
การสร้างภูมิคุ้มกันสู้การทุจริตในกรุงเทพมหานคร ด้วยหลักธรรมาภบิาล 
 
 สำนักงานตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน 
ในสังกัดกรุงเทพมหานคร เช่น การตรวจสอบการเงินและบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินงาน โครงการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ การปฏิบัติตามข้อกำหนด (กฎหมายหรือระเบียบ) การพัฒนาและควบคุมระบบเทคโนโลยี-
สารสนเทศ การทุจริต การตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน ฯลฯ ตลอดจนประเมนิความมีประสทิธิผลของกระบวนการ
กำกับดูแลหรือธรรมาภิบาล (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการควบคุม 
(Control or Compliance) เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ 
ดังกล่าวของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น 
 สำหรับเคร่ืองมือ กลไก หรือแนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่สำนักงานตรวจสอบภายในได้พัฒนาและนำมาใช้
ในการปฏิบัติงานตรวจสอบและงานด้านอ่ืน ๆ เพ่ือช่วยป้องกันการทุจริตในองค์กร ได้แก่ 
 ๑.  การวางแผนการตรวจสอบประจำปี และแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ตามฐานของความเสี่ยง 
(Risk-based Audit Plan) เพ่ือพิจารณาเลือกหน่วยงาน โครงการ งาน กิจกรรม หรือกระบวนการปฏิบัติงาน 
ที่จะเข้าตรวจสอบ ซึ่งเกณฑ์ข้อหน่ึงในการพิจารณา คือ ความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk) ที่เก่ียวข้องกับ
หน่วยงาน โครงการ งาน กิจกรรม หรือกระบวนการปฏิบัติงานดังกล่าว ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในต้องรวบรวม
ข้อมูลต่าง ๆ ทีเ่ก่ียวข้องและช้ีให้เห็นว่าหน่วยงาน งาน โครงการ กิจกรรม หรือกระบวนการปฏิบัติงานใดที่มี
ความเสี่ยงด้านการทุจริต และผลของการประเมินความเสี่ยงดังกล่าวจะนำไปใช้ในการวางแผนการตรวจสอบ 
ดังน้ัน หน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจำปีจะได้รับการสอบทานและประเมินผล 
การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ที่มคีวามเสี่ยงด้านการทุจริตด้วย ซึ่งเป็นการช่วยป้องกันการทุจริตในหน่วยงานได้ 
ด้วยกลไกของการตรวจสอบภายใน 
 ๒. การพัฒนาและใช้แบบประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk Checklist) สำหรับ
นำไปใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ โดยแบบประเมินฯ ดังกล่าวช่วยให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถ
พิจารณาเหตุการณ์และพฤติกรรมของหน่วยงานและบุคคลที่มีความเสี่ยงด้านการทุจริต และนำผลการประเมิน
ดังกล่าวไปกำหนดเป็นประเด็นที่จะเข้าตรวจสอบในแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบตามข้อ ๑ ต่อไป 
 ๓. การพัฒนาและใช้แบบประเมินระดับของการกำกับดูแลที่ดี (Governance Checklist) สำหรับ
ให้ผู้ตรวจสอบภายในประเมินความมีประสทิธิผลของการดำเนินการด้านดังกล่าวของหน่วยงานที่เข้าตรวจสอบ 
เพ่ือให้เห็นข้อแตกต่าง (Gap) และเสนอให้เกิดการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแลหรือธรรมาภิบาล
ในหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตด้วย 
 ๔. การเสนอใหแ้ต่งต้ังคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งระดับกรุงเทพมหานคร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
โดยคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ประกอบด้วย ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกรรมการ  รองปลัด-
กรุงเทพมหานคร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรงุเทพมหานคร หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ-
กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ผู้อำนวยการสำนักการคลัง ผู้อำนวยการ-
