
 

รายงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 
สํานักตรวจสอบภายใน 
องค์การสะพานปลา 

เสนอ   คณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา 
            ผู้อํานวยการองค์การสะพานปลา 
   

         เพ่ือดําเนินการให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ ของ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง  ซ่ึงกําหนดให้ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน  
จัดทํารายงานประจําปีโดยระบุวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน อํานาจ และภาระหน้าท่ี ตลอดจนผลการ
ดําเนินงานตามแผนงานกําหนด รวมท้ังระบุความเสี่ยงสําคัญท่ีองค์การสะพานปลาเผชิญอยู่ การควบคุมภายในท่ีดี 
การกํากับดูแลกิจการและอ่ืน ๆ  ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้อํานวยการองค์การสะพานปลา  ผู้อํานวยการ
สํานักตรวจสอบภายใน จึงขอนําเสนอสรุปรายงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ดังนี้ 
   

  วัตถุประสงค์การตรวจสอบภายใน 
   เพ่ือเสนอข้อมูลและให้บริการแก่ฝ่ายบริหาร  เพ่ือให้ฝ่ายบริหารเกิดความม่ันใจต่อความ
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินงานและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน ความถูกต้อง เชื่อถือได้ของ
ข้อมูลทางการเงินตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ  ข้อบังคับและนโยบายท่ีกําหนด 
รวมท้ังเพ่ือให้คําปรึกษาและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารใน
หน่วยรับตรวจ 
   

  อํานาจและภาระหน้าท่ี 
    ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายใน มีภาระหน้าท่ีโดยไม่ขัดต่อ
ความเป็นอิสระและความซ่ือสัตย์สุจริต ดังนี้ 
   ๑.  จัดทําแผนการตรวจสอบประจําปี โดยใช้แนวทางการจัดทําตามความเสี่ยง ซ่ึง
หมายความรวมถึง ความเห็นของฝ่ายบริหารเก่ียวกับความเสี่ยงหรือการควบคุมภายใน และนําเสนอแผนต่อ
ผู้อํานวยการองค์การสะพานปลา เพ่ือพิจารณาก่อนนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ืออนุมัติ 
     ๒.  ปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจําปีตามท่ีได้รับอนุมัติ รวมท้ัง
การปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบร้องขอ และให้คําแนะนําปรึกษาแก่ฝ่ายบริหาร 
และหน่วยงานต่าง ๆ 
    ๓.  ปฏิบัติงานตรวจสอบด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยใช้ความรู้และความ
เชี่ยวชาญพิจารณาถึงความเสี่ยง ปัจจัยท่ีทําให้เกิดการทุจริต และผลกระทบกรณีเกิดการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายใน ไม่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพ่ือค้นหาการทุจริต 
    ๔.  แจ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหาร เก่ียวกับความจําเป็นในการสืบสวน
ในรายละเอียดและการปรับปรุงการควบคุมภายใน หากพบการทุจริตหรือข้อสงสัย  หรือข้อ   
สันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคัญในระบบการควบคุม     
ภายในและประเมินผลกระทบที่มีต่อความเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการกํากับ
ดูแล 



 �

     ๕. ให้มีการแต่งต้ังผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายในจากผู้ท่ีมี
ความรู้ข้ันตํ่าระดับปริญญาตรี มีความรู้ ทักษะหลากหลาย และมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในทักษะด้านอ่ืนท่ีจําเป็น
เพ่ือการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมาย รวมท้ังมีการสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาตนเองในการเป็น 
Certified Internal Auditor (CIA) ท้ังนี้โดยการส่งเสริมและสนับสนุนของฝ่ายบริหารในการจัดสรรงบประมาณหรือ
จัดการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรของสํานักตรวจสอบภายใน ตามแผนการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน    ท่ีได้รับอนุมัติแล้ว 
   ๖. นําเสนอรายงานรายไตรมาสต่อผู้อํานวยการองค์การสะพานปลาและคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพ่ือรายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายใน สรุปประเด็นสําคัญท่ีพบจากการ
ตรวจสอบระหว่างงวด และประเด็นอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
       ๗.  หารือขอบเขตการปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และองค์กรกํากับ
ดูแลอ่ืน และประสานงานเพ่ือการปฏิบัติงานตามความจําเป็นเหมาะสม หรือได้รับมอบหมาย 
    ๘.  จัดให้มีการสอบทานกฎบัตรอย่างน้อยปีละครั้ง 
     ๙.  สํานักตรวจสอบภายในไม่มีอํานาจหน้าท่ีในการกําหนดนโยบาย วิธีการปฏิบัติงาน 
และไม่มีความรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดทําระบบควบคุมภายใน หรือการแก้ไขระบบควบคุมภายใน ซ่ึงหน้าท่ี
ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหารท่ีเก่ียวข้อง  
   

