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สวนที่ 1 
ความทั่วไป 

 
สัญลักษณประจําจังหวัดภูเก็ต 

 

 

 
  
 

 

 
 

ตราประจําจังหวัดภูเก็ต 
 

               เปนรูปอนุสาวรียสองวีรสตรี  อยูในวงกลมลอมดวยลายกนก  ซึ่งแสดงถึงวีรกรรมอันหาวหาญ
ของทาวเทพกระษัตรแีละทาวศรสุีนทร  ท่ีไดปกปองเมอืงถลางใหพนจากการรกุกรานของพมาเมือ่ปลายป
มะเส็ง พ.ศ. 2328 

      

 
 

 

ธงประจําจังหวัดภูเก็ต 

 

    ธงประจําจังหวัดภูเก็ต    ทําดวยผาสีฟามีขอบสีขาว    ตรงกลางปกภาพวาด   รปูทาวเทพ -
กระษัตรี และทาวศรีสุนทร ดานหลัง เปนรูปภูเขาอยูในวงกลม 
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ตนไมประจําจังหวัดภูเก็ต 
คือ  “ตนประดู”   (Pterocarpus indicus Willd) 

 
 
 

 
 

ดอกไมประจําจังหวัดภูเก็ต 
คือ  " ดอกเฟองฟา "   ( Bougainvillea, Peper Flower) 

 
 

 

คําขวัญจังหวัดภูเก็ต 
"  ไขมุกอันดามัน  สวรรคเมืองใต  หาดทรายสีทอง  สองวีรสตร ี บารมีหลวงพอแชม " 
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ประวัติจังหวัดภูเก็ต 
 
  “ภูเก็ต”  เปนเมืองเล็กท่ีเปนเมืองทามาต้ังแตอดีต  มีทรัพยากรท่ีสําคัญ  คือ “ดีบกุ”  ซึ่งใช
ในการแลกเปล่ียนอาวธุ  และอาหารจากชนชาติท่ีเดินเรอืมาติดตอ  มอีาํพนัและไขมกุเปนทรพัยากรทางทะเล
ไวถวายราชสํานกั  ภเูกต็เปนเมอืงท่ีพฒันาการขยายเขตสืบเนือ่งมาจากเมอืงถลาง เจาเมอืงถลางและเจาเมือง
ในภูเกต็จึงเปนคนในทองถ่ินบาง คนท่ีราชสํานกัสวนกลางจัดสงมาบางและเปนชาวตางชาติท่ีเขามาพึง่พระบรม
โพธิสมภารจนเปนท่ีไววางพระราชหฤทัยในพระมหากษัตริยแหงกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และสืบเนื่องมาสู
กรงุเทพฯ บาง  บรรดาเจาเมอืงท่ีไดรบัพระมหากรณุาธคุิณโปรดเกลาฯ พระราชทานบรรดาศักด์ิใหเปนถึงพระ
ยา และมีผูมาดูแลตางพระเนตรพระกรรณถึงช้ันเจาพระยานั้น  ไดแสดงใหเห็นถึงความสําคัญประการหนึ่งของ
หัวเมืองในแถบภูมิภาคนี้ 
  ช่ือ “ภูเก็ต” ปรากฏในราชกจิจานเุบกษามาต้ังแต พ.ศ. 2450 กอนหนานี้ใช “ภูเก็จ” ซึ่ง
ปรากฏหลักฐานชัดเจนในจดหมายของทานผูหญิงจัน เมื่อ พ.ศ. 2328 ท่ีเขียนถึงกปัตันฟรานซสิ ไลท  โดย
เนื้อหาสวนหนึ่งกลาวถึงบุตรชาย คือ พระยาถลางเทียน เมื่อครั้งเปนเจาเมืองภูเก็จ ความวา “ใหบอกไปแก
เมืองภูเกจ็ใหแจง ขาเจาจะเอาลงมาให” 
  การใชช่ือ  “ภูเก็จ”  ซึ่งแปลวา “เมืองภูเขาแกว”  อันเปนช่ือท่ีสอดคลองกับความหมายเดิม
ของช่ือสถานท่ีจังหวัดนี้มาแตโบราณกาล คือ มณิกคราม ซึ่งหมายถึง “แกว” โดยปรากฏหลักฐานนี้มาต้ังแต 
พ.ศ. 1568 สวนช่ือท่ีชาวตางประเทศไดกลาวถึงเกาะภูเก็ต หรือสถานท่ีท่ีเปนจังหวัดภูเก็ตมีมาต้ังแตโบราณ
กาลนั้น คือ ยังซีลอน (JUNK  CEYLON)  สิลัน  ถลาง  ภเูกจ็  และ ภเูกต็ 
 
 

 วิสัยทัศนจังหวัดภูเก็ต (Vision) 
       “ภูเก็ตเมืองทองเที่ยวนานาชาติ บนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
 

พันธกิจ (Mission) 
 ๑. เรงสงเสริมและพัฒนาการทองเท่ียวสูมาตรฐานการทองเท่ียวระดับโลก 
 ๒ . กําหนดทิศทางการทองเท่ียวภูเก็ตสูความรวมมือระดับโลก  

3. สนับสนุนการทองเท่ียวภูเก็ตควบคูกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 
4. สรางภาพลักษณท่ีดีของภูเก็ต 
5. สงเสริมความมั่นคงในสังคมตลอดจนระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและ

นักทองเท่ียว 
6. สนบัสนนุเครอืขายความรวมมอืในการปองกนัและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและ

นักทองเท่ียว 
7. ปรบัรปูแบบการบรหิารใหมสีมรรถนะรองรบัการทองเท่ียวสูมาตรฐาน 
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8.  ปรบัเปล่ียนทัศนคติ  วัฒนธรรมองคกรใหสอดคลองในการทํางานภายใตหลักบริหารการจัดการ

บานเมืองท่ีดี (Good Government) 
9.  พัฒนาองคกรใหมีสมรรถนะสูงในการแขงขัน 

.   10 . สรางแหลงทองเท่ียวและบริการใหม โดยเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนสู
เศรษฐกิจสรางสรรค 

11 . สรางโอกาสและกระจายรายไดในสังคมเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าดวยการพัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการและแรงงานสูมาตรฐานนานาชาติ 

 

เปาประสงครวม (Objectives) 
1.  สรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยสงเสริมใหมีนักทองเท่ียวท่ีหลากหลายจากท่ัวโลก   

มีการพฒันาคุณภาพของการบรกิารดานการทองเท่ียว  มกีารพฒันาเพือ่เพิม่มาตรฐานของเมอืงในดานตางๆ 
และมีการกระจายรายไดอยางท่ัวถึง 

2. สรางความเช่ือมั่นใหกับนักทองเท่ียวและประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดย
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  มีระดับการเตือนภัยท่ีดีมีประสิทธิภาพ   

3. สงเสริมการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  และใหมีการบริหารจัดการเพื่อเปน
ฐานในการสรางรายไดดานการทองเท่ียวอยางยั่งยืน   
 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (Strategies) 
 ยุทธศาสตรที่ ๑ : แหลงทองเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐานระดับโลก 
   กลยุทธหลัก โดยเรียงตามหลักหวงโซคุณคา (Value Chain) ดังนี ้

 (1) สรางอตัลักษณ  คานยิมความรกัภเูกต็บนพืน้ฐานของวฒันธรรม  ประเพณี     
         วถิชีีวติท่ีดงีามของภเูกต็ 
 (2) สรางเครือขายความรวมมือการพัฒนาสูมาตรฐานของการทองเท่ียว 
     (3) สงเสรมิ สนบัสนนุ  และพฒันาแหลงกจิกรรม  การบรกิาร  ความปลอดภยั             
          โครงสรางพืน้ฐาน  สูมาตรฐานการทองเท่ียว   
     (4) สงเสริม และพัฒนาการเช่ือมโยงการทองเท่ียวทางทะเล   
     (5) พฒันาคุณภาพอาหารปลอดภยั   
     (6) อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   

