คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน
ขององค์การสะพานปลา
พ.ศ. 255๕
…………………………………………………………………..
1. หลักการและเหตุผล
ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามข้อบังคับองค์การสะพานปลา ว่าด้วย
ระเบียบบริหารและแบ่งส่วนงาน พ.ศ. 2550 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรมด้านการ
ประเมินผลอย่างมีอิสระ ทาการตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ตลอดจนให้
ข้อเสนอแนะให้คาปรึกษา รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ได้ตรวจสอบ โดยการตรวจบัญชีการเงิน การพัสดุ
ตลอดจนงานด้านอื่น ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง มติคณะกรรมการองค์การ
สะพานปลา มติคณะรัฐมนตรี ให้คาแนะนาวิธปี รับปรุงแก้ไขระบบบัญชีการเงิน การพัสดุและการปฏิบัติงาน
ด้านอื่น ๆ ซึ่งไม่ถูกต้อง ไม่รัดกุมพอในหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สืบสวนสอบสวนการกระทาผิด
เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุและการปฏิบัติงานตรวจสอบประเด็นประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ
ระบบบริหารความเสี่ยง ทาหน้าที่ประสานงานและจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การ
สะพานปลา
เพื่อให้การปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน
เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้านองค์กร และด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ
ฝ่ายงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ฝ่ายตรวจสอบภายในจึงได้จัดทาคู่มือการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในขององค์การสะพานปลา เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ถกู ต้อง เป็นบรรทัด
ฐานเดียวกันและเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
2. บทบาทและความรับผิดชอบ
ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ในกฏบัตรว่าด้วย
วัตถุประสงค์ อานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน ฉบับที่ใช้ในปัจจุบัน และฉบับ
ที่แก้ไขในภายหน้า การตรวจสอบภายในจะครอบคลุม ถึง
2.1 ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดาเนินงานและการใช้ทรัพยากร
2.2 ความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินและการดาเนินงาน
2.3 การดูแล รักษาทรัพย์สิน มิให้เกิดการสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ
2.4 การปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
2.5 ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
3. แนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
3.1 จรรยาบรรณสาหรับผู้ตรวจสอบภายใน
ผู้ตรวจสอบภายใน จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังโดยยึ ดถือปฏิบัติ
ตามหลักจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายในขององค์การสะพานปลาฉบับที่ใช้ในปัจจุบัน และฉบับที่แก้ไข
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ในภายหน้า โดยผู้ตรวจสอบภายในทุกคนพึงยึดถือและดารงไว้ซึ่งหลักความซื่อสัตย์ ความเที่ยงธรรม
ความรู้ความสามารถ และการรักษาความลับในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
3.2 ความเป็นอิสระ
ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องมีความเป็นอิสระและมีความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน โดยผู้ตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้อานวยการฝ่าย
ตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อผู้อานวยการองค์การสะพานปลา และคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การ
สะพานปลา ผู้ตรวจสอบภายในแต่ละคนต้องเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การถอดถอน กาหนดค่าตอบแทน การพิจารณาความดี
ความชอบของผู้ตรวจสอบภายในต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน
3.3 ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชีและองค์กรกากับดูแลอื่น
ผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ควรหารือและวางแผนการตรวจสอบภายใน
ร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ในการจัดทาแผนการตรวจสอบภายในและการดาเนินการต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจ
ว่าแผนการตรวจสอบภายใน ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิผล และเกิดความซ้าซ้อนน้อย
ทีส่ ุด
3.4 บุคลากร การพัฒนาและการฝึกอบรม
ผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน มีความรับผิดชอบในการดาเนินการเพื่อให้มั่นใจ
ได้ว่า ฝ่ายตรวจสอบภายในมีบุคลากรที่มีความรู้ มีทักษะ มีคุณสมบัติและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ตรงตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ และตามมาตรฐานที่กาหนด โดยรับผิดชอบในการสรรหาบุคลากร
ที่มีคุณสมบัติคุณลักษณะที่เหมาะสมรวมทั้งการได้รับการอบรมทางวิชาชีพ รับผิดชอบ ในการกาหนดขนาด
จานวนผู้ตรวจสอบภายใน
คุณสมบัติและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและสอบทานให้อยู่ในระดับที่
เพียงพอและเหมาะสมตลอดเวลา
4. ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ดังนี้
4.1 การวางแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์
4.2 การวางแผนการตรววจสอบในรายละเอียด
4.3 การปฏิบัติงานตรวจสอบ
4.4 การรายงานผลการตรวจสอบ (ฉบับสมบูรณ์)
4.5 การติดตามผล
4.1 การวางแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์
ผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาแผนการ
ตรวจสอบระยะยาว 3-5 ปี และแผนการตรวจสอบประจาปีตามความเสี่ยงของ
องค์การสะพานปลา ครอบคลุมถึงกิจกรรมหรือกระบวนการทางธุรกิจ ทุกกิจกรรม
หรือทุกกระบวนการ และต้องทบทวนความเหมาะสมของแผนการตรวจสอบเป็น
ประจาทุกปี
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ขั้นตอนการจัดทาแผนการตรวจสอบระยะยาว 3-5 ปี และแผนการตรวจสอบ
ประจาปี
(1) หารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูง
และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ
ประเด็นที่ฝ่ายบริหารและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบคาดหวังว่า
ฝ่าย
ตรวจสอบภายในควรจะดาเนินการในระยะเวลาที่วางแผน การเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจทีส่ าคัญ และประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน
สามารถวางแผนได้ครอบคลุมและเกิดประโยชน์แก่ฝ่ายบริหารอย่างเต็มที่
(2) รวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ ความเสี่ยง และ
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์การสะพานปลา ซึ่งอาจหมายความรวมถึงการ
หารือร่วมกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยงด้วย
(3) ประเมินความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา พร้อมทั้งจัดลาดับความสาคัญของ
หน่วยงานหรือกิจกรรมที่จะต้องทาการตรวจสอบ
(4) จัดทาแผนการตรวจสอบสาหรับ 3-5 ปี และแผนการตรวจสอบประจาปี ซึ่ง
จัดทาขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง
พร้อมทั้งหารือกับฝ่ายบริหารและ
พิจารณาทรัพยากรที่จาเป็นในการตรวจสอบ
(5) นาเสนอแผนการตรวจสอบสาหรับ 3-5 ปี และแผนการตรวจสอบประจาปี
เสนอต่อผู้อานวยการองค์การสะพานปลา เพื่อพิจารณาก่อนนาเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการองค์การสะพานปลาเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ
(6) การทบทวน แก้ไข ปรับปรุงแผนการตรวจสอบตามความจาเป็นและเหมาะสม เช่น
การเพิ่มหน่วยธุรกิจ หรือการเปลี่ยนแปลงในวัตถุประสงค์ขององค์การสะพาน
ปลา หรือการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยง การทบทวนปรับปรุงแก้ไขแผนการ
ตรวจสอบ
จะต้องเสนอต่อผู้อานวยการองค์การสะพานปลาพิจารณาก่อน
นาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ และหรือคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
เพื่ออนุมัติ
4.2 การวางแผนการตรวจสอบในรายละเอียด
การวางแผนการตรวจสอบในรายละเอียดควรสอดคล้องกับแผนการ
ตรวจสอบระยะยาว (3 – 5 ปี) และแผนการตรวจสอบประจาปี และต้องได้รับ
การสอบทานและอนุมัติจากผู้อานวยการฝ่ายตรวจสนอบภายใน การวางแผนการ
ตรวจสอบในรายละเอียด ต้องพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบ
ความเสี่ยงที่สาคัญของกิจกรรมนั้น ความเพียงพอและประสิทธิผลของการบริหาร
ความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน ทั้งนี้ควรให้ครอบคลุมถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดาเนินงาน การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด การเก็บรักษา
