รายงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓
สํานักตรวจสอบภายใน
องค์การสะพานปลา
เสนอ คณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา
ผู้อํานวยการองค์การสะพานปลา
เพื่ อดํ า เนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามคู่ มือ การปฏิ บั ติ ง านการตรวจสอบภายในของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ของ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ซึ่งกําหนดให้ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน
จัดทํารายงานประจําปีโดยระบุวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบภายใน อํานาจ และภาระหน้าที่ ตลอดจนผลการ
ดําเนินงานตามแผนงานกําหนด รวมทั้งระบุความเสี่ยงสําคัญที่องค์การสะพานปลาเผชิญอยู่ การควบคุมภายในที่ดี
การกํากับดูแลกิจการและอื่น ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้อํานวยการองค์การสะพานปลา ผู้อํานวยการ
สํานักตรวจสอบภายใน จึงขอนําเสนอสรุปรายงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ดังนี้
วัตถุประสงค์การตรวจสอบภายใน
เพื่อเสนอข้อมูลและให้บริการแก่ฝ่ายบริหาร เพื่อให้ฝ่ายบริหารเกิดความมั่นใจต่อความ
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดําเนินงานและความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน ความถูกต้อง เชื่อถือได้ของ
ข้อมูลทางการเงินตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายที่กําหนด
รวมทั้งเพื่อให้คําปรึกษาและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารใน
หน่วยรับตรวจ
อํานาจและภาระหน้าที่
ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายใน มีภาระหน้าที่โดยไม่ขัดต่อ
ความเป็นอิสระและความซื่อสัตย์สุจริต ดังนี้
๑. จั ดทํ า แผนการตรวจสอบประจํ า ปี โดยใช้แนวทางการจัด ทํ า ตามความเสี่ ย ง ซึ่ ง
หมายความรวมถึ ง ความเห็ นของฝ่ ายบริ หารเกี่ ยวกั บความเสี่ ยงหรื อการควบคุ มภายใน และนํ าเสนอแผนต่ อ
ผู้อํานวยการองค์การสะพานปลา เพื่อพิจารณาก่อนนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ออนุมัติ
๒. ปฏิบัติงานตามที่กําหนดไว้ในแผนการตรวจสอบประจําปีตามที่ได้รับอนุมัติ รวมทั้ง
การปฏิบัติงานอื่นตามที่ฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบร้องขอ และให้คําแนะนําปรึกษาแก่ฝ่ายบริหาร
และหน่วยงานต่าง ๆ
๓. ปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบด้ ว ยความระมั ด ระวั ง รอบคอบ โดยใช้ ค วามรู้ แ ละความ
เชี่ยวชาญพิจารณาถึงความเสี่ยง ปัจจัยที่ทําให้เกิดการทุจริต และผลกระทบกรณีเกิดการทุจริตในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายใน ไม่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อค้นหาการทุจริต
๔. แจ้งต่อคณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหาร เกี่ยวกับความจําเป็นในการสืบสวน
ในรายละเอียดและการปรับปรุงการควบคุมภายใน หากพบการทุจริตหรือข้อสงสัย หรือข้อ
สันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสําคัญในระบบการควบคุม
ภายในและประเมินผลกระทบที่มีต่อความเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการกํากับ
ดูแล


๕. ให้มีการแต่งตั้งผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายในจากผู้ที่มี
ความรู้ขั้นต่ําระดับปริญญาตรี มีความรู้ ทักษะหลากหลาย และมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในทักษะด้านอื่นที่จําเป็น
