละเอียด 
ท่ีถูกตองตรงกัน และตรงตามจำนวนผูปวยที่ีมารับบริการจริงเพ่ือชวย 
ใหเจาหนาที่ประหยัดเวลาและสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของ 
ตนเองได อันจะทำใหโรงพยาบาลไดรับประโยชนจากระบบสารสนเทศ 
โรงพยาบาล Phis อยางคุมคา

    รายงานจากระบบสารสนเทศโรงพยาบาล 
Phis แสดงขอมูลไมครบถวนและสัมพันธกัน

สำนักงานตรวจสอบภายใน 18

ดานการเงินของศูนยบริการสาธารณสุข
ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

     สิ้นปงบประมาณใหจัดทำรายงานการใชใบเสร็จรับเงินโดยใหมี
ขอมูลเกี่ยวกับเลมที่ เลขที่ ของใบเสร็จรับเงินที่มีอยูและท่ีใชไปแลว 
เสนอหัวหนาหนวยการคลัง และผูอำนวยการศูนยฯ เพ่ือทราบภายใน 
ระยะเวลาตามที่ระเบียบฯ กำหนด

     สิ้นปงบประมาณเจาหนาที่การเงินไมได
รายงานใบเสร็จรับเงินท่ีอยูในความรับผิดชอบ
และใบเสร็จรับเงินท่ีใชไป     

ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง



ดานการเงินของศูนยบริการสาธารณสุข (ตอ)

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยงประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
     ประสานผูดูแลระบบสารสนเทศโปรแกรม HCIS รวมกันตรวจสอบ 
เพื่อหาสาเหตุและแนวทางแกไขใหรายงานตาง ๆ แสดงขอมูลที่ 
ถูกตองตรงกัน และตามท่ีผูปวยท่ีมารับบริการจริงเพ่ือชวยใหเจาหนาท่ี  
ประหยัดเวลา และสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานของตนเอง 
ไดอยางถูกตองและใชประโยชนจากระบบสารสนเทศโปรแกรม 
HCIS ไดอยางคุมคา

     ใบส่ังยา รายงานรายช่ือผูปวยนอก แยก
ตามสิทธิการรักษา และรายงานคารักษา
พยาบาลผูปวยนอก แสดงขอมูลและจำนวนเงิน 
คารักษาพยาบาลไมตรงกัน 

     จัดทำทะเบียนรายชื่อผูปวยที่ไดรับการอนุมัติสิทธิการรักษา    
จากกรมบัญชีกลางเพื่อใหเจาหนาที่ผู รับผิดชอบการอนุมัติสิทธิ  
การรักษาผูปวยใชเปนขอมูลในการสอบทานความถูกตองเกี่ยวกับ 
สิทธิการรักษาพยาบาลของผูปวยที่มารับบริการอันเปนการปองกัน    
การอนุมัติสิทธิการรักษาท่ีไมถูกตอง

     มีการอนุมัติสิทธิการรักษาไมถูกตองทำให  
ไมสามารถเรียกเก็บเงินคารักษาพยาบาลได

ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินยืมฯ ใหถูกตอง เหมาะสม ดังนี้
     - จัดทำสัญญาการยืม โดยใหมีรายละเอียดเกี่ยวกับการยืมเงิน
และการสงชดใชเงินยืมใหครบถวนตามที่ระเบียบฯ กำหนด
     - การสงชดใชเงินยืมเม่ือดำเนินการโครงการเสร็จส้ินแลว ใหผูยืม 
นำใบสำคัญสงชดใชเงินยืมภายในระยะเวลาตามท่ีระเบียบฯ กำหนด 
และใหผูรับออกใบรับใบสำคัญใหกับผูยืมเก็บไวเปนหลักฐาน เพื่อใช 
ประกอบการตรวจสอบ พรอมทั้งบันทึกการชดใชดังกลาว ในสัญญา 
การยืมเงิน รวมทั้งต้ังฎีกาจายใหบัญชีเงินฝากธนาคาร  เงินโครงการ 
สรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาโดยมอบใหคณะกรรมการรับสงเงินศูนย 
เพ่ือโอนชดใชทางบัญชีและไมตองเขียนเช็คส่ังจายกลับคืนไปยังผูยืมอีก 
เปนการลดข้ันตอนในการเขียนเช็คสั่งจายชดใชเงินยืม

     มีวิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการยืมและชดใช 
เงินยืมใชในราชการท่ีไมถูกตอง

     กำหนดมาตรการควบคุมการอนุมัติกูยืมเงินใหรัดกุมยิ่งขึ้น โดย 
ทุกครั้งที่มีการเสนอหนังสือกูยืม ใหผูขอกูจัดทำรายละเอียดหนี้สิน 
ที่มีอยูทั้งหมดขณะเสนอหนังสือรับรองขอกูยืมเงิน เพื่อใชเปนขอมูล 
ประกอบการพิจารณาการรับรองเงินเดือนของเจาหนาที่แตละราย

     วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการหักและนำสงเงิน
สวัสดิการยังไมเหมาะสมและรัดกุม เชน 
การชำระเงินคาหุนและเงินกูของสหกรณ
ออมทรัพย กทม. ไมไดชำระโดยหักจาก 
เงินเดือน เน่ืองจากมีเงินเดือนคงเหลือไมพอหัก 
ยายสถานท่ีปฏิบัติงานหรือไมประสงคใหหัก 
จากเงินเดือน ฯลฯ     
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ดานการเงินของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  
ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

     - นำเงินเหลือจายโครงการเด็กย้ิม อ่ิมทอง (อาหารเชา) และโครงการ 
อาหารกลางวันท่ีไดรับจัดสรรเกินจำนวนนักเรียนท่ีมีอยูจริง สงคืนคลัง 
กรุงเทพมหานคร
     - กรณีมีเงินงบประมาณเหลือจายจากการดำเนินงานโครงการ เด็กย้ิม 
อ่ิมทอง (อาหารเชา) และโครงการอาหารกลางวันหลังจากดำเนินการ 
เสร็จส้ินตามวัตถุประสงคแลว ใหนำเงินสงคืนคลังกรุงเทพมหานคร 
เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนในแตละปการศึกษา โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ 
สำนักการคลังที่ กท 1308/6372 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2556     
เร่ืองขออนุมัติแนวทางปฏิบัติการเบิกจายเงินงบประมาณเงินอุดหนุน 
รัฐบาลและเงินงบประมาณเบิกแทนกัน หนังสือสำนักการศึกษา 
ดวนที่สุด ท่ี กท 0803/139 ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2558 เร่ืองแนวทาง 
ปฏิบัติการเบิกจายเงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินงบประมาณเบิกแทนกัน 
หนังสือสำนักการศึกษา ท่ี กท 0803/7814 ลงวันท่ี 13 กรกฎาคม 2555 
เรื่องขออนุมัติแนวทางการเบิกจายเงินคาอาหารเชาของโรงเรียน 
หนังสือสำนักการศึกษา ท่ี กท 0803/12881 ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2556 
เร่ืองขออนุมัติแกไขแนวทางการเบิกจายเงินคาอาหารเชาของโรงเรียน 
และหนังสือสำนักการศึกษา ดวนที่สุด ที่ กท 0803/777 ลงวันที่         
27 มกราคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคาใชจาย 
สนับสนุนการศึกษาแกนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

     โรงเรียนไดรับจัดสรรเงินโครงการเด็กย้ิม 
อิ่มทอง (อาหารเชา) ปการศึกษา 2558    
เกินกวาจำนวนนักเรียนท่ีมีอยูจริง และมีเงิน 
เหลือจาย แตยังไมนำสงคืนคลังกรุงเทพมหานคร 
หรือสงคืนไมครบถวน

ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

     ติดตามผูรับผิดชอบชดใชกรณีใชจายเงินโครงการเด็กย้ิม อ่ิมทอง 
(อาหารเชา) และโครงการอาหารกลางวันเกินกวาจำนวนเงินที่มี 
สิทธิใชจายไดจริง

     โรงเรียนใชจายเงินโครงการเด็กย้ิม อ่ิมทอง 
(อาหารเชา) และ เงินโครงการอาหารกลางวัน 
เกินกวาจำนวนเงินที่มีสิทธิ ์ใชจายไดจริง    
(เกินกวางบประมาณรายหัวเฉล่ียตอคนตอวัน)

     การเบิกจายเงินโครงการอาหารเชาใหโรงเรียนปฏิบัติตามหนังสือ 
สำนักการศึกษาท่ี กท 0803/7814 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555       
เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการเบิกจายเงินคาอาหารเชาของโรงเรียน

     เบิกเงินโครงการอาหารเชานำไปจายเปน
คาใชจายอื่น ไดแก คาแรงแมครัว คาน้ำยา        
ลางจาน 
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     สอบทานราคาวัสดุท่ีจัดซ้ือเพ่ือปรุงอาหารเชาและอาหารกลางวัน
ในแตละวัน หากเปนวัสดุชนิดเดียวกัน จัดซื้อจากรานคาเดียวกัน 
ราคาควรจะสัมพันธกันและควรสอบทานการคำนวณเงินคาวัสดุใน
แตละวันใหถูกตองครบถวนรวมท้ังสอบทานวัสดุอาหารใหสอดคลอง 
กับเมนูอาหารประจำวัน

     จัดซ้ือวัสดุอาหารและเคร่ืองปรุง (อาหาร 
เชา) และวัสดุเคร่ืองบริโภค (อาหารกลางวัน) 
รายการเดียวกัน ในวันเดียวกันจากรานคา 
เดียวกัน แตจัดซื้อราคาตางกันจัดซื้อสูงกวา 
ราคาตลาดหรือสูงกวาท่ีควรจัดซ้ือไมสอดคลอง 
กับเมนูอาหารประจำวนัและจัดซ้ือไมเปนไป 
ตามวัตถุประสงคเงินโครงการอาหารกลางวัน



ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยงประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
     การจายเงินโครงการอาหารเชา ใหโรงเรียนปฏิบัติตามหนังสือ
สำนักการศึกษา ที่ กท 0803/7814 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555    
เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการเบิกจายเงินคาอาหารเชาของโรงเรียน 
การจายเงินโครงการอาหารกลางวัน ใหโรงเรียนปฏิบัติตามคำสั่ง 
กรุงเทพมหานคร ที่ 499/2524 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2524   
เร่ืองกำหนดวิธีการควบคุมการรับเงิน การเบิกจายเงิน และการเก็บรักษาเงิน 
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนและระเบียบกรุงเทพมหานคร 
วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำสงเงิน 
และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ขอ 37 - 40

     หลักฐานประกอบการเบิกจายเงินโครงการ 
อาหารเชา และโครงการอาหารกลางวัน 
ไมถูกตองครบถวน เชน ไมมีใบเสร็จรับเงิน 
ใบสำคัญรับเงิน และใบรับรองการจายเงิน

     การเก็บรักษาเงินสดโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสามารถ 
เก็บรักษาไดไมเกิน 3,000.- บาท สวนท่ีเกินใหนำฝากเขาบัญชีเงินฝาก 
ธนาคารโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน ทั้งนี้ใหถือปฏิบัติตาม 
คำส่ังกรุงเทพมหานคร ที่ 499/2524 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2524 
เรื่อง กำหนดวิธีการควบคุมการรับเงิน การเบิกจายเงินและการเก็บ 
รักษาเงินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ขอ 3

     เก็บรักษาเงินสดในมือโครงการอาหาร
กลางวันเกินกวาท่ีระเบียบฯ กำหนด

     ออกใบเสร็จเงินสด (บ.11) กรณีรับเงินบำรุงการศึกษาใหถูกตอง
ครบถวนทุกครั้ง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวย
เงนิบำรุงการศึกษา พ.ศ. 2555 ขอ 6

     ไมออกใบเสร็จเงินสด (บ.11) กรณี 
รับเงินบำรุงการศึกษา หรือออกใบเสร็จฯ 
ซ้ำซอน

     กำกับดูแลใหเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ เมื่อไดรับเงินทุกประเภทให
ออกใบเสร็จรับเงินแกผูนำเงินมาชำระทุกราย รวมทั้งใหตรวจสอบ 
ความครบถวนถูกตอง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานคร 
วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำสงเงิน 
และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ขอ 63 และหนังสือสำนักการศึกษา 
ดวนท่ีสุด ท่ี กท 0803/777 ลงวันท่ี  27 มกราคม 2559 เร่ืองขออนุมัติ 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคาใชจายสนับสนุนการศึกษาแกนักเรียนใน 
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

     รับเงินคาเครื ่องแบบนักเรียนและ
คาอุปกรณการเรียนการสอนโดยไมออก 
ใบเสร็จรับเงินใหกับสำนักงานเขต

ดานการเงินของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (ตอ)

     ใหโรงเรียนนำเงินเหลือจายคาเคร่ืองแบบนักเรียนและคาอุปกรณ 
การเรียนสงคืนคลังกรุงเทพมหานครเมื่อสิ้นภาคการศึกษา โดยถือ 
ปฏิบัติตามหนังสือสำนักการศึกษา ดวนท่ีสุด ท่ี กท 0803/ 777 ลงวันที่ 
27 มกราคม 2559 เรื่องขออนุมัติแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคาใชจาย 
สนับสนุนการศึกษาแกนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

      โรงเรียนไดรับจัดสรรเงินคาเคร่ืองแบบ 
นักเรียนและคาอุปกรณการเรียนมากกวา 
จำนวนนักเรียนที่มีอยูจริง มีเงินเหลือจาย 
แตไมนำสงคืนคลังกรุงเทพมหานครตาม 
แนวทางที ่กำหนดหรือนำสงเง ินสูงและ   
ต่ำกวาความเปนจริง

     ควบคุมการเบิกจายเงินคาเคร่ืองแบบนักเรียนและคาอุปกรณการเรียน 
ใหเปนไปตามขอเท็จจริง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักการศึกษา 
ดวนท่ีสุด ท่ี กท 0803/777 ลงวันท่ี 27 มกราคม 2559 เร่ืองขออนุมัติ 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับคาใชจายสนับสนุนการศึกษาแกนักเรียนใน 
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

     การเบิกจายคาเครื่องแบบนักเรียนและ
คาอุปกรณการเรียนใหแกนักเรียนซ้ำซอน 
นักเรียนที ่ไมมีรายชื ่อในบัญชีเวลาเรียน 
ขาด เร ี ยนตลอดภาค เร ี ยนและ ไม  ม ี 
ใบเสร็จรับเงินและหลักฐานประกอบการจายเงิน 
คาเคร่ืองแบบนักเรียนและคาอุปกรณการเรียน

รายงานประจำป 2559 21



ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยงประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
     ปรับปรุงการปฏิบัติงานดานการเงินใหถูกตองตามที่ระเบียบ
กำหนดโดยการรับเงินทุกประเภทตองออกใบเสร็จรับเงินใหแก  
ผูนำเงินมาชำระทุกรายและตองมีตนขั้วหรือคูฉบับใบเสร็จรับเงินนั้น 
รักษาไว หากใบเสร็จรับเงินฉบับใดลงรายการรับเงินผิดพลาดให 
ขีดฆาจำนวนเงินและเขียนใหมท้ังจำนวน โดยใหผูรับเงินลงลายมือช่ือ 
กำกับการขีดฆานั้นไวหรือขีดฆาเลิกใชใบเสร็จรับเงินนั้นทั้งฉบับแลว 
ออกฉบับใหม โดยใหนำใบเสร็จรับเงินที่ขีดฆาเลิกใชนั้นติดไวกับ 
สำเนาใบเสร็จรับเงินในเลมโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานคร 
วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำสงเงิน 
และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ขอ 61 และขอ 63

     รับเงินบริจาค ไมจัดทำใบเสร็จรับเงิน 
หรือไมระบุวันที่รับเงินในใบเสร็จรับเงิน

     ปรับปรุงการปฏิบัติงานดานการเงินใหถูกตองตามระเบียบกำหนด
โดยใบเสร็จรับเงินเลมใดสำหรับรับเงินของปงบประมาณใดใหใชรับเงิน
ของปงบประมาณนั้น เมื่อขึ้นปงบประมาณใหมใหใชใบเสร็จรับเงิน
เลมใหม ใบเสร็จรับเงินฉบับใดยังไมใชใหคงติดไวกับเลม แตใหปรุ 
เจาะรู หรือประทับตรา “เลิกใช” เพื่อใหเปนที่สังเกตมิใหนำมาใช 
รับเงินไดอีกตอไป โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวย  
การรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำสงเงิน และ 
การตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ขอ 60

     ใบเสร็จรับเงินไมไดใชแตไมขีดฆายกเลิก
ปรุ เจาะรู หรือประทับตรา “เลิกใช” 

     ปรับปรุงการปฏิบัติงานและใหคณะกรรมการสอบทานการเบิกจาย 
เงินโครงการอาหารเชา โครงการอาหารกลางวันและเงินบำรุงการศึกษา 
ใหถูกตอง เปนไปตามระเบียบฯ และแนวทางท่ีกำหนด โดยจัดทำ 
สำเนาใบถอนเงินฝากธนาคารเพื่อเปนหลักฐานในการเบิกเงินและ 
บันทึกบัญชี

     ไมจัดทำสำเนาใบถอนเงินฝากธนาคาร
เพื่อเปนหลักฐานในการเบิกจายเงิน 

     ดำเนินการปดบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพยที่เปดกับธนาคาร
ท่ีมิใชธนาคารของรัฐและเปดบัญชีใหมกับธนาคารของรัฐหรือธนาคาร
ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดโดยถือปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานคร 
วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำสงเงิน 
และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ขอ 74

     เปดบัญชีเงินฝากธนาคารออมทรัพย
กับธนาคารท่ีมิใชธนาคารของรัฐหรือตามที่
คณะรัฐมนตรีกำหนด 
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ดานการเงินของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (ตอ)

ดานการเงินของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

     - ใหรวบรวมปญหาอุปสรรค สาเหตุ และผลกระทบในการจัดพิมพ 
ใบเสร็จรับเงิน และต๋ัวรับจำนำและประสานสำนักงานสถานธนานุบาล 
กรุงเทพมหานครพิจารณาแนวทางการแกไขขอมูลในใบเสร็จรับเงิน 
และต๋ัวรับจำนำใหเหมาะสมและเปนไปตามท่ีระเบียบกรุงเทพมหานคร
วาดวยการเงินการสงและการแบงผลกำไรสุทธิของการพาณิชยของ 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2548 ขอ 43 และ 44 กำหนด
     - ใหผูจัดการสถานธนานุบาลสอบทานการแกไขใบเสร็จรับเงินและ     
ตั๋วรับจำนำอยางละเอียด และรอบคอบ
     - กำชับใหเจาหนาท่ีผูเก่ียวของเพ่ิมความระมัดระวังในการบันทึก 
ขอมูลและจัดพิมพใบเสร็จรับเงินและต๋ัวรับจำนำ

     ระบุจำนวนเงินดอกเบี้ยรับจำนำใน    
ใบเสร็จรับเงินไมถูกตอง 
     ผูรับเงินมิไดลงนามรับรองการแกไข   
ใบเสร็จรับเงิน 
     แกไขขอมูลทรัพยรับจำนำในต๋ัวรับจำนำ    
(สีเขียว) ท่ีสถานธนานุบาลเก็บไวเปนหลักฐาน 
แตไม ได แก ไขขอมูลทรัพยร ับจำนำใน   
ตั๋วรับจำนำ (สีชมพู) ของลูกคา
     ระบุจำนวนเงินดอกเบ้ียรับจำนำรายเดือน 
ในต๋ัวรับจำนำไมถูกตอง   

ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง



ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยงประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
     ใหประสานสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เพื ่อ 
พิจารณาแนวทางปฏิบัติในกรณีท่ีพนักงานรักษาของไมสามารถปฏิบัติ
หนาท่ีกรรมการรักษาเงินได และสถานธนานุบาลไมมีผูชวยพนักงาน- 
รักษาของปฏิบัติหนาท่ีแทนเพ่ือใหการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ- 
รักษาเงินถูกตองตามระเบียบและคำส่ังของสำนักงานสถานธนานุบาล-
กรุงเทพมหานคร

     พนักงานรักษาของซึ ่งเปนกรรมการ-
ร ั กษา เง ิน ได  ลงนามในบ ัญช ีค ุ มยอด     
เงินคงเหลือประจำวัน (แบบ 11) ในวันท่ีเขารับ
การฝกอบรมและมิไดกลับมาปฏิบัติงานที่ 
สถานธนานุบาล ทำใหเอกสารไมถูกตอง 
ตรงตามขอมูลจริง และขาดความนาเชื่อถือ 

     ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบสอบทานวันที่ในใบเสร็จรับเงินที่แนบ
หลักฐานการจาย (ฎีกาหลังจาย) เบิกชดเชยเงินยืมทดรองจายใหตรง 
ตามวันที่จายชำระเงินจริง และบันทึกรายการในทะเบียนเงินยืม-  
ทดรองจาย ใหครบถวน ถูกตอง ตรงตามขอมูลจริง

     บันทึกรายการจายเงินยืมทดรองจาย 
ไมตรงตามวันที่ในใบเสร็จรับเงิน 

1.2      ดานบัญชี

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

     ในการบันทึกบัญชี ใหบันทึกรายการใหถูกตองตามคูมือการบันทึก 
บัญชีของกรุงเทพมหานคร หลักการบัญชีและเปนไปตามข้ันตอน โดย  
เร่ิมตนจากสมุดรายวันข้ันตนผานรายการไปข้ันปลายและนำตัวเลขใน 
สมุดรายวันขั้นปลายไปจัดทำรายงานการเงิน อีกทั้งในการบันทึก 
รายการทางบัญชีใหจัดทำสมุดบัญชีแยกเปนแตละปงบประมาณ

     จัดทำและหรือบันทึกบัญชีไมครบถวน
ถูกตอง

ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

     กำชับเจาหนาที่ใหตรวจสอบการรับรู รายไดและยอดคงคาง
ทางการเงินใหเปนปจจุบัน เพื่อใหการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงาน
การเงินทันตอเหตุการณ

     ยังไมไดดำเนินการปรับปรุงแกไขยอด
เงินฝากระหวางทางที่ยังไมไดบันทึกบัญชี 
คงคางในงบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคาร
     งบเงินรับ - จายประจำเดือนและประจำป 
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพไมแสดงยอด 
คงเหลือยกมาและยกไปของบัญชีเงินฝาก 
ธนาคาร และไมไดแสดงยอดรับดอกเบี้ย  
เงินฝากธนาคาร
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ดานการเงินของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (ตอ)

ดานบัญชีของสำนัก



ดานบัญชีของศูนยบริการสาธารณสุข
ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

     ใหเจาหนาท่ีบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน 
และประจำปงบประมาณใหถูกตองตามแนวทางการบันทึก 
บัญชีที่สำนักอนามัยกำหนด ตามหนังสือที่ กท 2001/4300   
ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2545 เรื่อง แนวทางปฏิบัติงานดานบัญชี 
ของสถานบริการสาธารณสุข

     จัดทำและหรือบันทึกบัญชีไมครบถวน
ถูกตอง  

ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

     งบเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน
2558 มีการแสดงรายการเงินบำรุง แตไมมี 
บัญชีแยกประเภทสนับสนุน 

     จัดทำงบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร   
ไมครบถวน โดยไมไดจัดทำงบเทียบยอด        
ของเงินฝากธนาคารกระแสรายวัน

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
     - ผูบริหารสถานศึกษาตองกำกับดูแลใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับ
การบันทึกบัญชีปฏิบัติใหถูกตองตามหลักการบัญชีใหครบถวนโดย 
ถือปฏิบัติตามคำส่ังกรุงเทพมหานครท่ี 499/2524 ลงวันท่ี 5 กุมภาพันธ 
2524 เรื่อง กำหนดวิธีการควบคุมการรับเงิน การเบิกจายเงินและ 
การเก็บรักษาเงินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน คำส่ัง กรุงเทพ- 
มหานคร ที่ 3493/2524 ลงวันที่ 22 กันยายน 2524 เรื่อง กำหนด 
วิธีการควบคุมการเงิน การเบิกจายเงินและการเก็บรักษาเงินโครงการ 
อาหารกลางวันในโรงเรียน คำสั่งกรุงเทพมหานครท่ี 3676/2549 
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2549 เรื่องแนวทางปฏิบัติการจัดโครงการ 
อาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและหนังสือ 
สำนักการศึกษาท่ี กท 0803/7814  ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 
เร่ือง ขออนุมัติแนวทางการเบิกจายเงินคาอาหารเชาของโรงเรียน
     - บันทึกบัญชีเงินบำรุงการศึกษาใหเปนไปตามระเบียบกรุงเทพ- 
มหานครวาดวยเงินบำรุงการศึกษา พ.ศ. 2555  ขอ 11
     - ควรเสริมสรางความรูเกี ่ยวกับการบัญชีและการเงิน ใหแก
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

     - บันทึกบัญชีไมถูกตอง ไดแกบันทึกบัญชี 
เงินสดไมถูกตองไมสอดคลองกับความเปนจริง 
บันทึกบัญชีแยกประเภทไมถูกตองไมสอดคลอง 
กับความเปนจริง ผิดดุลปกติและซ้ำซอน 
ไมปดบัญชีประจำวันในสมุดเงินสด ไมปดบัญชี 
เมื่อสิ้นปงบประมาณ และปดบัญชีเมื่อสิ้นป 
งบประมาณไมถูกตอง
     - บันทึกบัญชีไมครบถวน ไดแก บัญชี
เงินสด บัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวของและ 
บันทึกบัญชีไมเปนปจจุบัน  
     - ไมจัดทำรายงานทางการเงิน ไดแก รายงาน 
เงินคงเหลือประจำวัน งบรับ-จายประจำเดือน 
และประจำปงบประมาณ  
     - ไมจัดทำเอกสารในการบันทึกบัญชีหรือ
จัดทำไมถูกตอง ไดแก สำเนาใบถอนเงินจาก 
ธนาคาร ใบโอนรับดอกเบ้ียหรือจัดทำใบโอน 
รับดอกเบ้ียไมถูกตองและใบโอนปดบัญชีเม่ือ
ส้ินปงบประมาณ     

ประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
ดานบัญชีของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  

สำนักงานตรวจสอบภายใน 24



 2. ดานการเบิกจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและผูพิการ

ดานการเบิกจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและผูพิการของสำนักงานเขต 

     หัวหนาสวนราชการกำชับเจาหนาที่ ใหถือปฏิบัติตามหนังสือ 
สำนักการคลังที่ กท 1308/2754 ลงวันที่ 23 เมษายน 2558    
เร่ือง เห็นชอบหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการดำเนินการเพ่ือขอรับ 
เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ และอนุมัติแนวทางการเบิกจายเงนิเบี้ยยังชีพ 
ผูสูงอายุ และหนังสือท่ี กท 1308/4027 ลงวันท่ี 15 มิถุนายน 2558 
เรื่อง เห็นชอบหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อ 
ขอรับเงินเบี้ยความพิการและอนุมัติแนวทางการเบิกจายเงินเบี้ย 
ความพิการ รวมท้ังสอบทานความถูกตองครบถวน ของเอกสารหลักฐาน 
ประกอบการเบิกจายเงินโดยเครงครัด

     การเบิกจายเบ้ียยังชีพและเบ้ียความพิการ 
ไมถูกตองตามแนวทางท่ีกำหนด

  

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยงประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