ทรัพย์สิน การปฏิบัติตามกฏหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการวางแผนการ
ตรวจสอบในรายละเอียดประกอบด้วย
(1) ประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบ วันกาหนดงานแล้วเสร็จ และ
จัดทาสรุปภาพรวมของหน่วยงานที่จะตรวจสอบ
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(2) กาหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบกิจกรรมที่กาหนดไว้ โดยวัตถุประสงค์ของ
การตรวจสอบจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และวัตถุประสงค์
ขององค์การสะพานปลา
(3) สอบทานข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะทาการตรวจสอบ เช่น นโยบาย
และระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ผลการตรวจสอบงวดก่อน เอกสารหลักฐาน
ต่าง ๆ
(4) สารวจข้อมูลขั้นต้น หารือกับผู้บริหารหน่วยรับตรวจ ที่จะทาการตรวจสอบและ
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งขอความเห็นในประเด็นเกี่ยวกับนโยบาย
ระเบียบ วิธีปฏิบัติและการดาเนินงาน ข้อโต้แย้งที่มีสาระสาคัญ
(5) ประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อมทั้งจัดทาแผนการตรวจสอบใน
รายละเอียด โดยกาหนดวิธีการตรวจสอบตามความเสี่ยงและการควบคุม
(6) หารือกับผู้ตรวจสอบภายใน ในประเด็นเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบและประมาณ
การเวลาในแต่ละช่วงของงานตรวจสอบ
(7) ทดสอบระบบโดยการปฏิบัติตาม เพื่อทาความเข้าใจในกิจกรรมที่จะทาการ
ตรวจสอบ โดยการสั มภาษณ์ วิ เคราะห์ ข้ อมูล และการบัน ทึกแผนภาพการ
ปฏิบัติงาน (Flow Chart)
(8) กาหนดขอบเขตการปฏิบัติงานและแนวทางในการตรวจสอบ การสุ่มตัวอย่าง
การทดสอบรายการ
การสอบทานข้อมูลเบื้องต้น
การสอบทานข้อมูลการตรวจสอบก่อนสารวจข้อมูลขั้นต้น เพื่อให้ผู้
ตรวจสอบภายในได้รับทราบถึงลักษณะการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ และบาง
ประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ตั้งข้อสังเกตไว้ในการตรวจสอบครั้งก่อน
วัตถุประสงค์ของการสอบทานข้อมูลเบื้องต้น
1) เพื่อให้ทราบสถานภาพของหน่วยรับตรวจ ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ การตลาด
เทคโนโลยี การให้บริการ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการบริหาร สไตล์ของ
ผู้บริหาร โครงสร้างของหน่วยรับตรวจ สถานที่ตรวจสอบ แผนการให้บริการ
และการควบคุม
2) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกาหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
3) เพื่อใช้เป็นข้อมูลขั้นต้นในการวางแผนจัดสรรบุคลากร ระยะเวลาการตรวจสอบ
4) เตรียมความพร้อมในการตรวจสอบปัญหาที่ผิดปกติหรือปัญหาที่สาคัญ
5) เพื่อประเมินการควบคุมภายใน
6) เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ใช้จัดทาแผนการตรวจสอบในรายละเอียดและกระดาษ
ทาการ
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แหล่งข้อมูล
1) วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการตรวจสอบ
2) นโยบาย แผน กระบวนการทางาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบ
ที่สาคัญต่อการปฏิบัติงานและการรายงาน
3) ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจ เช่น คาบรรยายลักษณะงาน จานวนและชื่อของ
พนักงานและรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงาน
4) ข้อมูลงบประมาณ ผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ และข้อมูลทาง
การเงิน เกี่ยวกับกิจกรรมที่จะตรวจสอบ
5) กระดาษทาการของการตรวจสอบครั้งก่อน เพื่อให้ทราบสภาพแวดล้อมการ
ควบคุม ระบบการควบคุมภายใน จุดอ่อน ความเสี่ยง ประเด็นปัญหาที่ยังไม่
แก้ไขจากการตรวจสอบครั้งก่อน
6) ผลการตรวจสอบอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก
7) แฟ้มเอกสารโต้ตอบระหว่างหน่วยรับตรวจกับองค์การสะพานปลา เพื่อกาหนด
ประเด็นสาคัญในการตรวจสอบ
8) การมอบอานาจหรือข้อกาหนดพิเศษอื่น ๆ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร
การสารวจข้อมูลขั้นต้น
การสารวจข้อมูลขั้นต้น เป็นกระบวนการที่ ใช้ในการรวบรวม จัดเรียง
สรุ ป และประเมิ น ข้ อ มูล เพื่ อ ใช้ ใ นการปรั บปรุ งพั ฒ นาแผนการตรวจสอบ และเป็ น
เครื่องมือที่ดีในการนาเอาทรัพยากรของฝ่ายตรวจสอบมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลที่สุด
