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ของเจาหนาที่ตรวจสอบภายในจังหวัดของเจาหนาที่ตรวจสอบภายในจังหวัด
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นางพัชรพรนางพัชรพร    ธีธีระเกตุระเกตุ          นางสาวสมภรนางสาวสมภร    แกวสิงหแกวสิงห
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วันที่วันที่  1313  สิงหาสิงหาคมคม    25522552

  ที่หองประชุมที่หองประชุม    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม

ชวงเชาชวงเชา

กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวงมหาดไทยกลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวงมหาดไทย

ชี้แจงวัตถุประสงคโครงการชี้แจงวัตถุประสงคโครงการ  

หวัหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดสรุปผลการหวัหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดสรุปผลการ

ดําเนนิการดําเนนิการ  ,,หารือเรื่องกําหนดแนวทางการปฏบิัติงานหารือเรื่องกําหนดแนวทางการปฏบิัติงาน

ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน



นางนภานางนภา    ศกุนตศกุนตนาคนาค      ผูตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทยผูตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย  ชี้แจงชี้แจง

วัตถุประสงคของโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานวัตถุประสงคของโครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน    ที่หองประชุมศาลากลางที่หองประชุมศาลากลาง

จังหวัดเชียงใหมจังหวัดเชียงใหม



ดูภาพการปฏิบัติงานของกลุมที่  1 - 10



ผูตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทยผูตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย    กําลังหารือเรื่องการกําหนดแนวทางการกําลังหารือเรื่องการกําหนดแนวทางการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน                  



ผูตรวจสอบภายในจังหวัดผูตรวจสอบภายในจังหวัด    กําลังหารือเรื่องการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานกําลังหารือเรื่องการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน                  



นางสาวพรทิพยนางสาวพรทิพย    วรพิวรพิทยาทยาภรณภรณ    หัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหมวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม

นางสาวนางสาวอรุณีอรุณี    โปธาโปธา ผูตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหมผูตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม

นางนางจารุณีจารุณี    จุลวรรณจุลวรรณ ผูตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหมผูตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม



นายประสงคนายประสงค    รัตนวารัตนวารีกุลรีกุล      หัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดลําพูนหัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดลําพูน

นางนางฉวีวรรณฉวีวรรณ    ดอกพิกุลดอกพิกุล         ผูตรวจสอบภายในจังหวัดลําพูนผูตรวจสอบภายในจังหวัดลําพูน



นางพัชรพรนางพัชรพร    ธีธีระเกตุระเกตุ              หัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดลําปางหัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดลําปาง

นางสาวสมภรนางสาวสมภร    แกวสิงหแกวสิงห      ผูตรวจสอบภายในจังหวัดลําปางผูตรวจสอบภายในจังหวัดลําปาง



นางสาวจิรานางสาวจิราภรณภรณ    ปฐมวณิชกะปฐมวณิชกะ      ผูตรวจสอบภายในจังหวัดพิษณุโลกผูตรวจสอบภายในจังหวัดพิษณุโลก



  วันที่วันที่  1313  สิงหาสิงหาคมคม    25522552

  ที่หองประชุมที่หองประชุม    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม

ชวงบายชวงบาย

จัดประชมุนําเสนอโครงการที่จะตรวจสอบการดําเนนิงานจัดประชมุนําเสนอโครงการที่จะตรวจสอบการดําเนนิงาน    คือคือ  

โครงการศูนยพัฒนาศักยภาพการโครงการศูนยพัฒนาศักยภาพการบริการสบริการสปาเพื่อสุขภาพปาเพื่อสุขภาพ

งบยุทธศาสตรงบยุทธศาสตร  ปงบประมาณปงบประมาณ  25492549

หนวยงานที่รับผิดชอบหนวยงานที่รับผิดชอบ    คณะพยาบาลศาสตรคณะพยาบาลศาสตร    มหาวิทยาลัยเชียงใหมมหาวิทยาลัยเชียงใหม

งบประมาณงบประมาณ    28,000,00028,000,000 บาทบาท



ผูตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม นําเสนอขอมูลเกีย่วกับ
โครงการที่จะตรวจสอบดําเนินงานใหผูตรวจสอบภายในฟง



ผูตรวจสอบภายในจังหวัดผูตรวจสอบภายในจังหวัด  กําลังศึกษาขอมูลตามเอกสารโครงการพรอมทั้งกําลังศึกษาขอมูลตามเอกสารโครงการพรอมทั้ง

ชวยกันออกแบบสัมภาษณชวยกันออกแบบสัมภาษณ  เพื่อนําไปสัมภาษณในวันที่เพื่อนําไปสัมภาษณในวันที่  14 14   สิงหาคมสิงหาคม  25522552





