
 
สรุปรายงานประจําปงบประมาณ 2552 

สํานักตรวจสอบภายใน 
องคการสะพานปลา 

เสนอ   คณะกรรมการตรวจสอบขององคการสะพานปลา 
            ผูอํานวยการองคการสะพานปลา 

         เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามกฎบัตรวาดวยวัตถุประสงค อํานาจ หนาที่และความ
รับผิดชอบของสํานักตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ซ่ึงกําหนดใหผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน 
รายงานวัตถุประสงคของการตรวจสอบภายใน อํานาจ หนาที่ ตลอดจนผลการดําเนินงานตามแผนที่วางไว 
รวมทั้งระบุความเสี่ยงสําคัญที่องคการสะพานปลาเผชิญอยู ตอคณะกรรมการตรวจสอบและผูอํานวยการ
องคการสะพานปลาอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน จึงขอนําเสนอสรุปรายงาน
ประจําปงบประมาณ 2551 ดังนี้ 
  วัตถุประสงคการตรวจสอบภายใน 
   เพื่อเสนอขอมูลและใหบริการแกฝายบริหาร  เพื่อใหฝายบริหารเกิดความมั่นใจ
ตอความมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินงานและความคุมคาของการใชจายเงิน ความถูกตอง 
เชื่อถือไดของขอมูลทางการเงินตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ  ขอบังคับและ
นโยบายที่กําหนด รวมทั้งเพื่อใหคําปรึกษาและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานของ
ผูปฏิบัติงานตอผูบริหารขององคการสะพานปลา 
  อํานาจภาระหนาท่ี 
    ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในและผูตรวจสอบภายใน มีภาระหนาที่โดยไม
ขัดตอความเปนอิสระและความซื่อสัตยสุจริต ดังนี ้
   1.  จัดทําแผนการตรวจสอบประจําป โดยใชแนวทางการจัดทําตามความเสี่ยง ซ่ึง
หมายความรวมถึง ความเห็นของฝายบริหารเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือการควบคุมภายใน และนําเสนอแผนตอ
ผูอํานวยการองคการสะพานปลา เพื่อพิจารณากอนนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ออนุมัติ 
     2.  ปฏิบัติงานตามที่กําหนดไวในแผนการตรวจสอบประจําปตามที่ไดรับอนุมัติ 
รวมทั้งการปฏิบัติงานอื่นตามที่ฝายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบรองขอ และใหคําแนะนําปรึกษา
แกฝายบริหาร และหนวยงานตาง ๆ 
    3.  ปฏิบัติงานตรวจสอบดวยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยใชความรูและความ
เชี่ยวชาญพจิารณาถึงความเสี่ยง ปจจัยที่ทาํใหเกิดการทจุริต และผลกระทบกรณีเกิดการทุจริตในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบและผูตรวจสอบภายใน ไมมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อคนหาการทุจริต 
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    4.  แจงตอคณะกรรมการตรวจสอบและฝายบริหาร เกีย่วกับความจําเปนในการ
สืบสวนในรายละเอียดและการปรับปรุงการควบคุมภายใน หากพบการทุจริตหรือขอสงสัย  หรือขอ   
สันนิษฐานวาอาจมีการทุจริต หรือมีส่ิงผิดปกติ หรือมีขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญในระบบการควบคุม     
 ภายในและประเมินผลกระทบที่มีตอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการ
กํากบัดแูล 
     5. ใหมีการแตงตั้งผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน และผูตรวจสอบภายใน
จากผูที่มีความรูขั้นต่ําระดับปริญญาตรี มีความรู ทักษะหลากหลาย และมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานในทักษะ
ดานอื่นที่จําเปนเพื่อการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งมีการสนับสนุนใหผูตรวจสอบภายใน
พัฒนาตนเองในการเปน Certified Internal Auditor (CIA) ทั้งนี้โดยการสงเสริมและสนับสนุนของฝายบริหาร
ในการจัดสรรงบประมาณหรือจัดการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของสํานักตรวจสอบภายใน ตามแผนการพัฒนา        
ผูตรวจสอบภายในที่ไดรับอนุมัติแลว 
   6. นําเสนอรายงานรายไตรมาสตอผูอํานวยการองคการสะพานปลาและ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรายงานความคืบหนาในการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายใน สรุป
ประเด็นสําคัญที่พบจากการตรวจสอบระหวางงวด และประเด็นอื่นที่เกี่ยวของ 
       7.  หารือขอบเขตการปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดนิ และองคกร
กํากับดแูลอื่น และประสานงานเพื่อการปฏบิัติงานตามความจําเปนเหมาะสม หรือไดรับมอบหมาย 
    8.  จัดใหมีการสอบทานกฎบัตรอยางนอยปละครั้ง 
     9.  สํานักตรวจสอบภายในไมมีอํานาจหนาที่ในการกําหนดนโยบาย วธีิการ
ปฏิบัติงาน และไมมีความรับผิดชอบเกี่ยวกบัการจัดทําระบบควบคุมภายใน หรือการแกไขระบบควบคุม
ภายใน ซ่ึงหนาที่ดังกลาวอยูในความรับผิดชอบของผูบริหารที่เกี่ยวของ  
    สภาพแวดลอมการควบคุม 

