แบบ ปค.5

องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
ความเสี่ยง
การควบคุมภายใน การประเมินผล
ความเสี่ยง
การปรับปรุง
หนวยงาน
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ
ที่มีอยู
การควบคุมภายใน
ที่ยังมีอยู
การควบคุมภายใน ที่รับผิดชอบ
หรื่อภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค
1. กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
1. ฝายกิจการสภา อบจ.
การสงเสริมพัฒนาความรูใหแกสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
- เพื่อใหสมาชิกสภาฯ ไดเขารับการพัฒนา สมาชิกสภาฯ เขารับ สมาชิกสภาฯ ไดเขารับ มีสมาชิกสภาฯ ไดเขา สมาชิกสภาฯ เขารับ ใหเจาหนาที่แนะนําหรือ 30-ก.ย.-62
ความรูในอันที่จะนํามาใชดําเนินการตามอํานาจการศึกษาอบรม หรือ การฝกอบรมหลักสูตร รับการฝกอบรมความรู การศึกษาอบรม หรือ แจงใหสมาชิกสภาฯ
เจาหนาที่
หนาที่ของตน
ฝกอบรม ไมถือปฏิบัติ ที่เกี่ยวกับบทบาทหนาทีเกี่ ่ยวกับบทบาทและ ฝกอบรม ไมถือปฏิบัติ ทําความเขาใจในระเบียบฝายกิจการสภาฯ
ตามระเบียบ หนังสือ ของสมาชิกสภาฯ
หนาที่ 70% ขึ้นไปของตามระเบียบ หนังสือ หนังสือสั่งการ มติ ครม.
สั่งการหรือมติ ครม.
จํานวนสมาชิกสภาฯ สั่งการหรือมติ ครม. ที่เกี่ยวของ
ที่เกี่ยวของ
ที่เกี่ยวของ
2. ฝายการประชุม
การสงเอกสารประกอบปฏิบัติตามขอบังคับการประธารสภา อบจ. ได การสงเอกสารประกอบเรงสงเอกสารใหทันเวลา 30-ก.ย.-62
การสงสําเนารางขอบัญญัติงบประมาณรายจาการประชุ
ย
มสภาฯ จาก ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศรับญัตติรางขอบัญญัติทกี่ ารประชุมสภาฯ จากเพื่อใหสมาชิกมีเวลาใน เจาหนาที่
ประจําป ใหแก สมาชิกสภา อบจ.
สวนราชการตางๆ 2547 แกไขเพิ่มเติมถึงเสนอมา และตรวจแลวสวนราชการตางๆ การตรวจสอบเอกสาร ฝายประชุมสภาฯ
ลาชาออกไปทําให ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554 เห็นวาถูกตองใ หสง ลาชาออกไปทําให
สมาชิกมีเวลาในการ ขอ 43 วรรคสาม สําเนาแก สมาชิกสภาฯสมาชิกมีเวลาในการ
ตรวจสอบเอกสารนอย
ลวงหนาไมนอยกวา ตรวจสอบเอกสารนอย
สามสิบวันกอนวันประชุม

2
แบบ ปค.5
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
ความเสี่ยง
การควบคุมภายใน การประเมินผล
ความเสี่ยง
การปรับปรุง
หนวยงาน
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ
ที่มีอยู
การควบคุมภายใน
ที่ยังมีอยู
การควบคุมภายใน ที่รับผิดชอบ
หรื่อภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค
การจัดซื้อจัดจางเกี่ยวกับการจัดประชุม การดําเนินการประชุม ปฏิบัติการจัดซื้อจัดจางการจัดซื้อจัดจางเปน การดําเนินการประชุม วางแผน ตรวจสอบ
30-ก.ย.-62
สภา อบจ.
ในหวงระยะเวลาที่ ใหเปนไปตาม พรบ ไปตาม พรบ ระเบียบ ในหวงระยะเวลาที่ หวงเวลาสําหรับการ
เจาหนาที่
จํากัดสงผลใหตอง ระเบียบ กฎกระทรวง กฎกระทรวง และ จํากัดสงผลใหตอง ประชุม เพื่อใหการ ฝายประชุมสภาฯ
เรงรีบในการจัดซื้อ และหนังสือสั่งการ หนังสือสั่งการ
เรงรีบในการจัดซื้อ จัดซื้อจัดจางใหทันเวลา
จัดจางใหทันเวลาใน ที่เกี่ยวของ
ที่เกี่ยวของ
จัดจางใหทันเวลาใน
การประชุมสภา อบจ.
การประชุมสภา อบจ.
การประชุมสภา อบจ.
ปฏิบัติตามขอบังคับการการประชุมสภาเปนไป
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศตามระเบียบและมีความ
2547 แกไขเพิ่มเติมถึงถูกตอง
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
3. ฝายสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
โครงการ อบจ.สัญจร
วัตถุประสงค ดังนี้
(1) เพื่อใหสมาชิก คณะผูบริหาร ขาราชการ บางหนวยงานตอบรับ มีการกําหนดแนวทาง มีการกําหนดแนวทาง บางหนวยงานตอบรับ ประสานไปยังหนวยงาน 30-ก.ย.-62
และเจาหนาที่ของ อบจ.ภูเก็ต รวมกับ อปท. ที่จะนํากิจกรรมมารวมการดําเนินการจัดงาน ปฏิบัติตามที่ผูบริหาร ที่จะนํากิจกรรมมารวมกรณีติดภารกิจเรงดวน เจาหนาที่
พื้นที่หนวยงานภาครัฐและเอกชนไดพบปะ ออกหนวยใหบริการใน ตามโครงการ มีการ มอบหมายมีการประเมินออกหนวยใหบริการในใหแจงมายัง อบจ. กอน ฝายสงเสริม
เยี่ยมเยียนประชาชน
งานโครงการ อบจ. อนุมัติใหดําเนินการตามผลการดําเนินการ งานโครงการ อบจ. วันจัดโครงการฯ เพื่อจะ การมีสวนรวมฯ
(2) จัดเวทีประชาคมเพื่อรับทราบขอปญหา สัญจร แตพอถึงวันจัด โครงการจากผูบริหาร
สัญจร แตพอถึงวันจัด ใหหนวยงานที่มีความ
ความตองการของประชาชน นําเปนขอมูล งานโครงการฯ กลับไม บรรจุเขาแผนพัฒนา
งานโครงการฯ กลับไม ประสงคจะเขารวมมา

3
แบบ ปค.5
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
ความเสี่ยง
การควบคุมภายใน การประเมินผล
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ
ที่มีอยู
การควบคุมภายใน
หรื่อภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค
ประกอบการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ อบจมา ปลอยใหบูธที่ อบจ.และดําเนินการจัด
ภูเก็ต และหนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนา จัดเตรียมไวใหวางเปลาโครงการใหบรรจุเขา
ทองถิ่น
โดยไมไดบอกเจาหนาทีแ่ ผนพัฒนาและดําเนิน
(3) สงเสริมสนับสนุนใหประชาชนยึดแนวทางแตอยางใด หรือหนวย การจัดโครงการใหบรรลุ
การดํารงชีวิต ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งานติดภารกิจเรงดวน วัตถุประสงค
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวโดยการปลูก ไมสามารถมารวมออก
พืชผักไวบริโภคในครัวเรือนเพื่อลดภาระคาใชจาหน
ย วยบริการได
และเปนการชวยเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดภาวะ
โลกรอน
(4) อบจ.ภูเก็ต รวมกับสวนราชการและ
หนวยงานตางๆ นํางานภารกิจ งานบริการไป
เผยแพรประชาสัมพันธ และใหบริการที่เปน
ประโยชนแกประชาชน เปนการสรางความ
สัมพันธอันดีระหวาง อปท. หนวยงานราชการ
และภาคเอกเอกชน เพื่อสรางความสุขใหแก
ประชาชน ประกอบกับเปนการสรางความปรอง
ดองสมานฉันทตามแนวทางของศูนยปรองดอง
สมานฉันท เพื่อการปฏิรูป อบจ.ภูเก็ต ที่มุงสราง
ความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง โดยเนน
การมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

มา ปลอยใหบูธที่ อบจแทนหนวยงานที่ไม
จัดเตรียมไวใหวางเปลาสมารถเขารวมโครงการ
โดยไมไดบอกเจาหนาทีได่
แตอยางใด หรือหนวย
งานติดภารกิจเรงดวน
ไมสามารถมารวมออก
หนวยบริการได

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

4
แบบ ปค.5
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
ความเสี่ยง
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ
หรื่อภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค
โครงการ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
วัตถุประสงค ดังนี้
(1) เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
และการสรางความปรองดองสมานฉันท
(2) เพื่อใหประชาชนผูเขารวมโครงการไดมี
โอกาสรวมเกี่ยวของในกระบวนหรือกิจกรรมตางๆ
ของ อบจ.ภูเก็ต
(3) เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

การควบคุมภายใน การประเมินผล
ที่มีอยู
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

มีการกําหนดแนวทาง มีการกําหนดแนวทาง
ดําเนินการจัดงานตาม ปฏิบัติตามที่ผูบริหาร
โครงการ มีการอนุมัติ มอบหมายมีการประเมิน
ใหดําเนินการตาม ผลการดําเนินการ
โครงการจากผูบริหาร
บรรจุเขาแผนพัฒนา
และดําเนินการจัด
โครงการใหบรรลุ
วัตถุประสงค

-

-

-

2. กองแผนและงบประมาณ
1. ฝายนโยบายและแผนงาน
- การจัดทําแผนพัฒนาสี่ปขององคการบริหารมีการแกไขเปลี่ยนแปลงกองแผนฯ แจงหนวย ตรวจสอบรายละเอีบด มีการแกไขเปลี่ยนแปลงตรวจสอบโครงการที่
นักวิเคราะห
สวนจังหวัดภูเก็ต (กรณีแกไขเปลี่ยนแปลง) รายละเอียดโครงการ งานที่มีโครงการในแผนของโครงการ/แจงหนวยรายละเอียดโครงการ บรรจุในแผนพัฒนาฯ นโยบายและแผน
วัตถุประสงค
เปาหมาย (ผลผลิตของพัฒนาสี่ปตรวจสอบ งานที่รับผิดชอบโครง เปาหมาย (ผลผลิตของเพื่อตรวจสอบ ราย
ผูอํานวยการ
- เพื่อใหโครงการที่พัฒนาที่บรรจุในแผนพัฒนาโครงการ) หรือกิจกรรมโครงการที่จะนํามา การ หากรายละเอียด โครงการ) หรือกิจกรรมละเอียดโครงการอีกครั้ง กองแผนฯ
สี่ปมีความถูกตองชัดเจนในรายละเอียดเหมาะสม
ของโครงการ
จัดทําขอบัญญัต/ิ หรือ ของโครงการไมถูกตอง ของโครงการ
กอนนําไปดําเนินการ
กับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจาย และไมชัดเจน
เพิ่มเติม วาเปาหมาย