 ยุทธศาสตรที่ ๒ : สรางความเช่ือมั่นใหแกนักทองเท่ียวและประชาชน 
   กลยุทธหลัก  โดยเรียงตามหลักหวงโซคุณคา  (Value  Chain)  ดังนี้ 
   (1) ประชาสัมพันธการทองเท่ียวภูเก็ตเชิงรุก  สงเสริม  ขยายตลาดการทองเท่ียว  
                                    ท้ังในและตางประเทศ  (Road  show)   
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   (2) สงเสริมเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการทองเท่ียว  การประชาสัมพันธ การบริการ 
        การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
   (3) มกีารบรหิารจัดการระบบปองกนั/เฝาระวังความเส่ียงหรือวิกฤตการณการ 
             ทองเท่ียวการเตรียมความพรอม  และระบบชวยเหลือนักทองเท่ียวทางทะเลท่ีมี
        มาตรฐาน 
   (4) สงเสริมภาคีความรวมมือทุกภาคสวนเพื่อการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  สังคม  และ
        ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ียั่งยืน   
   (5) สงเสริม  สนับสนุน  และสรางจิตสํานึกใหคนในชุมชน  กลุมพลังมวลชน  
        อาสาสมัครมีสวนรวมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
 
 ยุทธศาสตรที่ ๓ : พัฒนาองคกรใหสามารถรองรับการพัฒนาการทองเที่ยวสูมาตรฐานสากล 
   กลยุทธหลัก  โดยเรียงตามหลักหวงโซคุณคา  (Value  Chain)  ดังนี้ 

 (1) สงเสริมการมีกลไกความรวมมือท่ีดีในการทํางานรวมกันในจังหวัดภูเก็ต  
 (2) สรางบรรยากาศในการลงทุน   และสงเสริมความรวมมือจากองคกร 

        ตางประเทศ  
 (3) สงเสรมิ  พฒันาหนวยงาน  องคกร  บุคลากรใหมสีมรรถนะรองรบัดานการ 

                     ทองเท่ียวและมีมาตรฐาน 
 (4) มกีารพฒันาคุณภาพ  นวตักรรม  ของสินคาและบรกิารดานการทองเท่ียว 

        ท่ีมีมาตรฐาน       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

สวนที่ 2 
แผนการตรวจสอบภายใน 
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แผนการตรวจสอบประจําป 
 
 จากมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ของสวนราชการ    
แผนการตรวจสอบ  หมายถงึ  แผนการปฏิบัติงานท่ีหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในจัดทําข้ึน โดยจัดทําไว
ลวงหนาเกี่ยวกับเรื่องท่ีจะตรวจสอบ  จํานวนหนวยรับตรวจ  ระยะเวลา ท่ีใชในการปฏบิติังาน  ผูรับผิดชอบใน
การตรวจสอบ รวมท้ังงบประมาณท่ีใชในการปฏบิตังิานตรวจสอบ เพือ่ประโยชนในการสอบทานความกาวหนา
ของการปฏบิติังานงานตรวจสอบเปนระยะๆ  และใหปฏบิติังานไดอยางราบรื่นทันตามกาํหนดเวลา 
 หนวยตรวจสอบภายในจังหวัด ภูเก็ต  ไดมกีารจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ  พ.ศ.
2559   โดยในการวางแผนการตรวจสอบนัน้ไดจัดทําแผนการตรวจสอบตามผลการประเมนิความเส่ียง    
จัดลําดับความสําคัญกอนหลังของหนวยงานท่ีจะทําการตรวจสอบเพื่อ ใหสอดคลองกับเปาหมายของสวน
ราชการ   
 

วัตถุประสงคการตรวจสอบ 
 ๑. เพือ่พสูิจนความถูกตองและเช่ือถือไดของขอมลูและตัวเลขตางๆ ทางดานการเงนิ และดานอืน่ๆ  
ท่ีเกี่ยวของ 
 ๒. เพือ่ตรวจสอบการปฏบิติังานเกีย่วกบัการบรหิารงบประมาณ การบรหิารการเงนิ การบรหิารพสัดุ
และทรัพยสิน ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ังและมติคณะรัฐมนตรี 
 ๓. เพือ่ติดตามและประเมนิผลการดําเนนิงาน ตลอดจนใหขอเสนอแนะวธิกีาร หรอืมาตรการในการ
ปรับปรุงแกไข เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดยิ่งข้ึน รวมท้ังให
ขอเสนอแนะเพื่อปองปรามมิใหเกิดความเสียหาย หรือการทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับการเงิน หรือทรัพยสินตางๆ 
ของทางราชการ  
 ๔. เพื่อเพิ่มคุณคา  ลดความเส่ีย ง และปรบัปรงุการปฏบิติังานของหนวยรบัตรวจ เพื่อใหหัวหนาสวน
ราชการทราบปญหาการปฏบิติังานของผูใตบงัคับบัญชา  และสามารถตัดสินใจแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยาง
รวดเรว็และทันเหตุการณ 
 

ขอบเขตการตรวจสอบ 
 หนวยตรวจสอบภายในจังหวดัภเูกต็ ไดวางแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕ 9  
โดยเสนอผูวาราชการจังหวัดภูเก็ตอนุมัติภายในเดือนกันยายน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
ตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยกาํหนดขอบเขตการตรวจสอบดานการเงนิ  การบัญชีและ
การปฏิบติัตามขอกาํหนด  ดานการดําเนนิงาน  ดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ  ดานการปฏบิติังาน ดานการ
บรหิาร และการใหคําปรกึษา รายละเอยีดดังตอไปนี้ 
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 1. ดานการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามขอกําหนด (Financial & Compliance)   ของหนวยรับ
ตรวจ  3  หนวย  และโครงการ จํานวน  5  โครงการ  ดังนี้ 
     (1) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต 
     (2)  สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต 
     (3) สํานักงานจังหวัดภูเก็ต 
     (4) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดภูเก็ต เปน
ผูรบัชอบโครงการ งบประมาณ 13,006,600 บาท 
     (5) โครงการ Andaman Safety Kitchen สํานักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต  เปนผูรับผิดชอบ
โครงการ งบประมาณ 468,300 บาท 
     (6) โครงการสงเสรมิ พฒันากลไกการตลาดการผลิต สินค า OTOP สํานักงานพัฒนาชุมชน  
จังหวัดภูเก็ต เปนผูรบัผิดชอบโครงการ  งบประมาณ 1,342,600 บาท        
     (7) โครงการพฒันาคุณภาพแรงงานในอตุสาหกรรมเพือ่เพิม่คุณภาพแรงงานและแกไขปญหาการ
ขาดแคลนแรงงาน ศูนยพฒันาฝมอืแรงงานจังหวดัภเูกต็  เปนผูรบัผิดชอบโครงการ งบประมาณ 1,548,000 
บาท 
     (8) โครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ สงเสริมการเล้ียงไกพื้นเมือง สํานักงานปศุสัตว
จังหวดัภูเกต็เปนผูรบัผิดชอบโครงการ งบประมาณ 650,600 บาท 

 2. ดานการดําเนินงาน (Performance) จํานวน 2 โครงการ คือ 
     (๑) โครงการพัฒนา แหลงทองเท่ียวและเรียนรูดานวัฒนธรรม กิจกรรม : ปรบัปรงุตกแตงภายใน
พิพิธภัณฑ บาบาเมืองภูเก็ต ตําบลตลาดใหญ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬา
จังหวัดภูเก็ต  เปนผูรบัผิดชอบโครงการ งบประมาณ    ๑3,875,๐๐๐  บาท 