     - ใหฝายทะเบียนรายงานขอมูลผูเสียชีวิตทั้งที่ตายในพื้นที่และ
ตางพ้ืนท่ีทุกราย รวมถึงรายงานขอมูลการยายภูมิลำเนาใหฝายพัฒนา- 
ชุมชนฯ ทราบ โดยพิมพรายงานขอมูลผูเสียชีวิตจากระบบฐานขอมูล
ทางทะเบียนตามหนังสือสำนักการคลัง ที่ กท 1308/4181 ลงวันที่  
7 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การเบิกจายเงินเบื้ยยังชีพรายเดือนแบบ
ขั้นบันไดสำหรับผูสูงอายุ
     - กำชับเจาหนาที่ผู รับผิดชอบบันทึกสมุดคุมการแจงตายของ 
สำนักงานเขตใหครบถวน ถูกตองและสอบยันจำนวนผูเสียชีวิตใหตรง 
ตามรายงานสรุปการปรับปรุงขอมูลสำนักทะเบียนทองถิ่นจากระบบ 
ฐานขอมูลทางทะเบียนของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

     ฝายทะเบียนรายงานรายช่ือผูเสียชีวิตให 
ฝายพัฒนาชุมชนฯ ไมครบถวน

     - ใหตรวจสอบรายช่ือผูสูงอายุและผูพิการวามีความซ้ำซอนหรือเปน 
บุคคลเดียวกันหรือไมกอนการเบิกจายเงิน โดยนำรายชื่อผูสูงอายุและ 
ผูพิการจากไฟลใบสำคัญจายเรียงลำดับขอมูลตามนามสกุลของผูมีสิทธิ 
รับเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและเบี้ยความพิการตามลำดับตัวอักษร

     จายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและเบี้ย  
ความพิการใหกับผูมีสิทธิรับเงินซ้ำซอน

     - เรงติดตามผูมีสิทธิหรือผูรับมอบอำนาจ ใหสงคืนเงินที่จาย 
เบี้ยความพิการใหกับผูพิการที่เสียชีวิต
     - ใหตรวจสอบการมีชีวิตอยูของผูพิการท่ีมีสิทธิไดรับเบ้ียความพิการ
รายเดือน โดยสอบทานกับสรุปรายงานผูเสียชีวิตทั้งในทองที่และ 
ตางทองท่ีท่ัวประเทศท่ีไดรับจากฝายทะเบียนเพ่ือจำหนายรายช่ือผูมีสิทธิ 
รับเบี้ยความพิการที่เสียชีวิตกอนการเบิกจายเบี้ยความพิการใหผูมี 
สิทธิรับเบ้ียความพิการรายอ่ืน ๆ  ในเดือนถัดไปหากพบวาสำนักงานเขต 
ไดโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารในขณะที่ผูมีสิทธิถึงแกความตาย 
ใหฝายพัฒนาชุมชนฯ ติดตามเรียกเงินคืนจากผูไมมีสิทธิทันที โดย 
แจงเปนหนังสือใหบุคคลที ่ผู พิการระบุใหรับเงินโดยรับเงินสด 
หรือโอนเขาบัญชีเงินฝาก ธนาคารสงคืนเงินที่ไดรับโดยไมมีสิทธิ 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักการคลัง ที่ กท 1308/4027 ลงวันที่    
15 มิถุนายน 2558 เร่ืองเห็นชอบหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการ 
ดำเนินการเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการและอนุมัติแนวทางการ  
เบิกจายเงินเบี้ยความพิการ ขอ 9 และขอ 11

     จายเงินเบี้ยความพิการใหผูพิการที่    
เสียชีวิต
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     ตรวจสอบความถูกตองของรายงานสรุปการเบิกจายเงินเบ้ียยังชีพ 
ผูสูงอายุ และยอดเงินเหลือจายท่ีฝายพัฒนาชุมชนฯ สงใหกับฝายการคลัง 
กอนการถอนเงินจากบัญชีเงินฝากนอกงบประมาณ เงินอุดหนุนท่ัวไป 
สำนักงานเขต รวมทั้งเงินที่รอจายในบัญชีเงินฝากออมทรัพยของ 
สำนักงานเขตสงคืนคลังกรุงเทพมหานครภายในเดือนมีนาคม ตาม 
หนังสือสำนักการคลังที่ กท 1308/2754 ลงวันที่ 23 เมษายน 2558 
เรื่อง เห็นชอบหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อ 
ขอรับเงินเบี ้ยยังชีพผู ส ูงอายุและอนุมัติแนวทางการเบิกจาย 
เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ ขอ 10

     สงคืนเงินเหลือจายผูมีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพ 
ผู ส ูงอายุเสียชีว ิตฝากเขาบัญชีเง ินฝาก 
ออมทรัพยสำนักงานเขตโดยไมฝากเขาบัญชี 
เงินนอกงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่ง 
ไม ถ ือปฏิบ ัต ิตามแนวทางการเบิกจ าย 
เงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

ดานการจัดซ้ือจัดจางของโรงพยาบาล

     - ปรับปรุงกระบวนการจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ โดยสำรวจปริมาณ 
การใชยาและเวชภัณฑในแตละป
     - กอนดำเนินการจัดซ้ือจัดจางควรวางแผนการดำเนินการเพ่ือให 
ครอบคลุมความตองการใชงานเปนการประหยัดเวลาและเพ่ิมโอกาสในการ  
ตอรองราคารวมถึงเปนการปองกันการดำเนินการท่ีอาจเขาขายการแบงซ้ือ 
แบงจางโดยใหโรงพยาบาลถือปฏิบัติตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 
และหนังสือสำนักการคลัง ท่ี กท 7000/6359 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 
2541 เรื่อง การจัดซ้ือในลักษณะของการแบงซ้ือ อยางเครงครัด

     การวางแผนการจัดซ้ือจัดจางยังไมรัดกุม 
เพียงพอทำใหมีการจัดซ้ือพัสดุประเภทเดียวกัน 
ระยะเวลาใกลเคียงกัน แตแยกการจัดซื้อ 
ออกจากกันหรือดำเนินการจัดซื้อดวยวิธีที่ 
ไมเหมาะสม
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ดานการเบิกจายเงินเบี้ยยังชีพผูสูงอายุและผูพิการของสำนักงานเขต  (ตอ)

ดานการจัดซ้ือจัดจางของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  

     - ผูบริหารสถานศึกษากำกับดูแลการจัดทำฎีกาเบิกเงินนอก   
งบประมาณ (เงินบำรุงการศึกษาและเงินโครงการอาหารกลางวัน) ให 
ปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 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
   - การจัดซื้ออุปกรณเครื ่องใชตามโครงการอาหารกลางวัน ให 
โรงเรียนปฏิบัติตามคำส่ังกรุงเทพมหานคร ที่ 3676/2549 ลงวันที่ 
30 ตุลาคม 2549 เร่ือง แนวทางปฏิบัติการจัดโครงการอาหารกลางวัน 
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ขอ 4.6

     การเบิกจายเงินโครงการอาหารกลางวัน 
เพ่ือจัดซ้ืออุปกรณเคร่ืองใชไมดำเนินการตาม
ขอบัญญัติพัสดุและหลักฐานประกอบฎีกา 
เบิกจายเงินไมถูกตองครบถวน เชน ไมมี  
ใบเสร็จรับเงิน ไมมีใบตรวจรับพัสดุ เปนตน 
และการจัดซ้ือจัดจางจากเงินบำรุงการศึกษา
ไมดำเนินการตามข้ันตอนพัสดุ
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 3. ดานการจัดซื้อจัดจาง
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     - ใหโรงเรียนนำสงเงินคืนคลังกรุงเทพมหานคร กรณีจัดซื้อวัสดุ 
ชนิดเดียวกันในระยะเวลาใกลเคียงกัน แตราคาสูงกวากัน
     - การจัดหาพัสดุจากเงินสนับสนุนการศึกษาแกนักเรียนในโรงเรียน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร รายการคาจัดการเรียนการสอน หากรายการ 
พัสดุที่จัดหามีลักษณะพัสดุประเภทเดียวกัน มีความตองการใชระยะ 
เวลาเดียวกันใหโรงเรียนจัดหาในคราวเดียวกันและตองสืบราคาจาก
ทองตลาดอยางนอย 3 ราย โดยนำราคาซ้ือครั้งสุดทายในระยะเวลา 
2 ปงบประมาณมาเปรียบเทียบราคากัน รวมทั้งสืบคนขอมูลจาก 
เว็บไซต (Website) ตาง ๆ เปนราคาอางอิง และจัดทำรายละเอียด 
ของการสืบราคาซ่ึงระบุถึงรายการท่ีจัดซ้ือ ราคาขาย วนัที่สืบราคา 
ชื่อ ที่อยูของผูขาย และหมายเลขโทรศัพทติดตอประกอบรายงาน 
การขอซื้อขอจาง และในการพิจารณาจัดซื้อพัสดุประเภทเดียวกัน 
ในระยะเวลาใกลเคียงกันใหโรงเรียนพิจารณาดำเนินการในคราวเดียวกัน 
โดยถือปฏิบัติตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การพัสดุ พ.ศ. 2538 
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 ขอ 14-19, 23 และขอ 25

     การเบิกจายเงินคาจัดการเรียนการสอน 
(คาใชจายรายหัว) โดยจัดซื้อวัสดุอุปกรณ 
การเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาชนิด 
เดียวกันจากรานคาเดียวกันในระยะเวลา 
ใกลเคียงกัน แตจัดซื้อในราคาตางกันหรือ 
จัดซ้ือในราคาสูงกวาราคาทองตลาดหรือจัดซ้ือ 
แยกเปน  2 - 3 ฎีกาและเอกสารประกอบ 
ฎีกาหลังจายไมครบถวน

     การจัดหาครุภัณฑใหนำราคามาตรฐานตามบัญชีราคามาตรฐาน 
ครุภัณฑของสำนักงบประมาณมาใชในการจัดซ้ือหรือจัดจาง รวมถึง 
ใหนำรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไวในภาคผนวก 
ของบัญชีราคามาตรฐานดังกลาวมาประกอบการจัดหา หากครุภัณฑ 
ท่ีจะจัดซ้ือหรือจัดจางไมมีรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะกำหนดไว 
หรือมีแตไมเพียงพอ ใหหัวหนาหนวยงานท่ีประสงคจะจัดซ้ือหรือจัดจาง 
แตงตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
สำหรับครุภัณฑนั้น โดยถือปฏิบัติตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร ที่ 
๕๘๐๔/๒๕๕๕ ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ เร่ือง วิธีปฏิบัติเก่ียวกับ 
การจัดซ้ือจัดจาง 

     จัดซ้ือครุภัณฑโดยไมอางอิงราคามาตรฐาน 
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภ ัณฑและ 
รายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะท่ีกำหนดไว 
ในภาคผนวกของบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ 
ของสำนักงบประมาณและกรณีครุภัณฑไมมี 
รายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะกำหนดไว 
ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑหรือมีแตไมเพียงพอ                                                                                                                
ไมดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการกำหนด 
รายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะสำหรับ 
ครุภัณฑน้ัน

     ปรับปรุงการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจางใหถูกตองตาม   
ขอบัญญัติ ระเบียบ และคำส่ังท่ีเก่ียวของ และกำหนดใหมีระบบการ 
สอบทานการปฏิบัติงานดานการจัดซ้ือจัดจางภายในหนวยงาน

     การจัดซื้อจัดจางบางรายการมีลักษณะ 
ดำเนินการแลวเสร็จ และนำใบสำคัญคูจาย 
หลายฉบับมารวมจัดทำเปนฎีกาเดียวแลว 
จัดทำหนังสือขอความเห็นชอบ หนังสือขออนุมัติ 
ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจางใบตรวจรับพัสดุยอนหลังและ 
ผูลงนามส่ังซ้ือส่ังจาง ในใบส่ังซ้ือ/ส่ังจางไมใช 
ผูมีอำนาจอนุมัติ (ผูอำนวยการสถานศึกษา)

     ใบเสร็จรับเงินที่ใชประกอบหลักฐานการจาย (ฎีกาหลังจาย) ตอง 
ระบุรายละเอียดใหถูกตองครบถวน เชน  ชื่อราน ผูรบัเงิน รายการ 
พัสดุที่จัดซ้ือ จำนวน และราคาตอหนวย เปนตน โดยถือปฏิบัติตาม 
ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บ- 
รักษาเงิน การนำสงเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ขอ 39

     ใบเสร็จรับเงินที่ใชประกอบหลักฐาน
การจาย (ฎีกาเงินบำรุงการศึกษา) ขาดความ 
นาเชื่อถือ เชน ใบเสร็จจากรานสะดวกซื้อ, 
สลิปบัตรเครดิต)
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 4. ดานงานตามภารกิจ
ดานงานตามภารกิจของสถานีดับเพลิง

     ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบมีความระมัดระวังรอบคอบในการจัดเก็บ 
ขอมูลรายงานเหตุสาธารณภัย เพื่อใหสถิติขอมูลของสถานีดับเพลิง 
ถูกตองตรงกับความจริง ทำใหสถิติในภาพรวมของสำนักปองกันและ- 
บรรเทาสาธารณภัยถูกตองเชื่อถือได อันจะมีผลตอการตัดสินใจใน 
การบริหารงานของผูบริหารดวย

     สรุปรายงานเหตุสาธารณภัยไมถูกตอง 
ตามเหตุท่ีเกิดข้ึนจริง
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 5. ดานวัสดุ ครุภัณฑ และรถราชการ

การบันทึกบัญชีวัสดุ
5.1      ดานวัสดุ

     ไมไดจัดทำบัญชีวัสดุหรือจัดทำแตบันทึก 
บัญชีไมถูกตอง ครบถวนและเปนปจจุบัน 
โดยไมแยกปงบประมาณ บันทึกขอมูลใน  
ใบเบิกพัสดุไมครบถวนตัดจายวัสดุไมถูกตอง   
ครบถวน และบันทึกยอดคงเหลือไมถูกตอง 
รวมท้ังไมพบหลักฐานดานรับวัสดุ
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     - ตรวจนับยอดคงเหลือของวัสดุทุกประเภทใหแลวเสร็จโดยเร็ว   
พรอมทั้งจัดทำบัญชีคุมวัสดุ แสดงจำนวนยอดยกมา รับ-จาย และ 
ยอดคงเหลือใหถูกตอง โดยใหแตละสวนราชการจัดทำใบเบิกพัสดุ 
กอนการเบิกจายวัสดุ ในกรณีที่มีความจำเปนตองใชวัสดุเรงดวน 
แตไมไดจัดทำใบเบิกพัสดุ ใหผูจายวัสดุเรงติดตามใบเบิกพัสดุ เพื่อ 
ใชเปนหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี และเพื่อประโยชนในการ 
สอบทานยอดวัสดุใหถูกตองและเปนปจจุบัน
     - กำกับดูแลและสอบทานการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในการ  
จัดทำบัญชีวัสดุใหถูกตอง มีเอกสารประกอบการบันทึกรายการครบถวน 
เพ่ือใหยอดคงเหลือมีความนาเช่ือถือ สามารถนำขอมูลการรับ - จายและ 
จำนวนคงเหลือตามบัญชีวัสดุมาใชประโยชน ในการวางแผนจัดซื้อ 
และจัดหาวัสดุไดเพียงพอและทันตอความตองการในการใชงาน
     - จัดทำบัญชีวัสดุโดยแยกตามปงบประมาณ และบันทึกขอมูล 
ในใบเบิกพัสดุใหครบถวน โดยปรับปรุงการบันทึกรายการรับ - จาย 
ในบัญชีวัสดุและขอมูลในใบเบิกพัสดุและถือยอดวัสดุคงเหลือตาม 
รายงานตรวจสอบการรับจายพัสดุประจำปเปนยอดตั้งตน
     - จัดเก็บหลักฐานการรับและจายไวประกอบรายการใหครบถวน
เปนปจจุบัน สามารถนำสถิติกำหนดจำนวนวัสดุที่เหมาะสมในการ
จัดหาวัสดุในแตละป ไมมีวัสดุคงคางจำนวนมากเกินความจำเปน
จนวัสดุเสื่อมสภาพและลดความเส่ียงที่วัสดุอาจเกิดการสูญหาย

     ตรวจนับปริมาณชุดผาคงเหลือทุกประเภทที่ยังไมไดนำออกมา 
ใชงาน เพื่อจัดทำบัญชีวัสดุ กรณีมีการเบิกจายเพื่อนำไปหมุนเวียน 
ในการใหบริการผูปวยและบุคลากรทางการแพทยของแตละหอผูปวย  
ใหจัดทำหลักฐานการเบิก - จาย และตัดยอดในบัญชีวัสดุให ถูกตอง 
ครบถวน เปนปจจุบันรวมทั้งจัดเก็บเอกสารหลักฐานการรับ - จาย 
ประกอบการบันทึกบัญชีใหครบถวน

     ไมไดจัดทำบัญชีวัสดุชุดผาสำเร็จรูป   
ทุกชนิดรวมท้ังไมไดจัดเก็บเอกสารหลักฐานการ 
ไดมาของชุดผาฯ หรือจัดเก็บแตไมสามารถ 
คนหาและนำมาใหตรวจสอบได



ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยงประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
     ตรวจนับวัสดุยาและเวชภัณฑคงเหลือเปรียบเทียบกับบัญชีวัสดุ 
เปนประจำ ซึ่งจะชวยใหทราบยอดคงเหลือและการบันทึกบัญชีที่ 
ถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบันและสามารถแกไขปญหาที่อาจเกิด 
จากการปฏิบัติงานไดทันทวงที

     บัญชียาและเวชภัณฑบางรายการแสดง 
ยอดคงเหลือติดลบบางรายการยอดคงเหลือ 
ไมตรงตามบัญชี

การเบิกจายพัสดุ

     การเบิกจายวัสดุยา และเวชภัณฑใหจัดทำใบเบิกพัสดุและสำเนา 
คูฉบับตามรูปแบบที่กรุงเทพมหานครกำหนดและบันทึก ขอมูลใน 
ใบเบิกพัสดุใหครบถวน โดยเฉพาะวันที่ สั่งจาย และรับพัสดุเพื่อใช 
ประกอบการบันทึกบัญชี โดยบันทึกรายการตามกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจริง 
ผานระบบ HCIS โดยถือปฏิบัติตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 
ขอ 146 - 148 โดยเครงครัด

     มีการเบิกจายยาออกจากคลังยา   
กอนไดรับอนุมัติส่ังจาย และจัดทำใบเบิกพัสดุ 
ไมถูกตอง โดยไมจัดทำสำเนาคูฉบับ 
ใบเบิกพัสดุ 

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยงประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

การเก็บรักษาพัสดุ

     - การจัดหาวัสดุเพื่อใชในการปฏิบัติงาน ควรพิจารณาประเภท 
ชนิด และจำนวนวัสดุใหเหมาะสมและเพียงพอตอการใชงานเพื่อให 
ไดมาซึ่งวัสดุที่มีคุณภาพ ไมเกิดปญหาวัสดุไมเพียงพอ หรือวัสดุมี 
จำนวนมากและคงคางนานจนเส่ือมคุณภาพ อันเปนการใชงบประมาณ 
อยางประหยัดและมีความคุมคา
     - ตรวจสอบวัสดุคงเหลือทุกรายการ หากตรวจสอบพบวารายการ 
ใดหมดอายุ เส่ือมสภาพ หรือมีจำนวนมากเกินความจำเปนในการใชงาน 
ใหเวียนแจงหนวยงานหรือสวนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
โดยดำเนินการตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื ่อง การพัสดุ   
พ.ศ. 2538 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 ขอ 151 -156 
โดยเร็ว ทั้งนี้ หากทิ้งไวเปนเวลานาน อาจสงผลใหวัสดุเสื่อมสภาพ 
ทำใหการใชเงินงบประมาณเกิดการสูญเปลา 
     - ใหคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำป ตรวจสอบการรับ - จาย 
วัสดุ และจำนวนคงเหลือใหตรงตามบัญชี และหากมีวัสดุเส่ือมสภาพ 
ไมมีความจำเปนตองใชในราชการใหรายงานในการตรวจสอบพัสดุ 
ประจำปดวย ทั้งนี้ เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามขอบัญญัติ 
กรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ขอ 149 

    

     มีวัสดุท่ีไมมีการเคล่ือนไหวเปนระยะเวลานาน
และไมไดใชงานมียอดคงเหลือเกินความ 
ตองการ เชน แบตเตอรี่ วัสดุโฟม เปนตน

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยงประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

การบันทึกบัญชีวัสดุ (ตอ)

รายงานประจำป 2559 29



     - เพื่อใหการปฏิบัติงานดานการยืมวัสดุมีความถูกตองและมี 
ระบบการควบคุมภายในที่ดี การจายขาดหรือการใหยืมวัสดุทุกครั้ง 
ตองไดรับอนุมัติจากผูมีอำนาจ หลักฐานการยืมใหมีรายละเอียดที่ 
เปนสาระสำคัญ เพื่อประโยชนในการติดตามคืนวัสดุภายหลังส้ินสุด 
ระยะเวลาการยืมโดยเร็ว

     วัสดุที่ใหหนวยงานในสังกัดกรุงเทพ- 
มหานคร และสวนราชการอ่ืนยืม ยังไมมีการ 
สงคืนและเอกสารหลักฐานประกอบการยืม 
ระบุรายละเอียดท่ีเปนสาระสำคัญไมครบถวน

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยงประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

     - หารือสำนักการคลัง กรณีใหสวนราชการอื่นยืมพัสดุไปใช 
รวมท้ัง การจายขาดวัสดุใหกับสวนราชการอ่ืน เพ่ือใหการปฏิบัติงาน 
มีความคลองตัวและไมใหขัดตอระเบียบ อีกทั้งไมเปนภาระงานของ 
ปลัดกรุงเทพมหานครหรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร

     ใหสวนราชการอ่ืนยืมวัสดุไปใช และการ
จายขาดวัสดุไมไดขออนุมัติจากผูมีอำนาจ

     ใหเรงรัดบันทึกรายการเบิกจายวัสดุผานระบบ MIS 2 หาก 
เจาหนาท่ียังขาดความรู ความชำนาญในการใชงานระบบฯ ใหประสาน 
หนวยงานท่ีเก่ียวของใหความรูกับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเพ่ือปฏิบัติงาน 
ไดถูกตอง

     มีการบันทึกรายการเบิกจายวัสดุใน  
แผนการดแตไมมีการบันทึกรายการผาน 
ระบบ MIS 2

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยงประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

     การเบิกจายวัสดุยา และเวชภัณฑ ใหบันทึกบัญชีผานระบบ HCIS  
โดยบันทึกรายการตามกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจริง เพ่ือใหการบันทึกบัญชี 
เปนไปอยางถูกตองโดยถือปฏิบัติตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  
เร่ือง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 
ขอ 146 - 148 โดยเครงครัด

     บันทึกการรับ - จายยาและเวชภัณฑ 
คงเหลือในแบบ วภ.6 โดยไมไดบันทึก 
รายการผานระบบ HCIS

สำนักงานตรวจสอบภายใน 30

     - เจาหนาที่ที่ไดรับการแตงต้ังใหตรวจสอบการรับจายพัสดุตาม 
ขอ 149 แหงขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 
เร่ิมดำเนินการตรวจสอบวัสดุในวันเปดทำการวันแรกของเดือนตุลาคม 
เปนตนไป โดยตองตรวจสอบหลักฐานการรับจายวัสดุกับบัญชีวัสดุ 
วามีความถูกตองหรือไม วัสดุคงเหลืออยูตรงตามบัญชีวัสดุหรือไม 
มีวัสดุใดชำรุดเส่ือมคุณภาพ หรือไมจำเปนตองใชในราชการอีกตอไป 
และรายงานผลการตรวจสอบตอผูแตงต้ังภายใน 30 วันทำการ 
นับแตวันเริ่มดำเนินการตรวจสอบวัสดุ
     - ใหคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำป คณะกรรมการ 
ควบคุมรักษาทรัพยสิน และเจาหนาที่พัสดุรวมกันตรวจสอบ   
ความมีอยูจริงของทรัพยสินทุกรายการเปรียบเทียบกับทะเบียนทรัพยสิน 
หากพบวามีขอมูลคลาดเคลื่อนหรือไมถูกตองตรงกันใหดำเนินการ 
ปรับปรุงแกไขใหถูกตองตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การพัสดุ 
พ.ศ. 2538 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 กำหนด

     รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำป 
รายงานเฉพาะรายการครุภัณฑ ไมพบการ
รายงานวัสดุคงเหลือประจำป

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยงประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
การตรวจสอบพัสดุประจำป

การบันทึกบัญชีผานระบบสารสนเทศ

การยืมวัสดุ/การจายขาดวัสดุ



ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยงประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
     - การแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำป ใหระบุขอบเขต 
หนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ใหถูกตอง ครบถวนตาม 
ขอบัญญัติฯ กำหนดโดยเฉพาะการตรวจสอบการรับจายและวัสดุ 
คงเหลือของทุกสวนราชการเพ่ือใหการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการ  
เปนไปอยางถูกตองตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การพัสดุ 
พ.ศ. 2538 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ขอ 149

     มอบหมายคณะกรรมการตรวจสอบวัสดุ 
คงเหลือ ณ วันส้ินปไมครบทุกสวนราชการ 

     - ใหสำรวจตรวจสอบปริมาณชุดผาที่ใชงานหมุนเวียนของแตละ
หอผูปวย เพื่อกำหนดเปนปริมาณมาตรฐานประจำหอผูปวย รวมท้ัง 
เพ่ือใหสามารถตรวจสอบไดวาหลังจากสงซักฟอกแลว มียอดคงเหลือ 
เทาใด จะตองทำการเบิกมาใชงานอีกจำนวนเทาใด
     - ในการเบิกจายชุดผาฯ ใหเบิกจายดวยวิธี First In First Out 
เพื่อปองกันมิใหชุดผาฯ เสื่อมคุณภาพกอนนำไปใชงาน

     ไมไดกำหนดปริมาณชุดผาฯ ใหเปน   
คามาตรฐาน เพ่ือใหมีจำนวนชุดผาฯ เพียงพอ 
ตอการใชงานในหอผูปวย

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยงประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

     การจัดหาวัสดุเพื่อใชในการปฏิบัติงาน ควรพิจารณาประเภท 
ชนิดและจำนวนวัสดุใหเหมาะสมและเพียงพอตอการใชงาน เพื่อให 
ไดมา ซึ่งวัสดุที่มีคุณภาพ ไมเกิดปญหาวัสดุไมเพียงพอหรือวัสดุมี 
จำนวนมากและคงคางนานจนเส่ือมสภาพ อันเปนการใชงบประมาณ 
อยางประหยัดและเกิดความคุมคา

     น้ำยาโฟมสำหรับดับเพลิง มีเหลือจำนวน 
นอยมาก อาจไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน

     ใหเรงคนหาครุภัณฑที่ไมมีใหตรวจสอบใหพบโดยเร็ว      ไมมีครุภัณฑใหตรวจสอบ หรือมีแต    
ไมครบถวน

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยงประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
ความครบถวนของครุภัณฑ

5.2      ดานครุภัณฑ

     กำชับใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการควบคุมทรัพยสิน บันทึก 
รายการทรัพยสิน รายละเอียดของทรัพยสิน สถานะของทรัพยสิน 
ที่ตั้งของทรัพยสิน และสวนประกอบของทรัพยสินในระบบ MIS2 
ใหครบถวน รวมทั้งสอบทานหมายเลขเคร่ืองในระบบงานทะเบียน 
ทรัพยสิน (MIS2) ใหตรงตามหมายเลขเคร่ืองที่ตัวทรัพยสิน โดยถือ 
ปฏิบัติตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การพัสดุ พ.ศ. 2538 
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 เพื่อใหขอมูลมีความ 
ถูกตองตามความเปนจริง ซึ่งจะเปนประโยชนตอหนวยงานในการ 
ควบคุมและตรวจสอบพัสดุไดถูกตอง

     บันทึกรายละเอียดของครุภัณฑใน 
ทะเบียนคุมทรัพยสิน (แผนการด) และ 
ระบบงานบัญชีทรัพยสิน (MIS2) ไมถูกตอง 
ครบถวน 