5
แบบ ปค.5
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ
หรื่อภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน การประเมินผล
ที่มีอยู
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หรือกิจกรรมที่กําหนด
ไวมีความถูกตอง
สามารถนําไปดําเนิน
การได
2. ฝายงบประมาณและพัฒนารายได
- การจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป
วัตุถประสงค
- บันทึกขอมูลลงในระบบ (e-LAAS) ตาม
รูปแบบของระบบบัญชีคอมพิวเตอร

เมื่อพิมพขอมูลในระบบจัดพิมพรางขอบัญญัติ แจงหนวยงาน
เมื่อพิมพขอมูลในระบบนําขอมูลมาตรวจเช็ค นางสรารัตน
(e-LAAS) แลวไมมี ใน Word ธรรมดาแลวตรวจสอบรางขอบัญญัต(e-LAAS)
ิ
แลวไมมี กอนสงรางขอบัญญัติ
แทบทับ
ขอมูลดังกลาวหรือบาง นําไปพิมพในระบบ งบประมาณรายจาย ขอมูลดังกลาวหรือบางงบประมาณรายจาย
30-ก.ย.-21
รายการตกหลนไมครบ (e-LAAS) เพื่อให
ประจําป
รายการตกหลนไมครบกอนจัดพิมพเปนรูปเลม
ตามที่ตองการ
หนวยงานตรวจสอบ
ตามที่ตองการ
ขอบัญญัติงบประมาณ
โครงการและวิเคราะห
รายจายประจําป
รายการเกี่ยวกับ
งบประมาณ

3. ฝายตรวจติดตามประเมินผลแผนงานและ
โครงการ
กิจกรรม
การบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการ กรมฯ มีการปรับปรุง บันทึกขอมูลโครงการ/ ประสานสวนราชการ กรมฯ มีการปรับปรุง ตรวจสอบขอมูลและ
ไตรมาส
วางแผน และประเมินผลขององคกรปกครอง ระบบ/โปรแกรม
วัตถุประสงค/เปาหมายในสังกัดฯ บันทึกขอมูลระบบ/โปรแกรม
เรงรัดใหแตละกองบันทึก ละ 1 ครั้ง
สวนทองถิ่น (e-Plan)
บอยครั้งโดยไมมีการ การดําเนินงาน บันทึก ใหเปนปจจุบัน
บอยครั้งโดยไมมีการ ขอมูลใหถูกตองและเปน นางสาวพวงรนต
หาดแกว

6
แบบ ปค.5
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
ความเสี่ยง
การควบคุมภายใน การประเมินผล
ความเสี่ยง
การปรับปรุง
หนวยงาน
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ
ที่มีอยู
การควบคุมภายใน
ที่ยังมีอยู
การควบคุมภายใน ที่รับผิดชอบ
หรื่อภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค
วัตถุประสงค
ประชาสัมพันธหรือแจงอนุมัติโครงการที่ตั้งจายตรวจสอบ ควบคุม ประชาสัมพันธหรือแจงปจจุบัน ประสานงานกับ
- เพื่อติดตามความกาวหนา การดําเนินงาน ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติ ตามขอบัญญัติ บันทึก การบันทึกขอมูลให ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติ เจาหนาที่ระบบของ
โครงการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ทราบ การบันทึกขอมูลการโอนลด-โอนเพิ่ม ถูกตอง ครบถวน และ ทราบ การบันทึกขอมูลกรมฯ เพื่อสอบถามขอมูล
ประจําป
ไมเปนปจจุบัน อาจทํา ลงนามสัญญาจาง เปนปจจุบัน
ไมเปนปจจุบัน อาจทํา สงเจาหนาที่ ผูเกี่ยวของ
- เพื่อเปนฐานขอมูลในการรายงานผลการ ใหขอมูลคลาดเคลื่อน บันทึกการเบิกจายใน
ใหขอมูลคลาดเคลื่อน เขารับการฝกอบรม
ดําเนินงานตามระเบียบฯ
ในการนําไปใชเปนฐานระบบ e-plan และ
ในการนําไปใชเปนฐาน
ขอมูล
ประมวลผลภาพรวม
ขอมูล
ทั้งปงบประมาณให
ผูบริหารทราบ
3. กองคลัง
1. ฝายการเงิน
กิจกรรม
(1) การตรวจฎีกากอนอนุมัติเบิกจายเงิน เอกสารประกอบฎีกา กองคลังตรวจสอบฎีกาการควบคุมที่มีอยูยังไม เอกสารประกอบฎีกา กองคลังจะทําหนังสือสง 30-ก.ย.-62
งบประมาณ การจายเงินอุดหนุน
เบิกจายเงิน ไมเปนไป และเอกสารประกอบ เพียงพอ
เบิกจายเงิน ไมเปนไป คืนฎีกาและแจงใหหนวย ผอ.กองคลัง
วัตถุประสงค
ตามแบบที่ปลัด
ฎีกา เชน แบบโครงการ
ตามแบบที่ปลัด
งานผูเบิกดําเนินการ
หัวหนาฝาย
เพื่อใหการเบิกจายเงินอุดหนุนถูกตองตาม กระทรวงมหาดไทย ขอรับเงินอุกหนุนราย
กระทรวงมหาดไทย แกไขเอกสารประกอบ
การเงิน
ระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ
กําหนดไวในหนังสือ ละเอียดประมาณการ
กําหนดไวในหนังสือ ฎีกาใหถูกตองตาม
สั่งการ
คาใชจายและแบบ
สั่งการ
ระเบียบฯ และหนังสือ
บันทึกขอตกลงการรับ
สั่งการ
เงินอุดหนุน ใหเปนไป

7
แบบ ปค.5
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ
หรื่อภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน การประเมินผล
ที่มีอยู
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

ตามแบบที่ปลัด
กระทรวงมหาดไทย
กําหนดไวในระเบียบฯ
และหนังสือสั่งการ
(2) การวางฎีกาขออนุมัติกันเงินและฎีกาการหนวยงานผูเบิกไมได กองคลัง จะมีหนังสือ การควบคุมที่มีอยูยังไม หนวยงานผูเบิกไมได กองคลังจะมีหนังสือแจง
ขยายเวลาเบิกจายเงิน
วางฎีกากันเงิน และ แจงใหหนวยงานผูเบิก เพียงพอ
วางฎีกากันเงิน และ กําชับใหหนวยงานผูเบิก
วัตถุประสงค
ฎีกาขยายเวลาเบิกจายวางฎีกาขออนุมัติกันเงิน
ฎีกาขยายเวลาเบิกจายรีบวางฎีกาใหแลวเสร็จ
เพื่อใหการขออนุมัติกันเงินและขยายเวลาเบิกเงินใหแลวเสร็จภายใน และฎีกาขยายเวลาเบิก
เงินใหแลวเสร็จภายในโดยเร็ว
จายเปนไปตามระเบียบฯ แลวเสร็จทันภายใน ระยะเวลาที่กองคลัง จายเงินตามระเบียบฯ
ระยะเวลาที่กองคลัง
ระยะเวลาที่กําหนด
กําหนด
ภายในระยะเวลาที่
กําหนด
กองคลังกําหนด
2. ฝายบัญชี
กิจกรรม
การจัดทําหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะ หมายเหตุประกอบงบ ตรวจสอบหมายเหตุ การควบคุมที่มีอยูยังไม หมายเหตุประกอบงบ ตรวจสอบความถูกตอง
การเงินประจําป หมายเหตุ 5 รายจายคางจายแสดงฐานะการเงิน ประกอบงบแสดงฐานะเพียงพอ
แสดงฐานะการเงิน ของหมายเหตุประกอบ
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครอง หมายเหตุ 5 รายจาย การเงิน หมายเหตุ 5
หมายเหตุ 5 รายจาย งบแสดงฐานะการเงิน
สวนทองถิ่น (e-LAAS)
คางจาย ไมตรงกับ รายจายคางจาย ทุก 3
คางจาย ไมตรงกับ หมายเหตุ 5 รายจาย
วัตถุประสงค
งบแสดงฐานะการเงิน เดือน เมื่อพบขอผิด
งบแสดงฐานะการเงิน คางจายกับงบแสดงฐานะ
เพื่อใหหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิในระบบบั
น
ญชีคอมพิว พลาดดําเนินการแจง
ในระบบบัญชีคอมพิว การเงินทุกเดือน โดย
หมายเหตุ 5 รายจายคางจาย ถูกตองตรงกันกับเตอรขององคกร
ผูดูแลระบบแกไขปรับ
เตอรขององคกร
1) เมื่อพบขอผิดพลาด

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

30-ก.ย.-62
ผอ.กองคลัง
หัวหนาฝาย
การเงิน

30-ก.ย.-62
ผอ.กองคลัง
หัวหนาฝาย
บัญชี

8
แบบ ปค.5
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
ความเสี่ยง
การควบคุมภายใน การประเมินผล
ความเสี่ยง
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ
ที่มีอยู
การควบคุมภายใน
ที่ยังมีอยู
หรื่อภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค
งบแสดงฐานะการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอรปกครองสวนทองถิ่น ปรุงในระบบบัญชีคอม
ปกครองสวนทองถิ่น
ขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น (e-LAAS) (e-LAAS)
พิวเตอรขององคกร
(e-LAAS)
ปกครองสวนทองถิ่น
(e-LAAS)

3. ฝายเรงรัดและจัดเก็บรายได
กิจกรรม
(1) งานเรงรัดและจัดเก็บรายได
ยังขาดแคลนบุคลากร
วัตถุประสงค
ปฏิบัติงานเรงรัดและ
เพื่อใหการปฏิบัติงานเรงรัดและจัดเก็บรายไดจัดเก็บรายได เพียง
มีประสิทธิภาพสามารถจัดเก็บไดครบถวนและ 1 อัตรา
ถูกตอง

มีคําสั่งมอบหมายงานในการควบคุมที่มีอยู
หนาที่ความรับผิดชอบ สามารถลดความเสี่ยง
ใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัตไิ ดระดับหนึ่ง
งานเปนลายลักษณ
อักษรและกรณีเจา
หนาที่ไมอยูไดมอบ