    (๒) โครงการปองกันน้ําทวมในพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ต กิจกรรม : กอสรางเข่ือนกันตล่ิงริมทะเล บาน
แหลมตุกแก ระยะทาง 190 เมตร หมู 4 ตําบลรัษฎา อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  สํานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดภูเก็ต  เปนผูรบัผิดชอบโครงการ  งบประมาณ 12,350,๐๐๐ บาท                    

 3. ดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ (Information technology) จํานวน ๑ เรื่อง  
     ตรวจสอบระบบติดตามประเมนิผลแผนงานโครงการ ตามแผนปฏบิติัราชการประจําปของจังหวดั
และกลุมจังหวัด (PADME) 

 4. ดานการปฏิบัติงาน  (Operational Audit)    จํานวน 1 หนวยงาน   

 5. ดานการบริหาร  (Management Audit)    จํานวน 1 หนวยงาน   

 6. การใหคําปรึกษา     ใหคําแนะนําปรึกษาแกหนวยรับตรวจ  เพื่อเพิ่มคุณคาลดความเส่ียง และ
ปรบัปรงุการปฏบิติังานของหนวยรบัตรวจ  ในเรือ่งการเงนิบัญชี  พสัดุ  การบรหิารความเส่ียง การงบประมาณ     
การควบคุมภายใน  การปฏบิติัตามกฎระเบียบท่ีใชปฏบิติังาน   ฯลฯ 
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ผูรับผิดชอบการตรวจสอบ 
 1. นางสาว อรพนิทร อาจหาญ ตําแหนง  นกัวชิาการตรวจสอบภายในชํานาญการพเิศษ 
 2. นาง สาวสุมาลี  พรหมเกตุ    ตําแหนง  นกัวชิาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 
 
งบประมาณ 
 งบประมาณท่ีจะใชในการตรวจสอบ ประกอบดวย  
 1. คาใชจายในการเดินทาง ตรวจสอบ เปนเงนิ  30,000 บาท 
 2. คาอบรม/สัมมนา   เปนเงนิ          160,000 บาท  
 3. คาวสัดุ     เปนเงนิ  10,000
      รวมท้ังส้ิน       200,000 บาท 

 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 3 
ผลการปฏิบัติราชการ 
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ผลการตรวจสอบ 
 หนวยตรวจสอบภายในจังหวดัภเูกต็ ไดปฏบิติังานตรวจสอบภายใน แลวเสรจ็ เปนไปตามแผนการ
ตรวจสอบประจําป 2559  ดานการเงนิ การบัญชีและปฏบิติัการตามขอกาํหนด ( Financial& Compliance) 
จํานวน 3 หนวยงาน 5 โครงการ  ดานการดําเนนิงาน (Performance) จํานวน  2 โครงการ ดานเทคโนโลยี
และสารสนเทศ (Information technology) จํานวน 1 เรื่อง ดานการปฏบิติังาน ( Operational) จํานวน  
1 หนวยงาน ดานการบรหิาร ( Management) จํานวน 1 หนวยงาน  และใหคําปรกึษาแกสวนราชการ 
สรปุผลการตรวจสอบได ดังนี้ 
 1. ดานการเงิน การบัญชีและการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ  (Financial & Compliance) จํานวน  
3 หนวยงาน 5 โครงการ  ดังนี ้ 
            1.1 สวนราชการสวนภูมิภาค   จํานวน  3 หนวยงาน ดังนี้  
         (1) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต  
     (2)  สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต 
     (3) สํานักงานจังหวัดภูเก็ต 
     ผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีผูเกี่ยวของบางรายการและบางหนวยงาน ยังไมถูกตองตามวิธีการ
และข้ันตอนของระเบียบท่ีเกี่ยวของ สรุปได ดังนี้ 
      1.1 การเก็บรักษาเงิน 
  ไมมขีอตรวจพบ 

      1.2 เงินฝากธนาคาร 
                     ไมมขีอตรวจพบ  

                1.3 เงินยืมทดรองราชการ 
                    
   (1) สัญญายืมเงินบางสัญญาไมเรียบรอย เชน ไมระบุวันครบกําหนด  วันท่ียืม ฯลฯ 

ขอตรวจพบ 

   (2) ผูยืมสงใชคืนเงินยืมลาชา เกินกําหนดในสัญญา และมีการบันทึกการสงใชคืนเงินยืมไวดานหลัง       
สัญญายืมเงินไมครบทุกฉบับ 
   (3) การดําเนนิการเกีย่วกบัเงนิทดรองราชการปฏบิตัไิมครบถวนตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยเงนิทดรองราชการ พ.ศ. 2547 และระบบการบันทึกบัญชี และควบคุมเงนิทดรอง
ราชการตามหนงัสือท่ี กค 0423.3 /ว.439 ลงวันท่ี 2 ธันวาคม 2552 
                    
                    ขอใหส่ังการเจาหนาท่ีผูรบัผิดชอบถือปฏบิติัตามระเบียบฯ โดยเครงครดั ใหมกีารสงใชเงนิยืม 

ขอเสนอแนะ 

ทดรองราชการเปนไปตามกาํหนด  รวมท้ังแตงต้ังเจาหนาท่ีผูตรวจสอบเงนิทดรองราชการ และจัดใหมกีาร
ควบคุมตรวจสอบรายการเคล่ือนไหวในทะเบียนคุมเงนิทดรองราชการ  และเงนิคงเหลือใหถกูตองตรงกนั แลว
ลงลายมือช่ือกํากับใหเรียบรอย  
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      1.4 เงินยืมราชการ 
    (1) สัญญายืมเงินบางสัญญาไมเรียบรอย เชน ไมระบุวันครบกําหนด  วันท่ียืม ฯลฯ 
    (2)  ผูยืมสงใชคืนเงินยืมลาชาเกินกําหนด  และมีการบันทึกการสงใชคืนเงินยืมไวดานหลังสัญญายืม
เงินไมครบทุกฉบับ 
    (3) การสงใชเงินยืมราชการไมไดออกใบรับใบสําคัญไว และใบรับใบสําคัญ และ
ใบเสร็จรับเงินท่ีมีการสงใชเงินยืมไมครบถวน   
    (4)  ลูกหนี้รายเดิมยืมเงินใหมโดยท่ียังไมไดสงใชเงินยืมในสัญญาเกา 
                     
                     ขอใหส่ังการเจาหนาท่ีผูรบัผิดชอบปฏบิติัเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงนิจากคลัง   
การเกบ็รกัษาเงนิ และการนาํเงนิสงคลัง พ.ศ. 2551 หมวด 5  ใหครบถวนโดยเครงครดั และควรมมีาตรการ
ควบคุมติดตามเรงรดัลูกหนีใ้หสงใชคืนเงนิยืมภายในกาํหนด โดยการสอบทาน และกาํหนดระบบการควบคุม
ภายในใหครอบคลุมระบบเงินยืมของหนวยงาน 