1. องคการสะพานปลา มีคําสั่งที่ 36/2552 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2552  แตงตั้งนาย
วิรัช  เถ่ือนยืนยงค  ดํารงตําแหนงผูอํานวยการองคการสะพานปลา  ตั้งแตวันที่ 1 
เมษายน 2552 

2. ประธานกรรมการองคการสะพานปลา  (นายยนต  มุสิก)  ไดขอลาออกจาก
ตําแหนงตั้งแตวันที่ 2 กันยายน 2551  และไดมีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
แตงตั้งนายบรรจบ ทองวิชิต เปนประธานกรรมการในคณะกรรมการองคการ
สะพานปลา แทนตั้งแตวันที่ 5 กุมภาพันธ 2552 

3. องคการสะพานปลามีคําสั่งที่ 55/2552 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2552 แตงตั้งนาย
ประจักษ  สัตยส่ือ เปนที่ปรึกษาองคการสะพานปลา  และแตงตั้ง นายสนธิญา  
สวัสดี  เปนเลขานุการผูอํานวยการองคการสะพานปลา  โดยคณะกรรมการ
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องคการสะพานปลา ไดมีมติรับทราบการแตงตั้งที่ปรึกษาองคการสะพานปลา  
และเลขานุการผูอํานวยการองคการสะพานปลาแลว  ในการประชุมครั้งที่ 4/2552 
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 

4. คณะกรรมการองคการสะพานปลา  ไดครบวาระการดํารงตําแหนง 2 ป ตาม
มาตรา 15 แหง พระราชบัญญัติจัดระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. 2496 ตั้งแตวันที่ 
11 มิถุนายน 2552  ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการองคการ
สะพานปลาชุดใหมแทน 

5. คณะกรรมการตรวจสอบขององคการสะพานปลา ไดส้ินสุดวาระลงตามวาระการ
ดํารงตําแหนงของคณะกรรมการองคการสะพานปลา   ปจจุบันยังไมมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบขององคการสะพานปลาชุดใหม เนื่องจากยังไมมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการองคการสะพานปลา  

6. องคการสะพานปลา ประกาศใชระเบียบองคการสะพานปลาวาดวยประมวล
จริยธรรมของผูอํานวยการองคการสะพานปลาและพนักงานองคการสะพานปลา 
พ.ศ. 2552  ลงวันที่ 15 มกราคม 2552 เพื่อกําหนดมาตรฐานจริยธรรมของ
ผูอํานวยการองคการสะพานปลา และพนักงานองคการสะพานปลา 

   ความเสี่ยงท่ีสาํคัญขององคการสะพานปลา 
1. ศาลแพงกรุงเทพใต  ไดมีคําพิพากษาในคดีหมายเลขดําที่ 938/2550 เมื่อวันที่ 5 

สิงหาคม 2552 ใหองคการสะพานปลาและบริวาร ร้ือถอนสิง่ปลกูสราง และขน
ยายทรัพยสินออกไปจากที่ดินของสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 
ซ่ึงกรณีดังกลาว มีผลกระทบตอการดําเนินงานและรายไดขององคการ
สะพานปลา 

2. การพัฒนาสะพานปลากรุงเทพสวนที่เหลือในที่ดินที่เชาจากกรมธนารักษ  แต
คณะรัฐมนตรีมีมติในป พ.ศ. 2534 ใหยายสะพานปลากรุงเทพจากที่ตั้งใน
ปจจุบัน ทําใหไมสามารถทําสัญญาเชาระยะยาวกับกรมธนารักษได ซ่ึงมีผลตอ
การจัดทําโครงสรางการลงทุน 

3. ในป 2550 – 2552 เทศบาลนครสงขลา ไดปรับลดคาเชาทาเทียบเรือประมง
สงขลา (ทาสะอาน) ใหองคการสะพานปลา 50% และเมื่อส้ินสุดระยะเวลา
ดังกลาวแลว เทศบาลนครสงขลาไดพิจารณาปรับลดคาเชาใหเพียง 20%  ซ่ึงมี
ผลกระทบตอรายไดและการดําเนินงานของสํานักงานทาเทียบเรือประมง
สงขลา 

4. ตนทุนการทําประมงที่สูงขึ้นมาก โดยเฉพาะราคาน้ํามันเชื้อเพลิง ทําให
สภาวการณประมงตกต่ํา มีชาวประมงเขามาใชบริการสะพานปลาและทาเทียบ



 4 

เรือประมงลดนอยลง ทําใหผลการดําเนินงานขององคการสะพานปลาตกต่ํา 
ตามสภาวการณที่เกิดขึ้น 

5. มีรายจายดานบุคลากรคอนขางสูง บุคลากรขาดประสิทธิภาพ ปรับตัวไดชา 
เฉื่อยชา ขาดความตั้งใจในการปฏิบัติงานและ มีความขัดแยงสูง 

     การประเมินระบบควบคุมภายใน 
1. องคการสะพานปลาใชบันทกึสั่งการ คําสั่ง ระเบียบ  ขอบังคับ และมติ

คณะกรรมการองคการสะพานปลาเปนเครือ่งมือในการควบคุมภายใน  
2. มีสํานักงานสะพานปลาและทาเทียบเรือประมง เพียงบางแหงที่จัดทําขั้นตอน

การปฏิบัติงาน แตยังไมครบถวนสมบูรณเพียงพอ องคการสะพานปลาจึง
ควรมีนโยบายที่ชัดเจน ใหหนวยงานตาง ๆ จัดทําขั้นตอนปฏิบัติงาน โดย
การจัดทําคูมือปฏิบัติงาน และผังทางเดินของระบบงานที่สําคัญ 