สภาพแวดล้อมการควบคุม   
๑. องค์การสะพานปลา มีคําสั่งท่ี ๔๙/๒๕๕๓  ลงวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๓ 

 แต่งต้ังคณะกรรมการทบทวนปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง และเอกสารอ่ืน ๆ ขององค์การสะพานปลา ให้มี
หน้าท่ีพิจารณาทบทวน ปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับ บันทึกสั่งการ และอ่ืน ๆ ให้มีความสมบูรณ์ และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 

๒. องค์การสะพานปลามีคําสั่งท่ี ๒๕/๒๕๕๓ ลงวันท่ี ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ 
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา เพ่ือทําหน้าท่ีกํากับดูแลและควบคุมการบริหาร
ความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยง ทบทวนความเพียงพอเหมาะสมของแผนบริหารความเสี่ยงกับ
สภาพแวดล้อมขององค์กร 

๓. องค์การสะพานปลามีคําสั่งท่ี ๒๔/๒๕๕๓ ลงวันท่ี ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ 
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและการปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กร เพ่ือกําหนดนโยบาย และจัดทําแผน
ธุรกิจขององค์การสะพานปลาและจัดทําแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนงานต่าง ๆ เพ่ือเสนอคณะกรรมการ 
 
องค์การสะพานปลา กํากับดูแลติดตามให้มีการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด ในบันทึกข้อตกลงการ
ประเมินผลการดําเนินงานองค์การสะพานปลา 

๔. องค์การสะพานปลามีคําสั่งท่ี ๘๔/๒๕๕๓ ลงวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓ 
 แต่งต้ังคณะกรรมการกํากับดูแล และพัฒนางานด้านสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ให้มีหน้าท่ี
ติดตามแก้ไขการดําเนินงานด้านสุขอนามัย ของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ท่ียังไม่ได้รับการปรับปรุง
สุขอนามัย และท่ีได้รับอนุมัติงบประมาณในการปรับปรุงสุขอนามัยแล้ว 

๕. องค์การสะพานปลามีคําสั่งท่ี ๑๒๔/๒๕๕๓ ลงวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓ 
 แต่งต้ังคณะทํางานพิจารณาจัดต้ังแพปลารายใหม่ท่ีสํานักงานสะพานปลากรุงเทพโดยให้มีหน้าท่ีดําเนินการสรรหา
หรือคัดเลือกผู้ประกอบกิจการแพปลาในสํานักงานสะพานปลากรุงเทพ พิจารณาผลตอบแทนและข้อเสนอขอเป็นผู้
ประกอบกิจการแพปลา 
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๖. องค์การสะพานปลามีคําสั่งท่ี ๑๙๓/๒๕๕๓ ลงวันท่ี  ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ 
แต่งต้ังคณะทํางานดําเนินการโครงการตลาดสินค้าสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์  และแต่งต้ังคณะผู้บริหารตลาดสินค้า
สัตว์น้ํา โดยให้คณะทํางานมีอํานาจหน้าท่ีกําหนดนโยบายตลาดสินค้าสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์ กําหนดระเบียบ
ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารจัดการตลาดสินค้าสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์ 

๗. องค์การสะพานปลามีคําสั่งท่ี ๒๒๕/๒๕๒๓ ลงวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ 
 แต่งต้ังคณะทํางานดําเนินการโครงการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์เพ่ือส่งเสริมอาชีพชาวประมง โดยให้มีหน้าท่ี
ประสานงาน ติดต่อหาตัวแทนจําหน่ายเครื่องมืออุปกรณ์ บริการด้านสินเชื่อ จัดทําบัญชีการเบิกจ่ายเงินให้กับ
บริษัทผู้จําหน่ายและเก็บเงินค่าสินค้า 
   
 

  ความเส่ียงท่ีสําคัญขององค์การสะพานปลา  
๑. ปัญหาต้นทุนการทําประมงท่ีสูงข้ึนโดยเฉพาะราคาน้ํามัน ปัญหาการขาด 

แคลนแรงงานภาคการประมง และปัญหาทรัพยากรประมงเสื่อมโทรม ทําให้สภาวการณ์ประมงตกตํ่า ชาวประมง
เลิกประกอบกอาชีพการประมงจํานวนมาก มีผลกระทบต่อการดําเนินงานและรายได้ขององค์การสะพานปลา 

