สรุปรายงานประจําปงบประมาณ 2551
สํานักตรวจสอบภายใน
องคการสะพานปลา
เสนอ คณะกรรมการตรวจสอบขององคการสะพานปลา
ผูอํานวยการองคการสะพานปลา
เพื่ อ ดํ า เนิ น การให เ ป น ไปตามกฎบั ต รว า ด ว ยวั ต ถุ ป ระสงค อํ า นาจ หน า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบของสํานักตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2551 ซึ่งกําหนดใหผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน
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
อํานาจภาระหนาที่
ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในและผูตรวจสอบภายใน มีภาระหนาที่โดยไม
ขัดตอความเปนอิสระและความซื่อสัตยสุจริต ดังนี้
1. จัดทําแผนการตรวจสอบประจําป โดยใชแนวทางการจัดทําตามความเสี่ยง ซึ่ง
หมายความรวมถึง ความเห็นของฝายบริหารเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือการควบคุมภายใน และนําเสนอแผนตอ
ผูอํานวยการองคการสะพานปลา เพื่อพิจารณากอนนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ออนุมัติ
2. ปฏิบัติงานตามที่กําหนดไวในแผนการตรวจสอบประจําปตามที่ไดรับอนุมัติ
รวมทั้งการปฏิบัติงานอื่นตามที่ฝายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบรองขอ และใหคําแนะนําปรึกษา
แกฝายบริหาร และหนวยงานตาง ๆ
3. ปฏิบัติงานตรวจสอบดวยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยใชความรูและความ
เชี่ยวชาญพิจารณาถึงความเสี่ยง ปจจัยที่ทาํ ใหเกิดการทุจริต และผลกระทบกรณีเกิดการทุจริตในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบและผูต รวจสอบภายใน ไมมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อคนหาการทุจริต
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4. แจงตอคณะกรรมการตรวจสอบและฝายบริหาร เกีย่ วกับความจําเปนในการ
สืบสวนในรายละเอียดและการปรับปรุงการควบคุมภายใน หากพบการทุจริตหรือขอสงสัย หรือขอ
สันนิษฐานวาอาจมีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญในระบบการควบคุม
ภายในและประเมินผลกระทบที่มีตอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการ
กํากับดูแล
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. หารือขอบเขตการปฏิบัติงานของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และองคกร
กํากับดูแลอื่น และประสานงานเพื่อการปฏิบัติงานตามความจําเปนเหมาะสม หรือไดรบั มอบหมาย
8. จัดใหมีการสอบทานกฎบัตรอยางนอยปละครั้ง
9. สํานักตรวจสอบภายในไมมีอํานาจหนาที่ในการกําหนดนโยบาย วิธีการ
ปฏิบัติงาน และไมมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทําระบบควบคุมภายใน หรือการแกไขระบบควบคุม
ภายใน ซึ่งหนาที่ดังกลาวอยูใ นความรับผิดชอบของผูบริหารที่เกี่ยวของ
สภาพแวดลอมการควบคุม
1. นายสุวิชัย ศุภรานนท ผูอํานวยการองคการสะพานปลาไดขอลาออกจากตําแหนง
องคการสะพานปลาจึงไดมีคําสั่งที่ 146/2550 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 แตงตั้งนายเปรมสันต ศีลปพิพัฒน
กรรมการองคการสะพานปลา เปนผูรักษาการแทนผูอํานวยการองคการสะพานปลา จนกวาจะมีการแตงตั้ง
ผู อํ า นวยการองค ก ารสะพานปลาคนใหม และมี คํ า สั่ ง ที่ 17/2551 ลงวั น ที่ 31 มกราคม 2551 แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสรรหาผูอํานวยการองคการสะพานปลา ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการสรรหา
