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สวนที่ 1
ความทั่วไป
สัญลักษณประจําจังหวัดภูเก็ต

ตราประจําจังหวัดภูเก็ต
เปนรูปอนุสาวรียสองวีรสตรี อยูในวงกลมลอมดวยลายกนก ซึ่งแสดงถึงวีรกรรมอันหาวหาญ
ของทาวเทพกระษัตรีและทาวศรีสนุ ทร ทีไ่ ดปกปองเมืองถลางใหพน จากการรุกกรานของพมาเมือ่ ปลายป
มะเส็ง พ.ศ. 2328

ธงประจําจังหวัดภูเก็ต
ธงประจําจังหวัดภูเก็ต ทําดวยผาสีฟามีขอบสีขาว
กระษัตรี และทาวศรีสุนทร ดานหลัง เปนรูปภูเขาอยูในวงกลม

ตรงกลางปกภาพวาด รูปทาวเทพ -
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ตนไมประจําจังหวัดภูเก็ต

คือ “ตนประดู” (Pterocarpus indicus Willd)

ดอกไมประจําจังหวัดภูเก็ต

คือ " ดอกเฟองฟา " ( Bougainvillea, Peper Flower)

คําขวัญจังหวัดภูเก็ต

" ไขมุกอันดามัน สวรรคเมืองใต หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพอแชม "
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ประวัติจังหวัดภูเก็ต
“ภูเก็ต” เปนเมืองเล็กที่เปนเมืองทามาตั้งแตอดีต มีทรัพยากรที่สําคัญ คือ “ดีบกุ ” ซึ่งใช
ในการแลกเปลีย่ นอาวุธ และอาหารจากชนชาติทเ่ี ดินเรือมาติดตอ มีอาํ พันและไขมกุ เปนทรัพยากรทางทะเล
ไวถวายราชสํานัก ภูเก็ตเปนเมืองทีพ่ ฒ
ั นาการขยายเขตสืบเนือ่ งมาจากเมืองถลาง เจาเมืองถลางและเจาเมือง
ในภูเก็ตจึงเปนคนในทองถิน่ บาง คนทีร่ าชสํานักสวนกลางจัดสงมาบางและเปนชาวตางชาติทเ่ี ขามาพึง่ พระบรม
โพธิสมภารจนเปนที่ไววางพระราชหฤทัยในพระมหากษัตริยแหงกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และสืบเนื่องมาสู
กรุงเทพฯ บาง บรรดาเจาเมืองทีไ่ ดรบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ โปรดเกลาฯ พระราชทานบรรดาศักดิใ์ หเปนถึงพระ
ยา และมีผูมาดูแลตางพระเนตรพระกรรณถึงชั้นเจาพระยานั้น ไดแสดงใหเห็นถึงความสําคัญประการหนึ่งของ
หัวเมืองในแถบภูมิภาคนี้
ชือ่ “ภูเก็ต” ปรากฏในราชกิจจานุเบกษามาตัง้ แต พ.ศ. 2450 กอนหนานี้ใช “ภูเก็จ” ซึ่ง
ปรากฏหลักฐานชัดเจนในจดหมายของทานผูหญิงจัน เมื่อ พ.ศ. 2328 ทีเ่ ขียนถึงกัปตันฟรานซิส ไลท โดย
เนื้อหาสวนหนึ่งกลาวถึงบุตรชาย คือ พระยาถลางเทียน เมื่อครั้งเปนเจาเมืองภูเก็จ ความวา “ใหบอกไปแก
เมืองภูเก็จใหแจง ขาเจาจะเอาลงมาให”
การใชชอ่ื “ภูเก็จ” ซึ่งแปลวา “เมืองภูเขาแกว” อันเปนชื่อที่สอดคลองกับความหมายเดิม
ของชื่อสถานที่จังหวัดนี้มาแตโบราณกาล คือ มณิกคราม ซึ่งหมายถึง “แกว” โดยปรากฏหลักฐานนี้มาตั้งแต
พ.ศ. 1568 สวนชื่อที่ชาวตางประเทศไดกลาวถึงเกาะภูเก็ต หรือสถานที่ที่เปนจังหวัดภูเก็ตมีมาตั้งแตโบราณ
กาลนั้น คือ ยังซีลอน (JUNK CEYLON) สิลนั ถลาง ภูเก็จ และ ภูเก็ต

วิสัยทัศนจังหวัดภูเก็ต (Vision)

“ภูเก็ตเมืองทองเที่ยวนานาชาติ บนพื้นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน”

พันธกิจ (Mission)

๑. เรงสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยวสูมาตรฐานการทองเที่ยวระดับโลก
๒
. กําหนดทิศทางการทองเที่ยวภูเก็ตสูความรวมมือระดับโลก
3. สนับสนุนการทองเที่ยวภูเก็ตควบคูกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
4. สรางภาพลักษณที่ดีของภูเก็ต
5. สงเสริมความมั่นคงในสังคมตลอดจนระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและ
นักทองเที่ยว
6. สนับสนุนเครือขายความรวมมือในการปองกันและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและ
นักทองเที่ยว
7. ปรับรูปแบบการบริหารใหมสี มรรถนะรองรับการทองเทีย่ วสูม าตรฐาน
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8. ปรับเปลีย่ นทัศนคติ วัฒนธรรมองคกรใหสอดคลองในการทํางานภายใตหลักบริหารการจัดการ
บานเมืองที่ดี (Good Government)
9. พัฒนาองคกรใหมีสมรรถนะสูงในการแขงขัน
. 10 . สรางแหลงทองเที่ยวและบริการใหม โดยเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนสู
เศรษฐกิจสรางสรรค
11. สรางโอกาสและกระจายรายไดในสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ําดวยการพัฒนาศักยภาพ
ผูป ระกอบการและแรงงานสูม าตรฐานนานาชาติ

เปาประสงครวม (Objectives)

1. สรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยสงเสริมใหมีนักทองเที่ยวที่หลากหลายจากทั่วโลก
มีการพัฒนาคุณภาพของการบริการดานการทองเทีย่ ว มีการพัฒนาเพือ่ เพิม่ มาตรฐานของเมืองในดานตางๆ
และมีการกระจายรายไดอยางทั่วถึง
2. สรางความเชื่อมั่นใหกับนักทองเที่ยวและประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดย
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีระดับการเตือนภัยที่ดีมีประสิทธิภาพ
3. สงเสริมการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และใหมีการบริหารจัดการเพื่อเปน
ฐานในการสรางรายไดดานการทองเที่ยวอยางยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต (Strategies)