๒. ปัญหาหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในท่ีดินเขตป่าสงวนแห่งชาติ ใน 
พ้ืนท่ีท่ีท่าเทียบเรือต่าง ๆ ต้ังอยู่ ใกล้จะหมดอายุหรือหมดอายุแล้ว แต่ยังต่ออายุหนังสืออนุญาตไม่ได้ รวมท้ังการ
ระบุวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์ไม่เอ้ือต่อการใช้ประโยชน์ในท่ีดิน เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาท่าเทียบ
เรือประมงเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 

๓. กรณีวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังองค์การสะพานปลาท่ีกําหนดใน พ.ร.บ. จัด 
ระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้กําหนดวัตถุประสงค์ไว้ไม่ชัดเจน ประกอบกับการบริหารยังต้องอาศัยกฎ 
ระเบียบ ของทางราชการ จึงเป็นปัญหาและยากต่อการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานในเชิงธุรกิจการค้า 

๔. ปัญหาบุคลากรขาดประสิทธิภาพ ปรับตัวได้ช้า มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 
ค่อนข้างสูง มีความขัดแย้งสูง รวมท้ังปัญหาการเกิดช่องว่างในการทดแทนตําแหน่งระดับบริหารท่ีจะเกษียณอายุ
งาน  

 

  การประเมินการควบคุมภายใน 
๑. ส่วนใหญ่องค์การสะพานปลาใช้คําสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ 

องค์การสะพานปลา  และกฎหมาย เป็นเครื่องมือในการควบคุมภายใน ควรจัดทําคู่มือปฏิบัติงานเพ่ิมเติม 
๒. คําสั่ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ บางเรื่องยังขาดความชัดเจนในการปฏิบัติ และ 

หน่วยงานยังมีการปฏิบัติไม่ครบถ้วน ขาดการติดตามผล องค์การสะพานปลาจึงควรปรับปรุงแก้ไขและกําชับให้
หน่วยงานต่าง ๆ ปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

๓. ขาดการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน รวมท้ังการระบุความเสี่ยง 
ขององค์การสะพานปลากับส่วนงานย่อยยังขาดความเชื่อมโยง ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

 

    แผนการตรวจสอบ 
     ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี  ๑๙ มกราคม ๒๕๕๓ 
วางแผนตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ด้านการบริหารสินทรัพย์  และด้านการจัดการ
บริการพ้ืนฐานของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต่าง ๆ โดยกําหนดเข้าดําเนินการตรวจสอบใน ๔ หน่วยงาน 
ดังนี้ 
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     ๑.  สํานักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต    ไตรมาส ๑ 
         ๒.  สํานักงานสะพานปลาสมุทรปราการ   ไตรมาส ๒ 
    ๓.  สํานักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล  ไตรมาส ๓ 
     ๔.  สํานักงานสะพานปลากรุงเทพ   ไตรมาส ๔  
   

    ผลการดําเนินงานตามแผน 
    สํานักตรวจสอบภายใน ได้ดําเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบท่ีวางไว้โดย
สรุปผลการตรวจสอบของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้ 
    ๑.  สํานักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต  ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะท่ีสําคัญ
สรุปได้ดังนี้ 
      ๑.๑   หน่วยรับตรวจบันทึกหนี้ค้างชําระค่าเช่าและค่าผลประโยชน์ตอบแทน  
    ของบริษัท ทีโซ่ จํากัด และบริษัทไทยเทรดฟู้ด ๓๒๑ จํากัด ไม่ตรงกับ  
    สํานักงานบริหารหนี้ หน่วยรับตรวจจึงควรบันทึกรายได้ค่าเช่าและค่าผล 
    ประโยชน์ตอบแทนตามเกณฑ์ท่ีกําหนดในบันทึกท่ี กษ ๑๗๐๕.๓/๙๓  
    ลงวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และควรประสานงานกับสํานักงาน 
    บริหารหนี้เพ่ือทําการปรับปรุงรายได้ค้างรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

เดียวกัน 
๑.๒   หนี้ค้างชําระของห้างหุ้นส่วนจํากัด ท่าจีนบริการ จํานวน ๒๕,๕๐๐  
 บาท ซ่ึงเป็นหนี้ค้างต้ังแต่ ตุลาคม ๒๕๔๗ – กรกฎาคม ๒๕๔๘ หากหนี้ 