ขอเสนอแนะ 

      1.5 การรับและนําเงินสงรายไดแผนดิน/เงินฝากคลัง 
  ไมมขีอตรวจพบ 

               1.6 การจายเงิน (ใบสําคัญคูจาย) 
  (1) รายงานขอซือ้ขอจาง บันทึกรายละเอยีดไมครบถวน 7 ขอ ซึง่ไมเปนไปตามระเบียบฯ  
  ( 2) เอกสารหลักฐานการเบิกจายไมครบถวน และไมเรยีบรอยบางรายการ  
  (3)  รายงานขอซื้อขอจางมีการอางระเบียบไมถูกตอง 
  (4)  การแตงต้ังคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจางมีการแตงต้ังคณะกรรมการไมถูกตอง 
  (5) ใบส่ังจางปดอากรแสตมปไมครบถวน  
  (6) ใบสงมอบงาน/พัสดุไมมีการลงรับเอกสาร  อีกท้ังเมื่อมีการตรวจรับพัสดุแลว ไมปรากฏ   
ลายมอืช่ือหัวหนาสวนราชการรบัทราบผลการตรวจรบังาน/พสัดุ 
  (7) การปฏบิติังานนอกเวลาราชการกรณีลูกจางช่ัวคราว ไมมกีารสงมอบงาน และตรวจรบั
งานในสวนท่ีปฏบิติังานเกนิจากกาํหนดในสัญญาจางเหมา     
  (8) หลักฐานการจายท่ีไดจายเงินเรียบรอยแลวบางรายการไมไดประทับตรา ‘‘จายเงินแลว ’’ 
และบางรายการประทับตราแลว แตไมบนัทึกช่ือผูจายเงนิ   และไมมกีารลงวนัท่ีจายเงนิ           
  (9)  การจายเงินโอนเขาบัญชีเจาหนี้ ผูมีสิทธิรับเงินโดยตรง มีเพียงรายงานในระบบตามแบบท่ี
กระทรวงการคลังกาํหนดเปนหลักฐานการจาย  แตใบเสรจ็รบัเงนิแนบไวใหตรวจสอบไมครบถวน    
  (10) การเบิกจายเงนิการปฏบิติังานนอกเวลาราชการ เบิกเงนิเกนิกวาท่ีขออนมุติัไว  
  (11) มีการวางเบิกเงินกอนวันท่ี 15 ของเดือนกรณีคาจางเหมาบรกิารบุคคลธรรมดา  
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                     ขอใหส่ังการเจาหนาท่ีผูรบัผิดชอบปฏบิติัใหครบถวนโดยเครงครดั  โดยปฏบิตัเิปนไปตาม
ระเบียบ และหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวของ 

ขอเสนอแนะ 

               1.7 ยานพาหนะ 
            (1) มกีารบันทึกในใบขออนญุาตใชรถสวนกลาง (แบบ3) สมุดบันทึกการใชรถสวนกลาง (แบบ4) 
สมุดแสดงรายการซอมบํารุงรถแตละคัน (แบบ6)  แตบันทึกไมเปนปจจุบัน 
                      (2) ไมมีการสํารวจกําหนดเกณฑใชส้ินเปลืองเช้ือเพลิง  
   
   ขอใหส่ังการเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
รถราชการ พ.ศ. 2523 และท่ีแกไขเพิ่มเติม   

ขอเสนอแนะ 

       1.8 วัสดุและครุภัณฑ 
   (1) มีการจัดทําทะเบียนคุมวสัดุแตบนัทึกไมเปนปจจุบนั                                 
   (2)  มีการจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินเปนไปตามรูปแบบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด แตบันทึกรายการไม
ครบถวน 
   (3)  มีครุภัณฑชํารุดท่ียังไมไดตัดจําหนายเปนไปตามระเบียบ ฯ กําหนด  
   
   ขอใหส่ังการเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจัดทําทะเบียนคุมวัสดุและทะเบียนคุมทรัพยสินให
เรียบรอยเปนปจจุบัน  สําหรับ ครภุณัฑชํารดุใหดําเนนิการเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และแกไขเพิ่มเติม ขอ 157 

ขอเสนอแนะ 

            1.2 โครงการภายใตงบประมาณกรมจังหวัด และงบกลุมจังหวัด จํานวน  5 โครงการ ดังนี้     
         (1)  โครงการพฒันาศักยภาพเกษตรกรจังหวดัภเูกต็      
         (2) โครงการ Andaman Safety Kitchen  
         (3)  โครงการสงเสรมิพฒันากลไกการตลาดการผลิตสินคา OTOP       
         (4) โครงการพัฒนาคุณภาพแรงงานในอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มคุณภาพแรงงานและแกไขปญหา
การขาดแคลนแรงงาน  
         (5) โครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ สงเสริมการเล้ียงไกพื้นเมือง  

                  ผลการปฏบิติังานของเจาหนาท่ีผูเกีย่วของบางรายการ ยังไมถกูตองตามวธิกีารและข้ันตอนของ
ระเบียบท่ีเกี่ยวของ สรุปไดดังนี้   

         1.2.1 เงินยืมราชการ 

            (1) สัญญายืมเงินไมเรียบรอย เชน ไมไดบันทึกเลขท่ีสัญญา วันครบกําหนด วันท่ียืมวันท่ี
เสนอขออนมุติั   
       (2) ผูยืมสงใชคืนเงินยืมลาชา     
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    ขอใหส่ังการเจาหนาท่ีผูรบัผิดชอบปฏบิติัใหเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงนิจากคลัง การ
เกบ็รกัษาเงนิ และการนาํเงนิสงคลัง พ.ศ. 2551 หมวด 5  และตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 
0406.3/ว 3 ลงวันท่ี 23 มกราคม 2552 เรื่อง วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายของ
จังหวัด 

ขอเสนอแนะ 

         1.2.2 การจายเงิน (ใบสําคัญคูจาย)  
        (1) หลักฐานการจายเงนิบางรายการไมประทับตราขอความ”จายเงินแลว”ไมมีการลง
ลายมือช่ือผูจายเงิน พรอมท้ังระบุผูจายเงินดวยตัวบรรจง และระบุวัน เดือน ป ท่ีจายเงิน   
        (2) หลักฐานการจายท่ีไดจายเงินเรียบรอยแลวไดประทับตรา ‘‘จายเงินแลว ’’ แตไมมี
การระบุวันท่ีจายเงิน  
        (3) ใบเสรจ็รบัเงนิแนบใหตรวจสอบไมครบถวน ท้ังกรณีการจายเงนิโอนเขาบัญชีเจาหนี้
ผูมีสิทธิรับเงินโดยตรง และการจายเงินผานสวนราชการ 

          
   ขอใหส่ังการเจาหนาท่ีผูรบัผิดชอบปฏบิตัใิหครบถวนโดยเครงครดั โดยปฏบิตัเิปนไปตาม
ระเบียบการเบิกจายเงนิ การเกบ็รกัษาเงนิและนาํเงนิสงคลัง พ.ศ. 2551  และหนังสือกระทรวงการคลังดวน
ท่ีสุดท่ี กค 0409.3/ว81 ลงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2558 

ขอเสนอแนะ 

         1.2.3 การจัดซื้อจัดจาง  
        (1) รายงานขอซือ้ไมระบุราคามาตรฐาน หรอืราคากลาง หรอืราคาท่ีเคยซือ้หรอืจางครัง้
หลังสุดในระยะเวลา 2 ปงบประมาณ 
        (2) รายงานขอซือ้/จาง ไมระบุเหตุผลความจําเปน รายละเอยีดพสัดุ  
             (3) ใบส่ังจางบางฉบับ ไมปดอากรแสตมป เปนการไมปฏบิติัตามพระราชบัญญติัใหใช
บทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากร พุทธศักราช 2481 หมวด 6 อากรแสตมป 
            (4) หนวยงานไดขออนุมัติจัดซื้อจัดจางกับหัวหนาสวนราชการสวนภูมิภาค ซึ่งปฏิบัติไม
ถูกตอง เนือ่งจากงบประมาณดังกลาวเปนงบประมาณจังหวดัตองขออนมุติักบัผูวาราชการจังหวดั 