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

แจงผูดูแลระบบ
(e-LAAS) ทราบทางเว็ป
บอรดของ e-LAAS KM
2) ติดตามการแกไขของ
โปรแกรมเมอร ทางเว็ป
บอรดของ e-LAAS KM
3) ประสานทางโทรศัพท
กับผูดูแลระบบ e-LAAS
4) ตรวจสอบเปรียบ
เทียบ หมายเหตุ 5
รายจายคางจายกับ
ระบบมือ

ยังขาดแคลนบุคลากร ใหกองการเจาหนาที่
30-ก.ย.-62
ปฏิบัติงานเรงรัดและ สรรหาบุคลากรมา
ผอ.กองคลัง
จัดเก็บรายได เพียง ปฏิบัติงานในตําแหนง หัวหนาฝาย
1 อัตรา
ที่วางตามกรอบอัตรา
เรงรัดและ
กําลังซึ่งปจจุบันอยู
จักเก็บรายได
ระหวางการสรรหาของ

9
แบบ ปค.5
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ
หรื่อภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน การประเมินผล
ที่มีอยู
การควบคุมภายใน

หมายใหผูอื่นปฏิบัติ
หนาที่แทน
(2) งานเก็บรักษาสําเนาใบเสร็จรับเงิน ตั๋วคา สถานที่เก็บเอกสาร เก็บรักษาสําเนาใบเสร็จการควบคุมที่มีอยู
บริการ/คาธรรมเนียมขององคการบริหารสวน คับแคบ และไมเพียงพอรับเงิน ตั๋วคาบริการ/ สามารถลดความเสี่ยง
จังหวัดภูเก็ต
สําหรับการจัดวางตู คาธรรมเนียมของ อบจไดระดับหนึ่ง
วัตถุประสงค
เก็บเอกสาร
ภูเก็ตไวในตูเก็บเอกสาร
เพื่อใหการเก็บรักษาสําเนา ใบเสร็จรับเงิน
ณ สถานที่เก็บเอกสาร
ตั๋วคาบริการ/คาธรรมเนียมของ อบจ.ภูเก็ต
ไวในที่ปลอดภัย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการรับเงินฯ ขอ 19
(3) การจัดทําหนังสือชี้แจงการดําเนินการของเนื่องจากผูประกอบการมีคําสั่งมอบหมายงานในการควบคุมที่มีอยู
โรงแรม/ที่พัก
โรงแรม/ที่พักบางราย หนาที่ใหแกเจาหนาที่ผู สามารถลดความเสี่ยง
วัตถุประสงค
ไมสะดวกในการจัดทํา ปฏิบัติงานเปนลาย ไดระดับหนึ่ง
เพื่อใหการปฏิบัติงานจัดเก็บคาธรรมเนียมบํารุหนั
ง งสือชี้แจงฯ อีกทั้ง ลักษณอักษรและกรณี
อบจ. จากผูพักในโรงแรมของ อบจ.ภูเก็ต มี ไมเขาใจวาระบบ
เจาหนาที่ไมอยูไดมอบ
ประสิทธภาพ สามารถจัดเก็บไดถูกตองและ ราชการตองดําเนินการหมายใหผูอื่นปฏิบัติ
ครบถวน
สือสารโดยใชหนังสือ หนาที่แทน มีการตรวจ
ราชการ
สอบรายละเอียด
หนังสือชี้แจงฯ พรอม

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น
สถานที่เก็บเอกสาร ควรจัดหาสถานที่ที่ปลอด 30-ก.ย.-62
คับแคบ และไมเพียงพอภัย สําหรับการจัดวาง ผอ.กองคลัง
สําหรับการจัดวางตู ตูเก็บเอกสารใหเพียงพอ หัวหนาฝาย
เก็บเอกสาร
ในการปฏิบัติงานเก็บ
เรงรัดและ
รักษาสําเนาใบเสร็จ
จักเก็บรายได
รับเงิน ตั๋วคาบริการ/คา เจาพนักงานการ
ธรรมเนียมของ อบจ. คลังปฏิบัติงาน
ภูเก็ต ตามระเบียบฯ
เนื่องจากผูประกอบการจัดทําตัวอยางหนังสือ 30-ก.ย.-62
โรงแรม/ที่พักบางราย ชี้แจงฯ พรอมเอกสาร ผอ.กองคลัง
ไมสะดวกในการจัดทํา รายละเอียดประกอบ
หัวหนาฝาย
หนังสือชี้แจงฯ อีกทั้ง หนังสือชี้แจงฯ เพื่อให
เรงรัดและ
ไมเขาใจวาระบบ ผูประกอบการโรงแรม/ จักเก็บรายได
ราชการตองดําเนินการที่พักเขาใจและสะดวก นักวิชาการ
สื่อสารโดยใชหนังสือ ในการดําเนินการ
คลังปฏิบัติการ
ราชการ
เจาพนักงานการ
คลังปฏิบัติงาน
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แบบ ปค.5
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ
หรื่อภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน การประเมินผล
ที่มีอยู
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

เอกสารประกอบกอน
ดําเนินการเกษียน
หนังสือชี้แจงฯ เพื่อให
ผูบริหารทราบ
3. งานธุรการ
กิจกรรม
การลงทะเบียนรับ-สง หนังสือดวยระบบมือ
และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
วัตถุประสงค
เพื่อใหการปฏิบัติงานดานการลงทะเบียน
รับ-สงหนังสือ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยงานสารบรรณ ฯลฯ
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1. ฝายบริหารการศึกษา
- การรายงานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค
เพื่อใหการปฏิบัติตามโครงการ/กิจกรรม
ภารกิจงานที่เกี่ยวของ มีความรวดเร็ว

ผูชวยนักวิชาการ
เงินและบัญชี

มีคําสั่งมอบหมายงาน การควบคุมที่มีอยูเพียง
ใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัตพิ อและลดความเสี่ยงได
งานเปนลายลักษณ เนื่องจาก กรณีผูรับชอบ
อักษร นําระบบ
ไมอยูมีการมอบหมายผู
สารบรรณอิเล็กทรอ ทําหนาที่แทน ทําใหงาย
นิกสมาใชในการลง และสะดวกในการคนหา
ทะเบียนรับ-สงหนังสือ หนังสือ

การรายงานขั้นตอน คําสั่งมอบหมายงาน
การปฏิบัติงานยังไมมี
ความตอเนื่อง ครอบ
คลุม

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

-

มอบหมายงานใหตาม การรายงานขั้นตอน
เหมาะสมความรูความ การปฏิบัติงานยังไมมี
สามารถและครอบคลุมความตอเนื่อง ครอบ
งานและรายงานการ คลุม

-

เจาพนักงาน
ธุรการปฏิบัติงาน

ใหบุคลากรรายงานขั้น 30-ก.ย.-26
ตอนและความกาวหนา ผอ.กองการ
ของงานอยางตอเนื่อง
ศึกษาฯ
จนงานเสร็จสิ้น
หน.ฝายบริหาร
การศึกษา
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แบบ ปค.5
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ
หรื่อภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค
ครอบคลุม ประสบความสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพ

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน การประเมินผล
ที่มีอยู
การควบคุมภายใน

ปฏิบัติงานกองการ
ศึกษา ฯ

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ใหบุคลากรนําเสนอและ นักวิชาการศึกษา
รายงานขั้นตอนความ
ปฏิบัติการ
กาวหนาของงานอยาง นักจัดการงาน
ตอเนื่องและรายงานการ ทั่วไปปฏิบัติการ
วางแผนการดําเนินการ
โครงการและกิจกรรมที่
กําลังจะดําเนินการ
เพิ่มการประชาสัมพันธ 30-ก.ย.-62
ไปยังหนวยงานตางๆ ผอ.กองการศึกษาฯ
สถานศึกษาทุกแหงโดย หน.ฝายวิชาการฯ
ทําหนังสือประชาสัมพันธ บรรณารักษ
จัดทําสถานที่จอดรถให ผูชวยบรรณารักษ
เพียงพอแกผูใชบริการ นักจัดการงาน
ทั่วไปปฏิบัติการ

2. ฝายวิชาการและสงเสริมการศึกษา
ผูใชบริการไมมาก ประชาสัมพันธทาง ไดประชาสัมพันธไปยัง ผูใชบริการไมมาก
- การใชบริการหองสมุดเฉลิมพระเกียรติ มีสถานที่จอดรถไม วารสารขององคการ หนวยงานและสถาน มีสถานที่จอดรถไม
50 พรรษา
เพียงพอ
บริหารสวนจังหวัดภูเก็ตศึกษาตางๆ
เพียงพอ
วัตถุประสงค
จอดรถขางถนน
เพื่อใหมีผูใชบริการหองสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ
มากยิ่งขึ้น
เพื่อใหมีสถานที่จอดรถเพียงพอแกผูมาให
บริการ
5. กองการเจาหนาที่
1.ฝายสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
การตรวจสอบคุณสมบัตดํิ าเนินการตามหลัก การออกคําสั่งเลื่อนและการตรวจสอบคุณสมบัตตรวจสอบคุ
ิ
ณสมบัติให 30-ก.ย.-62
งานการเสนอขอรับการประเมินขาราชการครูของผูขอรับการประเมินเกณฑและระเบียบที่ แตงตั้งไดถูกตองตาม ของผูขอรับการประเมินเปนไปตามระเบียบหลัก 1. ผูอํานวยการ
อบจ. เพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น
กําหนด
หลักเกณฑระเบียบที่
เกณฑที่กําหนด
กองการเจาหนาที่
กําหนด
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แบบ ปค.5
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ
หรื่อภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค
วัตถุประสงค
เพื่อเลื่อนและแตงตั้งขาราชการครู อบจ. ใหมี
วิทยะฐานะสูงขึ้น
2. ฝายสงเสริมและพัฒนาบุคลากร
การลงเวลาปฏิบัติราชการ
วัตถุประสงค
เพื่อใหบุคลากรในสังกัดมีระเบียบวินัยและ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดไว

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน การประเมินผล
ที่มีอยู
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

2. หัวหนาฝาย
สรรหาฯ
3. บุคลากรที่
เกี่ยวของ
1. ตามหนังสือ ที่ ภก มีการควบคุมที่เพียงพอ
51012/0039 ลงวันที่
11 มกราคม 2560
เรื่อง การควบคุมการลง
เวลาปฏิบัติราชการ
2. ปฏิบัติตามประกาศ
อบจ.ภูเก็ต ลงวันที่
26 พฤษภาคม 2560
เรื่อง ประกาศกําหนด
วันลาและมาทํางานสาย
เพื่อใชประกอบการ
พิจารณาเลื่อนขั้นเงิน
เดือนขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด
ขาราชการครู องคการ