ไม่มีการเคลื่อนไหว ควรส่งเรื่องให้ สํานักงานบริหารหนี้ หรือสํานักงาน
กฎหมาย ติดตามทวงถามและดําเนินคดีตามกฎหมาย 

๑.๓   หน่วยรับตรวจ  ควรแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชําระค่าเช่าและค่าผลประโยชน์ตอบ
แทน ค่าธรรมเนียมน้ําแข็งผ่านท่าของ บริษัท ทีโซ่ จํากัด และบริษัทไทยเทรด
ฟู้ด ๓๒๑ จํากัด และแก้ไขปัญหากรณีการไม่มีหลักประกันสัญญาเช่าและการ
ต่ออายุสัญญาเช่าของ บริษัทไทยเทรดฟู้ด ๓๒๑ จํากัด ให้เรียบร้อยโดยเร็ว 

๑.๔   พบว่าหน่วยรับตรวจบันทึกหนี้ค่าธรรมเนียมสัตว์น้ําผ่านท่า ของแพปลาโชค
กาญจนา และ แพปลานิวัฒน์ไม่ถูกต้อง โดยมูลหนี้ตามรายงานรายได้ค้างรับสูง
กว่าหลักฐานการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้  จึงควรให้ เจ้าหน้า ท่ีบัญชีหา
ข้อผิดพลาดเพ่ือล้างบัญชีให้ถูกต้อง แล้วเสนอ ผู้อํานวยการองค์การสะพานปลา 
พิจารณาอนุมัติตัดหนี้สูญ 

๑.๕ หน่วยรับตรวจมีการจัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงาน โดยจัดทําเป็น Flow Chart 
แต่ยังขาดระบบการเร่งรัดติดตามหนี้ จึงควรจัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงานให้
ครบถ้วนทุกกระบวนการทํางาน มีรายละเอียดการปฏิบัติงานและกรอบ
ระยะเวลาการทํางานในข้ันตอนท่ีสําคัญ และควรจัดทําเป็นคู่มือปฏิบัติงานทุก
ระบบงานท่ีสําคัญ 

๑.๖ พบว่า มีสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์/พ้ืนท่ี/ท่ีดิน รวม ๔๘ ราย ทําสัญญาเสร็จ
เรียบร้อย ๒๖ ราย ไม่เสร็จ ๒๒ ราย หน่วยรับตรวจจึงควรจัดทําสัญญาเช่าให้
เสร็จเรียบร้อย 

๑.๗ หน่วยรับตรวจได้อนุญาตให้ใช้หรือให้เช่าพ้ืนท่ีชั่วคราว รวม ๙ ราย ซ่ึงสํานัก
ตรวจสอบภายในมีความเห็นว่าไม่น่าจะเป็นการให้ใช้ หรือให้เช่าชั่วคราว และ
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หัวหน้าสํานักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ไม่มีอํานาจในการอนุญาตแต่
หัวหน้าสํานักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต เห็นว่ามีอํานาจจะอนุญาตให้เช่าได้ 
องค์การสะพานปลาจึงควรหาข้อยุติการใช้อํานาจของหัวหน้าสํานักงานท่า
เทียบเรือประมงภูเก็ต ว่ามีขอบเขตแค่ไหน เพียงไร 

๑.๘ ไม่พบว่าหน่วยรับตรวจ ได้จัดทําทะเบียนทรัพย์สินห้องเย็นโรงน้ําแข็งท่ีรับมอบ
จากบริษัท ไทยเทรดฟู้ด ๓๒๑ จํากัด จึงควรดําเนินการให้บริษัทฯ จัดทําบันทึก
ส่งมอบทรัพย์สินเครื่องจักร และอุปกรณ์ห้องเย็นโรงน้ําแข็ง  
ท่ีบริษัทฯ ได้ซ่อมแซม และ/หรือ นํามาติดต้ังใหม่พร้อมจัดทําบัญชีทรัพย์สิน
และพ่นรหัสทรัพย์สินให้เรียบร้อย 

๑.๙ พบว่าหน่วยรับตรวจอนุญาตให้บริษัท ไทยเทรดฟู้ด ๓๒๑ จํากัด ปรับปรุง
บ้านพัก ๒ หลัง ตรงข้ามแฟลตบริเวณห้องเย็นโรงน้ําแข็ง และอนุญาตให้ใช้
ประโยชน์โดยไม่เก็บค่าเช่าหรือค่าตอบแทน จึงควรทําบันทึกขออนุญาตจาก
องค์การสะพานปลา ในการให้บริษัท ไทยเทรดฟู้ด ๓๒๑ จํากัด ปรับปรุง
บ้านพัก และควรให้บริษัทฯ ทําสัญญาเช่ากับองค์การสะพานปลา 