เพื่อการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งมีการสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในพัฒนาตนเองในการเป็น
Certified Internal Auditor (CIA) ทั้งนี้โดยการส่งเสริมและสนับสนุนของฝ่ายบริหารในการจัดสรรงบประมาณหรือ
จัดการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของสํานักตรวจสอบภายใน ตามแผนการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน ที่ได้รับอนุมัติแล้ว
๖. นําเสนอรายงานรายไตรมาสต่อผู้อํานวยการองค์การสะพานปลาและคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อรายงานความคืบหน้าในการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายใน สรุปประเด็นสําคัญที่พบจากการ
ตรวจสอบระหว่างงวด และประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้อง
๗. หารือขอบเขตการปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และองค์กรกํากับ
ดูแลอื่น และประสานงานเพื่อการปฏิบัติงานตามความจําเป็นเหมาะสม หรือได้รับมอบหมาย
๘. จัดให้มีการสอบทานกฎบัตรอย่างน้อยปีละครั้ง
๙. สํานักตรวจสอบภายในไม่มีอํานาจหน้าที่ในการกําหนดนโยบาย วิธีการปฏิบัติงาน
และไม่มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทําระบบควบคุมภายใน หรือการแก้ไขระบบควบคุมภายใน ซึ่งหน้าที่
ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
สภาพแวดล้อมการควบคุม
๑. องค์การสะพานปลา มีคําสั่งที่ ๔๙/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๓
แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง และเอกสารอื่น ๆ ขององค์การสะพานปลา ให้มี
หน้าที่พิจารณาทบทวน ปรับปรุง ระเบียบ ข้อบังคับ บันทึกสั่งการ และอื่น ๆ ให้มีความสมบูรณ์ และสอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน
๒. องค์การสะพานปลามีคําสั่งที่ ๒๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา เพื่อทําหน้าที่กํากับดูแลและควบคุมการบริหาร
ความเสี่ยงให้เป็นไปตามนโยบายบริหารความเสี่ยง ทบทวนความเพียงพอเหมาะสมของแผนบริหารความเสี่ยงกับ
สภาพแวดล้อมขององค์กร
๓. องค์การสะพานปลามีคําสั่งที่ ๒๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านนโยบายและการปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กร เพื่อกําหนดนโยบาย และจัดทําแผน
ธุรกิจขององค์การสะพานปลาและจัดทําแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนงานต่าง ๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการ
องค์การสะพานปลา กํากับดูแลติดตามให้มีการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด ในบันทึกข้อตกลงการ
ประเมินผลการดําเนินงานองค์การสะพานปลา
๔. องค์การสะพานปลามีคําสั่งที่ ๘๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓
แต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแล และพัฒนางานด้านสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ให้มีหน้าที่
ติดตามแก้ไขการดําเนินงานด้านสุขอนามัย ของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง ที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุง
สุขอนามัย และที่ได้รับอนุมัติงบประมาณในการปรับปรุงสุขอนามัยแล้ว
๕. องค์การสะพานปลามีคําสั่งที่ ๑๒๔/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓
แต่งตั้งคณะทํางานพิจารณาจัดตั้งแพปลารายใหม่ที่สํานักงานสะพานปลากรุงเทพโดยให้มีหน้าที่ดําเนินการสรรหา
หรือคัดเลือกผู้ประกอบกิจการแพปลาในสํานักงานสะพานปลากรุงเทพ พิจารณาผลตอบแทนและข้อเสนอขอเป็นผู้
ประกอบกิจการแพปลา


๖. องค์การสะพานปลามีคําสั่งที่ ๑๙๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓
แต่งตั้งคณะทํางานดําเนินการโครงการตลาดสินค้าสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์ และแต่งตั้งคณะผู้บริหารตลาดสินค้า
สัตว์น้ํ า โดยให้คณะทํา งานมี อํานาจหน้ าที่กํา หนดนโยบายตลาดสินค้ าสัต ว์น้ําและผลิ ตภัณฑ์ กําหนดระเบีย บ
ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการตลาดสินค้าสัตว์น้ําและผลิตภัณฑ์
๗. องค์การสะพานปลามีคําสั่งที่ ๒๒๕/๒๕๒๓ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓
แต่ งตั้ งคณะทํ า งานดํ า เนิ นการโครงการจั ด หาเครื่ องมืออุ ปกรณ์ เ พื่อส่งเสริ มอาชีพชาวประมง โดยให้มีหน้ า ที่
ประสานงาน ติดต่อหาตัวแทนจําหน่ายเครื่องมืออุปกรณ์ บริการด้านสินเชื่อ จัดทําบัญชีการเบิกจ่ายเงินให้กับ
บริษัทผู้จําหน่ายและเก็บเงินค่าสินค้า
ความเสี่ยงที่สําคัญขององค์การสะพานปลา
๑. ปัญหาต้นทุนการทําประมงที่สูงขึ้นโดยเฉพาะราคาน้ํามัน ปัญหาการขาด
แคลนแรงงานภาคการประมง และปัญหาทรัพยากรประมงเสื่อมโทรม ทําให้สภาวการณ์ประมงตกต่ํา ชาวประมง
เลิกประกอบกอาชีพการประมงจํานวนมาก มีผลกระทบต่อการดําเนินงานและรายได้ขององค์การสะพานปลา
๒. ปัญหาหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติ ใน
พื้นที่ที่ท่าเทียบเรือต่าง ๆ ตั้งอยู่ ใกล้จะหมดอายุหรือหมดอายุแล้ว แต่ยังต่ออายุหนังสืออนุญาตไม่ได้ รวมทั้งการ
ระบุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ในการใช้ ป ระโยชน์ ไม่ เ อื้ อ ต่ อ การใช้ ป ระโยชน์ ในที่ ดิ น เป็ น อุ ป สรรคต่ อการพั ฒ นาท่ า เที ย บ
เรือประมงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
๓. กรณีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งองค์การสะพานปลาที่กําหนดใน พ.ร.บ. จัด
ระเบียบกิจการแพปลา พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้กําหนดวัตถุประสงค์ไว้ไม่ชัดเจน ประกอบกับการบริหารยังต้องอาศัยกฎ
ระเบียบ ของทางราชการ จึงเป็นปัญหาและยากต่อการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานในเชิงธุรกิจการค้า
๔. ปัญหาบุคลากรขาดประสิทธิภาพ ปรับตัวได้ช้า มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ค่อนข้างสูง มีความขัดแย้งสูง รวมทั้งปัญหาการเกิดช่องว่างในการทดแทนตําแหน่งระดับบริหารที่จะเกษียณอายุ
งาน
การประเมินการควบคุมภายใน
๑. ส่วนใหญ่องค์การสะพานปลาใช้คําสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ
องค์การสะพานปลา และกฎหมาย เป็นเครื่องมือในการควบคุมภายใน ควรจัดทําคู่มือปฏิบัติงานเพิ่มเติม
๒. คําสั่ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ บางเรื่องยังขาดความชัดเจนในการปฏิบัติ และ
หน่วยงานยังมีการปฏิบัติไม่ครบถ้วน ขาดการติดตามผล องค์การสะพานปลาจึงควรปรับปรุงแก้ไขและกําชับให้
หน่วยงานต่าง ๆ ปฏิบัติโดยเคร่งครัด
๓. ขาดการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน รวมทั้งการระบุความเสี่ยง
ขององค์การสะพานปลากับส่วนงานย่อยยังขาดความเชื่อมโยง ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