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยงประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
ทะเบียนทรัพยสิน
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การตรวจสอบพัสดุประจำป (ตอ)

ความเพียงพอของวัสดุตอการใชงาน



       เม่ือคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปตรวจสอบแลวพบวามี 
พัสดุชำรุดไมสามารถใชงานได เส่ือมสภาพ ควรขอจำหนายพัสดุภายใน 
ปนั้น โดยถือปฏิบัติตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ 
พ.ศ. 2538 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 ขอ 149 - 151 และ 
คำส่ังกรุงเทพมหานครท่ี 4315/2540 ลงวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2540 
เร่ือง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมและการจำหนายพัสดุเพื่อจะได   
ไมเปนภาระในการเก็บรักษาพัสดุที่ไมกอใหเกิดประโยชนตอการ 
ปฏิบัติงาน

     เรงดำเนินการจำหนายครุภัณฑที่ชำรุดเส่ือมสภาพ ใชงานไมได 
หรือหมดความจำเปนในการใชงานโดยเร็ว เพื่อไมใหทรัพยสิน 
เส่ือมสภาพมากข้ึน ทำใหมูลคาของทรัพยสินลดลง เปนการลดภาระ 
ในการเก็บรักษา และมิใหเกิดเปนขอสังเกตของสำนักงานการ- 
ตรวจเงินแผนดินในการตรวจสอบงบการเงินในคราวตอไป

     ใหเรงดำเนินการโอนครุภัณฑใหแลวเสร็จโดยเร็ว เพ่ือใหการควบคุม
ถูกตอง ครบถวน สำหรับการจัดหาพัสดุใหแกหนวยงานอ่ืนในคราว
ตอไป เมื่อดำเนินการตรวจรับพัสดุไวถูกตองครบถวนแลวใหบันทึก 
ควบคุมพัสดุและบันทึกโอนพัสดุในระบบงานบัญชีทรัพยสินใหกับ 
หนวยงานผูใชพัสดุทันที หรืออยางชาภายในรอบระยะเวลาแรกของ 
การคำนวณคาเสื่อมราคาประจำเดือน ทั้งนี้ ใหปฏิบัติตามหนังสือ 
สำนักการคลังที่ กท 1307/9829 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2550  
เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการโอนพัสดุที่ไมเปนการโอนพัสดุระหวาง 
หนวยงานในระบบงานบัญชีทรัพยสิน

     มีครุภัณฑชำรุด เส่ือมสภาพ หรือไมได 
ใชงานแลว ไมไดแสดงรายการดังกลาวใน 
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำป

     ยังไมไดดำเนินการจำหนายพัสดุคงเหลือ 
ท่ีชำรุดเส่ือมสภาพ 

     ครุภัณฑที่ยืมจากหนวยงานอ่ืน ชำรุด 
ใชงานไมได ไมสามารถซอมแซมได เน่ืองจาก 
ยังไมไดรับโอนจากหนวยงานเจาของครุภัณฑ

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยงประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
ครุภัณฑเส่ือมสภาพ

     สำรวจตรวจสอบพัสดุที่มีอยูทั้งหมดต้ังแตเริ่มไดทรัพยสินมา 
จนถึงปจจุบันแลวดำเนินการเขียนหรือพนเลขทะเบียนทรัพยสิน 
ใหตรงกับทะเบียนคุมทรัพยสิน พรอมทั้งปรับปรุงรายละเอียดของ 
ทรัพยสิน ในระบบงานบัญชีทรัพยสิน (MIS 2) ใหถูกตองตรงกัน 

     ครุภัณฑบางรายการไมเขียนหรือพน 
รหัสครุภัณฑท่ีตัวครุภัณฑ

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยงประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

     จัดทำหนังสือรับมอบทรัพยสินของศูนยสุขภาพชุมชนใหเปนไป 
ตามแบบท่ีกรุงเทพมหานครกำหนด รวมถึงบันทึกขอมูลทรัพยสิน 
ใหครบถวนถูกตอง อนึ่ง ในคราวตอไปหากไดรับทรัพยสินเพิ่มเติม 
ใหปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันดวย

     จัดทำหนังสือรับมอบดูแลทรัพยสิน 
ไมเปนไปตามท่ีกรุงเทพมหานครกำหนด

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยงประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

สำนักงานตรวจสอบภายใน 32

การควบคุมพัสดุ

รหัสครุภัณฑ



     ใหคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำป คณะกรรมการควบคุม 
รักษาทรัพยสิน และเจาหนาที่พัสดุรวมกันตรวจสอบความมีอยูจริง 
ของทรัพยสินทุกรายการเปรียบเทียบกับทะเบียนทรัพยสิน หากพบ 
วามีขอมูลคลาดเคล่ือนหรือไมถูกตองตรงกัน ใหดำเนินการปรับปรุง 
แกไขใหถูกตองตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื ่อง การพัสดุ  
พ.ศ. 2538 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 กำหนด

     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 
มีขอมูลคลาดเคล่ือน หรือไมถูกตองตรงกัน ใหรายงานผลตอผูแตงต้ัง 
และประสานเจาหนาที่พัสดุเพื่อดำเนินการปรับปรุงแกไขขอมูลให 
ถูกตองตอไป

    คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำป 
ตรวจสอบทรัพยสินไมครอบคลุมทรัพยสิน 
ท่ีมีอยูท้ังหมด

     คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำป 
ไมไดตรวจสอบความถูกตองของการรับจาย 
วัสดุ ตรวจนับเพียงยอดคงเหลือของวัสดุ 
เทาน้ัน รวมถึงไมไดตรวจสอบความมีอยูจริง 
ของครุภัณฑตั้งแตเริ่มไดมาจนถึงปจจุบัน 
และไมไดรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ 
ประจำปใหผูแตงต้ังทราบ

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยงประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

     ปรับปรุงขอมูลของทรัพยสินใหถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน 
เพ่ือใหสะดวกตอการคนหาติดตาม รวมถึงกำหนดแนวทางการใชงาน 
ทรัพยสินเพื่อใหบุคลากรภายในหนวยงานถือปฏิบัติรวมกัน
 
     ใหเรงดำเนินการเปลี่ยนหมายเลขทะเบียนรถในระบบงาน 
บัญชีทรัพยสิน (MIS2) เพ่ือใหขอมูลมีความถูกตองตามความเปนจริง

     ไมไดบันทึกรายละเอียดอุปกรณประจำรถ 
ไวในทะเบียนทรัพยสิน MIS 2 และระบุ 
สถานะของรถสวนกลางไมถูกตอง

     ขอมูลในระบบงานบัญชีทรัพยสิน (MIS2) 
รถดับเพลิงและกูภัยท่ีรับโอนจากสำนักงาน- 
ตำรวจแหงชาติ ยังไมไดเปล่ียนหมายเลข
ทะเบียนรถจาก “ตราโล” เปนหมายเลข
ท่ีกรมการขนสงออกให

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยงประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
ทะเบียนทรัพยสิน

5.3      ดานรถราชการและน้ำมันเชื้อเพลิง

     ใหหนวยงานดำเนินการพนตราเครื่องหมายกรุงเทพมหานคร 
ชื่อยอหนวยงาน รหัสครุภัณฑ และปายแสดงการเสียภาษีใหเปน 
ปจจุบัน ทั้งนี้ ใหถือปฏิบัติตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 
7000/1371 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2527 เรื่อง กำชับกวดขันพนตรา 
รถสวนกลางและการติดปายวงกลมท่ีเปนปจจุบันยังไมครบกำหนดการ
ตออายุ 

     ไมพนตราเคร่ืองหมายกรุงเทพมหานคร 
หรือตราเคร่ืองหมายกรุงเทพมหานครซีดจาง 
ไมมีชื่อยอหนวยงานหรือชื่อยอหนวยงาน 
ไมถูกตอง ไมมีรหัสครุภัณฑที่ตัวรถหรือ 
เขียนรหัสเดิม และปายแสดงการเสียภาษี 
ไมเปนปจจุบัน

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยงประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
ปายแสดงการเสียภาษีและตราเคร่ืองหมาย
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การควบคุมพัสดุ (ตอ)



การจัดทำแบบ 3, 4, 5 และ 6

     การนำรถราชการไปใชงานทุกครั้ง ใหจัดทำใบขออนุญาตใชรถ     
(แบบ 3) เสนอผูมีอำนาจอนุมัติ และเมื่อนำรถออกปฏิบัติงาน 
เรียบรอยแลว ใหพนักงานขับรถบันทึกการใชรถ (แบบ 4) พรอม 
ลงรายละเอียดใหครบถวนตามความเปนจริง โดยถือปฏิบัติตาม 
ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับรถราชการของ 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2526 ขอ 6, 7 และ 13 โดยเครงครัด

     ใหสอบสวนขอเท็จจริง กรณีจายคาเปล่ียนแผนกระจกมองซาย 
โดยไมหาผูรับผิดชอบเพื่อชดใชคาเสียหายกอนดำเนินการซอม

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

     ใบขออนุญาตใชรถ (แบบ 3) และบันทึก 
การใชรถ (แบบ 4) มีใหตรวจสอบไมครบถวน 
รายละเอียดในใบขออนุญาตใชรถ (แบบ 3) 
และบันทึกการใชรถ (แบบ 4) ไมสัมพันธกัน

     มีการเปล่ียนแผนกระจกมองซายของ 
รถราชการในรายการคาจางเหมาบริการ 
ซอมรถยนตฯ แตไมมีรายงานอุบัติเหตุ 
(แบบ 5) ของรถคันดังกลาว

     ไมไดจัดทำรายละเอียดการซอมบำรุง 
(แบบ 6)

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยงประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

การควบคุมรถราชการ

     จัดทำคำสั่งมอบหมายผูเก็บรักษากุญแจรถสวนกลางเปน     
ลายลักษณอักษร รวมทั้ง การเบิกและการสงคืนกุญแจรถควรมี 
เจาหนาที่ควบคุมกำกับการเบิก การสงคืนกุญแจอยางใกลชิด 
โดยถือปฏิบัติใหถูกตองตามระเบียบฯ กำหนด

     ใหตรวจสอบรถดับเพลิงที่ติดตั้งระบบติดตามและควบคุม 
รถดับเพลิงและกูภัย หากรถดับเพลิงชำรุดไมสามารถใชงานไดให    
มีหนังสือแจงกองปฏิบัติการดับเพลิง เพื่อแจงฝายการสื่อสาร 
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาติดต้ังระบบฯ 
ใหรถดับเพลิงคันอื่น เพื่อใหระบบฯ สามารถใชงานไดอยางเต็ม 
ประสิทธิภาพ และเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการและกรณี 
ติดตั้งระบบฯ ใหกับรถดับเพลิงคันใหมที่สามารถใชงานไดให   
สถานีดับเพลิงฯ สงขอมูลใหกองปฏิบัติการดับเพลิงเพ่ือแจงฝายการส่ือสาร 
กองอำนวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแจงบริษัทปรับปรุง 
ขอมูลในระบบติดตามฯ ใหเปนปจจุบัน 

     การจัดหาพัสดุใหกับสวนราชการในสังกัด ควรสำรวจความตองการ 
และความจำเปนในการปฏิบัติงาน รวมถึงคาใชจายท่ีตองดำเนินการ 
เพื่อใหพัสดุสามารถใชงานไดอยางตอเน่ืองเมื่อสิ้นสุดสัญญาตาม 
โครงการฯ มาพิจารณาดวย ทั้งนี้ เพื่อใหพัสดุที่จัดซ้ือไดนำไปใชงาน 
อยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ทำใหการใชจายเงินงบประมาณของ 
กรุงเทพมหานครเปนไปอยางประหยัดและมีความคุมคา

     ไมมีคำสั่งมอบหมายผูเก็บรักษากุญแจ   
รถราชการเปนลายลักษณอักษร และไมมี  
การลงลายมือช่ือควบคุมการเบิกใชกุญแจรถ

     ติดต้ังระบบติดตามและควบคุมรถดับเพลิง 
และกูภัยใหกับรถดับเพลิงคันใหม แตขอมูล 
รถท่ีติดต้ัง GPS ยังเปนรถคันเดิม

     เครื่องหาพิกัดตำแหนงจากสัญญาณ 
ดาวเทียม GPS แบบอุปกรณนำทาง 
(Navigator) ไมไดนำไปใชงานและไมสามารถ 
เปดระบบควบคุมและติดตามรถดับเพลิง 
และกูภัยได
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รถราชการชำรุด เสื่อมสภาพ

     - ใหพิจารณาความเหมาะสมในการนำรถท่ียังสามารถใชการได 
ไปใช ใหตรงตามภารกิจหลัก เพื่อมิใหเสียหายตอการปฏิบัติหนาที่ 
และภารกิจสำคัญ
     - การตรวจสอบพัสดุประจำป ใหตรวจสอบและรายงานรถยนต 
ที่ชำรุดเสื่อมสภาพใหครบถวนดวย หากรถยนตรายการใดชำรุด 
เส่ือมสภาพ ใชการไมได ควรเรงดำเนินการจำหนายเพ่ือไมใหรถยนต 
เสื่อมสภาพมากขึ้นและไมเปนภาระในการจัดเก็บดูแลรักษาโดยถือ 
ปฏิบัติตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 
ขอ 151 และคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ 4315/2540 เรื่อง วิธีปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการควบคุมและจำหนายพัสดุ

     จัดเก็บอุปกรณประจำรถไวในรถยนตใหครบถวน เพื่อประโยชน  
ในการควบคุม ดูแล บำรุงรักษา และติดตามทรัพยสินหากเกิดการ 
สูญหาย

     รถยนตเสีย/ชำรุด จำนวนหลายคัน 
ยังไมไดรับการซอมแซมใหอยูในสภาพ 
พรอมใชงาน

      มีอุปกรณประจำรถใหตรวจสอบ      
ไมครบถวน  
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     การเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงโดยนำภาชนะมาใส ใหหนวยงานจัดทำ 
ทะเบียนคุมการเบิกจายน้ำมันเช้ือเพลิงใหถูกตอง สำหรับภาชนะท่ีใชเบิก 
น้ำมันเช้ือเพลิงใหพนตราเคร่ืองหมาย กทม. และช่ือหนวยงานผูเบิกไว 
ที่ภาชนะบรรจุใหชัดเจน โดยถือปฏบิัติตามหนังสือกรุงเทพมหานคร 
ท่ี กท 1300/1115 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2557 เร่ือง มาตรการควบคุม 
การเบิกจายน้ำมันเชื้อเพลิง และหนังสือกองตรวจสอบภายใน ที่ กท 
0407/781 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2549 เรื่อง การรายงานมาตรการ 
ควบคุมการเบิกจายน้ำมันเชื้อเพลิง กรณีที่มีการเบิกน้ำมันเชื้อเพลิง 
โดยนำภาชนะมาใส

     การจัดหาวัสดุเพ่ือใชในการปฏิบัติงาน ควรพิจารณาประเภท ชนิด 
และจำนวนวัสดุใหเหมาะสมและเพียงพอตอการใชงาน เพ่ือใหไดมาซ่ึง 
วัสดุท่ีมีคุณภาพ ไมเกิดปญหาวัสดุไมเพียงพอหรือวัสดุมีจำนวนมากและ 
คงคางนานจนเส่ือมคุณภาพอันเปนการใชงบประมาณอยางประหยัด 
และมีความคุมคา

          ไมไดจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจาย 
น้ำมันเช้ือเพลิง กรณีการเบิกน้ำมันเช้ือเพลิง 
โดยนำภาชนะมาใส และภาชนะท่ีนำมาใส 
น้ำมันเช้ือเพลิง ไมพนตรา กทม.

     น้ำมันคงคลังไดเก็บสำรองไวโดยไมได 
นำมาใชงานเปนระยะเวลานาน เชน    
น้ำมันหลอลื่น น้ำมันเกียร เปนตน
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น้ำมันเชื้อเพลิง



2.      การตรวจสอบดำเนินงาน (Performance Audit)
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงานตรวจสอบภายใน ไดตรวจสอบการดำเนินงานของหนวยงานในสังกัด  
กรุงเทพมหานคร จำนวน 51 เร่ือง โดยตรวจสอบในลักษณะประเมินความคุมคาของโครงการและประเมินประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติงาน ไดแก 

1       งาน/โครงการกอสราง จำนวน 20 เร่ือง
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1. สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว
 1.1 ตรวจสอบการดำเนินงานการจางเหมาปรับปรุงศูนยกีฬาวชิรเบญจทัศ
 1.2 ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกอสรางซุมประชาสัมพันธการทองเที่ยว จำนวน 13 ซุม
2. สำนักสิ่งแวดลอม
 2.1 ตรวจสอบการดำเนินงานการกอสรางสวนสาธารณะซอยสุวินทวงศ 47 (วัดราษฎรบำรุง) เขตหนองจอก
3. สำนักการจราจรและขนสง
 3.1 ตรวจสอบการจัดซื้อและควบคุมครุภัณฑโครงการจางเหมากอสรางศูนยสงเสริมความปลอดภัย 
การสัญจรทางน้ำบริเวณตลาดน้ำตลิ่งชันและชุมชนวัดคูหาสวรรค
 3.2 ตรวจสอบการดำเนินงานกอสรางทาเทียบเรือ จำนวน 12 ทา ตามโครงการจางเหมากอสราง        
ศูนยสงเสริมความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำบริเวณตลาดน้ำตล่ิงชันและชุมชนวัดคูหาสวรรค
 3.3 ตรวจสอบโครงการบริหารจัดการศูนยสงเสริมความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำบริเวณตลาดน้ำตลิ่งชัน
และชุมชนวัดคูหาสวรรค
4. สำนักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
 4.1 ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการกอสรางท่ีพักอาศัยชั่วคราวสถานีดับเพลิงบางรัก
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 ตรวจสอบการดำเนินงานจางเหมาปรับปรุงทางเทาถนนพระรามท่ี 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



2      งาน/โครงการในลักษณะจัดซ้ือ/จางเหมา และการควบคุมท่ีเก่ียวของกับพัสดุ จำนวน 19 เร่ือง 
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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 ตรวจสอบติดตามและประเมินผลโครงการส่ืออิเล็กทรอนิกสอาเซียนศึกษา จำนวน 819 ชุด
4. สำนักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
 4.1 ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการจัดซื้อถังสำรองอัดอากาศ สำหรับเครื่องชวยหายใจชนิดไฟเบอร 
(คอมโพสิท) จำนวน 320 ถัง
 4.2 ตรวจสอบติดตามและประเมินผลโครงการคาใชจายในการจัดหาวัสดุอุปกรณปองกันอัคคีภัยรายการ  
เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดเคมีสูตรน้ำ ขนาด 15 ปอนด
 4.3 ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการจัดซ้ือสายสงน้ำดับเพลิง ขนาด 1.5 น้ิว (ยาว 30 เมตร) จำนวน 995 เสน 
ขนาด 2.5 นิ้ว (ยาว 20 เมตร) จำนวน 995 เสน
5. สำนักการระบายน้ำ
 5.1 ตรวจสอบการดำเนินงานการจัดซื้อรถบรรทุกระบบผลิตน้ำสะอาดด่ืมได จำนวน 4 คัน
6. สำนักเทศกิจ
 6.1 ตรวจสอบการดำเนินงานคาใชจายในการจัดทำหนังสือกรุงเทพนาอยูกรุงเทพปลอดภัย
7. สำนักงานเขตจตุจักร
 7.1 ตรวจสอบประเมินผลการจัดซื้อครุภัณฑตูนึ่งขาวระบบไอน้ำ จำนวน 12 ตู
8. สำนักงานเขตบางนา
 8.1 ตรวจสอบการดำเนินงานปรับปรุงภูมิทัศนและเพ่ิมพื้นที่สีเขียว
9. สำนักงานเขตราชเทวี
 9.1 ตรวจสอบประเมินผลการดำเนินงานจางเหมาเอกชนดูแลและบำรุงรักษาตนไมในสวนรมยราชเทวีและ 
สวนราชเทวีภิรมย บริเวณซอยรัชฏภัณฑ
10. สำนักงานเขตตล่ิงชัน
 10.1 ตรวจสอบการดำเนินงานจัดซื้อและควบคุมวัสดุของฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะของ 
สำนักงานเขตตล่ิงชัน ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559
11. สำนักงานเขตทุงครุ
 11.1 ตรวจสอบดำเนินงานคาใชจายในการจัดหาครุภัณฑและชุดระบบติดต้ังสำหรับหองประชุมในสถานศึกษา
 11.2 ตรวจสอบการดำเนินงานจัดซ้ือเคร่ืองเสียงหองเรียนพรอมอุปกรณ จำนวน 62 ชุด ของฝายการศึกษา
12. สำนักงานเขตลาดพราว
 12.1 ตรวจสอบประเมินผลการจัดซื้อชุดระบบเสียงภายในหองประชุมใหญ จำนวน 1 ชุด พรอมติดต้ัง



3       งาน/โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวน 3 โครงการ
1. สำนักงานเขตปทุมวัน
 1.1 ตรวจสอบโครงการคาใชจายในการจัดหาคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณและส่ือการเรียนการสอนมัลติมีเดีย
2. สำนักการจราจรและขนสง
 2.1 ตรวจสอบโครงการเช่ือมโยงสัญญาณภาพกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) บริเวณสถานศึกษาและชุมชน       
ไปที่สำนักงานเขตและสถานีตำรวจในพ้ืนที่เขตกรุงเทพมหานคร (ตรวจสอบตอเน่ืองในปงบประมาณ 2560)
 2.2 ตรวจสอบโครงการจางเหมาบำรุงรักษาระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) บริเวณสถานศึกษา        
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร (ตรวจสอบตอเน่ืองในปงบประมาณ 2560)

4       งาน/โครงการอ่ืน ๆ จำนวน 9 โครงการ
1. สำนักส่ิงแวดลอม
 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 ปการศึกษา 
2555 ถึงภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 ของโรงเรียนในสังกัดกลุมกรุงเทพตะวันออก (5 สำนักงานเขต) จำนวน   
68 โรงเรียน
 4.2 ตรวจสอบการดำเนินงานใชจายเงินโครงการเด็กยิ้ม อิ่มทอง (อาหารเชา) ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2555 ถึงภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 ของโรงเรียนในสังกัดกลุมกรุงเทพตะวันออก (4 สำนักงานเขต) จำนวน   
63 โรงเรียน
5. สำนักงานเขตกลุมกรุงเทพใต
 5.1 ตรวจสอบการดำเนินงานใชจายเงินโครงการเด็กยิ้ม อิ่มทอง (อาหารเชา) ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2555 ถึงภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2558 ของโรงเรียนในสังกัดกลุมกรุงเทพใต (10 สำนักงานเขต) จำนวน 59 โรงเรียน
6. สำนักงานเขตกลุมกรุงธนเหนือ
 6.1 ตรวจสอบการดำเนินงานใชจายเงินโครงการเด็กยิ้ม อิ่มทอง (อาหารเชา) ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2555 ถึงภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2558 ของโรงเรียนในสังกัดกลุมกรุงธนเหนือ (8 สำนักงานเขต) จำนวน 91 โรงเรียน
7. สำนักงานเขตกลุมกรุงธนใต
 7.1 ตรวจสอบการดำเนินงานใชจายเงินโครงการเด็กยิ้ม อิ่มทอง (อาหารเชา) ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2555 ถึงภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2558 ของโรงเรียนในสังกัดกลุมกรุงธนใต (4 สำนักงานเขต) จำนวน 70 โรงเรียน 
(ตรวจสอบตอเน่ืองในปงบประมาณ 2560)
8. สำนักงานเขตกลุมกรุงเทพเหนือและกลุมกรุงเทพกลาง
 8.1 ตรวจสอบการดำเนินงานใชจายเงินโครงการเด็กยิ้ม อิ่มทอง (อาหารเชา) ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2555 ถึงภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 ของโรงเรียนในสังกัดกลุมกรุงเทพเหนือและกลุมกรุงเทพกลาง            
(5 สำนักงานเขต) จำนวน 87 โรงเรียน (ตรวจสอบตอเน่ืองในปงบประมาณ 2560)

สำนักงานตรวจสอบภายใน 38
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     กำชับคณะกรรมการประมาณราคากลางจัดทำรายการราคากลาง 
ใหแยกรายละเอียดเน้ืองานใหละเอียดมากท่ีสุด โดยแยกปริมาณวัสดุ 
เปนรายการ ๆ ไป เม่ือไดปริมาณวัสดุแลว จึงนำไปหาคาวัสดุ คาแรงงาน 
คาภาษี คากำไร คาอำนวยการและคาดำเนินงาน ตามแนวทางและ 
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑการคำนวณราคากลางงานกอสราง 
ตามมติคณะรัฐมนตรีหรือตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด แลวแตกรณี 
โดยใหปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับ 
การจางเหมากอสรางของกรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 
ขอ 9 และหนังสือสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0407/268 
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2559 เรื่อง มาตรการในการกำกับดูแล 
การคำนวณราคากลางและการควบคุมคุณภาพงานกอสราง 
โดยเครงครัด

     กอนการออกแบบกอสรางควรมีการสำรวจพ้ืนที่จริงใหไดขอมูล 
ท่ีถูกตองครบถวนนำมาใชประกอบการออกแบบกอสราง เพ่ือใหเกิด 
ความมั่นใจวา การออกแบบมีความถูกตอง ครบถวน เหมาะสมกับ 
สภาพพ้ืนท่ีท่ีจะดำเนินโครงการ รวมท้ังใหมีการสอบทานความถูกตอง 
ครบถ วนของการประมาณราคากลางก ับร ูปแบบก อสร าง 
และใหคณะกรรมการประมาณราคากลาง จัดทำราคากลาง โดยแยก 
รายละเอียดเนื ้องานใหชัดเจนตามระเบียบกรุงเทพมหานคร 
วาดวยวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการจางเหมากอสรางของกรุงเทพมหานคร 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 อยางเครงครัด

     พิจารณาคาใชจายพิเศษตามขอกำหนดและคาใชจายอื ่น 
ที่จำเปนตองมีใหเหมาะสมตามความจำเปน โดยคำนึงถึงประโยชน 
และความคุมคาที่กรุงเทพมหานครจะไดรับ รวมถึงผลภายหลังจาก 
การดำเนินงานโครงการแลวเสร็จ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง 
ดวนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555   
เร่ืองหลักเกณฑการคำนวณราคากลางงานกอสรางของทางราชการ

     การดำเนินโครงการจางเหมากอสราง ใหถือปฏิบัติตามหนังสือ 
กระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0421.5/ว27 ลงวันท่ี 30 มีนาคม 
2555 เรื่อง หลักเกณฑการคำนวณราคากลางงานกอสรางของ  
ทาง ราชการ

     การประมาณราคากลาง ไมไดระบุราย- 
ละเอียดเน้ืองานหรือระบุรายละเอียดเน้ืองาน 
ไมชัดเจน ทำใหไมสามารถตรวจสอบความถูกตอง 
ของราคากลางได รวมทั้งกำหนดคาแรงที่ใช 
ในการประกอบการคำนวณราคากลางสูงกวา 
คาแรงที่กรมบัญชีกลางกำหนด

     การกำหนดรูปแบบบางรายการ ไมไดเกิด 
จากการสำรวจพ้ืนท่ีจริง

     คำนวณคาใชจายพิเศษตามขอกำหนด 
และคาใชจายอื ่นที ่จำเปนตองมีมากเกิน 
ความจำเปนทำใหกรุงเทพมหานครสูญเสีย              
เงินงบประมาณสูงเกินไป

     ไมมีแบบแสดงการคำนวณและเหตุผล 
ความจำเปนสำหรับคาใชจายพิเศษฯ ตามที่ 
หลักเกณฑการคำนวณราคากลางงานกอสราง
กำหนดใหตรวจสอบ