เทคนิคการสารวจข้อมูล
1) การประชุม เพื่อส ารวจข้อมู ล ขั้นต้น เป็นการสั มภาษณ์ผู้ ปฏิบัติงาน
ของหน่ ว ยรั บ ตรวจที่ ท ราบขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านในรายละเอี ย ด
เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในเกิดความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติงาน
2) การสั ง เกตการณ์ แ ละการสอบถาม ใช้ สั ง เกตุ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ง านของ
ผู้ปฏิบัติงาน และสอบถามเพื่อยื นยันความเข้าใจ ขั้นตอนนี้ จะทาให้
ได้มาซึ่งหลั กฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจริง ทาให้เห็นทางเดินของ
เอกสารและ/หรือระบบ
3) การส ารวจพื้ น ที่ จ ริ ง เพื่ อ ท าความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะการ
ด าเนิ น งาน บรรยากาศในการท างาน สิ่ ง อ านวยความสะดวก
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนงานต่าง ๆ และผังการทางาน
4) เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ผู้ตรวจสอบภายในต้องเข้าใจการดาเนินงาน
ของหน่วยรับตรวจ เพื่อที่จะสามารถประเมินระบบการควบคุมภายใน
ว่ า มี เพี ย งพอหรือ ไม่ เอกสารหลั ก ฐานที่ เก็ บ ไว้ ใ นแฟ้ ม ถาวรใช้ เ ป็ น
หลักฐานอ้างอิงที่ใช้ในการประเมินระบบการควบคุมภายในและวิธีการ
ตรวจสอบ เช่น Flowcharts, การอ้างอิงนโยบายในการดาเนินงาน

-6-

และข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งและส่วนประกอบอื่นในสภาพแวดล้อมของ
หน่วยรับตรวจ
5) วิธีการตรวจสอบเชิงวิเคราะห์ โดยทาการเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริง
กั บ งบประมาณ ตรวจสอบแนวโน้ ม จากปี ห นึ่ ง ไปอี ก ปี ห นึ่ ง หรื อ
แนวโน้มของหลาย ๆ ปี ดูการบันทึกข้อมูลที่ผิดปกติโ ดยวิธีการ Scan
ข้อมูล เป็นต้น
การประเมิน การควบคุ ม ภายใน หมายถึง การพิ จารณาตั ด สิ น เกี่ ย วกั บเป้ า หมาย
(Purpose) ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) จุ ด แข็ ง (Strengths) และจุ ด อ่ อ น
(Weaknesses) ว่ามีและเป็นอยู่ในระดับใด โดยการสอบทานและทดสอบ ทั้งโดยวิธีการ
ทดสอบการควบคุมภายใน (Compliance Test) และ/หรือ การทดสอบรายการ
(Substantive Test) ในการประเมินระบบควบคุมภายใน ผู้ตรวจสอบภายในอาจใช้
ICQ (Internal Control Questionnaires) ซึ่งเป็นชุดของกลุ่มคาถามที่เกี่ยวกับระบบ
การควบคุมภายในเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ เพื่อช่วยให้สามารถวางแผนการสอบถามระบบ
การควบคุมภายในที่มีอยู่ได้อย่างมีหลักเกณฑ์มากขึ้น
แนวทางการตรวจสอบ
แนวทางการตรวจสอบควรก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ วิ ธี ก ารรวบรวม
เอกสารหลักฐาน เช่นการสังเกตการณ์ การสอบถาม การทดสอบ การคานวณ เป็นต้น โดย
ในการจัดทาแนวทางการตรวจสอบจะต้องพิจารณาตามผลการประเมินความเสี่ยง แนว
ทางการตรวจสอบจะต้องระบุให้มีการรวบรวมเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน รัดกุม ควรระบุ
ขอบเขตในการปฏิบัติงาน เช่น ระบุจานวนตัวอย่างในการรวบรวมเอกสารหลักฐาน
4.3 การปฏิบัติงานตรวจสอบ
4.3.1 การประชุมเปิดการตรวจสอบ
ก่อนเริ่มงานตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบภายในจะจัดให้มีการประชุม
ร่ว มกับ หน่ วยรับตรวจ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอบเขตงาน ระยะเวลาของ
แผนการตรวจสอบอย่างคร่าว ๆ เพื่อให้หน่วยรับตรวจทราบ และเป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้ตรวจสอบภายในสร้างความสัมพันธ์ที่ ดีกับหน่วยรับตรวจ ทาให้เกิด
ความร่วมมือในการทางาน ช่วยให้ได้ข้อมูลที่จาเป็นในการตรวจสอบ
ในการประชุมเปิดงานตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบภายในควรติดต่อกับ
หน่วยรับตรวจ และตกลงเวลาเพื่อประชุมเปิดงานตรวจสอบ การประชุมจะมี
ทีมผู้ตรวจสอบภายใน ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของหน่วยรับตรวจ
เข้าร่วมประชุม โดยผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผู้นาการประชุม
วาระการประชุ ม จะมี ก ารชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค์ ขอบเขตของการตรวจสอบ
เป้าหมาย ลักษณะของการตรวจสอบ รายชื่อผู้ตรวจสอบภายในและระยะเวลา
ในการทางานโดยประมาณ อาจแจ้งถึงเอกสารที่ต้องการสอบทาน บุคคลที่
ต้องการสัมภาษณ์ การทางานที่ต้ องสังเกตการณ์ หลังการประชุมเสร็จ ฝ่าย