แผนการตรวจสอบ
ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๓
วางแผนตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ด้านการบริหารสินทรัพย์ และด้านการจัดการ
บริการพื้นฐานของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงต่าง ๆ โดยกําหนดเข้าดําเนินการตรวจสอบใน ๔ หน่วยงาน
ดังนี้


๑.
๒.
๓.
๔.

สํานักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต
สํานักงานสะพานปลาสมุทรปราการ
สํานักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล
สํานักงานสะพานปลากรุงเทพ

ไตรมาส ๑
ไตรมาส ๒
ไตรมาส ๓
ไตรมาส ๔

ผลการดําเนินงานตามแผน
สํานั กตรวจสอบภายใน ได้ดํา เนิ นการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่ว างไว้ โดย
สรุปผลการตรวจสอบของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้
๑. สํานักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่สําคัญ
สรุปได้ดังนี้
๑.๑ หน่วยรับตรวจบันทึกหนี้ค้างชําระค่าเช่าและค่าผลประโยชน์ตอบแทน
ของบริษัท ทีโซ่ จํากัด และบริษัทไทยเทรดฟู้ด ๓๒๑ จํากัด ไม่ตรงกับ
สํานักงานบริหารหนี้ หน่วยรับตรวจจึงควรบันทึกรายได้ค่าเช่าและค่าผล
ประโยชน์ตอบแทนตามเกณฑ์ที่กําหนดในบันทึกที่ กษ ๑๗๐๕.๓/๙๓
ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และควรประสานงานกับสํานักงาน
บริหารหนี้เพื่อทําการปรับปรุงรายได้ค้างรับให้เป็นไปตามเกณฑ์
เดียวกัน
๑.๒ หนี้ค้างชําระของห้างหุ้นส่วนจํากัด ท่าจีนบริการ จํานวน ๒๕,๕๐๐
บาท ซึ่งเป็นหนี้ค้างตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๔๗ – กรกฎาคม ๒๕๔๘ หากหนี้
ไม่ มี ก ารเคลื่ อ นไหว ควรส่ ง เรื่ อ งให้ สํ า นั ก งานบริ ห ารหนี้ หรื อ สํ า นั ก งาน
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
กว่ า หลั ก ฐานการเรี ย กเก็ บ เงิ น จากลู ก หนี้ จึ ง ควรให้ เ จ้ า หน้ า ที่ บั ญ ชี ห า
ข้อผิดพลาดเพื่อล้างบัญชีให้ถูกต้อง แล้วเสนอ ผู้อํานวยการองค์การสะพานปลา
พิจารณาอนุมัติตัดหนี้สูญ
๑.๕ หน่วยรับตรวจมีการจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยจัดทําเป็น Flow Chart
แต่ยังขาดระบบการเร่งรัดติดตามหนี้ จึงควรจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงานให้
ครบถ้ ว นทุ ก กระบวนการทํ า งาน มี ร ายละเอี ย ดการปฏิ บั ติ ง านและกรอบ
ระยะเวลาการทํางานในขั้นตอนที่สําคัญ และควรจัดทําเป็นคู่มือปฏิบัติงานทุก
ระบบงานที่สําคัญ
๑.๖ พบว่า มีสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์/พื้นที่/ที่ดิน รวม ๔๘ ราย ทําสัญญาเสร็จ
เรียบร้อย ๒๖ ราย ไม่เสร็จ ๒๒ ราย หน่วยรับตรวจจึงควรจัดทําสัญญาเช่าให้
เสร็จเรียบร้อย
๑.๗ หน่วยรับตรวจได้อนุญาตให้ใช้หรือให้เช่าพื้นที่ชั่วคราว รวม ๙ ราย ซึ่งสํานัก
ตรวจสอบภายในมีความเห็นว่าไม่น่าจะเป็นการให้ใช้ หรือให้เช่าชั่วคราว และ


หั ว หน้ า สํ า นั ก งานท่ า เที ย บเรื อ ประมงภู เ ก็ ต ไม่ มี อํ า นาจในการอนุ ญ าตแต่
หัวหน้าสํานักงานท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต เห็นว่ามีอํานาจจะอนุญาตให้เช่าได้
องค์ การสะพานปลาจึ งควรหาข้อยุ ติ การใช้อํา นาจของหัว หน้ าสํ า นั กงานท่ า
เทียบเรือประมงภูเก็ต ว่ามีขอบเขตแค่ไหน เพียงไร
๑.๘ ไม่พบว่าหน่วยรับตรวจ ได้จัดทําทะเบียนทรัพย์สินห้องเย็นโรงน้ําแข็งที่รับมอบ
จากบริษัท ไทยเทรดฟู้ด ๓๒๑ จํากัด จึงควรดําเนินการให้บริษัทฯ จัดทําบันทึก