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก จำนวน ๓ คน เป็นกรรมการ 



 - 2 -

และมีผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน เป็นกรรมการและเลขานุการ (ปัจจุบัน หน้าที่เลขานุการ
ดังกล่าวกำลังจะส่งมอบให้กับสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง-
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒) ซึ่ง
คณะกรรมการฯ ดังกล่าวได้ประชุมร่วมกันเป็นประจำ ผลสำเร็จที่เกิดขึ้น คือ กรุงเทพมหานครมีทะเบียนความ-
เสี่ยง (Risk Register) ซึ่งระบุความเสี่ยงที่สำคัญของเมือง จำนวน ๑๓ ด้าน เพ่ือให้ผู้บรหิารและหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานครได้นำไปใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิผล และ 
การบริหารความเสี่ยงเป็นเคร่ืองมือหน่ึงที่จะช่วยให้เกิดการกำกับดูแลที่ดีในองค์กร ซึ่งรวมถึงการป้องกัน 
ความเสี่ยงด้านการทุจริต 
 ๕. กำหนดใหห้น่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครค้นหาและระบุความเสี่ยงของโครงการที่จะ
นำเสนอของบประมาณ พร้อมกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยงดังกล่าว เพ่ือให้มั่นใจว่า การดำเนินโครงการ 
ต่าง ๆ ที่สำคญัของกรุงเทพมหานครจะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด 
 ๖. การกำหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานครจัดทำและสง่รายงานการควบคุม-
ภายใน ให้กระทรวงการคลังอย่างต่อเน่ืองทุกปี ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวช่วยให้
หน่วยงานต้องพิจารณาความเสี่ยงหรือจุดอ่อนด้านการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นในหน่วยงาน และกำหนด
มาตรการหรือกิจกรรมในการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยงด้านดังกล่าว ทั้งน้ี ข้อมูลในรายงานการบริหาร
ความเสี่ยงและรายงานการควบคุมภายใน ผูต้รวจสอบภายในจะนำไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการ
ตรวจสอบ และประเมินความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในด้วย 
 ๗. การฝึกอบรมหรือให้ความรู้ด้านการทุจริตแก่หน่วยงานต่าง ๆ ควบคู่กับความรู้เรื่อง 
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ เกิดความเขา้ใจ ตระหนัก และ 
เห็นความสำคัญของการป้องกันหรือควบคุมความเสี่ยงด้านการทุจริตภายในหน่วยงานมากขึ้น 
 ๘. การเผยแพร่บทความหรือเอกสารที่เก่ียวข้องกับธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง การ-
ควบคุมภายใน และความเสี่ยงด้านการทุจริต ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน-
ตรวจสอบภายใน แผ่นพับ โปสเตอร์ ฯลฯ  
 ๙. การจัดทำช่องทางต่าง ๆ สำหรับให้หน่วยงานและประชาชนแจ้งเบาะแสการทุจริต เช่น  
ตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ (Line Group, Facebook) ฯลฯ ซึ่งที่ผ่านมา สำนักงาน-
ตรวจสอบภายในได้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เป็นส่วนหน่ึงในการประเมินและวางแผนการตรวจสอบ 
 ๑๐. การเร่งรัดติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการเกี่ยวกับกรณีทุจริต ตามระเบียบและ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง เช่น ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๖ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นการช่วยกระตุ้นให้หน่วยงานต่าง ๆ 
เร่งรัดแก้ไขหรือปรับปรุงกรณีที่เก่ียวข้องกับการทุจริตต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติ 
ที่ถูกต้องมากข้ึน และเห็นความสำคัญของการจัดการเร่ืองดังกล่าวอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม       
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 ทั้งน้ี สำหรับในส่วนของการปฏิบัติงานเพ่ือประเมินความมีประสิทธิผลของกระบวนการกำกับดูแล 