3. ขาดการติดตามผลการควบคุมภายในอยางเปนระบบ และในการระบุความ
เสี่ยงขององคการสะพานปลากับสวนงานยอยยังขาดความเชื่อมโยงไมเปน
แนวทางเดียวกัน 

    แผนการตรวจสอบ 
     ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ 2552 ไดรับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบขององคการสะพานปลา ในการประชุมครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2551 
วางแผนตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานของหนวยรับตรวจ ดานการบริหารสินทรัพย  และดานการ
จัดการบริการพื้นฐานของสะพานปลาและทาเทียบเรือประมงตาง ๆ โดยกําหนดเขาดําเนินการตรวจสอบ
ใน 4 หนวยงาน ดังนี ้
     1.  สํานักงานทาเทียบเรือประมงปตตานี   ไตรมาส 1 
         2.  สํานักงานสะพานปลากรุงเทพ  ไตรมาส 2 
    3.  สํานักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช ไตรมาส 3 
     4.  สํานักงานทาเทียบเรือประมงสงขลา  ไตรมาส 4     
    ผลการดําเนินงานตามแผน 
    สํานักตรวจสอบภายใน ไดดําเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่วางไว
ครบถวน โดยสรุปผลการตรวจสอบของแตละหนวยงาน ดังนี้ 
    1.  สํานักงานทาเทียบเรือประมงปตตานี  ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะที่
สําคัญสรุปไดดังนี ้

1.1 หนวยรับตรวจ ควรจัดทําหรือตอสัญญาเชาใหเสร็จเรียบรอยโดยเรว็ 
และควรเรงหาขอยุติกับฝายบริหาร ในกรณียังไมสามารถตกลงกับผู
เชา เร่ืองการเกบ็คาผลประโยชนตอบแทนและการปรับคาเชาเพิ่มตาม
อัตราใหม 
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1.2 องคการสะพานปลาควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัตใินการ
บันทึกหนี้คาเชาคางชําระ กรณียังไมสามารถตกลงกับผูเชาเรื่องการ
เก็บคาผลประโยชนตอบแทนและการปรบัเพิ่มคาเชาวาจะใหบันทกึ
หนี้ตามอัตราเดิมตามที่เรียกเก็บหรือจะบันทึกตามที่ไดปรับเพิ่มตาม
อัตราใหม 

1.3 การบันทึกรายไดคางรับใน ทร. 18 (ทะเบยีนคุม) ทาเทยีบเรือประมง
ปตตานี จะตองนํา ทร. 10.1 (ใบแจงหนี้) หรือหนังสือบอกกลาวให
ชําระหนี้รายไดคาธรรมเนียมตาง ๆ มาบันทึกใน ทร.18 ทุกครั้ง 

1.4 หนวยรับตรวจ ควรชี้แจงใหเจาหนาที่ผูเกี่ยวของบันทกึรายการใน ทร. 
18 (ทะเบยีนคมุ) ใหเปนไปตามแนวทางเดียวกัน (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 
หรือไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) และใหเจาหนาที่การเงิน เจาหนาที่บัญชี 
และหวัหนาสํานักงาน ลงชือ่ใน ทร.18 ใหครบถวน 

1.5 หนวยรับตรวจ  ควรจัดทําระบบการควบคุมภายในระบบงานตาง ๆ ที่
สําคัญใหครบถวน ชัดเจน มรีายละเอียดเพยีงพอ โดยจัดทําเปนคูมือ
ปฏิบัติงาน ควรประชุมซักซอมความเขาใจกับพนักงานและเผยแพรให
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบทราบ 

1.6 การเก็บคาธรรมเนียมไมเต็มตามแรงมา ควรมีเจาหนาที่ลงชื่อรับรอง
มากกวา 1 คน และจัดทํารายงานเสนอผูบังคับบัญชาทราบ เพื่อ
ปองกันการรั่วไหล 

1.7 การจัดทําสัญญาหรือตอสัญญาเชา ควรดําเนินการตามขัน้ตอนใหแลว
เสร็จภายในกําหนดระยะเวลา ตามบันทึกที ่กษ 1701/28 ลงวันที่ 15 
มี.ค. 2543 

1.8 กรณีมีหนี้คางไมควรใหเกิน 4 เดือน และไมควรมีหนี้คางเกินวงเงิน
ประกันสัญญา และมีการติดตามทวงถามดวยวาจา โทรศพัท หนังสือ 
และตองมีการรายงานตอผูบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรทุกครั้ง 

1.9 หนวยรับตรวจ ควรแจงคณะกรรมการตรวจการจางเหมาทําความ
สะอาดสํานักงานทาเทียบเรือประมงปตตานี จัดทําใบตรวจรับงานจาง
ทุกวัน และตองมีรายงานผลการปฏิบัติงานจากผูควบคุมงานวาเปนไป
ตามสัญญาจางจริงหรือไม 

1.10  การยืมเงินทดรอง เพื่อใชหมุนเวยีนจายคาซอมแซมสงปลูกสราง ควร
มอบใหเจาหนาที่คนใดคนหนึ่งเปนผูรับผิดชอบ และยืมเงนิทดรอง
เทาที่จําเปนและเหมาะสม 
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1.11 หนวยรับตรวจ ควรแกไขปญหากรณี หจก. แพปลาสมบัติวัฒนาขนสง 
เชาที่ดินแปลงเลขที่ 8.11(1) , 8.13 ตั้งแต ธ.ค. 2548 จนถึงปจจุบัน โดย
ยังไมมีสัญญาเชา โดยควรนําเสนอผูอํานวยการองคการสะพานปลา
เปนผูอนุมัติใหเชาไมเกิน 3 ป 