การประมาณราคากลาง
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     - ตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีจัดซ้ือครุภัณฑในราคาท่ีสูงกวาราคา 
มาตรฐานครุภัณฑของสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ 
หรือเกณฑราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะพื้นฐานครุภัณฑ 
คอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ประจำปงบประมาณ 2555 หรือราคาขายในทองตลาด 
     - การดำเนินโครงการท่ีมีการจัดซ้ือครุภัณฑใหหนวยงานกำกับดูแล 
การคำนวณราคากลางใหเหมาะสม โดยพิจารณาราคามาตรฐานครุภัณฑ 
ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะพื้นฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
หรือสืบราคาทองตลาด ขอมูลจากเว็บไซตตาง ๆ เปนราคาอางอิง  
โดยตระหนักถึงประโยชนของกรุงเทพมหานครเปนสำคัญและถือปฏิบัติ 
ตามขอบัญญัติ ระเบียบและหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวของโดยเครงครัด

     การจัดหาพัสดุใหคณะกรรมการกำหนดรางขอบเขตของงาน
และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของตองมีความระมัดระวังรอบคอบในการพิจารณา 
ความเหมาะสมในการกำหนดราคากลาง โดยพิจารณาราคามาตรฐาน 
ครุภัณฑของสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณหรือ 
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำป  
งบประมาณ 2555 หรือราคาขายในทองตลาด 

     กำชับคณะกรรมการประมาณราคากลางในการจัดทำบันทึกแสดง 
รายละเอียดของการสืบราคาและการกำหนดราคาไวเปนหลักฐาน 
เพื่อใชอางอิงแหลงที่มาของการคำนวณราคา โดยพิจารณาราคา 
มาตรฐานครุภัณฑของสำนักมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ 
หรือราคาขายในทองตลาด

     กำชับเจาหนาที ่ผ ู ร ับผิดชอบที ่มีสวนเกี ่ยวของ ตรวจสอบ 
การคำนวณราคากลางและจำนวนเงินท่ีจะตองเบิกจายอยางละเอียด 
รอบคอบ เพื ่อมิใหเกิดกรณีเบิกจายเงินงบประมาณสูงเกินกวา 
ท่ีควรจะเปน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบัญญัติ ระเบียบและหนังสือ 
สั่งการที่เกี ่ยวของ และคำนึงถึงประโยชนของกรุงเทพมหานคร 
เปนสำคัญ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0421.5/ว27 
ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2555 เร่ือง หลักเกณฑการคำนวณราคากลาง 
งานกอสรางของทางราชการ

     ใหคณะกรรมการประมาณราคากลางระมัดระวังในการกำหนด 
เง่ือนไขท่ีใชในการคำนวณ Factor F ใหเหมาะสมโดยถือปฏิบัติตาม 
ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจางเหมา 
กอสรางของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2534 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554 
ขอ 9 (1) อยางเครงครัด

     ดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง กรณีกำหนดวงเงินเริ่มตน 
ในการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสสูงกวาวงเงินท่ีประมาณการไว 
เพื่อหาแนวทางในการปองกันมิใหเกิดเหตุขึ้นอีก

     จัดซื้อครุภัณฑในราคาที่สูงกวาราคา 
มาตรฐานครุภ ัณฑของสำนักมาตรฐาน 
งบประมาณ สำนักงบประมาณและเกณฑ 
ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะพ้ืนฐานครุภัณฑ 
คอมพิวเตอรของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสารกำหนด

     ครุภัณฑมีราคาสูงกวาราคาทองตลาด 

     การประมาณราคากลางงานครุภัณฑ 
สูงกวาราคามาตรฐานครุภัณฑ หรือราคาตลาด

     การคำนวณราคากลางงานกอสราง 
งานทาง (คา Factor F) สูงกวาเกณฑ 
ราคากลางท่ีกำหนด

     การกำหนดเง่ือนไขในการนำคา Factor F 
ไปใชในการคำนวณราคากลางยังไมเหมาะสม

     ราคาเริ่มตนในการประมูลดวยระบบ 
อิเล็กทรอนิกสสูงกวาวงเงินที่คณะกรรมการ 
ประมาณการฯ กำหนด

สำนักงานตรวจสอบภายใน 40
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     ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการประมาณการคาจางเหมาเอกชน 
ดูแลและบำรุงรักษาตนไม ศึกษาและทำความเขาใจหลักเกณฑ 
การจางเหมาดูแลและบำรุงรักษาตนไมฯ ของสำนักส่ิงแวดลอม โดยหาก 
จะดำเนินการจางเหมาฯ ในครั้งตอไปใหนำหลักเกณฑการจางเหมา 
เอกชนดูแลและบำรุงรักษาตนไมของสำนักสิ่งแวดลอมมาประกอบ 
การคำนวณประมาณการคาจางเหมา

     - การกำหนดราคากลางของครุภัณฑ หากไมมีราคามาตรฐาน 
ของสำนักงบประมาณและราคาท่ีเคยซ้ือคร้ังหลังสุด ภายในระยะเวลา 
2 ปงบประมาณ ใหมีการสืบราคาทองตลาดจากเว็บไซตตาง ๆ    
เปนราคาอางอิงดวย โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกรุงเทพมหานคร          
ท่ี กท 1305/434 ลงวันท่ี 26 เมษายน 2556 เร่ือง การปรับปรุง 
หลักเกณฑแนวทางและวิธีปฏิบัติในการเปดเผยราคากลางของ 
ทางราชการ
     - การจัดซ้ือครุภัณฑที่มีเครื่องกลและเคร่ืองทุนแรงเปนอุปกรณ 
ประกอบ ซึ่งครุภัณฑดังกลาวไมมีการจำหนายแบบสำเร็จรูปทั่วไป 
ในทองตลาด ใหดำเนินการแจกแจงราคาครุภัณฑและอุปกรณประกอบ 
รวมทั้งรายละเอียดราคาคาวัสดุและคาแรงแตละรายการใหชัดเจน 
เพื ่อใหการจัดซื ้อครุภัณฑดังกลาวเปนไปอยางเหมาะสมและ 
เกิดประโยชนสูงสุดแกกรุงเทพมหานคร โดยใหถือปฏิบัติการดำเนินการ 
จัดซ้ือครุภัณฑที่มีเครื่องกลและเครื่องทุนแรงเปนอุปกรณประกอบ

     การประมาณการจางเหมาเอกชนดูแล 
และบำรุงรักษาตนไมฯ ไมมีรายละเอียด 
ประกอบการคำนวณราคา

     ไมพบรายละเอียดของราคารถขุดยาย 
ตนไม ทำใหไมสามารถตรวจสอบความเหมาะสม 
ของราคาครุภัณฑและอุปกรณประกอบของ 
รถขุดยายตนไมได

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยงประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

     - ใหหาผูรับผิดชอบชดใชนำเงินสงคืนคลังกรุงเทพมหานคร กรณี 
อัตราเงินเดือนของบุคลากรโครงการฯ สูงกวาราคากลางการจาง 
ท่ีปรึกษากำหนด และใหช้ีแจงกรณีบุคลากรประจำโครงการท่ีกำหนดวุฒิ 
ต่ำกวาราคากลางการจางท่ีปรึกษากำหนดแตอัตราเงินเดือนสูงกวา และ 
ใหดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงหากพบวาการจางในตำแหนง 
ดังกลาวมีอัตราเงินเดือนสูงกวาราคากลางการจางที่ปรึกษากำหนด 
ใหหาผูรับผิดชอบชดใชเพื่อนำเงินสงคืนคลังกรุงเทพมหานครตอไป
     - การดำเนินโครงการควรกำหนดตำแหนงและอัตราคาจาง     
ใหเหมาะสมเพื่อเปนการใชเงินงบประมาณของกรุงเทพมหานคร  
อยางคุมคา กอใหเกดิประโยชนสูงสุดกับกรุงเทพมหานคร

     การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) 
บางรายการทำใหกรุงเทพมหานครเสียประโยชน 
ไดแก อัตราเงินเดือนของบุคลากรโครงการฯ 
ตามขอกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) สูงกวา 
ราคากลางการจางที ่ปรึกษากำหนด และ 
การกำหนดตำแหนงบุคลากรประจำโครงการฯ 
เกินความจำเปน และไมระบุลักษณะงาน (Job  
description)

     การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ใหพิจารณาถึงสภาพพ้ืนที่ 
ความเหมาะสมคงทนของวัสดุอุปกรณ การดูแลรักษา คาใชจาย 
ท่ีเก่ียวเน่ือง เพ่ือวิเคราะหความคุมคากอนดำเนินการ ทำใหการใชจาย  
เงินงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด

     การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) 
ท่ีไมเหมาะสม ทำใหวัสดุอุปกรณมีความเส่ียง 
ตอการเส่ือมสภาพ
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การกำหนดขอบเขตของงาน (TOR)

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยงประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง



     ตรวจสอบกรณีคุณลักษณะของครุภัณฑท่ีมีรายละเอียดในขอบเขต 
ของงาน (TOR) ไมตรงกันและใหตรวจสอบครุภัณฑที ่ไดรับ  
วามี คุณลักษณะตรงตามความตองการใชงานอยางสมประโยชนและ 
ในราคาที่เหมาะสม

     กำหนดคุณลักษณะเฉพาะในสวนที่เปน 
หัวขอและรายละเอียดยอยไมตรงกัน 

     ควรกำหนดเง่ือนไขการส่ังซ้ือตนไมยืนตน ใหเปนไปตามมาตรฐาน 
การจัดซื้อตนไมที ่กรุงเทพมหานครกำหนด เพื ่อใหตนไมยืนตน 
ที่กรุงเทพมหานครไดรับมีความสมบูรณแข็งแรง

     การกำหนดเงื่อนไขการสั่งซื้อตนไมยืนตน 
ไมเปนไปตามมาตรฐานการจัดซื ้อตนไม 
ที่กรุงเทพมหานครกำหนด

     การดำเนินการจัดซื้อจัดจางใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของปฏิบัติงาน
ดวยความระมัดระวังรอบคอบในการจัดทำและตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐานตาง ๆ ใหมีความถูกตอง ท้ังน้ีควรเพ่ิมระบบการควบคุมภายใน 
ดานเอกสารการทำสัญญาและขอบเขตของงานใหรัดกุม เพ่ือปองกัน 
ไมใหเกิดการปฏิบัติงานที่ไมสุจริต โดยคณะกรรมการกำหนด 
รางขอบเขตของงานลงลายมือชื่อในเอกสารรางขอบเขตของงาน 
(TOR) และเอกสารทุกฉบับที่จัดทำข้ึน

     คณะกรรมการกำหนดรางขอบเขตของงาน 
ลงลายมือช่ือเพียงหนาสุดทายของรางขอบเขต 
ของงาน หากรายละเอียดถูกแกไข อาจทำให 
คณะกรรมการฯ ไมทราบถึงรายการท่ีแกไข

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยงประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

     กำชับผูควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจางปฏิบัติหนาท่ี 
ตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และ   
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2548 ขอ 67 และขอ 68 อยางเครงครัด

     การรายงานผลการควบคุมงานจางเหมา 
กอสรางไมครบถวนตามสัญญา และไมระบุ 
สถานท่ีปฏิบัติงานของผูรับจาง รวมท้ังเหตุผล 
ความจำเปนในการเปลี่ยนแปลงสถานที่  
ดำเนินการ

     กำชับใหผูควบคุมงานรายงานสภาพการปฏิบัติงานของผูรับจาง 
เสนอคณะกรรมการตรวจการจางเปนประจำทุกสัปดาห และใหคณะ 
กรรมการตรวจการจางดำเนินการตรวจสอบบันทึกรายงานผลการทำงาน
ของผูรับจางกับแบบรูปรายการทุกสัปดาห ทั้งนี้ ใหถือปฏิบัติตาม 
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และท่ีแกไข 
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 ขอ 67, 68 อยางเครงครัด

     ผูควบคุมงานไมไดจัดทำบันทึกรายงาน 
ผลการทำงานของผูรับจางเสนอใหคณะ- 
กรรมการตรวจการจางทราบเปนประจำ    
ทุกสัปดาห และคณะกรรมการตรวจการจาง 
ไมมีการติดตามทวงถามรายงานจาก  
ผูควบคุมงาน

     - ใหประสานผูรับจางดำเนินการแกไขเน้ืองานใหถูกตอง ครบถวน 
ตามขอกำหนดในสัญญา หากปริมาณเนื้องานสวนใดไมสามารถ 
ดำเนินการแกไขปรับปรุงหรือไมมีความจำเปนตองดำเนินการ   
ใหหาผูรับผิดชอบชดใชเงินงบประมาณที่เบิกจายเกินกวาเนื้องาน  
ที่ทำไดจริงโดยเร็ว
     - ตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีผูรับจางทำงานไดปริมาณเนื้องาน 
นอยกวาเนื้องานตามสัญญา หากพบวามีความเสียหายเกิดขึ้น 
แกกรุงเทพมหานครใหหาตัวผูรับผิดชอบชดใช
     - กรณีเนื้องานบางรายการมีปริมาณงานไมเปนไปตามสัญญาฯ 
กำหนด ใหเบิกจายเงินใหกับผูรับจางตามปริมาณงานท่ีทำไดจริง 

     รายละเอียดเน้ืองานท่ีกอสรางไมครบถวน
ไมตรงตามสัญญาและแบบแสดงรายการ 
ปริมาณงานและราคากลาง โดยเนื ้องาน  
ที่ผูรับจางดำเนินการไดจริงนอยกวาสัญญา
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การควบคุมงาน การตรวจรับพัสดุและการตรวจการจาง 
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ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยงประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
     -  สำรวจพื้นที่กอสรางใหละเอียด ชัดเจนและรวมประชุมกับ 
ผูใชประโยชนหรือผูที่เกี่ยวของกอนการกำหนดแบบรูป รายการ 
รายละเอียดและขอกำหนดในสัญญา เพื ่อลดปญหาอุปสรรค 
ที่อาจเกิดขึ ้นในการดำเนินงานและสมประโยชนในการใชงาน 
โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ท่ี กท 0405/1183 
ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง ใหสำรวจสภาพพื้นที่จริง 
กอนการกำหนดปริมาณงานในสัญญาจางกอสราง
     - ผูควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจางตองตรวจและ
ควบคุมงานของผูรับจางใหเปนไปตามแบบรูป รายการรายละเอียด 
และขอกำหนดในสัญญา หากมีการเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมหรือ 
ตัดทอนงานจาง หรือปรากฏวาแบบรูปรายการ รายละเอียด  
มีความขัดแยงกันตองจัดทำบัญชีปรับเพิ่ม – ลดเนื้องานใหถูกตอง 
ตามเนื้องานท่ีทำไดจริง ทั้งนี้ใหถือปฏิบัติตามขอบัญญัติกรุงเทพ- 
มหานคร เร่ือง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2548 ขอ 67 และ 68 โดยเครงครัด
     - การจัดทำโครงการกอสราง ใหหนวยงานกำกับดูแลการดำเนินงาน 
โครงการใหถูกตอง ครบถวน ตรงตามขอกำหนดในสัญญา เพื่อมิให 
เกิดกรณีเบิกจายเงินงบประมาณสูงเกินกวาความเปนจริง รวมทั้ง 
จัดเก็บเอกสารประกอบหลักฐานการจาย (ฎีกาหลังจาย)  ใหครบถวน 
เพื่อเปนประโยชนในการรับการตรวจสอบจากหนวยตรวจสอบ 
ทั้งภายในและภายนอก

     ผูควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจาง ตรวจรับงานจางและ 
ควบคุมงานของผูรับจางใหเปนไปตามแบบรูป รายการ รายละเอียด 
และขอกำหนดในสัญญา หากมีการเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมหรือ 
ตัดทอนงานจาง หรือปรากฏวาแบบรูปรายการ รายละเอียด 
มีความขัดแยงกัน ตองจัดทำบัญชีปรับเพิ่ม – ลดเนื้องานใหถูกตอง 
ตามเน้ืองานท่ีทำไดจริง ท้ังน้ีใหถือปฏิบัติตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 
ขอ 67 และ 68 โดยเครงครัด

     คณะกรรมการตรวจการจางตรวจรับงานจาง 
บางรายการมากกวาเนื ้องานที ่ผ ู ร ับจาง 
ทำไดจริง 

     - กำชับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใหเพ่ิมความละเอียดรอบคอบ 
ในการตรวจสอบพัสดุที่สงมอบใหเปนไปตามขอกำหนดในสัญญา 
เพื ่อใหไดพัสดุที ่ถูกตองมีคุณภาพและสามารถใชประโยชนได 
ตรงตามวัตถุประสงคของการจัดซ้ือ โดยใหถือปฏิบัติตามขอบัญญัติ 
กรุงเทพมหานคร เร่ือง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ขอ 66 โดยเครงครัด
     - ใหเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในการดูแลรักษาทรัพยสินหม่ันตรวจสอบ 
ทรัพยสินอยางสม่ำเสมอ
     - แตงตั ้งคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงเพื ่อหาผูรับผิดชอบ 
กรณีไมมีครุภัณฑใหตรวจสอบ

     ครุภัณฑบางรายการชำรุด บางรายการ
มีใหตรวจสอบไมครบถวน
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     - ประสานผูรับจางใหดำเนินการปรับปรุง แกไขเน้ืองานใหถูกตอง 
ครบถวนตามสัญญา
     - ตรวจสอบสภาพความพรอมใชงานของผลงานท่ีผูรับจางสงมอบ 
หากพบขอบกพรองประการใด ใหรีบแจงผูรับจางดำเนินการปรับปรุง 
แกไขใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาการประกันเพื่อเปนการประหยัด 
คาใชจาย

     เน้ืองานชำรุด บกพรอง บางรายการ    
ไมสามารถใชงานได

     - คณะกรรมการตรวจรับงานจางควรตรวจสอบงานที่ผูรับจาง 
สงมอบใหละเอียดและงานที่สงมอบตองอยูในสภาพที่เรียบรอย 
พรอมใชงาน

     ผูรับจางใชวัสด ุไมตรงตามรายละเอียด 
แนบทายสัญญากำหนด

     - การตรวจรับพัสดุทุกครั้ง ควรมีภาพถายของพัสดุประกอบ 
การตรวจรับและการสงมอบพัสดุตาง ๆ ใหกับหนวยงานทุกครั้ง  
ควรมีเอกสารการสงมอบใหครบถวนทุกรายการ เพ่ือยืนยันความถูกตอง 
ครบถวน
     - เอกสารประกอบการตรวจรับวัสดุที่จำเปนตองใชรถบรรทุก
จัดสงหลายคร้ัง ควรมีเอกสารท่ีชัดเจนในการจัดสงวัสดุแตละครั้ง  
ไวประกอบการตรวจรับวัสดุน้ัน เพ่ือใชยืนยันความถูกตองในการปฏิบัติ 
หนาที่ของคณะกรรมการตรวจรับวัสดุ
     - การจัดซื้อตนไมพรอมกระถาง เมื่อมีการนำตนไมออกจาก 
กระถางไปดำเนินการปลูก และนำกระถางกลับมาใชประโยชนใหม 
ใหจัดทำบัญชีวัสดุกระถาง เพื่อประโยชนในการควบคุมวัสดุและ 
สามารถทราบยอดกระถางตนไมท่ีมีอยู โดยถือปฏิบัติตามขอบัญญัติ 
กรุงเทพมหานคร เร่ือง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ขอ 145 และขอ 146

     ตนไมที ่ตรวจรับไมถูกตอง ตรงตาม 
รายละเอียดแนบทายสัญญาซื้อขายและ       
มีกระถางตนไมใหตรวจนับไมครบถวน

     - กำชับใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีความรอบคอบในการตรวจรับ 
พัสดุ ทั้งนี้ จะตองมั่นใจไดวาผูซื ้อไดรับพัสดุถูกตอง ครบถวน 
ตามสัญญา จึงจะทำการตรวจรับพัสดุน้ัน ๆ เพ่ือปองกันการไดรับพัสดุ 
ท่ีมีคุณสมบัติไมครบถวน โดยถือปฏิบัติตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 
ขอ 66 กำหนดอยางเครงครัด
     - การกำหนดเง่ือนไขการรับประกันตาง ๆ หนวยงานควรมีการสืบคน 
ขอมูลของทองตลาด เพื่อนำมาใชกำหนดเปนเงื่อนไขในการซื้อขาย 
ของกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหกรุงเทพมหานครไดรับประโยชนสูงสุด

     การตรวจรับพัสดุไมเปนไปตามสัญญา 
กำหนด โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
ตรวจรับงานกอนการสงมอบและระยะเวลา 
การประกันความชำรุดบกพรองนอยกวา 
ทองตลาด

     - ประสานผูขายเพื่อจัดสงคูมือการใชงานรถ คูมือชุดขุดและ 
เคล่ือนยายตนไม คูมือรายละเอียดอะไหลตัวรถ ตามท่ีกำหนดในสัญญา 
ใหครบถวน ทั้งนี้คู มือตองเปนฉบับภาษาไทยและมีรายละเอียด  
ตรงตามท่ีกำหนดไวในสัญญาและเปนไปตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 
ขอ 126
     - กรณีงานท่ีมีการรับประกันความชำรุดบกพรอง ควรใหหัวหนา 
สวนราชการผูครอบครองพัสดุหรือผูไดรับมอบหมายเปนผูดูแล 

     การดำเนินงานบางรายการของผูขาย   
ไมเปนไปตามสัญญากำหนด ไดแก รถขุดยาย 
ตนไมไมไดรับบริการตรวจซอมฯ ตามมาตรฐาน 
บริษัทผูผลิต ณ ศูนยบริการมาตรฐาน ไมมี 
คูมือการใชงานรถ คูมือชุดขุดและเคล่ือนยาย 
ตนไม คูมือรายละเอียดอะไหลตัวรถตามที่ 
กำหนดในสัญญาใหตรวจสอบ
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บำรุงรักษา และตรวจสอบความชำรุดบกพรองตามเง่ือนไขในสัญญา 
ทั้งนี้ เจาหนาที่พัสดุตองแจงกำหนดระยะเวลาประกันความชำรุด 
บกพรองตามสัญญา พรอมสงสำเนาสัญญาใหหัวหนาสวนราชการ 
ผูครอบครองพัสดุทราบพรอมกับการสงมอบพัสดุทุกคร้ัง เพ่ือประโยชน 
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามสัญญากำหนด
    ภายหลังจากไดรับขอบัญญัติงบประมาณประจำป ใหเรงดำเนินการ 
จัดหาผูรับจางทันที เพ่ือใหการดำเนินงานโครงการแลวเสร็จตามแผน 
การจัดซ้ือจัดจางประจำปหรือสัญญากำหนด

     การดำเนินโครงการลาชากวาสัญญา 
หรือลาชากวาแผนการจัดซ้ือจัดจางกำหนด

     ใหหนวยงานมีหนังสือแจงคาปรับกับผูขายหรือผูรับจางทราบ 
เมื่อครบกำหนดสัญญา พรอมแจงอัตราคาปรับ และเมื่อผูรับจาง   
สงงานจางแลว ตองมีหนังสือสงวนสิทธิการปรับอีกคร้ัง ตามประมวล 
กฎหมายแพงมาตรา 38 วรรคทายกำหนด

     ผูรับจางดำเนินงานลาชา โดยไมมีหนังสือ 
แจงเรงรัด

     กำชับเจาหนาที ่ร ับผิดชอบใหสำรวจสภาพพื ้นที ่ใหชัดเจน 
กอนการกำหนดปริมาณงานและรูปแบบงานกอสราง เพ่ือใหไดขอมูล 
ที่ถูกตองในการกำหนดปริมาณงานที่สอดคลองกับสภาพที่เปนจริง 
ทั้งนี้หากเกิดความเสียหายอันเกิดจากการไมปฏิบัติตามแนวทาง 
ดังกลาว ใหผูบังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยตามสมควรแกกรณี 
ตามหนังสือสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0405/1183 
ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง ใหสำรวจสภาพพื้นที่จริง 
กอนการกำหนดปริมาณงานในสัญญาจางกอสราง โดยเครงครัด

     ผูรับจางทำงานแลวเสร็จลาชากวาระยะ 
เวลาท่ีกำหนดไวในสัญญาจาง เน่ืองจาก 
ติดปญหาอุปสรรคจากแนวทอประปา

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

     สวนราชการบางแหงมีถังดับเพลิง       
ใหตรวจสอบไมครบถวน

     ใหคณะกรรมการรักษาทรัพยสินตรวจสอบความครบถวน 
ถูกตอง และสภาพความพรอมใชงานของครุภัณฑและอุปกรณ 
ตามโครงการจางเหมากอสราง และรายงานผลใหทราบโดยเร็ว

     ไมมีครุภัณฑและอุปกรณตามโครงการฯ 
ใหตรวจสอบหลายรายการ

     ใหติดตามประเมินผลการใชงานสื่อการเรียนการสอนแตละชนิด 
ที่จัดสรรใหกับทางโรงเรียนอยางจริงจัง เพื่อใหทราบผลการใชงาน 
วาเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม มีปญหาอุปสรรคอยางไร และ 
หาแนวทางการแกไขเพื่อใหการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสอาเซียนศึกษา 
เกิดประโยชนและเกิดความคุมคาอยางแทจริง รวมท้ังประชาสัมพันธ 
ใหโรงเรียนทราบถึงสิทธิการใชสื่อฯ สำหรับโรงเรียน โดยระบุชื่อผูใช 
(Username) และรหัสผาน (Password) ของแตละโรงเรียน 
แบบไมจำกัดจำนวนผูเรียนสำหรับการเขาเรียนบนระบบออนไลน 
บนเครือขายอินเตอรเน็ต เน่ืองจากใกลจะหมดระยะเวลาการรับประกัน 
แลว

     ส่ืออิเล็กทรอนิกสฯ ท่ีไดรับไมเปนไปตาม 
รายละเอียดที ่กำหนดไวในรางขอบเขต 
ของงาน (TOR) และจัดสรรใหกับโรงเรียน 
ไมเหมาะสม สงผลใหเกิดการใชจายมาก  
เกินความจำเปน
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     - การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ควรพิจารณาจาก 
ผูชำนาญการหรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูเก่ียวกับพัสดุหรืองานจางน้ัน ๆ 
เขารวมเปนกรรมการดวย
     - การตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตองตรวจสอบ
พัสดุใหครบถวน ถูกตอง ตามรายละเอียดและคุณลักษณะของพัสดุ 
และขอกำหนดในสัญญา ในกรณีท่ีเห็นวาพัสดุท่ีสงมอบมีรายละเอียด  
ไมเปนไปตามขอกำหนดในสัญญาหรือขอตกลงใหรายงานผูสั่งซื้อ 
หรือผูส่ังจางผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุเพ่ือทราบหรือส่ังการแลวแตกรณี 
โดยใหถือปฏิบัติตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การพัสดุ   
พ.ศ. 2538 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 ขอ 31 
วรรค 3 และขอ 66 (4) (5) โดยเครงครัด

     ไมไดแตงตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุจาก 
ผูชำนาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับพัสดุ 
เปนกรรมการ ทำใหไดรับครุภัณฑที ่มี  
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะไมเปนไป 
ตามท่ีกำหนดไว

     - ใหตรวจสอบวัสดุท่ีติดต้ังกอนไดรับอนุมัติใหใชวัสดุจากผูวาจาง 
วาถูกตองตามยี่หอ รุนและรูปแบบที่ผูรับจางเสนอขออนุมัติ 
ใชวัสดุหรือไม
     - ใหหนวยงานถือปฏิบัติตามรายการมาตรฐานงานอาคารของ 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2546 ท่ีวา “ผูรับจางตองจัดสงวัสดุและอุปกรณ 
ท่ีระบุในรูปแบบและรายการประกอบแบบใหผูควบคุมงานเสนออนุมัติกอน 
จึงจะทำการสั่งซื้อนำเขาไปในบริเวณงานกอสรางได ผูรับจาง      
จะตองจัดสงตัวอยางเหลานั้นขออนุมัติกอนการใชงานวัสดุ”