ส่งมอบทรัพย์สินเครื่องจักร และอุปกรณ์ห้องเย็นโรงน้ําแข็ง
ที่บริษัทฯ ได้ซ่อมแซม และ/หรือ นํามาติดตั้งใหม่พร้อมจัดทําบัญชีทรัพย์สิน
และพ่นรหัสทรัพย์สินให้เรียบร้อย
๑.๙ พบว่ า หน่ ว ยรั บ ตรวจอนุ ญ าตให้ บ ริ ษัท ไทยเทรดฟู้ ด ๓๒๑ จํ า กั ด ปรั บ ปรุ ง
บ้านพัก ๒ หลัง ตรงข้ามแฟลตบริเวณห้องเย็นโรงน้ําแข็ง และอนุญาตให้ใช้
ประโยชน์โดยไม่เก็บค่าเช่าหรือค่าตอบแทน จึงควรทําบันทึกขออนุญาตจาก
องค์ การสะพานปลา ในการให้ บ ริ ษั ท ไทยเทรดฟู้ ด ๓๒๑ จํ า กั ด ปรั บ ปรุ ง
บ้านพัก และควรให้บริษัทฯ ทําสัญญาเช่ากับองค์การสะพานปลา
๒. สํานักงานสะพานปลาสมุทรปราการ ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่
สําคัญ สรุปได้ดังนี้
๒.๑ พบว่าหน่วยรับตรวจ บันทึกรายรับค่าเช่าอาคารพาณิชย์ ๓๖ คูหา ตามอัตรา
เดิม เนื่องจากอยู่ระหว่างทบทวนการยกเว้น การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการต่อ
อายุ สั ญ ญาและการปรั บ เพิ่ ม ค่ า เช่ า ระหว่ า ง ๑ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๒ – ๓๑
ตุลาคม ๒๕๕๕ หน่วยรับตรวจจึงควรบันทึกรายรับค่าเช่าค้างรับส่วนที่เพิ่มและ
ยังตกลงกันไม่ได้ ไว้เป็นรายการแยกต่างหาก ตามแนวปฏิบัติตามบันทึกที่ กษ
๑๗๐๕.๓/๙๓ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๒.๒ กรณีหนี้ค่าเช่าค้างชําระเกิน ๔ เดือน หน่วยรับตรวจควรดําเนินการจัดส่งให้
สํานักงานบริหารหนี้ และ / หรือ สํานักงานกฎหมาย พิจารณาดําเนินการตาม
แนวทางปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้ตามบันทึกที่ กษ ๑๗๐๕/๑๒๔ ลง
วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๑
๒.๓ ไม่พบว่า หน่วยรับตรวจมีการจัดทํา ทร.๑๘ (ทะเบียนควบคุมรายรับ) ทั้งกรณี
เงินสด และเงินเชื่อ หน่วยรับตรวจจึงควรจัดทํา ทร.๑๘ ตามระเบียบการจัดทํา
เอกสารด้านบัญชีการเงิน ตามบันทึกที่ กษ ๑๗๐๒/๑๔ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์
๒๕๒๗ ซึ่งจะช่วยในการติดตามแกะรอยยอดหนี้ค้างชําระ เพื่อให้การจัดทํา
รายงานรายได้ค้างรับครบถ้วนถูกต้อง ช่วยให้เจ้าหน้าที่การเงินสอบทานการ
จัดเก็บเงินว่าได้มีการบันทึกครบถ้วนถูกต้อง
๒.๔ พบว่าหน่วยรับตรวจใช้เอกสารอื่นเป็นหลักฐานในการจัดเก็บ
ค่ า ธรรมเนี ย มสั ต ว์ น้ํ า ผ่ า นท่ า แทนการใช้ ทร.๑๐.๑ (ใบแจ้ ง หนี้ / ไม่ ใ ช่
ใบเสร็จรับเงิน) เช่น ใบคําร้อง, รายงานการประชุม หน่วยรับตรวจจึงควรใช้
เอกสารการเงิ น การบั ญ ชี ตามแบบที่ อ งค์ ก ารสะพานปลากํ า หนด หากใช้
แบบฟอร์มอื่น ต้องได้รับอนุมัติจากองค์การสะพานปลาก่อน และหากใช้ใบคํา
ร้องขอชําระค่าธรรมเนียมสัตว์น้ําผ่านท่าแทนการใช้ ทร.๑๐.๑ ควรกําหนด
เลขที่ใบคําร้อง เพื่อใช้ควบคุมและอ้างอิง


๒.๕ หน่ ว ยรั บ ตรวจ ควรจั ด ทํ า ระบบควบคุ มภายใน เป็ น ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งาน
(Flow Chart) ให้ ค รบถ้ ว นทุ ก กระบวนงานที่ สํ า คั ญ มี ร ายละเอี ย ดการ
ปฏิบัติงานและเวลาปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ในขั้นตอนที่สําคัญ และจัดทําเป็นคู่มือ
ปฏิบัติงาน
๒.๖ การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาทําความสะอาดบริเวณสะพานปลาสมุทรปราการ และ
สัญญาจ้างเหมาทําความสะอาดสํานักงาน ไม่มีรายงานผลการปฏิบัติในแต่ละ
วั น ของผู้ ควบคุ มงาน แนบเอกสารใบสํ า คั ญ การจ่ า ยเงิ น และลายมื อชื่ อของ