1.12 การปฏิบัติตามคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานปรับปรุงสุขอนามัยของ
สะพานปลาและทาเทียบเรือประมง หนวยรับตรวจ ควรประสานงาน
กับหนวยงานที่รับผิดชอบในการปรับปรุงแบบฟอรมการรายงานและ
การประเมินการปฏิบัติงานปรับปรุงสุขอนามัยใหสอดคลองกับคูมือ 

   2.  สํานักงานสะพานปลากรุงเทพ  ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะที่สําคัญ
สรุปไดดังนี ้

2.1 กรณีหนี้คาเชาคางชําระ รวม 6 ราย  ที่มีปญหาเนื่องจากเจาหนาที่เกบ็
คาเชาแลวไมนําสงเงิน และหนี้คาเชาของบริษัทอุตสาหกรรมปลา
ทะเลจํากดั   ควรสงเรื่องใหสํานักงานบรหิารหนี้พจิารณาดําเนินการ  

2.2 หนวยรับตรวจควรจะตองสอบทานใบแจงหนี้ และรายการชําระเงิน
ตามใบเสร็จรับเงินแตละรายการ เพื่อดาํเนินการหายอดหนี้คางชําระที่
ถูกตอง เพื่อมิใหมีการบันทึกบัญชียอดหนีค้างชําระผิดพลาด เชน กรณี
การบันทึกหนีค้างของนายอาฯ  ต่ําไป 100 บาท 

2.3 ในการจดัทําแฟมทะเบยีนคมุรายไดคาธรรมเนียมใชสถานที่ ควรมี
รายการตาง ๆ ในทะเบียนคุมไมนอยกวาการจัดทําทะเบยีนคุมใบขน
สินคาผานทา ไมใชใบเสร็จรับเงิน (ทร.18) โดยเฉพาะตองลงจํานวน
เงินที่ไดรับชําระตามใบเสรจ็รับเงินเพื่อเปนการสอบทานใบแจงหนี้
กับใบเสร็จรับเงินวาเปนจํานวนที่ถูกตองตรงกัน  รวมทั้งควรมีลายมือ
ช่ือผูสอบทายรายการตาง ๆ เชนเจาหนาทีก่ารเงิน เจาหนาที่บัญชีและ
หัวหนาสํานักงาน 

2.4 หนวยรับตรวจ ควรจัดทําใบแจงหนี้คาธรรมเนียมใชสถานที่ เพื่อใช
เรียกเก็บเงินจากบริษัทหองเย็นเอเชีย่นฟดู จํากัด ใหเปนไปตามเกณฑ
ที่องคการสะพานปลากําหนด เชน ใบแจงหนี้ ควรมีสําเนาไวประกอบ
เปนหลักฐานการเงินและการบัญชีและมีสําเนาติดเลม เพือ่ใชเปน
หลักฐานการอางอิง 

2.5 หนวยรับตรวจ ควรจัดทําใบแจงหนี้คาบริการ ใหมีลักษณะมีขอความ
ที่ส่ือวาเปนใบแจงหนี้  โดยควรมีรายการระบุวันที่ เลขที่ ระบุวาเปน
รายไดประเภทใด มีลายมือช่ือผูทําใบแจงหนี้และแพปลาหรือตัวแทน
ในใบแจงหนี ้
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2.6 หนวยรับตรวจควรจัดทําแบบฟอรมทะเบยีนคุมคาบริการ  ใหมี
รายการระบวุาไดรับชําระหนี้ตามใบแจงหนี้ของแพปลาใด  ยอดหนี้
จํานวนเทาใด ใบเสร็จรับเงินประเภทใด ทั้งนี้ควรมีรายการตาง ๆ 
เชนเดยีวกับการจัดทําทะเบยีนคุม ทร.18 

2.7 หนวยรับตรวจควรจัดทําระบบการควบคมุภายในเปนขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่สําคัญๆ  โดยจัดทําเปนคูมือปฏิบัติงานของเจาหนาที ่

2.8 หนวยรับตรวจ ควรจดัทําหลักฐานแสดงความเปนหนี้ใหมีความ
สมบูรณ มีผลผูกพันตามกฎหมาย เชน  แบบฟอรมประเมินราคาสัตว
น้ําบริเวณโรงประมูล หรือปริมาณสัตวน้ําที่แจงไวที่ประตูทางเขาหรือ
ใบแจงหนี้ (กง.39)  ควรมีลายมือช่ือแพปลาหรือผูแทนเพือ่ผูกพัน 
รับผิดชอบมูลคาสัตวน้ําที่พนักงานประเมนิหรือรับรองขอมูลปริมาณ
สัตวน้ําที่แจงไวที่ประตูทางเขา  หรือรับรองความเปนหนีใ้นใบแจง
หนี ้

2.9 ควรมีการปรบัปรุงระบบการจัดเก็บรายไดคาบริการและคาใชสถานที่
ใหเปนระบบเดียวกัน  และใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 