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ตรวจสอบภายในต้องจัดทารายงานการประชุมโดยสรุปสาระสาคัญที่ได้จากการ
ประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
4.3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแนวทางที่ได้รับอนุมัติ มีดังนี้
1) การปฏิบัติงานตรวจสอบ
- การทดสอบรายการ โดยทาการรวบรวมข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง เช่น
การสั งเกตการณ์การปฏิบั ติงาน การตรวจสอบหลั กฐาน ฯลฯ
และดาเนินการวิเคราะห์และสรุปผล
- รวบรวมเอกสารหลั กฐาน โดยใช้วิ จารณญาณของผู้ ตรวจสอบ
ภายใน เพื่อให้ได้เอกสารหลักฐานที่เพียงพอ เชื่อถือได้ เกี่ยวข้อง
และมีประโยชน์
- การสุ่มตัวอย่างเป็นส่วนหนึ่งของเทคนิคการรวบรวมหลักฐานการ
ตรวจสอบประเภทหนึ่ ง ซึ่ ง การเลื อ กตั ว อย่ า งขึ้ น มานี้ มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ตรวจแทนการตรวจในรายละเอี ย ดทั้ ง หมด
(100%) โดยทั่วไปมี 2 วิธี คือ การใช้วิธีสุ่มตัวอย่างทางสถิติ
(Statistical Sampling) ซึ่งอาจใช้ การเลือกจากตารางสุ่ม การ
เลือกจากกลุ่มหรือประเภทที่จัดไว้ การเลือกตามมูลค่า ฯลฯ และ
การใช้ดุลยพินิจในการสุ่มตัวอย่าง (Judgment Sampling) โดย
ใช้วิจารณญาณของผู้ ตรวจสอบภายในในการสุ่ มตั ว อย่าง หรื อ
กาหนดขนาดตัวอย่างแทนที่จะใช้วิธีการทางสถิติในสถานการณ์
บางอย่าง เช่น กรณีเร่งด่วน หรือมีเวลาในการตรวจสอบน้อยมาก
2) ผู้ตรวจสอบภายใน ควรหารือกับหน่วยรับตรวจในการปฏิบัติงานทุก
ขั้นตอน เพื่อยืนยันความเข้าใจและขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
3) การบันทึกหลักฐานและผลการตรวจสอบในกระดาษทาการ เพื่อเป็น
หลักฐานในการปฏิบัติงานให้ใช้มาตรฐานเดียวกันตามที่กาหนด ทั้งใน
ด้านรูปแบบและการจัดเก็บ รวมถึงการเปิดเผยต่อบุคคลภายในและ
ภายนอกองค์กร
4) การสอบทานและลงนามในกระดาษทาการ โดยผู้ อานวยการฝ่ า ย
ตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมาย
5) การประชุมกับผู้บริหารหน่วยรับตรวจ โดยมีการกาหนดระยะเวลา
อย่างสม่าเสมอ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน หรือความคืบหน้าใน
การปฏิบัติงานตรวจสอบ ซึ่งจะทาให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
แผนงานที่กาหนด และมีการสอบทานผลการตรวจสอบอย่างเหมาะสม
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4.3.3 กระดาษทาการและหลักฐานการตรวจสอบ
กระดาษทาการ เป็นบันทึกข้อมูลที่ได้มาและการวิเคราะห์ที่ ได้จัดทาขึ้น
จากการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในและเอกสารต่าง ๆ ที่ผู้ตรวจสอบ
ภายในรวบรวมขึ้นจากภายในและภายนอกหน่วยรับตรวจ รวมทั้งสรุปผล
การปฏิบัติงานเพื่อใช้ในการเขียนรายงานการตรวจสอบและเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขข้อบกพร่อง และเป็นหลักฐานเชื่อมโยงระหว่างรายงานและการ
ตรวจสอบว่าได้ดาเนินการมาอย่างไร
การบันทึกรายละเอียดในกระดาษทาการ
การบันทึกสิ่งที่ตรวจพบจากการตรวจสอบ (Audit Finding)
1) วัตถุประสงค์และขอบเขตการปฏิบัติงาน
2) หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ (Criteria) คือ นโยบาย กระบวนการ
มาตรฐาน กฏระเบียบต่าง ๆ ที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งหน่วยรับตรวจจะต้อง
รับทราบและปฏิบัติตาม
3) สภาวการณ์ (Condition) คือ สถานการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงใน
ขณะที่เข้าทาการตรวจสอบ หรือ ประเด็นเรื่องที่ตรวจพบ
4) สาเหตุ (Cause) คือ สาเหตุของปัญหา เป็นหน้าที่ของหน่วยรับตรวจที่
จะแก้ปัญหา โดยมีผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ให้คาปรึกษา
5) ผลกระทบ (Effect) คือ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงหรืออาจเกิดขึ้นได้
จากสถานการณ์นั้น ๆ
6) ข้อเสนอแนะ (Recommendations) ที่ตรงต่อปัญหา และควรให้
ทางเลือกและข้อเสนอแนะที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการ
แก้ปัญหา โดยเน้นถึงความจาเป็นและทางเลือก ซึ่งสัมพันธ์กับ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในแต่ละวัตถุประสงค์
7) การแสดงความเห็นของหน่วยรับตรวจ
8) ประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายในและหน่วยรับตรวจยังหาข้อยุติร่วมกัน
ไม่ได้
การรวบรวมและการเก็บรักษากระดาษทาการ
ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องรวบรวมกระดาษทาการทั้งหมดไว้ในแฟ้มให้เรียบร้อยเพื่อ
สะดวกในการค้นหา หรืออ้างอิงในภายหลัง โดยแยกเก็บไว้ในแฟ้ม 2 ประเภท ดังนี้
1. แฟ้มถาวร หมายถึง แฟ้มที่รวบรวมกระดาษทาการที่มีความสาคัญ และเป็น
ประโยชน์ต่อการตรวจสอบตลอดไป เช่น
1) หน่วยรับตรวจและภารกิจหลัก
2) ผังการจัดองค์การ การแบ่งส่วนงาน นโยบายบริหารและการ
ดาเนินงาน
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3) ขอบเขตอานาจของเจ้าหน้าที่ และผู้บริหารแต่ละตาแหน่งและ
ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้เกี่ยวข้อง
4) ระบบการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานและคู่มือการ
ปฏิบัติงาน
5) ระบบบัญชีและนโยบายการบัญชี
6) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง ประกาศ และอื่น ๆ
7) สาเนาหนังสือสัญญา หรือข้อตกลงที่มีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลา
ยาวนาน
8) รายงานการตรวจสอบบัญชีของฝ่ายงานการตรวจเงินแผ่นดิน
9) รายงานการตรวจสอบภายในแต่ละปี
10) สาเนารายงานการประชุม
11) อื่น ๆ
2. แฟ้มปัจจุบัน หมายถึง แฟ้มที่รวบรวมกระดาษทาการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงาน
ตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ เฉพาะที่ดาเนินการอยู่ในปีงบประมาณปัจจุบันเท่านั้น เช่น
1) แผนการตรวจสอบและแผนงานการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ
2) หนังสือโต้ตอบกับหน่วยรับตรวจในระหว่างปีงบประมาณทีต่ รวจ
3) แบบสอบถามการควบคุมภายในที่ได้รับกลับ
4) กระดาษทาการงานทดลอง
5) กระดาษทาการสรุปรายการบัญชีในบัญชีต่าง ๆ
6) กระดาษทาการวิเคราะห์ และพิสูจน์ความถูกต้องของยอดคงเหลือ
ตามบัญชี
7) กระดาษทาการบันทึกผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานต่าง ๆ
8) หนังสือยืนยันยอดหนี้
9) กระดาษทาการบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ในเชิงเปรียบเทียบข้อมูลที่
สาคัญต่าง ๆ ในการดาเนินงาน รวมทั้งข้อมูลทางสถิติที่เกี่ยวข้อง
10) รายงานผลการตรวจสอบ
11) หนังสือถึงผู้บริหารหน่วยรับตรวจระบุถึงจุดอ่อน หรือข้อบกพร่อง
ที่ตรวจพบ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข
12) อื่น ๆ
4.3.4 การสอบทานงาน
ผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบภายในจะต้องรับผิดชอบการสอบ
ทานงาน แต่อาจมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโสทาการสอบทาน
งานแทนได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไป
ตามแนวทางที่กาหนดทุกขั้นตอน การสอบทานให้บันทึกไว้เป็นหลักฐาน
ในกระดาษทาการ หรือจัดทาเป็นเอกสารและเก็บเป็นส่วนหนึ่งของ
กระดาษทาการ
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ขั้นตอนการสอบทานงาน
1) หลักฐานการสอบทานงาน ต้องลงลายมือชือผู้สอบทาน และวันที่ที่ทา
การสอบทานไว้ในกระดาษทาการแต่ละชิ้นหลักจากที่ทาการสอบทาน
เสร็จแล้ว
2) เทคนิคการตรวจทานอื่น ซึ่งแสดงถึงหลักฐานว่ากระดาษทาการได้ผ่าน
การสอบทานงานจากผู้รับผิดชอบแล้ว ประกอบด้วยการทา Checklist
การสอบทานกระดาษทาการ และ/หรือจัดทาบันทึกที่ระบุลักษณะ
ขอบเขตและผลของการสอบทานงาน
3) ผู้สอบทานควรบันทึก หรือจัดทาบันทึกการสอบทานเกี่ยวกับคาถามที่
เกิดขึ้นจากขั้นตอนการสอบทานงาน จะต้องระมัดระวังและแน่ใจว่า
กระดาษทาการเป็นหลักฐานที่เพียงพอในการตอบคาถามที่เกิดขึ้น
ระหว่างการสอบทานได้
4.3.5 การประชุมเพื่อออกรายงานการตรวจสอบ
ผู้ตรวจสอบภายในต้องปรึกษาหารือถึงผลการตรวจสอบ และ
ข้อ เสนอแนะกั บผู้ บริ ห ารของหน่ว ยรั บตรวจก่ อ นที่ จะรายงานเป็ น ลาย
ลักษณ์อักษร โดยการปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อสรุปและข้อเสนอแนะ ปกติ
อาจทาในระหว่างการตรวจสอบ และ/หรือภายหลักจากการตรวจสอบ การ
ปรึกษาหารือจะช่วยก่อให้เกิดความมั่นใจว่าไม่มีความเข้าใจผิด หรือการ
ตีค วามผิ ด เกิด ขึ้ น โดยให้ โ อกาสแก่ห น่ ว ยรั บตรวจชี้แ จงสิ่ ง ที่ต รวจพบ
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ
การประชุ ม เพื่ อ จั ด ท ารายงานการตรวจสอบควรเป็ น การ
ประชุมร่วมกับผู้บริหารของหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบหลัก
ในกิจกรรมหรือกระบวนการที่ทาการตรวจสอบ โดยการนาเสนอรายงานผล