คณะกรรมการตรวจการจ้างไม่ตรงกับคําสั่งขององค์การสะพานปลา หน่วยรับ
ตรวจจึ งควรให้ ผู้ ควบคุ มงานจั ด ทํ า รายงานผลการปฏิ บั ติ งานให้ เ ป็ น ไปตาม
เงื่อนไขในการจ้าง และให้คณะกรรมการตรวจการจ้างลงลายมือชื่อให้ถูกต้อง
ตามคําสั่งขององค์การสะพานปลา
๒.๗ หน่ ว ยรั บ ตรวจ ควรดํ า เนิ น การต่ อ อายุ สั ญ ญาเช่ า ต่ า ง ๆ ให้ เ สร็ จ เรี ย บร้ อ ย
ขั้นตอนการต่ออายุสัญญาเช่า ควรปฏิบัติตามบันทึกสั่งการที่องค์การสะพาน
ปลากําหนดโดยเคร่งครัด และควรหารือกับส่วนกลาง เพื่อกําหนดกฎเกณฑ์
และกรอบการปฏิบัติงานให้ชัดเจน ในเรื่องการให้ใช้หรือให้เช่าชั่วคราว
๒.๘ การบริ ห ารจั ด การในการให้ เ ช่ า หรื อจั ด หาผลประโยชน์ ในพื้ น ที่ หรื อ ที่ ดิ น
บริเวณห้องเย็นขององค์การอุตสาหกรรมห้องเย็น สาขาสมุทรปราการ องค์การ
สะพานปลาควรหาข้อยุติเรื่องรายได้ค่าเช่า ค่าผลประโยชน์ตอบแทนว่า เป็น
รายได้ของสํานักงานสะพานปลาสมุทรปราการหรือไม่ และมีสิทธินําไปใช้จ่าย
ได้หรือไม่อย่างไร รวมทั้งควรกําหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการ
ดําเนินงาน เพื่อให้สํานักงานสะพานปลาสมุทรปราการปฏิบัติ
๒.๙ สํานักงานสะพานปลาสมุทรปราการ ควรดําเนินการปรับปรุงแก้ไข ปัญหาการ
ดํ า เนิ น งานโครงการปรั บ ปรุ ง สุ ข อนามั ย เพื่ อ ให้ สํ า นั ก งานสะพานปลา
สมุทรปราการ ผ่านการรับรองด้านสุขอนามัยจากกรมประมงภายในปี ๒๕๕๓
ตามที่ทริสได้กําหนดตัวชี้วัดไว้
๒.๑๐ การจัดทําเอกสาร หลักฐาน ทางบัญชีการเงิน เพื่อให้มีระบบการควบคุมที่ดี
สํานักงานสะพานปลาสมุทรปราการควรจัดให้มีระบบและจัดทําเอกสารต่าง ๆ
ให้ครบถ้วนตามที่องค์การสะพานปลาได้มีบันทึก ระเบียบ และข้อบังคับ ให้
ปฏิบัติ กรณีการจัดทําเอกสารทางการเงิน ควรจัดทําตามแบบที่องค์การสะพาน
ปลากํ า หนด หรื อหากใช้ แบบฟอร์ มอื่ น ควรได้ รั บ อนุ ญ าตจากผู้ อํา นวยการ
องค์การสะพานปลาก่อน
๓. สํานักงานท่าเทียบเรือประมงสตูล ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะที่
สําคัญสรุปได้ดังนี้
๓.๑

กรณีนายสมนึก ทิ้งน้ํารอบ ได้ทําสัญญาผ่อนชําระหนี้ จํานวน ๑๒,๑๐๐บาท
โดยผ่อนชําระเดือนละ ๕๐๐ บาท เริ่มชําระงวดแรกตั้งแต่ ๑ กันยายน ๒๕๕๒
ปรากฏว่า ลูกหนี้ชํ า ระหนี้ เ พีย งงวดเดี ยวเมื่ อ ๑๘ มิ ถุน ายน ๒๕๕๓ เป็ นเงิ น
๓๐๐ บาท จึงควรส่งเรื่องให้สํานักงานบริหารหนี้ และ/หรือ สํานักงานกฎหมาย
พิจารณาดําเนินการติดตามทวงถามและดําเนินคดี


๓.๒

พบว่าหน่วยรับตรวจได้จัดทําใบแจ้งหนี้ค่าเช่าขึ้นใช้เอง โดยไม่กําหนดวันที่ออก
ใบแจ้งหนี้ และไม่มีลายมือชื่อลูกหนี้ จึงควรใช้หลักฐานในการแจ้งหนี้ตามแบบ
ที่องค์การสะพานปลากําหนด ต้องลงวันที่และมีลายมือผู้แจ้งและลูกหนี้ทุกครั้ง
๓.๓ ตรวจสอบพบว่า หน่วยรับตรวจไม่ได้ให้ลูกค้าลงลายมือชื่อใน ทร.๑๐.๑ (ใบแจ้ง
หนี้ค่าธรรมเนียมสินค้าสัตว์น้ํา) จึงควรให้ลูกค้าลงลายมือชื่อใน ทร.๑๐.๑ ทุก
ครั้ง
๓.๔ ตรวจนับหลักฐานเงินเชื่อจากรายงานรายได้ค้างรับตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๕๒ –
พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยสุ่มตรวจเฉพาะค่าสัตว์น้ําผ่านท่า และค่าน้ําแข็งผ่านท่า
พบว่ า ตั ว เลขในรายงานรายได้ ค้า งรั บ ของบริ ษัทโรงน้ํ า แข็ งมิ ต รสตู ล จํ า กั ด
ผิดพลาด โดยลืมบันทึกยอดหนี้ค้างชําระ จํานวน ๖,๐๐๐ บาท ซึ่งลูกหนี้ได้
ชําระเงินจํานวนดังกล่าวแล้ว
๓.๕ หน่วยรับตรวจได้จัดทําขั้นตอนรายละเอียดแสดงกระบวนการ