(ธรรมาภิบาล) การบริหารความเสี่ยง และการควบคุม น้ัน จากมุมมองของผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า 
กรุงเทพมหานครและสำนักงานตรวจสอบภายในมีกลไกและแนวปฏิบัติด้านการป้องกันการทุจริตตามหลัก- 
ธรรมาภิบาล สรุปได้ดังน้ี 
 ๑. หลักประสทิธิผล (Effectiveness) กรุงเทพมหานครจดัทำแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 
๒๐ ปี แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครประจำปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน เพ่ือให้มี
เป้าหมายและกลยุทธ์ในการดำเนินงานที่ชัดเจนและประเมินผลสำเรจ็ (Performance) ของแผนฯ อย่างต่อเน่ือง 
ทั้งน้ี กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ตัวช้ีวัด) ได้กำหนดตามหลักการท่ีดีและกำหนดให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการให้เกิดประสิทธิผล  
  - กลไกการตรวจสอบภายใน ส่งเสริมเรื่องดังกล่าวด้วยการเข้าตรวจสอบการ
ดำเนินงาน (Performance Audit) ตามแผนการตรวจสอบประจำปี เช่น โครงการ งาน กิจกรรม ฯลฯ ของ
หน่วยงานต่าง ๆ โดยพิจารณาว่า หน่วยงานมีผลผลิต (Output) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน โครงการ
หรือกิจกรรมหรือไม่ รวมถึงประเมินผลลัพธ์ (Outcome) ของการดำเนินโครงการ งาน หรือกิจกรรมดังกล่าว
ด้วย เช่น ตรวจสอบโครงการติดต้ังกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตรวจสอบการจัดซื้อระบบเทคโนโลยี-
สารสนเทศของหน่วยงานต่าง ๆ ตรวจสอบโครงการติดต้ังเครื่องวัดระดับน้ำท่วม ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งช่วยป้องกัน
การทุจริตหรือการปฏิบัติที่อาจจะไม่เกิดประสิทธิผลได้ 
 ๒. หลักประสทิธิภาพ (Efficiency) กรุงเทพมหานครกำหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ พิจารณา
กระบวนการปฏิบัติงานของตนเอง และหาแนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานด้วยแนวคิดเรื่อง Lean 
Organization เพ่ือลดความสูญเปล่าในกระบวนงานและลดขั้นตอนหรือลดระยะเวลาการปฏิบัติงานให้ม ี
ความรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
  - กลไกการตรวจสอบภายใน ส่งเสริมเรื่องดังกล่าวด้วยการเข้าตรวจสอบการ
ดำเนินงาน (Performance Audit) ตามแผนการตรวจสอบประจำปี เช่น โครงการ งาน กิจกรรม ฯลฯ ของ
หน่วยงานต่าง ๆ โดยพิจารณาว่า หน่วยงานใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่าและประหยัดหรือไม่ กระบวนการ
ปฏิบัติงานเป็นอย่างไร  เช่น การตรวจสอบการจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเคร่ือง-
ไมโครคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน การตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ฯลฯ โดยพิจารณา 
ความคุ้มค่าของการใช้งานที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและสะดวกมากข้ึน การบำรุงรักษาอุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน ความถี่ของการใช้งานอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือต่าง ๆ ฯลฯ ซึ่งอาจจะช่วย
ป้องกันการทุจริตในแง่ของการใช้ทรัพยากรที่ไม่คุ้มค่าหรือการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ได้ 
 ๓. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) กรุงเทพมหานครกำหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ นำเสนอ
โครงการต่าง ๆ โดยต้องคำนึงถึงความต้องการของประชาชน และให้หน่วยงานนำเสนอนวัตกรรม (Innovation)  
เพ่ือกระตุ้นใหห้น่วยงานพยายามพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของตนเองท่ีจะช่วยอำนวยความสะดวกหรือ
ตอบสนองความคาดหวังของประชาชนหรือผู้รับบริการให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยมีผู้รับบริการเป็น
ศูนย์กลาง  