-

-

-
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แบบ ปค.5
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ
หรื่อภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน การประเมินผล
ที่มีอยู
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

-

-

-

บริหารสวนจังหวัด
และเพิ่มคาจางลูกจาง
ประจํา
3. ฝายวินัยและสงเสริมคุณธรรม
งานประชุมคณะกรรมการขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต (ก.จ.จ.ภูเก็ต)
วัตถุประสงค
เพื่อใหการดําเนินการประชุมคณะกรรมการ
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัด
ภูเก็ต เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเปนไปดวย
ความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ

6. กองกิจการขนสง
1. ฝายบริหารงานขนสง
- การเก็บรวบรวมขอมูลของเรือที่ใชบริการ
ทาเทียบเรือทองเที่ยวอาวฉลอง
วัตถุประสงค
เพื่อใหมีขอมูลที่ถูกตอง ชัดเจน เชื่อถือได

1. มีการจัดทํารายงาน มีการควบคุมที่เพียงพอ
การประชุม ก.จ.จ.ภูเก็ต
ทันตามระยะเวลา
2. มีการนัดประชุมคณะ
กรรมการขาราชการ
องคการบริหารสวน
จังหวัด จังหวัดภูเก็ต
(ก.จ.จ.ภูเก็ต) ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

เนื่องจากจํานวนเรือที่ เจาหนาที่และพนักงานมีการควบคุมตรวจสอบเนื่องจากจํานวนเรือที่ สอบถามขอมูลจากผู
30-ก.ย.-62
มาใชบริการทาเทียบ เก็บรวบรวมขอมูล ตามแนวทางที่กําหนด มาใชบริการทาเทียบ ประกอบการเรือแตละลําผูอํานวยการกอง
เรือทองเที่ยวอาวฉลองมีการจัดทําฐานขอมูล แตยังไมเพียงพอ
เรือทองเที่ยวอาวฉลองใหพนักงานหรือเจาหนาที่ กิจการขนสง
มีจํานวนมาก หลาก
มีจํานวนมาก หลาก ลงไปตรวจสอบหนางาน ฝายบริหารงาน
โดยตรง
ขนสง
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แบบ ปค.5
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
ความเสี่ยง
การควบคุมภายใน การประเมินผล
ความเสี่ยง
การปรับปรุง
หนวยงาน
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ
ที่มีอยู
การควบคุมภายใน
ที่ยังมีอยู
การควบคุมภายใน ที่รับผิดชอบ
หรื่อภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค
เพื่อใหเกิดความรวดเร็วทันตอความตองการ หลายประเภทประกอบ
หลายประเภทประกอบ
ที่จะนําขอมูลไปใช
กับมีการเปลี่ยนแปลง
กับมีการเปลี่ยนแปลง
เพื่อใหไดขอมูลที่เปนปจจุบันสอดคลองกับ ทาเทียบจอดอยูบอย
ทาเทียบจอดอยูบอย
ความเปนจริง และมีความสมบูรณ
ครั้ง ทําใหเปนอุปสรรค
ครั้ง ทําใหเปนอุปสรรค
ในการจัดเก็บขอมูล
ในการจัดเก็บขอมูล
ที่ไมเปนปจจุบัน
ที่ไมเปนปจจุบัน
2. ฝายตรวจสอบและซอมบํารุง
- โครงการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียทาเทียบระบบบําบัดน้ําเสียยัง ปจจุบันมีนายชางเครื่องการควบคุมที่มีอยูยังไม ระบบบําบัดน้ําเสียยัง ใหวิศวกรสุขาภิบาล
30-ก.ย.-62
เรือทองเที่ยวอาวฉลอง
ไมไดรับการบํารุงรักษากลปฏิบัติงานเปนผูดูแลเพียงพอ เนื่องจากระบบไมไดรับการบํารุงรักษาปฏิบัติการจัดทําโครงการผูอํานวยการกอง
วัตถุประสงค
หรือปรับปรุง ทําใหการซอมแซมเบื้องตนให บําบัดน้ําเสียจําเปนตองหรือปรับปรุง ทําใหการปรับปรุงระบบบําบัด
กิจการขนสง
เพื่อปรับปรุงระบบบําบัดนําเสียใหสามารถกลัใบชงานไมมีประสิทธิ ระบบบําบัดน้ําเสีย มีคุณภาพสามารถบําบัดใชงานไมมีประสิทธิ น้ําเสียทาเทียบเรือทอง ฝายตรวจสอบ
มาบําบัดน้ําเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของทาเทียภาพ
บ
สามารถใชงานได
น้ําเสียไดตามกฏหมาย ภาพ
เที่ยวอาวฉลอง โดยมีการ และซอมบํารุง
เรือทองเที่ยวอาวฉลองไดอยางมีประสิทธิภาพ
กํานหดไว
ออกแบบใหม เพื่อใหการ
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้ง
บําบัดน้ําเสียเปนไปอยาง
และปองกันการสงผลกระทบตอชุมชน แหลงน้ํา
มีประสิทธิภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมบริเวณ
ทาเทียบเรือทองเที่ยวอาวฉลอง
7. กองสาธารณสุข
1. ฝายโรงพยาบาล
วัตถุประสงค
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แบบ ปค.5
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
ความเสี่ยง
การควบคุมภายใน การประเมินผล
ความเสี่ยง
การปรับปรุง
หนวยงาน
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ
ที่มีอยู
การควบคุมภายใน
ที่ยังมีอยู
การควบคุมภายใน ที่รับผิดชอบ
หรื่อภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค
เพื่อใหการดําเนินงานโรงพยาบาลองคการ ครุภัณฑวิทยาสตรหรือ การจัดซื้อครุภัณฑ การควบคุมไมเพียงพอ ครุภัณฑวิทยาสตรหรือ1. ผูบังคับบัญชาควบคุม 30-ก.ย.-62
บริหารสวนจังหวัดภูเก็ต มีมาตรฐานการบริการการแพทยไมเพียงพอ วิทยาศาสตรหรือการ เนื่องจากกระบวนการ การแพทยไมเพียงพอ ดูแลและใหคําปรึกษา ผูอํานวยการกอง
ที่มีคุณภาพและสรางความพึงพอใจใหแกผูรับ
แพทยตองแตงตั้งคณะ จัดหามีความยุงยาก
แนะนําในเรื่องที่เกี่ยว สาธารณสุข
บริการทางการแพทย
กรรมการฯ ในสายงาน ซับซอมและใชเวลานาน
ของและกําชับใหเจา
วิชาชีพสาธารณสุขและกวาครุภัณฑอื่นๆ
หนาที่ปฏิบัติตามแผน
ในปงบประมาณ
ประกอบกับเปน
การจัดหาพัสดุอยาง
2561 กองสาธารณสุขครุภัณฑที่ตองกําหนด
เครงครัด
มีขาราชการบรรจุใหม คุณลักษณะเฉพาะอยาง
2. การสงเจาหนาที่ผู
ในสายวิชาชีพนี้ เมื่อวันละเอียดทําใหตองใช
ปฏิบัติงานไปอบรมเพื่อ
ที่ 1 ก.พ. 2561 ซึ่ง เวลานาน รวมถึง
เพิ่มพูนความรูประสบ
เปนชวงกลางปงบ บุคลากรบรรจุใหมใน
การณในการทํางาน
ประมาณทําใหการจัดซื้อสายวิชาชีพสาธารณสุข
ครุภัณฑบางรายการ ที่ไดรับการแตงตั้งเปน
ไมสามารถจัดซื้อไดทัน คณะกรรมการตางๆ
เวลา
ตองใชเวลาศึกษาเรียนรู
เพื่อใหเปนไปตามหลัก
เกณฑและระเบียบที่
เกี่ยวของ
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แบบ ปค.5
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
ความเสี่ยง
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ
หรื่อภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค
2. ฝายสงเสริมสุขภาพและควบคุมโรค
วัตถุประสงค
เพื่อสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรคและฟนฟู ขาดเจาหนาที่พัสดุ
สภาพรางกายประชาชนในจังหวัดภูเก็ต

การควบคุมภายใน การประเมินผล
ที่มีอยู
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู

การบริหารพัสดุของฝายการควบคุมที่มีอยูไม ขาดเจาหนาที่พัสดุ
ฝายสงเสริมฯ ทั้งการ เพียงพอ เนื่องจากมีการ
เก็บ การบันทึก การเบิกมอบหมายเจาหนาที่ใน
จาย การยืม การตรวจ ตําแหนงอื่นทําหนาที่ใน
สอบ การบํารุงรักษา การบริหารพัสดุทั้งการ
และการจําหนายพัสดุ เก็บ การบันทึก การเบิก
มีการมอบหมายเจา จาย การยืม การตรวจ
หนาที่ตําแหนงอื่นให สอบ การบํารุงรักษา
ปฏิบัติหนาที่ในการ
บริหารพัสดุ

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ผูบังคับบัญชาควบคุม 30-ก.ย.-62
ดูแลและใหคําปรึกษา ผูอํานายการกอง
แนะนําในเรื่องที่เกี่ยว สาธารณสุข
ของ

8. กองการทองเที่ยวและกีฬา
กิจกรรม
1. การติดตั้งอุปกรณสง - กระจายสัญญาณ ผูใชงานระบบอินเตอร ใชอุปกรณ สง-กระจายการควบคุมที่มีสามารถผูใชงานระบบอินเตอร จัดซื้ออุปกรณสง-กระจาย 30-ก.ย.-62
ระบบอินเตอรเน็ต (Access Point) ในสํานักงานเน็ตในสํานักงานไม สัญญาณอินเตอรเน็ต ลดความเสี่ยงไดระดับ เน็ตในสํานักงานไม สัญญาณอินเตอรเน็ต
หัวหนา
วัตถุประสงค
สามารถใชงานระบบ (Access Point)
หนึ่ง แตยังไมเปนที่นา สามารถใชงานระบบ (Access Point) ที่ทัน เทคโนโลยี
เพื่อใหการใชงานระบบอินเตอรเน็ตในระบบ อินเตอรเน็ตไดในบาง เดิมที่มีอยู
พอใจ เนื่องจากอุปกรณอินเตอรเน็ตไดในบาง สมัยสามารถสงสัญญาณ สารสนเทศ
งานราชการ สามารถใชงานไดอยางมี
ครั้งและสัญญาณ อิน
สง-กระจายสัญญาณ ครั้งและสัญญาณ อิน อินเตอรเน็ตไดทั่วถึงและ
ประสิทธิภาพ
เตอรเน็ตที่เครื่องคอม
อินเตอรเน็ตเดิมเปน เตอรเน็ตที่เครื่อง คอมมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
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แบบ ปค.5
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
ความเสี่ยง
การควบคุมภายใน
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ
ที่มีอยู
หรื่อภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค
พิวเตอรรับไดมีระดับ
สัญญาณที่ต่ํา ทําใหการ
ใชระบบอินเตอรเน็ต
ลาชาไมมีประสิทธิภาพ