     ติดต้ังวัสดุกอนท่ีจะไดรับอนุมัติใหใชวัสดุ

     การตรวจรับพัสดุที ่ประกอบกันเปนชุดหรือหนวย ถาขาด  
สวนประกอบอยางใดอยางหน่ึงไปแลวจะไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ 
ใหถือวาผูขายยังมิไดสงมอบพัสดุน้ัน และโดยปกติใหรีบรายงานผูส่ังซ้ือ 
หรือผูส่ังจางเพ่ือแจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบ ภายใน 3 วันทำการ 
นับแตวันที่ตรวจพบ ทั้งนี้ ใหถือปฏิบัติตามขอบัญญัติกรุงเทพ- 
มหานคร เร่ือง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2548 ขอ 66 (6)

     คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับพัสดุ 
ซึ่งประกอบกันเปนชุดหรือหนวย แตยังไมม ี 
การติดต้ังและไมไดรายงานผูส่ังซ้ือหรือส่ังจาง 
เพ่ือแจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบ

     ใหตรวจสอบวามีวิทยากรท่ีไปใหความรูตามโครงการฯ ในแตละรุน 
ที่พักคางเปนจำนวนกี่ราย และหากพบวามีวิทยากรในแตละรุน 
ที่พักคางไมครบ ใหนำเงินสงคืนเพิ่มเติมเปนคาเชาที่พัก คาอาหาร 
คาอาหารวางและเคร่ืองดื่ม ตอไป

     โครงการฝกอบรมฯ มีจำนวนวิทยากร  
ไมครบตามท่ีโครงการฯ กำหนด,  การเบิกจายเงิน 
คาเชาท่ีพัก คาอาหาร คาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม 
สำหรับวิทยากรไมถูกตอง, จัดทำหนังสือเชิญ 
วิทยากรไมครบถวน, เอกสารหนังสือเชิญวิทยากร 
ไมถูกตอง ไมตรงกับหลักฐาน การเบิกจาย
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การควบคุมพัสดุและการบันทึกขอมูลในระบบงานบัญชีทรัพยสิน (MIS2)

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยงประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
     - บันทึกบัญชีวัสดุโดยลงรายละเอียดใหครบถวน ระบุวันที่และ 
เลขที่เอกสารการรับพัสดุตามใบตรวจรับพัสดุ
     - แตงตั ้งคณะกรรมการตรวจนับวัสดุคงเหลือที ่ม ีอยู จริง    
เพื่อเปนยอดในการปรับปรุงบัญชีวัสดุใหถูกตอง ครบถวน
     - มอบหลักฐานใบสงของ และใบตรวจรับพัสดุใหผูมีหนาที่ 
บันทึกบัญชีวัสดุใหครบถวนและทันเวลา เพ่ือประโยชนในการควบคุม 
การรับวัสดุใหถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน
     - การนำวัสดุไปใชในการปฏิบัติงานควรดำเนินการเบิก – จาย 
ใหถูกตองครบถวน โดยถือปฏิบัติตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)     
พ.ศ. 2548 ขอ 148
     - ใหตรวจนับวัสดุคงเหลือเปรียบเทียบกับบัญชีวัสดุและหลักฐาน 
การเบิกจายวัสดุเปนระยะ ๆ เพื่อใหวัสดุคงเหลือมียอดถูกตอง  
ตรงกับบัญชีวัสดุ

     ควบคุมและติดตามโรงเรียนท่ีไดรับส่ือการเรียนการสอน ใหจัดทำ 
ทะเบียนคุมสื่อฯ และบันทึกรายการใหถูกตอง ครบถวน ทุกครั้ง 
เพื ่อประโยชนในการควบคุมและตรวจสอบ อีกทั้งยังสามารถ  
นำขอมูลส่ือการเรียนการสอนคงเหลือของแตละโรงเรียนจากทะเบียนคุม 
มาประกอบการพิจารณาวางแผนจัดซื้อใหเพียงพอและเหมาะสม 
กับการเรียนการสอน ทำใหการใชจายเงินงบประมาณเปนไปอยาง 
ประหยัด คุมคา มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามขอบัญญัติ 
กรุงเทพมหานคร เร่ือง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ขอ 146

     - ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบบันทึกรายละเอียดในทะเบียนคุม
ทรัพยสิน (MIS2) และแผนการดใหครบถวนทุกรายการ เพ่ือประโยชน 
ในการควบคุม ดูแลทรัพยสินของทางราชการ
     - จัดประชุมแจงใหเจาหนาท่ีทราบ หากมีการเปล่ียนแปลงสถานท่ี 
ติดตั้งครุภัณฑใหแจงเจาหนาที่ผู รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล 
ทรัพยสินทราบและดำเนินการแกไขใหถูกตองโดยถือปฏิบัติตาม  
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และ 
ที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ขอ 146

     ดำเนินการแกไขรายละเอียดทรัพยสินในระบบงานบัญชี
ทรัพยสิน (MIS2) ใหถูกตองตรงกัน พรอมทั้งตรวจสอบขอมูล/ 
รายละเอียดของครุภัณฑในระบบงานบัญชีทรัพยสิน (MIS2) 
ใหถูกตองตรงกับครุภัณฑที่ไดรับ

    จัดทำบัญชีวัสดุไมถูกตอง ไมครบถวน 
รวมท้ังวัสดุบางรายการจัดเก็บไวเปนเวลานาน
และบางรายการมีการจัดเก็บไมเหมาะสม

     ไมจัดทำทะเบียนคุมส่ือการเรียนการสอน  
ทำใหยากตอการตรวจสอบความถูกตอง 
ครบถวน และขาดขอมูลประกอบการจัดซื้อ 
ส่ือการเรียนการสอนใหเหมาะสม

     ไมไดบันทึกรายการในทะเบียนทรัพยสิน 
(แผนการด) และระบบงานบัญชีทรัพยสิน 
(MIS2)

     การบันทึกรับทรัพยสินไมครบถวนและ 
รายละเอียดในระบบงานบัญชีทรัพยสิน (MIS2) 
ไมถูกตอง ครบถวน
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      - สำรวจและตรวจสอบครุภัณฑทั้งหมดในโครงการฯ ทั้งที่เปน 
สิ่งกอสราง สินทรัพยโครงสรางพ้ืนฐาน และครุภัณฑประเภทอ่ืน ๆ 
เพ่ือบันทึกขอมูลครุภัณฑท้ังหมดในระบบงานบัญชีทรัพยสิน (MIS2) 
และแผนการดใหครบถวน สำหรับกรณีท่ีตองมีการปรับปรุงแกไข   
ใหประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือดำเนินการปรับปรุงแกไขมูลคา 
ครุภัณฑและขอมูลในงบการเงินของหนวยงานและกรุงเทพมหานคร 
ใหครบถวน ถูกตอง ตรงตามขอมูลจริง
     - กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบเก่ียวกับ  
การควบคุมครุภัณฑ ใหบันทึกขอมูลครุภัณฑในระบบงานบัญชีทรัพยสิน 
(MIS2) และแผนการดใหครบถวน ถูกตอง โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ขอบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการท่ีเกี่ยวของ โดยเครงครัด

     - ใหบันทึกแยกประเภทของครุภัณฑใหถูกตองตามรหัสทรัพยสิน 
โดยประสานกองทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ เพื่อแกไขรายการ 
ครุภัณฑใหถูกตองตามประเภทของทรัพยสิน และดำเนินการพน 
หรือเขียนรหัสครุภัณฑที่ครุภัณฑทุกรายการ โดยถือปฏิบัติตาม 
หนังสือสำนักการคลัง ท่ี กท 1307/9780 ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2557 
เร่ือง โครงการสำรวจและตรวจสอบทรัพยสินของกรุงเทพมหานคร 
โดยเครงครัด

     ใหพนรหัสครุภัณฑท่ีตัวครุภัณฑใหครบถวนถูกตองเพ่ือประโยชน 
ในการควบคุมและตรวจสอบ

     - สำรวจถังดับเพลิงคงเหลือ หากมีจำนวนมากเกินความจำเปน 
ใหพิจารณาจัดสรรใหหนวยงานอื ่นในสังกัดกรุงเทพมหานคร   
ตามความเหมาะสมของลักษณะการใชงาน ท้ังน้ี การโอนพัสดุระหวาง 
หนวยงาน ใหถือปฏิบัติตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การพัสดุ 
พ.ศ. 2538 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ขอ 152
     - ใหสวนราชการท่ีไดรับถังดับเพลิงพิจารณาแจกจายถังดับเพลิง 
ตามความจำเปนและเหมาะสมตอการนำไปใชงาน

     บันทึกมูลคาไดมาของครุภัณฑในระบบ 
งานบัญชีทรัพยสิน (MIS2) ไมถูกตอง และ 
บันทึกครุภัณฑในระบบงานบัญชีทรัพยสิน 
(MIS2) ซ้ำซอนกัน

 
     บันทึกครุภัณฑในระบบงานบัญชีทรัพยสิน 
(MIS2) โดยไมแยกประเภทของครุภัณฑ 
แตละรายการในระบบงานบัญชีทรัพยสิน

     ไมเขียนรหัสครุภัณฑท่ีตัวครุภัณฑ หรือ 
เขียนรหัสครุภัณฑไมถูกตอง

     สถานที่ในการจัดเก็บถังดับเพลิง   
ไมเพียงพอ ไมเหมาะสม รวมทั้งตรวจสอบ  
พบถังดับเพลิงบางสวนนำไปเก็บไวในรถ- 
ดับเพลิงที่ชำรดุ และนำไปเก็บไวตางจังหวัด

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยงประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง
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      - แสดงรายละเอียดเน้ืองาน ปริมาณวัสดุและราคาตอหนวยของ
วัสดุและแรงงานแตละรายการในใบแจงปริมาณงานและราคา (Bill 
of Quantities) ประกอบสัญญาจาง หากกรณีที่มีการเปล่ียนแปลง 
แกไขเพ่ิมเติมหรือตัดทอนเน้ืองานจางหรือปรากฏวารายการในใบแจง 
ปริมาณงานและราคามีความขัดแยงกันตองจัดทำบัญชีปรับเพ่ิม - ลด 
เนื้องานใหถูกตองตามเนื้องานที่ผูรับจางทำไดจริง เพื่อประโยชน  
ในการตรวจรับงานจางและเปนเอกสารประกอบการเบิกจายเงิน 
ใหผูรับจางไดอยางถูกตองตามขอเท็จจริง
     - ใหหนวยงานถายภาพ (ภาพสี) ของงานตามสัญญาจาง  
เพ่ือประกอบการรายงานผลการตรวจรับงานงวดสุดทาย โดยใหบันทึก   
และหากผูรับจางทำงานเกินอายุสัญญาจางใหถายภาพในวันที่   
งานแลวเสร็จอีกคร้ังหน่ึง โดยถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักการคลัง    
ท่ี กท 1305/687 ลงวันท่ี 7 กรกฎาคม 2551 เร่ือง แนวทางปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการรายงานผลการตรวจรับงานจางเหมากอสราง  
ตอปลัดกรุงเทพมหานครอยางเครงครัด

     - มีภาพถายขณะท่ีผูรับจางดำเนินการทุกคร้ังและกำหนดมาตรการ 
เพื่อใหสามารถตรวจสอบการดำเนินการของผูรับจางทุกครั้ง    
วาไดจำนวนตามแผนการปฏิบัติงานกำหนดไวหรือไม
     - ใหผูควบคุมงานจางดำเนินการจดบันทึกสภาพการปฏิบัติงาน
ของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมเปนรายวัน พรอมท้ังผลการปฏิบัติงาน 
หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงาน อยางนอย 2 ฉบับ 
เพื่อรายงานใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบทุกสัปดาห   
ตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุ พ.ศ. 2538 
และท่ีแกไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ขอ 68 (3)

     - ใหนำขอบเขตและรายละเอียดงานจางเหมาบำรุงรักษาระบบ 
พรอมอุปกรณ ไปกำหนดเปนเอกสารสวนหน่ึงของสัญญาจางเหมาฯ
     - ปรับปรุงรายงานผลการทดสอบระบบฯ ประจำเดือนของ 
บริษัทผูรับจาง ใหแสดงจำนวนหรือปริมาณผลงานท่ีปฏิบัติได      
ใหครบถวนตามรายละเอียดงานจางเหมาบำรุงรักษาระบบฯ
     - ใหหนวยงานพิจารณาแตงต้ังผูควบคุมงานเพ่ือกำกับดูแล    
ใหผูรับจางปฏิบัติงานไดอยางครบถวนตามสัญญา โดยถือปฏิบัติตาม 
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และ    
ที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ขอ 33

     ใบแจงปริมาณงานและราคา (Bill of 
Quantities) ประกอบสัญญาจางบางรายการ 
ไมแสดงรายละเอียดเน้ืองานในการปรับปรุง 
และไมไดบันทึกภาพถายระบุวัน เดือน ป 
ภายหลังวันครบกำหนดสัญญาจางหน่ึงวัน 
ตามหนังสือส่ังการท่ีกำหนด

     หลักฐานประกอบการเบิกจายเงินใหผูรับจาง 
ไมระบุรายละเอียดรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ของผูควบคุมงานท่ีจะสามารถทราบไดวา 
ผูรับจางดำเนินการไดครบตามสัญญา

 
     เอกสารประกอบการเบิกจายเงินคาจางเหมา 
บำรุงร ักษาระบบงานฯ แสดงขอมูล       
ไมเพียงพอท่ีจะทราบไดวาผูรับจางดำเนินการ
ไดครบถวนตามสัญญาจางหรือไม

เอกสารและหลักฐานประกอบการเบิกจาย
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     - หนวยงานเจาของโครงการควรกำชับเจาหนาท่ีและผูท่ีเก่ียวของ 
ใหจำแนกรายละเอียดคาพัฒนาระบบตามแบบบัญชีราคากลาง 
งานพัฒนาระบบประเภทโปรแกรมประยุกต (Application Software 
Development) และหลักเกณฑที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารกำหนด พรอมศึกษาคำอธิบายและรายละเอียด  
ในแบบบัญชีราคากลางฯ กอนเร่ิมคำนวณราคากลางเพ่ือปองกันไมให 
ผิดพลาด รวมท้ังสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการ 
นโยบายการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกรุงเทพมหานคร 
ควรพิจารณาบัญชีราคากลางฯ ของทุกโครงการที่จะพัฒนาระบบ 
คอมพิวเตอรเพ่ือใหการพิจารณาเห็นชอบจัดสรรหรือต้ังงบประมาณ 
ใหดำเนินโครงการ มีความเหมาะสม ไมกอใหเกิดความเสียหาย 
ตอกรุงเทพมหานคร

     กำชับเจาหนาที่ผูจายเงินใหประทับตรา “จายเงินแลว” และ 
ลงลายมือช่ือพรอมวัน เดือน ป กำกับไวในใบสำคัญคูจายใหครบถวน 
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการรับเงิน     
การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำสงเงิน และการตรวจเงิน 
พ.ศ. 2555 ขอ 37

     ในการดำเนินการจัดซ้ือจัดจางใหเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของปฏิบัติงาน 
ดวยความระมัดระวังรอบคอบในการจัดทำและตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐานตาง ๆ ใหมีความถูกตอง ทั้งนี้ควรเพิ่มระบบการควบคุม- 
ภายในดานเอกสารการทำสัญญาและขอบเขตของงานใหรัดกุม 
เพื่อปองกันไมใหเกิดการปฏิบัติงานที่ไมสุจริต โดยในการทำสัญญา 
เอกสารแนบทายสัญญาทุกฉบับตองลงลายมือชื่อผูขายและผูซื้อ 
และพยานดวย

     หากพบขอผิดพลาดอันเปนสาระสำคัญภายหลังลงนามสัญญา 
ควรดำเนินการแกไขสัญญาใหถูกตองโดยผูมีอำนาจส่ังซ้ือสั่งจาง 
เพื่อมิใหเกิดขอรองเรียนหรือฟองรองจากคูสัญญา

     - การเปล่ียนแปลงรายช่ือผูเขาอบรมที่ไมตรงตามคำส่ังฯ     
ตองจัดทำหนังสือขออนุมัติจากผูมีอำนาจ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ 
กรุงเทพมหานครวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม พ.ศ. 2541 
ขอ 6 และขอ 7 (1) กำหนดอยางเครงครัด
     - การดำเนินการจัดการอบรมหรือสัมมนา ตองจัดทำเอกสาร 
หลักฐานใหถูกตอง ครบถวน โดยเฉพาะรายชื่อผูเขารับการอบรม 
ตองถูกตองตรงตามคำสั่ง รวมทั้งเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ 
เพื่อใชประกอบในการเบิกจายเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร 
และเพ่ือมิใหเปนขอสังเกตในการตรวจสอบจากหนวยตรวจสอบ  
ทั้งภายในและภายนอก

     ไมพบบัญชีราคากลางงานพัฒนาระบบ 
คอมพิวเตอร ประเภทโปรแกรมประยุกต 
(Application Software Development) 
ในเอกสารที่เปนหลักฐานการจายเงินของ 
โครงการ

     เอกสารหลักฐานการจายเงินปฏิบัติ 
ไมถูกตองตามระเบียบ โดยพบวาผูจายเงิน 
ไมไดลงลายมือชื่อรับรองความถูกตองของ 
ใบสำคัญคูจาย

     ในการจัดทำสัญญา หนวยงานไมเรียก 
เอกสารแนบทายสัญญาซ่ึงถือเปนสวนหน่ึง 
ของสัญญา

     จำนวนเงินภาษีมูลคาเพ่ิมในสัญญา    
ไมถูกตอง

     ผูเขารับการฝกอบรมบางรายเขาอบรม 
ไมตรงตามรุนตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร 
กำหนด ผูที่ไมมีรายชื่อตามคำส่ังแตเขารับ 
การฝกอบรม และผูมีรายช่ือตามคำส่ังกรุงเทพ- 
มหานครแตไมไดเขารับการฝกอบรม
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     การดำเนินงานจัดฝกอบรม ควรใหความสำคัญกับการดำเนินงาน 
ทุกขั้นตอน โดยเฉพาะการจัดทำเอกสารเพ่ือใชประกอบในการเบิก 
จายเงินตามโครงการใหเปนไปตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวย 
คาใชจายในการฝกอบรม พ.ศ. 2541 และระเบียบกรุงเทพมหานคร 
วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำสงเงิน 
และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ท่ีกำหนด อันเปนการใชเงินงบประมาณ 
กรุงเทพมหานครอยางคุมคา และกอใหเกิดประโยชนกับประชาชน 
อยางสูงสุด

     ใหตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจายใหถูกตอง โดยเฉพาะ 
กรณีสัญญาจางเหมารถยนตโดยสาร และใบอนุญาตประกอบธุรกิจ 
โรงแรม โดยถือปฏิบัติตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การพัสดุ 
พ.ศ. 2538 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และ 
ระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน การนำสงเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 โดยเครงครัด

     - ในการดำเนินการจัดซ้ือจัดจาง ควรเรงดำเนินการใหแลวเสร็จ 
ใหทันภายในปงบประมาณหรือตามที่ไดรับอนุมัติใหกันเงินไวเบิก 
เหลื่อมป เพื่อใหการใชจายเงินงบประมาณเกิดประโยชนสูงสุด
     - การยืมเงินสะสมควรอยูภายใตเงื่อนไขเหตุจำเปนหรือเรงดวน 
ตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง เงินยืมสะสม พ.ศ. 2533 ขอ 6

     - ประสานหนวยงานตนสังกัด เพ่ือติดตามหนังสือการขออนุญาต 
ใชพื้นที่วางตูคอนเทนเนอรและจัดเก็บหลักฐานไวใหตรวจสอบ

     - ใหฝายการศึกษาประสานงานกับโรงเรียนในสังกัดนำเงินเหลือจาย 
พรอมดอกเบ้ียเงินโครงการเด็กยิ้ม อิ่มทอง (อาหารเชา) สงคืนคลัง
กรุงเทพมหานคร
     - ใหโรงเรียนในสังกัดนำเงินเหลือจายจากการดำเนินการโครงการ 
อาหารเชาหลังดำเนินการเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงคแลวสงคืนคลัง 
กรุงเทพมหานครเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนในแตละปการศึกษา โดยถือ 
ปฏิบัติตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0803/7814 ลงวันที่ 
13 กรกฎาคม 2555 เร่ือง ขออนุมัติแนวทางการเบิกจายเงินคาอาหารเชา 
ของโรงเรียน หนังสือสำนักการศึกษา ดวนท่ีสุด ท่ี กท 0803/139 
ลงวันท่ี 25 มีนาคม 2558 เร่ือง แนวทางปฏิบัติการเบิกจายเงินอุดหนุน 
รัฐบาลและเงินงบประมาณเบิกแทนกันและ หนังสือสำนักการศึกษา 
ดวนที่สุด ที่ กท 0803/15702 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 
เร่ือง ขออนุมัติแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับคาใชจายสนับสนุนการศึกษา 
แกนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

     การจัดทำคำส่ังรายช่ือผูเขารับการฝกอบรม 
ระบุชื ่อสกุลของผู เขารับการฝกอบรม 
ไมถูกตอง

     เอกสารกรมธรรมประกันภัยรถยนตและ 
เอกสารใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม 
(แบบ ร.ร.2) ส้ินอายุกอนวันเดินทางไปอบรม

     การดำเนินการจัดซ้ือจัดจางลาชา สงผลให 
การบริหารงบประมาณขาดประสิทธิภาพ 
เน่ืองจากตองยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานคร 
เพ่ือเบิกจายใหกับผูรับจาง

     ไมพบหนังสือการอนุญาตใหใชพื้นที่  
เพ่ือติดต้ังตูคอนเทนเนอรสำหรับกิจกรรมนันทนาการ 
จากการทางพิเศษแหงประเทศไทย

     โรงเรียนไมนำเงินเหลือจายจากการใชจาย 
เงินโครงการเด็กย้ิม อ่ิมทอง (อาหารเชา) 
สงคืนคลังกรุงเทพมหานคร 

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยงประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

รายงานประจำป 2559 51



     ใหโรงเรียนติดตามผูรับผิดชอบชดใชและนำเงินฝากเขาบัญชี 
โครงการอาหารเชา จากนั้นถอนเงินดังกลาวเพื่อนำสงคืนคลัง 
กรุงเทพมหานครตอไป

     - ใหโรงเรียนตรวจสอบและสอบทานการใชจายเงินโครงการ 
เด็กยิ้ม อิ่มทอง (อาหารเชา) ใหถูกตองตรงตามจำนวนนักเรียน  
ท่ีมีอยูจริง จากน้ันคำนวณเงินเหลือจายใหถูกตองครบถวนและนำสง 
คืนคลังกรุงเทพมหานครเม่ือสิ้นสุดภาคเรียนในแตละปการศึกษา
     - เม่ือส้ินสุดภาคเรียนในแตละปการศึกษาใหฝายการศึกษาเรงรัด 
ใหโรงเรียนในสังกัดนำเงินเหลือจายโครงการเด็กย้ิม อ่ิมทอง (อาหาร เชา) 
คืนคลังกรุงเทพมหานครใหถูกตองครบถวน

     - ใหฝายการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ปรับปรุงขั้นตอน    
การปฏิบัติงานดานการนำสงเงิน โดยนำสงเงินภายในวันท่ีไดรับเงิน 
หรือถอนเงินทันที ถานำสงไมทันภายในวันน้ัน ใหนำสงในวันรุงข้ึน 
หรือวันเปดทำการและใหระบุเหตุผลที่นำสงเงินไมทัน       
ไวในใบนำสงเงินดวย โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกรุงเทพมหานคร  
วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำสงเงิน 
และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555 ขอ 73
 

     มีการใชจายเงินตามโครงการเด็กยิ้ม 
อ่ิมทอง (อาหารเชา) ในแตละภาคเรียน    
เกินกวาจำนวนเงินท่ีไดรับจัดสรร

     นำสงเงินเหลือจายโครงการเด็กยิ้ม 
อ่ิมทอง (อาหารเชา) คืนคลังกรุงเทพมหานคร 
ไมถูกตอง ไมครบถวน

     นำสงเงินโครงการเด็กยิ้ม อิ่มทอง 
(อาหารเชา) คืนคลังกรุงเทพมหานคร 
ลาชาไมเปนไปตามท่ีระเบียบฯ กำหนด
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     ใหหนวยงานวางแผนการใชงานคอมพิวเตอรท่ีไดรับเพ่ิมเติม   
จากโครงการฯ ใหเหมาะสม เพ่ือเปนการใชเงินงบประมาณอยางคุมคา 
และเม่ือจะดำเนินการจัดหาหรือจำหนายคอมพิวเตอรใหถือปฏิบัติ 
ตามหนังสือสำนักยุทธศาสตรและประเมินผล ท่ี กท 0510/1224 
ลงวันท่ี 24 มิถุนายน 2558 เร่ือง หลักเกณฑการพิจารณาการจัดหา 
ระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร โดยเครงครัด

     - เรงรัดใหผูรับจางดำเนินการซอมแซมอุปกรณตาง ๆ ท่ีใชการไมได 
ใหแลวเสร็จโดยเร็วกอนส้ินสุดการรับประกันความชำรุดบกพรอง
     - ในการดำเนินการโครงการควรกำหนดรายละเอียดขอกำหนด 
ขอบเขตของงาน (TOR) ใหเหมาะสม รัดกุม และมีความชัดเจน 
มากที่สุด เพื่อมิใหกรุงเทพมหานครเสียประโยชน และปองกัน  
การรองเรียนจากผูรับจาง

     ภายหลังจากการดำเนินโครงการแลวเสร็จ 
หนวยงานมีคอมพิวเตอรเกินอัตรากำลัง 
ขาราชการในสังกัด

      
     การดำเนินโครงการไมบรรลุวัตถุประสงค 
เน่ืองจากอุปกรณใชงานไมไดเปนจำนวนมาก
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     - เรงรัดประสานงานใหผูรับจางดำเนินการซอมแซมเน้ืองานท่ีชำรุด 
และใชงานไมไดใหเสร็จโดยเร็ว เพ่ือความปลอดภัยของประชาชนหรือ 
นักทองเท่ียวท่ีมาใชบริการ
     - ใหสำรวจครุภัณฑท้ังหมดท่ีไมไดใชงาน หากมีครุภัณฑใดไมไดใชงาน 
ท่ีสามารถนำไปใชในการดำเนินงานท่ีเก่ียวของหรือกิจกรรม/โครงการ
อ่ืน ๆ ได ก็ใหนำไปใชแทนการจัดซ้ือใหม เพ่ือใหการใชเงินงบประมาณ 
มีความคุมคา

     - เรงรัดผูรับจางใหดำเนินการซอมแซมครุภัณฑท่ีชำรุดใหแลวเสร็จ
กอนหมดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพรองตามที่กำหนด   
ในสัญญา
     - ครุภัณฑที่ไมมีความจำเปนตองใชงานใหเวียนแจงหนวยงาน   
ที่มีความตองการ และถือปฏิบัติตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง การพัสดุ พ.ศ. 2534 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 
ขอ 151 – 156 โดยเครงครัด
     - สำหรับการดำเนินการโครงการในโอกาสตอไป ใหควบคุมดูแล 
รักษาทรัพยสินใหคงอยูครบถวน และมีสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ 
เพื่อมิใหกรุงเทพมหานครสูญเสียระยะเวลาในการใชประโยชนและ  
ระยะเวลาการรับประกันในความชำรุดบกพรองของผูรับจางและสามารถ 
ใชงานครุภัณฑใหเปนประโยชนตอประชาชนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ

     - ควบคุมและติดตามสวนราชการและหนวยงานตาง ๆ ท่ีไดรับ  
ถังดับเพลิงใหมีการตรวจสอบและดูแลรักษาถังดับเพลิง เพ่ือใหถังดับเพลิง 
อยูในสภาพพรอมใชงาน ปจจุบันถังดับเพลิงท่ีจัดซ้ือมีอายุการใชงาน 
ประมาณ 3 ป บริษัทผูขายรับประกันคุณภาพเปนเวลา 5 ป
     - การจัดหาวัสดุเพ่ือใชในการปฏิบัติงาน ควรพิจารณาความจำเปน 
และความเหมาะสมตอการนำไปใชในการปฏิบัติงาน ไมมีวัสดุมากเกิน 
ความจำเปนและคงคางนานจนเส่ือมคุณภาพ รวมท้ังกำหนดแนวทาง 
ในการควบคุม เพ่ือใหการใชงบประมาณเกิดความประหยัดและคุมคา
     - สำรวจถังดับเพลิงคงเหลือ หากถังดับเพลิงมีมากเกินความจำเปน 
ใหพิจารณาจัดสรรใหหนวยงานอ่ืนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามความ 
เหมาะสมของลักษณะการใชงาน
     - ประชาสัมพันธใหผูใชงานทราบถึงวิธีการดูแลรักษาถังดับเพลิง 
และเวียนแจงใหสวนราชการและหนวยงานตาง ๆ ดำเนินการ 
ตามแนวทางท่ีกำหนด
     - ใหทุกสวนราชการและหนวยงานท่ีไดรับถังดับเพลิงตรวจสอบและ 
ดูแลรักษาถังดับเพลิงตามคำแนะนำเปนประจำสม่ำเสมออยางนอย 
เดือนละหน่ึงคร้ัง เพ่ือใหถังดับเพลิงอยูในสภาพพรอมใชงาน ลดความสูญเสีย 
และเหตุรุนแรงท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

     กลองโทรทัศนวงจรปดไมสามารถใชงานได 
และมีครุภัณฑบางรายการไมไดใชงาน

     ครุภัณฑชำรุด ไมสามารถใชงานได    
มาเปนระยะเวลานาน

                    ถังดับเพลิงคงเหลือจำนวนมากยังไมได 
นำไปใชงาน
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     - สำรวจส่ืออิเล็กทรอนิกสอาเซียนศึกษาท่ีจัดสรรใหกับโรงเรียน 
ทุกโรงเรียนเพ่ือแจงบริษัทคูสัญญาดำเนินการแกไขส่ืออิเล็กทรอนิกส 
อาเซียนศึกษาท่ีเสียหายใชการไมได กอนส้ินสุดระยะเวลาการรับประกัน
     - สำรวจสื ่อการเรียนการสอนคงเหลือของแตละโรงเรียน  
กอนดำเนินการจัดซ้ือเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของโรงเรียนในการนำส่ือ 
ไปใชเปนเครื่องมือชวยในการเรียนการสอน สงผลใหการจัดซ้ือและ 
จัดสรรมีจำนวนท่ีเพียงพอเหมาะสมกับการใชงาน
     - สำรวจความตองการส่ือการเรียนรู และระบุรายละเอียดของส่ือฯ 
ท่ีจะดำเนินการจัดซ้ือใหละเอียดชัดเจน เพ่ือใหการจัดซ้ือและจัดสรร 
ไดตรงตามความตองการอยางแทจริง การใชจายเงินงบประมาณ   
เกิดประโยชนและคุมคา
          - สำรวจความตองการส่ือการเรียนการสอน และระบุรายละเอียด 
ของสื่อการเรียนการสอนที่จะดำเนินการจัดซื้อใหละเอียด ชัดเจน 
เพื่อใหการจัดซื้อและจัดสรรไดตรงตามความตองการอยางแทจริง 
การใชจายเงินงบประมาณเกิดประโยชน และคุมคา
     - สำรวจสื่อการเรียนการสอนคงเหลือของแตละโรงเรียน  
กอนดำเนินการจัดซ้ือเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของโรงเรียนในการนำส่ือ 
ไปใชเปนเครื่องมือชวยในการเรียนการสอน สงผลใหการจัดซ้ือและ 
จัดสรรมีจำนวนท่ีเพียงพอเหมาะสมกับการใชงาน
     - กำชับเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโครงการและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 
ติดตามประเมินผลการใชงานส่ือการเรียนการสอนแตละชนิดท่ีจัดสรร 
ใหกับทางโรงเรียนอยางจริงจัง เพื่อใหทราบผลการใชงานวาเปนไป 
ตามวัตถุประสงคหรือไม มีปญหาอุปสรรคอยางไร อันจะทำให  
การใชส่ือฯ เกิดประโยชนและเกิดความคุมคาอยางแทจริง
     - การจัดทำโครงการในลักษณะน้ี ควรดำเนินการควบคุม กำกับ 
ดูแล และติดตามผล เพ่ือใหการดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค 
ไมเกิดความเสียหายแกทางราชการ หรือทำใหเกิดการสูญเสียโอกาส 
ท่ีจะนำงบประมาณไปใชในการพัฒนากรุงเทพมหานคร     

     - พิจารณาทบทวนการติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ 
และติดต้ังระบบอินเตอรเน็ตเพ่ือใหสามารถใชโปรแกรมส่ือมัลติมีเดีย  
ท่ีตองเช่ือมตอระบบอินเตอรเน็ต รวมท้ังวางแผนการใชส่ือการเรียน 
การสอนใหสอดคลองกับสื่อมัลติมีเดียทุกโปรแกรมเพื่อใหครู 
และนักเรียนสามารถใชงานไดอยางทั่วถึง
     - ควรจัดเก็บคูมือการใชงานรวมถึงรหัสการใชงานส่ือมัลติมีเดีย 
อยางเปนระบบ เพื่อใหผูใชงานสามารถใชงานไดอยางตอเน่ือง
     - ใหครูที่เขารับการอบรมการใชสื่อมัลติมีเดียนำความรูที่ไดรับ 
จากการอบรมไปถายทอดใหแกครูคนอื่น ๆ ใหสามารถใชงาน  
สื่อมัลติมีเดียไดครบถวนทุกระดับชั้น
     - การดำเนินการในครั้งตอไป ควรมีการสำรวจความตองการ  
จากหนวยงานท่ีใชงานกอนการดำเนินการจัดสรรงบประมาณประจำป 
เพื่อใหไดครุภัณฑตรงตามวัตถุประสงคของผูใชและไมเกิดขอจำกัด  
ในการนำไปใช

     สื่ออิเล็กทรอนิกสอาเซียนศึกษา ไมได 
นำไปใชในการเรียนการสอนและบางชุด    
ไมสามารถใชงานได

     สื่อการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิด 
สำหรับเด็กปฐมวัยสวนใหญยังไมไดนำมา 
ใชงาน

     สถานที่ตั้งเครื่องคอมพิวเตอรบางแหง  
ไมเหมาะสมและการใชงานไมคุมคา โดยโรงเรียน 
สวนใหญมีการติดต้ังเคร่ืองคอมพิวเตอรประจำ 
หองเรียน และส่ือการเรียนการสอนมัลติมีเดีย 
บางโปรแกรมตองใชงานเช่ือมตอกับอินเตอรเน็ต 
และครูผูสอนสวนใหญไมทราบวาการใชงาน 
โปรแกรมตองมีรหัสเขาใชงาน จึงไมไดใชงาน 
ครบทุกโปรแกรม
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     - ใหพิจารณาหาแนวทางในการนำรถขุดยายตนไม พรอมอุปกรณ 
ไปใชงานไดอยางคุ มคา เพื ่อมิใหครุภัณฑเสื ่อมสภาพ  
เกิดความสูญเปลาจากการไมไดใชงาน และเปนการใชเงินงบประมาณ    
อยางคุมคา
     - ควรมีการทบทวนและถายทอดความรู รวมท้ังซักซอมการใชงาน 
รถขุดยายตนไมฯ เปนระยะ เนื่องจากปริมาณงานดานขุดยาย 
ตนไมที่สามารถใชกับรถขุดยายตนไมที่ดำเนินการจัดหามีจำกัด 
ทั้งนี้ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานและปองกันการขาดแคลน 
เจาหนาที่ที่ใชงานได หากมีเจาหนาที่โอนยายหรือเกษียณอายุ ฯลฯ

     ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการปรับปรุงสภาพ
แวดลอมบริเวณท่ีติดต้ังครุภัณฑใหเหมาะสม เพ่ือใหครุภัณฑสามารถ 
ทำงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพ และเปนประโยชนตอประชาชน

     ดำเนินการปรับปรุงสถานท่ีเก็บรักษาตนไมและวัสดุตาง ๆ     
ใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัย ตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)   
พ.ศ. 2548 ขอ 145 และขอ 146 กำหนด

     ใหผูรับจางประสานบริษัท เพ่ือดำเนินการเพ่ิมความเร็วสัญญาณ 
อินเตอรเน็ต (Upgrade) เพื่อใหภาพจากกลองวงจรปดท่ีแสดง   
บนจอภาพ (Monitor) สามารถแสดงเหตุการณที่เปนปจจุบัน 
(Real Time) โดยใหอยูภายในจำนวนเงินตามสัญญา

    ใหจัดทำแผนบริหารจัดการ การใชงานวัสดุอุปกรณจากโครงการ  
โดยใหครอบคลุมท้ังในสวนท่ีอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานและ  
สวนท่ีจัดสรรใหหนวยงานตาง ๆ เพ่ือใหการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค  
ของโครงการฯ และการใชจายเงินงบประมาณมีความคุมคา

     ใหหนวยงานพิจารณานำความเส่ียงที่เกิดข้ึนนำเขาสูที่ประชุม 
ผูบริหารหรือคณะกรรมการจัดทำแผนฯ เพื่อพิจารณาแนวทาง   
ในการบริหารหรือจัดการความเส่ียง

     การดำเนินการจัดซ้ือวัสดุ อุปกรณคราวตอไป ใหเรงดำเนินการ 
เพ่ือใหไดวัสดุ อุปกรณมาใชงานโดยเร็ว ตรงตามเหตุผลและความจำเปน 
ในการของบประมาณ และใหดำเนินการใหเปนไปตามแผนงาน  
ท่ีกำหนด เพ่ือมิใหเปนขอสังเกตในการตรวจสอบจากผูตรวจสอบภายใน 
และภายนอก

     รถขุดยายตนไมไมไดใชงาน   
ขาดการทบทวนหรือซักซอมวิธีการใชงาน

      บริเวณพื้นที่ที่ติดตั้งครุภัณฑ มีสภาพ 
แวดลอมไมเหมาะสม

     สถานท่ีเก็บรักษาตนไมและวัสดุปลูก 
ไมเหมาะสม ไมปลอดภัย และขาดการดูแล 
รักษา

     ผูรับจางไมปฏิบัติตามสัญญากำหนดและ 
ไมบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ   
รวมท้ังภาพจากกลองวงจรปดท่ีแสดงบนจอภาพ 
(Monitor) แสดงเหตุการณไมเปนปจจุบัน 
(Delay)

     การดำเนินงานไมบรรลุวัตถุประสงค  
และเปาหมายของโครงการ เนื่องจากไมเคย 
ใชงานวัสดุอุปกรณบางรายการที่จัดซื้อ   
ตามโครงการหรือมีการใชงานจำนวนนอยคร้ัง

     ผลการดำเนินงานมีความเส่ียงที่อาจจะ 
ทำใหการดำเนินงานตามแผนฯ ไมบรรลุ 
วัตถุประสงค

     การดำเนินงานจัดหาวัสดุและข้ันตอน    
ในการตรวจรับจนถึงวันสงมอบใหกับสวนราชการ 
ในสังกัดมีความลาชา
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     - ติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อใหทราบผลการใชงาน  
วาเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม มีปญหาอุปสรรคอยางไร เพ่ือนำขอมูล 
ท่ีไดรับจากการติดตามประเมินผลโครงการฯ มาใชประกอบการพิจารณา 
จัดซื้อและจัดสรรสื่อการเรียนการสอนใหกับโรงเรียนในสังกัด อันจะ 
ทำใหการใชสื่อฯ เกิดประโยชนและมีความคุมคาอยางแทจริง
     - หากหนวยงานจะติดตามและประเมินผลโครงการตาง ๆ    
โดยการใชแบบสอบถาม ตองมีการตรวจสอบการใชงานจริงรวมท้ังเอกสาร 
หลักฐานท่ีเก่ียวของดวย เพ่ือใหไดรับขอมูลท่ีถูกตองและเปนความจริง 
สามารถนำมาใชในการวางแผนจัดทำโครงการตาง ๆ ได    
อยางมีประสิทธิภาพ

     - กำหนดแนวทางการติดตามประเมินผลโครงการใหเปนรูปธรรม 
ชัดเจน เพื่อใชเปนแนวทางในการติดตามประเมินผลของโครงการ 
ตอไป และดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการตามแนวทาง   
ที่กำหนดไว
     - กำกับดูแลใหการจัดทำโครงการแตละโครงการ มีการระบุแนวทาง 
การติดตามประเมินผลของโครงการไวในหัวขอการติดตามประเมินผล 
อยางเปนรูปธรรมชัดเจน และเมื่อโครงการดำเนินการเสร็จสิ้น  
ใหมีการติดตามประเมินผลโครงการเพ่ือใหทราบถึงการดำเนินงานวา 
บรรลุวัตถุประสงคของโครงการ หรือมีปญหาอุปสรรค พรอมขอเสนอแนะ 
เพ่ือนำขอมูลมาใชในการปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาการดำเนินโครงการ 
ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตอไป

     - กำหนดแนวทางการใชงานรถบรรทุกระบบผลิตน้ำสะอาดด่ืมได 
ที่เปนรูปธรรม ชัดเจน เพื่อใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบถือปฏิบัติ 
เปนแนวทางเดียวกัน ประสานกองโรงงานชางกล สำนักการคลัง 
เรงพิจารณากำหนดโควตาเช้ือเพลิงและน้ำมันหลอล่ืนของรถบรรทุกฯ 
และเคร่ืองกำเนิดไฟฟาท่ีติดต้ังภายในรถ นำมาขออนุมัติโควตาเช้ือเพลิง 
และน้ำมันหลอลื่นตอผูมีอำนาจ และแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบ  
การใชงานรถบรรทุกฯ เพ่ือใหสามารถนำรถบรรทุกฯ ออกปฏิบัติงานได
     - เรงรัดการจัดทำหนังสือถึงกองการเจาหนาที่เพื่อพิจารณา 
อนุมัติอัตราลูกจางชั่วคราว ตำแหนงพนักงานขับเครื่องจักรกลเบา 
ประจำรถบรรทุกฯ และเพื่อใหการใชงานของรถบรรทุกฯ เปนไป 
อยางมีประสิทธิภาพตลอดเวลา และต้ังงบประมาณสำหรับคาใชจาย 
ในการตรวจเช็คดูแลบำรุงรักษารถบรรทุกฯ และคาวัสดุท่ีใชในระบบ 
ผลิตน้ำ
     - ควรมีการทดสอบคุณภาพของน้ำที่ผลิตไดใหมีคุณภาพ  
ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคกอนการแจกจายใหกับผูใช และ 
กำหนดแนวทางการติดตามประเมินผลการจัดซ้ือรถบรรทุกฯ ใหเปน 
รูปธรรมชัดเจน โดยเฉพาะความจำเปนและความคุมคาตอการใชงาน 
ทรัพยสิน เพ่ือนำขอมูลท่ีไดรับมาใชในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน 
ที่มีลักษณะเดียวกันใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตอไป

     การประมวลผลแบบสอบถามเพ่ือสำรวจ 
ความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนสรุปไดวา 
สื่อการเรียนรูเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค 
เร ื ่อง อิเล็กทรอนิกสมีประโยชนตอ   
เด็กนักเรียนในระดับนอยและขอมูลที่ได 
จากการประมวลผลแบบสอบถามบางขอ  
มีความคลาดเคล่ือนจากความเปนจริง

     ไมไดกำหนดแนวทางวิธีการติดตาม 
ประเมินผลโครงการไวเปนรูปธรรมชัดเจน

     ไมไดกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ 
รถบรรทุกระบบผลิตน้ำสะอาดด่ืมได ทำให 
การใชงานไมเต็มศักยภาพและน้ำด่ืมท่ีผลิตได 
อาจมีความเสี่ยงที่ไมไดมาตรฐานคุณภาพ 
น้ำอุปโภคบริโภค ดวยขอจำกัดของเคร่ืองมือ 
ในการตรวจว ิเคราะหและงบประมาณ  
ในการดำเนินการ อีกทั้งยังไมมีการติดตาม 
ประเมินผลการดำเนินงาน
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     - ประสานผูขายใหดำเนินการจัดสงเจาหนาที่มาอบรมใหความรู 
ความเขาใจในการใชงานรถบรรทุกฯ เปนกรณี ๆ แกเจาหนาที่ที่ตอง 
ออกปฏิบัติงานจริง รวมทั้งตรวจเช็คดูแลบำรุงรักษารถบรรทุกฯ 
ตามเงื่อนไขของการประกันภายในระยะเวลาตามสัญญากำหนด
     - ใหมีการควบคุมวัสดุที่ไดมาพรอมกับการจัดซื้อรถบรรทุกฯ 
และประสานกับผูขายเพื่อยืนยันวันหมดอายุของวัสดุ อันจะนำมาใช 
ในการวางแผนการใชงานและควบคุมการเก็บรักษาอยางปลอดภัย
     - ควรมีการประชาสัมพันธใหประชาชนและหนวยงานในสังกัด 
กรุงเทพมหานครทราบอยางทั่วถึง เพื่อใหมีการใชงานทรัพยสิน 
อยางคุมคาและเกิดประโยชนตอผูรับบริการ

     - ใหประชาสัมพันธผูใชงานทราบถึงวิธีการดูแลรักษาถังดับเพลิงและ 
กำหนดแนวทางในการจัดทำบัญชีเพื่อควบคุมวัสดุและการพนหรือ 
เขียนรหัสวัสดุท่ีตัวถังดับเพลิงใหกับสวนราชการและหนวยงานท่ีไดรับ 
จัดสรรถังดับเพลิงและเวียนแจงใหดำเนินการตามแนวทางท่ีกำหนด 
ใหถูกตองครบถวนเพ่ือประโยชนในการควบคุมและตรวจสอบจำนวน 
ที่จัดซ้ือและจำนวนคงเหลือของถังดับเพลิง
     - ใหสวนราชการและหนวยงานท่ีไดรับถังดับเพลิง ตรวจสอบและ 
ดูแลรักษาถังดับเพลิงตามคำแนะนำเปนประจำสม่ำเสมอ อยางนอย 
เดือนละหน่ึงคร้ัง เพ่ือใหถังดับเพลิงอยูในสภาพพรอมใชงาน ลดความสูญเสีย 
และเหตุรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้น และจัดทำบัญชีวัสดุเพื่อควบคุม 
ถังดับเพลิงโดยใหมีรายละเอียดครบถวน และมีหลักฐานการรับ – จาย 
ไวประกอบการตรวจสอบรายการ ท้ังน้ี ใหถือปฏิบัติตามขอบัญญัติ 
กรุงเทพมหานคร เร่ือง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ขอ 145 – 148 โดยเครงครัด

     มอบหมายผูรับผิดชอบประเมินผลโครงการ สรุปผลและรายงาน 
การใชงานแตละคร้ังท่ีไดปฏิบัติงาน รวมท้ังจัดเก็บขอมูลสถิติการขุดยาย 
ตนไมเพื่อใหผูบริหารไดทราบผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค 
ของโครงการในเวลาท่ีรวดเร็ว สามารถนำผลการประเมินไปใชในการบริหาร 
จัดการรถขุดยายตนไมไดอยางมีประสิทธิภาพเกิดความคุมคา

   
     ไมกำหนดแนวทางในการดูแลรักษา 
การควบคุมถังดับเพลิงใหกับสวนราชการ 
และหนวยงานท่ีไดรับโอนวัสดุ

     ไมมีการสรุปผลการบำรุงรักษาและ 
รายงานใหผูบังคับบัญชาทราบหลังจากเสร็จส้ิน 
การบำรุงรักษา
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     สำรวจพื้นที่ใหชัดเจนกอนการกำหนดปริมาณงานและรูปแบบ
งานกอสราง เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองในการกำหนดปริมาณงาน  
ที่สอดคลองกับสภาพพื้นที่จริง และมิใหเกิดปญหาการแกไขรูปแบบ 
ปรับเพิ่ม – ลดเนื้องาน หรือยกเลิกสัญญาในภายหลัง ซึ่งทำให 
กรุงเทพมหานครไดรับความเสียหาย โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ 
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ท่ี กท 0405/1183 ลงวันท่ี 15 พฤศจิกายน 
2556 เร่ือง ใหสำรวจสภาพพ้ืนที่จริงกอนการกำหนดปริมาณงาน 
ในสัญญาจางกอสราง

     - การกำหนดราคาของอุปกรณตาง ๆ ตามขอกำหนดขอบเขต 
ของงาน (TOR) เปนราคาของการจัดซ้ืออุปกรณใหม และใชจายเงิน 
จากงบประมาณของกรุงเทพมหานคร แตการดำเนินโครงการ 
เปนลักษณะของการเชาใชอุปกรณ หากพบวาการกำหนดราคาของอุปกรณ 
ดังกลาวทำใหกรุงเทพมหานครเสียประโยชนใหหาผูรับผิดชอบชดใช 
ตอความเสียหายที่เกิดข้ึน
     - การดำเนินการโครงการควรกำหนดรายละเอียดของขอกำหนด 
ขอบเขตของงาน (TOR) ใหเหมาะสม รัดกุม และมีความชัดเจนมากท่ีสุด 
เพื่อมิใหกรุงเทพมหานครเสียประโยชน และปองกันการรองเรียน 
จากผูรับจาง
     - การดำเนินโครงการกรณีท่ีตองคืนอุปกรณตาง ๆ ใหกับผูรับจาง 
เม่ือดำเนินงานแลวเสร็จตามสัญญา ควรกำหนดราคาของอุปกรณตาง ๆ 
ที่ใชในโครงการเปนลักษณะการเชาใชอุปกรณ ซึ่งจะมีราคาท่ีต่ำกวา 
ราคาท่ีจัดซ้ือ เพ่ือใหการใชจายเงินงบประมาณเกิดประโยชนสูงสุด

     - สำรวจความตองการส่ือการเรียนการสอน โดยระบุรายละเอียด  
ของส่ือการเรียนการสอนที่จะดำเนินการจัดซ้ือใหละเอียด ชัดเจน 
เพื่อใหการจัดซ้ือและจัดสรรไดตรงตามความตองการอยางแทจริง 
ทำใหการใชจายเงินงบประมาณเกิดประโยชนและคุมคา
     - สำรวจสื่อการเรียนการสอนคงเหลือของแตละโรงเรียน    
กอนดำเนินการจัดซื้อ เพื่อประเมินประสิทธิภาพของโรงเรียน 
ในการนำส่ือไปใชเปนเคร่ืองมือชวยในการเรียนการสอน สงผลใหการจัดซ้ือ 
และจัดสรรมีจำนวนท่ีเพียงพอ เหมาะสมกับการใชงาน

     - สำรวจรายการครุภัณฑที่จัดหาในโครงการที่ไมไดใชงานหรือ 
คาดวาไมจำเปนตองใชงานแลว ใหดำเนินการเวียนแจงและโอนใหกับ 
หนวยงานอ่ืนที่มีความตองการใชงาน เพื่อไมใหครุภัณฑเสื่อมสภาพ 
ลาสมัย เปนภาระในการดูแลเก็บรักษา และเปนการใชเงินงบประมาณ 
อยางคุมคา
     - ในการดำเนินโครงการคร้ังตอไป การกำหนดรายการและจำนวน 
ครุภัณฑของโครงการใหคำนึงถึงประโยชนและความจำเปน 
ตอการใชงานจริงเปนหลัก

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

    การกำหนดรายละเอียดเน้ืองานในสัญญา 
บางรายการ อาจทำใหกรุงเทพมหานคร 
ใชจายเงินไมคุมคา

     ขาดการสำรวจสื่อการเรียนการสอน 
คงเหลือของแตละโรงเรียนกอนดำเนินการ 
จัดซ้ือ ซ่ึงส่ือฯ บางรายการอาจมีวัตถุประสงค 
ในการพัฒนาทักษะของเด็กใกลเคียงกัน

     การกำหนดรายการและจำนวนครุภัณฑ 
ของโครงการมากเกินความจำเปน ไมคำนึงถึง 
การใชงานจริง ทำใหครุภัณฑบางรายการ 
ไมไดใชงาน บางรายการใชงานนอยคร้ัง
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ความจำเปนเหมาะสมของเน้ืองาน
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     - สำรวจพ้ืนท่ีท่ีจะดำเนินการปลูกตนไมใหชัดเจนกอนการกำหนด 
จำนวนตนไมที ่จะจัดซื ้อ เพื ่อปองกันการซื้อตนไมมากเกิน 
ความจำเปน
     - นำตนไมที่ยังไมไดปลูกไปดำเนินการปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสม 
และดูแลรักษาตนไมใหทั่วถึง เพื่อปองกันตนไมตาย
     - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตองดำเนินการตรวจรับพัสดุ 
ใหถูกตองครบถวนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว โดยถือปฏิบัติตาม 
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และ 
ที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ขอ 66 โดยเครงครัด
     
     การพิจารณาจัดสรรวัสดุใหกับสวนราชการ ใหนำขอมูล  
ยอดคงเหลือ สภาพการใชงาน และเหตุผลความจำเปนในการใชงาน 
ของสวนราชการมาประกอบการพิจารณา เพ่ือใหวัสดุมีความเพียงพอ 
เหมาะสมกับการใชงาน และไมเปนของเกาเก็บจนเส่ือมสภาพ 

     ในการจัดการฝกอบรม หรือสัมมนาในตางจังหวัด ควรกำหนด 
รายการอาหารใหเหมาะสมและหาผูรับจางท่ีมีท่ีอยูใกลเคียงกับสถานท่ี 
ฝกอบรมหรือสัมมนา เพื่อมิใหเปนขอสังเกตในการตรวจสอบ   
จากผูตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก

     มีการจัดซื ้อตนไมยืนตนมากเกิน  
ความจำเปน ทำใหมีตนไมคงเหลือยังไมได 
ดำเนินการปลูกเปนจำนวนมาก
  

     วัสดุท่ีจัดหามีปริมาณคงเหลือ         
เปนจำนวนมาก ยังไมไดใชงาน

     การกำหนดรายการอาหารเชาในโครงการ 
ฝกอบรมฯ และผูรับจางไมเหมาะสม
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     - พิจารณาความจำเปนและเหมาะสมในการขออนุมัติจัดสรร 
งบกลางรายการเงินสำรองจายท่ัวไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเปน โดยใหถือ 
ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารงบประมาณรายจาย 
ประจำปโดยเครงครัด เน่ืองจากกรุงเทพมหานครมีความจำเปนตองใช 
งบประมาณ เพื่อเปนคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร ภาระหนี้ และ 
เร่ืองดวนตาง ๆ รวมท้ังเพ่ือเปนการรักษาวินัยทางการเงินการคลังดวย 
ดังนั้น หากตองดำเนินการจัดซื้อจัดจางในโอกาสตอไป ควรจัดทำ 
โครงการเพ่ือขอจัดสรรเงินงบประมาณรายจายประจำป เนื่องจาก 
ไมมีความจำเปนเรงดวน