การตรวจสอบต่อผู้บริหารหน่วยรับตรวจ เพื่อหารือและขอความเห็นของ
ผู้บริหารหน่วยรับตรวจเกี่ยวกับข้อตรวจพบ และแผนในการดาเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข
ผู้เข้ามามีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือและสอบทานรายงาน
อาจจะมีหลายระดับ อาจจะแตกต่างกันในแต่ละลั กษณะงาน แต่จะต้อง
เป็ น ผู้ ที่มีค วามรู้เกี่ย วกับการด าเนินงานอย่างละเอียด และต้องเป็นผู้ ที่
สามารถอนุมัติให้ดาเนินการแก้ไขการปฏิบัติงานจากสิ่งที่ผู้ตรวจสอบได้
เสนอแนะ
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4.3.6 การจัดการกับข้อโต้แย้ง
ความเห็นของหน่วยรับตรวจ เกี่ยวกับข้อสรุปการตรวจสอบ
หรือข้อแนะนา อาจรวมไว้ในรายงานการตรวจสอบ หากมีการโต้แย้งของผู้
ตรวจสอบภายในกั บ หน่ ว ยรั บ ตรวจ ผู้ ต รวจสอบภายในควรพยายามหา
ข้อตกลงในผลของการตรวจสอบและแผนการปรับปรุงแก้ไขที่หน่วยรับตรวจไม่
เห็นด้วยกับผลการตรวจสอบ รายงานการตรวจสอบอาจระบุถึงจุดที่ไม่เห็น
ด้วยและเหตุผล คาวิจารณ์ที่เขียนไว้ของหน่วยรับตรวจ
4.3.7 การประชุมปิดการตรวจสอบ
เมื่อการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ดาเนินการแล้วเสร็จ ครบถ้วน
ตามแผนงานทุกกิจกรรมและกระบวนการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ขอบเขต
และเป้ า หมายการตรวจสอบแล้ ว ฝ่ ายตรวจสอบภายในจะต้อ งจัด ให้ มี การ
ประชุมร่วมกับหน่วยรับตรวจ เพื่อประชุมปิดการตรวจสอบ
การประชุ ม ปิ ด การตรวจสอบ จะมี ที ม ผู้ ต รวจสอบภายใน
ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเข้าร่วมประชุม โดยผู้อานวยการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน จะเป็นผู้นาการประชุม วาระการประชุมจะมีการชี้แจงประเด็น
ปัญหาทีต่ รวจพบ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข การแสดงความเห็นของหน่วยรับ
ตรวจเกี่ยวกับประเด็นที่ตรวจพบ ประเด็นปัญหาที่ยังหาข้อยุติร่วมกันไม่ได้ หลัง
การประชุมเสร็จ ฝ่ายตรวจสอบภายในต้องจัดทารายงานการประชุม โดยสรุป
สาระสาคัญที่ได้จากการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร
4.4 การรายงานผลการตรวจสอบ (ฉบับสมบูรณ์)
ฝ่ายตรวจสอบภายใน ต้องจัดทารายงานผลการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์
อักษร เสนอต่ อผู้ อ านวยการองค์การสะพานปลา เมื่อ เสร็ จสิ้ นการตรวจสอบ โดย
รายงานผลการตรวจสอบ ต้องมีความถูกต้อง เที่ยงธรรม ชัดเจน กระชับและสร้างสรรค์
และควรนาเสนออย่างรวดเร็วภายในเวลา 1 เดือน ภายหลั งการปฏิบัติงานตรวจสอบ
เสร็จ สิ้น ทั้งนี้ เพื่อใช้ในการสื่อสารกับฝ่ ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบของ
องค์การสะพานปลา และเพื่อให้ ฝ่ายบริห ารได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขได้ทั นเวลา
ทั้งนี้หากผู้อานวยการองค์การสะพานปลาเห็นชอบตามรายงานผลการตรวจสอบ ฝ่าย
ตรวจสอบภายในจะต้ องนารายงานผลการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ขององค์การสะพานปลาพิจารณาโดยเร็ว ในกรณีที่ผู้อานวยการองค์การสะพานปลามี
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ความเห็นเป็นอย่างอื่นในประเด็นข้อเสนอแนะใด ผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
จะต้องหารือกับผู้อานวยการองค์การสะพานปลาและผู้บริหารระดับสูง หากไม่ ได้ข้อยุติ
ควรนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา และ/หรือคณะกรรมการ
องค์การสะพานปลาเพื่อพิจารณาต่อไป
รายงานผลการตรวจสอบประกอบด้วย
๑. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ
๒. ขอบเขตการตรวจสอบ
๓. บทคัดย่อสาหรับผู้บริหาร
๔. รายละเอียดของข้อตรวจพบ ซึ่งระบุ
- ข้อตรวจพบ ปัญหา ผลกระทบ และความเสี่ยง
- ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
- ความเห็นของหน่วยรับตรวจ เกี่ยวกับข้อตรวจพบ
- ประเด็นอื่น ๆ ที่ควรพิจารณา
4.5 การติดตามผล
ผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน จะต้องติดตามการดาเนินงานตาม
รายงานผลการตรวจสอบที่คณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลาได้ พิจารณา
ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยจัดทาแบบรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะส่งให้ผู้บริหาร