2.10 ควรปรับปรุงแกไข อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบของเจาหนาที่
แผนกธุรการสถานที่ และแผนกบัญชีการเงนิใหถูกตองเปนไปตาม
ระเบียบองคการสะพานปลา วาดวยการกําหนดอํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบของการแบงสวนงาน พ.ศ. 2550 รวมทั้งปรับปรุง
วิธีการปฏิบัติงานของเจาหนาที่บัญชีใหเกดิประสิทธิผลในการควบคุม
ภายในที่ด ี

2.11 หนวยรับตรวจควรแจงใหผูควบคุมงานจางเหมาทําความสะอาด
บริเวณสํานกังานสะพานปลากรุงเทพ (ยื่นเอกสาร) นําบนัทึกการ
ควบคุมงานในแตละวัน แนบมาพรอมกับบันทึกรับรองผลการ
ปฏิบัติงานประจําเดือนของคณะกรรมการตรวจการจาง เพื่อเปน
หลักฐานในการอนุมัติจายคาจางเหมา  รวมทั้งใหผูควบคมุงานทํา
บันทึกรับรองผลการปฏิบัติงานใหตรงตามสัญญาจาง 

2.12 หนวยรับตรวจควรจัดทําทะเบียนผูเชาใหเปนปจจุบัน และควรจัดทํา
ผังการใชประโยชนในพื้นทีเ่พื่อเปนการจดัระเบียบในการใหเชาหรือ
อนุญาตใหใชประโยชน 

2.13 หนวยรับตรวจควรเรงรัดตอสัญญาเชาอาคารและพื้นทีใ่นที่ดินสวน
ของกรมธนารักษ และการใหเชาพื้นที่ช่ัวคราว ควรปฏิบัติใหเปนไป
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ตามหลักเกณฑตามบันทึกที ่กษ 1719/30 ลงวันที่ 8 เม.ย. 2542 โดย
เครงครัด 

2.14 องคการสะพานปลา ควรจัดทําแผนปฏิบัติการยายสถานที่ประกอบ
กิจการของแพปลา เขามาในพื้นที่ของกรมธนารักษใหเกดิความชัดเจน
และจัดประชมุชี้แจงแพปลาทุกราย  เพื่อใหเกิดความมั่นใจตอแผนการ
แกไขปญหาขององคการสะพานปลา 

2.15 หนวยรับตรวจ ควรสงคืนหรือยกเลิก หรือทําลายเอกสารการเงินที่ไม
มีการใชงาน ไดแก ทร.15 (ภ) ใบเสร็จรับเงนิ/ใบกํากับภาษี เลมที่ 505, 
และ 824-833 รวม 11 เลม, ทร.10 ก(ย) เลมที่ 6907-6910 รวม 4 เลม 

   3.  สํานักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช  ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะที่
สําคัญสรุปไดดังนี ้

3.1  ลูกหนี้คาเชาคางชําระเกิน 4 เดือน และไมสามารถติดตามหนี้ได 
เนื่องจากไมมตีัวลูกหนี้ควรเสนอใหองคการสะพานปลา จําหนายลูกหนี้
ออกจากบัญชี  

3.2 การมอบหมายให น.ส. มาริสา  รัตนฉวี (เจาหนาที่ธุรการ 3) เปนผู
ควบคุมดูแลการจัดทําทะเบยีนผูเชา ทําสญัญาเชา ออกใบแจงหนีแ้ละ
เก็บคาเชา หนวยรับตรวจควรจัดทําเปนลายลักษณอักษร  

3.3 หนวยรับตรวจ ควรควบคุมตรวจสอบใหเจาหนาทีก่ารเงนิ ลงลายมือช่ือ
ใน ทร.18 ควบคุม ทร. 15 (ย) ใหครบถวน 

3.4 หนวยรับตรวจควรจัดทําหรือตอสัญญาเชาใหเปนไปตามบันทึกสั่งการที่ 
กษ 1701/28 ลงวนัที่ 15 มี.ค. 2543 ซ่ึงไดกําหนดใหดําเนนิการขอตอ
สัญญาเชา นําเสนอผูอํานวยการองคการสะพานปลา พิจารณาภายใน 3 
เดือน กอนหมดอายุสัญญา และเมื่อไดรับอนุมัติใหตอสัญญาแลว  ให
จัดทําสัญญาใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน นบัแตวนัไดรับอนุมัติ 

3.5 หนวยรับตรวจ ควรจัดทําระบบควบคุมภายในเปนขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานใหครบถวนทุกกระบวนการทํางานที่สําคัญ  โดยควรปรึกษา
กบัฝายปฏิบัติการ 1 เพื่อจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานและจัดทําเปนคูมือ
ปฏิบัติงานของสะพานปลาและทาเทียบเรือประมง ใหเปนแนวทาง
เดียวกัน  เพื่อใชเปนคูมือในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ และใชในการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 

3.6 การบริหารจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการบํารุงรักษาดูแลอาคารสถานที่ 
และการควบคมุจัดเก็บรายไดใหมีประสิทธิภาพ หนวยรับตรวจควร
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จัดทําแผนและขั้นตอนการควบคุมไวเปนลายลักษณอักษร เพื่อใชเปน
แนวทางการปฏิบัติงาน  

3.7 ในการพจิารณาอนุมัติจายคาจางเหมารักษาความปลอดภยั, คาจางเหมาดู
และระบบน้ําสะอาดและน้ําเสีย และคาจางเหมาทําความสะอาด ควรให
ผูควบคุมงานจดัทํารายงานผลการปฏิบัติงานแตละวัน เพือ่ใชเปน
หลักฐานประกอบใบตรวจการจางของคณะกรรมการตรวจการจาง ใน
การพิจารณาอนุมัติจายคาจางเหมา 