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  - กลไกการตรวจสอบภายใน ส่งเสริมเรื่องดังกล่าวด้วยการตรวจสอบการดำเนินงาน
ตามแผนการตรวจสอบประจำปี เช่น การตรวจสอบโครงการ งาน หรือกิจกรรมของหน่วยงาน โดยสอบถาม
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดทำโครงการต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ตัวอย่างเช่น การตรวจสอบ
ทางจักรยาน ผู้ตรวจสอบภายในได้สอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเร่ืองดังกล่าวด้วย เพื่อนำ
ข้อคิดเห็นของประชาชน รายงานให้ผู้บริหารและหน่วยงานผู้รับผิดชอบหรือเก่ียวข้องได้ทราบและนำไป
ปรับปรุงหรือพัฒนาให้ดีขึ้น การดำเนินการดังกล่าวเท่ากับเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามาตรวจสอบหรือ
แสดงความคิดเห็น ซึ่งจะช่วยป้องกันการทุจริตได้  
 ๔. หลักความรับผิดชอบ (Accountability) กรุงเทพมหานครกำหนดนโยบายด้านดังกล่าว โดย
ผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร หากมีผลกระทบในเรื่องใดเกิดขึ้น คณะผูบ้ริหาร-
กรุงเทพมหานครจะร่วมแสดงความรับผิดชอบเสมอ  
  - กลไกการตรวจสอบภายใน ส่งเสริมเรื่องดังกล่าวด้วยการให้ความรู้และความเข้าใจ
แก่หน่วยงาน ตลอดจนกำหนดเป็นเกณฑ์ข้อหน่ึงในแบบประเมินระดับของการกำกับดูแลที่ดี เพ่ือให้ 
ผู้ตรวจสอบภายในใช้ในการประเมินหน่วยงาน หากมีกรณทีี่เก่ียวข้องกับเรื่องของหลักความรับผิดชอบและ
หน่วยงานปฏิบัติได้ไม่มีประสิทธิผลเพียงพอ ผู้ตรวจสอบภายในอาจให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเรื่อง
ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมายังไม่มีการให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับเรื่องดังกล่าวแก่หน่วยงาน เน่ืองจาก
มีการปฏิบัติในระดับที่น่าพอใจ ทั้งน้ี หลกัความรับผิดชอบมีส่วนเก่ียวข้องกับการส่งเสริมให้เกิดการป้องกัน 
การทุจริต ในแง่ของการแสดงความรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดด้านดังกล่าว ดังน้ัน หน่วยงานจึงต้องใช้ 
ความระมัดระวังมากขึ้นในการดำเนินงาน เพราะหากเกี่ยวข้องต้องแสดงความรับผิดชอบ   
 ๕. หลักความโปร่งใส (Transparency) กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ที่จำเป็นไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น ข้อมูลเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง สถิติผลการ-
ดำเนินงาน ฯลฯ ผ่านช่องทางหรือสื่อต่าง ๆ เช่น วารสาร รายงานประจำปีของหน่วยงาน รวมทั้งกำกับดูแล 
ให้ทุกหน่วยงานเปิดเผยข้อมูลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
  - กลไกการตรวจสอบภายใน ส่งเสริมเรื่องดังกล่าวด้วยการตรวจสอบการดำเนินงาน
และการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด ตามแผนการตรวจสอบประจำปี โดยกำหนดให้เป็นประเด็นหน่ึง
ในการพิจารณาและตรวจสอบ ซึ่งจะช่วยป้องกันความเสี่ยงด้านการทุจริตได้ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่โปร่งใส 
ไม่เปิดเผยรายละเอียดในการดำเนินการ ฯลฯ 
 ๖. หลักการมสีว่นร่วม (Participation) กรุงเทพมหานครได้เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนระดับองค์กร เช่น แผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ ๒๐ ปี แผนปฏิบัติราชการ-
ประจำปีของหน่วยงาน ฯลฯ โดยให้แต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติราชการ-
ประจำปี ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนจากส่วนราชการในสังกัด ผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้อง และ
ผู้แทนจากภาคประชาชน นอกจากน้ี การดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครยังเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นด้วยเช่นกัน 
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  - กลไกการตรวจสอบภายใน ส่งเสริมเรื่องดังกล่าวด้วยการตรวจสอบการดำเนินงาน 