                 (5) หัวหนาสวนราชการไมลงลายมือช่ือรับทราบในใบตรวจรับพัสดุ ซึ่งไมปฏิบัติตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย การพัสดุ พ.ศ. 2535  และท่ีแกไขเพิ่มเติม ขอ 71(4) 

        (6)  สัญญาซือ้ขาย  คาปรบั ระบุเปนรอยละ  ควรระบุเปนจํานวนเงนิ  

   ขอเสนอแนะ
   ขอใหส่ังการเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพสัดุ พ.ศ. 2535  และท่ีแกไขเพิ่มเติม รวมท้ังหนังสือส่ังการท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 
สําหรับรายงานขอซื้อขอจาง  หนวยงานจะตองนําเรียนผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง 
และหัวหนาสวนราชการสวนภูมิภาคดําเนินการอนุมัติในฐานะผูรับมอบอํานาจจากผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต  
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 2. การดําเนินงาน (Performance Audit) จํานวน 2 โครงการ 
      ( ๑) โครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียวและเรียนรูดานวัฒนธรรม กิจกรรม : ปรบัปรงุตกแตงภายใน
พิพิธภัณฑบาบาเมืองภูเก็ต ตําบลตลาดใหญ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  สํานักงานการทองเท่ียวและกีฬา
จังหวัดภูเก็ต  เปนผูรบัผิดชอบโครงการ งบประมาณ    ๑3,875,๐๐๐  บาท 
      ( ๒) โครงการปองกันน้ําทวมในพื้นท่ีจังหวัดภูเก็ต กิจกรรม : กอสรางเข่ือนกันตล่ิงริมทะเล บาน
แหลมตุกแก ระยะทาง 190 เมตร หมู 4 ตําบลรัษฎา อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  สํานกังานโยธาธกิารและ  
ผังเมืองจังหวัดภูเก็ต  เปนผูรบัผิดชอบโครงการ  งบประมาณ 12,350,๐๐๐ บาท  
       สรุปรายละเอียดแตละโครงการดังนี้ 

              (๑) โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเรียนรูดานวัฒนธรรม กิจกรรม : ปรบัปรงุตกแตงภายใน
พิพิธภัณฑบาบาเมืองภูเก็ต 

                   ขอตรวจพบ

         

   คือ อาคารพิพิธภัณฑบาบาเมืองภูเก็ตไมไดใชประโยชนเนื่องจากความลาชาของ
การดําเนนิโครงการไมเปนไปตามแผนท่ีกาํหนด  

              1. งานลาชาไมเปนไปตามแผน  
ผลกระทบ 

         2. ทําใหประชาชนเสียโอกาสในการใชประโยชนจากพิพิธภัณฑบาบาเมืองภูเก็ต  
         3. ทําใหการบริหารงบประมาณของกลุมจังหวัด เปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร  

         
                  1. การสงมอบพื้นท่ีจากเทศบาลนครภูเก็ตลาชา เมื่อมีการสงมอบพื้นท่ีแลวยังเกิดปญหางานท่ี
สงมอบไมเรียบรอย ทําใหไมสามารถดําเนินการได 

สาเหตุ 

                  2. มีการปรับเปล่ียนแกไขอุปกรณหลายชนิด เนื่องจากอุปกรณท่ีกําหนดไวเดิมมีความลาสมัย
และไมเหมาะสมกับสภาพการใชงานจริง 

        
        1. ในการจัดทําและเสนอโครงการ ควรมกีารสํารวจขอมลูใหชัดเจน เพยีงพอและเหมาะสม   

และวเิคราะหความเปนไปไดของโครงการในทุก ๆ ดานเพือ่ใหการดําเนนิงานสามารถตอบสนองวตัถุประสงค 
เปาหมาย และผลท่ีคาดวาจะไดรบัจากโครงการ มคีวามคุมคา กบัการใชจายงบประมาณของทางราชการ 

ขอเสนอแนะ 

         2. ในการบรหิารโครงการ ควรมกีารกาํหนดมาตรการและแนวทางการดําเนนิงานเพือ่ใหการ
บรหิารโครงการเปนไปตามสัญญา และเกดิประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 

              (2) โครงการ ปองกันน้ําทวมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต   กจิกรรม : กอสรางเข่ือนกันตล่ิงริมทะเลบาน
แหลมตุกแก  
  ขอตรวจพบ

 

   ผลการดําเนนิงานโครงการมคีวามเส่ียงท่ีจะไมเปนไปตามความตองการของ
ชุมชนในพื้นท่ี ทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 
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        ผลกระทบ
        1. ประชาชนในพื้นท่ีในฐานะท่ีเปนผูมีสวนไดเสียโดยตรงไมไดรับประโยชนอยางเต็มท่ี และอาจ

สรางความขัดแยงภายในชุมชนได  

   

         2. ทําใหการบริหารงบประมาณของจังหวัด เปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร  
 

        สาเหตุ
         การดําเนนิการของหนวยงานราชการไมมกีารสํารวจความตองการของประชาชนในชุมชนอยาง

แทจรงิกอนการดําเนนิโครงการ  

    

 

        
        ในการจัดทําและเสนอโครงการ ควรมกีารสํารวจขอมลูใหชัดเจน เพยีงพอ และเหมาะสม  และ

วเิคราะหความเปนไปไดของโครงการในทุก ๆ ดาน เพือ่ใหการดําเนนิงานสามารถตอบสนองวตัถุประสงค 
เปาหมาย และผลท่ีคาดวาจะไดรบัจากโครงการ มคีวามคุมคา กบัการใชจายงบประมาณของทางราชการ 

ขอเสนอแนะ   

 
3. ดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ (Information technology Audit)  จํานวน 1 เรื่อง 

       โดยมปีระเด็นการตรวจสอบ 2 ประเด็น ไดแก 
       ประเด็นที่ 1

                

  ขอมลูงบประมาณแผนงาน/โครงการตามแผนปฏบิติัราชการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2559  (งบพัฒนาจังหวัด) ไดบนัทึกความครบถวน ถูกตอง  

ขอตรวจพบ

      

  ขอมลูงบประมาณท่ีบนัทึกในระบบไมครบถวน  

       1. ผูบริหารไมสามารถนําขอมูลท่ีไมเปนปจจุบันใชในการบริหารจัดการโครงการในพื้นท่ีไดอยางมี
ประสิทธภิาพ และเกดิประโยชนแกการบรหิารงานจังหวดั   ทําใหจังหวดัไมไดรบัประโยชนจากการใชโปรแกรม
ระบบ PADME และทําใหไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคของกระทรวงมหาดไทยท่ีตองการใหมีการนําเทคโนโลยี
เปนเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานของจังหวัดในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของจังหวัด 

ผลกระทบ 

       2. ทําใหรฐับาลตองสูญเสียงบประมาณท่ีใชในการพฒันาโปรแกรมระบบ PADME 

      
       1. การสับเปล่ียนโยกยายของบุคคลากรในหนวยงานตาง ๆ ท่ีไดรับมอบหมายในการนําเขาขอมูล  

สาเหตุ 

       2. เจาหนาท่ียังขาดความรูความเขาใจในการปฏบิติังานโปรแกรมติดตามประเมนิผลแผนงาน
โครงการ ตามแผนปฏบิติัราชการประจําปของจังหวดัและกลุมจังหวดั (PADME) 
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       1. ควรมีการใหความรูแกเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบโปรแกรม  PADME ในเรือ่งโปรแกรม และ
ความสําคัญของการใชโปรแกรมในการบรหิารจัดการ 