3.8 การจายคาจางเหมารักษาความปลอดภัย ใหกับบริษัท เค ซี ซิเคียวริตี้
การด จํากดั หนวยรับตรวจควรปฏิบัติตามบันทึกกองคลงัที่ กษ 1702/55 
ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2545 โดยหกัภาษี ณ ที่จายในอัตรารอยละ 1 ของจํานวน
เงินกอนรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และให บริษัท เค ซี ซิเคียวริตี้การด จํากดั 
ออกบิลเงินสด/ใบกํากับภาษี โดยระบุช่ือ “สะพานปลา
นครศรีธรรมราช” ใหตรงกับใบทะเบยีนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภ.พ. 20)  

3.9 หนวยรับตรวจควรปรับปรุงวิธีการบันทึกการควบคุมทะเบียนพัสดุให
เปนไปตามหลักการบัญชี เพื่อใหทราบยอดเอกสารการเงินคงเหลือที่
ถูกตอง และทกุครั้งที่มีการโอน  รับ – จายเอกสารการเงิน  ตองมีบันทึก
รับ-จาย ใหครบถวน  กรณยีกเลิกเอกสาร  หรือโอนเอกสารใหหนวยงาน
อ่ืนใชงาน ตองตัดจายและเพิ่มในทะเบียนคุมทุกครั้ง  และเขียนหมาย
เหตุประกอบใหชัดเจน  รวมทั้งทุกสิ้นปงบประมาณ ควรเรียกเอกสาร
การเงินที่อยูในมือเจาหนาทีค่ืนและยกเลิกสวนที่เหลือ เพื่อแยกจัดเก็บ
เอกสารเปนรายป  

    4.  สํานักงานทาเทียบเรือประมงสงขลา  ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะที่
สําคัญสรุปไดดังนี ้

4.1  กรณีนายสัญญา หนูพันธ มหีนี้คางชําระตัง้แต ม.ค. – มิ.ย. 2546  
จํานวน 20,964.45 บาท ณ 31 ก.ค. 2552 มีหนี้คาง 5,464.45 บาท  
ชําระหนี้คร้ังสดุทายเมื่อวันที ่13 ม.ค. 2552 ปจจุบันไมไดผอนชําระ
เปนเวลา 7 เดอืนแลว อาจมปีญหาเรื่องอายุความ ควรสงเรื่องให
หนวยงานทีเ่กีย่วของพจิารณาดําเนินการ  

4.2 หนวยรับตรวจและสํานกังานบริหารหนี้  ควรแกไขปรบัปรุงรายชื่อผู
เชาใหตรงกนั และชื่อผูเชาควรใหตรงกับผูเชาจริง  

4.3 หนวยรับตรวจควรแกไขปรับปรุงและจัดทําระบบควบคุมภายใน เปน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานใหถูกตอง โดยจดัทําเปน Flow Chart กําหนด
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รายละเอียดการปฏิบัติงาน กําหนดตวัผูรับผิดชอบและกาํหนดเวลา
แลวเสร็จในแตละขั้นตอน 

4.4  กรณีหนวยรับตรวจ มอบหมายใหผูไดสิทธิเก็บคาธรรมเนียมรถผาน
ทา ทําหนาที่แจงใหเจาหนาที่ทาเทียบเรือประมงสงขลา เก็บเงิน
คาธรรมเนียมสัตวน้ํา (ทางรถ) และจดแจงสถิติน้ําแข็งผานทา  โดย
ไมไดระบหุนาที่ไวในสัญญาใหสิทธิฯ ควรจัดทําเงื่อนไข เพิ่มเติม
แนบทายสัญญาใหผูไดสิทธิ์ตองมีหนาทีด่ําเนินการดังกลาวขางตน 

4.5 กรณีมอบหมายใหพนักงานสมทบ ตามสัญญาจางเหมาบริการทํา
หนาที่เก็บเงินคาธรรมเนียมตาง ๆ ควรใหฝายบัญชีการเงินพิจารณาให
ความเหน็เบื้องตนวาสามารถทําไดหรือไม หากสามารถทําได ควร
กําหนดเงื่อนไขใหพนกังานสมทบทําหนาที่เก็บเงินไวในสัญญาจาง
เหมาบริการดวย 

4.6 หนวยรับตรวจ ควรแกไขการปฏิบัติงานไมใหนกับัญชี เปนผูเก็บเงิน
คาธรรมเนียมตาง ๆ จากบริษัท แมนเอโฟรสเซ็นฟูดส จํากัด เพราะไม
ถูกตองตามหลักการควบคุมภายใน และไมควรใหบริษทัสั่งจายเงิน
เปนเช็คเงินสด ควรสั่งจายเชค็ในนามสํานกังานทาเทยีบเรือประมง
สงขลา ขีดครอมเขาบัญชีและ ขีดฆาคําวาหรือผูถือ เพื่อเปนการ
ควบคุมการรับเช็ค 