๒.  สํานักงานสะพานปลาสมุทรปราการ  ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะท่ี 
สําคัญ สรุปได้ดังนี้ 

๒.๑ พบว่าหน่วยรับตรวจ บันทึกรายรับค่าเช่าอาคารพาณิชย์ ๓๖ คูหา ตามอัตรา
เดิม เนื่องจากอยู่ระหว่างทบทวนการยกเว้น การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการต่อ
อายุสัญญาและการปรับเพ่ิมค่าเช่าระหว่าง ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ – ๓๑ 
ตุลาคม ๒๕๕๕ หน่วยรับตรวจจึงควรบันทึกรายรับค่าเช่าค้างรับส่วนท่ีเพ่ิมและ
ยังตกลงกันไม่ได้ ไว้เป็นรายการแยกต่างหาก ตามแนวปฏิบัติตามบันทึกท่ี กษ 
๑๗๐๕.๓/๙๓ ลงวันท่ี ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 

๒.๒ กรณีหนี้ค่าเช่าค้างชําระเกิน ๔ เดือน หน่วยรับตรวจควรดําเนินการจัดส่งให้
สํานักงานบริหารหนี้ และ / หรือ สํานักงานกฎหมาย พิจารณาดําเนินการตาม
แนวทางปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้ตามบันทึกท่ี กษ ๑๗๐๕/๑๒๔  ลง
วันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๑ 

๒.๓ ไม่พบว่า หน่วยรับตรวจมีการจัดทํา ทร.๑๘ (ทะเบียนควบคุมรายรับ) ท้ังกรณี
เงินสด และเงินเชื่อ หน่วยรับตรวจจึงควรจัดทํา ทร.๑๘ ตามระเบียบการจัดทํา
เอกสารด้านบัญชีการเงิน ตามบันทึกท่ี กษ ๑๗๐๒/๑๔ ลงวันท่ี ๘ กุมภาพันธ์ 
๒๕๒๗  ซ่ึงจะช่วยในการติดตามแกะรอยยอดหนี้ค้างชําระ เพ่ือให้การจัดทํา
รายงานรายได้ค้างรับครบถ้วนถูกต้อง ช่วยให้เจ้าหน้าท่ีการเงินสอบทานการ
จัดเก็บเงินว่าได้มีการบันทึกครบถ้วนถูกต้อง 

๒.๔ พบว่าหน่วยรับตรวจใช้เอกสารอ่ืนเป็นหลักฐานในการจัดเก็บ 
ค่าธรรมเนียมสัตว์น้ํ าผ่านท่าแทนการใช้  ทร.๑๐.๑ (ใบแจ้งหนี้ / ไม่ใช่
ใบเสร็จรับเงิน) เช่น ใบคําร้อง, รายงานการประชุม หน่วยรับตรวจจึงควรใช้
เอกสารการเงิน การบัญชี ตามแบบท่ีองค์การสะพานปลากําหนด หากใช้
แบบฟอร์มอ่ืน ต้องได้รับอนุมัติจากองค์การสะพานปลาก่อน และหากใช้ใบคํา
ร้องขอชําระค่าธรรมเนียมสัตว์น้ําผ่านท่าแทนการใช้ ทร.๑๐.๑  ควรกําหนด
เลขท่ีใบคําร้อง เพ่ือใช้ควบคุมและอ้างอิง 
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๒.๕ หน่วยรับตรวจ ควรจัดทําระบบควบคุมภายใน เป็นข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
(Flow Chart) ให้ครบถ้วนทุกกระบวนงานท่ีสําคัญ มีรายละเอียดการ
ปฏิบัติงานและเวลาปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ในข้ันตอนท่ีสําคัญ และจัดทําเป็นคู่มือ
ปฏิบัติงาน 

๒.๖ การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาทําความสะอาดบริเวณสะพานปลาสมุทรปราการ และ
สัญญาจ้างเหมาทําความสะอาดสํานักงาน ไม่มีรายงานผลการปฏิบัติในแต่ละ
วันของผู้ควบคุมงาน แนบเอกสารใบสําคัญการจ่ายเงินและลายมือชื่อของ
คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ตรงกับคําสั่งขององค์การสะพานปลา หน่วยรับ
ตรวจจึงควรให้ผู้ควบคุมงานจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
เง่ือนไขในการจ้าง และให้คณะกรรมการตรวจการจ้างลงลายมือชื่อให้ถูกต้อง
ตามคําสั่งขององค์การสะพานปลา 