ยุทธศาสตรที่ ๑ : แหลงทองเที่ยวทางทะเลที่มีมาตรฐานระดับโลก
กลยุทธหลัก โดยเรียงตามหลักหวงโซคุณคา (Value Chain) ดังนี้
(1) สรางอัตลักษณ คานิยมความรักภูเก็ตบนพืน้ ฐานของวัฒนธรรม ประเพณี
วิถชี วี ติ ทีด่ งี ามของภูเก็ต
(2) สรางเครือขายความรวมมือการพัฒนาสูมาตรฐานของการทองเที่ยว
(3) สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาแหลงกิจกรรม การบริการ ความปลอดภัย
โครงสรางพืน้ ฐาน สูม าตรฐานการทองเทีย่ ว
(4) สงเสริม และพัฒนาการเชื่อมโยงการทองเที่ยวทางทะเล
(5) พัฒนาคุณภาพอาหารปลอดภัย
(6) อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ ๒ : สรางความเชื่อมั่นใหแกนักทองเที่ยวและประชาชน
กลยุทธหลัก โดยเรียงตามหลักหวงโซคุณคา (Value Chain) ดังนี้
(1)
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวภูเก็ตเชิงรุก สงเสริม ขยายตลาดการทองเที่ยว
ทัง้ ในและตางประเทศ (Road show)
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(2)
(3)
(4)
(5)

สงเสริมเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว การประชาสัมพันธ การบริการ
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
มีการบริหารจัดการระบบปองกัน/เฝาระวังความเสี่ยงหรือวิกฤตการณการ
ทองเที่ยวการเตรียมความพรอม และระบบชวยเหลือนักทองเที่ยวทางทะเลที่มี
มาตรฐาน
สงเสริมภาคีความรวมมือทุกภาคสวนเพื่อการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน
สงเสริม สนับสนุน และสรางจิตสํานึกใหคนในชุมชน กลุมพลังมวลชน
อาสาสมัครมีสวนรวมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ ๓ : พัฒนาองคกรใหสามารถรองรับการพัฒนาการทองเที่ยวสูมาตรฐานสากล
กลยุทธหลัก โดยเรียงตามหลักหวงโซคุณคา (Value Chain) ดังนี้
(1) สงเสริมการมีกลไกความรวมมือที่ดีในการทํางานรวมกันในจังหวัดภูเก็ต
(2) สรางบรรยากาศในการลงทุน
และสงเสริมความรวมมือจากองคกร
ตางประเทศ
(3) สงเสริม พัฒนาหนวยงาน องคกร บุคลากรใหมสี มรรถนะรองรับดานการ
ทองเที่ยวและมีมาตรฐาน
(4) มีการพัฒนาคุณภาพ นวัตกรรม ของสินคาและบริการดานการทองเทีย่ ว
ที่มีมาตรฐาน

สวนที่ 2
แผนการตรวจสอบภายใน
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แผนการตรวจสอบประจําป
จากมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ของสวนราชการ
แผนการตรวจสอบ หมายถึง แผนการปฏิบัติงานที่หัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายในจัดทําขึ้น โดยจัดทําไว
ลวงหนาเกี่ยวกับเรื่องที่จะตรวจสอบ จํานวนหนวยรับตรวจ ระยะเวลาทีใ่ ช ในการปฏิบตั งิ าน ผูรับผิดชอบใน
การตรวจสอบ รวมทัง้ งบประมาณทีใ่ ชในการปฏิบตั งิ านตรวจสอบ เพือ่ ประโยชนในการสอบทานความกาวหนา
ของการปฏิบตั งิ านงานตรวจสอบเปนระยะๆ และใหปฏิบตั ิงานไดอยางราบรื่นทันตามกําหนดเวลา
หนวยตรวจสอบภายในจังหวัด
ภูเก็ต ไดมกี ารจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559 โดยในการวางแผนการตรวจสอบนัน้ ไดจดั ทําแผนการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสีย่ ง
จัดลําดับความสําคัญกอนหลังของหนวยงานที่จะทําการตรวจสอบเพื่อ ใหสอดคลองกับเปาหมายของสวน
ราชการ

วัตถุประสงคการตรวจสอบ

๑. เพือ่ พิสจู นความถูกตองและเชือ่ ถือไดของขอมูลและตัวเลขตางๆ ทางดานการเงิน และดานอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวของ
๒. เพือ่ ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุ
และทรัพยสิน ใหเปนไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งและมติคณะรัฐมนตรี
๓. เพือ่ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนใหขอ เสนอแนะวิธกี าร หรือมาตรการในการ
ปรับปรุงแกไข เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัดยิ่งขึ้น รวมทั้งให
ขอเสนอแนะเพื่อปองปรามมิใหเกิดความเสียหาย หรือการทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับการเงิน หรือทรัพยสินตางๆ
ของทางราชการ
๔. เพื่อเพิ่มคุณคา ลดความเสีย่ ง และปรับปรุงการปฏิบตั งิ านของหนวยรับตรวจ เพื่อใหหัวหนาสวน
ราชการทราบปญหาการปฏิบตั งิ านของผูใ ตบงั คับบัญชา และสามารถตัดสินใจแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยาง
รวดเร็วและทันเหตุการณ

ขอบเขตการตรวจสอบ

หนวยตรวจสอบภายในจังหวัดภูเก็ต ไดวางแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕
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โดยเสนอผูวาราชการจังหวัดภูเก็ตอนุมัติภายในเดือนกันยายน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
ตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยกําหนดขอบเขตการตรวจสอบดานการเงิน การบัญชีและ
การปฏิบตั ติ ามขอกําหนด ดานการดําเนินงาน ดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ดานการปฏิบตั งิ าน ดานการ
บริหาร และการใหคาํ ปรึกษา รายละเอียดดังตอไปนี้
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1.
ดานการเงิน การบัญชี และการปฏิบัติตามขอกําหนด (Financial & Compliance) ของหนวยรับ
ตรวจ 3 หนวย และโครงการ จํานวน 5 โครงการ ดังนี้
(1) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต
(2)
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต
(3) สํานักงานจังหวัดภูเก็ต
(4) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดภูเก็ต เปน
ผูร บั ชอบโครงการ งบประมาณ 13,006,600 บาท
(5) โครงการ
Andaman Safety Kitchen สํานักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต เปนผูรับผิดชอบ
โครงการ งบประมาณ 468,300 บาท
(6) โครงการสงเสริม พัฒนากลไกการตลาดการผลิต สินค า OTOP สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดภูเก็ต เปนผูร บั ผิดชอบโครงการ งบประมาณ 1,342,600 บาท
(7) โครงการพัฒนาคุณภาพแรงงานในอุตสาหกรรมเพือ่ เพิม่ คุณภาพแรงงานและแกไขปญหาการ
ขาดแคลนแรงงาน ศูนยพฒ
ั นาฝมอื แรงงานจังหวัดภูเก็ต เปนผูร บั ผิดชอบโครงการ งบประมาณ 1,548,000
บาท
(8) โครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ สงเสริมการเลี้ยงไกพื้นเมือง สํานักงานปศุสัตว
จังหวัดภูเก็ตเปนผูร บั ผิดชอบโครงการ งบประมาณ 650,600 บาท
2.