2. องคการสะพานปลา ไดปรับโครงสรางการแบงสวนงานใหม โดยประกาศใช
ขอบังคับองคการสะพานปลาวาดวยระเบียบบริหารและแบงสวนงาน พ.ศ. 2550 ระเบียบองคการสะพานปลาวา
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ดวยการกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของสวนงาน พ.ศ. 2550 และระเบียบองคการสะพานปลา วา
ดวยการกําหนดตําแหนงและคุณสมบัติ เฉพาะตําแหนงของพนักงานองคการสะพานปลา พ.ศ. 2550
3. คณะกรรมการองคการสะพานปลา มีมติในการประชุมครั้งที่ 13/2550 (นัด
พิเศษ) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2550 อนุมตั ิใหปรับคาจางของพนักงานองคการสะพานปลาตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2550 ตัง้ แต วันที่ 1 ตุลาคม 2550 เพื่อใหเปนไปตามบัญชีโครงสรางอัตรา
เงินเดือนคาจางซึ่งปรับเพิ่มในอัตรารอยละ 4 เทากันทุกตําแหนง ของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2550
4. องค ก ารสะพานปลา ประกาศใชข อบั ง คับ องคก ารสะพานปลาว าดว ยการ
ทํางานของพนักงานองคการสะพานปลา พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
วันทํางาน เวลาทํางานและเวลาพัก, วันหยุดและหลักเกณฑการหยุด, การทํางานลวงเวลาและการทํางานใน
วันหยุด และค าล วงเวลาในวันหยุด , วัน สถานที่ จายคาจาง คาลวงเวลา คาทํ างานในวันหยุ ด และค า
ลวงเวลาในวันหยุด, วันลาและหลักเกณฑการลา, วินัยและโทษทางวินัย, การรองทุกข, การเลิกจางและ
คาชดเชย
ความเสี่ยงที่สาํ คัญขององคการสะพานปลา
1. สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริยไดยื่นฟองขับไลองคการสะพานปลา
ตอศาลแพงกรุงเทพใต เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2550 ใหองคการสะพานปลาสงคืนที่ดินจํานวณประมาณ 8
ไร ขณะนี้ ได สืบพยานโจทกเสร็จแลว ศาลนัด ฟ งคําพิพ ากษาในวัน ที่ 3 มิถุน ายน2552 และใหนํ าคดี
ดั ง กล า วเข า สู ร ะบบการไกล เ กลี่ ย ในวั น ที่ 2 ธั น วาคม 2551 ซึ่ ง กรณี ดั ง กล า ว จะมี ผ ลกระทบต อ การ
ดําเนินงานและรายไดขององคการสะพานปลา
2. กรณีองคการสะพานปลาเขาดําเนินงานโครงการตลาดกลางสัตวน้ําบางคลา
โดยตองใชงบประมาณในการดําเนินงานและลงทุนปรับปรุงสิ่งกอสราง แตยังขาดความชัดเจนเกี่ยวกับ
เงื่อนไขการเชากับองคการตลาด รวมทั้งยังไมมีระเบียบกฏเกณฑที่ชัดเจนในการบริหารงาน
3. องคการสะพานปลา มีรายจายดานบุคลากรสูงมากโดยไมสามารถที่จะหา
รายไดมาทดแทนคาใชจายสวนนี้ไดทัน ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรสวนใหญมีอายุงานมาก จึงมีอัตราเงินเดือน
สูง มีคาใชจายรักษาพยายบาลสูง เนื่องจากมีปญหาดานสุขภาพ รวมทั้งมีการปรับอัตราเงินเดือนคาจางตาม
อัตราคาครองชีพที่สูงขึ้น
4. บุคลากรบางสวนขาดความรู ความเขาใจ ขาดความตั้งใจในการทํางาน ขาด
จริยธรรม ไม มี ความสามารถและขาดประสิทธิภ าพในการปฏิบัติงาน รวมทั้ งมีความขัด แยงทางดาน
ผลประโยชน ผู บริ ห ารระดั บ สู ง และพนัก งานบางส ว น ปรั บ ตั ว ได ชา ขาดความกระตื อ รือ ล น ในการ
บริหารงานและปฏิบัติงาน เนื่องจากสวนใหญสูงอายุ เงินเดือนเต็มขั้น
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5. สภาวะการประมงที่ตกต่ํา อันเปนผลกระทบจากน้ํามันเชื่อเพลิงราคาสูง