ตามแผนการตรวจสอบประจำปี เช่น การจัดทำโครงการ งาน กิจกรรม ฯลฯ ของหน่วยงาน ผู้ตรวจสอบ-
ภายในจะพิจารณาว่า หน่วยงานเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมต้ังแต่ขั้นตอนแรกจนกระทั่งสิ้นสุด
โครงการหรือไม่ รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนหรือไม่ และดำเนินการอย่างไร โดยพิจารณาจากเอกสาร
หรือหลักฐานต่าง ๆ และสอบถามจากประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง    
 ๗. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) กรุงเทพมหานครกระจายอำนาจในการ
ดำเนินการตามภารกิจให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร เช่น การบรหิารงานบุคคล การอนุมัติ-
งบประมาณ การพัฒนาชุมชนโดยผ่านคณะกรรมการชุมชนที่มาจากการเลือกต้ังของคนในชุมชน ฯลฯ 
  - กลไกการตรวจสอบภายใน ส่งเสริมเรื่องดังกล่าวด้วยการตรวจสอบการดำเนินงาน
และตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยเน้นเรื่องการมอบอำนาจในเร่ืองต่าง ๆ ใหม้ีความเหมาะสม และ
ปฏิบัติตามขอบเขตของอำนาจท่ีได้รับมอบหมาย รวมถึงความคล่องตัวและประสิทธิภาพของการดำเนินงาน 
ซึ่งการมอบหมายอำนาจดังกล่าวมีส่วนเก่ียวข้องกับความเสี่ยงด้านการทุจริต หากหน่วยงานกระทำโดยละเมิด
ระบบการควบคุมภายในที่ดี  
 ๘. หลักนิติธรรม (Rule of Law) กรุงเทพมหานครบริหารงานโดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เป็นกรอบในการดำเนินงาน 
  - กลไกการตรวจสอบภายใน  ส่งเสริมเรื่องดังกล่าวด้วยการตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามข้อกำหนด (Compliance Audit) การตรวจสอบการดำเนินงาน การตรวจสอบบัญชีและการเงิน  
ตามแผนการตรวจสอบประจำปี ซึ่งหากพบข้อเท็จจริงที่หน่วยงานไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือกฎหมาย  
ผู้ตรวจสอบภายในจะให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงที่สาเหตุของการไม่ปฏิบัติดังกล่าว ซึ่งเป็นการช่วยป้องกัน
ความเสี่ยงด้านการทุจริต อันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายต่าง ๆ 
 ๙. หลักความเสมอภาค (Equity) กรุงเทพมหานครกำหนดให้หน่วยงานต่าง ๆ พัฒนา
กระบวนการให้บริการ โดยมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเป็นสำคัญ ไม่เลือกกลุ่มหรอืชนช้ัน 
นอกจากน้ียังพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการ เพ่ือให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถงึ
บริการด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากย่ิงขึ้น 
  - กลไกการตรวจสอบภายใน ส่งเสริมเรื่องดังกล่าวด้วยการตรวจสอบการดำเนินงาน   
เท่าเทียม ซึ่งเท่ากับเป็นการประเมินความมีประสิทธิผลของกระบวนการกำกับดูแลหรอืธรรมาภิบาลใน
หน่วยงานด้วย  
 ๑๐. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) กรุงเทพมหานครมกีระบวนการตัดสินใจ 
และออกกฎหมายในเร่ืองต่าง ๆ ผ่านสภากรุงเทพมหานคร และมีการประชุมในวาระต่าง ๆ เป็นประจำ เช่น 
ประชุมคณะผู้บริหาร ประชุมคณะกรรมการ คณะทำงาน ฯลฯ เพ่ือนำมติของที่ประชุมและข้อคิดเห็นจาก
บุคลากรที่เก่ียวข้อง มาใช้ในการดำเนินงาน 
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  - กลไกการตรวจสอบภายใน ส่งเสริมเรื่องดังกล่าวด้วยการตรวจสอบการดำเนินงาน 
ตามแผนการตรวจสอบประจำปี โดยประเมินความมีประสทิธิผลของกระบวนการกำกับดูแลหรือธรรมาภิบาล
ในหน่วยงาน และใหข้้อเสนอแนะในการปรับปรุงเรื่องดังกล่าว ทั้งน้ี การที่หน่วยงานดำเนินการเรื่องต่าง ๆ โดย
ผ่านความคิดเห็นของผู้ที่เก่ียวข้องจะช่วยป้องกันการทุจริตและการผูกขาดอำนาจโดยบุคคลเดียวได้  
 
 
 
     เรียบเรียง โดย นายพงพันธ์ุ ช่ืนอารมณ์  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ  
 
 
   
 
 
  


