
 
สรุปรายงานประจําปงบประมาณ 2550 

สํานักตรวจสอบภายใน 
องคการสะพานปลา 

เสนอ   คณะกรรมการตรวจสอบภายในขององคการสะพานปลา 
            ผูอํานวยการองคการสะพานปลา 

         เพื่อใหเปนไปตามกฎบัตรวาดวยวัตถุประสงค อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบของ
สํานักตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2550 ซ่ึงกําหนดใหผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน รายงานวัตถุประสงค
ของการตรวจสอบภายใน อํานาจหนาที่ตลอดจนผลการดําเนินงานตามแผนที่วางไว รวมทั้งระบุความเสี่ยง
สําคัญที่องคการสะพานปลาเผชิญอยู ตอคณะกรรมการตรวจสอบและผูอํานวยการองคการสะพานปลา
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
  ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน ขอนําเสนอสรุปรายงานประจําปงบประมาณ 2550 ดังนี ้
  วัตถุประสงคการตรวจสอบภายใน 
   เพื่อเสนอขอมูลและใหบริการแกฝายบริหาร  เพื่อใหฝายบริหารเกิดความมั่นใจ
ตอความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดําเนินงานและความคุมคาของการใชเงิน ความถูกตอง เชื่อถือ
ไดของขอมูลทางการเงินตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบขอบังคับและนโยบาย
ที่กําหนด  รวมทั้งเพื่อใหคําปรึกษาและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานของ
ผูปฏิบัติงานองคการสะพานปลาตอผูบริหารขององคการสะพานปลา 
  อํานาจภาระหนาท่ี 
    ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในและผูตรวจสอบภายใน มีภาระหนาที่โดยไม
ขัดตอความเปนอิสระและความซื่อสัตยสุจริต ดังนี ้
   1.  จัดทําแผนการตรวจสอบประจําป โดยใชแนวทางการจัดทําตามความเสี่ยง ซ่ึง
รวมทั้งความเห็นของฝายบริหารเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือการควบคุมภายใน และนําเสนอแผนตอผูอํานวยการ 
เพื่อพิจารณากอนนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ออนุมัติ 
     2.  ปฏิบัติงานตามที่กําหนดไวในแผนการตรวจสอบประจําปตามที่ไดรับอนุมัติ 
รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามทีฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบรองขอ 
    3. ใหมีการแตงตั้งผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน และผูตรวจสอบภายใน
จากผูที่มีความรูขั้นต่ําปริญญาตรี มีความรูทักษะหลากหลาย และมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่จําเปน รวมทั้ง
สนับสนุนใหผูตรวจสอบภายในพัฒนาตนเอง ในการเปน Certified Internal Auditor (CIA) หรือจัดอบรม
เพื่อพัฒนาบุคลากรของสํานักตรวจสอบภายใน 
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     4.  นําเสนอรายงานการตรวจสอบ รายงานรายไตรมาสตอผูอํานวยการและ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่รายงานผลการปฏิบัติงาน สรุปประเด็นสําคัญที่พบจากการตรวจสอบระหวาง