     ใหหนวยงานโอนถังดับเพลิงใหถูกตองตามขอบัญญัติกรุงเทพ- 
มหานคร เร่ือง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2548 ขอ 152 ซึ่งกำหนดวาการโอนพัสดุระหวางหนวยงาน 
ไมวากรณีใด ๆ จะตองไดรับอนุมัติจากปลัดกรุงเทพมหานครกอน

     การขออนุมัติจัดสรรงบกลาง รายการ  
เงินสำรองจายท่ัวไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเปน 
ไมถูกตองตามแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการบริหาร 
งบประมาณรายจายประจำป

     โอนถังดับเพลิงระหวางหนวยงาน    
โดยอำนาจในการอนุมัติโอนไมถูกตอง    
ตามขอบัญญัติกำหนด

ขอเสนอแนะของประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยงประเด็นขอตรวจพบ/ความเสี่ยง

รายงานประจำป 2559 59

อ่ืนๆ



สำนักงานตรวจสอบภายใน 60

     การพิจารณาผลการคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคาเบื้องตน  
ควรพิจารณาผลตามประกาศฯ กำหนด และเปนไปตามขอบัญญัติ 
กรุงเทพมหานคร เร่ือง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวย  
วิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 รวมท้ังคำส่ัง หนังสือ 
สั่งการท่ีเกี่ยวของ

     - ตรวจสอบราคาท่ีจัดซ้ือวามีราคาสูงกวาราคาขายในทองตลาด 
หรือไม ซึ่งหากเกิดความเสียหายตอกรุงเทพมหานคร ใหหนวยงาน 
หาผูรับผิดชอบชดใชเงินงบประมาณคืนกรุงเทพมหานคร และปฏิบัติ 
ตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และ 
ที่แกไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ขอ 8 โดยเครงครัด
     - ควบคุม ดูแล เจาหนาที่ผูเกี่ยวของใหปฏิบัติตามขอบัญญัติ 
กรุงเทพมหานคร เร่ือง การพัสดุ พ.ศ. 2538 และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 และคูมือการจัดซ้ือจัดจางของกรุงเทพมหานคร 
โดยเครงครดั
     - สำหรับการดำเนินโครงการในโอกาสตอไป ใหกำกับดูแล  
การคำนวณราคากลางใหเหมาะสม โดยพิจารณาราคามาตรฐานครุภัณฑ 
เกณฑราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร 
หรือสืบราคาทองตลาด ขอมูลจากเว็บไซตตาง ๆ เปนราคาอางอิง 
โดยตระหนักถึงประโยชนของกรุงเทพมหานครเปนสำคัญ และ 
ถือปฏิบัติตามขอบัญญัติ ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
โดยเครงครัด

     ใหหนวยงานพิจารณาปรับปรุงแกไขคำส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ 
จัดทำแผนปองกันและระงับอัคคีภัยใหมีความถูกตองเปนปจจุบัน 
เพ่ือใหผูท่ีไดรับการแตงต้ังสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดบรรลุผลตามคำส่ัง 
ท่ีไดกำหนดไว

     กำหนดแผนการบำรุงรักษาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ 
บริษัทผูผลิตครอบคลุมท้ังตัวรถและชุดขุดและเคล่ือนยายตนไม รวมท้ัง 
การบำรุงรักษาตองมีการควบคุม สรุปผล และรายงานใหผูบังคับ 
บัญชาทราบ เพื่อใหการบำรุงรักษามีความถูกตองเพียงพอ รถชุดขุด 
และเคลื่อนยายตนไมใชงานไดนาน ปองกันการชำรุดเสื่อมสภาพ 
กอนเวลาอันควร และชวยลดงบประมาณในการซอมแซมในอนาคต  
อีกดวย

     การพิจารณาผลการคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอ 
ราคาไมถูกตอง โดยใหบริษัทที่มีเอกสาร  
การแปลไมครบถวนตามประกาศฯ เปนผูผาน 
การคัดเลือกหรือผูมีสิทธิเขาเสนอราคา

     ขั้นตอนการจัดซื้อบางรายการไมถูกตอง 
ตามท่ีทางราชการกำหนด เชน คณะกรรมการ 
กำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ 
ครุภัณฑไมไดระบุอุปกรณท่ีมากับคอมพิวเตอร, 
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาไมได  
ตรวจสอบรายละเอียดของคุณสมบัติของสิน
คา ใหถูกตองตรงกัน เปนตน

     

     การจัดทำแผนปองกันและระงับอัคคีภัย 
ขาดความตอเน่ืองและความสมบูรณ

     ไมมีการบำรุงรักษาชุดขุดและเคล่ือนยาย 
ตนไม การบำรุงรักษารถขุดยายตนไมไมเปน 
แนวทางเดียวกัน
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3.1   การติดตามผลการตรวจสอบตามขอสังเกตของสำนักงานตรวจสอบภายใน

หนวยงานที่มีผลการดำเนินการแกไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานแลวเสร็จในทุกประเด็น
ตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครส่ังการและมีผลอยูในระดับที่เหมาะสมแลวเปนสวนใหญ

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.      การตรวจสอบติดตามผล (Follow - up)
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงานตรวจสอบภายในไดตรวจสอบติดตามผล (Follow - up) โดยเปนการ 
ตรวจสอบติดตามผลตามขอสังเกตของสำนักงานตรวจสอบภายใน และตรวจสอบติดตามผลตามขอสังเกตของสำนักงาน 
การตรวจเงินแผนดิน รวมทั้งสิ้น จำนวน 53 หนวยงาน ไดแก

  3.1.1 การติดตามผลการตรวจสอบบัญชีและการเงิน ตามขอสังเกตของสำนักงานตรวจสอบภายใน 
จำนวน 37 หนวยงาน ดังนี้

โครงการท่ีมีผลการดำเนินการแกไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานแลวเสร็จบางประเด็น
โดยพบบางประเด็นที่ยังไมดำเนินการ หรืออยูระหวางดำเนินการแกไขปรับปรุง

1. ตรวจสอบประเมินผลการติดตั้งแผนสะทอนภาพในพ้ืนเขต สำนักงานเขตดินแดง
2. ตรวจสอบการดำเนินงานการควบคุมการเบิกจายและการใชน้ำมันเชื้อเพลิงของเรือเก็บขนมูลฝอยทางน้ำ
ของฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตหวยขวาง

  3.1.2 การติดตามผลการตรวจสอบการดำเนินงาน ตามขอสังเกตของสำนักงานตรวจสอบภายใน 
จำนวน 2 โครงการ  ดังนี้
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3.2       การติดตามผลการตรวจสอบตามขอสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน
  จำนวน 14 หนวยงาน ดังนี้

หนวยงานที่มีผลการดำเนินการแกไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานแลวเสร็จในทุกประเด็น
ตามที่ปลัดกรุงเทพมหานครส่ังการและมีผลอยูในระดับที่เหมาะสมแลวเปนสวนใหญ

1. สำนักงานเขตบางขุนเทียน   3. สถานธนานุบาลบางซ่ือ    
2. สำนักงานเขตปอมปราบศัตรูพาย  4. สถานธนานุบาลดอนเมือง

หนวยงานที่มีผลการดำเนินการแกไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานแลวเสร็จบางประเด็น 
โดยพบบางประเด็นที่ยังไมดำเนินการ หรืออยูระหวางดำเนินการแกไขปรับปรุง

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

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

4.      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. เบิกเงินคาอาหารทำการนอกเวลาไมตรงตามท่ีไดรับอนุมัติ
      5. เบิกจายเงินคารักษาพยาบาลเกินสิทธิ์
      6. เบิกเงินคาใชจายในการอบรมใหกับผูเขารับการอบรมท่ีไมมีชื่อในคำส่ัง

5.      การตรวจสอบพิเศษ (Special Audit)
 ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงานตรวจสอบภายในไดตรวจสอบพิเศษตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบริหาร 
ของกรุงเทพมหานครแลวเสร็จ และเสนอรายงานผลการตรวจสอบใหปลัดกรุงเทพมหานครทราบและพิจารณาแลว 
จำนวน 6 เรื่อง ดังนี้
 1. รายงานผลการตรวจสอบราคากลางงานปรับปรุงอาคารสถานท่ีและสวนประกอบของอาคารศูนยบริการ
กรุงเทพมหานคร (Bangkok Service Center)  ของสำนักงานเขตแหงหนึ่ง
 2. รองเรียนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สำนักงานเขตแหงหนึ่ง
 3. รายงานติดตามผลการดำเนินการตามการแจงใหดำเนินการของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน  
ตามหนังสือที่กระทรวงมหาดไทยใหกรุงเทพมหานครรายงาน ของสำนักงานเขต 5 แหง
 4. ขอใหตรวจสอบพฤติกรรมอันอาจเปนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ของสำนักงานเขต 3 แหง
 5. ตรวจสอบงบการเงิน ของหนวยงานการพาณิชยแหงหนึ่ง
 6. ตรวจสอบเรื่องรองเรียนศูนยบริการสาธารณสุขแหงหนึ่ง
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การบริหารความเส่ียงระดับกรุงเทพมหานคร

     ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะกรรมการบริหาร 
ความเส่ียงระดับกรุงเทพมหานคร มีการประชุม จำนวน 
2 คร้ัง โดยการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ระดับกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันอังคาร 
ท่ี 13 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ หองเอราวัณ 
ช้ัน 2 ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร สำนักงานตรวจสอบ- 
ภายใน ในฐานะฝายเลขานุการของคณะกรรมการฯ    
ไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา ไดเสนอกฎบัตรของคณะกรรม-
การบริหารความเส่ียงระดับกรุงเทพมหานครท่ีแกไขแลว 
และคำสั่งแตงตั ้งคณะกรรมการบริหารความเสี ่ยง 
ระดับกรุงเทพมหานครเพิ ่มเต ิมใหผ ู ว าราชการ 
กรุงเทพมหานครพิจารณาอนุมัติและลงนามตาม 
หนังสือสำนักงานตรวจสอบภายใน ที่ กท 0407/852 
ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 เรื่อง แกไขกฎบัตรของ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับกรุงเทพมหานคร 
และแตงต้ังกรรมการบริหารความเส่ียงระดับกรุงเทพ-
มหานครเพิ่มเติม ซึ่งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
ไดโปรดอนุมัติและลงนามในกฎบัตรและคำสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับกรุงเทพมหานคร 
เรียบรอยแลว และที ่ประชุมไดรวมกันพิจารณา 
เรื่องการปรับปรุงทะเบียนความเส่ียง (Risk Register)  
ของกรุงเทพมหานครและการจัดทำแผนการบริหาร 
ความเส่ียงภายหลังจากที่ประชุมไดมีการอภิปรายกัน 
ในเรื่องดังกลาวแลว มีมติที่ประชุม ดังนี้
     1. ปรับปรุงทะเบียนความเสี่ยงของกรุงเทพ- 
มหานครใหเหมาะสมและปรับสีท่ีใชในการแสดงระดับ 
ความเส่ียงใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล
     2. สรางเกณฑที ่ใชในการประเมินความเสี ่ยง  
ใหเหมาะสมกับความเสี่ยงแตละดาน
     3. จัดทำกรอบแนวทางการบริหารความเส่ียงของ
กรุงเทพมหานคร (Risk Management Framework)
     4. จัดทำแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง (Action Plan) 
     5. มุงเนนจัดการความเสี่ยงระดับสูง 2 ประเด็น 
คือ ความเสี่ยงเรื่องอุทกภัย และอัคคีภัยกอน
                

รายงานประจำป 2559 63

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับกรุงเทพมหานคร



     คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับกรุงเทพ- 
มหานคร มีการประชุม คร้ังท่ี 2/2559 เม่ือวันอังคาร ท่ี
20 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ หองเอราวัณ 
ชั้น 2 ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุม    
ไดรวมกันพิจารณาเร่ืองสืบเน่ือง ไดแก เร่ืองการปรับปรุง
ทะเบียนความเส่ียง (Risk Register) และการจัดทำ  
กรอบแนวทางการบริหารความเส่ียง (Risk Management 
Framework) และแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ของ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับกรุงเทพมหานคร
สำนักงานตรวจสอบภายใน ในฐานะฝายเลขานุการฯ 
ของคณะกรรมการฯ ไดนำมติที่ประชุม ขอเสนอแนะ 
และขอสังเกตของคณะกรรมการฯ จากการประชุม 
คร้ังท่ี 1/2559 ดำเนินการปรับปรุงทะเบียนความเส่ียง    
เกณฑมาตรฐานที่ใชในการประเมินความเสี่ยงและ 
จัดทำรางกรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงของ 
กรุงเทพมหานครและแผนปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
บริหารความเสี ่ยงระดับกรุงเทพมหานครเสนอให 
ที่ประชุมพิจารณา ที่ประชุมไดมีการอภิปรายกัน 
ในเร่ืองดังกลาวแลว มีมติที่ประชุม ดังนี้
     1. เห็นชอบในรางเกณฑการประเมินโอกาสและ 
ผลกระทบ แตใหปรับปรุง ดังนี้
       - ใหระบุที่มาของขอมูลใหชัดเจน (Reference)
       - กำหนดเกณฑการประเมินโอกาสและผลกระทบ 
เฉพาะสำหรับการประเมินความเสี่ยงแตละประเด็น 
ใหฝายเลขานุการฯ ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ
เพื่อใหไดขอมูลที่เหมาะสม
       -  ปรับปรุงการกำหนดระดับความเส่ียงท่ียอมรับได
     2. เห็นชอบในแนวทางการบริหารความเส่ียงท่ีเสนอ 
แตใหปรับปรุงดังนี้

       - ปรับแผนภาพโครงสรางการบริหารความเส่ียง 
ของกรุงเทพมหานครและกำหนดแนวทางการเชื่อม-
โยงระหวางคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ 
กรุงเทพมหานครและคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ระดับหนวยงานใหปรากฏผลเปนรูปธรรม ภายใน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
       - เพิ่มเติมบทบาทของคณะกรรมการบริหาร 
ความเส่ียงระดับหนวยงาน
     3. ใหปรับปรุงทะเบียนความเส่ียง ดังนี้
       - แยกชอง “ความเสี่ยง” และ “สาเหตุของ 
ความเส่ียง” ออกจากกัน
       - ใหเพิ่มเติมชอง “ดัชนีวัดความเสี่ยง” ไวใน 
ทะเบียนความเส่ียงสำหรับดัชนีช้ีวัดความเส่ียงท่ีเหมาะสม 
สำหรับความเสี่ยงเรื่องอุทกภัย และอัคคีภัย ใหฝาย 
เลขานุการฯ ประสานงานกับหนวยงานเจาภาพหลัก 
เพื่อใหไดขอมูลที่เหมาะสม
       - เพ่ิมเติมประเด็นความเส่ียงจำนวน 3 เร่ือง ไวใน 
ทะเบียนความเสี่ยง ไดแก ความเสี่ยงเรื่องการทุจริต 
ความเสี ่ยงเรื ่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
ความเส่ียงเร่ืองการบริหารงานบุคคล สำหรับรายละเอียด 
อ่ืน ๆ เก่ียวกับความเส่ียงท้ัง 3 เร่ือง ใหฝายเลขานุการฯ 
ไปประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหได 
ขอมูลที่เหมาะสม
     4. ใหสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียง
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับกรุงเทพ- 
มหานครใหทราบทั่วทั้งองคกร กอนจะเริ่มดำเนินการ 
ตามแผนปฏิบัติงานตาง ๆ
     5. ใหจัดการประชุมคณะกรรมการฯ ไตรมาสละ  
1 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับกรุงเทพมหานคร (ตอ)
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        โครงการฝกอบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยง 
แกหนวยงานและผูประสานงานหรือผูรับผิดชอบงาน
ดานการบริหารความเส่ียง (Risk Coordinator) และ 
พิธีมอบรางวัลหนวยงาน ที่มีผลงานดีเดนทางดาน 
การบริหารความเส่ียง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2558
ในวันพฤหัสบดี ท่ี 14 มกราคม 2559

        โดยมีปลัดกรุงเทพมหานครเปนประธานในพิธี 
เปดการฝกอบรมและมอบรางวัลใหกับผูบริหารของ 
หนวยงานที ่ม ีผลงานด ีเด นทางด านการบร ิหาร
ความเส่ียง ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2558 พรอมกับ 
มอบของที่ระลึกใหกับผูรับผิดชอบงานดานการบริหาร 
ความเสี่ยงของหนวยงาน (Risk Coordinator) 
ของหนวยงานท้ัง 6 แหง ๆ ละ 2 คน รวม 12 คน 
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กิจกรรมการยกยองและสงเสริมผูที่มีผลงานดีเดนทางดานการบริหารความเสี่ยง

        สำนักงานตรวจสอบภายในไดกำหนดใหมี 
การยกยองและสงเสริมผูที ่มีผลงานดีเดนทางดาน   
การบริหารความเส่ียง (Champs of the Risk Coordinators) 
แบงเปนระดับสำนัก สำนักงาน สวนราชการในสังกัด 
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 แหง และระดับ 
สำนักงานเขต จำนวน 3 แหง เพื่อเปนการสงเสริม 
สนับสนุน และสรางขวัญกำลังใจใหหนวยงานและ 
ผู ร ับผิดชอบงานดานการบริหารความเสี ่ยงของ 
หนวยงานตางๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร สามารถ 
จัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงระดับหนวยงาน  
ไดอยางมีประสิทธิผล
        คณะกรรมการประเมินหนวยงานและบุคคล
ที ่ม ีผลงานดีเดนทางดานการบริหารความเสี ่ยง 
(Champs of the Risk Coordinators) ประจำป 
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ไดประเมินผลสำเร็จของ 
การจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน 
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 77 แหง 
        ผลการประเมินหนวยงานที่มีผลงานดีเดน 
ทางดานการบริหารความเส่ียง แบงออกเปน 2 กลุม 
คือ หนวยงานระดับสำนัก สำนักงาน สวนราชการ 
ในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และหนวยงาน 
ระดับสำนักงานเขต หนวยงานที่มีผลการประเมิน 
ไดรับคะแนนสูงสุดในแตละกลุม 3 ลำดับแรก ไดแก 
หนวยงานระดับสำนัก สำนักงาน และสวนราชการ
ในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
   1. สำนักอนามัย
   2. สำนักการคลัง
   3. สำนักส่ิงแวดลอม
หนวยงานระดับสำนักงานเขต
   1. สำนักงานเขตสาทร
   2. สำนักงานเขตปอมปราบศัตรูพาย
   3. สำนักงานเขตบางขุนเทียน



การบริหารความเส่ียงระดับหนวยงาน

     สำนักงานตรวจสอบภายในจัดทำโครงการ  
ฝกอบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยงแกหนวยงานและ 
ผูประสานงาน หรือผูรับผิดชอบงานดานการบริหาร 
ความเส่ียง (Risk Coordinators) เพ่ือเปนการเตรียม 
ความพรอมใหกับหน วยงานในการจ ัดทำระบบ 
การบริหารความเส่ียงใหถูกตองตามแนวคิดและหลักเกณฑ 
การประเมินที่กำหนดไวไดอยางถูกตองและสมบูรณ 
เน่ืองจากกรุงเทพมหานครไดกำหนดตัวช้ีวัดเพ่ือวัดระดับ 
ความสำเร็จของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม 
ภายใน โดยมุงเนนการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ 
(Strategic Risk Management) และกำหนดให    
ทุกหนวยงานแตงต้ังผูประสานงานหรือผูรับผิดชอบงาน 
ดานการบริหารความเสี่ยง (Risk Coordinators) 
ประจำแตละหนวยงาน เพื่อทำหนาที่เปนเลขานุการ 
คณะกรรมการบริหารความเสี ่ยงระดับหนวยงาน      
เปนผูรับผิดชอบหลักในการจัดทำระบบการบริหารความเส่ียง 
และการควบคุมภายในของหนวยงาน โดยจัดทำรวมกับ 
คณะทำงานจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในของหนวยงานและเปนผูประสานงานหลัก 
ดานการบริหารความเสี ่ยงระหวางหนวยงานกับ
สำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
เพื่อรับทราบขอมูลขาวสารและใหขอมูล ตลอดจน  
รวมเปนสวนหน่ึงในการจัดทำระบบการบริหารความเส่ียง 
ของกรุงเทพมหานคร 

        ผูเขารับการฝกอบรมเปนขาราชการกรุงเทพ- 
มหานคร ตำแหนงประเภทอำนวยการระดับตน 
ตำแหนงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา 
และตำแหนงประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานลงมา  
รวมท้ังสิ้น 154 คน                 
        การทดสอบความรูความเขาใจเก่ียวกับการบริหาร- 
ความเส่ียงและการควบคุมภายใน ใหผูเขารับการฝกอบรม 
จากการประมวลผล พบวา ผูเขารับการฝกอบรมไดคะแนน 
สูงสุด 20 คะแนน จำนวน 8 คน และมีคะแนนเฉลี่ย 
อยูที่ 15.75 คะแนน
        การประเมินผลโครงการฝกอบรม พบวา ระดับ 
ความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
เพ่ิมข้ึน โดยกอนการฝกอบรมระดับความรูและความเขาใจ 
เฉลี่ยอยูที่ 2.55 ภายหลังการฝกอบรมระดับความรู 
และความเขาใจเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเปน 3.32 สรุปไดวา   
การฝกอบรมบรรลุวัตถุประสงคในสวนของการเสริมสราง 
ความรู ความเขาใจเกี ่ยวกับการบริหารความเสี ่ยง      
ใหกับบุคลากร สำหรับผลการประเมินในหัวขออื่น ๆ 
เชน สามารถจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงฯ  
สามารถนำแนวคิดการบริหารความเส่ียงไปประยุกตใช 
ในการปฏิบัติงานจริง ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญ  
มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

วันท่ี 14 มกราคม 2559 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมปรินซพาเลซ มหานาค เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพมหานคร
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โครงการฝกอบรมเรื่องการบริหารความเส่ียงแกหนวยงานและผูประสานงาน
หรือผูรับผิดชอบงานดานการบริหารความเส่ียง (Risk Coordinators)



การบริหารความเส่ียงระดับหนวยงาน

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำบัญชีความเสี่ยงระดับกรุงเทพมหานคร 
(Risk Register)   

       กรุงเทพมหานครไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับกรุงเทพมหานคร ต้ังแตปงบประมาณ  พ.ศ. 2554 
มีหนาที่กำหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงระดับกรุงเทพมหานคร และกำกับดูแลใหเกิดการปฏิบัติ
ตามนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียงอยางตอเน่ือง โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับกรุงเทพมหานคร
ไดมีมติใหกำหนดประเด็นความเสี่ยงสำคัญของกรุงเทพมหานคร จำนวน 10 ประเด็น และมอบหมายใหหนวยงาน  
ที่เหมาะสมเปนเจาภาพหลักและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดแก

ประเด็นความเสี่ยง หนวยงานเจาภาพหลัก หนวยงานท่ีเก่ียวของ
1. ความเส่ียงเรื่องอุทกภัย

2. ความเส่ียงเรื่องอัคคีภัย
3. ความเส่ียงเรื่องแผนดินไหว

4. ความเส่ียงเรื่องโรคระบาด

5. ความเส่ียงเรื่องสิ่งแวดลอม
6. ความเส่ียงเรื่องความไม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

7. ความเส่ียงเร่ืองการกอการราย

8. ความเส่ียงเรื่องความขัดแยง
ของคนในชาติ
9. ความเส่ียงเร่ืองการเปล่ียนแปลง
เชิงประชากรศาสตร

10. ความเส่ียงเรื่องเศรษฐกิจ

สำนักการระบายน้ำ

สำนักปองกันและบรรเทา-
สาธารณภัย

สำนักอนามัย

สำนักสิ่งแวดลอม
สำนักเทศกิจ

สำนักงานปกครองและทะเบียน 
(สวนความมั่นคงภายในฯ)
สำนักงานปกครองและทะเบียน 
(สวนความมั่นคงภายในฯ)
1. สำนักยุทธศาสตรและ
ประเมินผล
2. สำนักพัฒนาสังคม

สำนักการคลัง

1. สำนักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. สำนักการศึกษา
3. สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเท่ียว
4. สำนักงานเขต
1. สำนักการโยธา
2. สำนักการแพทย
3. สำนักการศึกษา
4. สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเท่ียว
5. สำนักงานเขต
1. สำนักการแพทย
2. สำนักงานเขต
สำนักงานเขต
1. สำนักการจราจรและขนสง
2. สำนักการโยธา
3. สำนักงานเขต
สำนักงานเขต

1. สำนักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. สำนักงานเขต
สำนักงานเขต

1. สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
2. สำนักงานเขต
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เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการบริหารความเส่ียง 
ระดับกรุงเทพมหานครไดรวมกันวิเคราะหขอมูล
และปรับปรุงรายละเอียดในทะเบียนความเสี ่ยง    
ของกรุงเทพมหานครใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม 
ที่เปลี่ยนแปลงไปและเปนประโยชนตอการตัดสินใจ 
บริหารจัดการความเสี ่ยงระดับกรุงเทพมหานคร 
โดยกลุมเปาหมายเปนขาราชการตัวแทนจากหนวยงาน 
ที ่เปนเจาภาพหลักและหนวยงานที ่เกี ่ยวของกับ 
ความเสี่ยงสำคัญของกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 
สำนักการระบายน้ำ สำนักอนามัย สำนักปองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย สำนักการแพทย สำนักส่ิงแวดลอม 
สำนักเทศกิจ สำนักยุทธศาสตรและประเมินผล สำนัก- 
พัฒนาสังคม สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเท่ียว 
สำนักการศึกษา สำนักการจราจรและขนสง สำนักการคลัง 
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักงานปกครอง 
และทะเบียน และสำนักงานเขต โดยการสัมมนาจัดข้ึน 
ระหวางวันที่  13 – 15 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรม 
เดอะทวิน ทาวเวอร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
ลกัษณะการสัมมนาเปนแบบไป – กลับ จำนวน 3 รุน 
รุนละ 1 วัน จำนวนทั้งส้ิน 314 คน
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โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือการจัดทำบัญชีความเสี่ยงระดับกรุงเทพมหานคร (Risk 
Register) (ตอ)   

        หนวยงานผูรับผิดชอบ หนวยงานท่ีเก่ียวของและ 
สำนักงานตรวจสอบภายในไดรวมกันปรับปรุงขอมูล  
ในทะเบียนความเสี ่ยงซึ ่งไดรับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการฯ แลวในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ 
ไดเวียนแจงทะเบียนความเส่ียงใหทุกหนวยงานรับทราบ 
รวมท้ังปลัดกรุงเทพมหานครไดโปรดส่ังการใหหนวยงาน 
เจาภาพหลัก หนวยงานที ่เกี ่ยวของดำเนินการ 
ตามรายละเอียดกิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยู (Control in 
Place) ที่ระบุไวในทะเบียนความเส่ียงอยางตอเนื่อง 
และจัดเตรียมขอมูลสำหรับการปรับปรุงกิจกรรม 
การควบคุมท่ีมีอยูหรือวางแผนจัดการความเส่ียงเพ่ิมเติม
ในปงบประมาณ พ.ศ.  2559
        สำนักงานตรวจสอบภายในในฐานะเลขานุการ 
คณะกรรมการฯ จึงไดจัดใหมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 



การพัฒนาสมรรถนะของผูตรวจสอบภายใน

 สำนักงานตรวจสอบภายในไดขออนุมัติบุคลากร จำนวน 8 คน เขารับการฝกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผูตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ระดับรวบยอด (Comprehensive)  ซ่ึงจัดโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง    
โดยมีระยะเวลาฝกอบรม 8 วัน ระหวางวันท่ี 25 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร ถนนรองเมือง 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และสามารถผานการทดสอบความรูไดรับประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายในภาครัฐ 
(Certified Government Internal Auditor – CGIA) ท้ัง 8 คน