ขอเสนอแนะ 

       2. สํานักงานจังหวัด ซึ่งมีหนาท่ีในการกํากับติดตาม ตรวจสอบขอมูลในโปรแกรมฯ ใหถูกตอง
และเปนปจจุบนั ควรมกีารติดตามการปฏบิติังานของสวนราชการอยางใกลชิด และกาํหนดมาตรการในการ
ติดตามเพือ่ใหสวนราชการไดปฏบิติังานเปนไปตามกาํหนด 
       3. จังหวดัควรใหหนวยดําเนนิการรายงานปญหาอปุสรรค  และรวบรวมปญหาดังกลาวแจงให
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงมหาดไทย ซึง่เปนผูดแูลระบบทราบ  เพือ่จะไดนาํไปสูการพฒันาปรบัปรงุ 
เพื่อใหมีการใชงานโปรแกรมระบบอยางมีประสิทธิภาพ 
       ประเด็นที่ 2

                

  การใชขอมูลจากโปรแกรม PADME ในการติดตามผลการดําเนนิโครงการตาม
แผนปฏิบติัราชการประจําป ของจังหวดั 

ขอตรวจพบ

      

  จังหวัดไมมีการใชขอมูลจากโปรแกรม PADME   ในการติดตามผลการดําเนนิ
โครงการตามแผนปฏบิติัราชการประจําปของจังหวดั   

       ผูบรหิารไมไดนาํขอมลูจากโปรแกรม PADME มาใชในการบริหารจัดการโครงการในพื้นท่ีไดอยาง
มีประสิทธภิาพ และเกดิประโยชนสูงสุดในการบรหิารงานจังหวดัได   

ผลกระทบ 

      
       1. การบันทึกขอมูลในระบบไมเปนปจจุบัน จึงไมสามารถนํา ขอมูลจากโปรแกรม PADME ในการ
ติดตามผลการดําเนนิโครงการตามแผนปฏบิติัราชการประจําปของจังหวดัได 

สาเหตุ 

       2. ไมมกีารกาํหนดมาตรการ และความจําเปนในการนาํ ขอมูลจากโปรแกรม PADME ในการ
ติดตามผลการดําเนนิโครงการตามแผนปฏบิติัราชการประจําปของจังหวดั 

      ขอเสนอแนะ
                1. ควรมีการนําขอมูลจากโปรแกรม PADME มาใชในการบรหิารจัดการโครงการในพืน้ท่ี 

  

 ในการติดตามผลการดําเนนิโครงการตามแผนปฏบิตัริาชการประจําปของจังหวดั  โดยนําเสนอในท่ีประชุมของ
จังหวัด  
                2. ควรมกีารรายงานปญหาอปุสรรค  ในการใชขอมลูจากโปรแกรม PADME ในการติดตามผล
การดําเนนิโครงการตามแผนปฏบิติัราชการประจําปของจังหวดั  เสนอกระทรวงมหาดไทยทราบเพือ่จะได
นําไปสู พัฒนาปรับปรุง เพื่อใหมีการใชงานโปรแกรมระบบอยางมีประสิทธิภาพ 
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 4. ดานการปฏิบัติงาน ( Operational Audit)  จํานวน 1 หนวยงาน 
     โดยตรวจสอบดานการปฏบิติังานของสํานกังานสวสัดิการและคุมครองแรงงานจังหวดัภเูกต็   
ผลการปฏิบตังิานของเจาหนาท่ีผูเกีย่วของบางรายการ   ยังไมถูกตองตามวิธีการและข้ันตอนของระเบียบท่ี
เกี่ยวของ สรปุได ดังนี้ 
     4.1 การปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี ระบบเบิกจายเงิน 
                   
          มีการจัดทําระบบการควบคุมภายใน แตจัดทําในภาพรวมของหนวยงาน  

ขอตรวจพบ 

         
         หนวยงานไมมีระบบการควบคุมภายในท่ีจะ ควบคุมการปฏิบัติงาน ดังนั้นมีความเส่ียง ท่ีจะทํา
ใหเกดิความเสียหายตอทางราชการ เนือ่งจากการปฏบิติังานของหนวยงานอาจไมเปนไปตามกฎหมาย ข้ันตอน
ท่ีระเบียบฯ  กาํหนด    

ผลกระทบ 

          
  เจาหนาท่ี  อาจยังขาดความรู ความเขาใจในเรือ่ง ระเบียบ ฯ และ การ จัดทํา ระบบควบคุม
ภายใน ตามมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดินกาํหนด 

สาเหตุ 

          
           ขอใหกาํชับ กาํกบั ดูแล ใหมกีารจัดทํา ระบบ การควบคุมภายใน และการติดตามประเมิน   
ผลการควบคุมภายในของหนวยงาน  และกาํชับใหเจาหนาท่ีปฏบิติังานตามระเบียบ ฯ กาํหนด เพือ่ท่ีจะ
สามารถ ควบคุมและลดความผิดพลาดและความเสียหายท่ีอาจเกดิข้ึน    และเปนการเพิม่ ประสิทธิภาพ ในการ
ปฏิบติังาน 

ขอเสนอแนะ 

    4.2 การบริหารดานพัสดุ 
          
              (1) มกีารจัดทําระบบการควบคุมภายใน แตจัดทําในภาพรวมของหนวยงาน  

ขอตรวจพบ 

                    (2) ไมมีการจัดทําแผนการจัดหาพัสดุ  
           (3) รายงานขอซือ้ขอจาง บันทึกรายละเอยีดไมครบถวน  

          
  หนวยงานไมมีระบบการควบคุมภายในท่ีจะ ควบคุมการปฏิบัติงาน ดังนั้นมีความเส่ียง ท่ีจะ  
ทําใหเกดิความเสียหายตอทางราชการ เนือ่งจากการปฏบิติังานของหนวยงานอาจไมเปนไปตามกฎหมาย 
ข้ันตอนท่ีระเบียบฯ  กาํหนด    

ผลกระทบ 

          
  เจาหนาท่ี  อาจยังขาดความรู ความเขาใจในเรือ่ง ระเบียบ ฯ และ การ จัดทํา ระบบควบคุม
ภายใน ตามมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดินกาํหนด 

สาเหตุ 
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  ขอใหกาํชับ กาํกบั ดูแล ใหมกีารจัดทํา ระบบการควบคุมภายใน และการติดตามประเมิน   
ผลการควบคุมภายในของหนวยงาน  และกาํชับใหเจาหนาท่ีปฏบิติังานตามระเบียบ ฯ กาํหนด เพือ่ท่ีจะ
สามารถ ควบคุมและ ลดความผิดพลาดและความเสียหายท่ีอาจเกดิข้ึน  และเปนการเพิม่ ประสิทธิภาพ ในการ
ปฏิบติังาน  

ขอเสนอแนะ 

 

 5. ดานบริหารจัดการ ( Management Audit)  จํานวน 1 หนวยงาน 
              โดยตรวจสอบดานการบรหิารของสํานกังานจังหวดัภเูกต็  ผลการปฏบิตังิานของเจาหนาท่ี
ผูเกี่ยวของบางรายการ  ยังไมถูกตองตามวิธีการและข้ันตอนของระเบียบท่ีเกี่ยวของ  สรุปไดดังนี้ 
     5.1 การบริหารงบประมาณ  
                     ไมมขีอตรวจพบ 
     5.2 การปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี ระบบเบิกจายเงิน 
                   
                   (1) ไมไดจัดทําระบบการควบคุมภายใน  

ขอตรวจพบ 

                   (2) เอกสารประกอบการเบิกจายไมครบถวน  และไมเรียบรอย 
                   (3) หลักฐานการจายท่ีไดจายเงินเรียบรอยแลวบางรายการไมไดประทับตรา ‘‘จายเงินแลว ’’  
และบางรายการประทับตราแลว แตไมบันทึกช่ือผูจายเงิน และไมมีการลงวันท่ีจายเงิน  