๒.๗ หน่วยรับตรวจ ควรดําเนินการต่ออายุสัญญาเช่าต่าง ๆ ให้เสร็จเรียบร้อย 
ข้ันตอนการต่ออายุสัญญาเช่า ควรปฏิบัติตามบันทึกสั่งการท่ีองค์การสะพาน
ปลากําหนดโดยเคร่งครัด และควรหารือกับส่วนกลาง เพ่ือกําหนดกฎเกณฑ์ 
และกรอบการปฏิบัติงานให้ชัดเจน ในเรื่องการให้ใช้หรือให้เช่าชั่วคราว 

๒.๘ การบริหารจัดการในการให้เช่า หรือจัดหาผลประโยชน์ในพ้ืนท่ี หรือท่ีดิน
บริเวณห้องเย็นขององค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น สาขาสมุทรปราการ องค์การ
สะพานปลาควรหาข้อยุติเรื่องรายได้ค่าเช่า ค่าผลประโยชน์ตอบแทนว่า เป็น
รายได้ของสํานักงานสะพานปลาสมุทรปราการหรือไม่ และมีสิทธินําไปใช้จ่าย
ได้หรือไม่อย่างไร รวมท้ังควรกําหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ เก่ียวกับการ
ดําเนินงาน เพ่ือให้สํานักงานสะพานปลาสมุทรปราการปฏิบัติ 

๒.๙ สํานักงานสะพานปลาสมุทรปราการ ควรดําเนินการปรับปรุงแก้ไข ปัญหาการ
ดําเนินงานโครงการปรับปรุงสุขอนามัย เ พ่ือให้สํานักงานสะพานปลา
สมุทรปราการ ผ่านการรับรองด้านสุขอนามัยจากกรมประมงภายในปี ๒๕๕๓  
ตามท่ีทริสได้กําหนดตัวชี้วัดไว้ 

๒.๑๐ การจัดทําเอกสาร หลักฐาน ทางบัญชีการเงิน เพ่ือให้มีระบบการควบคุมท่ีดี 
สํานักงานสะพานปลาสมุทรปราการควรจัดให้มีระบบและจัดทําเอกสารต่าง ๆ 
ให้ครบถ้วนตามท่ีองค์การสะพานปลาได้มีบันทึก ระเบียบ และข้อบังคับ ให้
ปฏิบัติ กรณีการจัดทําเอกสารทางการเงิน ควรจัดทําตามแบบท่ีองค์การสะพาน
ปลากําหนด หรือหากใช้แบบฟอร์มอ่ืน ควรได้รับอนุญาตจากผู้อํานวยการ
องค์การสะพานปลาก่อน 

 
๓.  สํานักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล   ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะท่ี 

สําคัญสรุปได้ดังนี้ 
๓.๑  กรณีนายสมนึก ท้ิงน้ํารอบ ได้ทําสัญญาผ่อนชําระหนี้ จํานวน ๑๒,๑๐๐บาท 

โดยผ่อนชําระเดือนละ ๕๐๐ บาท  เริ่มชําระงวดแรกต้ังแต่ ๑ กันยายน ๒๕๕๒ 
ปรากฏว่าลูกหนี้ชําระหนี้เพียงงวดเดียวเม่ือ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ เป็นเงิน 
๓๐๐ บาท จึงควรส่งเรื่องให้สํานักงานบริหารหนี้ และ/หรือ สํานักงานกฎหมาย 
พิจารณาดําเนินการติดตามทวงถามและดําเนินคดี 



 � 

๓.๒ พบว่าหน่วยรับตรวจได้จัดทําใบแจ้งหนี้ค่าเช่าข้ึนใช้เอง โดยไม่กําหนดวันท่ีออก
ใบแจ้งหนี้ และไม่มีลายมือชื่อลูกหนี้ จึงควรใช้หลักฐานในการแจ้งหนี้ตามแบบ
ท่ีองค์การสะพานปลากําหนด ต้องลงวันท่ีและมีลายมือผู้แจ้งและลูกหนี้ทุกครั้ง 

๓.๓ ตรวจสอบพบว่า หน่วยรับตรวจไม่ได้ให้ลูกค้าลงลายมือชื่อใน ทร.๑๐.๑ (ใบแจ้ง
หนี้ค่าธรรมเนียมสินค้าสัตว์น้ํา) จึงควรให้ลูกค้าลงลายมือชื่อใน ทร.๑๐.๑ ทุก
ครั้ง 