ทรัพยากรสัตวน้ําและพื้น ที่ทําประมงลดลง ทําใหองคการสะพานปลามี ผลการดําเนินงานตกต่ํ า และ
องคการสะพานปลายังไมมีขีดความสามารถทางธุรกิจ ในการปรับตัว เพื่อแกไขสภาวะการขาดทุนไดทัน
การประเมินระบบควบคุมภายใน
1. องคการสะพานปลาใชบนั ทึกสั่งการ คําสั่ง ระเบียบขอบังคับ และมติ
คณะกรรมการองคการสะพานปลาเปนเครือ่ งมือในการควบคุมภายใน
2. ปจจุบันหนวยงานขององคการสะพานปลาบางสวน ไดเริ่มจัดทําระบบการ
ควบคุมภายใน โดยจัดทําเปนขั้นตอนการปฏิบัติงาน แตยังขาดรายละเอียดที่สําคัญ และยังไมครบถวนทุก
กระบวนการปฏิบัติงานที่สําคัญ ๆ ซึ่งขณะนี้องคการสะพานปลา ไดจัดตั้งคณะทํางาน เพื่อศึกษาและจัดทํา
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในภาพรวมทั้งหมดแลว
3. องคการสะพานปลา ไดปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนงานใหมและไดมีการ
ปรับปรุงแกไขระเบียบขอบังคับองคการสะพานปลาที่สําคัญ ๆ ใหสอดคลองกับโครงสรางใหม แตปรากฏ
วา ยังมีคําสั่งและบันทึกสั่งการบางสวนยังไมไดยกเลิก ปรับปรุง แกไขใหสอดคลองกับระเบียบขอบังคับ
และโครงสรางใหม
4. หนวยงานตาง ๆ ไดทําการประเมินการควบคุมภายใน และระบุความเสี่ยงที่มี
อยู แตจัดทํากิจกรรมการควบคุม/วิธีจัดการความเสี่ยงไดไมครบถวน และขาดการประเมินผลการควบคุม
แผนการตรวจสอบ
ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ 2551 ไดรับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบขององคการสะพานปลา ในการประชุมครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2550
ไดกําหนดเขาดําเนินการตรวจสอบใน 6 หนวยงาน ดังนี้
1. สํานักงานทาเทียบเรือประมงสงขลา ตรวจสอบกระบวนการใหบริการตลาด
กลางขนถายสัตวน้ํา โครงการพัฒนาการประมง (สินเชื่อ) และการซื้อขายสัตวน้ํา
2. สํานักงานทาเทียบเรือประมงระนอง ตรวจสอบกระบวนการใหบริการตลาด
กลางขนถายสัตวน้ํา และโครงการพัฒนาการประมง (สินเชื่อ)
3. สํานักงานทาเทียบเรือประมงหัวหิน ตรวจสอบกระบวนการใหบริการตลาด
กลางขนถายสัตวน้ํา และโครงการพัฒนาการประมง (สินเชื่อ)
4. สํานักงานทาเทียบเรือประมงปตตานี ตรวจสอบกระบวนการใหบริการตลาด
กลางขนถายสัตวน้ํา และโครงการพัฒนาการประมง (สินเชื่อ)
5. สํานักงานทาเทียบเรือประมงนราธิวาส ตรวจสอบกระบวนการใหบริการ
ตลาดกลางขนถายสัตวน้ํา และโครงการพัฒนาการประมง (สินเชื่อ)
6. สวนกลาง สํานักงานสินเชื่อการประมง โครงการพัฒนาการประมง (สินเชื่อ)
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ตอมา คณะกรรมการตรวจสอบขององคการสะพานปลา ในการประชุมครั้งที่
2/2551เมื่อวันที่ 24 เมษายน2551 อนุมัติใหปรับแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ 2551 จาก
การตรวจสอบที่สํานักงานทาเทียบเรือประมงปตตานี และนราธิวาส ในไตรมาสที่ 3 ของปงบประมาณ
2551 เปนสํานักงานทาเทียบเรือประมงชุมพรและหลังสวนแทน
ผลการดําเนินงานตามแผน
สํานักตรวจสอบภายใน ไดดําเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่วางไว
ครบถวน โดยสรุปผลการตรวจสอบที่สําคัญของแตละหนวยงาน ดังนี้
1. สํานักงานทาเทียบเรือประมงสงขลา ผลการตรวจสอบที่สําคัญสรุปไดดังนี้
1.1 มีการจัดทําระบบควบคุมภายในการดําเนินงานตาง ๆ ในลักษณะของ
Flow Chart ซึ่งทําไดเกือบครบถวนทุกระบบขาดเพียงบางระบบ แตยังขาดความชัดเจนและไมมีความ