ปฏิบัติงาน แต่ยังแสดงกระบวนการทํางานไม่ครอบคลุมทุกด้าน จึงควรจัดทํา
ขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกกระบวนการปฏิบัติงานให้คลอบคลุมทุกด้าน
๓.๖ หน่ ว ยรั บ ตรวจควรรวบรวมหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ อั ต ราค่ า ธรรมเนี ย ม และ
หลักเกณฑ์ในการประเมินน้ําหนักสัตว์น้ําให้ครบถ้วน เป็นระเบียบเดียวกัน เพื่อ
เป็ น คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านจั ด เก็ บ รายได้ และควรแก้ ไ ขป้ า ยประกาศอั ต รา
ค่าธรรมเนียมรถผ่านท่าให้ถูกต้องตามประกาศองค์การสะพานปลา
๓.๗ หน่วยรับตรวจควรปรับปรุงแก้ไข ทะเบียนคุมสัญญาเช่าให้มีข้อมูลถูกต้อง โดย
เพิ่มเติมผู้เช่าชั่วคราวอีก ๔ ราย ซึ่งยังไม่ได้ลงรายการไว้ในทะเบียนคุมสัญญา
เช่า
๓.๘ พบว่าจํานวนสัญญาเช่าทั้งหมด ๕๐ ราย ทําสัญญาเสร็จเรียบร้อย ๒๒ ราย ไม่
เสร็จ ๒๘ ราย หน่วยรับตรวจจึงควรจัดทํา และ/หรือ ต่อสัญญา
เช่าให้เสร็จเรียบร้อย และในการต่ออายุสัญญาเช่าควรดําเนินการให้เป็นไปตาม
บันทึกที่ กษ ๑๗๐๑/๒๘ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๓
๓.๙ กรณี มีการให้ ใช้ หรือ ให้ เช่ า สถานที่/พื้ นที่/ ที่ดิน เป็นการชั่ วคราว ๑ ปี ซึ่ ง
สํา นั กตรวจสอบภายใน เห็ นว่ า โดยลั กษณะของสถานที่ /พื้ น ที่ /ที่ ดิ น มี การ
ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง มีสิ่งก่อสร้างถาวรไม่ควรใช้แบบฟอร์มคําขอใช้หรือเช่า
ชั่วคราว ควรใช้แบบฟอร์มสัญญาเช่าตามที่องค์การสะพานปลากําหนด
๓.๑๐ พบว่ า แบบรายงานการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานปรั บ ปรุ งสุ ขอนามั ย ยั ง มี
ข้อบกพร่องในการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานปรับปรุงสุขอนามัย
จึ ง ควรปฏิ บั ติ ง านให้ เ ป็ น ไปตามคู่ มื อ ฯ รวมทั้ ง ปรั บ ปรุ ง แบบรายงานการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานฯ ให้สอดคล้องกับคู่มือฯ
๓.๑๑ ควรจัดทําแผนการตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ําเบื้องต้น รายงานผลการตรวจสอบ
ควรมีรายละเอียดชัดเจนว่าสุ่มตรวจสัตว์น้ําในเรือประมง หรือรถขนส่งสัตว์น้ํา
ของแพปลาใด วัน/เวลาตรวจสอบ และควรมีลายมือชื่อเจ้าของสัตว์น้ํา เพื่อเป็น
หลักฐาน สามารถใช้อ้างอิงได้


๓.๑๒ ต้นขั้วตั๋วรถผ่านท่า ไม่ประทับตราชื่อหน่วยงาน ไม่ลงวันที่ขาย ไม่มีลายมือชื่อ
ผู้ขาย จึงควรกําชับให้เจ้าหน้าที่ประทับชื่อหน่วยงาน วันที่ขาย และลงลายมือ
ชื่อผู้ขาย
๔. สํานักงานสะพานปลากรุงเทพ อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานตรวจสอบ
โดยรวมการปฏิบัติงานตรวจสอบของไตรมาสที่ ๔ ของปีงบประมาณ ๒๕๕๓ กับไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ
๒๕๕๔ ไว้ในคราวเดียวกัน
การดําเนินงานด้านอื่น ๆ
๑. สอบทานกฎบัตร ว่าด้วย วัตถุประสงค์ อํานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของสํานักตรวจสอบภายใน พ.ศ.๒๕๕๑
๒. เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓
๓. เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน
ระยะยาว ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ และ แผนการตรวจสอบภายในประจําปี ๒๕๕๔
๔. เสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาร่างกฎบัตร ว่าด้วย วัตถุประสงค์ อํานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. ....