๓.๔ ตรวจนับหลักฐานเงินเชื่อจากรายงานรายได้ค้างรับต้ังแต่ ตุลาคม ๒๕๕๒ – 
พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยสุ่มตรวจเฉพาะค่าสัตว์น้ําผ่านท่า และค่าน้ําแข็งผ่านท่า 
พบว่าตัวเลขในรายงานรายได้ค้างรับของบริษัทโรงน้ําแข็งมิตรสตูล จํากัด 
ผิดพลาด โดยลืมบันทึกยอดหนี้ค้างชําระ จํานวน ๖,๐๐๐ บาท ซ่ึงลูกหนี้ได้
ชําระเงินจํานวนดังกล่าวแล้ว 

๓.๕ หน่วยรับตรวจได้จัดทําข้ันตอนรายละเอียดแสดงกระบวนการ 
ปฏิบัติงาน แต่ยังแสดงกระบวนการทํางานไม่ครอบคลุมทุกด้าน จึงควรจัดทํา
ข้ันตอนการปฏิบัติงานทุกกระบวนการปฏิบัติงานให้คลอบคลุมทุกด้าน 

๓.๖ หน่วยรับตรวจควรรวบรวมหลักเกณฑ์เก่ียวกับอัตราค่าธรรมเนียม และ
หลักเกณฑ์ในการประเมินน้ําหนักสัตว์น้ําให้ครบถ้วน เป็นระเบียบเดียวกัน เพ่ือ
เป็นคู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ และควรแก้ไขป้ายประกาศอัตรา
ค่าธรรมเนียมรถผ่านท่าให้ถูกต้องตามประกาศองค์การสะพานปลา 

๓.๗ หน่วยรับตรวจควรปรับปรุงแก้ไข ทะเบียนคุมสัญญาเช่าให้มีข้อมูลถูกต้อง โดย
เพ่ิมเติมผู้เช่าชั่วคราวอีก ๔ ราย ซ่ึงยังไม่ได้ลงรายการไว้ในทะเบียนคุมสัญญา
เช่า 

๓.๘ พบว่าจํานวนสัญญาเช่าท้ังหมด ๕๐ ราย ทําสัญญาเสร็จเรียบร้อย ๒๒ ราย ไม่
เสร็จ ๒๘ ราย หน่วยรับตรวจจึงควรจัดทํา และ/หรือ ต่อสัญญา 
เช่าให้เสร็จเรียบร้อย และในการต่ออายุสัญญาเช่าควรดําเนินการให้เป็นไปตาม
บันทึกท่ี กษ ๑๗๐๑/๒๘ ลงวันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๓ 

๓.๙ กรณีมีการให้ใช้ หรือ ให้เช่า สถานท่ี/พ้ืนท่ี/ท่ีดิน เป็นการชั่วคราว ๑ ปี ซ่ึง 
สํานักตรวจสอบภายใน เห็นว่า โดยลักษณะของสถานท่ี/พ้ืนท่ี/ท่ีดิน มีการ
ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง มีสิ่งก่อสร้างถาวรไม่ควรใช้แบบฟอร์มคําขอใช้หรือเช่า
ชั่วคราว ควรใช้แบบฟอร์มสัญญาเช่าตามท่ีองค์การสะพานปลากําหนด 

๓.๑๐ พบว่าแบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานปรับปรุงสุขอนามัย ยังมี
ข้อบกพร่องในการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานปรับปรุงสุขอนามัย 
จึงควรปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือฯ รวมท้ังปรับปรุงแบบรายงานการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ให้สอดคล้องกับคู่มือฯ 

๓.๑๑ ควรจัดทําแผนการตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ําเบ้ืองต้น รายงานผลการตรวจสอบ
ควรมีรายละเอียดชัดเจนว่าสุ่มตรวจสัตว์น้ําในเรือประมง หรือรถขนส่งสัตว์น้ํา
ของแพปลาใด วัน/เวลาตรวจสอบ และควรมีลายมือชื่อเจ้าของสัตว์น้ํา เพ่ือเป็น
หลักฐาน สามารถใช้อ้างอิงได้ 
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๓.๑๒ ต้นข้ัวต๋ัวรถผ่านท่า ไม่ประทับตราชื่อหน่วยงาน ไม่ลงวันท่ีขาย ไม่มีลายมือชื่อ
ผู้ขาย จึงควรกําชับให้เจ้าหน้าท่ีประทับชื่อหน่วยงาน วันท่ีขาย และลงลายมือ
ชื่อผู้ขาย 