ละเอียดเพียงพอ เนื่องจากเปนการจัดทําเปนครั้งแรก และจากการตรวจสอบระบบควบคุมภายในกับการ
ปฏิบัติงานจริง พบวาเปนไปตามระบบควบคุมภายใน ซึง่ มีความรัดกุมเพียงพอ จึงไดเสนอแนะใหจดั ทําให
ครบถวนและเพิ่มเติมรายละเอียดใหชัดเจน
1.2 การเก็บคาธรรมเนียม ในระบบเงินเชื่อ ยังขาดคําขอใชบริการหรือนิติ
กรรม จากผูใชบริการ รวมทั้งไมมีตัวอยางลายมือชื่อของผูรับรองการใชบริการและรับรองยอดหนี้
เนื่องจากเปนลูกคาประจํา ทําใหเกิดความเสี่ยงในการดําเนินคดีหากมีปญหา จึงไดเสนอใหแกไขแลว
1.3 ผลการดําเนินงานของสํานักงานทาเทียบเรือประมงสงขลา ใน
ปงบประมาณ 2550 มีกําไร 3,771,387.06 เปรียบเทียบกับงบกําไรที่ตั้งไว 4,089,700 บาท ต่ํากวาเปาหมาย
เล็กนอย แมวาในปงบประมาณ 2550 จะไดรับการลดคาเชาจากเทศบาลนครสงขลา ถึง 50% และใน 2
เดือนแรกของปงบประมาณ 2551 ผลการดําเนินงานต่ํากวาเปา 50% ทัง้ นี้เนื่องจาก สภาวะการประมงตกต่ํา
จากปญหาราคาน้ํามันและแหลงประมงในตางประเทศลดลง
1.4 ระบบการดําเนินงานและควบคุมภายใน ของโครงการซื้อขายสัตวน้ํา ที่
สํานักงานทาเทียบเรือประมงสงขลา มีจุดออน เนื่องจากการปฏิบัติจริงบางเรื่องไมเปนไปตามคูมือฯ ของ
โครงการ และเอกสารการซื้อขายที่จัดทํา มีความเสี่ยงในการดําเนินคดีกับคูสัญญาหากมีปญหา เชนเสมียน
ของคูสัญญา (แพปลา) เปนผูลงนามในชองเจาของสินคาและผูรับสินคา รวมทั้งลงนามรับเงินจากองคการ
สะพานปลา โดยไมมีหนังสือมอบอํานาจจากเจาของเรือและคูสัญญา จึงไดเสนอแนะให สํานักงานธุรกิจ
และสํานักงานทาเทียบเรือประมงสงขลา รวมกันพิจารณาปรับปรุงระเบียบหรือวิธีปฏิบัติและเอกสาร
ตาง ๆ ใหสอดคลองกับความเปนจริง รัดกุม และรักษาผลประโยชนขององคการสะพานปลา
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2. สํานักงานทาเทียบเรือประมงระนอง ผลการตรวจสอบที่สําคัญสรุปไดดังนี้
2.1 มีการจัดทําระบบควบคุมภายในแตยังไมครบถวน มีรายละเอียดไมชัดเจน
แตในภาพรวมถือวารัดกุมเพียงพอ จึงขอใหปรับปรุงแกไข
2.2 มีปญหาสถานที่คับแคบ ไมเพียงพอในการใหบริการกับชาวประมงและ
ผูมาซื้อขายสัตวน้ํา โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันแนวโนมที่จะมีปริมาณสินคาสัตวน้ําเพิ่มมากขึน้ ดังนั้น
ทาเทียบรือประมงระนอง ควรหารือกับฝายบริหารเพื่อจัดหาสถานที่ใหบริการกับชาวประมงและผูซื้อขาย
สัตวน้ํา กอนทีจ่ ะพิจารณานําพื้นที่วางไปใชประโยชนอยางอื่น
2.3 ปญหาการตอสัญญาเชาและสัญญาอื่น ๆ ไมเรียบรอย มีสาเหตุเนื่องจาก
การดําเนินงานของหนวยงานรับผิดชอบที่สวนกลาง องคการสะพานปลา จึงควรกําหนดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานในการตอหรือทําสัญญาเชาของหนวยงานตาง ๆ ใหชัดเจน เพื่อไมใหมีปญหาใน
การทําหรือตอสัญญาลาชา
2.4 ปญหาการจัดทําใบแจงหนี้ ใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมตาง ๆ กรณีเงิน
เชื่อไมไดระบุชื่อจริงของผูชําระเงิน ใหหารือกับฝายบริหารเพื่อหาขอยุติในทางปฏิบัติใหใชชื่อจริง ในการ
ออกเอกสารสําคัญ ใบแจงหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารทางการเงินอืน่ ๆ
2.5 การชําระหนี้คาธรรมเนียมสินคาสัตวน้ําเปนเงินเชือ่ แตขาดคําขอชําระ
หนี้เปนเงินเชือ่ รวมทั้งไมมตี ัวอยางลายมือชื่อของผูรับรองการเปนหนี้ เพื่อใชเปนหลักฐานในการ