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

อุปกรณลาสมัยทําใหไมพิวเตอรรับไดมีระดับ
สามารถสงสัญญาณ สัญญาณที่ต่ํา ทําใหการ
อินเตอรเน็ตไปยงเครื่องใชระบบอินเตอรเน็ต
คอมพิมเตอรในสํานัก ลาชาไมมีประสิทธิภาพ
งานไดอยางทั่วถึงและ
มีประสิทธฺภาพ
2. การดําเนินการประชาสัมพันธขาวของ ความผิดพลาดของ ผูผลิตขาวโทรทัศน การควบคุมที่มีสามารถความผิดพลาดของ กอนการดําเนินการเผย 30-ก.ย.-62
องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตทางสื่อโทรทัศนขอมูลขาวสารที่ยังคง ทองถิ่นฯ ดําเนินการ ลดความเสี่ยงไดระดับ ขอมูลขาวสารที่ยังคง แพรประชาสัมพันธขาว หัวหนาฝาย
ทองถิ่นฯ
อยูสงผลใหประชาชน ตรวจสอบความถูกตองหนึ่ง แตยังไมเปนที่นา อยูสงผลใหประชาชน กิจกรรมของ อบจ.ภูเก็ต ประชาสัมพันธ
วัตถุประสงค
ที่รับชมไดรับขาวสาร ของขอมูลขาวสารกอน พอใจ เนื่องจากยังมี ที่รับชมไดรับขาวสาร ทางสถานีโทรทัศนทอง
เพื่อประชาสัมพันธผลงานและกิจกรรมของ ที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนออกอากาศทางสถานี ความผิดพลาดของเนื้อ ที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนถิ่นฯ ผูผลิตขาวจะตอง
องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตทางสื่อโทรทัศนไป
โทรทัศน
หาขาวที่นําเสนออยู ไป
สงขอมูลและเนื้อหาขาว
ทองถิ่น ในจังหวัดภูเก็ตใหประชาชนและนัก
ที่ผลิตใหเจาหนาที่ตรวจ
ทองเที่ยวไดรับทราบขอมูลอยางทั่วถึง เพื่อนําไป
สอบกอนออกอากาศ
สูการมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมตางๆ
ทุกครั้ง
ขององคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตใหประสบ
ความสําเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว
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แบบ ปค.5
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
ความเสี่ยง
การควบคุมภายใน การประเมินผล
ความเสี่ยง
การปรับปรุง
หนวยงาน
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ
ที่มีอยู
การควบคุมภายใน
ที่ยังมีอยู
การควบคุมภายใน ที่รับผิดชอบ
หรื่อภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค
3. จํานวนเจาหนาที่ประจําศูนยชวยเหลือ จํานวนเจาหนาที่ประจําจัดสรรอัตรากําลังเจา การควบคุมที่มีสามารถจํานวนเจาหนาที่ประจํจาัดทําหนังสือแจงกองการ 30-ก.ย.-62
นักทองเที่ยว จังหวัดภูเก็ต
ศูนยชวยเหลือ มีกรอบ หนาที่ที่มีอยูใหสามารถลดความเสี่ยงไดระดับ ศูนยชวยเหลือ มีกรอบเจาหนาที่ดําเนินการ
ฝายสงเสริม
วัตถุประสงค
อัตรากําลังทั้งหมด 28 ปฏิบัติงานใหไดตาม หนึ่ง แตยังไมเปนที่นา อัตรากําลังทั้งหมด 28สรรหาเจาหนาที่ประจํา
พัฒนา
เพื่อใหการปฏิบัติภารกิจในการใหบริการชวยอัตรา มีผูปฏิบัติงานอยู ภารกิจที่กําหนดไวตามพอใจ เนื่องจากยังขาด อัตรา มีผูปฏิบัติงานอยูศ ูนยชวยเหลือจังหวัด การทองเที่ยว
เหลือนักทองเที่ยวและประชาชนที่ประสบเหตุ 18 อัตรา ซึ่งไมเพียง มาตราฐานระบบการ อัตรากําลังเจาหนาที่ 18 อัตรา ซึ่งไมเพียง ภูเก็ต ตามกรอบอัตรา
ทั้งทางบกและทางทะเล อํานวยความสะดวก พอตอการปฏิบัติงาน แพทยฉุกเฉินอยางสุด ที่ปฏิบัติงานอยูกรณีที่ พอตอการปฏิบัติงาน กําลังที่วางอยู และใน
และรักษาความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพยสใินหเกิดประสิทธิภาพใน ความสามารถ ประสานตองออกชวยเหลือผู ใหเกิดประสิทธิภาพในกรณีที่เจาหนาที่ฯ ขอลา
ใหแกนักทองเที่ยวเปนไปอยางเต็มประสิทธิภาพการใหบริการไดอยาง ความรวมมือจากหนวยประสบภัยในเหตุการณการใหบริการไดอยาง ออก
และทันทวงที สรางความเชื่อมั่นและสงเสริม เต็มที่
งานอื่นในระบบการ ใหญๆ ที่ผูประสบภัย เต็มที่
ภาพลักษณในการรักษาความปลอดภัยดาน
แพทยฉุกเฉินในละแวกจํานวนมากหรือกรณีที่
การทองเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต
ใกลเคียงกับที่เกิดเหตุ เกิดเหตุการณซอนกัน
เพื่อสนับสนุนการชวย หลายเหตุในชวงเวลา
เหลือผูประสบภัย เดียวกัน
4. การจัดทําทะเบียนวัสดุครุภัณฑสนามกีฬา หนวยงานที่ขอยืมวัสดุ จัดทําบัญชีการยืม-คืน การควบคุมที่มีสามารถหนวยงานที่ขอยืมวัสดุ กําหนดวันในการสงคืน 30-ก.ย.-62
สุระกุล องคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
ครุภัณฑของสนามกีฬาวัสดุครุภัณฑสนามกีฬาลดความเสี่ยงไดระดับ ครุภัณฑของสนามกีฬาและขอขอมูลที่อยู
ฝายสงเสริม
วัตถุประสงค
สุระกุล สงคืนวัสดุ สุระกุล แบงหนาที่ความหนึ่ง แตยังไมเปนที่นา สุระกุล สงคืนวัสดุ เบอรโทรของหนวยงาน การกีฬา
เพื่อใหวัสดุอุปกรณของสนามกีฬาสุระกุล มีการ
อุปกรณลาชา ติดตาม รับผิดชอบใหเจาหนาที่ พอใจ เนื่องจากยังมีบางอุปกรณลาชา ติดตาม ที่ขอยืมและเบอรโทรผู
จัดเก็บที่เปนระเบียบเรียบรอย มีการจัดทําบัญชียาก และมีสภาพไม ประจําสนามกีฬาสุระกุลหนวยงานที่ขอยืมวัสดุ ยาก และมีสภาพไม รับผิดชอบ เพื่อติดตาม
การยืม-คืนวัสดุครุภัณฑของสนามกีฬาอยางเปนคอยเรียบรอย
ดําเนินการตรวจสอบ ครุภัณฑของสนามกีฬาคอยเรียบรอย
การนําสงคืนวัสดุครุภัณฑ
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แบบ ปค.5
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ
หรื่อภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค
ระบบ และวัสดุครุภัณฑของสนามกีฬาสุระกุล
มีความพรอมตอการใหบริการทั้งหนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน

ความเสี่ยง

9. หนวยตรวจสอบภายใน
1. ฝายตรวจสอบการบริหารจัดการดาน
งบประมาณการเงินและบัญชี
กิจกรรมการจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพ รายชื่อผูเขารวม
เครือขายปองกันและปราบปรามการทุจริตหรือโครงการฯ ในใบเสร็จ
ประพฤติมิชอบ
รับเงินและใน Folio
วัตถุประสงค
ที่โรงแรมออกใหไม
เพื่อใหการดําเนินโครงการบรรลุตามวัตถุ ถูกตอง
ประสงค
เพื่อใหการเบิกคาใชจายในการดําเนินโครงการฯ
ถูกตองตามระเบียบฯ

การควบคุมภายใน การประเมินผล
ที่มีอยู
การควบคุมภายใน

และดูแลวัสดุครุภัณฑ สุระกุล ยังสงคืนวัสดุ
อยางสม่ําเสมอ ควบคุมครุภัณฑลาชา ยากตอ
ดูแลและตรวจสอบวัสดุการติดตาม และมีสภาพ
ครุภัณฑใหอยูในสภาพ ไมคอยเรียบรอย
เรียบรอยพรอมใชงาน
ไมใหเกิดการเสียหาย
หรือสูญหาย

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ใหเปนไปตามวันที่
กําหนดและอยูในสภาพ
เรียบรอย