ดานการดําเนินงาน (Performance) จํานวน 2 โครงการ คือ
(๑) โครงการพัฒนา แหลงทองเที่ยวและเรียนรูดานวัฒนธรรม กิจกรรม : ปรับปรุงตกแตงภายใน
พิพิธภัณฑ บาบาเมืองภูเก็ต ตําบลตลาดใหญ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดภูเก็ต เปนผูร บั ผิดชอบโครงการ งบประมาณ ๑3,875,๐๐๐ บาท
(๒) โครงการ ปองกันน้ําทวมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต กิจกรรม : กอสรางเขื่อนกันตลิ่งริมทะเล บาน
แหลมตุกแก ระยะทาง 190 เมตร หมู 4 ตําบลรัษฎา อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต สํานักงานโยธาธิการและผัง
เมืองจังหวัดภูเก็ต เปนผูร บั ผิดชอบโครงการ งบประมาณ 12,350,๐๐๐ บาท
3.

ดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ (Information technology) จํานวน ๑ เรื่อง
ตรวจสอบระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ ตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจําปของจังหวัด
และกลุมจังหวัด (PADME)
4. ดานการปฏิบัติงาน
(Operational Audit) จํานวน 1 หนวยงาน
5. ดานการบริหาร
(Management Audit) จํานวน 1 หนวยงาน
6. การใหคําปรึกษา
ใหคําแนะนําปรึกษาแกหนวยรับตรวจ เพื่อเพิ่มคุณคาลดความเสี่ยง และ
ปรับปรุงการปฏิบตั งิ านของหนวยรับตรวจ ในเรือ่ งการเงินบัญชี พัสดุ การบริหารความเสีย่ ง การงบประมาณ
การควบคุมภายใน การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทีใ่ ชปฏิบตั งิ าน ฯลฯ
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ผูรับผิดชอบการตรวจสอบ
1. นางสาว
อรพินทร อาจหาญ
2. นาง
สาวสุมาลี พรหมเกตุ

ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ
ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ

งบประมาณ
งบประมาณทีจ่ ะใชในการตรวจสอบ ประกอบดวย
1. คาใชจา ยในการเดินทาง
ตรวจสอบ เปนเงิน
2. คาอบรม/สัมมนา เปนเงิน
160,000 บาท
3. คาวัสดุ
เปนเงิน
รวมทัง้ สิน้

30,000 บาท
10,000 บาท
200,000 บาท

สวนที่ 3
ผลการปฏิบัติราชการ
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ผลการตรวจสอบ