หน่วยรับตรวจหรือผู้บริหารส่วนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามข้อเสนอแนะภายในเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้การติดตามผลเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า
ผู้บริหารหน่วยรับตรวจหรือผู้เกี่ยวข้องได้นาไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลและทันกาล
ผู้บริหารระดับสูง มีสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการสั่งการที่เพียงพอ โดย
ผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการประเมินการสั่งการ
ของผู้บริหารระดับสูงในเวลาที่เหมาสม หรือผู้บริหาระดั บสูงอาจจะใช้ดุลยพินิจยอมรับ
ความเสี่ ย งจากการไม่ ด าเนิ น การตามข้ อ เสนอแนะ ซึ่ ง ควรเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบและ/หรื อ คณะกรรมการองค์การสะพานปลาได้รับทราบการตัดสินใจของ
ผู้บริหารระดับสูง ในการยอมรับความเสี่ยงไว้ โดยไม่ปรับปรุงแก้ไขตามรายงานการ
ตรวจสอบ
5. การรายงานรายไตรมาสและรายงานประจาปี
5.1 ผู้อานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่จัดทารายงานรายไตร
มาสเสนอต่อผู้อานวยการองค์การสะพานปลาและคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การ
สะพานปลา ซึ่ ง เป็ น การรายงานตามความคื บ หน้า ในการปฏิ บั ติ งานตามแผน การ
รายงานรวมถึงความเสี่ยงที่สาคัญและประเด็นเกี่ยวกับการควบคุมภายใน การกากับดูแล
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ประเด็นครั้งก่อนที่ยังไม่ได้แก้ไข และประเด็นอื่น ๆ ที่จาเป็นและได้รับการร้องขอจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ สาหรับไตรมาสที่ 4 ให้จัดทาเป็นรายงานประจาปีแทน
5.2 ผู้ อ านวยการฝ่ า ยตรวจสอบภายใน มี ห น้ า ที่ จั ด ท ารายงาน
ประจาปีแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิผลของการบริหารความ
เสี่ยง การควบคุมภายใน และกระบวนการกากับดูแลและนาเสนอผู้อานวยการองค์การ
สะพานปลาและคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย
5.2.1 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
5.2.2 อานาจและภาระหน้าที่
5.2.3 สภาพแวดล้อมการควบคุม
5.2.4 ความเสี่ยงที่สาคัญ
5.2.5 การประเมินระบบควบคุมภายใน
5.2.6 แผนการตรวจสอบ
5.2.7 ผลการดาเนินงานตามแผน
5.2.8 การดาเนินงานด้านอื่น ๆ
5.2.9 ข้อเสนอแนะ
รายงานประจาปีต้องนาเสนอผู้อานวยการองค์การสะพานปลา และ
คณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา และคณะกรรมการองค์การสะพานปลาก่อน
เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการคลัง ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ
6. การวัดผลงานและดัชนีการวัดผลงาน
ผู้ตรวจสอบภายในทุกคน จะต้องได้รับการประเมินผลงานเป็นประจา อย่างน้อยปีละ 2
ครั้ง ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การสะพานปลา
ดัชนีสาคัญในการประเมินผลงาน ประกอบด้วย
- ผลสาเร็จของกิจกรรมตรวจสอบ งานให้คาแนะนา ปรึกษา และงานอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติและทันเวลาที่กาหนด
- คุณภาพของงานตรวจสอบ งานให้คาแนะนา ปรึกษา และงานอื่น ๆ
- ความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ / ผู้บริหาร
ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องทาการประเมินตนเองของฝ่ายตรวจสอบภายใน ตามหัวข้อการ
ประเมิ น ตนเองที่ ก าหนดไว้ คู่ มื อการปฏิ บั ติ งานการตรวจสอบภายในของรั ฐ วิ สาหกิ จ โดยฝ่ า ยงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และที่แก้ไขใหม่ในภายหน้า เพื่อจัดทาแผนกลยุทธ์ใน
การปรับปรุงการปฏิบัติงานพร้อมทั้งแผนปฏิบัติการ เสนอผู้อานวยการองค์การสะพานปลาและคณะกรรมการ
ตรวจสอบขององค์การสะพานปลา เป็นประจา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ผู้ตรวจสอบภายในควรขอความเห็นผู้รับตรวจ เพื่อประโยชน์ในการวัดผลงานและความ
พึงพอใจของผู้รับตรวจตลอดจนการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน
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7. อื่น ๆ
คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน ควรได้รับการสอบทาน และ/หรือปรับปรุงทุกปี
และนาเสนอผลการสอบทาน และ/หรือการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน เสนอ
ผู้อานวยการองค์การสะพานปลา และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
สิงหาคม 255๕
ฝ่ายตรวจสอบภายใน องค์การสะพานปลา