งวด และประเด็นอื่นที่เกี่ยวของ 
   สภาพแวดลอมการควบคุม 
   1.  สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ไดยื่นฟองตอศาลแพงใต เมื่อเดือน
กุมภาพันธ 2550 เพื่อใหองคการสะพานปลาคืนที่ดินทรัพยสินฯ จํานวนประมาณ 8 ไร ที่องคการฯ เชาไว
เพื่อดําเนินการสะพานปลากรุงเทพ ขณะนี้อยูระหวางการตอสูคดีในชั้นศาล ซ่ึงหากองคการฯ แพคดี จะ
สงผลกระทบตอการดําเนินงานและรายไดของสะพานปลากรุงเทพเปนอยางมาก เนื่องจากพื้นที่จะหายไป 50% 
    2.  องคการสะพานปลา อนุมตัิใหเล่ือนขั้นเงินเดือนประจาํปงบประมาณ 2549 
แกพนกังานทกุคนที่มีสิทธิเล่ือนขั้นเงินเดอืน คนละ ½ ขั้น เนื่องจากประสบปญหาขาดทุน 
    3.  นายสุวิชัย  ศุภรานนท ผูอํานวยการองคการสะพานปลาคนใหมจากการสรรหา 
เขารับตําแหนงเมื่อ 18 เมษายน 2550 
    4.  กระทรวงการคลัง มีหนังสือเร่ือง แจงซักซอมความเขาใจตอหนวยงานภาครัฐ
เกี่ยวกับกําหนดระยะเวลาฟองรองสัญญาการปกครอง โดยใหทุกหนวยงานตองเรียกรองใหคูสัญญาดําเนินการ
แกไข หรือชดใชคาเสียหายภายใน 30 วัน เมื่อพบวาคูสัญญาผิดสัญญา  ภายใน 30 วันนับตั้งแตพบวามีการ
ผิดสัญญา หากคูสัญญาไมแกไขใหนําขอพิพาทฟองตอศาลปกครองภายใน 30 วัน หากเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 
ใชสิทธิเรียกรองไมทัน เปนเหตุใหคดีขาดอายุความ ผูรับผิดชอบตองรับผิดทางละเมิด 
    5.  คณะกรรมการองคการสะพานปลาในการประชุมครั้งที่ 7/2550 เมื่อวันที่      
27 กรกฎาคม 2550 เห็นชอบโครงสรางการแบงสวนงานขององคการสะพานปลาใหม รวมทั้งรางขอบังคับ
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 
    แผนการตรวจสอบ 
     ตามแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ 2550 ที่ไดรับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบขององคการสะพานปลา ในการประชุมครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2549 
ไดกําหนดจะดําเนินการตรวจสอบใน 5 หนวยงาน ดังนี้ 
     1.  สะพานปลากรุงเทพ กระบวนการตรวจสอบการใหบริการตลาดกลาง         
ขนถายสัตวน้ํา 
         2.  สะพานปลาสมุทรปราการ กระบวนการใหบริการตลาดกลางขนถายสัตวน้ํา  
โครงการจําหนายน้ํามนั และโครงการการพัฒนาการประมง 
    3.  ทาเทียบเรอืประมงภูเก็ต กระบวนการใหบริการตลาดกลางขนถายสัตวน้ํา 
โครงการจําหนายน้ํามนั และโครงการการพัฒนาการประมง 
     4.  ทาเทียบเรอืประมงตราด กระบวนการใหบริการตลาดกลางขนถายสัตวน้ํา  
โครงการจําหนายน้ํามนั และโครงการการพัฒนาการประมง 
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     5.  สวนกลาง โครงการพัฒนาการประมง และโครงการนํารองอาหารปลอดภัย 
(ปลาทูนึ่ง)  
   ตอมา คณะกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 
2550 ไดอนุมัติใหปรับแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ 2550 โดยคงหนวยรับตรวจตามเดิน ยกเวน
โครงการพัฒนาการประมงในสวนกลาง และปรับลดกระบวนการลง เนื่องจากโครงการจําหนายน้ํามันได
ยุติโครงการลง และโครงการพัฒนาการประมงใหชะลอโครงการ จึงหมดความจําเปนในการตรวจสอบ 
  ผลการดําเนินงานตามแผน 
    สํานักตรวจสอบภายใน ไดดําเนินการตรวจสอบตามแผนที่วางไวครบถวน ทั้ง   
5 หนวยงาน แตมีความลาชาบางในบางไตรมาส พอสรุปผลการตรวจสอบที่สําคัญของแตละหนวยงานได
ดังนี้ 
    1.  สํานักงานสะพานปลากรุงเทพ 
         (1)  ตรวจพบขอบกพรองของระบบควบคุมภายใน ในการจัดเก็บคาบริการ
และคาธรรมเนียมใชสถานที่ เชน ใชเจาหนาที่เพียงคนเดียวในการออกใบแจงหนี้และเก็บเงิน ลูกคาไมยอม
ลงนามในใบแจงหนี้ หนี้คางคาใชสถานที่มีจํานวนมากและระยะเวลานาน จึงไดทําหนังสือสอบยันยอดหนี้
กับลูกหนี้ทุกราย ปรากฏวาไมมีลูกหนี้รายใดทักทวงยอดหนี้ 
         (2)  ตรวจพบสัญญาเชาหมดอายุจํานวนมาก เหตุจากผูเชาไมยอมตอสัญญา 
เพราะองคการสะพานปลาขึ้นคาเชาและคาธรรมเนียม 
         (3)  องคการสะพานปลา ถูกสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยเรียกคืน
พื้นที่เชาของสะพานปลากรุงเทพ คิดเปน 50% ของพื้นที่ทั้งหมด ทําใหเกิดความไมมั่นใจในอนาคตของ
สะพานปลากรุงเทพและองคการสะพานปลา 
    ขอเสนอแนะ 
    สํานักตรวจสอบภายในไดเสนอแนะใหสะพานปลากรุงเทพปรับปรุงระบบ
ควบคุมภายในใหรัดกุมขึน้ รวมทั้งเรงติดตามตอสัญญาเชา ซ่ึงสะพานปลากรุงเทพรับวาจะดําเนินการตอไป 
   2.  สํานักงานทาเทียบเรือประมงตราด 
                  ขอตรวจพบ  
    รายไดจากการดําเนินงานมีไมมาก มีเฉพาะคาเชาและคาใชสถานที่เล็กนอย 
เนื่องจากไมมีเรือมาขนถายสัตวน้ํากวา 10 ปแลว ทําใหตองลดรายจายลง คงเหลือผูจัดการเพียงคนเดียว ทํา
ใหมีความเสี่ยงสูงและไมถูกตองตามระเบียบขอบังคับดานการเงินและพัสดุ แตหากเพิ่มบุคลากรจะทําให
ขาดทุน 
    ขอเสนอแนะ 
    ฝายปฏิบัติการ 1 ควรขอยกเวนการบังคับใช ระเบียบขอบังคับดานการเงินและ
พัสดุ ในสวนที่ตองใชบุคคลมากกวา 1 คนเปนผูดําเนินการ ใหเหลือเพียงคนเดียวเฉพาะที่สํานักงานทา
เทียบเรือประมงตราด 
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   3.  สํานักงานสะพานปลาสมุทรปราการ 
     ขอตรวจพบ 
          (1)  เรือประมงและพอคาแพปลาไมนิยมมาขนถายสัตวน้ําเหมือนในอดีต 
เนื่องจากการบริการของแพปลาไมดี จายเงินลาชา ทําใหผลการดําเนินงานขาดทุนมีการใชประโยชนจาก
โครงการปรับปรุงสุขอนามัยนอย 
         (2)  ตรวจพบขอบกพรองในการบันทกึบัญชีรายรับและบัญชีลูกหนี้ อาจ
กอใหเกิดความเสี่ยงในการติดตามหนีแ้ละการบันทกึบญัชีผิดพลาด 
    ขอเสนอแนะ 
         (1)  ควรพยายามชักจูงเรือประมงใหกลับมาใชบริการ โดยอาจตั้งแพปลาของ