วันที่วันที  14 14   สิงหาคมสิงหาคม    25522552

  ที่ที่  ศูนยพัฒนาศักยภาพการบริการศูนยพัฒนาศักยภาพการบริการสปาสปา  เพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพ

ตต..แมสาแมสา  ออ..แมริมแมริม  จจ..เชียงใหมเชียงใหม

สังเกตการณสังเกตการณ  ครุภัณฑครุภัณฑ  ที่ไดรับตามโครงการที่ไดรับตามโครงการ    ตามตาม

สถานที่ที่กําหนดไวตามโครงการสถานที่ที่กําหนดไวตามโครงการ

สัมภาษณคณบดีคณะพยาบาลศาสตรสัมภาษณคณบดีคณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหมมหาวิทยาลัยเชียงใหม  
และเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโครงการและเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโครงการ  ประชาชนที่ไดรับการประชาชนที่ไดรับการ

อบรมตามหลักสูตรของโครงการอบรมตามหลักสูตรของโครงการ





งบดําเนินงานงบดําเนินงาน      รวมรวม                      2,380,0002,380,000
บาทบาท

คาใชจายในการบริหารจัดการคาใชจายในการบริหารจัดการ 499,000499,000 บาทบาท

เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเงินอุดหนุนโครงการวิจัย 150,000150,000 บาทบาท

โครงการอบรมโครงการอบรม  Spa therapistSpa therapist 1,092,0001,092,000 บาทบาท

โครงการอบรมโครงการอบรม  Spa ManagementSpa Management 389,000389,000 บาทบาท

โครงการอบรมโครงการอบรม  วิทยากรฟอนวิทยากรฟอนเจิงเจิงเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพ 400,000400,000 บาทบาท

งบลงทุนงบลงทุน  7,163,2007,163,200 บาทบาท

ครุภัณฑครุภัณฑ  2121  รายการรายการ

--  ครุภัณฑต่ํากวาครุภัณฑต่ํากวา  11  ลานลาน  1919  รายการรายการ 3,963,200.003,963,200.00 บาทบาท

--  ครุภัณฑเกินกวาครุภัณฑเกินกวา  11  ลานลาน  22  รายการรายการ 3,200,000.003,200,000.00 บาทบาท  



คาที่ดินสิ่งกอสรางคาที่ดินสิ่งกอสราง 18,456,80018,456,800 บาทบาท

--  สระวารีบําบัดสระวารีบําบัด 3,656,8003,656,800 บาทบาท

--  การปรับปรุงอาคารการปรับปรุงอาคาร 14,800,00014,800,000 บาทบาท  
สถานที่และภูมิทัศนจากอาคารสถานที่และภูมิทัศนจากอาคาร

ปฏิบัติการฯปฏิบัติการฯ  เปนศูนยพัฒนาศักยภาพเปนศูนยพัฒนาศักยภาพ

การการบริการสบริการสปาเพื่อสุขภาพปาเพื่อสุขภาพ



สรุปโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรดานสปาเพื่อสุขภาพ

ระหวางป พ.ศ.2549 ถึงปจจุบัน

* โครงการอบรมหลักสูตรผูดําเนินกิจการสปาเพื่อสุขภาพ 
* โครงการอบรมหลักสูตรผูใหบริการสปาเพื่อสุขภาพ 
* โครงการอบรมวทิยากรฟอนเจิงเพื่อสุขภาพ 
* โครงการอบรมการเตรียมความพรอมสําหรับการสอบเปน 
ผูประกอบการสปาเพื่อสุขภาพ

* โครงการอบรมการนวดในสปาเพื่อสุขภาพ
* โครงการอบรมหลักสุตรผูดําเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 

(หลักสูตรกลาง จากกระทรวงสาธารณสุข)





สังเกตการณสังเกตการณ  อาคารที่ไดรับงบประมาณในการปรับปรุงอาคารที่ไดรับงบประมาณในการปรับปรุง

และและ

ครุภัณฑที่ไดรับตามโครงการครุภัณฑที่ไดรับตามโครงการ

เชนเชน  หองเรียนขนาดหองเรียนขนาด  6060  ที่นั่งที่นั่ง  ,, SaunaSauna ,,หองนวดไทยหองนวดไทย,,

Treatment roomTreatment room, , JacuzziJacuzzi,,Hydro therapyHydro therapy











นางนภา  ศกุนตนาค   ผูตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย สัมภาษณ 
คณบดี คณะพยาบาลศาสตร ม.เชียงใหม และนายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม



คณบดี คณะพยาบาลศาสตร  ม.เชียงใหม อธิบายความเปนมาและปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานโครงการ  ใหผูตรวจสอบภายใน
กระทรวงมหาดไทยและคณะผูตรวจสอบภายในจังหวัดฟง 



เจาหนาที่ที่รับผิดชอบโครงการฯ นําเสนอผลการดําเนินงานโครงการ 
ใหคณะผูตรวจสอบฟง 



นางนภา  ศกุนตนาค  ผูตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย กลาวถึง
วัตถุประสงคในการตรวจสอบดําเนินงานโครงการในครั้งนี้  พรอมทั้งให
ขอเสนอแนะในการดําเนินงานโครงการฯ



ทีมผูตรวจสอบภายในกระทรวงและผูตรวจสอบภายในจังหวัดกลุมที่   11

รับฟงขอมูลกอนแบงกันไปสังเกตการณครุภัณฑ   และสัมภาษณเจาหนา ที่
รับผิดชอบโครงการ ประชาชนที่ไดรับการอบรมตามหลักสูตรของโครงการ



นางนภานางนภา    ศกุนตศกุนตนาคนาค  ผูตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทยผูตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย  นําทีมนําทีม

ผูตรวจสอบภายในจังหวัดผูตรวจสอบภายในจังหวัด  สังเกตการณครุภัณฑตามโครงการสังเกตการณครุภัณฑตามโครงการ





ผูตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหมผูตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม  และลําปางและลําปาง  สัมภาษณสัมภาษณ  เจาหนาที่ที่รับผิดชอบเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ

ตามโครงการฯตามโครงการฯ



ผูตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหมผูตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม  ลําพูนลําพูน  ลําปางลําปาง  พิษณุโลกพิษณุโลก    สัมภาษณสัมภาษณ

ประชาชนไดผานการอบรมตามหลักสูตรฯประชาชนไดผานการอบรมตามหลักสูตรฯ



จากการสังเกตการณครุภัณฑที่ไดรับตามโครงการจากการสังเกตการณครุภัณฑที่ไดรับตามโครงการ

ครุภัณฑสวนใหญยังอยูในสภาพใชงานไดครุภัณฑสวนใหญยังอยูในสภาพใชงานได  แตครุภัณฑแตครุภัณฑ

สวนใหญก็ยังไมไดนํามาใชประโยชนเทาที่ควรสวนใหญก็ยังไมไดนํามาใชประโยชนเทาที่ควร

ในสวนครุภัณฑที่ชํารุดในสวนครุภัณฑที่ชํารุด  คืออางจาคืออางจากุสกุสซี่ซี่



ขอเสนอแนะขอเสนอแนะ

1.1.ควรหาแนวทางในการที่จะทําใหศูนยบริการควรหาแนวทางในการที่จะทําใหศูนยบริการสปาสปา  มีการมีการ

ใชประโยชนอยางตอเนื่องใชประโยชนอยางตอเนื่อง    เพื่อใหเกิดความคุมคาเพื่อใหเกิดความคุมคา  และและ

ยั่งยืนยั่งยืน

2.2.ควรมีการติดตามประเมินผลควรมีการติดตามประเมินผล  ผูที่ไดรับการอบรมตามผูที่ไดรับการอบรมตาม

โครงการโครงการ  วาไดมีการนําทักษะความรูไปใชประโยชนในวาไดมีการนําทักษะความรูไปใชประโยชนใน

การประกอบอาชีพการประกอบอาชีพ    และมีรายไดที่เพิ่มขึ้นหรือไมและมีรายไดที่เพิ่มขึ้นหรือไม



ขอเสนอแนะขอเสนอแนะ

3.3.ควรมีการกํากับดูแลควรมีการกํากับดูแล  จัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑจัดทําทะเบียนคุมครุภัณฑ

ที่ไดรับตามโครงการที่ไดรับตามโครงการ  และในสวนครภุัณฑที่ยังไมและในสวนครภุัณฑที่ยังไม

นํามาใชประโยชนควรนํามาใชนํามาใชประโยชนควรนํามาใช    มิฉะนั้นครุภัณฑมิฉะนั้นครุภัณฑ

บางสวนอาจชํารุดบางสวนอาจชํารุด  

4.4.ควรมีควรมีบูรณาบูรณาการรวมกับการรวมกับ  องคกรที่เกี่ยวกับดานการองคกรที่เกี่ยวกับดานการ

ทองเที่ยวทองเที่ยว  เพื่อใหเกิดการประชาสัมพันธใหครอบคลุมทั่วเพื่อใหเกิดการประชาสัมพันธใหครอบคลุมทั่ว

ประเทศประเทศ    มิใชเนนเพียงแคในกลุมลานนามิใชเนนเพียงแคในกลุมลานนา  