๔. สํานักงานสะพานปลากรุงเทพ  อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ  
โดยรวมการปฏิบัติงานตรวจสอบของไตรมาสท่ี ๔ ของปีงบประมาณ ๒๕๕๓ กับไตรมาสท่ี ๑ ของปีงบประมาณ 
๒๕๕๔ ไว้ในคราวเดียวกัน 
   

  การดําเนินงานด้านอ่ืน ๆ 
๑. สอบทานกฎบัตร ว่าด้วย วัตถุประสงค์ อํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ 

ของสํานักตรวจสอบภายใน พ.ศ.๒๕๕๑ 
๒. เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน 

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 
๓. เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน  

ระยะยาว ต้ังแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘  และ แผนการตรวจสอบภายในประจําปี ๒๕๕๔ 
   ๔.   เสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่างกฎบัตร ว่าด้วย วัตถุประสงค์ อํานาจ 
หน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. .... 

 ๕.   เสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานรายงานผู้สอบบัญชี  
รายงานงบการเงินขององค์การสะพานปลา 

๕.๑ รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผู้สอบบัญชี และงบการเงินองค์การสะพาน
ปลา สําหรับงวดสามเดือน และ เก้าเดือน สิ้นสุดวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ 

๕.๒ รายงานการสอบทานงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีและงบการเงิน องค์การสะพาน
ปลา สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๐  

๕.๓ รายงานการสอบทานงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีและงบการเงินองค์การสะพาน
ปลา สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๑ 

   ๖.  เสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายงานงบการเงิน และผลการดําเนินงาน
ขององค์การสะพานปลา ไตรมานท่ี ๒ - ๓ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๒ และ ไตรมาสท่ี ๑ – ๓ ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๓ 
   ๗.  สอบทานและนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นชอบคู่มือการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในขององค์การสะพานปลา พ.ศ.๒๕๕๒ 
   ๘.  จัดทําและนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา อนุมัติแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการ เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายในประจําปี ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ 
   ๙.  จัดทํารายงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ของสํานักตรวจสอบภายใน เสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และ ผู้อํานวยการองค์การสะพานปลา 
   ๑๐. เสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายงานคณะกรรมการตรวจสอบของ
องค์การสะพานปลา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๒ 
   ๑๑. เสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาการประเมินผลการตรวจสอบภายใน 
ประจําปี ๒๕๕๒ โดยบริษัททริส คอร์ปอเรชั่น จํากัด 
   ๑๒. เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นชอบการพิจารณาเลื่อนระดับตําแหน่ง
และความดีความชอบ ของสํานักตรวจสอบภายในประจําปี ๒๕๕๒ ดังนี้ 
 



 	 

       ๑๒.๑   เห็นชอบการเลื่อนระดับ ตําแหน่งของ สอ.หญิงเกิดศิริ จันทร์สิริ- 
        ทรัพย์  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน ๕ เลื่อนระดับเป็น เจ้าหน้าท่ี 

    ตรวจสอบภายใน ๖ 
๑๒.๒   เห็นชอบให้เลื่อนข้ันเงินเดือนผู้ตรวจสอบภายในปีงบประมาณ  
     ๒๕๕๒ คนละ ๑ ข้ัน รวม ๓ คน 

๑๓. จัดทําแบบสอบถามเพ่ือการประเมินผลการดําเนินการบริหารจัดการองค์กร-  
การตรวจสอบภายใน ประจําปีบัญชี ๒๕๕๓ 
   

ข้อเสนอแนะ 
๑. องค์การสะพานปลา ควรจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน ผังทางเดินของงานใน 

ระบบงานท่ีสําคัญ เพ่ือให้บุคลากรใช้เป็นคู่มือในการทํางาน และเพ่ือช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารใช้ในการ
ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้อง และติดตามงาน 

๒. ผู้บริหารองค์การสะพานปลาควรให้ความสําคัญในการแก้ไขการดําเนินงาน 
ตามข้อเสนอแนะ ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลาแล้ว โดยกําหนด
ระยะเวลาการแก้ไข และติดตามผลการแก้ไขการดําเนินงาน 
 
 
 
        
       ลงชื่อ.................สุวิชย์...สมสุข........................ 
                                                                                       นายสวุิชย์  สมสุข 
                                                                              ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน 
                                                                            วันท่ี  ๒๒  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ 