องคการสะพานปลาเอง และควรขยายตลาดปลาน้ําจืดแทนปลาน้ําเค็ม 
          (2)  ควรเรงแกไขปรับปรุงระบบการบันทึกบัญชี โดยเฉพาะการควบคุม
รายรับเงินเชื่อโดยดวน 
    4.  สํานักงานทาเทียบเรือประมงภูเก็ต 
    ขอตรวจพบ 
          (1)   ชาวประมงและแพปลา ยังไมปฏิบัติตามขอกําหนดดานสุขอนามัยหลาย
ประการ รวมทั้งการไมใชงานระบบประมูลสัตวน้ําดวยคอมพิวเตอร เนื่องจากแพปลาไมใหความรวมมือ 
อาจสงผลกระทบตอช่ือเสียงของทาเทียบเรือประมงภูเก็ต ในฐานะเปนทาเทียบเรือประมงสุขอนามัยแหง
แรกของประเทศไทยได 
         (2)  สํานักงานทาเทียบเรือประมงภูเก็ต ไมไดบันทึกทะเบียนคุมรายรับตาม
ระบบใหม คงทําเฉพาะระบบเดิมซึ่งมีขอบกพรองอยูบาง และมีหนี้คางชําระคาเชาอาคารและที่ดินจํานวน
สูงมาก 
    ขอเสนอแนะ 
         (1)  ควรรีบแกไขปญหาผูใชบริการยังไมปฏิบัติขอกําหนดดานสุขอนามัย 
โดยเฉพาะการใชน้ําสะอาดแทนน้ําจากแมน้ํา 
          (2)  ควรปรบัปรุงการบันทึกทะเบยีนควบคุมรายรับเงินเชื่อใหถูกตองรัดกุม 
รวมทั้งเรงรัดการตออายุสัญญาเชาและจัดเก็บหนี้คาง 
    5.  โครงการจําหนายสัตวน้ําคุณภาพ  (ปลาทูนึ่ง) 
     ขอตรวจพบ 
         (1)  การอนุมัติจําหนายสินคา (ปลาทูนึ่ง) เสื่อมสภาพไมถูกตอง เนื่องจากรอง
ผูอํานวยการฯ ดานพัฒนาและการคา (รองผูอํานวยการฯ ดานธุรกิจ) ใชหนังสือมอบอํานาจของผูอํานวยการ
คนกอน อนุมัติการตัดบัญชีปลาทูนึ่งที่เสียออกจากบัญชี แตฝายการคาเห็นวาสามารถกระทําได เนื่องจาก
ผูอํานวยการคนใหมยังไมไดยกเลิกการมอบอํานาจของผูอํานวยการคนกอน 
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         (2)  โครงการฯ ไดหยุดการดําเนินงานตั้งแตเดือน กรกฎาคม 2550 แตยังอนุญาตให
ผูรับจางผลิตเดิมใชประโยชนจากอาคารและเครื่องมือตอโดยไมมีการเก็บคาเชา แมผูอํานวยการองคการสะพานปลา 
จะสั่งการใหคืนสถานที่ใหสะพานปลากรุงเทพ รวมทั้งผูรับจางยังคงคางชําระคาเชาแฟลต คาไฟฟา ประปาดวย 
         (3)  ผลการดําเนินงานของโครงการฯ มีผลขาดทนุสะสมตั้งแตตนปงบประมาณ 
2550 ถึง 31 พฤษภาคม 2550 เปนเงิน 239,077.24 บาท ทั้งที่ไมมีคาใชจายดานบุคลากร 
    ขอเสนอแนะ 
         ควรใหกองกฎหมายเปนผูพิจารณาชี้ขาดและผูอํานวยการฯ ส่ังการใหรอง
ผูอํานวยการดานบริหาร และรองผูอํานวยการดานพัฒนาและการคารวมกันหาขอสรุปในเรื่องนี ้ซ่ึงตอมา
ไดขอสรุปวาหนังสือมอบอํานาจของผูอํานวยการคนกอนยังมีผลบังคับใชอยู 
   คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดพิจารณารายงานผลการตรวจสอบแลว มมีติรับทราบและ
ใหองคการสะพานปลารับขอเสนอแนะของสํานักตรวจสอบภายในและขอสังเกตของคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ ไปดําเนินการและรายงานผล ซ่ึงขณะนี้องคการสะพานปลาไดปรับปรุงแกไขแลวบางสวน 