ตรวจสอบและเรียกเก็บเงินในภายหลัง จึงขอใหแกไขจัดทําคําขอชําระหนีเ้ งินเชื่อไวเปนหลักฐาน
2.6 ผลการดําเนินงานของทาเทียบเรือประมงระนอง ในปงบประมาณ 2551
ตั้งแตเดือตุลาคม 2550 – มกราคม 2551 (4 เดือน) มีกําไร 1,497,256.92 บาท สูงกวาประมาณการ (4 เดือน)
287,716.92 บาท
2.7 นโยบายและวิธีการควบคุมการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาการประมง
ควรไดรับการพิจารณาทบทวนเพื่อใหการดําเนินโครงการฯ บรรลุเปาหมาย และ/หรือแขงขันกับเอกชนได
3. สํานักงานทาเทียบเรือประมงหัวหินและปราณบุรี ผลการตรวจสอบที่สําคัญ
สรุปไดดังนี้
3.1 การบันทึกขั้นตอนการปฏิบัติงานและการควบคุมภายในบันทึกไม
ครอบคลุมทุกกิจกรรม และยังขาดรายละเอียด ไมชัดเจน โดยเฉพาะผูร ับผิดชอบและผูควบคุมงาน ไมมี
คําอธิบายในแตละขั้นตอน ควรปรับปรุงแกไขใหครบถวนและซักซอมใหเจาหนาทีเ่ ขาใจ
3.2 คาธรรมเนียมสัตวน้ําผานทา ทีท่ าเทียบเรือประมงหัวหิน เรียกเก็บใน
ปจจุบันไมตรงกับประกาศอัตราคาบริการและคาธรรมเนียมขององคการสะพานปลา จึงควรเสนอองคการ
สะพานปลาขอแกไขใหตรงกัน
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3.3 การเก็บคาธรรมเนียม ฯ ในระบบเงินเชื่อหรือคาธรรมเนียมฯ เหมาจาย
ยังขาดคําขอใชบริการหรือนิติกรรม จากผูใชบริการ รวมทั้งไมมีตัวอยางลายมือชื่อของผูรับรองการใช
บริการและรับรองยอดหนี้ ทําใหเกิดความเสี่ยงในการดําเนินคดีหากมีปญ
 หา จึงไดเสนอใหแกไข
โดยเฉพาะคาธรรมเนียมฯ เหมาจาย ควรเก็บเงินลวงหนาเปนรายเดือน
3.4 ควรจัดทําทะเบียนคุมสัญญาเชาฯ และปรับปรุงใหเปนปจจุบนั สม่ําเสมอ
สําหรับสัญญาเชาที่ดินที่ไมเรียบรอย ไดแก สัญญาเชาอาคารมารีนกรีนมารท สัญญาเชาพื้นที่ขางหองน้ํา
สาธารณะ(รานคาสวัสดิการ) ควรเรงรัดจัดทําสัญญาใหเรียบรอย และระบุชื่อจริงในใบเสร็จรับเงินและ
มอบใหกับผูเชาทุกครั้งที่รับเงิน และติดตามผลการปฏิบัติตามหนังสือบอกเลิกสัญญาเชาทาเทียบรือ
ประมงปราาณบุรี เพราะ องคการสะพานปลา มีความรับผิดชอบทางอาญาหากผูเชาไมรื้อถอนสิ่งกอสราง
เพิ่มเติม
3.5 อัตรากําลังมีไมพอกับภารกิจ เนื่องจากมีการลดอัตรากําลังลง 2 อัตรา ทํา
ใหไมสามารถปฏิบัติตามขอบังคับองคการสะพานปลา วาดวยการรับเงิน การจายเงิน และเก็บรักษาเงิน ขอ
20 (2) คือ เจาหนาที่การเงิน เจาหนาที่บญ
ั ชี และผูมีอํานาจอนุมัติ ควรแยกเจาหนาที่เปนคนละคน เพื่อให
เกิดการควบคุมภายในที่ดเี พือ่ ปองกันหรือลดความเสี่ยงจากขอผิดพลาดหรือการทุจริต แตสํานักงานทา
เทียบเรือประมงหัวหิน ดําเนินการโดยใชคนเดียวกัน แตผลจากการลดอัตรากําลังลง ทําใหรายจายดาน
บุคลากรลดลง และชวยใหผลการดําเนินงานที่เดิมใน 4 เดือนแรกของปงบประมาณ 2550 ขาดทุน เปน 4
เดือนแรกของปงบประมาณ 2551 มีกําไรสุทธิ 0.033 ลานบาท และคาดวาเมื่อสิ้นปงบประมาณ จะมีกําไร
สูงกวางบประมาณที่ตั้งไว ดังนั้น หากตองการอัตรากําลังเพิ่ม ควรใชวธิ ีจางเหมา เพือ่ จะไดไมตอง
รับภาระคาใชจายดานบุคลากรในอนาคต
3.6 บานพักพนักงานมีพนักงานพักอาศัยเพียง 3 หอง สภาพเกา ชํารุดทรุด
โทรม ไมคุมการลงทุนซอมแซม เพื่อหาผูเชาหองที่เหลืออีก 7 หอง องคการสะพานปลา ควรพิจารณา
ความเปนไปไดในการใหเอกชนลงทุนกอสรางที่พักอาศัยของพนักงานแทนบานพักเดิม โดยมีเงื่อนไขให
จัดพื้นที่สว นหนึ่งสําหรับเปนที่พักอาศัยของพนักงาน นอกเหนือจากประโยชนอื่น ๆ ที่ควรไดรับ
3.7 นโยบายและวิธีการควบคุมการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาการ
ประมงควรไดรับการพิจารณาทบทวนเพื่อใหการดําเนินโครงการฯ บรรลุเปาหมายและ/หรือแขงขันกับ
เอกชนได ทีส่ ําคัญ ไดแก การเปดโอกาสใหผูที่มีหนาที่ปฏิบัติงานสินเชื่อมีสวนรวมกําหนดเปาหมายและ
กลยุทธตลอดจน การติดตามและแกไขปญหาการทํางาน
4. สํานักงานทาเทียบเรือประมงชุมพรและหลังสวน ผลการตรวจสอบที่สําคัญ
สรุปไดดังนี้
4.1 ทาเทียบเรือประมงชุมพร
4.1.1 ทาเทียบเรือประมงชุมพรควรจัดทําระบบควบคุมภายในให
ครบถวนโดยจัดทําเปนคูมือการปฏิบัติงาน
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4.1.2 ควรจัดใหมีระบบการตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติงานของ
เจาหนาทีภ่ าคสนามเพื่อปองกันการรั่วไหลในการจัดเก็บรายได
4.1.3 องคการสะพานปลา ควรจัดทําสมุดหรือแบบฟอรมการสงมอบ
งานเอกสารทางการเงินที่สําคัญ ๆ ใหเปนมาตรฐานและใชปฏิบัติในทุกสะพานปลาและทาเทียบเรือประมง
4.1.4 ควรใหผูใชบริการที่ประสงคจะชําระคาธรรมเนียมเปนเงินเชื่อ
จัดทําคําขอชําระคาธรรมเนียมเปนเงินเชื่อ พรอมแนบเอกสารและตัวอยางลายมือชื่อของผูลงนามรับรอง
ความถูกตองและรับรองความเปนหนี้ รวมทั้งใหเจาของสินคาหรือตัวแทนลงนามรับรองความถูกตองใน
ใบแจงหนี้ดว ย
4.1.5 การออกใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารทางการเงินอืน่ ๆ ควรใชชื่อ
จริงของผูใชบริการ
4.1.6 ทาเทียบเรือประมงชุมพร ควรจัดทําบัญชีลูกหนี้รายตัว เพื่อใชใน
การควบคุมหนี้คางชําระและเพื่อประกอบการจัดทํารายงานคางรับ
4.1.7 ทาเทียบเรือประมงชุมพร ควรจัดทํารายงานรายไดคางรับให
เปนไปตามหลักการบัญชีและการควบคุมที่ดี เพื่อใหรายงานทางการเงินมีความนาเชือ่ ถือ
4.1.8 ทาเทียบเรือประมงชุมพร ควรจัดทําเอกสารการตรวจรับงานจาง
เหมาทําความสะอาดบริเวณ ทาเทียบเรือประมงชุมพร ใหครบถวนตามระเบียบพัสดุ เพื่อประกอบการ
เบิกจายคาจางเหมา
4.1.9 ทาเทียบเรือประมงชุมพร ควรรีบมอบหมายใหเจาหนาที่คนใดคน
หนึ่งรับผิดชอบงานสัญญาและรีบดําเนินการจัดทําหรือตอสัญญาใหเสร็จเรียบรอยโดยเร็ว
4.1.10 ผลการดําเนินงานของ ทาเทียบเรือประมงชุมพร ตั้งแต 1 ตุลาคม
2550 – 30 เมษายน 2551 (7 เดือน) มีรายไดรวม 2,930,695.75 บาท มีรายจายรวม 2,192,586.93 บาท มี
กําไรสุทธิ 738,108.82 บาท ต่ํากวาประมาณการเฉลี่ย 7 เดือน 423,974.57 บาท
4.2 ทาเทียบเรือประมงหลังสวน
4.2.1 ทาเทียบเรือประมงหลังสวน ควรจัดทําระบบควบคุมภายในให
ครบถวนโดยจัดทําเปนคูมือการปฏิบัติงาน
4.2.2 ควรแกไขปญหาการมอบหมายใหเจาหนาที่บัญชี ของทาเทียบ
เรือประมงชุมพรไปรับผิดชอบงานทาเทียบเรือประมงหลังสวน ซึ่งตองรับผิดชอบงานทั้งงานบัญชี งาน
การเงิน งานพัสดุ งานติดตามหนี้ ฯลฯ เนือ่ งจากขัดกับหลักการควบคุมภายใน
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4.2.3 ควรแกไขปญหา กรณีเจาหนาที่ไดรับมอบหมายใหไปปฏิบัติงานที่
ทาเทียบเรือประมงหลังสวน ไดลงนามไวลวงหนาในเอกสารสําคัญทางการเงินตาง ๆ
4.2.4 ทาเทียบเรือประมงหลังสวน ควรจัดทําเอกสารการตรวจรับงาน
จางเหมาบริการทําความสะอาดของ ทาเทียบเรือประมงหลังสวนใหครบถวนตามระเบียบพัสดุ เพื่อ
ประกอบการเบิกจายคาจางเหมา
4.2.5 ควรใหผใู ชบริการที่ตองการชําระคาธรรมเนียมเปนเงินเชื่อทําคํา