4.7 หนวยรับตรวจควรใหพนกังานองคการสะพานปลา ผูควบคุมระบบ
รายงานผลการปฏิบัติงาน เรือที่เขามาใชบริการและยังเกบ็เงินไมไดใน
ผลัดเวรที่รับผิดชอบทุกครั้ง  กรณีการจดัเกบ็คาธรรมเนียมเรือเล็ก ควร
ใหพนกังานสงรายงานทะเบยีนชื่อเรือที่เขามาใชบริการทกุครั้ง และ
นําสงเจาหนาที่การเงิน เพื่อใหผูเกีย่วของติดตามหนี้ และบันทึกบัญชี
รายได และรายไดคางรับไดถูกตอง 

4.8 รายไดทุกประเภทที่เกดิขึ้นแลวยังเก็บเงินไมได ณ วันสิ้นเดือนตอง
รายงานเปนรายไดคางรับ ดังนั้นคาธรรมเนียมตาง ๆ ของหนวยรับ
ตรวจที่ยังคางเก็บเงินไมได ตองรายงานเปนรายไดคางรบัทุกครั้ง 
เพื่อใหทราบวารายไดทั้งหมดมีเทาใด  

4.9 หนวยรับตรวจควรแจงใหผูควบคุมงานจางเหมาทําความสะอาด จัดทาํ
บันทึกการควบคุมงานในแตละวัน พรอมลงลายมือ และประธาน
กรรมการตรวจการจางตองลงชื่อสอบทานผลการปฏิบัติงานในแตละ
วัน ประกอบการจัดทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจการจาง เพื่อใชเปนหลักฐานการอนุมตัิจายคาจางเหมา และกรณี
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ผูควบคุมงานรายงานวามีงานรายการใด ควรปรับปรุงแกไข ควรแจง
ใหผูรับเหมาดาํเนินการแกไข หรือจัดทําใหเสร็จภายในวันเดียวกัน 

4.10 กรณีหวัหนาสํานักงานทาเทยีบเรือประมงสงขลา อนุมัติจัดซื้อและ
อนุมัติจายเงินคาเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง เกินอํานาจ สํานัก
ตรวจสอบภายใน ไดทําการซักซอมความเขาใจในการปฏิบัติงาน
ดังกลาวแลว และสํานักตรวจสอบภายในได นําเสนอผูอํานวยการ
องคการสะพานปลา เพื่อพิจารณาความเหมาะสมตอไป 

4.11 ในการอนุมัตเิงินยืมทดรองใหหนวยรับตรวจดําเนินการใหผูยืมนํา
เอกสารหลักฐานการอนุมัติแนบพรอมกับหนังสือสัญญายืมเงินทดรอง
ดวย และเรงรัดกวดขันใหผูยืมนําสงคืนเงนิยืมทดรองภายใน
กําหนดเวลา (15 วัน) ดวย 

4.12 กรณีการเชาอาคารและที่ดินที่ยังไมมีการทาํหรือตอสัญญาเชา และได
เก็บเงินคาเชาตามอัตราเดิม หนวยรับตรวจควรสงวนสทิธิในเอกสาร
การรับเงินคาเชาหรือทําหนงัสือแจงผูเชาสงวนสิทธิในการเก็บ
คาธรรมเนียมการตอสัญญาเชาและคาเชาเพิ่มตามเงื่อนไขในสัญญาเชา
และตามระเบยีบองคการสะพานปลา 

4.13 หนวยรับตรวจไมควรนําพืน้ที่ใตสํานักงานทาเทียบเรือประมงสงขลา 
2 (ทาสะอาน) ใหเชาเปนที่อยูอาศัย โดยเฉพาะการใหกัน้หองให
แรงงานตางดาวพักอาศยั เนื่องจากทําใหบริเวณสํานกังานสกปรก เปน
แหลงมั่วสุมของแรงงานตางดาว เกิดภาพพจนไมดี และการใหสถานที่
แกแรงงานตางดาวอยูอาศยัอาจผิดกฎหมาย 

4.14 หนวยรับตรวจ ควรแกไขไมใหผูเชาอาคารแพปลา บริเวณโรงคลุม
ใหญ 3 ราย จําหนายอาหาร เครื่องดื่ม เพราะผิดวัตถุประสงคในการ
เชาและไมถูกสุขลักษณะ  

4.15 หนวยรับตรวจ ควรทําการยกเลิกเอกสารการเงินที่ไมไดใช ไดแก
ใบเสร็จรับเงินชั่วคราว (กง.47) รวม 8 เลม ใบแสดงรายการซื้อขาย
สินคาสัตวน้ํา (คส.1) เลมที่ 626  และใบแจงหนี้ (คส.2) เลมที่ 366 
และควบคุมไมใหเจาหนาทีล่งลายมือช่ือลวงหนา ในเอกสารการเงิน
ทุกชนิด เพราะเปนวิธีปฏิบัติที่ขัดกับหลักการควบคุมภายใน 

    การดําเนินงานดานอืน่ ๆ  
1. การพัฒนาบุคลากรดานตรวจสอบภายใน 

1.1 ผูตรวจสอบภายใน จํานวน 4 คน เขาอบรมหลักสูตร การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน หลักสูตรที ่2 จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
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ราชูปถัมภ รวม 5 วัน  เขารับการฝกอบรมหลักสูตรการควบคุมภายใน 
จัดโดยองคการสะพานปลา รวม 2 วัน   

2.2  เขารวมสัมมนาโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ดานการบริหารจัดการองคกร (การตรวจสอบภายใน) จัดโดย
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รวม 4 วัน 