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป มีการควบคุมไดในระดับรายชื่อผูเขารวม
สงไฟลรายชื่อผูเขารวม 30-ก.ย.-62
(เพิ่มเติม) พ.ศ.2561- หนึ่ง แตยังตองมีการ โครงการฯ ในใบเสร็จ โครงการฯ เพื่อออก
น.ส.ปรียานีย
2564 ระเบียบ
ปรับปรุงแกไข เพื่อเพิ่ม รับเงินและใน Folio ใบเสร็จรับเงินและ
ทรัพยนารากูล
กระทรวงมหาดไทยวา ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นที่โรงแรมออกใหไม Folio ผูที่มีหนาที่รับผิด นางสมใจ
ดวยการรับเงิน การเบิก
ถูกตอง
ชอบกอนที่ออกจาก
ยอดทอง
จายฯ พ.ศ. 2547 และ
โรงแรมตองตรวจสอบ
ที่แกไขเพิ่มเติม
รายชื่อใหถูกตอง
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แบบ ปค.5
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
ความเสี่ยง
การควบคุมภายใน การประเมินผล
ความเสี่ยง
การปรับปรุง
หนวยงาน
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ
ที่มีอยู
การควบคุมภายใน
ที่ยังมีอยู
การควบคุมภายใน ที่รับผิดชอบ
หรื่อภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค
2. ฝายตรวจสอบการบริหารจัดการดานการ
พัสดุและทรัพยสิน
กิจกรรมดานการจัดซื้อจัดจาง
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ มีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบมีการควบคุมไดในระดับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 30-ก.ย.-62
วัตถุประสงค
ดานการจัดซื้อจัดจาง ดานการจัดซื้อจัดจาง หนึ่ง แตงานดานการจัดดานการจัดซื้อจัดจาง ศึกษา พ.ร.บ. ระเบียบฯ น.ส.รัตนมณี
เพื่อใหมีความรูความเขาใจระเบียบฯ หนังสือ ขาดความรูความเขาใจ ตามคําสั่งมอบหมายงานซื้อจัดจางมีการเปลี่ยน ขาดความรูความเขาใจหนังสือสั่งการเพิ่มเติม ศรีตระการ
สั่งการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
พ.ร.บ. ระเบียบฯ หนัง เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ แปลง พรบ.ฯ ระเบียบฯพ.ร.บ. ระเบียบฯ หนังเมื่อมีการปรับปรุงเปลี่ยน น.ส.อภิรดี
เพื่อใหสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางได สือสั่งการที่เกี่ยวกับ ดานการจัดซื้อจัดจางมี หนังสือสั่งการอยูเสมอๆสือสั่งการที่เกี่ยวกับ แปลง เจาหนาที่ผูรับผิด เฉลิมมิตร
รวดเร็ว ถูกตองตามระเบียบฯ และหนังสือสั่งการ
การจัดซื้อจัดจาง
ความรูความเขาใจเกี่ยว
การจัดซื้อจัดจาง ชอบเขารับการฝกอบรม
เพื่อใหการปฏิบัติงานดานการจัดซื้อจัดจางมี
กับการจัดซื้อจัดจาง
ดานการจัดซอจัดจาง
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
พอสมควร
10. กองพัสดุและทรัพยสิน
1.ฝายควบคุมตรวจสอบพัสดุและทรัพยสิน
1. ดานการจัดซื้อจัดจาง
รางขอบเขตของงาน 1. พ.ร.บ.การจัดซื้อ 1. มีการควบคุมที่
รางขอบเขตของงาน ควรจัดใหเจาหนาที่ที่ 30-ก.ย.-62
วัตถุประสงค
หรือรายละเอียดคุณ จัดจางฯ
สามารถควบคุมไดใน หรือรายละเอียดคุณ เกี่ยวของไดรับการอบรม 1.งานการ
เพื่อใหการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางเปนลักษณะเฉพาะของพัสดุ2. กฎกระทรวงฯที่ออกระดับหนึ่งแตยังตองมี ลักษณะเฉพาะของพัสดุใหความรูเพิ่มเติมเกี่ยว เจาหนาที่
การใชงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ แบบรูปรายการงาน ตามความใน พ.ร.บ. การปรับปรุงเพื่อใหมี แบบรูปรายการงาน กับการจัดทํารางขอบเขต2.หัวหนาสํานัก
เกิดความคุมคาตอภารกิจตามอํานาจหนาที่ ตามกอสรางบางรายการมี การจัดซื้อจัดจางฯ ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกอสรางบางรายการมี ของงานหรือรายละเอียดปลัด อบจ. และ
กฎหมาย และเกิดประโยชนสูงสุดแกสาธารณะความไมชัดเจน ไมยืด 3. ระเบียบกระทรวง 2. มีคณะกรรมการติด ความไมชัดเจน ไมยืด คุณลักษณะเฉพาะของ ผอ.กองทุกกอง
เพื่อใหการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐ หยุน ตลอดจนไมสอด การคลังวาดวยการจัด ตามประเมินผลระบบ หยุน ตลอดจนไมสอด พัสดุหรือแบบรูปรายการ3. ผอ.กองพัสดุ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกหนวยงานของรัฐ คลองกับสภาวการณ ซื้อจัดจางฯ
ควบคุมภายในของกองคลองกับสภาวการณ งานกอสราง
และทรัพยสิน
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แบบ ปค.5
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
ความเสี่ยง
การควบคุมภายใน การประเมินผล
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ
ที่มีอยู
การควบคุมภายใน
หรื่อภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค
และสอดคลองกับหลักการคุมคา โปรงใส มี ปจจุบัน ทําใหการ 4. ประกาศที่ออกตาม พัสดุและทรัพยสิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถตรวจพิจารณาของคณะกรรมความใน พ.ร.บ. การจัด
สอบได
การซื้อหรือจางลาชา ซื้อจัดจางฯ
เพื่อปองกันปญหาการทุจริต
กรณีคณะกรรมการซื้อ5. คําสั่งมอบหมายงาน
หรือจางจัดสงรายงาน ภายในกอง
ขอซื้อหรือขอจางใหกับ 6. รางขอบเขตของงาน
เจาหนาที่พัสดุลาชา หรือรายละเอียดคุณ
อาจสงผลใหกระบวน ลักษณะเฉพาะของพัสดุ
การจัดซื้อหรือจัดจาง หรือแบบรูปรายการ
ลาชาและไมเปนไปตามงานกอสราง
แผนการจัดหาพัสดุและ7. รายงานขอซื้อหรือ
แผนการดําเนินงาน ขอจาง
8. คณะกรรมการซื้อ
หรือจาง
9. รายงานผลการ
พิจารณาและอนุมัติจัด
ซื้อหรือจัดจาง
10. วิธีการซื้อหรือจาง
11. วิธีประกาศเชิญ
ชวนทั่วไป

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

ปจจุบัน ทําใหการ ควรจัดใหเจาหนาที่ที่มี
พิจารณาของคณะกรรมคุณสมบัติเปนคณะกรรม
การซื้อหรือจางลาชา การพิจารณาการจัดซื้อ
กรณีคณะกรรมการซื้อหรือจัดจางไดรับการอบ
หรือจางจัดสงรายงาน รมใหความรูเพิ่มเติมเกี่ยว
ขอซื้อหรือขอจางใหกับกับการพิจารณาคัดเลือก
เจาหนาที่พัสดุลาชา ผูประกอบการหรือผูรับ
อาจสงผลใหกระบวน จางที่มีคุณสมบัติเหมาะ
การจัดซื้อหรือจัดจาง สมเปนคูสัญญากับรัฐ
ลาชาและไมเปนไปตามควรจัดทํารางขอบเขต
แผนการจัดหาพัสดุและของงานหรือรายละเอียด
แผนการดําเนินงาน คุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุหรือแบบรูปรายการ
งานกอสราง ไวลวงหนา
ชวงตนๆ ปงบประมาณ
เพื่อใหเกิดความสะดวก
รวดเร็วในการจัดซื้อจัด
จาง
ควรขึ้นทะเบียนผู
ประกอบการหรือผูรับจาง

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ
หรื่อภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน การประเมินผล
ที่มีอยู
การควบคุมภายใน

12. วิธีตลาดอิเล็กทรอ
นิกส
13. วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
14. วิธีสอบราคา
15. วิธีเฉพาะเจาะจง
16. เกณฑการพิจารณา
คัดเลือกขอเสนอ
17.อํานาจในการสั่งซื้อ
หรือสั่งจาง
18. มีการกลั่นกรอง
และตรวจสอบจากผู
บังคับบัญชาตามลําดับ
ชั้น
2. งานตรวจสอบพัสดุประจําป
วัตถุประสงค
กองตางๆ ภายในอบจ1. พ.ร.บ.การจัดซื้อจัด 1. มีการควบคุมที่
เพื่อใหมีระบบการบริหารพัสดุที่มีประสิทธิภาพภูเก็ตจัดสงรายงานการจางฯ
สามารถควบคุมไดใน
ถูกตองครบถวน
ตรวจสอบพัสดุประจําป2. กฎกระทรวงฯ ที่ออกระดันหนึ่งแตยังตองมี
เพื่อปงกันและลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดใหกองพัสดุและทรัพย ตามความใน พ.ร.บ.การการปรับปรุงเพื่อใหมี

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

ที่มีคุณสมบัติที่จะเปนคู
สัญญากับรัฐไวลวงหนา
ชวงตนปงบประมาณเพื่อ
ใหเกิดความสะดวกรวด
เร็วในการจัดซื้อหรือจัด
จางตลอดจนลดความ
เสียหายแกทางราชการ
และลดการถูกรองเรียน
หรือฟองรอง

กองตางๆ ภายในอบจกองตางๆ ภายใน อบจ.
ภูเก็ตจัดสงรายงานการภูเก็ต ควรจัดทําแผน/
ตรวจสอบพัสดุประจําประบบการตรวจสอบพัสดุ
ใหกองพัสดุและทรัพย ที่อยูในความรับผิดชอบ