๕. เสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาสอบทานรายงานผู้สอบบัญชี
รายงานงบการเงินขององค์การสะพานปลา
๕.๑ รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผู้สอบบัญชี และงบการเงินองค์การสะพาน
ปลา สําหรับงวดสามเดือน และ เก้าเดือน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑
๕.๒ รายงานการสอบทานงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีและงบการเงิน องค์การสะพาน
ปลา สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๐
๕.๓ รายงานการสอบทานงบการเงิน โดยผู้สอบบัญชีและงบการเงินองค์การสะพาน
ปลา สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๑
๖. เสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายงานงบการเงิน และผลการดําเนินงาน
ขององค์ ก ารสะพานปลา ไตรมานที่ ๒ - ๓ ประจํ า ปี ง บประมาณ ๒๕๕๒ และ ไตรมาสที่ ๑ – ๓ ประจํ า ปี
งบประมาณ ๒๕๕๓
๗. สอบทานและนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็นชอบคู่มือการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในขององค์การสะพานปลา พ.ศ.๒๕๕๒
๘. จั ด ทํ า และนํ า เสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณา อนุ มัติ แ ผนกลยุ ทธ์ และ
แผนปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายในประจําปี ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔
๙. จัดทํารายงานประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ของสํานักตรวจสอบภายใน เสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และ ผู้อํานวยการองค์การสะพานปลา
๑๐. เสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณารายงานคณะกรรมการตรวจสอบของ
องค์การสะพานปลา ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๒
๑๑. เสนอคณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาการประเมิ น ผลการตรวจสอบภายใน
ประจําปี ๒๕๕๒ โดยบริษัททริส คอร์ปอเรชั่น จํากัด
๑๒. เสนอคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นชอบการพิจารณาเลื่อนระดับตําแหน่ง
และความดีความชอบ ของสํานักตรวจสอบภายในประจําปี ๒๕๕๒ ดังนี้

๑๒.๑ เห็นชอบการเลื่อนระดับ ตําแหน่งของ สอ.หญิงเกิดศิริ จันทร์สิริทรัพย์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ๕ เลื่อนระดับเป็น เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายใน ๖
๑๒.๒ เห็นชอบให้เลื่อนขั้นเงินเดือนผู้ตรวจสอบภายในปีงบประมาณ
๒๕๕๒ คนละ ๑ ขั้น รวม ๓ คน
๑๓. จัดทําแบบสอบถามเพื่อการประเมินผลการดําเนินการบริหารจัดการองค์กรการตรวจสอบภายใน ประจําปีบัญชี ๒๕๕๓
ข้อเสนอแนะ
๑. องค์การสะพานปลา ควรจัดทําคู่มือปฏิบัติงาน ผังทางเดินของงานใน
ระบบงานที่ สํ า คั ญ เพื่ อให้ บุ คลากรใช้ เ ป็ น คู่ มือในการทํ า งาน และเพื่ อช่ ว ยให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ งาน ผู้ บ ริ ห ารใช้ ในการ
ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้อง และติดตามงาน
๒. ผู้บริหารองค์การสะพานปลาควรให้ความสําคัญในการแก้ไขการดําเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลาแล้ว โดยกําหนด
ระยะเวลาการแก้ไข และติดตามผลการแก้ไขการดําเนินงาน

ลงชื่อ.................สุวิชย์...สมสุข........................
นายสุวิชย์ สมสุข
ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน
วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