หนวยตรวจสอบภายในจังหวัดภูเก็ต ไดปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน
แลวเสร็จ เปนไปตามแผนการ
ตรวจสอบประจําป 2559 ดานการเงิน การบัญชีและปฏิบตั กิ ารตามขอกําหนด ( Financial& Compliance)
จํานวน 3 หนวยงาน 5 โครงการ ดานการดําเนินงาน (Performance) จํานวน 2 โครงการ ดานเทคโนโลยี
และสารสนเทศ (Information technology) จํานวน 1 เรื่อง ดานการปฏิบตั งิ าน ( Operational) จํานวน
1 หนวยงาน ดานการบริหาร ( Management) จํานวน 1 หนวยงาน และใหคาํ ปรึกษาแกสว นราชการ
สรุปผลการตรวจสอบได ดังนี้
1. ดานการเงิน การบัญชีและการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ (Financial & Compliance) จํานวน
3 หนวยงาน 5 โครงการ ดังนี้
1.1 สวนราชการสวนภูมิภาค จํานวน 3 หนวยงาน ดังนี้
(1) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต
(2)
สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต
(3) สํานักงานจังหวัดภูเก็ต
ผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ผูเกี่ยวของบางรายการและบางหนวยงาน ยังไมถูกตองตามวิธีการ
และขั้นตอนของระเบียบที่เกี่ยวของ สรุปได ดังนี้
1.1 การเก็บรักษาเงิน
ไมมขี อ ตรวจพบ
1.2 เงินฝากธนาคาร
ไมมขี อ ตรวจพบ
1.3 เงินยืมทดรองราชการ
ขอตรวจพบ
(1) สัญญายืมเงินบางสัญญาไมเรียบรอย เชน ไมระบุวันครบกําหนด วันที่ยืม ฯลฯ
(2)
ผูยืมสงใชคืนเงินยืมลาชา เกินกําหนดในสัญญา และมีการบันทึกการสงใชคืนเงินยืมไวดานหลัง
สัญญายืมเงินไมครบทุกฉบับ
(3) การดําเนินการเกีย่ วกับเงินทดรองราชการปฏิบตั ไิ มครบถวนตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2547 และระบบการบันทึกบัญชี และควบคุมเงินทดรอง
ราชการตามหนังสือที่ กค 0423.3 /ว.439 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2552
ขอเสนอแนะ
ขอใหสง่ั การเจาหนาทีผ่ รู บั ผิดชอบถือปฏิบตั ติ ามระเบียบฯ โดยเครงครัด ใหมกี ารสงใชเงินยืม
ทดรองราชการเปนไปตามกําหนด รวมทัง้ แตงตัง้ เจาหนาทีผ่ ตู รวจสอบเงินทดรองราชการ และจัดใหมกี าร
ควบคุมตรวจสอบรายการเคลือ่ นไหวในทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ และเงินคงเหลือใหถกู ตองตรงกัน แลว
ลงลายมือชื่อกํากับใหเรียบรอย
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1.4 เงินยืมราชการ
(1)
สัญญายืมเงินบางสัญญาไมเรียบรอย เชน ไมระบุวันครบกําหนด วันที่ยืม ฯลฯ
(2)
ผูยืมสงใชคืนเงินยืมลาชาเกินกําหนดและมีการบันทึกการสงใชคืนเงินยืมไวดานหลังสัญญายืม
เงินไมครบทุกฉบับ
(3) การสงใชเงินยืมราชการไมไดออกใบรับใบสําคัญไว และใบรับใบสําคัญ และ
ใบเสร็จรับเงินที่มีการสงใชเงินยืมไมครบถวน
(4)
ลูกหนี้รายเดิมยืมเงินใหมโดยที่ยังไมไดสงใชเงินยืมในสัญญาเกา
ขอเสนอแนะ
ขอใหสง่ั การเจาหนาทีผ่ รู บั ผิดชอบปฏิบตั เิ ปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง
การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 หมวด 5 ใหครบถวนโดยเครงครัด และควรมีมาตรการ
ควบคุมติดตามเรงรัดลูกหนีใ้ หสง ใชคนื เงินยืมภายในกําหนด โดยการสอบทาน และกําหนดระบบการควบคุม
ภายในใหครอบคลุมระบบเงินยืมของหนวยงาน
1.5 การรับและนําเงินสงรายไดแผนดิน/เงินฝากคลัง
ไมมขี อ ตรวจพบ
1.6 การจายเงิน (ใบสําคัญคูจาย)
(1) รายงานขอซือ้ ขอจาง บันทึกรายละเอียดไมครบถวน 7 ขอ ซึง่ ไมเปนไปตามระเบียบฯ
(
2) เอกสารหลักฐานการเบิกจายไมครบถวน และไมเรียบรอยบางรายการ
(3)
รายงานขอซื้อขอจางมีการอางระเบียบไมถูกตอง
(4)
การแตงตั้งคณะกรรมการในการจัดซื้อจัดจางมีการแตงตั้งคณะกรรมการไมถูกตอง
(5) ใบสัง่ จางปดอากรแสตมปไมครบถวน
(6) ใบสงมอบงาน/พัสดุไมมีการลงรับเอกสาร อีกทั้งเมื่อมีการตรวจรับพัสดุแลว ไมปรากฏ
ลายมือชือ่ หัวหนาสวนราชการรับทราบผลการตรวจรับงาน/พัสดุ
(7) การปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการกรณีลกู จางชัว่ คราว ไมมกี ารสงมอบงาน และตรวจรับ
งานในสวนทีป่ ฏิบตั งิ านเกินจากกําหนดในสัญญาจางเหมา
(8) หลักฐานการจายที่ไดจายเงินเรียบรอยแลวบางรายการไมไดประทับตรา
‘‘จายเงินแลว ’’
และบางรายการประทับตราแลว แตไมบนั ทึกชือ่ ผูจ า ยเงิน และไมมกี ารลงวันทีจ่ า ยเงิน
(9)
การจายเงินโอนเขาบัญชีเจาหนี้ ผูมีสิทธิรับเงินโดยตรง มีเพียงรายงานในระบบตามแบบที่
กระทรวงการคลังกําหนดเปนหลักฐานการจาย แตใบเสร็จรับเงินแนบไวใหตรวจสอบไมครบถวน
(10) การเบิกจายเงินการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ เบิกเงินเกินกวาทีข่ ออนุมตั ไิ ว
(11) มีการวางเบิกเงินกอนวันที่ 15 ของเดือนกรณีคา จางเหมาบริการบุคคลธรรมดา
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ขอเสนอแนะ
ขอใหสง่ั การเจาหนาทีผ่ รู บั ผิดชอบปฏิบตั ใิ หครบถวนโดยเครงครัด โดยปฏิบตั เิ ปนไปตาม
ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ
1.7 ยานพาหนะ
(1) มีการบันทึกในใบขออนุญาตใชรถสวนกลาง (แบบ3) สมุดบันทึกการใชรถสวนกลาง 4)
(แบบ
สมุดแสดงรายการซอมบํารุงรถแตละคัน (แบบ6) แตบันทึกไมเปนปจจุบัน
(2) ไมมีการสํารวจกําหนดเกณฑใชสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
ขอเสนอแนะ
ขอใหสั่งการเจาหนาที่ผูรับผิดชอบปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
รถราชการ พ.ศ. 2523 และที่แกไขเพิ่มเติม
1.8 วัสดุและครุภัณฑ
(1) มีการจัดทําทะเบียนคุมวัสดุแตบนั ทึกไมเปนปจจุบนั
(2) มีการจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินเปนไปตามรูปแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด แตบันทึกรายการไม
ครบถวน
(3) มีครุภัณฑชํารุดที่ยังไมไดตัดจําหนายเปนไปตามระเบียบ ฯ กําหนด
ขอเสนอแนะ
ขอใหสั่งการเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดทําทะเบียนคุมวัสดุและทะเบียนคุมทรัพยสินให
เรียบรอยเปนปจจุบัน สําหรับ ครุภณ
ั ฑชาํ รุดใหดาํ เนินการเปนไปตามระเบีสํยาบนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 และแกไขเพิ่มเติม ขอ 157
1.2 โครงการภายใตงบประมาณกรมจังหวัด และงบกลุมจังหวัด จํานวน 5 โครงการ ดังนี้
(1) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรจังหวัดภูเก็ต
(2) โครงการ
Andaman Safety Kitchen
(3)
โครงการสงเสริมพัฒนากลไกการตลาดการผลิตสินคา OTOP
(4) โครงการพัฒนาคุณภาพแรงงานในอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มคุณภาพแรงงานและแกไขปญหา
การขาดแคลนแรงงาน
(5) โครงการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ สงเสริมการเลี้ยงไกพื้นเมือง
ผลการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีผ่ เู กีย่ วของบางรายการ ยังไมถกู ตองตามวิธกี ารและขัน้ ตอนของ
ระเบียบที่เกี่ยวของ สรุปไดดังนี้
1.2.1 เงินยืมราชการ
(1) สัญญายืมเงินไมเรียบรอย เชน ไมไดบันทึกเลขที่สัญญา วันครบกําหนด วันที่ยืมวันที่
เสนอขออนุมตั ิ
(2)
ผูยืมสงใชคืนเงินยืมลาชา
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ขอเสนอแนะ
ขอใหสง่ั การเจาหนาทีผ่ รู บั ผิดชอบปฏิบตั ใิ หเปนไปตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การ
เก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 หมวด 5 และตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค
0406.3/ว 3 ลงวันที่ 23 มกราคม 2552 เรื่อง วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมในการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายของ
จังหวัด
1.2.2 การจายเงิน (ใบสําคัญคูจาย)
(1) หลักฐานการจายเงินบางรายการไมประทับตราขอความ”จายเงินแลว”ไมมีการลง
ลายมือชื่อผูจายเงิน พรอมทั้งระบุผูจายเงินดวยตัวบรรจง และระบุวัน เดือน ป ที่จายเงิน
(2) หลักฐานการจายที่ไดจายเงินเรียบรอยแลวไดประทับตรา
‘‘จายเงินแลว ’’ แตไมมี
การระบุวันที่จายเงิน
(3) ใบเสร็จรับเงินแนบใหตรวจสอบไมครบถวน ทัง้ กรณีการจายเงินโอนเขาบัญชีเจาหนี้
ผูมีสิทธิรับเงินโดยตรง และการจายเงินผานสวนราชการ
ขอเสนอแนะ
ขอใหสง่ั การเจาหนาทีผ่ รู บั ผิดชอบปฏิบตั ใิ หครบถวนโดยเครงครัด โดยปฏิบตั เิ ปนไปตาม
ระเบียบการเบิกจายเงิน การเก็บรักษาเงินและนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 และหนังสือกระทรวงการคลังดวน
ที่สุดที่ กค 0409.3/ว81 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
1.2.3 การจัดซื้อจัดจาง
(1) รายงานขอซือ้ ไมระบุราคามาตรฐาน หรือราคากลาง หรือราคาทีเ่ คยซือ้ หรือจางครัง้
หลังสุดในระยะเวลา 2 ปงบประมาณ
(2) รายงานขอซือ้ /จาง ไมระบุเหตุผลความจําเปน รายละเอียดพัสดุ
(3) ใบสัง่ จางบางฉบับ ไมปด อากรแสตมป เปนการไมปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตใิ หใช
บทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากร พุทธศักราช 2481 หมวด 6 อากรแสตมป
(4) หนวยงานไดขออนุมัติจัดซื้อจัดจางกับหัวหนาสวนราชการสวนภูมิภาค ซึ่งปฏิบัติไม
ถูกตอง เนือ่ งจากงบประมาณดังกลาวเปนงบประมาณจังหวัดตองขออนุมตั กิ บั ผูว า ราชการจังหวัด
(5) หัวหนาสวนราชการไมลงลายมือชื่อรับทราบในใบตรวจรับพัสดุ ซึ่งไมปฏิบัติตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 71(4)
(6) สัญญาซือ้ ขาย คาปรับ ระบุเปนรอยละ ควรระบุเปนจํานวนเงิน
ขอเสนอแนะ
ขอใหสั่งการเจาหนาที่ผูรับผิดชอบปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม รวมทั้งหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของกับการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
สําหรับรายงานขอซื้อขอจาง หนวยงานจะตองนําเรียนผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต เพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจาง
และหัวหนาสวนราชการสวนภูมิภาคดําเนินการอนุมัติในฐานะผูรับมอบอํานาจจากผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต
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2.