          
  หนวยงานไมมีระบบการควบคุมภายในท่ีจะ ควบคุมการปฏิบัติงาน ดังนั้นมีความเส่ียงท่ีจะทํา
ใหเกดิความเสียหายตอทางราชการ เนือ่งจากการปฏบิติังานของหนวยงานอาจไมเปนไปตามกฎหมาย ข้ันตอน
ท่ีระเบียบ ฯ กาํหนด    

ผลกระทบ 

          
                    เจาหนาท่ี  อาจยังขาดความรู ความเขาใจในเรือ่ง ระเบียบ ฯ และ การ จัดทํา ระบบควบคุม
ภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกาํหนด 

สาเหตุ 

          
  ขอใหกาํชับ กาํกบั ดูแล ใหมกีารจัดทํา ระบบการควบคุมภายใน และการติดตามประเมิน   
ผลการควบคุมภายในของหนวยงาน  และกาํชับใหเจาหนาท่ีปฏบิติังานตามระเบียบ ฯ กาํหนด เพือ่ท่ีจะ
สามารถ ควบคุมและ ลดความผิดพลาดและความเสียหายท่ีอาจเกดิข้ึน และเปนการเพิม่ ประสิทธิภาพ ในการ
ปฏิบติังาน   

ขอเสนอแนะ 

     5.3 การบริหารดานพัสด ุ
                   
                    (1) ไมไดจัดทําระบบการควบคุมภายใน  

ขอตรวจพบ 

                    (3) ใบส่ังจางบางรายการไมไดปดอากรแสตมป  
                    (4) รายงานขอซือ้ขอจาง บันทึกรายละเอยีดไมครบถวน  
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                    หนวยงานไมมรีะบบการควบคุมภายในท่ีจะ ควบคุมการปฏิบัติงาน ดังนั้นมีความเส่ียงท่ีจะทํา
ใหเกดิความเสียหายตอทางราชการ เนือ่งจากการปฏบิติังานของหนวยงานอาจไมเปนไปตามกฎหมาย ข้ันตอน
ท่ีระเบียบ ฯ กาํหนด    

ผลกระทบ 

          
                    เจาหนาท่ี  อาจยังขาดความรู ความเขาใจในเรือ่ง ระเบียบ ฯ และ การ จัดทํา ระบบควบคุม
ภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกาํหนด 

สาเหตุ 

          
                    ขอใหกาํชับ กาํกบั ดูแล ใหมกีารจัดทํา ระบบ การควบคุมภายใน และการติดตามประเมิน             
ผลการควบคุมภายในของหนวยงาน  และกาํชับใหเจาหนาท่ีปฏบิติังานตามระเบียบ ฯ กาํหนด เพือ่ท่ีจะ
สามารถ ควบคุมและ ลดความผิดพลาดและความเสียหายท่ีอาจเกดิข้ึน และเปนการเพิม่ ประสิทธิภาพ ในการ
ปฏิบติังาน 

ขอเสนอแนะ 

 
  6. การใหคําปรึกษา  
       หนวยตรวจสอบภายในจังหวดัภเูกต็ไดกาํหนดหนาท่ีความรบัผิดชอบในผลงานตามหนาท่ี
ดานการบริการใหคําปรึกษา  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหความเห็นแกผูบริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ  ขอบังคับ  คําส่ัง มติ และนโยบายของสวนราชการ  และใหสวนราชการตาง ๆ ปฏบิติังานใหเปนไป
ตามกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ  คําส่ัง  มติและนโยบายท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้เพื่อเพิ่มคุณคา ลดความเส่ียงและ
ปรบัปรงุการปฏบิติังานใหแกสวนราชการในการปฏบิติังานดานตางๆ  ใหมปีระสิทธภิาพ  ประสิทธผิล  และ
ประหยัด โดยผลการใหคําปรึกษาดังนี้ 
      1) การใหความเห็นในเรื่องการจัดซื้อจัดจางในการปฏบิติัตามระเบียบสํานกันายกรฐัมนตรี
วาดวยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และแกไขเพิม่เติม และประกาศสํานกันายกรฐัมนตร ีเรือ่ง แนวทางปฏบิติัในการ
จัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : e-market) และดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e-bidding)  ประกอบดวยเรื่องดังตอไปนี ้
  - ขออนุมัติโครงการ  
  - แตงต้ังคณะกรรมการกาํหนดราคากลางและกาํหนดรายละเอยีดคุณลักษณะ  คณะกรรมการ
พจิารณาผลการประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส คณะกรรมการตรวจการจาง และผูควบคุมงาน  และอื่น ๆ 
  - ขออนมุติัราคากลาง และอนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
  - รายงานขอซือ้ ขอจางตามระเบียบฯ ขอ 27 พรอมรางประกาศและรางเอกสารประกวดราคา
เพือ่ใหหวัหนาสวนราชการเห็นชอบและเผยแพรบนเวบ็ไซต  
  - ขออนุมัติจางออกแบบโดยวิธีพิเศษ  
  - นาํรางประกาศและ รางเอกสารประกวดราคาข้ึนเวบ็ไซตเพือ่รบัฟงคําวจิารณ 
  - จัดทําและเผยแพรประกาศและเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส  
  - การพจิารณาผลฯ  รายงานการพิจารณาตอหัวหนาสวนราชการพรอมเสนอส่ังซื้อหรือส่ังจาง 
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  - ลงนามในสัญญา   
  - การตรวจรับ พสัดุ/งานจาง 
  - ขอแกไขสัญญาจาง  
  - ขออนุมัติเบิกจายคาจางลวงหนา  
  - ส่ังหยุดงาน  
  - แจงการเรยีกคาปรบัตามสัญญา จาง 
  - ยกเลิกการดําเนนิการจาง  
  - คืนหลักประกันสัญญา  
  - การแจงไมขอเบิกคาจางลวงหนา 15 %  
  - การพิจารณาลงโทษผูท้ิงงาน  

 - การคํานวณเงนิชดเชยคางานกอสราง คา ( K) 
 - ขอยกเลิกรางประกาศและรางเอกสารประกวดราคา  
 - การสงมอบพื้นท่ีงาน  

    2) ใหความเห็นในการปฏบิติัตามระเบียบวาดวยการบรหิารงานของสวนราชการ พ.ศ. 
2553  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมฯ  การเบิกจายคารกัษาพยาบาล  คาใชจายใน
การเดินทางไปราชการ คาเชาบาน  คาเลาเรยีนบุตร และอื่น ๆ  เชน 
  - ขออนมุติัจายเงนิสินบนรางวลั ตามระเบียบกรมการจัดหางาน ตาม พรบ.การทํางานของคน
ตางดาว 
  - ขออนุมัติโอน  ปรบั สงคืน และเปล่ียนแปลงงบประมาณเหลือจาย 
  - การวนิจิฉัยการตรวจสอบงบการเงนิ  
  - ขอใชมาตรการบังคับทางปกครอง  
  - การกาํกบัดูแลการใชงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
  - ขออนุมัติจายเงินอุดหนุน 
  - ขอทําความตกลงเบิกจายคาอาหารในการประชุม  

 - ขออนุมัติผอนผันการสงชดใชเงินยืมสะสมเทศบาล  
 - โครงการตามมาตรการสงเสรมิความเปนอยูระดับตําบล  

    3) ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535  
และแกไขเพิ่มเติม และประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส   (Electronic Market : e-market)  และดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Bidding : e-bidding)  ระเบียบวาดวยการบรหิารงานของสวนราชการ พ.ศ. 2553  ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การเบิกจายคารกัษาพยาบาล  คาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาเชาบาน  
คาเลาเรยีนบุตร และอื่น ๆ  
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  7. ผลการดําเนินงานดานอื่น ๆ  