ขอชําระคาธรรมเนียมเปนเงินเชื่อ พรอมแนบเอกสารและตัวอยางลายมือชื่อของผูลงนามรับรองความ
ถูกตองและรับรองยอดหนี้ และการออกใบแจงหนี้/ใบเสร็จรับเงินและเอกสารสําคัญทางการเงินอืน่ ๆ ควร
ใชชื่อจริงของผูใชบริการ
4.2.6 ผลการดําเนินงานของทาเทียบเรือประมงหลังสวน ตั้งแต 1
ตุลาคม 2550 – 30 เมษายน 2551 (7 เดือน) มีรายไดรวม 195,795.78 บาท มีรายจายรวม 170,204.85 บาท มี
กําไรสุทธิ 25,590.93 บาท สูงกวาประมาณการเฉลี่ย 7 เดือนที่ตั้งไว 19,149.26 บาท
การดําเนินงานดานอืน่ ๆ
1. การพัฒนาบุคลากรดานตรวจสอบภายใน
1.1 ผูตรวจสอบภายใน จํานวน 4 คน เขาอบรมหลักสูตร การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน หลักสูตรที่ 1 ซึ่งจัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ เปนจํานวน 5 วัน
1.2 เขารวมสัมมนาโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ดานการบริหารจัดการองคกร (การตรวจสอบภายใน) จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
เปนจํานวน 3 วัน
2. ขออนุมัติคณะกรรมการตรวจสอบขององคการสะพานปลา ปรับแผนการ
ตรวจสอบภายใน ประจําป 2551 โดยแกไขปรับปรุงแผนจากการตรวจสอบที่สํานักงานทาเทียบเรือประมง
ปตตานี และนราธิวาส ในไตรมาสที่ 3 ของปงบประมาณ 2551 มาเปนตรวจสอบที่สํานักงานทาเทียบ
เรือประมงชุมพรและหลังสวนแทน
3. สอบทานและพิจารณารายงานงบการเงิน และผลการดําเนิงานขององคการ
สะพานปลา รายไตรมาส พรอมทั้งรายงานและบทวิเคราะหทางการเงินเพิ่มเติมของสํานักตรวจสอบภายใน
4. สอบทานรายงานของผูสอบบัญชี และงบการเงินขององคการสะพานปลา
รายงานการสอบทานงบการเงิน โดยผูสอบบัญชี และขอเสนอแนะของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ซึ่ง
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน มีความเห็นวางบการเงินถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไป และมีขอสังเกตวาองคการสะพานปลาไดใชนโยบายการบัญชี เกี่ยวกับการคํานวณ คาเสื่อม
ราคาสําหรับงวดไตรมาส โดยวิธีประมาณการ ซึ่งแตกตางจากการคํานวณคาเสื่อมราคาสําหรับงวดนี้ ที่ใช
วิธีเสนตรง
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5. รวบรวมรายงานขอมูลทรัพยสิน หนี้สินและรายละเอียดของลูกหนี้องคการ
สะพานปลา ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 นําเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบขององคการสะพานปลา
พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2551 ที่ประชุมมีขอสังเกตวาองคการสะพาน
ปลาควรตรวจสอบเอกสารการเปนหนีใ้ หรดั กุม ถูกตองครบถวน เชื่อถือไดจริง เพื่อลดความเสี่ยงหากตอง
ดําเนินคดีในอนาคต
6. รายงานเรือ่ งการตออายุสัญญาเชาสถานีจําหนายน้ํามันทางบก และหนี้คาง
ชําระคาเชาของกลุมเกษตรกรทําประมงบานา ที่สํานักงานทาเทียบเรือประมงปตตานี ในการประชุมครั้งที่
4/2551 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2551 ที่ประชุมมีมติใหแจงฝายบริหารเพือ่ ใหสํานักงานบริหารหนี้ตรวจสอบ
หนี้คางชําระของกลุมเกษตรกรทําประมงบานาใหถูกตอง พรอมทั้งเรงติดตามหนี้คางดวย
7. ประชุมรวมกับฝายบริหาร ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบขององคการ
สะพานปลา ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2551 เพื่อปรึกษาหารือในประเด็นตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอ
รายงานทางการเงิน การดําเนินงาน และการปฏิบัติตามกฏหมายหรือระเบียบตาง ๆ โดยมีประเด็นทีห่ ารือ
ในเรื่องผลกระทบ กรณีสงมอบคืนพื้นทีบ่ างสวนของสํานักงานสะพานปลากรุงเทพ ใหสํานักงานทรัพยสิน
สวนพระมหากษัตริย การดําเนินงานโครงการตลาดกลางสัตวน้ําบางคลา และการขอใหมีการประชุม
คณะกรรมการผูบริหารภายในองคการสะพานปลา เปนประจําทุกเดือน
8. ประชุมรวมกับเจาหนาทีส่ ํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในการประชุมครั้งที่
3/2551 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2551 โดยมีประเด็นหารือเรื่อง การบันทึกรายไดของสัญญาเชาที่อยูระหวาง
การตอสัญญาวาตองบันทึกอยางไร เนื่องจากอัตราคาเชาตามสัญญาเดิมและสัญญาใหมจะไมเทากัน ซึ่ง
เจาหนาที่สํานักงานการตรวจเงินแผนดินขอใหองคการสะพานปลาทําหนังสือหารือเปนลายลักษณอักษร
เกี่ยวกับการบันทึกการรับรูรายไดคาเชาที่อยูระหวางการตอสัญญาเชา
9. สอบทานกฏบัตรวาดวยวัตถุประสงค อํานาจ หนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของ
สํานักตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2550 และนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบขององคการสะพานปลา เพื่อ
ยกเลิกกฏบัตรวาดวยวัตถุประสงค อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบของสํานักตรวจสอบภายใน พ.ศ.
2550 และอนุมัติกฏบัตรวาดวยวัตถุประสงค อํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบของสํานักตรวจสอบ
ภายใน พ.ศ. 2551
10. ทบทวนแผนการตรวจสอบภายในระยะยาวตั้งแตปงบประมาณ 2551 ถึง
ปงบประมาณ 2553 และไดจดั ทําแผนการตรวจสอบภายในระยะยาวประจําปงบประมาณ 2552 ถึง
ปงบประมาณ 2555 และจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ 2552 นําเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบขององคการสะพานปลาพิจารณาอนุมัติ
11. จัดทําประเมินตนเองของสํานักตรวจสอบภายใน เพือ่ ทําแผนกลยุทธและ
แผนการปฏบัติการของสํานักตรวจสอบภายใน เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบภายใน
นําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบขององคการสะพานปลาพิจารณาอนุมัติ
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12. จัดทําแผนการฝกอบรม/สัมมนา ผูตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ
2552 นําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบขององคการสะพานปลาพิจารณาใหความเห็นชอบ
ขอเสนอแนะ
องคการสะพานปลา ควรใหความสําคัญโดยการติดตาม ตรวจสอบใหหนวยงาน
ตาง ๆ ปฏิบัติตามขอเสนอแนะของสํานักตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบขององคการ
สะพานปลา รวมทั้งการสนับสนุนใหคําปรึกษาแนะนํา ใหหนวยงานจัดทําและปรับปรุงระบบการควบคุม
ภายในใหครบถวน นอกจากนี้ผูบริหารองคการสะพานปลา ควรเขมงวดกวดขันใหพนักงานองคการ
สะพานปลา ปฏิบัติงานและรักษาระเบียบวินัย ตลอดจนประพฤติปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานทางจริยธรรม
และจรรยาบรรณพนักงานองคการสะพานปลาโดยเครงครัด

ลงชื่อ.........สุวิชย.. สมสุข.................
นายสุวิชย สมสุข
ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน
วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2551