30-ก.ย.-62
1. เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ
กองนั้นๆ
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
ความเสี่ยง
การควบคุมภายใน การประเมินผล
ความเสี่ยง
การปรับปรุง
หนวยงาน
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ
ที่มีอยู
การควบคุมภายใน
ที่ยังมีอยู
การควบคุมภายใน ที่รับผิดชอบ
หรื่อภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค
ความเสียหาย ไมวาจะรูปแบบของความสิ้น สินลาชา ซึ่งอาจสงผล จัดซื้อจัดจางฯ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสินลาชา ซึ่งอาจสงผล ทั้งประจําปและกอนหมด2.หัวหนาสํานัก
เปลือง ความสูญเปลาของการใชทรัพยสิน หรือใหการเสนอรายงานตอ 3. ระเบียบกระทรวง 2. มีคณะกรรมการติด ใหการเสนอรายงานตอระยะประกันความชํารุด ปลัด อบจ. และ
การกระทําอันเปนการทุจริต
ผูแตงตั้งและ สตง. การคลังวาดวยการจัด ตามประเมิรผลระบบ ผูแตงตั้งและ สตง. บกพรอง เพื่อใหสามารถ ผอ.กองทุกกอง
ลาชาเกินกําหนด
ซื้อจัดจางฯ
ควบคุมภายในของกองลาชาเกินกําหนด แกไขปญหาไดทันทวงที 3. เจาหนาที่พัสดุ
จังหวัดภูเก็ตเปนพื้นที่ 4. ประกาศที่ออกตาม พัสดุและทรัพยสิน จังหวัดภูเก็ตเปนพื้นที่เมื่อเกิดเสียหายหรือ 4. ผอ.กองพัสดุ
ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิด ความใน พ.ร.บ.การจัด
ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิด ชํารุดแกทรัพยสินทาง และทรัพยสิน
ภัยธรรมชาติสูง เชน ซื้อจัดจางฯ
ภัยธรรมชาติสูง เชน ราชการ ตลอดจนกําหนด
แผนดินไหว วาตภัย 5. คําสั่งมอบหมายงาน
แผนดินไหว วาตภัย ผูรับผิดชอบที่ชัดเจนและ
อุทกภัย ฯลฯ ซึ่งเปน ภายในกอง
อุทกภัย ฯลฯ ซึ่งเปน ระยะเวลาแลวเสร็จใน
ความเสี่ยงที่มิอาจคาด 6. มีการตรวจสอบโดย
ความเสี่ยงที่มิอาจคาด การตรวจสอบทรัพยสิน
หมายได และอาจสรางรูปแบบของคณะกรรม
หมายได และอาจสรางนั้นๆ
ความเสียหายใหแก การ
ความเสียหายใหแก ควรกําหนดขั้นตอนใน
ทรัพยสินทางราชการได7. มีการกลั่นกรองและ
ทรัพยสินทางราชการไดการดําเนินการที่รวดเร็ว
และอาจสงผลกระทบ ตรวจสอบจากผูบังคัญและอาจสงผลกระทบ ลดขั้นตอน สามารถ
กับภารกิจงานตาม บัญชาตามลําดับชั้น
กับภารกิจงานตาม ยืดหยุนได แตไมทําให
อํานาจหนาที่ของ
อํานาจหนาที่ของ ราชการเสียหาย
ขาราชการและเจาหนาที่
ขาราชการและเจาหนาที่
ในการควบคุมดูแลและ
ในการควบคุมดูแลและ
ตรวจสอบได
ตรวจสอบได
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แบบ ปค.5
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
ความเสี่ยง
การควบคุมภายใน การประเมินผล
ความเสี่ยง
การปรับปรุง
หนวยงาน
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ
ที่มีอยู
การควบคุมภายใน
ที่ยังมีอยู
การควบคุมภายใน ที่รับผิดชอบ
หรื่อภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค
3. งานุธรการ
วัตถุประสงค
การทําสําเนาเอกสาร 1. ระเบียบการสาร- 1. มีการควบคุมที่ การทําสําเนาเอกสาร กองตางๆ ภายใน อบจ. 30-ก.ย.-62
เพื่อใหมีระบบการบริหารจัดการงานดานธุรการ
หลักฐานตางๆ จําเปน บรรณฯและขอกฎหมายสามารถควบคุมไดแตยังหลักฐานตางๆ จําเปน ภูเก็ต ควรประสาน หรือ 1. เจาหนาที่
มีประสิทธิภาพ
ตองใชเครื่องถายเอก- ที่เกี่ยวของ
ตองมีพัฒนาและ ปรับ ตองใชเครื่องถายเอก- ติดตอลวงหนา
ผูรับผิดชอบ
เพื่อใหระบบงานสารบรรณมีประสิทธิภาพ สารในการทําสําเนาเมื่อ2. คําสั่งมอบหมายงานปรุงเพื่อใหเกิดประสิทธิสารในการทําสําเนาเมื่อกรณีใหรายงานหรือขอ กองนั้นๆ
ลดความผิดพลาดในการประสานงาน การติดตเครื
อ ่องถายเอกสารหมึก ภายในกอง
ภาพมากยิ่งขึ้น
เครื่องถายเอกสารหมึกขอมูลตางๆ ควรใหระยะ 2.หัวหนาสํานัก
การนัดหมาย และการรายงานตางๆ
หมดหรือชํารุด ทําให 3. มีการกลั่นกรองและ2. มีคณะกรรมการติด หมดหรือชํารุด ทําให เวลาในการดําเนินการ ปลัด อบจ. และ
งานลาชาเปนอยางมากตรวจสอบจากผูบังคับ- ตามประเมินผลระบบ งานลาชาเปนอยางมากพอสมควรและแนบไฟล ผอ.กองทุกกอง
การประสานงานการ บัญชาตามลําดับชั้น ควบคุมภายในของกอง การประสานงานการ เอกสารตัวอยางหรือแบบ
3. เจาหนาที่ธุรการ
ติดตอ การนัดหมาย 4. ระบบสารสนเทศ พัสดุและทรัพยสิน ติดตอ การนัดหมาย ฟอรมมาพรอมกันเพื่อ กองพัสดุฯ
และการรายงานตางๆ งานสารบรรณ
3. การประสานงาน และการรายงานตางๆ ความสะดวกรวดเร็วใน 4. ผอ.กองพัสดุ
มักเปนเรื่องเรงดวนอยู
การติดตอ การนัดหมายมักเปนเรื่องเรงดวนอยู การดําเนินการ และเกิด และทรัพยสิน
บอยครั้ง ทําใหงาน
และการรายงานตางๆ บอยครั้ง ทําใหงาน ประสิทธิภาพและ
ธุรการดําเนินการตางๆ
เปนไปดวยความเรียบ ธุรการดําเนินการตางๆประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
อาจไมแลวเสร็จตาม
รอย ผลการปฏิบัติงาน อาจไมแลวเสร็จตาม
กําหนดระยะเวลา
เกิดประสิทธิภาพและ กําหนดระยะเวลา
ประสิทธิผล
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แบบ ปค.5
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ
หรื่อภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค
11. กองชาง
1.ฝายสํารวจและออกแบบ
วัตถุประสงค
เพื่อใหภารกิจงานสํารวจและออกแบบโครงการ
กอสรางตางๆ ของฝายสํารวจออกแบบสามารถ
ปฏิบัติงานไดแลวเสร็จตามอํานาจหนาที่และ
ระยะเวลาที่กําหนด

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน การประเมินผล
ที่มีอยู
การควบคุมภายใน

1. การมอบหมายงาน 1.จัดทําแบบติดตามและ
ดานการสํารวจและออกตรวจสอบงานสํารวจ
แบบใหบุคลากรในฝายออกแบบโครงการตางๆ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ เปนประจําเพื่อติดตาม
ตางๆ ตามอํานาจหนาทีความก
่
าวหนาในการ
ขององคการบริหารสวนสํารวจออกแบบ และ
จังหวัดภูเก็ต
ประมาณราคางานกอ
สราง

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

-

-

-

2. ฝายกอสรางและซอมบํารุง
วัตถุประสงค
การขาดแคลนบุคลากร ภารกิจงานฝายกอสรางมีการมอบหมายงานให การขาดแคลนบุคลากรการประสานกองการ 30-ก.ย.-62
เพื่อใหภารกิจงานของฝายกอสรางและซอม ผูปฏิบัติงานของฝาย และซอมบํารุงในภารกิจปฏิบัติหนาที่แทนกันในผูปฏิบัติงานของฝาย เจาหนาที่เพื่อดําเนินการ
บํารุงมีบุคลากรผูปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงตางๆกอสรางและซอมบํารุง ตางๆ ไดแก การจัดให ตําแหนงที่เกื้อกูลกัน กอสรางและซอมบํารุง สรรหาหรือของอัตรา
เพียงพอและมีประสิทธิภาพ
บริการดานซอมแซม ดําเนินการสรุปปญหา
กําลังจากกรมสงเสริม
โครงสรางพื้นฐานฯ ของงานที่เกิดขึ้นแตละ
การปกครองสวนทองถิ่น
(ถนน)การซอมผิวจราจรสัปดาหเพื่อแกไขปญหา
ลาดยางในพื้นที่ตางๆ ที่เกิดขึ้นพรอมทั้งหา
ที่มีการขอความ
แนวทางการแกไข
อนุเคราะหและพื้นที่ในปญหาตอไป
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แบบ ปค.5
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ
หรื่อภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน การประเมินผล
ที่มีอยู
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

-

-

-

ความรับผิดชอบของ
อบจ.ภูเก็ต การจัดให
บริการดานซอมแซม
ดูแลบํารุงรักษาอาคารฯ
ที่ดินและสิ่งกอสรางและ
ทรัพยสินตางๆ ของ
อบจ.ภูเก็ต มีบุคลากร
ไมเพียงพอสําหรับการ
ปฏิบัติงาน
3. ฝายเครื่องจักรกล
แผนการซอมบํารุงเครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะ 3 ระดับ
วัตถุประสงค
เนื่องจากการจัดหาเครื่องจักรกลใหมตองใช
งบประมาณสูง เครื่องจักรกล อบจ.ภูเก็ต ปจจุบัน
เปนเครื่องจักรกลเกา ใชงานมานานจึงจําเปนจะ
ตองจัดทําแผนการซอมบํารุงรักษา เพื่อยืดอายุ
การใชงานของเครื่องจักรกลใหมีประสิทธิภาพ
พรอมที่จะใชปฏิบัติงาน

1. การซอมบํารุงปกติ 1. จัดทําประวัติการซอม
คือ การซอมบํารุงเครื่องแซมบํารุงรักษาเครื่อง
จักรกลและยานพาหนะจักรกลและยานพหนะ
ที่วัสดุ อะไหล มีอายุการ2.นําประวัติการซอม
ใชงานปกติไมเกิน 3 ป แซมบํารุงรักษาเครื่อง
หรือไมเกิน 30,000 จักรกลและยานพหนะ
กิโลเมตร เครื่องจักรกลไปวางแผนการซอม
และยานพาหนะที่เขา บํารุงระดับปกติ ระดับ
ขายการซอมบํารุงปกติ กลาง หรือระดับใหญ
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แบบ ปค.5
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ
หรื่อภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน การประเมินผล
ที่มีอยู
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

2. การซอมบํารุงระยะ 3. ศึกษาความคุมคา
กลาง คือ การซอมบํารุงการซอมบํารุง เพื่อ
เครื่องจักรกลและ เปรียบเทียบกับการ
ยานพาหนะที่มีอายุการจัดหาเครื่องจักรกลและ
ใชงานระหวาง 3-6 ป ยานพาหนะใหมมา
หรือ 30,000-60,000ทดแทน
กิโลเมตร เครื่องจักรกล4. สรุปผลความคุมคา
และยานพาหนะที่เขา เพื่อเปนขอมูลในการ
ขายการซอมบํารุงระดับจัดทํางบประมาณราย
นี้ คือ เครื่องจักรกลและจายในปงบประมาณ
ยานพาหนะใหมที่มีอายุตอไป
การใชงาน 3 -6 ป
หรือตั้งแต 30,00060,000 กิโลเมตร และ
เครื่องจักรกลและยาน
พาหนะเดิมที่มีการซอม
บํารุงและ/หรือซอมใหญ
และมีอายุการใชงาน
ใหมตั้งแต 3 - 6 ป หรือ
30,000-60,000 กม.