2. เสนอคณะกรรมการตรวจสอบขององคการสะพานปลา ใหความเห็นชอบ 
แผนฝกอบรม/สัมมนาผูตรวจสอบภายใน ประจําป 2552 

3. เสนอคณะกรรมการตรวจสอบขององคการสะพานปลา สอบทานรายงาน
ของผูสอบบัญชีและงบการเงนิองคการสะพานปลา   
3.1 รายงานของผูสอบบัญชี และงบการเงินขององคการสะพานปลา สําหรับ

ปส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549 
3.2 รายงานการสอบทานงบการเงิน โดยผูสอบบัญชีและงบการเงินของ

องคการสะพานปลา สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือน ส้ินสุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2550  

4. เสนอคณะกรรมการตรวจสอบขององคการสะพานปลา พจิารณารายงานการ
สอบทานรายงานงบการเงินโดยผูสอบบัญชี และงบการเงนิขององคการ
สะพานปลา ทีสํ่านักงานการตรวจเงินแผนดินจัดทํา ดังนี ้ 
4.1 รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีและงบการเงินองคการ

สะพานปลา สําหรับงวดสามเดือน ส้ินสุดวนัที่ 31 ธ.ค. 2550 
4.2  รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีและงบการเงินองคการ

สะพานปลา สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มีนาคม 
2551 

5. จัดทํารายงานประจําปงบประมาณ 2551 ของสํานักตรวจสอบภายในตอ
คณะกรรมการตรวจสอบขององคการสะพานปลาและผูอํานวยการองคการ
สะพานปลา 

6. จัดทําและนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบขององคการสะพานปลา 
พิจารณารายงานคณะกรรมการตรวจสอบขององคการสะพานปลา ประจําป
งบประมาณ 2551 

7. เสนอคณะกรรมการตรวจสอบขององคการสะพานปลาใหความเห็นชอบ
พิจารณาความดีความชอบของผูตรวจสอบภายใน ประจําป 2551 คนละ 1 
ขั้น รวม 3 คน ดังนี้  
7.1 นางสาวมณีรัตน กริยาผล เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 8 
7.2 สิบเอกหญิงเกดิศิริ  จันทรศิริทรัพย เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 5 
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7.3 นางสาวสรัลวลัย  ศรีอรุณ  เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 4 
8. เสนอคณะกรรมการตรวจสอบขององคการสะพานปลา พจิารณารายงานการ

ควบคุมภายในขององคการสะพานปลา ประจําปงบประมาณ 2551 
9. เสนอคณะกรรมการตรวจสอบขององคการสะพานปลา สอบทานรายงานงบ

การเงิน และผลการดําเนินงานขององคการสะพานปลา ไตรมาส 1 ประจําป
งบประมาณ 2552 

10. สอบทานกฎบัตรวาดวย อํานาจหนาทีแ่ละความรับผิดชอบของสํานัก
ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551  และเหน็วามคีวามเหมาะสมสอดคลองกับการ
ปฏิบัติงาน เพือ่เสนอคณะกรรมการตรวจสอบขององคการสะพานปลา ให
ความเหน็ชอบ 

11. จัดทําแผนการตรวจสอบภายใน ประจาํปงบประมาณ 2553 เพื่อนําเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบขององคการสะพานปลา พิจารณาอนุมัต ิ

12. จัดทําแผนการฝกอบรม/สัมมนาผูตรวจสอบภายใน ประจํา-ปงบประมาณ 
2553 เพื่อนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบขององคการสะพานปลา ให
ความเหน็ชอบ 

13. สอบทานคูมือปฏิบัติงานตรวจสอบภายในขององคการสะพานปลา พ.ศ. 
2549 และไดปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมจัดทําเปนคูมือปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในขององคการสะพานปลา พ.ศ. 2552 เพื่อนําเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบขององคการสะพานปลา พิจารณาใหความเหน็ชอบ 

14. จัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
ประจําปบัญชี 2551 โดยบริษทั ทริสคอรปอเรชั่น จํากัด  เสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบขององคการสะพานปลาเพื่อทราบ 

15. จัดทําแบบสอบถามการประเมินผลการดําเนินงานการบริหารจัดการองคกร-
การตรวจสอบภายใน ประจําปบัญชี 2552 

16. จัดทําประเมนิตนเองของสํานักตรวจสอบภายใน  เพื่อทาํแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายใน  เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
สํานักตรวจสอบภายใน  เพือ่นําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบขององคการ
สะพานปลา พจิารณาอนุมัต ิ

     ขอเสนอแนะ 
    องคการสะพานปลา ควรจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน ผังทางเดินของระบบงานที่มี
ความสําคัญตอการดําเนินงาน เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของทราบ และเขาใจวิธีปฏิบัติงาน ใชคนควาหรือ
อางอิงและสามารถใชในการตรวจสอบและสอบทานความถูกตอง รวมทั้งผูบริการระดับสูง ควรให
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ความสําคัญในการติดตาม ตรวจสอบและกวดขันใหหนวยงานตาง ๆ ปฏิบัติตามขอเสนอแนะของสํานัก
ตรวจสอบภายใน  ซ่ึงไดผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบขององคการสะพานปลาแลว  
 
 
  
 

ลงชื่อ......สุวิชย.......สมสุข................ 
                                                                                                                             นายสุวชิย  สมสุข 
                                                                                                              ผูอํานวยการสํานกัตรวจสอบภายใน 
                                                                                                            วันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  2552 