การดําเนินงาน (Performance Audit) จํานวน 2 โครงการ

(
๑) โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเรียนรูดานวัฒนธรรม กิจกรรม : ปรับปรุงตกแตงภายใน
พิพิธภัณฑบาบาเมืองภูเก็ต ตําบลตลาดใหญ อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา
จังหวัดภูเก็ต เปนผูร บั ผิดชอบโครงการ งบประมาณ ๑3,875,๐๐๐ บาท
(
๒) โครงการ ปองกันน้ําทวมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต กิจกรรม : กอสรางเขื่อนกันตลิ่งริมทะเล บาน
แหลมตุกแก ระยะทาง 190 เมตร หมู 4 ตําบลรัษฎา อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต สํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดภูเก็ต เปนผูร บั ผิดชอบโครงการ งบประมาณ 12,350,๐๐๐ บาท
สรุปรายละเอียดแตละโครงการดังนี้
(๑) โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและเรียนรูดานวัฒนธรรมกิจกรรม : ปรับปรุงตกแตงภายใน
พิพิธภัณฑบาบาเมืองภูเก็ต
ขอตรวจพบ คือ อาคารพิพิธภัณฑบาบาเมืองภูเก็ตไมไดใชประโยชนเนื่องจากความลาชาของ
การดําเนินโครงการไมเปนไปตามแผนทีก่ าํ หนด
ผลกระทบ
1. งานลาชาไมเปนไปตามแผน
2. ทําใหประชาชนเสียโอกาสในการใชประโยชนจากพิพิธภัณฑบาบาเมืองภูเก็ต
3. ทําใหการบริหารงบประมาณของกลุมจังหวัด เปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
สาเหตุ
1. การสงมอบพื้นที่จากเทศบาลนครภูเก็ตลาชา เมื่อมีการสงมอบพื้นที่แลวยังเกิดปญหางานที่
สงมอบไมเรียบรอย ทําใหไมสามารถดําเนินการได
2. มีการปรับเปลี่ยนแกไขอุปกรณหลายชนิด เนื่องจากอุปกรณที่กําหนดไวเดิมมีความลาสมัย
และไมเหมาะสมกับสภาพการใชงานจริง
ขอเสนอแนะ
1. ในการจัดทําและเสนอโครงการ ควรมีการสํารวจขอมูลใหชดั เจน เพียงพอและเหมาะสม
และวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการในทุก ๆ ดานเพือ่ ใหการดําเนินงานสามารถตอบสนองวัตถุประสงค
เปาหมาย และผลทีค่ าดวาจะไดรบั จากโครงการ มีความคุม คา กับการใชจา ยงบประมาณของทางราชการ
2. ในการบริหารโครงการ ควรมีการกําหนดมาตรการและแนวทางการดําเนินงานเพือ่ ใหการ
บริหารโครงการเปนไปตามสัญญา และเกิดประโยชนสงู สุดตอทางราชการ
(2) โครงการ ปองกันน้ําทวมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต กิจกรรม : กอสรางเขื่อนกันตลิ่งริมทะเลบาน
แหลมตุก แก
ขอตรวจพบ ผลการดําเนินงานโครงการมีความเสีย่ งทีจ่ ะไมเปนไปตามความตองการของ
ชุมชนในพื้นที่ ทําใหไมบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ
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ผลกระทบ
1. ประชาชนในพื้นที่ในฐานะที่เปนผูมีสวนไดเสียโดยตรงไมไดรับประโยชนอยางเต็มที่ และอาจ
สรางความขัดแยงภายในชุมชนได
2. ทําใหการบริหารงบประมาณของจังหวัด เปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร
สาเหตุ
การดําเนินการของหนวยงานราชการไมมกี ารสํารวจความตองการของประชาชนในชุมชนอยาง
แทจริงกอนการดําเนินโครงการ
ขอเสนอแนะ
ในการจัดทําและเสนอโครงการ ควรมีการสํารวจขอมูลใหชดั เจน เพียงพอ และเหมาะสม และ
วิเคราะหความเปนไปไดของโครงการในทุก ๆ ดาน เพือ่ ใหการดําเนินงานสามารถตอบสนองวัตถุประสงค
เปาหมาย และผลทีค่ าดวาจะไดรบั จากโครงการ มีความคุม คา กับการใชจา ยงบประมาณของทางราชการ

3. ดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ I(nformation technology Audit) จํานวน 1 เรื่อง