-

-

-

28
แบบ ปค.5
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ
หรื่อภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน การประเมินผล
ที่มีอยู
การควบคุมภายใน

3. การซอมใหญ คือ
การซอมบํารุงเครื่องจักร
และยานพาหนะที่มีอายุ
การใชงานตั้งแต 7 ป
หรือ 100,000 กม.
ขึ้นไป เครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะที่อยูในขาย
นี้คือ เครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะใหมที่มีอายุ
การใชงานตั้งแต 7 ป
ขึ้นไปหรือ 100,000
กม. และยานพาหนะ
เดิมที่มีการซอมบํารุง
ปกติและซอมบํารุงระยะ
กลางแลว และมีอายุ
การใชงานใหมตั้งแต 7
ป หรือ 100,000 กม.
ขึ้นไป

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

29
แบบ ปค.5
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
ความเสี่ยง
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ
หรื่อภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค
4. ฝายสาธารณภัยและสิ่งแวดลอมงานกิจกรรม
ดานสิ่งแวดลอมฯ
วัตถุประสงค
การเชิญผูเขารวมกิจกรรม ไดแก กิจกรรมเก็บ
ขยะใตทะเลแหลงปะการังเทียม ตองอาศัย
บุคลากรที่มีความชํานาญในการดําน้ําและ
กิจกรรมวันสิ่งแวดลอมโลกตองการใหนักเรียน
นักศึกษาประชาชนเขารวมกิจกรรมดวย

การควบคุมภายใน การประเมินผล
ที่มีอยู
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

การเชิญผูเขารวม การจัดทําแบบตอบรับ
กิจกรรมเก็บขยะใต การเขารวมกิจกรรมและ
ทะเลแหลงปะการัง โทรศัพทประสานงาน
เทียมไดจัดสงหนังสือ เพื่อยืนยันการเขารวม
ประสานหนวยงานที่ กิจกรรมโครงการตางๆ
ทํางานรวมกับอาสา
สมัครที่ผานการอบรม
ดําน้ําและองคกรเอกชน
เพื่อเชิญบุคลากรที่มี
ความชํานาญในการ
ดําน้ําโดยมีการสงแบบ
ตอบรับเขารวมกิจกรรม
กิจกรรมวันสิ่งแวดลอม
โลกมีการสงหนังสือเชิญ
สถานศึกษาตางๆ โดยมี
การสงแบบตอบรับเขา
รวมกิจกรรม

-

-

-

30
แบบ ปค.5
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
ความเสี่ยง
การควบคุมภายใน การประเมินผล
ความเสี่ยง
การปรับปรุง
หนวยงาน
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ
ที่มีอยู
การควบคุมภายใน
ที่ยังมีอยู
การควบคุมภายใน ที่รับผิดชอบ
หรื่อภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค
12. สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ตภารกิจบางอยาง อบจ. จังหวัดภูเก็ตมีคําสั่ง มีการควบคุมไดระดับ ภารกิจบางอยาง อบจ.ประสานเจาหนาที่
30-ก.ย.-62
1.ฝายบริหารงานทั่วไป
ภูเก็ต ไมมีงบประมาณ มอบหมายภารกิจให หนึ่งแตยังตองระมัด ภูเก็ต ไมมีงบประมาณหัวหนาหนวยงานหลัก หัวหนาฝาย
ภารกิจอื่นที่ไดรับมอบหมาย
สําหรับการนั้นๆ หรือไมอบจ.ภูเก็ต รับผิดชอบ ระวังในการใชจาย สําหรับการนั้นๆ หรือไมของจังหวัดภูเก็ตที่เปน บริหารงานทั่วไป
วัตถุประสงค
สามารถเบิกจายไดดวยและผูบริหารฯ มอบให งบประมาณใหเปนไป สามารถเบิกจายไดดวยเจาของเรื่องรับผิดชอบ เจาหนาที่ผู
เพื่อใหการดําเนินงานตามภารกิจที่ อบจ.ภูเก็ตขอจํากัดของระเบียบ สํานักปลัด อบจ.รับ ดวยความถูกตองตาม ขอจํากัดของระเบียบ ใหทราบถึงขอจํากัดของ รับผิดชอบ
ไดรับมอบหมายสําเร็จเรียบรอยจากความรวมมืกฎหมาย
อ
หนังสือสั่งการผิดชอบและผูบริหารฯ ความจําเปนและเหมาะกฎหมาย หนังสือสั่งการการเบิกจายงบประมาณ
ของทุกฝายที่เกี่ยวของ
แนวทางปฏิบัติที่กําหนดมอบใหสํานักปลัด อบจสม
แนวทางปฏิบัติที่กําหนดเพื่อใหพิจารณามอบ
ไว
รับผิดชอบโดยจะมีการ
ไว
หมายภารกิจที่ อบจ.
ตรวจสอบกอนวาภารกิจ
ภูเก็ต สามารถดําเนินการ
ที่จะดําเนินการสอด
ไดและไมติดขัดดาน
คลองกับอํานาจหนาที่
งบประมาณ
อบจ และมีงบประมาณ
รองรับหรือไม
2. ฝายนิติการและการพาณิชย
การคืนเงินประกัน สัญญาเชา
เมื่อสิ้นสุดสัญญาเชา จัดทําทะเบียนคุม การควบคุมที่มีอยู เมื่อสิ้นสุดสัญญาเชา ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 30-ก.ย.-62
วัตถุประสงค
แลวคูสัญญาไมมายื่น สัญญาเชาที่ดินสัญญา สามารถลดความเสี่ยง แลวคูสัญญาไมมายื่น ควบคุมสัญญาเชา
หัวหนาฝาย
เพื่อใหการคืนเงินประกันสัญญา ซึ่งคูสัญญาพคนํารองขอรับเงินประกันที่ดินอาคารหรือสิ่งกอ ไดในระดับหนึ่งแตยังมี คํารองขอรับเงินประกันทุกสัญญาเมื่อสิ้นสุด
นิติการและ
ภาระขอผูกพันตามสัญญาเชาครบถวนทุกราย สัญญาคืน เจาหนาที่จะของ อบจ.ภูเก็ต ทั้งหมดคูสัญญาบางรายไมเขา สัญญาคืน เจาหนาที่จะแลวใหรีบดําเนินการแจง การพาณิชย
ตามกําหนด
ติดตอประสานไปยัง เมื่อสัญญาเชาสิ้นสุด มาดําเนินการยื่นคํารองติดตอประสานไปยัง คูสัญญาทราบเปนหนังสือ เจาหนาที่ผู
คูสัญญา ซึ่งมีบางราย และผูเชาพนจากขอ ขอรับเงินหลัก ประกัน คูสัญญา ซึ่งมีบางราย และทางโทรศัพท (ถามี) รับผิดชอบ

31
แบบ ปค.5
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
ความเสี่ยง
การควบคุมภายใน การประเมินผล
ความเสี่ยง
การปรับปรุง
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ
ที่มีอยู
การควบคุมภายใน
ที่ยังมีอยู
การควบคุมภายใน
หรื่อภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค
แจงวาวงเงินประกัน ผูกพันตามสัญญาแลว สัญญาเชาคืน ภายใน แจงวาวงเงินประกัน หรือแจงผูเชาที่อยูใกล
สัญญาเล็กนอย จะไม เจาหนาที่จะแจงคูสัญญา30 วัน นับแตพน สัญญาเล็กนอย จะไม เคียงเพื่อใหแจงตอคู
มาขอรับคืน และมีราย ใหมายื่นคํารองขอรับ จากขอผูกพันตามสัญญามาขอรับคืน และมีรายสัญญาใหดําเนินการยื่น
ที่ติดตอยากไมสะดวก เงินหลักประกันสัญญา
ที่ติดตอยากไมสะดวก คํารองขอรับเงินหลัก
ทําใหลาชา
เชาคืนตามสัญญา
ทําใหลาชา
ประกันสัญญาเชาคืน
หากคูสัญญาไมมาติดตอ
ขอรับเงินประกันสัญญา
เชาคืนจะดําเนินการออก
ประกาศใหมายื่นคํารอง
ภายในระยะเวลาที่
กําหนด มิฉะนั้น อบจ.
ภูเก็ตจะริบหลักประกันฯ
เขาเปนรายไดของ อบจ.
ภูเก็ต
3. ฝายพัฒนาสังคม
การติดตั้งเครื่องออกกําลังกายและเครื่อง เด็ก เยาวชน และ ขอความรวมมือกองชาง มีการควบคุมไดระดับเด็ก เยาวชน และ ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
เลนสนาม
ประชาชนผูใชบริการ ตรวจสอบความชํารุด หนึ่ง แตยังมีเครื่องออกประชาชนผูใชบริการ ติดตามตรวจสอบสภาพ
วัตถุประสงค
เครื่องออกกําลังกาย เสียหาย กรณีมีการแจงกําลังกาย และเครื่อง เครื่องออกกําลังกาย และดูแลบํารุงรักษา
เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเด็ก เยาวชนและ และเครื่องเลนสนาม วาเครื่องออกกําลังกายเลนสนามบางรายการ และเครื่องเลนสนาม ซอมแซมเครื่องออกกําลัง
ประชาชนไดเลนกีฬาและออกกําลังกายรูจักใช มีเปนจํานวนมากเมื่อ และเครื่องเลนสนาม ที่ชํารุดเสียหายบอย มีเปนจํานวนมากเมื่อ กายและเครื่องเลนสนาม

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

30-ก.ย.-62
หัวหนาฝาย
พัฒนาสังคม
เจาหนาที่ผู
รับผิดชอบ

32
แบบ ปค.5
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ
ความเสี่ยง
การควบคุมภายใน การประเมินผล
หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ
ที่มีอยู
การควบคุมภายใน
หรื่อภารกิจอื่นๆ ที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค
เวลาวางใหเปนประโยชน หางไกลยาเสพติดและใชงานมากทําใหเกิด ชํารุดเสียหาย เจาหนาทีเนื่ ่องจากอายุการใช
อบายมุข
ความชํารุดเสียหาย ฝายพัฒนาสังคมรวมกับงานนาน
บอยครั้ง ประกอบกับ เจาหนาที่กองชางออก
สถานที่ติดตั้งครุภัณฑ ออกไปตรวจสอบสภาพ
ดังกลาวอยูในพื้นที่ เพื่อทําการซอมแซม
ตางๆ หลายแหง การ บํารุงรักษา
ดูแลอาจไมทั่วถึงเทาที่
ควร

ความเสี่ยง
ที่ยังมีอยู

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

ใชงานมากทําใหเกิด พรอมอุปกรณใหมีความ
ความชํารุดเสียหาย พรอม ในการใชงานอยู
บอยครั้ง ประกอบกับ เสมอ
สถานที่ติดตั้งครุภัณฑ
ดังกลาวอยูในพื้นที่
ตางๆ หลายแหง การ
ดูแลอาจไมทั่วถึงเทาที่
ควร

(นายวัชรินทร ปฐมวัฒนพงศ)
ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติหนาที่
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 29 ตุลาคม 2561

หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