 สำนักงานตรวจสอบภายในไดขออนุมัติบุคลากร จำนวน 2 คน เขารับการฝกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผูตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตรระดับสูง (Advanced) ดาน Performance Operation and Management 
ซ่ึงจัดโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โดยมีระยะเวลาฝกอบรม 7 วัน ระหวางวันท่ี 13 – 19  มิถุนายน 2559 
ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  

 สำนักงานตรวจสอบภายในไดขออนุมัติบุคลากร จำนวน 2 คน เขารับการฝกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย (CPIAT : Certified Professional Internal Audit of Thailand) ซ่ึงจัดโดย 
สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย เปนหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานโดยตรงและเปนประโยชน  
ตอการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เน่ืองจากมีการฝกอบรมท้ังทฤษฎีและการฝกปฏิบัติ รวมท้ังผูท่ีเขารับการฝกอบรม 
ครบถวนตามหลักเกณฑท่ีกำหนดไว จะมีสิทธิเขาสอบรับประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย ระยะเวลา 
การฝกอบรม 27 วัน ระหวางวันที่ 30 กรกฎาคม – 12 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร   
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โครงการฝกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) หลักสูตร 
ระดับกลาง (Intermediated) ดาน Performance Operation and Management 

โครงการฝกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) 
หลักสูตรระดับสูง (Advanced) ดาน Performance Operation and Management 

 สำนักงานตรวจสอบภายในไดขออนุมัติบุคลากร 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  

โครงการฝกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย (CPIAT)

หลักสูตรประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) ระดับรวบยอด 
(Comprehensive) 



โครงการฝกอบรมและฝกปฏิบัติการตรวจสอบเพ่ือสนับสนุนกลยุทธของกรุงเทพมหานคร

        การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตองสอดคลอง 
กับกลยุทธ วัตถุประสงคและความเส่ียงขององคกร 
ผูตรวจสอบภายในจึงตองพัฒนาความรู ทักษะ และ 
ความสามารถใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน สำนักงาน- 
ตรวจสอบภายในจึงตองการเสริมสรางความเขาใจ 
เก่ียวกับกลยุทธของกรุงเทพมหานครใหกับผูตรวจสอบ-
ภายใน และเปนโอกาสอันดีท่ีจะไดทบทวนความเขาใจ 
ในแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
ตามหลักการสากลและแนวโนมสำคัญในวิชาชีพ 
การตรวสอบภายใน รวมท้ังประเด็นความรูอ่ืนท่ีจำเปน 
ตองใชในการตรวจสอบการดำเน ินงานเพื ่อให  
ผูตรวจสอบภายใน สามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 
ไดอยางเหมาะสม
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        สำนักงานตรวจสอบภายในไดรับอนุมัติใหดำเนิน 
โครงการฝกอบรมและฝกปฏิบ ัต ิการตรวจสอบ 
เพื่อสนับสนุนกลยุทธของกรุงเทพมหานคร โดยกลุม 
เปาหมายประกอบดวยขาราชการ ตำแหนงนักวิชาการ 
ตรวจสอบภายในระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ และ 
ชำนาญการพิเศษ จำนวน 40 คน ลักษณะการฝกอบรม 
เปนแบบไป - กลับ จำนวน 3 วัน ระหวางวันท่ี 24 – 26 
สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร 
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร



การศึกษาดูงานดานการตรวจสอบภายใน

        สำนักงานตรวจสอบภายในไดประสานขอเขา 
ศึกษาดูงานสำนักงานคณะกรรมการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) เนื่องจาก 
ภารกิจของ ป.ป.ช. มีความเก่ียวของกับการสงเสริม 
ธรรมาภิบาล (Governance) ในหนวยงานภาครัฐ  
ดวยการตรวจสอบและเสนอมาตรการปองกันการทุจริต 
ในกระบวนการปฏิบัติงานตาง ๆ ซึ่งการดำเนินงาน 
ดังกลาวสอดคลองกับภารกิจของการตรวจสอบภายใน 
ที่จะตองสามารถชี้ใหเห็นความเสี่ยงดานการทุจริต 
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในองคกรตรวจสอบหรือคนหาขอเท็จจริง 
และใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 
การควบคุม และการบริหารความเสี ่ยงในแตละ 
ภาคส วนขององค กรให ม ีประส ิทธ ิผลเพ ียงพอ 
ที่จะชวยปองกันความเส่ียงดานการทุจริต 
        สำนักงานตรวจสอบภายในไดเขาศึกษาดูงาน 
ณ สถาบันการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
สัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงานคณะกรรมการปองกัน 
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 
2559 เวลา 09.30 – 12.00 น. 

โดยมีหัวขอการดูงาน ประกอบดวยขอมูลภาพรวม 
โครงสรางองคกรของสำนักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ อำนาจหนาท่ี ภารกิจ 
เทคนิค วิธีการในการตรวจสอบ ปองกัน และปราบปราม 
การทุจริต กรณีศึกษาท่ีนาสนใจเก่ียวกับการตรวจสอบ 
ปองกัน และปราบปรามการทุจริต ตลอดจนบทบาท
ของหนวยงานตรวจสอบภายในที ่ช วยสนับสนุน 
การตรวจสอบ ปองกัน และปราบปรามการทุจริตหรือ 
สงเสริมธรรมาภิบาลในองคกร ซ่ึงสามารถนำมาประยุกตใช 
กับการพัฒนางานตรวจสอบภายในของกรุงเทพ- 
มหานคร ใหมีความกาวหนามากย่ิงขึ้นได โดยเฉพาะ 
อยางยิ ่งในเรื ่องของการปรับปรุงการปฏิบัต ิงาน 
ตรวจสอบและการใหขอเสนอแนะที่จะชวยสงเสริม 
กระบวนการกำกับดูแล การควบคุมและการบริหาร 
ความเสี่ยงในหนวยงานตาง ๆ ของกรุงเทพมหานคร 
ใหมีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น
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การศึกษาดูงานสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
(ป.ป.ช.)



            ทุกคนตางทราบดีวา การทุจริตคอรรัปชั่น 
(Fraud and Corruption) กอใหเกิดความเสียหาย 
ทั้งที่เปนเงินทองและชื่อเสียงกับองคกร และเชื่อวา 
มีหลายคนท่ีมักจะกลาวโทษวา ความเสียหายเหลาน้ัน 
เกิดจากบุคคลภายนอกท่ีเขามาแสวงหาผลประโยชน
หรือคิดไมดีกับองคกรของเรา ซ่ึงก็ถูกตองแคสวนหน่ึง 
แตไมใชท้ังหมด เพราะหากพิจารณาใหดี จริง ๆ แลว 
คนที่ทำทุจริตนั้นไมใชใครที่ไหน สวนใหญก็เปน 
พนักงานหรือคนในองคกรของเรานั่นเองที่เขาไป     
มีสวนเกี ่ยวของหรือพัวพันในหลายรูปแบบ เชน  
แอบยักยอกเงิน รับหรือใหสินบน เรียกรับเงิน มีผลประโยชน 
ทับซอน ตกแตงรายงานทางการเงิน ฯลฯ และพนักงาน 
เหลานั ้นมักจะใชระยะเวลาในการกระทำทุจริต 
มานานกวาจะปรากฏความจริง โดยในชวงแรกเม่ือมีโอกาส 
ทำทุจริตไดสำเร็จครั้งหนึ่งแลว ยังไมมีใครจับได 
พนักงานก็จะทำคร้ังตอ ๆ ไป จนกลายเปนความเคยชิน 
คลายกับการติดสิ่งเสพติด ซึ่งกวาองคกรจะตรวจพบ 
หรือจับไดก ็อาจจะทำใหม ีม ูลคาความเสียหาย 
สูงมากจนไมอาจยอมรับไดหรือหลายกรณีอาจตองลมเลิก 
กิจการไปเลยก็มี
     สาเหตุหลักที่ทำใหพนักงานตัดสินใจทำทุจริต 
คอรรัปชั่น คือ ความตองการอยากไดอยากมีในส่ิง  
ท่ีตนเองไมมีความสามารถหรือไมมีศักยภาพเพียงพอ 
ท่ีจะทำได และแรงกดดันจากภาวะวิกฤตทางการเงิน 
ทั้งของตนเอง ครอบครัว และเศรษฐกิจของประเทศ 
เมื่อเขาเหลานั้นไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงาน   
ที่เกี่ยวของกับการเงินและบัญชี และพบวาองคกร 
มีระบบการควบคุมภายในท่ีไมเพียงพอ ไมรัดกุมและ 
ไมเขมแข็ง เชน ไมมีการสอบทานการรับและนำสงเงิน 
ขาดการแบงแยกหนาที่งาน มอบความไววางใจ   
ใหพนักงานคนเดียวรับผิดชอบงานตั้งแตตนจนจบ 
ไมบันทึกรายการทางบัญชีใหเปนปจจุบันไมมีการติดตาม 
และประเมินผลสำเร็จของงานอยางใกลชิด ฯลฯ  
ก็ยิ่งเปนการเปดโอกาสใหพนักงานตัดสินใจกระทำ 

เขียนและเรียบเรียงโดย    
นายพงพันธุ ชื่นอารมณ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

รอบ ๆ ตัวเรา ใครกันนะที่อาจจะทำทุจริต ?   ลองสังเกต

บทความ
สำนักงานตรวจสอบภายใน

เรา การทุจริตไดงายขึ้น ซึ่งความไมเขมแข็งของระบบ 
การควบคุมภายในดังกลาว สวนใหญเกิดจากความไววางใจ 
ในตัวของพนักงาน จนกลายเปนความสนิทสนม 
และเกรงใจ กลัววางานจะออกมาไมดีไมไดผลงาน 
ตามเปาหมาย จึงใหอิสระในการทำงานอยางเต็มที่ 
เพื่อไมใหรู สึกอึดอัด มีความคลองตัวและรวดเร็ว  
ในการทำงาน โดยเฉพาะอยางย่ิงในองคกรหรือหนวยงาน 
ขนาดเล็กที่มักจะยอมใหพนักงานละเมิดการควบคุม 
บางอยางได เพื ่อใหงานบรรลุผลสำเร็จภายใน 
ระยะเวลาและเปาหมายท่ีกำหนด พูดงาย ๆ คือ องคกร 
มักจะเนนผลงานมากกวาการควบคุมที่ควรจะเปน 
ในขณะที่ผู บริหารเองก็ละเลยหรือไมไดทำหนาที่ 
ในการสอบทานหร ือควบคุมงานของพนักงาน 
อยางใกลชิด จริงจัง และสม่ำเสมอ ซึ่งก็เทากับวา 
องคกรยอมใหเกิดขอผิดพลาดหรือการทุจริตได  
เพราะคิดวาผลกระทบคงไมสูงมากนักเมื่อเทียบกับ 
ผลประโยชนที่ไดรับหรือหากพบเจอการทุจริตของ 
พนักงานในกรณีตาง ๆ แลว องคกรก็ไมไดมีการลงโทษ 
หรือเอาผ ิดก ับพนักงานเหล าน ั ้นอย างจร ิงจ ัง 
ย่ิงถาเปนคนท่ีรูจักหรือพวกเดียวกันแลวก็อาจจะชวย 
กันดวยซ้ำ รวมถึง ไมไดพยายามกำหนดใหมีนโยบาย 
สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับพนักงานอยางเปน 
รูปธรรม พฤติกรรมที่เปนความประมาทตาง ๆ 
เหลานั้น องคกรตองพรอมที่จะยอมรับผลกระทบ  
ท่ีอาจจะเกิดข้ึนตามมาไดเสมอ แมวาจะเคยมีตัวอยาง 
องคกรจำนวนหลายแหงที ่ตองลมเลิกกิจการไป  
เพราะมูลคาความเสียหายจากการทุจริตที่พนักงาน 
สะสมมาเปนระยะเวลานานหลายปนั้นสูงเกินกวา 
ศักยภาพขององคกรที่จะกูสถานการณหรือฟนคืน 
กิจการใหกลับคืนมาเปนเหมือนเดิมไดภายในระยะ 
เวลาอันสั้นก็ตาม
     สมาคมตอตานการทุจริตสากล (Association  
of Certified Fraud Examiners: ACFE) ระบุวา   
87% ของกรณีทุจริตท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลกเปนการยักยอก 
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บทความ
สำนักงานตรวจสอบภายใน

ทรัพยสินโดยพนักงานขององคกร และครึ่งหนึ่งของ 
การทุจริตที ่เกิดขึ ้น พนักงานผู กระทำความผิด   
ไมสามารถรับผิดชอบหรือชดเชยความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
ใหกับองคกรได น่ันก็หมายความวาองคกรตองสูญเสีย 
เงินหรือทรัพยสินไปโดยไมไดกลับคืนมา นอกจากน้ี 
ACFE ยังระบุปจจัยตาง ๆ ที่มีความสัมพันธกับ  
การกระทำทุจริตของพนักงานไวดวย ไดแก ระดับการศึกษา 
ประวัติอาชญากรรมหรือการทุจริต ประวัติการทำงาน 
ตำแหนงงาน ระดับของตำแหนงงานในองคกร เพศ 
วิถีการใชชีวิตประจำวัน และระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
โดยยกตัวอยางใหเห็นภาพชัดเจน เชน พนักงาน 
ที่ทำงานกับองคกรมาเปนระยะเวลานานหลายป 
มีโอกาสที่จะทำทุจริตไดมากกวาพนักงานที่เพิ่งเขา 
มาทำงาน เนื่องจากประสบการณทำใหเกิดความรู 
ความชำนาญในระบบงานตาง ๆ ขององคกรเปนอยางดี 
รู ทางหนีทีไลและวิธ ีที ่จะหลีกเลี ่ยงการควบคุม     
ในกระบวนงานท่ีตนเองรับผิดชอบ หรือพนักงานท่ีดำรง 
ตำแหนงในระดับบริหารมีโอกาสท่ีจะทำทุจริตมากกวา 
พนักงานระดับปฏิบัติการ เพราะผูบริหารมีอำนาจ 
ที ่จะละเมิดหรือไมปฏิบัติตามระบบการควบคุม       
ท่ีองคกรกำหนดไวได โดยอางความจำเปนในเร่ืองของ 
การบริหารงานหรือดำเน ินธ ุรกรรมที ่ต องการ 
ความรวดเร็ว เปนตน ทั้งนี้ ผูบริหารและพนักงาน 
ที่มีลักษณะตามตัวอยางดังกลาวมักจะหลุดรอด  
จากการตรวจสอบภายในไปไดเสมอ เพราะรูวิธีการจัดการ   
ขอมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวของกับการทุจริตใหเปนไป
ตามระบบการควบคุมหรือระเบียบตาง ๆ ที่องคกร 
กำหนดไวไดเปนอยางดี เม่ือผูตรวจสอบภายในสอบทาน 
เอกสารตาง ๆ ดังกลาว จึงยากที่จะรูหรือเห็นสิ่ง 
ผิดปกติ โดยเฉพาะอยางย่ิงหากผูกระทำการทุจริตและ 
ผู สมรู ร วมคิดไมยอมออกมาเปดเผยการกระทำ 
ของตนเอง ก็ยิ่งไมมีใครรู ไมมีใครจับได
     ดังน้ัน องคกรจะหวังพ่ึงกลไกการตรวจสอบภายใน 
เพียงอยางเดียวคงไมได เพราะสมัยนี้พนักงานที่ทำ 
ทุจริตน้ันฉลาดและเช่ียวชาญเกินกวาท่ีองคกรจะตามทัน 
อยางไรก็ตามองคกรก็ยังไมไดสิ ้นหวังเสียทีเดียว 
เพราะอยางนอย ผูท่ีทำทุจริตเหลาน้ันก็ยังคงมีสถานะ 
เปนพนักงานในองคกรและตองทำงานรวมกับผูอื่น 

ลองสังเกตรอบ ๆ ตัวเรา ใครกันนะท่ีอาจจะทำทุจริต ? 

สิ่งที ่จะชวยใหพบเจอกรณีทุจริตไดกอนที่จะเกิด 
ความเสียหายมูลคามหาศาล คือ เพ่ือนรวมงานหรือ 
พนักงานทุกคนตองชวยกันหม่ันสอดสองหรือสังเกต
พฤติกรรมของบุคคลท่ีอยูรอบ ๆ ตัว ก็จะทำใหเห็น 
ความเสี่ยงดานการทุจริตได เชน
     - ในกระบวนการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี
หากสังเกตแลวเห็นวา ไมมีการแบงแยกหนาท่ีระหวาง 
พนักงานท่ีรับผิดชอบงานดานการรับเงิน การสงเงิน 
และเก็บรักษาเงิน กับพนักงานที่ทำหนาที่บันทึก 
รายการทางบัญชีออกจากกัน หรือการที่หนวยงาน 
มอบหมายใหพนักงานคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบงาน 
ในกระบวนงานดังกลาวท้ังหมดแตเพียงผูเดียว ยอมมี 
ความเสี่ยงท่ีจะเกิดการทุจริตได เพราะไมมีพนักงาน 
คนอื่นมาชวยสอบทานงานระหวางกัน
     - การท่ีองคกรไมจำกัดประเภทและจำนวนของ 
พนักงานท่ีสามารถเขาถึงสินทรัพยท่ีมีมูลคาสูง ตัวอยาง 
เชน ตูนิรภัยหรือหองม่ันคง (Strong Room) ท่ีใชเก็บ 
เงินสดหรือของมีคาตาง ๆ หากหนวยงานเปดโอกาส 
ใหพนักงานคนใดก็ตามหรือใครก็ไดสามารถเขาหอง 
ดังกลาว โดยไมจำกัดประเภทและจำนวนยอมมีความเส่ียง 
ที่พนักงานบางคนจะยักยอกสินทรัพยได 
     - หนวยงานไมตรวจนับสินทรัพยเปรียบเทียบกับ 
ทะเบียนหรือบัญชีอยางสม่ำเสมอ ทำใหไมทราบวา 
สินทรัพยที่มีอยูในปจจุบันนั้นมีอยูจริงและครบถวน 
ตามรายการท่ีบันทึกไวในทะเบียนหรือบัญชีหรือไม ซ่ึงก็ 
เทากับเปนการเปดโอกาสใหพนักงานสามารถยักยอก
เอาทรัพยสินขององคกรไปใชสวนตัวหรือไปขายได
     - เอกสารประกอบรายการท่ีนำมาบันทึกบัญชี 
มีไมครบถวน ปกติแลว การบันทึกรายการทางบัญชี 
ตองมีที่มาที่ไปชัดเจนและมีเอกสารที่เกี่ยวของกับ 
รายการดังกลาวอยางชัดเจน หากพนักงานคนใด 
คนหน่ึงสังเกตกระบวนงานดังกลาวแลวพบวาการบันทึก 
รายการทางบัญชีไมมีเอกสารที่มาที่ไปชัดเจน กรณี 
ดังกลาวอาจจะมีความเสี่ยงที่พนักงานผูรับผิดชอบ    
จะนำรายการ (Transaction) ท่ีไมไดเกิดข้ึนจริงมาบันทึก 
รายการหรือสรางยอดเงินขึ้นมา เพื่อใหรายงาน  
ทางการเงินมีขอมูลท่ีดูแลวนาเช่ือถือหรือปกปดรายการ 
ที่ผิดปกติไว
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ลองสังเกตรอบ ๆ ตัวเรา ใครกันนะท่ีอาจจะทำทุจริต ? 

     - ในสมุดบันทึกรายการทางบัญชีมีการปรับปรุง 
หรือแกไขตัวเลขบอยครั้ง สังเกตไดจากรอยลบ ขูด 
หรือขีดฆาที่เกิดขึ้น ซึ่งการแกไขหรือปรับปรุงตัวเลข 
ดังกลาวอาจจะเกิดจากความไมเขาใจหลักการบันทึก
บัญชีหรือบันทึกรายการผิดพลาดดวยความไมรอบคอบ 
ก็ได แตในขณะเดียวกันกอ็าจจะเกิดจากความตั้งใจ 
ท่ีจะแกไขจำนวนเงินหรือตัวเลขเพ่ือตองการทำทุจริต
ไดดวยเชนกัน เมื่อพบกรณีเชนนี้จึงควรสงสัยไวกอน 
วาเกิดอะไรขึ้นกันแน
     - การกระทบตัวเลขหรือจัดทำงบกระทบยอด 
(Reconciliation) ลาชาเน่ืองจากพนักงานผูรับผิดชอบ 
อาจจะทำทุจริต เมื่อบันทึกรายการทางบัญชีแลว 
พบวา ตัวเลขในรายงานทางการเงินจะแสดง  
ความผิดปกติใหคนอ่ืนเห็น จึงพยายามท่ีจะตกแตงตัวเลข 
ทางบัญชีใหดูเปนปกติ มีเหตุผล และไมเปนที่สังเกต 
ของคนทั่วไป ซึ่งการกระทำในลักษณะดังกลาว  
มีความซับซอน จำเปนตองใชระยะเวลาในการดำเนินการ 
จึงทำใหลาชา 
     - อัตราการรองเรียนจากผูรับบริการคอนขางสูง
ซ่ึงสะทอนใหเห็นวา หนวยงานมีระบบการดำเนินงาน 
หรือการใหบริการท่ียังไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพียงพอ และการดำเนินงานท่ีผิดพลาดหรือบกพรอง 
ดังกลาว สาเหตุหน่ึงอาจจะเกิดจากการทุจริตได เชน 
การลดคุณภาพของสินคาหรือบริการ เพื่อประหยัด 
ตนทุนของการจัดซื้อ
     - หนวยงานมีอัตราการเขา-ออกของพนักงาน
(Staff Turnover) คอนขางสูงหรือบอย เนื่องจาก 
ตำแหนงงานดังกลาวอาจจะมีแรงกดดันจากสภาพ 
แวดล อมท ี ่ม ีการท ุจร ิตหร ือปฏ ิบ ัต ิ ไม ถ ูกต อง    
ตามขอกำหนดหรือระเบียบท่ีองคกรกำหนด หรือมีวัฒนธรรม 
องค กรท ี ่ ไม  เป นไปตามระเบ ียบแบบแผนที ่ด ี   
จึงทำใหพนักงานท่ีมีเจตนาดีรูสึกอึดอัดและไมสามารถ 
ปฏิบัติงานภายใตแรงกดดันดังกลาวไดตอไป
     - พนักงานท่ีไดรับมอบหมายใหทำหนาท่ีจัดซ้ือหรือ
จัดจางของหนวยงานมักจะใชบริการหรือทำธุรกรรม 
กับผูคาแหลงเดียวเปนประจำ ซึ่งแสดงถึงความสนิท 
สนมกับผูคาและอาจจะเอื้อประโยชนหรือรวมมือกับ
ผูคาในการแสวงหาผลประโยชนใหกับตนเองได

     - พนักงานใชสำเนาเปนเอกสารประกอบการเบิก
จายเงิน เชน นำสำเนาใบเสร็จรับเงิน สำเนาใบสงของ 
สำเนาใบตรวจรับ ฯลฯ มาใชในการเบิกจายเงิน  
ซึ ่งปกติตองนำเอกสารฉบับจริงหรือตนฉบับมาแนบ 
การใชเอกสารที่เปนสำเนาอาจจะเกิดจากพนักงาน 
ปลอมแปลงหรือจัดทำข้ึนมาเพ่ือใชในการเบิกจายเงินได  
     - พนักงานมีพฤติกรรมสวนตัวที ่อาจจะบงชี้ 
ใหเห็นความเสี่ยงดานการทุจริต เชน ยืมเงินเพื่อน 
เปนประจำ มีคนตามทวงหน้ี ติดการพนัน ติดสุรา สังสรรค 
กับเพื่อนบอยมาก ฯลฯ เน่ืองจากพฤติกรรมดังกลาว 
แสดงถึงการใชจายเงินอยางฟุมเฟอย ซ่ึงตองสันนิษฐาน 
วาพนักงานมีรายไดจากแหลงอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจาก 
เงินเดือนหรือไม ถาไมมีหรือมีรายไดจากเงินเดือน 
เพียงอยางเดียว ตองสงสัยไวกอนวามีความเก่ียวของ 
กบัการทุจริตหรือไม ซึ่งอาจจะเปนไปไดหลายกรณี
     - พนักงานหรือเครือญาติของพนักงานมีฐานะ
ทางการเงินที ่ดีขึ ้นภายในระยะเวลาอันสั ้น เชน     
ซ้ือบานใหม  ซ้ือรถยนตใหม ใชเคร่ืองประดับราคาแพง 
หรือใชสินคาฟุมเฟอย ฯลฯ ในขณะท่ีพนักงานคนน้ัน 
ไดรับเงินเดือนเทาเดิม จึงควรสงสัยวาพนักงานดังกลาว 
นำเงินมาจากท่ีใดหรือกระทำการทุจริตหรือไม  
     - พนักงานไมยอมลาพักผอน ทั้งที่มีเหตุจำเปน
หรือเจ็บปวยจนไมสามารถปฏิบัติงานได แตก็ยัง   
มาทำงาน เพราะไมตองการใหผูอ่ืนมาปฏิบัติงานแทน 
ซึ่งจะทำใหเห็นรองรอยของการทุจริตท่ีตนเองทำไว 
     - พนักงานไมยอมใหเข าถึงเอกสารที ่อยู ใน  
ความรับผิดชอบของตนเอง โดยจัดเก็บเอกสารดังกลาวไว 
ในที่ที ่ไมมีผู ใดสามารถเขาไปใชหรือตรวจสอบได 
เนื ่องจากเอกสารเหลานั ้นอาจจะเกี ่ยวของกับ     
การกระทำทุจริต
     - พนักงานแสดงอาการหงุดหงิดเมื่อถูกซักถาม
เกี่ยวกับงาน ไมคอยอยากตอบหรือเลาขอมูลใด ๆ 
เกี่ยวกับงานใหคนอื่นฟง อาการเหลานี้บงบอกถึง 
ความต้ังใจท่ีจะปกปดขอมูลซ่ึงขอมูลท่ีไมอยากเปดเผย 
ดังกลาวอาจเปนการทุจริต
     นอกจากนี ้คนที ่ทำทุจริตมักจะเปนพนักงาน  
ท่ีไมเคยมีพฤติกรรมท่ีนาสงสัยหรือมีภาพลักษณท่ีไมดี 
ในสายตาของผูอื่น เพราะน่ันจะทำใหเปนจุดสังเกต 

สำนักงานตรวจสอบภายใน 74
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ลองสังเกตรอบ ๆ ตัวเรา ใครกันนะท่ีอาจจะทำทุจริต ? 

ของคนท่ัวไป ดังนั้น เราจึงเห็นไดบอย ๆ วา คนที่ทำ 
ทุจริตในองคกรนั้น มักจะเปนพนักงานดีเดนหรือ  
เปนบุคคลที่มีภาพลักษณดี เพื่อไมใหมีผูใดสงสัย
     พฤติกรรมตาง ๆ ดังกลาวขางตน หากพนักงาน 
ทุกคนในองคกรชวยกันสอดสองดูแลก็อาจจะทำให
ทราบความเสี ่ยงหรือเบาะแสของการทุจร ิตได  
อยางรวดเร็วและทันทวงทีกอนท่ีจะสายเกินไป การปองกัน 

หรือรู ท ันการทุจริตกอนที ่จะเกิดความเสียหาย   
ยอมเปนทางเลือกท่ีดีกวาสำหรับองคกร เม่ือพนักงาน 
ทุกคนไมอยากได ร ับผลกระทบจากการทุจร ิต     
ของบุคคลเพียงบางกลุมที่อาจจะทำใหคนสวนใหญ 
ตองเดือดรอน เม่ือเปนเชนน้ัน เราควรมารวมมือรวมใจ 
กันมองไปรอบ ๆ และสังเกตวา “ใครกันนะ”      
ที่มีพฤติกรรมนาสงสัยและอาจจะทำทุจริต  
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