โดยมีประเด็นการตรวจสอบ 2 ประเด็น ไดแก
ประเด็นที่ 1 ขอมูลงบประมาณแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559 (งบพัฒนาจังหวัด) ไดบนั ทึกความครบถวน ถูกตอง
ขอตรวจพบ ขอมูลงบประมาณทีบ่ นั ทึกในระบบไมครบถวน
ผลกระทบ
1. ผูบริหารไมสามารถนําขอมูลที่ไมเปนปจจุบันใชในการบริหารจัดการโครงการในพื้นที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนแกการบริหารงานจังหวัด ทําใหจงั หวัดไมไดรบั ประโยชนจากการใชโปรแกรม
ระบบ PADME และทําใหไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคของกระทรวงมหาดไทยที่ตองการใหมีการนําเทคโนโลยี
เปนเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานของจังหวัดในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของจังหวัด
2. ทําใหรฐั บาลตองสูญเสียงบประมาณทีใ่ ชในการพัฒนาโปรแกรมระบบ
PADME
สาเหตุ
1. การสับเปลี่ยนโยกยายของบุคคลากรในหนวยงานตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมายในการนําเขาขอมูล
2. เจาหนาทีย่ งั ขาดความรูค วามเขาใจในการปฏิบตั งิ านโปรแกรมติดตามประเมินผลแผนงาน
โครงการ ตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจําปของจังหวัดและกลุม จังหวัด (PADME)
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ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการใหความรูแกเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโปรแกรม
PADME ในเรือ่ งโปรแกรม และ
ความสําคัญของการใชโปรแกรมในการบริหารจัดการ
2. สํานักงานจังหวัด ซึ่งมีหนาที่ในการกํากับติดตาม ตรวจสอบขอมูลในโปรแกรมฯ ใหถูกตอง
และเปนปจจุบนั ควรมีการติดตามการปฏิบตั งิ านของสวนราชการอยางใกลชดิ และกําหนดมาตรการในการ
ติดตามเพือ่ ใหสว นราชการไดปฏิบตั งิ านเปนไปตามกําหนด
3. จังหวัดควรใหหนวยดําเนินการรายงานปญหาอุปสรรค และรวบรวมปญหาดังกลาวแจงให
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงมหาดไทย ซึง่ เปนผูด แู ลระบบทราบ เพือ่ จะไดนาํ ไปสูก ารพัฒนาปรับปรุง
เพื่อใหมีการใชงานโปรแกรมระบบอยางมีประสิทธิภาพ
ประเด็นที่ 2 การใชขอมูลจากโปรแกรม PADME ในการติดตามผลการดําเนินโครงการตาม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจําป ของจังหวัด
ขอตรวจพบ จังหวัดไมมีการใชขอมูลจากโปรแกรม PADME ในการติดตามผลการดําเนิน
โครงการตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจําปของจังหวัด
ผลกระทบ
ผูบ ริหารไมไดนาํ ขอมูลจากโปรแกรม
PADME มาใชในการบริหารจัดการโครงการในพื้นที่ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสงู สุดในการบริหารงานจังหวัดได
สาเหตุ
1. การบันทึกขอมูลในระบบไมเปนปจจุบัน จึงไมสามารถนํา
ขอมูลจากโปรแกรม PADME ในการ
ติดตามผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจําปของจังหวัดได
2. ไมมกี ารกําหนดมาตรการ และความจําเปนในการนํา
ขอมูลจากโปรแกรม PADME ในการ
ติดตามผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจําปของจังหวัด
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการนําขอมูลจากโปรแกรม PADME มาใชในการบริหารจัดการโครงการในพืน้ ที่
ในการติดตามผลการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจําปของจังหวัด โดยนําเสนอในที่ประชุมของ
จังหวัด
2. ควรมีการรายงานปญหาอุปสรรค ในการใชขอ มูลจากโปรแกรม PADME ในการติดตามผล
การดําเนินโครงการตามแผนปฏิบตั ริ าชการประจําปของจังหวัด เสนอกระทรวงมหาดไทยทราบเพือ่ จะได
นําไปสู พัฒนาปรับปรุง เพื่อใหมีการใชงานโปรแกรมระบบอยางมีประสิทธิภาพ
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4. ดานการปฏิบัติงาน (

Operational Audit) จํานวน 1 หนวยงาน

โดยตรวจสอบดานการปฏิบตั งิ านของสํานักงานสวัสดิการและคุม ครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต
ผลการปฏิบตั งิ านของเจาหนาทีผ่ เู กีย่ วของบางรายการ ยังไมถูกตองตามวิธีการและขั้นตอนของระเบียบที่
เกี่ยวของ สรุปได ดังนี้
4.1 การปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี ระบบเบิกจายเงิน
ขอตรวจพบ
มีการจัดทําระบบการควบคุมภายใน แตจดั ทําในภาพรวมของหนวยงาน
ผลกระทบ
หนวยงานไมมีระบบการควบคุมภายในที่จะ ควบคุม การปฏิบัติงาน ดังนั้นมีความเสี่ยง ที่จะทํา
ใหเกิดความเสียหายตอทางราชการ เนือ่ งจากการปฏิบตั งิ านของหนวยงานอาจไมเปนไปตามกฎหมาย ขัน้ ตอน
ทีร่ ะเบียบฯ กําหนด
สาเหตุ
เจาหนาที่
อาจยังขาดความรู ความเขาใจในเรือ่ ง ระเบียบ ฯ และ การจัดทํา ระบบควบคุม
ภายใน ตามมาตรฐานการควบคุมภายในทีค่ ณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด
ขอเสนอแนะ
ขอใหกาํ ชับ กํากับ ดูแล ใหมกี ารจัดทํา
ระบบ การควบคุมภายใน และการติดตามประเมิน
ผลการควบคุมภายในของหนวยงาน และกําชับใหเจาหนาทีป่ ฏิบตั งิ านตามระเบียบ ฯ กําหนด เพือ่ ทีจ่ ะ
สามารถ ควบคุมและลดความผิดพลาดและความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ และเปนการเพิม่ ประสิทธิภาพ ในการ
ปฏิบตั งิ าน
4.2 การบริหารดานพัสดุ
ขอตรวจพบ
(1) มีการจัดทําระบบการควบคุมภายใน แตจดั ทําในภาพรวมของหนวยงาน
(2) ไมมีการจัดทําแผนการจัดหาพัสดุ
(3) รายงานขอซือ้ ขอจาง บันทึกรายละเอียดไมครบถวน
ผลกระทบ
หนวยงานไมมีระบบการควบคุมภายในที่จะ ควบคุม การปฏิบัติงาน ดังนั้นมีความเสี่ยง ที่จะ
ทําใหเกิดความเสียหายตอทางราชการ เนือ่ งจากการปฏิบตั งิ านของหนวยงานอาจไมเปนไปตามกฎหมาย
ขัน้ ตอนทีร่ ะเบียบฯ กําหนด
สาเหตุ
เจาหนาที่
อาจยังขาดความรู ความเขาใจในเรือ่ ง ระเบียบ ฯ และ การจัดทํา ระบบควบคุม
ภายใน ตามมาตรฐานการควบคุมภายในทีค่ ณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด
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ขอเสนอแนะ
ขอใหกาํ ชับ กํากับ ดูแล ใหมกี ารจัดทํา
ระบบการควบคุมภายใน และการติดตามประเมิน
ผลการควบคุมภายในของหนวยงาน และกําชับใหเจาหนาทีป่ ฏิบตั งิ านตามระเบียบ ฯ กําหนด เพือ่ ทีจ่ ะ
สามารถ ควบคุมและ ลดความผิดพลาดและความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ และเปนการเพิม่ ประสิทธิภาพ ในการ
ปฏิบตั งิ าน
5. ดานบริหารจัดการ (
Management Audit) จํานวน 1 หนวยงาน
โดยตรวจสอบดานการบริหารของสํานักงานจังหวัดภูเก็ต
ผลการปฏิบตั งิ านของเจาหนาที่
ผูเกี่ยวของบางรายการ ยังไมถูกตองตามวิธีการและขั้นตอนของระเบียบที่เกี่ยวของ สรุปไดดังนี้
5.1 การบริหารงบประมาณ
ไมมขี อ ตรวจพบ
5.2 การปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี ระบบเบิกจายเงิน
ขอตรวจพบ
(1) ไมไดจัดทําระบบการควบคุมภายใน
(2) เอกสารประกอบการเบิกจายไมครบถวน และไมเรียบรอย
(3) หลักฐานการจายที่ไดจายเงินเรียบรอยแลวบางรายการไมไดประทับตรา ‘‘จายเงินแลว ’’
และบางรายการประทับตราแลว แตไมบันทึกชื่อผูจายเงิน และไมมีการลงวันที่จายเงิน
ผลกระทบ
หนวยงานไมมีระบบการควบคุมภายในที่จะ
ควบคุม การปฏิบัติงาน ดังนั้นมีความเสี่ยงที่จะทํา
ใหเกิดความเสียหายตอทางราชการ เนือ่ งจากการปฏิบตั งิ านของหนวยงานอาจไมเปนไปตามกฎหมาย ขัน้ ตอน
ทีร่ ะเบียบ ฯ กําหนด
สาเหตุ
เจาหนาที่ อาจยังขาดความรู ความเขาใจในเรือ่ ง ระเบียบ ฯ และ การจัดทํา ระบบควบคุม
ภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด
ขอเสนอแนะ
ขอใหกาํ ชับ กํากับ ดูแล ใหมกี ารจัดทํา
ระบบการควบคุมภายใน และการติดตามประเมิน
ผลการควบคุมภายในของหนวยงาน และกําชับใหเจาหนาทีป่ ฏิบตั งิ านตามระเบียบ ฯ กําหนด เพือ่ ทีจ่ ะ
สามารถ ควบคุมและ ลดความผิดพลาดและความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ และเปนการเพิม่ ประสิทธิภาพ ในการ
ปฏิบตั งิ าน
5.3 การบริหารดานพัสดุ
ขอตรวจพบ
(1) ไมไดจัดทําระบบการควบคุมภายใน
(3) ใบสัง่ จางบางรายการไมไดปด อากรแสตมป
(4) รายงานขอซือ้ ขอจาง บันทึกรายละเอียดไมครบถวน
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ผลกระทบ
หนวยงานไมมรี ะบบการควบคุมภายในทีจ่ ะ ควบคุม การปฏิบัติงาน ดังนั้นมีความเสี่ยงที่จะทํา
ใหเกิดความเสียหายตอทางราชการ เนือ่ งจากการปฏิบตั งิ านของหนวยงานอาจไมเปนไปตามกฎหมาย ขัน้ ตอน
ทีร่ ะเบียบ ฯ กําหนด
สาเหตุ
เจาหนาที่ อาจยังขาดความรู ความเขาใจในเรือ่ ง ระเบียบ ฯ และ การจัดทํา ระบบควบคุม
ภายในตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด
ขอเสนอแนะ
ขอใหกาํ ชับ กํากับ ดูแล ใหมกี ารจัดทํา ระบบ การควบคุมภายใน และการติดตามประเมิน
ผลการควบคุมภายในของหนวยงาน และกําชับใหเจาหนาทีป่ ฏิบตั งิ านตามระเบียบ ฯ กําหนด เพือ่ ทีจ่ ะ
สามารถ ควบคุมและ ลดความผิดพลาดและความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ และเปนการเพิม่ ประสิทธิภาพ ในการ
ปฏิบตั งิ าน