      7.1 การปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของจังหวัดและงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
             1 . ใหคําปรกึษาการ จัดซือ้จัดจาง การบรหิารงบประมาณ งบประมาณของสวนราชการ   
งบประมาณจังหวดัและงบประมาณกลุมจังหวดัของสวนราชการตางๆ  ในจังหวดั      
      2 . สอบทานและใหความเห็นการเสนอเรือ่งการปฏบิติัตามระเบียบ คําส่ัง ขอบังคับ และ
มติคณะรัฐมนตรี การบรหิารงบประมาณ งบประมาณจังหวดั และการจัดซือ้จัดจางท่ีสวนราชการเสนอ 
ผูวาราชการจังหวดั และรองผูวาราชการจังหวดั    
      3 . แจงเวียนหนังสือส่ังการ และหนังสือแจงขอสังเกตของกระทรวงมหาดไทย 
      4. การดําเนนิการตามประกาศคณะรกัษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี 104/2557 
      5. รายงานผลการปฏบิติังานตรวจสอบภายใน ครัง้ท่ี 3  
      6. ประชุมช้ีแจงแนวทางการตรวจสอบ และประเมนิผลภาคราชการ  
      7 . รายงานผลการเรงรดั ติดตามกรณีเงนิขาดบัญชี หรอืเจาหนาท่ีของรฐัทุจรติ 
      8 . เปนทีมท่ีปรกึษาตามมาตรการเพิม่ประสิทธภิาพ ฯ ประจํากระทรวงมหาดไทย 
      9. สอบทานการกนัเงนิไวเบิกเหล่ือมป ฯ ในระบบ GFMIS  การ LIST  และ CONFIRM 
      10 . เปนคณะกรรมการบรกิารขอมลูขาวสารของทางราชการในสํานกังานจังหวดั 
      11. ประเมนิผลการปฏบิติังานดานบัญชีของสวนราชการประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 
      12. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบกล่ันกรอง/กิจกรรมขององคการบริหารสวนจังหวัด 
และเทศบาลท่ีรายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจางโดยวิธีพิเศษ จังหวัดภูเก็ต 
      13. ประชุมคณะกรรมการบรหิารงานจังหวดัแบบบูรณาการ  
      14. ประชุมกรมการจังหวัด และหัวหนาสวนราชการจังหวัดภูเก็ต  
      15. ประชุมหัวหนาสวนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  
      16. ชวยงานรัฐพิธีของจังหวัด งานรับเสด็จ  

        7.2 การพัฒนาบุคลากรประจําป 
   หนวยตรวจสอบภายในจังหวัดภูเก็ตมีอัตรากําลังเจาหนาท่ี 2 ราย ในปงบประมาณ 
2559  ผูตรวจสอบภายใน เขารวมอบรมสัมมนาจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 
   นางสาวอรพินทร  อาจหาญ
   1 . โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สรางเสริมองคความรูในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจรติ” สําหรบัผูตรวจสอบภายใน สังกดักระทรวงมหาดไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
ระหวางวันท่ี 16 - 19 พฤศจิกายน 2558                     

 ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ 

   2. โครงการ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ของผูตรวจสอบภายในภาครัฐสูวิชาชีพ ระหวางวันท่ี  
17 - 18 ธันวาคม 2558 
   3. โครงการพฒันาผูตรวจสอบภายในภาครฐั ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหวาง
วันท่ี 28 - 29 มีนาคม 2559  
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   4. การสัมมนา เรื่อง “เทคนคิการเพิม่ประสิทธภิาพการบรหิารราชการจังหวดั เขาสู
ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” ระหวางวันท่ี 1 - 3 กันยายน 2559 
   นางสาวสุมาลี  พรหมเกตุ
   1. การศึกษาอบรมหลักสูตรนกับรหิารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) 
รุนท่ี 29 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 ระหวางวันท่ี 19 เมษายน –  26 พฤษภาคม 2559 

  ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 

   2. โครงการประชุมรบัฟงความคิดเห็นแนวทางการตรวจสอบภายในของสวนราชการ 
วันท่ี 3 มิถุนายน 2559 
   3. โครงการสัมมนาการตรวจสอบภายในภาครัฐประจําป วันท่ี 1 สิงหาคม 2559  
   4. การสัมมนา เรื่อง “เทคนคิการเพิม่ประสิทธภิาพการบรหิารราชการจังหวดั เขาสู
ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” ระหวางวันท่ี 1 –  3 กันยายน 2559 

        7.3 การประเมินตนเอง  
   การประเมนิตนเองของหนวยตรวจสอบภายใน เปนกระบวนการในการสอบทานและ
ประเมินประสิทธผิลงานตรวจสอบภายในของหนวยตรวจสอบภายใน ใหเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในและจรยิธรรมของผูตรวจสอบภายในของสวนราชการ เพือ่นาํไปสูการปรบัปรงุและพฒันาการปฏบิติังาน
ตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยมีการประเมินตนเองในแตละหัวขอ ดังนี้ 
   1. มาตรฐานดานคุณสมบัติ 
   2. มาตรฐานดานการปฏบิติังาน 
   3. จริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน 
           
    1. ชวยใหการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดภูเก็ต  

ประโยชนท่ีจะไดรับ 

มีคุณภาพ  และผลงานเปนท่ียอมรับจากผูบริหารและหนวยรับตรวจ 
    2. ชวยใหการปฏบิติังานของหนวยตรวจสอบภายในจังหวดัภเูกต็เปนไปตาม  
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจรยิธรรมของผูตรวจสอบภายในของสวนราชการ 
   3. ชวยใหหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดภูเก็ต สามารถดําเนินการพัฒนาและ  
ปรับปรุงงานตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
   4. ชวยใหหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดภูเก็ตมีเครื่องมือในการสอบทานกระบวน  
การปฏิบติังานดวยตนเอง   
    5. ชวยใหผูบรหิารทราบผลการปฏบิติั   และปญหาอปุสรรคในการปฏบิติังาน  
ตรวจสอบภายในของหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดภูเก็ต 
    6. ชวยใหผูบริหาร   และหนวยรับตรวจมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานของหนวย  
ตรวจสอบภายในจังหวดัภเูกต็วา   ไดปฏบิติังานเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจรยิธรรมของ 
ผูตรวจสอบภายในของสวนราชการ 
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        7.4 การสํารวจความพึงพอใจ  
   การสํารวจความพงึพอใจเพือ่ตอ งการทราบระดับความพงึพอใจของผูรบับรกิารตอ
ผลการปฏิบตังิานของหนวยตรวจสอบภายใน  เพื่อนําผลสํารวจ  รวมท้ังขอคิดเห็น   และขอเสนอแนะท่ีเปน
ประโยชนจากผูรบับรกิารมาทบทวน และวเิคราะหเพือ่กาํหนดแนวทางในการพฒันาและปรบัปรงุงาน และเปน
แนวทางในการพฒันาบุคลากรในการสรางความประทับใจ    และความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ  โดยมีการ
สํารวจความพึงพอใจในแตละดาน ดังนี้  
   1. ความพึงพอใจดานภาพรวมของหนวยตรวจสอบภายใน 

   2. ความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน  

  3. ความพึงพอใจตอการปฏบิติังานตรวจสอบภายใน 
  4. ความพึงพอใจตอการรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
  5. ความพึงพอใจดานจริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

              
                                                                                                               
                                                                                                                

 
 

 

รายนามเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 
 
 

       1.     นางสาวอรพนิทร     อาจหาญ         นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ 
       2.     นางสาวสุมาลี  พรหมเกตุ               นกัวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