   ความเสี่ยงท่ีสาํคัญขององคการสะพานปลา 
    1.  จากสภาวะการประมงทางทะเลที่ตกต่ํา อันมีผลจากน้ํามันเชื้อเพลิงมีราคา
สูงขึ้น ทรัพยากรสัตวน้ําและพื้นที่ทําประมงลดลงโดยเฉพาะการประมงรวมกับตางประเทศ สงผลใหการ
ดําเนินงานขององคการสะพานปลาตกต่ําลง ตั้งแตป 2546 จนขาดทุน 4.456 ลานบาท ในป 2547  และ 
14.26 ลานบาท ในป 2549 คาดวาในป 2550 จะมีผลขาดทุนเล็กนอย 
      2.  ขีดความสามารถในการปรับตัวขององคการสะพานปลา เพื่อแกไขปญหาการ
ขาดทุนจากสภาวะการตกต่ําของการประมงทางทะเลมีจํากัด เนื่องจากที่ตั้งของสะพานปลาและทาเทียบ
เรือประมงตาง ๆ จะอยูริมทะเลหรือแมน้ําเพื่อรองรับเรือประมงเปนหลัก ประกอบกับกฎหมายจัดตั้ง
องคการสะพานปลา กําหนดวัตถุประสงคเฉพาะดานที่เกี่ยวกับการประมงเทานั้น นอกจากนั้นปญหาดาน
เงินทุนและความสามารถในการดําเนินการเชิงธุรกิจถือเปนอุปสรรคที่สําคัญ 
   การประเมินระบบควบคุมภายใน 
    ระบบควบคุมภายในขององคการสะพานปลายังมีจุดออนที่สําคัญ ดังนี้ 
    1.   ระบบควบคุมภายในยังคงใชขอบังคับ  ระเบียบ  คําสั่ง  บันทึกสั่งการ             
มติคณะกรรมการฯ  ฯลฯ  เปนเครื่องมือในการควบคุม แตยังไมไดจัดทําใหเปนเอกสารที่ระบุรายละเอียด
ขั้นตอนของการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อใชเปนคูมือในการปฏิบัติงานในแตละกระบวนการ/หนวยงาน 
    2.  ขาดการประเมินสภาพแวดลอมการควบคุม ความเสี่ยงกิจกรรมการควบคุม 
ขอมูลสารสนเทศและการติดตามผลการปฏิบัติงานอยางจริงจังและเปนระบบ เพื่อนํามาปรับปรุงระบบ
ควบคุมภายใน 
          ขณะนี้ ผูอํานวยการองคการสะพานปลา ไดมีคําสั่งที่ 126/2550 ลงวันที่ 10 
ตุลาคม 2550 แตงตั้งคณะกรรมการและเลขานุการจัดวางระบบการควบคุมภายในขององคการสะพานปลา 
ทําหนาที่วิเคราะหความเสี่ยงและจัดวางระบบควบคุมภายในทั้งหมดขององคการสะพานปลา 
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    ขอเสนอแนะ 
    องคการสะพานปลาควรปรับปรุงระบบควบคุมภายใน โดยอาจเริ่มตั้งแตการให
ความรูความเขาใจที่ชัดเจน การสงเสริมสนับสนุนใหแตละหนวยงานดําเนินการปรับปรุงและจัดทําระบบ
ควบคุมภายในของตนเอง โดยมีผูรูหรือเชี่ยวชาญคอยใหคําแนะนําปรึกษา   
 
  
 
 

ลงชื่อ..........เริงโรจน...เฉลิมโรจน.......... 
                                                                                                                    นายเริงโรจน   เฉลิมโรจน 
                                                                                                              ผูอํานวยการสํานกัตรวจสอบภายใน 
                                                                                                            วันที่   31  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2550 