6. การใหคําปรึกษา

หนวยตรวจสอบภายในจังหวัดภูเก็ตไดกาํ หนดหนาทีค่ วามรับผิดชอบในผลงานตามหนาที่
ดานการบริการใหคําปรึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหความเห็นแกผูบริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ ขอบังคับ คําสัง่ มติ และนโยบายของสวนราชการ และใหสว นราชการตาง ๆ ปฏิบตั งิ านใหเปนไป
ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติและนโยบายที่เกี่ยวของ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มคุณคา ลดความเสี่ยงและ
ปรับปรุงการปฏิบตั งิ านใหแกสว นราชการในการปฏิบตั งิ านดานตางๆ ใหมปี ระสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ประหยัด โดยผลการใหคําปรึกษาดังนี้
1) การใหความเห็นในเรื่องการจัดซื้อจัดจางในการปฏิบตั ติ ามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแกไขเพิม่ เติม และประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรือ่ ง แนวทางปฏิบตั ใิ นการ
จัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : e-market) และดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e-bidding) ประกอบดวยเรื่องดังตอไปนี้
- ขออนุมัติโครงการ
- แตงตัง้ คณะกรรมการกําหนดราคากลางและกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส คณะกรรมการตรวจการจาง และผูค วบคุมงาน และอื่น ๆ
- ขออนุมตั ริ าคากลาง
และอนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- รายงานขอซือ้
ขอจางตามระเบียบฯ ขอ 27 พรอมรางประกาศและรางเอกสารประกวดราคา
เพือ่ ใหหวั หนาสวนราชการเห็นชอบและเผยแพรบนเว็บไซต
- ขออนุมัติจางออกแบบโดยวิธีพิเศษ
- นํารางประกาศและ
รางเอกสารประกวดราคาขึน้ เว็บไซตเพือ่ รับฟงคําวิจารณ
- จัดทําและเผยแพรประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
- การพิจารณาผลฯ
รายงานการพิจารณาตอหัวหนาสวนราชการพรอมเสนอสั่งซื้อหรือสั่งจาง
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- ลงนามในสัญญา
- การตรวจรับ
พัสดุ/งานจาง
- ขอแกไขสัญญาจาง
- ขออนุมัติเบิกจายคาจางลวงหนา
- สั่งหยุดงาน
- แจงการเรียกคาปรับตามสัญญา
จาง
- ยกเลิกการดําเนินการจาง
- คืนหลักประกันสัญญา
- การแจงไมขอเบิกคาจางลวงหนา 15
%
- การพิจารณาลงโทษผูทิ้งงาน
- การคํานวณเงินชดเชยคางานกอสราง คา (
K)
- ขอยกเลิกรางประกาศและรางเอกสารประกวดราคา
- การสงมอบพื้นที่งาน
2) ใหความเห็นในการปฏิบตั ติ ามระเบียบวาดวยการบริหารงานของสวนราชการ พ.ศ.
2553 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมฯ การเบิกจายคารักษาพยาบาล คาใชจายใน
การเดินทางไปราชการ คาเชาบาน คาเลาเรียนบุตร และอื่น ๆ เชน
- ขออนุมตั จิ า ยเงินสินบนรางวัล ตามระเบียบกรมการจัดหางาน ตาม พรบ.การทํางานของคน
ตางดาว
- ขออนุมัติโอน
ปรับ สงคืน และเปลีย่ นแปลงงบประมาณเหลือจาย
การวินจิ ฉัยการตรวจสอบงบการเงิน
- ขอใชมาตรการบังคับทางปกครอง
- การกํากับดูแลการใชงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิน่
- ขออนุมัติจายเงินอุดหนุน
- ขอทําความตกลงเบิกจายคาอาหารในการประชุม
- ขออนุมัติผอนผันการสงชดใชเงินยืมสะสมเทศบาล
- โครงการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยูร ะดับตําบล
3) ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535
และแกไขเพิ่มเติม และประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : e-market) และดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Bidding : e-bidding) ระเบียบวาดวยการบริหารงานของสวนราชการ พ.ศ. 2553 ระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยคาใชจา ยในการฝกอบรม การเบิกจายคารักษาพยาบาล คาใชจา ยในการเดินทางไปราชการ คาเชาบาน
คาเลาเรียนบุตร และอื่น ๆ
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7. ผลการดําเนินงานดานอื่น ๆ
7.1

การปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของจังหวัดและงานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย
1
. ใหคาํ ปรึกษาการ จัดซือ้ จัดจาง การบริหารงบประมาณ งบประมาณของสวนราชการ
งบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุม จังหวัดของสวนราชการตางๆ ในจังหวัด
2
. สอบทานและใหความเห็นการเสนอเรือ่ งการปฏิบตั ติ ามระเบียบ คําสัง่ ขอบังคับ และ
มติคณะรัฐมนตรี การบริหารงบประมาณ งบประมาณจังหวัด และการจัดซือ้ จัดจางทีส่ ว นราชการเสนอ
ผูว า ราชการจังหวัด และรองผูว า ราชการจังหวัด
3
. แจงเวียนหนังสือสั่งการ และหนังสือแจงขอสังเกตของกระทรวงมหาดไทย
4. การดําเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 104/2557
5. รายงานผลการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน ครัง้ ที่ 3
6. ประชุมชีแ้ จงแนวทางการตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการ
7
. รายงานผลการเรงรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชี หรือเจาหนาทีข่ องรัฐทุจริต
8
. เปนทีมทีป่ รึกษาตามมาตรการเพิม่ ประสิทธิภาพ ฯ ประจํากระทรวงมหาดไทย
9. สอบทานการกันเงินไวเบิกเหลือ่ มป ฯ ในระบบ
GFMIS การ LIST และ CONFIRM
10
. เปนคณะกรรมการบริการขอมูลขาวสารของทางราชการในสํานักงานจังหวัด
11. ประเมินผลการปฏิบตั งิ านดานบัญชีของสวนราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2559
12. ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบกลั่นกรอง/กิจกรรมขององคการบริหารสวนจังหวัด
และเทศบาลที่รายงานขออนุมัติจัดซื้อจัดจางโดยวิธีพิเศษ จังหวัดภูเก็ต
13. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
14. ประชุมกรมการจังหวัด และหัวหนาสวนราชการจังหวัดภูเก็ต
15. ประชุมหัวหนาสวนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
16. ชวยงานรัฐพิธีของจังหวัด งานรับเสด็จ
7.2

การพัฒนาบุคลากรประจําป
หนวยตรวจสอบภายในจังหวัดภูเก็ตมีอัตรากําลังเจาหนาที่ 2 ราย ในปงบประมาณ
2559 ผูตรวจสอบภายใน เขารวมอบรมสัมมนาจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้
นางสาวอรพินทร อาจหาญ ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ
1
. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สรางเสริมองคความรูในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต” สําหรับผูต รวจสอบภายใน สังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
ระหวางวันที่ 16 - 19 พฤศจิกายน 2558
2. โครงการ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ของผูตรวจสอบภายในภาครัฐสูวิชาชีพ ระหวางวันที่
17 - 18 ธันวาคม 2558
3. โครงการพัฒนาผูต รวจสอบภายในภาครัฐ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหวาง
วันที่ 28 - 29 มีนาคม 2559

21
4. การสัมมนา เรื่อง “เทคนิคการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัด เขาสู
ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” ระหวางวันที่ 1 - 3 กันยายน 2559
นางสาวสุมาลี พรหมเกตุ ตําแหนง นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ
1. การศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.)
รุนที่ 29 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 ระหวางวันที่ 19 เมษายน – 26 พฤษภาคม 2559
2. โครงการประชุมรับฟงความคิดเห็นแนวทางการตรวจสอบภายในของสวนราชการ
วันที่ 3 มิถุนายน 2559
3. โครงการสัมมนาการตรวจสอบภายในภาครัฐประจําป วันที่ 1 สิงหาคม 2559
4. การสัมมนา เรื่อง “เทคนิคการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัด เขาสู
ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล” ระหวางวันที่ 1 – 3 กันยายน 2559
7.3 การประเมินตนเอง
การประเมินตนเองของหนวยตรวจสอบภายใน เปนกระบวนการในการสอบทานและ
ประเมินประสิทธิผลงานตรวจสอบภายในของหนวยตรวจสอบภายใน ใหเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ
ภายในและจริยธรรมของผูต รวจสอบภายในของสวนราชการ เพือ่ นําไปสูก ารปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีการประเมินตนเองในแตละหัวขอ ดังนี้
1.
มาตรฐานดานคุณสมบัติ
2.
มาตรฐานดานการปฏิบตั งิ าน
3.
จริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน
ประโยชนที่จะไดรับ
1. ชวยใหการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดภูเก็ต
มีคุณภาพ และผลงานเปนที่ยอมรับจากผูบริหารและหนวยรับตรวจ
2. ชวยใหการปฏิบตั งิ านของหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดภูเก็ตเปนไปตาม
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผูต รวจสอบภายในของสวนราชการ
3. ชวยใหหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดภูเก็ต สามารถดําเนินการพัฒนาและ
ปรับปรุงงานตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. ชวยใหหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดภูเก็ตมีเครื่องมือในการสอบทานกระบวน
การปฏิบตั งิ านดวยตนเอง
5. ชวยใหผบู ริหารทราบผลการปฏิบตั ิ และปญหาอุปสรรคในการปฏิบตั งิ าน
ตรวจสอบภายในของหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดภูเก็ต
6. ชวยใหผูบริหาร และหนวยรับตรวจมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานของหนวย
ตรวจสอบภายในจังหวัดภูเก็ตวา ไดปฏิบตั งิ านเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของ
ผูต รวจสอบภายในของสวนราชการ
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7.4 การสํารวจความพึงพอใจ
การสํารวจความพึงพอใจเพือ่ ตอ
งการทราบระดับความพึงพอใจของผูร บั บริการตอ
ผลการปฏิบตั งิ านของหนวยตรวจสอบภายใน เพื่อ นําผลสํารวจ รวมทั้งขอคิดเห็น และขอเสนอแนะทีเ่ ปน
ประโยชนจากผูร บั บริการมาทบทวน และวิเคราะหเพือ่ กําหนดแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงงาน และเปน
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในการสรางความประทับใจ และความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ โดยมีการ
สํารวจความพึงพอใจในแตละดาน ดังนี้
1.
ความพึงพอใจดานภาพรวมของหนวยตรวจสอบภายใน
2.
ความพึงพอใจตอเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน
3.
ความพึงพอใจตอการปฏิบตั งิ านตรวจสอบภายใน
4.
ความพึงพอใจตอการรายงานผลการตรวจสอบภายใน
5.
ความพึงพอใจดานจริยธรรมของผูตรวจสอบภายใน

ภาคผนวก

รายนามเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน
1.
2.

นางสาวอรพินทร อาจหาญ
นางสาวสุมาลี พรหมเกตุ

นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ



