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   คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 
ขององค์การสะพานปลา 

พ.ศ. ๒๕๖1 
----------------------------------------------- 

๑. หลักการและเหตุผล 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามข้อบังคับองค์การสะพานปลาว่าด้วยระเบียบ บริหาร

และแบ่งส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรมด้านการประเมินผล  อย่างมีอิสระ ท าการ
ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะ ให้ค าปรึกษา รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
งานที่ได้ตรวจสอบ โดยการสอบทานบัญชี การพัสดุ ตลอดจนงานด้านอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่ง มติคณะกรรมการองค์การสะพานปลา มติคณะรัฐมนตรี ให้ค าแนะน าวิธีปรับปรุงแก้ไขระบบบัญชีการเงิน การพัสดุ
และการปฏิบัติงานด้านอ่ืน ๆ ซึ่งไม่รัดกุมพอในหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และปฏิบัติงานตรวจสอบประเด็น
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของระบบบริหารความเสี่ยง ท าหน้าที่ประสานงานและจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ขององค์การสะพานปลา 
 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยสอดคล้องกับแนวทาง
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้านองค์กร และด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส านักงานคณะกรรมการน โยบาย
รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ฝ่ายตรวจสอบภายในจึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในขององค์การ
สะพานปลา เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้องเป็นบรรทัดฐานเดียวกันและเป็นไปตามมาตรฐานปฏิบัติงาน
วิชาชีพการตรวจสอบภายใน 
 

๒. บทบาทและความรับผิดชอบ 
ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในกฎบัตรว่าด้วย วัตถุประสงค์  อ านาจ หน้าที่และ

ความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน ฉบับที่ใช้ในปัจจุบัน และฉบับที่แก้ไขในภายหน้า การตรวจสอบภายในจะ
ครอบคลุมถึง 

๒.๑  ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร 
๒.๒  ความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินและด าเนินงาน 
๒.๓  การดูแล รักษาทรัพย์สิน มิให้เกิดการสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ  
๒.๔  การปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
๒.๕  ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการก ากับดูแลที่ดีและกระบวนการบริหาร

ความเสี่ยง 
๒.๖  ตรวจสอบรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โอกาสเกิดทุจริตและประสิทธิภาพขององค์การ

สะพานปลา ในการบริหารความเสี่ยงจากการทุจริตภายในองค์การสะพานปลา 
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๓. แนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
๓.๑ จรรยาบรรณส าหรับผู้ตรวจสอบภายใน 

ผู้ตรวจสอบภายใน จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังโดยยึดถือปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของผู้
ตรวจสอบภายในขององค์การสะพานปลาฉบับที่ใช้ในปัจจุบัน และฉบับที่แก้ไข ในภายหน้า โดยผู้ตรวจสอบภายในทุกคน
พึงยึดถือและด ารงไว้ซึ่งหลักความซื่อสัตย์ ความเท่ียงธรรม ความรู้ ความสามารถ และการรักษาความลับในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน 

อนึ่ง กรณีที่ให้บุคลากรในหน่วยงานอ่ืนขององค์การสะพานปลาหรือบุคคลภายนอกเข้ามาปฏิบัติงานหน้าที่
เกี่ยวกับตรวจสอบภายใน บุคคลดังกล่าวต้องไม่มีความรับผิดชอบในการเป็นผู้บริหาร หรือปฏิบัติในงานที่หน่วยรับตรวจ 
รวมทั้งต้องไม่เป็นผู้บริหารหรือปฏิบัติงานภายในระยะเวลา ๑ ปีก่อนการตรวจสอบ และบุคคลดังกล่าวคณะกรรมการ
ตรวจสอบต้องพิจารณาอนุมัติก่อน จึงเข้ามาปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในได้ พร้อมทั้งต้องให้บุคคลดังกล่าว
รับทราบ และยึดถือตามจรรยาบรรณของผู้ ตรวจสอบภายใน ตลอดจนเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีขึ้นใน
ประเด็นต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนปฏิบัติงานตรวจสอบทุกกิจกรรมตรวจสอบ เช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายในพึง
ปฏิบัติในเรื่องท่ีตรวจสอบ เพ่ือเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจในความเท่ียงธรรม 

๓.2 ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชีและองค์กรก ากับดูแลอื่น 
ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ควรหารือและวางแผนการตรวจสอบภายในร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี 

ในการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในและการด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือให้มั่นใจว่าแผนการตรวจสอบภายใน ครอบคลุม
ประเด็นที่เก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิผล และเกิดความซ้ าซ้อนน้อยที่สุด 

๓.3 บุคลากร การพัฒนาและการฝึกอบรม 
ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน มีความรับผิดชอบในการด าเนินการเพ่ือให้มั่นใจ  ได้ว่า ฝ่ายตรวจสอบ

ภายในมีบุคลากรที่มีความรู้ มีทักษะ มีคุณสมบัติและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตรงตามวัตถุประสงค์ของการ
ตรวจสอบ และตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยรับผิดชอบในการสรรหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติคุณลักษณะที่เหมาะสมรวมทั้ง
การได้รับการอบรมทางวิชาชีพ รับชิดชอบ ในการก าหนดขนาดจ านวนผู้ตรวจสอบภายใน คุณสมบัติและประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานและสอบทานให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสมตลอดเวลา 

4.ความเป็นอิสระ 
1. ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ต้องมีสถานภาพอย่างน้อยเทียบเท่าผู้บริหารขององค์การสะพานปลา เพ่ือให้

การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและ
ผู้อ านวยการองค์การสะพานปลา เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปด้วยความเป็นอิสระและเกิด
ประโยชน์ตามความมุ่งหมายที่แท้จริง 

2. ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเที่ยงธรรม ไม่มีอคติและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และต้องมีการ
รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมทั้งต้องไม่ตรวจสอบงานที่ตนเคยท าหน้าที่
บริหาร หรือปฏิบัติงานภายในระยะเวลา 1 ปีก่อนเข้ามาปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

3. การแต่งตั้ง การโยกย้าย การถอดถอน ก าหนดค่าตอบแทน การพิจารณาความดีความชอบของ ผู้อ านวยการฝ่าย
ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายในต้องการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน 
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5.การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 การเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีรายละเอียดประกอบด้วย 

1. หากความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรมอาจถูกกระทบ ทั้งโดยข้อเท็จจริงหรือโดยพฤติกรรมที่ปรากฏ ผู้
ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยรายละเอียดของผลกระทบต่อผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายในและรายงานต่อบุคคลที่
เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้อ านวยการองค์การสะพานปลา ผู้บริหารหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้องที่เป็นผู้รับ
รายงาน เป็นต้น ลักษณะของการเปิดเผยนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของผลกระทบ หากผู้ตรวจสอบภายในคิดว่ าอาจมี
ผลกระทบต่อความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรมในการน าเสนอค าแนะน า จะต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อผู้ที่ได้รับ
ค าแนะน าก่อนที่จะด าเนินการปฏิบัติหน้าที่ให้ค าแนะน าหรือก่อนเริ่มโครงการหรือการสอบทาน 

2. ผู้ตรวจสอบภายในแต่ละคน จะต้องเปิดเผยรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีขึ้นจากการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบต่อผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการเคยเป็นผู้บริหารใน
กิจกรรมที่ตนได้รับมอบหมายให้ไปท าการตรวจสอบ และความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้บริหารกิจกรรมนั้น 

3. ผู้ตรวจสอบภายในต้องมีความเที่ยงธรรม ไม่มีอคติและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และต้องมีการ
รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทุกครั้งที่มีการปฏิบัติงานตรวจสอบ รวมทั้งต้องไม่ตรวจสอบงานที่ตนเคยท าหน้าที่
บริหาร หรือปฏิบัติงานภายในระยะเวลา 1 ปีก่อนเข้ามาปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน อนึ่ง กรณีที่ให้บุคลากรในหน่วยงาน
อ่ืนขององค์การสะพานปลาหรือบุคคลภายนอกเข้ามาปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน บุคคลดังกล่าวต้องไม่มีความรับผิดชอบ
ในการเป็นผู้บริหาร หรือปฏิบัติในงานที่หน่วยรับตรวจ รวมทั้งต้องไม่เป็นผู้บริหารหรือปฏิบัติงานภายในระยะเวลา ๑ ปี
ก่อนการตรวจสอบ และบุคคลดังกล่าวคณะกรรมการตรวจสอบต้องพิจารณาอนุมัติก่อน จึงเข้ามาปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบภายในได้ พร้อมทั้งต้องให้บุคคลดังกล่าวรับทราบและยึดถือตามจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายใน ตลอดจน
เปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีขึ้นในประเด็นต่าง ๆ เป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนปฏิบั ติงานตรวจสอบทุก
กิจกรรมตรวจสอบเช่นเดียวกับผู้ตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติ เพ่ือเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจในความเท่ียงธรรม 

4. จะต้องเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์ก่อนการตรวจสอบต่อหน่วยรับ
ตรวจในขั้นตอนการจัดท า Audit Program ทุกครั้งเพ่ือให้ผู้บริหารรับตรวจพิจารณาและอนุมัติการตรวจสอบด้วยข้อความ
ในกรอบด้านล่าง ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรับรองตนเอง  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าในการตรวจสอบครั้งนี้ ข้าพเจ้า สาม/ีภรรยา  บิดา มารดา และพี่น้องไม่มีข้อขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือมสี่วนเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์ในการท าธรุกรรมและผูร้ับตรวจ 

       
 ผู้รับผดิชอบหลัก 

 

ลงช่ือ.............................                    ลงช่ือ.............................  
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในแบ่งเป็น ๕ ขั้นตอน ดังนี้ 

6.1 การวางแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ และแผนการตรวจสอบประจ าปี 
6.2 การวางแผนการตรวจสอบในรายละเอียด 
6.3 การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
6.4 การรายงานผลการตรวจสอบ (ฉบับสมบูรณ์) 
6.5 การติดตาม 

 6.๑ การวางแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ และแผนการตรวจสอบประจ าปี 
 ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าแผนการตรวจสอบระยะยาว 3 -5 ปี และ
แผนการตรวจสอบประจ าปีตาม  ความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา ครอบคลุมถึงกิจกรรมหรือกระบวนการทางธุรกิจทุก
กิจกรรมหรือทุกกระบวนการ และต้องทบทวนความเหมาะสมของแผนการตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการตรวจสอบระยะยาว 3-5 ปี และแผนการตรวจสอบประจ าปี 
(1) หารือกับผู้บริหารระดับสูง และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นที่ฝ่ายบริหารและ/หรือ

คณะกรรมการตรวจสอบคาดหวังว่า ฝ่ายตรวจสอบภายในควรจะด าเนินการในระยะเวลาที่วางแผนการเปลี่ยนแปลงทาง
ธุรกิจที่ส าคัญและประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงเพ่ือให้ฝ่ายตรวจสอบภายในสามารถวางแผนได้ครอบคลุมและเกิดประโยชน์แก่
ฝ่ายบริหารอย่างเต็มที่ 

(2) รวบรวมข้อมูลเพ่ือศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ ความเสี่ยง และ  เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของ
องค์การสะพานปลา ซึ่งอาจหมายความรวมถึง               การหารือร่วมกับ ฝ่ายบริหารเกี่ยวกับประสิทธิผลในการบริหาร
ความเสี่ยงด้วย 

(3) การประเมินความเสี่ยง 
   ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือปัจจัยต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากภายในและภายนอกขององค์การสะพาน

ปลาที่อาจท าให้วัตถุประสงค์ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ซึ่งรวมถึงสิ่งที่ไม่ดีที่อาจจะเกิดขึ้น (ความเสี่ยงที่เป็น
อุปสรรค) หรือผลที่เกิดขึ้นไม่เป็นตามความคาดหวัง (ความเสี่ยงที่เป็นความไม่แน่นอน) หรือสิ่งที่ดีที่อาจจะไม่เกิดขึ้น 
(ความเสี่ยงที่เป็นการสูญเสียโอกาส)  

 วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดท าแผนการตรวจสอบ 
 1. ก าหนดแนวทางการประเมินความเสี่ยงแต่ละกิจกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 

1.1 ก าหนดความเสี่ยงเป็น 5 ด้าน ตามแนวความเสี่ยงขององค์กร 
1.2 ก าหนดปัจจัยเสี่ยงภายใต้ความเสี่ยง 5 ด้าน 
1.3 ก าหนดกลุ่มผู้ประเมิน 
1.4 ประเมินความเสี่ยงตามประเด็นที่จะตรวจสอบ หรือตามลักษณะของกิจกรรมนั้นๆ (Inherent Risk) ซึ่งมี

ปัจจัยในการพิจารณา 2 ปัจจัย คือ ผลกระทบหากเกิดความเสี่ยงนั้น ๆ (Impact) และโอกาสเกิดของเหตุการณ์ความเสี่ยง
นั้น (Likelihood) ซึ่งหลักเกณฑ์ของการพิจารณาปัจจัยความเสี่ยงก าหนดได้ 4 ระดับ ดังนี้ 
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 ระดับ 4 ความเสี่ยงสูงมาก หมายถึง เหตุการณ์มีโอกาสเกิดบ่อยมาก และมีผลกระทบอย่างรุนแรงมาก 
 ระดับ 3 ความเสี่ยงสูง หมายถึง เหตุการณ์มีโอกาสเกิดบ่อย และมีผลกระทบอย่างรุนแรง 

ระดับ 2 ความเสี่ยงปานกลาง หมายถึง เหตุการณ์มีโอกาสเกิดปานกลาง และมีผลกระทบปานกลาง     
ระดับ 1 ความเสี่ยงต่ า หมายถึง เหตุการณ์มีโอกาสเกิดน้อย และมีผลกระทบน้อย 

เกณฑ์ในการประเมินโอกาสเกิดของเหตุการณ์ความเสี่ยงนั้น (Likelihood) และเกณฑ์การประเมินผลกระทบ หาก
เกิดความเสี่ยงนั้น (Impact) ก าหนดไว้เป็นแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
 
เกณฑ์ในการประเมินโอกาสเกิด (Likelihood) * 

ระดับที่ ระดับของโอกาส ค าจ ากัดความของแต่ละระดับ 
๕ สูงมาก ปัจจุบันก าลังเกิดขึ้น /อาจเกิดขึ้นภายในปี /เคยเกิดข้ึน

เมือ่ปีที่แล้ว 
มีโอกาสเกิด ๗๑ – ๑๐๐% 

๔ สูง อาจเกิดขึ้น ๑ ครั้งทุกๆ ๒-๓ ปี /เคยเกิดขึ้นแล้วใน
ช่วงเวลา ๒-๓ ปีที่ผ่านมา 

มีโอกาสเกิด ๖๑ - ๗๐% 

๓ ปานกลาง อาจเกิดขึ้น ๑ ครั้งทุกๆ ๔-๕ ปี /เคยเกิดขึ้นแล้วใน
ช่วงเวลา ๔-๕ ปีที่ผ่านมา 

มีโอกาสเกิด ๕๑ – ๖๐% 

๒ ต่ า อาจเกิดขึ้น ๑ ครั้งทุกๆ ๕-๑๐ ปี /เคยเกิดขึ้นแล้วใน
ช่วงเวลา ๕-๑๐ ปีที่ผ่านมา 

มีโอกาสเกิด ๓๑ – ๕๐% 

๑ ต่ ามาก เป็นไปได้ทางทฤษฎีแต่ไม่น่าจะเกิดขึ้น มีโอกาสเกิดน้อยกว่า ๓๐% 
 
เกณฑ์ในการประเมินผลกระทบ (Impact) ส าหรับผลกระทบท่ีเป็นตัวเงิน 

ระดับที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ระดับ

ความส าคัญ
ของผลกระทบ
จากความเสี่ยง 

ต่ ามาก ต่ า ปานกลาง สูง สูงมาก 

ผลกระทบต่อ
รายได ้

ก าไรสุทธิต่ ากว่า
ประมาณการน้อย

กว่าร้อยละ ๑ 

ก าไรสุทธิต่ ากว่า
ประมาณการน้อยกว่า

ร้อยละ ๑ - ๒.๕ 

ก าไรสุทธิต่ ากว่า
ประมาณการน้อย
กว่าร้อยละ ๒.๕ – 

๕ 

ก าไรสุทธิต่ ากว่า
ประมาณการน้อยกว่า

ร้อยละ ๕ – ๑๐ 

ก าไรสุทธิต่ ากว่า
ประมาณการ

มากกว่าร้อยละ 
๑๐ 

ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงาน
โครงการ 

ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานโครงการ

น้อยกว่าแผนที่
ก าหนด 

ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานโครงการ
เท่ากับแผนท่ีก าหนด 

ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานโครงการ

มากกว่าแผนท่ี
ก าหนดประมาณ
ร้อยละ ๑ – ๕ 

ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานโครงการ

มากกว่าแผนท่ีก าหนด
ประมาณร้อยละ ๖ – 

๑๐ 

ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงาน
โครงการ

มากกว่าแผนท่ี
ก าหนดเกินร้อย

ละ ๑๐ 
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เกณฑ์ในการประเมินผลกระทบ (Impact) ส าหรับผลกระทบท่ีไม่ใช่ตัวเงิน 

ระดับที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ระดับความส าคัญ
ของผลกระทบ
จากความเสี่ยง 

ต่ ามาก ต่ า ปานกลาง สูง สูงมาก 

ภาพลักษณ์และ
ช่ือเสียง 

ไม่มีการเผยแพร่ข่าว
หรือมีการเผยแพร่
ข่ า ว ใ น ว ง จ า กั ด
เฉพาะกลุ่ม แต่ไม่มี
ผลกระทบในทางลบ
ต่อภาพลักษณ์ของ 
ฝตน. 

มีการเผยแพร่ข่าวใน
ว ง จ า กั ด แ ล ะ มี
ผลกระทบในทางลบ
ต่อภาพลักษณ์และ
ช่ือ เสี ย งของ ฝตน . 
บ้างเล็กน้อย 

มีการเผยแพร่ข่าวใน
วงกว้างส าหรับสื่อ
ภายในประเทศเป็น
ช่วงระยะสั้นและมี
ผลกระทบในทางลบ
ต่อภาพลักษณ์และ
ช่ือเสียงของ ฝตน. 
ในระดับปานกลาง 

มีการเผยแพร่ข่าวใน
วงกว้างส าหรับสื่อ
ภายในประเทศและ
มีผลกระทบในทาง
ลบต่อภาพลักษณ์
แล ะ ช่ื อ เ สี ย งขอ ง 
ฝตน. ในระดับสูง 

มีการพาดหัวข่ าว
จากสื่อภายในและ
ต่างประเทศ และมี
ผลกระทบในทางลบ
ต่อภาพลักษณ์และ
ช่ือเสียงของ ฝตน. 
ในระดับสูง 

ทรัพยากรบุคคล มีผลเล็กน้อยต่อขวัญ
และ ก า ลั ง ใ จ ขอ ง
พนักงาน 

มี ผ ล ต่ อ ข วั ญ แ ล ะ
ก าลังใจของพนักงาน
ซึ่ ง อ า จ ส่ ง ผ ล ต่ อ
ประสิทธิภาพ/ผลการ
ด า เนินงานในระยะ
สั้นๆ 

มี ผ ลต่ อข วัญและ
ก า ลั ง ใ จ ก ว้ า ง ขึ้ น 
บุคลากรหลักลาออก 

มีผล ให้ อั ตร าการ
ลาออกสูง ผู้จัดการ
ห ลั ก ห ล า ย ท่ า น
ลาออก มีผลต่อการ
ด าเนินงาน 

มี ผ ล ใ ห้ พนั ก ง า น
ห ลั ก ล า ออก เ ป็ น
จ านวนมาก มีผลต่อ
การด าเนินงานของ 
อสป. และอาจเป็น
บ่อนท าลายช่ือเสียง
ของ อสป. 

กฎ ระเบยีบ 
ข้อบังคับ 

มี ก า ร ล ะ เ มิ ด ก ฎ 
ระเบียบ เล็กน้อยไม่
มีผลกระทบที่ส าคัญ 
 

มี ก า ร ล ะ เ มิ ด ก ฎ 
ระเบียบ เล็กน้อยที่
สามารถแก้ไขได้ 

มี ก า ร ล ะ เ มิ ด ก ฎ 
ร ะ เ บี ย บ  อ ย่ า ง มี
นั ย ส า คั ญ  แ ต่
สามารถแก้ไขได้ 

มี ก า ร ล ะ เ มิ ด ก ฎ 
ระเบียบอย่างมาก 
และไม่สามารถแก้ไข
ได้ 

มี ก า ร ล ะ เ มิ ด ก ฎ 
ระเบียบอย่างรุนแรง
ซึ่งส่งผลกระทบทาง
การเงินและช่ือเสียง
ของ ฝตน.  

การด าเนินงานตาม
ภารกิจอย่างต่อเนื่อง 
(BCP) 

กระบวนการและ
การด าเนินงานตาม
ภารกิจของ อสป. ไม่
หยุดชะงัก 

มีผลกระทบเล็กน้อย
ต่อกระบวนการและ
การด าเนินงานตาม
ภารกิจของ อสป. 

กระบวนการและ
การด าเนินงานตาม
ภารกิจของ อสป. 
หยุดชะงักอย่างมี
นัยส าคญั 

มีผลกระทบต่อ
กระบวนการและ
การด าเนินงานตาม
ภารกิจของ อสป. 
อย่างรุนแรงเป็น
เวลาประมาณ ๓ 
ช่ัวโมง 

การหยุดด าเนินงาน
ตามภารกิจ และ
กระบวนการเป็น
เวลามากกว่า ๓ 
ช่ัวโมง 

การบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

-ไม่มีผลกระทบต่อ
การบรรลุเป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์ของ 
อสป. 

-มีผลกระทบเล็กน้อย
ต่อการบรรลุเป้าหมาย
เชิงยุทธศาสตร์ของ 
อสป. 

-มีผลกระทบปาน
กลางต่อการบรรลุ
เ ป้ า ห ม า ย เ ชิ ง
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง 
อสป.แต่มีแนวทาง

-ไม่สามารถบรรลุ
เ ป้ า ห ม า ย เ ชิ ง
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง 
อสป. และไม่มีแนว

-ไม่สามารถบรรลุ
เ ป้ า ห ม า ย เ ชิ ง
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ข อ ง 
อสป. และอาจเป็น
อุ ป ส ร ร ค ต่ อ ก า ร
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ระดับที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ระดับความส าคัญ
ของผลกระทบ
จากความเสี่ยง 

ต่ ามาก ต่ า ปานกลาง สูง สูงมาก 

ใ น ท า ง แ ก้ ไ ข ที่
ส า ม า ร ถ ท า ไ ด้
รวดเร็ว 

ทางแก้ไขระยะสั้น
ถึงปานกลาง 

ด า เ นิ น ง า น ต า ม
ภารกิจของ อสป. 

๑.๕ พิจารณาความมีนัยส าคัญของความเสี่ยงจากผลการประเมินความเสี่ยงข้างต้น เพ่ือวางแผนว่าความเสี่ยงใด
ต้องน ามาด าเนินการก่อนหลัง โดยจัดล าดับความเสี่ยง ซึ่งก าหนดไว้ ๔ ระดับ ได้แก่ ตารางเกณฑ์ความสามารถในการ
ยอมรับความเสี่ยง 
เกณฑ์การยอมรับความเสี่ยง*  

- ระดับความเสี่ยงต่ า หมายถึง ระดับท่ียอมรับได้โดยไม่ต้องควบคุมความเสี่ยงที่ไม่ต้องมีการจัดการเพ่ิมเติม 
- ระดับความเสี่ยงปานกลาง หมายถึง ระดับที่พอยอมรับได้ แต่ต้องมีการควบคุมเพ่ือป้องกันไม่ให้ความเสี่ยง

เคลื่อนย้ายไปยังระดับท่ียอมรับไม่ได้ 
- ระดับความเสี่ยงสูง หมายถึง ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ โดยต้องจัดการความเสี่ยง เพ่ือให้อยู่ในระดับที่ยอมรับ

ได้ต่อไป 
- ระดับความเสี่ยงสูงมาก หมายถึง ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ จ าเป็นต้องเร่งรัดจัดการความเสี่ยงเพ่ือให้อยู่ใน

ระดับท่ียอมรับได้ทันที 
*หมายเหตุ เกณฑ์การยอมรับความเสี่ยง น าข้อมูลมาจากคู่มือการบริหารวามเสี่ยงขององค์การสะพานปลา (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2561 น.23) 
 
 
 
 
 
 
 
 

(4) จัดท าแผนการตรวจสอบส าหรับ 3-5 ปี และแผนการตรวจสอบประจ าปี ซึ่งจัดท าขึ้นตามผลการประเมิน
ความเสี่ยง พร้อมทั้งหารือกับฝ่ายบริหารและพิจารณาทรัพยากรที่จ าเป็นในการตรวจสอบ 

(5) น าเสนอแผนการตรวจสอบส าหรับ 3-5 ปี และแผนการตรวจสอบ ประจ าปีเสนอต่อผู้อ านวยการองค์การ
สะพานปลา เพ่ือพิจารณาก่อนน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาอนุมัติและเสนอให้คณะกรรมการองค์การ
สะพานปลาทราบภายในเดือนสุดท้ายของปีการเงินขององค์การสะพานปลา พร้อมทั้งส่งส าเนาแผนการตรวจสอบภายใน
ประจ าปีที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ให้กระทรวงการคลังและส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
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การอนุมัติการทบทวน แก้ไข ปรับปรุงแผนการตรวจสอบตามความจ าเป็นและเหมาะสม เช่นการเพ่ิมหน่วยธุรกิจ หรือการ
เปลี่ยนแปลงในวัตถุประสงค์ขององค์การสะพานปลาหรือการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยงการทบทวนปรับปรุงแก้ไขแผนการ
ตรวจสอบ จะต้องเสนอต่อผู้อ านวยการองค์การสะพานปลาพิจารณาก่อนน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ และเสนอให้คณะกรรมการองค์การสะพานปลาทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติ พร้อมทั้งส่ง
ส าเนาแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีที่ได้รับอนุมัติแล้ว ให้กระทรวงการคลังและส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
  

6.2 การวางแผนการตรวจสอบในรายละเอียด 
 การวางแผนการตรวจสอบในรายละเอียดควรสอดคล้องกับแผนการตรวจสอบระยะยาว (3 -5 ปี) และแผนการ
ตรวจสอบประจ าปี และต้องได้รับการสอบทานและอนุมัติจากผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน การวางแผนการ
ตรวจสอบสอบในรายละเอียด ต้องพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบความเสี่ยงที่ส าคัญของกิจกรรมนั้น 
ความเพียงพอและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน โอกาส เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์และการทุจริต ทั้งนี้ควรให้ครอบคลุมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน การใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัด การเก็บรักษาทรัพย์สิน การปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการวางแผนการ
ตรวจสอบในรายละเอียดประกอบด้วย 

(1) ประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบ วันก าหนดงานแล้วเสร็จ และจัดท าสรุปภาพรวมของ
หน่วยงานที่จะตรวจสอบ 

(2) ก าหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบกิจกรรมที่กิจกรรมที่ก าหนดไว้ โดยวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบจะต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และวัตถุประสงค์ขององค์การสะพานปลา 

(3) สอบทานข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะท าจะท าการตรวจสอบ เช่น นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง ผลการตรวจสอบงวดก่อน เอกสารหลักฐานต่าง ๆ  

(4) ส ารวจข้อมูลขั้นต้น หารือกับผู้บริหารหน่วยรับตรวจ ที่จะท าหารตรวจสอบและบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร 
รวมทั้งขอความเห็นในประเด็นเกี่ยวกับนโยบายระเบียบ วิธีปฏิบัติและการด าเนินงาน ข้อโต้แย้งที่มีสาระส าคัญ 

(5) ประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อมทั้งจัดท าแผนการตรวจสอบในรายละเอียด โดยก าหนด
วิธีการตรวจสอบตามความเสี่ยงและการควบคุม 

(6) หารือกับผู้ตรวจสอบภายใน ในประเด็นเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบและประมาณการเวลาในแต่ละช่ว งของงาน
ตรวจสอบ 

(7) ทดสอบระบบโดยการปฏิบัติตาม เพ่ือท าความเข้าใจในกิจกรรมที่จะท าการตรวจสอบ โดยการสัมภาษณ์ 
วิเคราะห์ข้อมูลและการบันทึกแผนภาพการปฏิบัติงาน ( Flow Chart)  

(8) ก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานและแนวทางในการตรวจสอบ การสุ่มตัวอย่างการทดสอบรายการ 
 
 
 
 
 

 การสอบทานข้อมูลเบื้องต้น 
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 การสอบทานข้อมูลการตรวจสอบก่อนส ารวจข้อมูลขั้นต้น เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในได้รับทราบถึง
ลักษณะการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ และบางประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ตั้งข้อสังเกตไว้ในการตรวจสอบครั้งก่อน 

วัตถุประสงค์ของการสอบทานข้อมูลเบื้องต้น 
1)  เพ่ือให้ทราบสถานภาพของหน่วยรับตรวจ ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ การตลาดเทคโนโลยี การให้บริการ 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการบริหาร สไตล์ของผู้บริหาร โครงสร้างของหน่วยรับตรวจ สถานที่ตรวจสอบ แผนการ
ให้บริการและการ ควบคุม 

2) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
3) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลขั้นต้นในการวางแผนจัดสรรบุคลากร ระยะเวลาการตรวจสอบ 
4) เตรียมความพร้อมในการตรวจสอบปัญหาที่ผิดปกติหรือปัญหาที่ส าคัญ 
5) เพ่ือประเมินการควบคุมภายใน รวมทั้งโอกาสเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และโอกาสเกิดการ

ทุจริต 
6) เป็นข้อมูลเบื้องต้นท่ีใช้จัดท าแผนการตรวจสอบในรายละเอียดและกระดาษท าการ 

 

 แหล่งข้อมูล 
1) วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการตรวจสอบ 
2) นโยบาย แผน กระบวนการท างาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบที่ส าคัญต่อการ

ปฏิบัติงานและการรานงาน 
3) ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจ เช่น ค าบรรยายลักษณะงาน จ านวนและชื่อของพนักงานและ

รายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงาน 
4) ข้อมูลงบประมาณ ผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ และข้อมูลทางการเงิน เกี่ยวกับ

กิจกรรมที่ตรวจสอบ 
5) กระดาษท าการของการตรวจสอบครั้งก่อน เพ่ือให้ทราบสภาพแวดล้อมการควบคุม ระบบการ

ควบคุมภายใน จุดอ่อน ความเสี่ยง ประเด็นปัญหาที่ยังไม่แก้ไขจากการตรวจสอบครั้งก่อน 
6) ผลการตรวจสอบอ่ืน ๆ ซึ่งรวมถึงรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก รายงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบที่องค์การสะพานปลาแต่งตั้ง ฯลฯ 
7) แฟ้มเอกสารโต้ตอบระหว่างหน่วยรับตรวจกับองค์การสะพานปลา เพ่ือก าหนดประเด็นส าคัญในการ

ตรวจสอบ 
8) การมอบอ านาจหรือข้อก าหนดพิเศษอ่ืน ๆ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร 

 การส ารวจข้อมูลขั้นต้น 
การส ารวจข้อมูลขั้นต้น เป็นกระบวนการที่ใช้ในการรวบรวม จัดเรียงสรุปและประเมินข้อมูล เพ่ือใช้ในการปรับปรุงพัฒนา
แผนการตรวจสอบ และเป็นเครื่องมือที่ดีในการน าเอาทรัพยากรของฝ่ายตรวจสอบมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลที่สุด 
 
 
 

                   เทคนิคการส ารวจข้อมูล 
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1) การประชุม เพ่ือส ารวจข้อมูลขั้นต้น เป็นการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยรับ
ตรวจที่ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานในรายละเอียด เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในเกิด
ความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติงาน 

2) การสังเกตการณ์และการสอบถาม ใช้สังเกตวิธีปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน และ
สอบถามเพ่ือยืนยันความเข้าใจ ขั้นตอนนี้จะท าให้ได้มาซึ่งหลักฐานเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานจริง ท าให้เห็นทางเดินของเอกสารและ/หรือระบบ 

3) การส ารวจพ้ืนที่จริง เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการด าเนินงานบรรยากาศ
ในการท างาน สิ่งอ านวยความสะดวก ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนงานต่างๆ และผัง
การท างาน 

4) เอกสารหลักฐานต่างๆ ผู้ตรวจสอบภายในต้องเข้าใจการด าเนินงานของหน่วยรับ
ตรวจ เพื่อจะสามารถประเมินระบบการควบคุมภายในว่ามีเพียงพอหรือไม่ เอกสาร
หลักฐานที่เก็บไว้ในแฟ้มถาวรใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงที่ใช้ในการประเมินระบบการ
ควบคุมภายในและวิธีการตรวจสอบเช่น 

Flowcharts, การอ้างอิงนโยบายในการด าเนินงาน และข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งและส่วนประประกอบอ่ืนในสภาพแวดล้อม
ของหน่วยรับตรวจ 

5) วิธีการตรวจสอบเชิงวิ เคราะห์ โดยท าการเปรียบเทียบผลที่ เกิดขึ้นจริงกับ
งบประมาณ ตรวจสอบแนวโน้มจากปีหนึ่งไปอีกปีหนึ่ง หรือแนวโน้มของหลาย ๆ ปี 
ดูการบันทึกข้อมูลที่ข้อที่ผิดปกติโดยวิธีการ Scan ข้อมูลเป็นต้น 

 การประเมินการควบคุมภายใน หมายถึง การพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับเป้าหมาย (Purpose)  
ประสิทธิผล (Effectiveness) จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ว่ามีและเป็นอยู่ในระดับใด โดยการสอบ
ทานและทดสอบ ทั้งโดยวิธีการทดสอบการควบคุมภายใน (Compliance  Test) และ/หรือ การทดสอบรายการ 
(Substantive Test)  ในการประเมินระบบควบคุมภายใน ผู้ ตรวจสอบภายในอาจใช้  ICQ (Internal Control 
Questionnaires) ซึ่งเป็นชุดของกลุ่มค าถามที่เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ เพ่ือช่วยให้สามารถ
วางแผนการสอบถามระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่ได้อย่างมีหลักเกณฑ์มากข้ึน 

 แนวทางการตรวจสอบ 
  แนวทางการตรวจสอบควรก าหนดวัตถุประสงค์ วิธีการรวบรวมเอกสารหลักฐาน เช่นการ
สังเกตการณ์ การสอบถาม การทดสอบ การค านวณ เป็นต้น โดยในการจัดท าแนวทางการตรวจสอบจะต้องพิจารณาตาม
ผลการประเมินความเสี่ยง แนวทางการตรวจสอบจะต้องระบุให้มีการรวบรวมเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน รัดกุม ควรระบุ
ขอบเขตในการปฏิบัติงาน เช่น ระบุจ านวนตัวอย่างในการรวบรวมเอกสารหลักฐาน 
 
 
 

  6.3 การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
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    6.3.1 การประชุมเปิดการตรวจสอบ 
  ก่อนเริ่มงานตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบภายในจะจัดให้มีการประชุมร่วมกับหน่วยรับตรวจ 
เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอบเขตงาน ระยะเวลาของแผนการตรวจสอบอย่างคร่าว ๆ เพ่ือให้หน่วยรับตรวจทราบ และเป็น
การเปิดโอกาสให้ผู้ตรวจสอบภายในสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ    หน่วยรับตรวจ ท าให้เกิดความร่วมมือในการท างานช่วย
ให้ได้ข้อมูลที่จ าเป็นในการตรวจสอบ 
 ในการประชุมเปิดงานตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบภายในควรติดต่อกับหน่วยรับตรวจ และตก
ลงเวลาเพ่ือประชุมเปิดงานตรวจสอบ การประชุมจะมีทีมผู้ตรวจสอบภายใน ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของ
หน่วยรับตรวจเข้าร่วมประชุม โดยผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายในหรือ       ผู้ได้รับมอบหมายจะเป็นผู้น าการประชุม 
วาระการประชุมจะมีการชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอบเขตของการตรวจสอบ เป้าหมาย ลักษณะของการตรวจสอบ รายชื่อ
ผู้ตรวจสอบภายในและระยะเวลาในการท างานโดยประมาณ อาจแจ้งถึงเอกสารที่ต้องการสอบทานบุคคลที่ต้องการ
สัมภาษณ์ การท างานที่ต้องสังเกตการณ์ หลังการประชุมเสร็จฝ่ายตรวจสอบภายในต้องจัดท ารายงานการประชุมโดยสรุป
สาระส าคัญที่จะได้จากการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร 
 

   6.3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
  ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแนวทางที่ได้รับอนุมัติ มีดังนี้ 

1) การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
- การทดสอบรายการ โดยท าการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่นการสังเกตการณ์การ

ปฏิบัติงาน การตรวจสอบหลักฐาน ฯลฯ และด าเนินการวิเคราะห์และสรุปผล 
- รวบรวมเอกสารหลักฐาน โดยใช้วิจารณญาณของผู้ตรวจสอบภายใน เพ่ือให้ได้เอกสาร

หลักฐานที่เพียงพอ เชื่อถือได้ เกี่ยวข้องและมีประโยชน์ 
- การสุ่มตัวอย่างเป็นส่วนหนึ่งของเทคนิคการรวบรวมหลักฐานการตรวจสอบประเภทหนึ่ง ซึ่ง

การเลือกตัวอย่างขึ้นมานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจแทนการตรวจในรายละเอียดทั้งหมด 
(100%) โดยทั่วไปมี 2 วิธีคือ การใช้วิธีสุ่มตัวอย่างทางสถิติ (Statistical Sampling) ซึ่งอาจ
ใช้การเลือกจากตารางสุ่ม การเลือกจากกลุ่มหรือประเภทที่จัดไว้ การเลือกตามมูลค่า และ
การใช้ดุลยพินิจในการสุ่มตัวอย่าง (Judgment  Sampling)  โดยใช้วิจารณญาณของผู้
ตรวจสอบภายในในการสุ่มตัวอย่าง หรือก าหนดขนาดตัวอย่างแทนที่จะใช้วิธีการทางสถิติใน
สถานการณ์บางอย่าง เช่น กรณีเร่งด่วน หรือมีเวลาในการตรวจสอบน้อยมาก 

2) ผู้ตรวจสอบภายใน ควรหารือกับหน่วยรับตรวจในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน เพ่ือยืนยันความ
เข้าใจและขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม 

3) การบันทึกหลักฐานและผลการตรวจสอบในกระดาษท าการ เพ่ือเป็นหลักฐานในการปฏิบัติงาน
ให้ใช้มาตรฐานเดียวกันตามที่ก าหนด ทั้งในด้านรูปแบบและการจัดเก็บ รวมถึงการเปิดเผยต่อ
บุคคลภายในและภายนอกองค์กร 

4) การสอบทานและลงนามในกระดาษท าการ  โดยผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายในหรือผู้
ตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมาย 
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5) การประชุมกับผู้บริหารหน่วยรับตรวจ โดยมีการก าหนดระยะเวลาอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน หรือความคืบหน้าในการปฏิบัติงานตรวจสอบ ซึ่งจะท าให้มั่นใจว่าการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด และมีการสอบทานผลการตรวจสอบอย่างเหมาะสม 

 

    6.3.3  กระดาษท าการและหลักฐานการตรวจสอบ 
  กระดาษท าการ เป็นบันทึกข้อมูลที่ได้มาและการวิเคราะห์ที่ได้จัดท าขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในและเอกสารต่าง ๆ ที่ผู้ตรวจสอบภายในรวบรวมขึ้นจากภายในและภายนอกหน่วยรับ
ตรวจ รวมทั้งสรุปผลการปฏิบัติงานเพ่ือใช้ในการเขียนรายงานการตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางแก้ไขข้อบกพร่อง และ
เป็นหลักฐานเชื่อมโยงระหว่างรายงานและการตรวจสอบว่าได้ด าเนินการมาอย่างไร 
 การบันทึกรายละเอียดในกระดาษท าการ 

1. การบันทึกการตรวจสอบภายในในการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง ควรประกอบด้วย 
(1) วัตถุประสงค์และขอบเขตการปฏิบัติงาน 
(2) แนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ 
(3) รายละเอียดของวัตถุประสงค์ของหน่วยธุรกิจหรือกิจกรรมที่ท าการตรวจสอบ 
(4) ความเสี่ยง การควบคุมภายในและปัจจัยอ่ืนที่มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ

หน่วยธุรกิจหรือกิจกรรมที่ท าการตรวจสอบ รวมถึงเกณฑ์ในการประเมินผลที่
ผู้ตรวจสอบภายในใช้ในการประเมิน 

(5) การประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง การค้นหาจุดอ่อนและความ
ไม่มีประสิทธิผล การควบคุมท่ีมากเกินไป ความไม่คุ้มค่าของการควบคุม 

(6) การแสดงความเห็น 
(7) ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข 
(8) ประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายในและฝ่ายบริหารยังหาข้อยุติร่วมกันไม่ได้ 
(9) การเปิดเผยการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการตรวจสอบ

ภายในและเหตุผลของการไม่ปฏิบัติตาม ประกอบด้วย 
    9.1 มาตรฐานที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้อย่างเต็มที่ 
    9.2 เหตุผลของการไม่ปฏิบัติตาม และ 
    9.3 ผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานในการปฏิบัติงานตรวจสอบนี้ 
     (10) ปัจจัยบ่งชี้การทุจริตที่อาจพบจาการตรวจสอบ 
    (11) บันทึกแนวทางในการรายงานผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 2. การบันทึกสิ่งที่ตรวจพบจากการตรวจสอบ ( Audit Finding) ในกระดาษท าการควร 
ประกอบด้วย 
   (1) หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ ( Criteria) คือนโยบายกระบวนการ มาตรฐาน 
กฎระเบียบต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้ซึ่งหน่วยรับตรวจจะต้องรับทราบและปฏิบัติตาม 
  (2) สภาวการณ์หรือสภาพที่เกิด (Condition) คือ สถานการณ์หรือสิ่งที่ เกิดขึ้นจริง
ในขณะที่เข้าท าการตรวจสอบ หรือประเด็นปัญหาส าคัญที่พบ 
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                       (3)  สาเหตุ (Cause) คือ สาเหตุของปัญหา เป็นหน้าที่ของหน่วยรับตรวจที่จะ
แก้ปัญหา โดยมีผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ให้ค าปรึกษาควรระบุสาเหตุที่เป็นต้นเหตุจริง (Root Cause) ที่ท าให้เกิดสภาพ
ปัญหานั้น ซึ่งหากแก้ไขที่ต้นเหตุแล้วไม่ควรเกิดปัญหานั้นอีก โดยอาจจะใช้เทคนิคการถามว่าท าไมซ้ า ๆ จะช่วยให้ทราบ
สาเหตุลึกลงไปจนถึงระดับต้นเหตุจากข้อแก้ตัว (Excuse) หรือเป็นสาเหตุเฉพาะกรณีอย่างผิวเผิน 
 ตัวอย่าง   ถาม : ท าไมคนไม่พอ             ตอบ: เพราะคนไม่พอ 
 ถาม: ท าไมไม่ทราบว่างานมาก  ตอบ: เพราะไม่ได้วางแผน     เตรียมการให้ดี 
 ดังนั้น สาเหตุคือการไม่ได้วางแผนเตรียมการให้ดี 
  (4)    ผลกระทบ (Effect) คือ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงหรืออาจเกิดขึ้นได้จาก
สถานการณ์นั้น ๆ ได้แก่ ความเสี่ยงและผลเสียหายจากสภาพที่เกิด ทั้งที่เกิดแล้วและที่จะเกิดต่อไปหากไม่แก้ไขปัญหานั้น
ผลกระทบอาจพิจารณาได้จากหลายส่วน เช่น ความเสี่ยงและผลเสียหาย ความล่าช้าที่มีต่อวัตถุประสงค์ แผนงาน 
กระบวนการ ผู้ปฏิบัติงาน ลูกค้า คู่ค้า สังคม สาธารณชน สิ่งแวดล้อม โดยควรแสดงในรูปเชิงปริมาณ เช่น จ านวนเงิน 
จ านวนวัน จ านวนคน จ านวนหน่วย และอาจไม่ใช่จ านวน เช่นโอกาสที่เสียไป ชื่อเสียง เป็นต้น การระบุผลกระทบตาม
ระดับความเสี่ยง จ านวนเงิน จะแสดงความมีนัยส าคัญ และไม่ควรกล่าวเกินจริงโดยไม่มีหลักฐาน เช่น อาจเกิดการทุจริต 
เพราะผู้ตรวจสอบควรขยายผลการตรวจหากสงสัยหรือพบสัญญาณเตือนภัยว่า เป็นพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต 
  (5)    ข้อเสนอแนะ ( Recommendations) ที่ตรงต่อปัญหา และควรให้ทางเลือก
และข้อเสนอแนะท่ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการจัดแก้ปัญหา โดยเน้นถึงความจ าเป็นและทางเลือกในสิ่งที่ปฏิบัติ
ได้และความคุ้มค่าของการแก้ไข ซึ่งสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในแต่ละวัตถุประสงค์ นอกจากนี้ ในกรณีที่
มีการแก้ไขระหว่างการตรวจสอบแล้ว ควรระบุให้ทราบในรายงานการตรวจสอบด้วย 
  (6)    การแสดงความเห็นของหน่วยรับตรวจ เกี่ยวกับข้อตรวจพบ และแผนในการ
ด าเนินการปรับปรุง 
  (7)    ประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายในและหน่วยรับตรวจยังหาข้อยุติร่วมกันไม่ได้ 
  (8)    ประเด็นอื่นที่ควรพิจารณา 
 3. การก าหนดดัชนีอ้างอิงกระดาษท าการหรือรหัสกระดาษท าการ 
  (Working paper reference : W/P Ref.) 
  3.1 ให้ใส่ดัชนีอ้างอิงกระดาษท าการที่มุมขวาบน 
  3.2 การให้ดัชนีควรมีล าดับชั้นของการสนับสนุนข้อมูลระหว่างกัน เช่น 
   ตัวอย่างที่ 1 
    ดัชนี F –ลน-3-17 หมายถึง หน้าที่ 17 ของกระดาษท าการลูกหนี้
ส่วนที่ 3 ซึ่งเป็นการตรวจเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน 
    นอกจากนี้ ดัชนีที่ใช้อ้างอิงระหว่าง แนวทางการตรวจสอบกับ
กระดาษท าการหลัก และกระดาษท าการหลักกับกระดาษท าการย่อย ควรสื่อให้เข้าใจการเชื่อมโยงกัน 

ตัวอย่างที่ 2 
    ดัชนี F – 101 หมายถึง การใช้ดัชนีโดยใช้สื่อการเชื่อมโยงการ
ตรวจสอบทางการเงินระหว่างแนวการตรวจสอบตามวิธีการ 
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   ตรวจสอบที่ 1 กับกระดาษท าการหลักชุดที่ 1 
    ดัชนี F – 101-1 หมายถึง การใช้ดัชนีโดยการสื่อการเชื่อมโยง 
ระหว่างกระดาษท าการหลักชุดที่ 1 กับกระดาษท าการย่อยชุดที่ 1 
  3.3  ดัชนีอ้างอิงกระดาษท าการอ่ืน (Cross-indexing) ทั้งที่มาและที่ไปอยู่ใน
เนื้อหาต้องตรงกัน ปรากฏตามบัญชีตัวอย่างกระดาษท าการในภาคผนวก ล าดับที่ 15 หน้าที่ 31 

                    การรวบรวมและการเก็บรักษากระดาษท าการ 
 

          ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องรวบรวมกระดาษท าการทั้งหมดไว้ในแฟ้มให้เรียบร้อยเพ่ือสะดวกในการ
ค้นหา หรืออ้างอิงในภายหลัง โดยแยกเก็บไว้ในแฟ้ม 2 ประเภท ดังนี้ 

1. แฟ้มถาวร หมายถึง แฟ้มที่รวบรวมกระดาษท าการที่มีความส าคัญ และเป็นประโยชน์ต่อ
การตรวจสอบตลอดไป เช่น 

1) หน่วยรับตรวจและภารกิจหลัก 
2) ผังการจัดองค์การ การแบ่งส่วนงาน นโยบายบริหารและการด าเนินงาน 
3) ขอบเขตอ านาจของเจ้าหน้าที่ และผู้บริหารแต่ละต าแหน่งและตัวอย่างลายมือชื่อ

ของผู้เกี่ยวข้อง 
4) ระบบการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานและคู่มือการปฏิบัติงาน 
5) ระบบบัญชีและนโยบายการบัญชี 
6) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ประกาศ และอ่ืน ๆ  
7) ส าเนาหนังสือสัญญา หรือข้อตกลงที่มีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลายาวนาน 
8) รายงานการตรวจสอบของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
9) รายงานการตรวจสอบภายในแต่ละปี 
10)  ส าเนารายงานการประชุม 
11)  อ่ืน ๆ 

  2. แฟ้มปัจจุบัน หมายถึง แฟ้มที่รวมกระดาษท าการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงานตรวจสอบ
ของหน่วยรับตรวจ เฉพาะที่ด าเนินการอยู่ในปีงบประมาณปัจจุบันเท่านั้น เช่น 
    1) แผนการตรวจสอบและแผนงานการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ 
    2) หนังสือโต้ตอบกับหน่วยรับตรวจในระหว่างปีงบประมานที่ตรวจ 
    3) แบบสอบถามการควบคุมภายในที่ได้รับกลับ 
    4) กระดาษท าการงบทดลอง 
    5) กระดาษท าการสรุปรายการบัญชีในบัญชีต่างๆ 
    6) กระดาษท าการวิเคราะห์ และพิสูจน์ความถูกต้องของยอดคงเหลือตามบัญชี 
    7) กระดาษท าการบันทึกผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานต่าง ๆ 
    8) หนังสือยืนยันยอดหนี้ 
    9) กระดาษท าการบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ในเชิงเปรียบเทียบข้อมูลที่ที่ส าคัญต่าง ๆ ใน
การด าเนินงาน รวมทั้งข้อข้อมูลทางสถิติที่เก่ียวข้อง 
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        10) รายงานผลการตรวจสอบ 
        11) หนังสือถึงผู้บริหารหน่วยรับตรวจระบุถึงจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องที่ตรวจ  พบ 
พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
        12) อ่ืน ๆ 
    การควบคุมและเก็บรักษากระดาษท าการ : ควรเก็บกระดาษท าการเฉพาะที่ส าคัญ หรือ
ที่อ้างอิงในรายงาน ส่วนที่หมดความจ าเป็นควรท าลาย รวมทั้งควรส่งเอกสารคืนหน่วยงานเจ้าของเรื่องเมื่อเสร็จงาน
ตรวจสอบนั้นแล้ว โดยระยะเวลาการจัดเก็บกระดาษท าการให้จัดเก็บตามเวลาที่มีกฎหมายหรือระเบียบขององค์การ
สะพานปลาก าหนดไว้ นอกจากนี้การเปิดเผยกระดาษท าการต่อผู้รับการตรวจ เปิดเผยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องในรายงาน
เท่านั้น (ไม่ควรเปิดเผยวิธีการตรวจในรายละเอียด) และในส่วนของรายงานการตรวจสอบต้องได้รับอนุมัติก่อนจึงเสนอ
ผู้รับรายงานได้ ส าหรับการเปิดเผยต่อบุคคลภายในให้เปิดเผยแก่บุคคลที่มีอ านาจหน้าที่ โดยต้องได้รับอนุญาตจาก
ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ส าหรับการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก ต้องได้รับอนุญาตจากผู้อ านวยการองค์การ
สะพานปลา 
  6.3.4 การสอบทานงาน 
     ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายในจะต้องรับผิดชอบการสอบทานงาน แต่อาจ
มอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโสหรือหัวหน้าทีมตรวจสอบแต่ละงานตรวจท าการสอบทานงานแทนได้ ทั้งนี้ เพ่ือให้
เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดทุกขั้นตอนความก้าวหน้าและคุณภาพหลักฐาน
การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนการตรวจและมาตรฐานการตรวจสอบ การสอบทานให้บันทึกไว้เป็นหลักฐานในกระดาษท า
การ หรือจัดท าเป็นเอกสารและเก็บเป็นส่วนหนึ่งของกระดาษท าการ หรือจัดท าเป็นเอกสารและเก็บเป็นส่วนหนึ่งของ
กระดาษท าการ 
 

   ขั้นตอนการสอบทานงาน 
1) หลักฐานการสอบทานงาน ต้องลงลายมือชื่อผู้สอบทาน และวันที่ท าการสอบทานไว้ใน

กระดาษท าการแต่ละชิ้นหลังจากท่ีท าการสอบทานเสร็จแล้ว 
2) เทคนิคการตรวจทานอ่ืนๆ ซึ่งแสดงถึงหลักฐานว่ากระดาษท าการได้ผ่านการสอบทาน

งานจากผู้รับผิดชอบแล้ว ประกอบด้วยการท า Checklist การสอบทานกระดาษท าการ 
และ/หรือจัดท าบันทึกที่ระบุลักษณะขอบเขตและผลของการสอบทานงาน 

3) ผู้สอบทานควรบันทึก หรือจัดท าบันทึกการสอบทานเกี่ยวกับค าถามที่เกิดขึ้นจากขึ้น
ตอนการสอบทานงาน ตลอดจนสิ่งที่ต้องการให้ปฏิบัติเพ่ิมเติม และมีการสอบทานซ้ าอีก
ครั้งเมื่อผู้จัดท าได้อธิบายข้อสงสัยหรือปฏิบัติเพ่ิมเติมแล้ว โดยจะต้องระมัดระวังและ
แน่ใจว่ากระดาษท าการเป็นหลักฐานที่เพียงพอในการตอบค าถามที่เกิดขึ้นระหว่างการ
สอบทานได้ กรณีที่ต้องแก้ไขหรือปฏิบัติงานเพ่ิม ให้ผู้สอบทานระบุเรื่องที่สอบทาน 
กระดาษท าการอ้างอิง และสิ่งที่ให้แก้ไขหรือปฏิบัติงานเพ่ิม แล้วให้ผู้แก้ไขลงนามเมื่อได้
แก้ไขหรือปฏิบัติงานเพ่ิมแล้ว ปรากฏตามบัญชีตัวอย่างกระดาษท าการแนบท้ายใน
ภาคผนวก ล าดับที่ 12 หน้า 26-27 
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4) แนวทางการสอบทานกระดาษท าการ คือ ผู้สอบทานงานต้องดูว่ากระดาษท าการให้
สารสนเทศที่เพียงพอต่อการรายงาน เป็นหลักฐานเพียงพอ ครบถ้วนพร้อมที่จะ
สนับสนุนข้อสรุปและผลการตรวจสอบได้แล้วหรือยัง และเป็นไปตามหลักการจัดท า
กระดาษท าการหรือไม่นอกจากนี้ การจัดท ากระดาษท าการสอบทานงานตรวจสอบ 
(Review Note) เป็นหลักฐานในการสอบทาน โดยมีข้อควรระวังในการสอบทานงาน
ดังนี้ 

4.1 วิธีการตรวจสอบสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ หรือไม่  
4.2 ผู้ตรวจสอบภายในได้ตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานได้ครบทุ กวิธีการ

ตรวจสอบ หรือไม่ 
4.3 มีการระบุรหัสกระดาษท าการครบถ้วนหรือไม่ และสามารถเชื่อมโยงระหว่าง

แนวทางการตรวจสอบกับกระดาษท าการได้อย่างครบถ้วนหรือไม่ 
4.4 ผู้ตรวจสอบภายในจัดท ากระดาษท าการรองรับทุกวิธีการตรวจสอบ หรือไม่ 
4.5 มีการจัดท าสรุปผลเบื้องต้น หรือไม่ 

 

  6.3.5 การประชุมเพื่อออกรายงานการตรวจสอบ 
   ผู้ตรวจสอบภายในต้องปรึกษาหารือถึงผลการตรวจสอบ และข้อเสนอแนะกับผู้บริหารของ
หน่วยรับตรวจก่อนที่จะรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยการปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อสรุปและข้อเสนอแนะ ปกติอาจท า
ในระหว่างตรวจสอบ และ/หรือภายหลังจากการตรวจสอบ การปรึกษาหารือจะช่วยให้เกิดความมั่นใจว่าไม่มีความเข้าใจ
ผิด หรือการตีความผิดเกิดข้ึนโดยให้โอกาสแก่หน่วยรับตรวจชี้แจงสิ่งที่ตรวจพบ ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 
   การประชุมเพ่ือจัดท ารายงานการตรวจสอบควรเป็นการประชุมร่วมกับผู้บริหารของหน่วยรับ
ตรวจที่เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบหลักในกิจกรรมหรือกระบวนการที่ท าการตรวจสอบ โดยการน าเสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบต่อผู้บริหารหน่วยรับตรวจ เพ่ือหารือและขอความเห็นของผู้บริหารหน่วยรับตรวจเกี่ยวกับการตรวจพบ และ
แผนในการด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 
   ผู้เข้ามามีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือและสอบทานรายงานอาจจะมีหลายระดับ อาจแตกต่าง
กันในแต่ลักษณะงาน แต่จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานอย่างละเอียด และต้องเป็นผู้ที่สามารถอนุมัติให้
ด าเนินการแก้ไขการปฏิบัติงานจากสิ่งที่ตรวจสอบได้เสนอแนะ 
 

  6.3.6 การจัดการกับข้อโต้แย้ง 

   ความเห็นของหน่วยรับตรวจ เกี่ยวกับข้อสรุปการตรวจสอบหรือข้อแนะน า อาจรวมไว้ใน
รายการตรวจสอบ หากมีการโต้แย้งของผู้ตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจ ผู้ตรวจสอบภายในควรพยายามหาข้อตกลง
ในผลของการตรวจสอบและแผนการปรับปรุงแก้ไขท่ีหน่วยรับตรวจไม่เห็นด้วยกับผลการตรวจสอบ รายงายการตรวจสอบ
อาจระบุถึงจุดที่ไม่เห็นด้วยและเหตุผล ค าวิจารณ์ท่ีเขียนไว้ของหน่วยรับตรวจ   
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  6.3.7 การประชุมปิดการตรวจสอบ 

   เมื่อการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ครบถ้วนตามแผนงานทุกกิจกรรมและ
กระบวนการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ขอบเขตและเป้าหมายการตรวจสอบแล้ว ฝ่ายตรวจสอบภายในจะต้องจัดให้มีการ
ประชุมร่วมกับหน่วยรับตรวจ เพ่ือประชุมปิดการตรวจสอบ 
   การประชุมปิดการตรวจสอบ จะมีทีมผู้ตรวจสอบภายในผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของหน่วยรับ
ตรวจเข้าร่วมประชุม โดยผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะเป็นผู้น าการประชุม วาระการ
ประชุมจะมีการชี้แจงประเด็นปัญหาที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขการแสดงความเห็นของหน่วยรับตรวจ
เกี่ยวกับประเด็นที่ตรวจพบ ประเด็นปัญหาที่ยังหาข้อยุติร่วมกันไม่ได้ หลังการประชุมเสร็จ ฝ่ายตรวจสอบภายในต้อง
จัดท ารายงานการประชุม โดยสรุปสาระส าคัญที่ได้จากการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบ
ภายในหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบในการเสนอรายงานสรุปผลการตรวจสอบ 
 

   6.4  การรายงานผลการตรวจสอบ (ฉบับสมบูรณ์) 

    ฝ่ายตรวจสอบภายใน ต้องจัดท ารายงานผลการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์อักษร เสนอต่อ 
ผู้อ านวยการองค์การสะพานปลา เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ โดยรายงานผลการตรวจสอบ ต้องมีความถูกต้อง เที่ยงธรรม 
ชัดเจน กระชับและสร้างสรรค์ และควรน าเสนออย่างรวดเร็วภายใน 1 เดือน ภายหลังการปฏิบัติงานตรวจสอบเสร็จสิ้น
ทั้งนี้เพ่ือใช้ในการสื่อสารกับฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา และเพ่ือให้ฝ่ายบริหารได้
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขได้ทันเวลา ทั้งนี้หากผู้อ านวยการองค์การสะพานปลาเห็นชอบตามรายงานผลการตรวจสอบ ฝ่าย
ตรวจสอบภายในจะต้องน ารายงานผลการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลาพิจารณา
โดยเร็ว ในกรณีที่ผู้อ านวยการองค์การสะพานปลามีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนในประเด็นข้อเสนอแนะใด ผู้อ านวยการฝ่าย
ตรวจสอบภายในจะต้องหารือกับผู้อ านวยการองค์การสะพานปลาและผู้บริหารระดับสูง หากไม่ได้ข้อยุติควรน าเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา และ/หรือคณะกรรมการองค์การสะพานปลาเพ่ือพิจารณาต่อไป 
     

    รายงายผลการตรวจสอบประกอบด้วย 
1. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
3. บทคัดย่อส าหรับผู้บริหาร 
4. รายละเอียดของข้อตรวจพบ ซึ่งระบุ 

- ข้อตรวจพบ ปัญหา ผลกระทบ และความเสี่ยง 
- ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 
- ความเห็นของหน่วยรับตรวจ เกี่ยวกับข้อตรวจพบ 
- ประเด็นอ่ืน ๆ ที่ควรพิจารณา 
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   6.5  การติดตามผล 
   ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน จะต้องติดตามการด าเนินงานตามรายงานผลการตรวจสอบที่
คณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว โดยจัดท าแบบรายงานผลการปฏิบัติ
ตามข้อเสนอแนะส่งให้ผู้บริหารหน่วยรับตรวจหรือผู้บริหารส่วนงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
ข้อเสนอแนะภายในเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี่การติดตามผลเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าผู้บริหารหน่วยรับตรวจหรือผู้เกี่ยวข้องได้
น าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลและทันกาล 
   ผู้บริหารระดับสูง มีสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการสั่งการที่เพียงพอ โดยผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการประเมินการสั่งการของผู้บริหารระดับสูงในเวลาที่เหมาะสม หรือผู้บริหาร
ระดับสูงอาจจะใช้ดุลยพินิจยอมรับความเสี่ยงจากการไม่ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ ซึ่งควรเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการองค์การสะพานปลาได้รับทราบการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงในการยอมรับความ
เสี่ยงไว้ โดยไม่ปรับปรุงแก้ไขตามรายงานการตรวจสอบ 
 หมายเหตุ ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ตามข้อ 4. ไม่มีผลบังคับใช้กับการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบที่ไม่มี  หน่วยรับตรวจ และ/หรือ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี มติคณะกรรมการ
องค์การสะพานปลา มติคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา ประกาศ และค าสั่งที่เกี่ยวข้องที่ก าหนดไว้เป็น
อย่างอ่ืน ตัวอย่างเช่น 

(1) การปฏิบัติงานตรวจสอบตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
และหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 ข้อ 27 วรรคที่สอง 

(2) การปฏิบัติงานตรวจสอบเฉพาะจุด (Spot Check) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบฯ
มอบหมาย หรือตามที่ผู้อ านวยการมอบหมาย รวมถึงการปฏิบัติงานตรวจสอบอ่ืนๆที่อาจ
ต้องด าเนินการแบบลับหรือไม่แจ้งล่วงหน้าเพื่อประสิทธิผลของงาน 

(3) การปฏิบัติงานตรวจสอบอ่ืน ๆ ที่ไม่มีหน่วยรับตรวจ เช่น การรวบรวมข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ 
วางแผน ปรับปรุงงาน ประกอบการรายงานผลของรายงานบางเรื่องโดยอาจต้องรายงาน
เป็นระยะ ๆ ได้แก่ รายงานทางการเงินรายปีหรือรายไตรมาส รายงานผลการบริหารความ
เสี่ยงรายไตมาส เป็นต้น 

 

 7. การรายงานรายไตรมาสและรายงานประจ าปี 
      7.1  ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่จัดท ารายงานรายไตรมาสเสนอต่อผู้อ านวยการ
องค์การสะพานปลาและคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลาอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ภายใน 60 วัน 
นับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส ซึ่งเป็นการรายงานตามความคืบหน้าในการปฏิบัติงานตามแผน การรายงานรวมถึงความ
เสี่ยงที่ส าคัญและประเด็นเกี่ยวกับการควบคุมภายใน การก ากับดูแล ประเด็นครั้งก่อนที่ยังไม่ได้แก้ไข และประเด็นอื่น ๆ ที่
จ าเป็นและได้รับการร้องขอจากคณะกรรมการตรวจสอบส าหรับไตรมาสที่ 4 ให้จัดท าเป็นรายงายประจ าปีแทน 
   7.2  ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายในมีหน้าที่ท ารายงานประจ าปีแสดงความเห็นเกี่ยวกับความ
เพียงพอและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และกระบวนการก ากับดูแล และน าเสนอ
ผู้อ านวยการองค์การสะพานปลาและคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย 
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    7.2.1 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
    7.2.2 อ านาจและภาระหน้าที่ 
    7.2.3 สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    7.2.4 ความเสี่ยงที่ส าคัญ 
    7.2.5 การประเมินระบบควบคุมภายใน 
    7.2.6 แผนการตรวจสอบ 
    7.2.7 ผลการด าเนินงานตามแผน 
    7.2.8 การด าเนินงานด้านอื่น ๆ  
    7.2.9 ข้อเสนอแนะ 
       รายงานประจ าปีต้องน าเสนอผู้อ านวยการองค์การสะพานปลา และคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การ
สะพานปลา และคณะกรรมการองค์การสะพานปลาก่อนเสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการคลัง 
ภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ  
  8. การวัดผลงานและดัชนีการวัดผลงาน 
  ผู้ตรวจสอบภายในทุกคน จะต้องได้รับการประเมินผลงานเป็นประจ า อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตาม
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การสะพานปลา 
   ดัชนีส าคัญในการประเมินผลงาน ประกอบด้วย 
   - ผลส าเร็จของกิจกรรมตรวจสอบงานให้ค าแนะน า ปรึกษา และงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติและทันเวลาที่ก าหนด 
   - คุณภาพของงานตรวจสอบ งานให้ค าแนะน า ปรึกษา และงานอื่นๆ  
   - ความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ /ผู้บริหาร  
  ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องท าการประเมินตนเองของฝ่ายตรวจสอบภายในตามแบบที่ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยเสนอ ตามหัวข้อการประเมินตนเองที่ก าหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานการ
ตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ โดยส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลัง และที่แก้ไขใหม่ใน
ภายหน้า เพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานพร้อมทั้งแผนปฏิบัติการ เสนอผู้อ านวยการองค์การสะพาน
ปลาและคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลาเป็นประจ า อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายในควรด าเนินการเพ่ือรับฟังความเห็นของหน่วยรับตรวจเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานภายหลัง
เสร็จสิ้นการปฏิบัติงานตรวจสอบทุกครั้ง เพ่ือประโยชน์ในการวัดผลงานและความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจตลอดจนการ
พัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน 
   9. การสอบทานหรือปรับปรุง คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในควรได้รับการสอบทาน และ/
หรือปรับปรุงทุกปี และน าเสนอผลการสอบทาน การปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน เสนอผู้อ านวยการ
องค์การสะพานปลา และคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
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    10. บัญชีตัวอย่างแบบฟอร์มและกระดาษท าการแนบท้าย คู่มือในภาคผนวก เป็นเพียงตัวอย่างเพ่ือสร้างความเข้าใจ และช่วยให้ผู้ตรวจสอบภายในน าไป
ประยุกต์การใช้งานได้สะดวกและเหมาะสมกับการตรวจสอบแต่ละเรื่อง 

วิธีการค านวณทรัพยากรตรวจสอบแต่ละกิจกรรม = จ านวนวันในการตรวจ 
แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ปี ๒๕6..... – ๒๕๖..... และแผนการตรวจสอบประจ าปี ๒๕๖........ ตามความเสี่ยง 

หัวข้อการ
ตรวจสอบ 

ความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง 
ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ส่วนงานที่เก่ียวข้อง 
จ านวนชั่วโมง
ที่ใช้ส าหรับ 

๕ ปี 

ปีที่จะท าการตรวจสอบ 

256.. 256... 256... 256... 256... 

งาน ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์
ความเสี่ยงด้านเครดิต 
ความเสี่ยงด้านปฏบิัติการ 
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (ถ้ามี) 

        

งาน ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์
ความเสี่ยงด้านเครดิต 
ความเสี่ยงด้านปฏบิัติการ 
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (ถ้ามี) 

  
 
 
 

      

งาน ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์
ความเสี่ยงด้านเครดิต 
ความเสี่ยงด้านปฏบิัติการ 
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (ถ้ามี) 

        

งาน ความเสี่ยงด้านกลยุทธ ์
ความเสี่ยงด้านเครดิต 
ความเสี่ยงด้านปฏบิัติการ 
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (ถ้ามี) 

        

รวม          
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รายงานการประเมินความเสี่ยงและแผนการตรวจสอบ 

เรื่องท่ี
ตรวจ 

ความเสี่ยง ความเสี่ยงก่อนควบคุม การควบคุมที่
มีในปัจจุบัน 

ผลการวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ วิธีการ
ตรวจสอบ 

กระดาษ
ท าการ ผลกระทบ โอกาส รวม ผลกระทบ โอกาส รวม 

1.  
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ เรื่องท่ีควรเน้นในการตรวจสอบ 

 
 
 

๑.๑ 
 
 
 

๑.๑.๑ 
 
 
 
 
 

          

๑.๒ 
 
 
 

๑.๑.๒ 
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แนวการตรวจสอบ (Audit Program) 
 

แผนการ
ตรวจสอบ 

ระดับ
ความเสี่ยง
หลังการ
ควบคุม 

วัตถุประสงค์การ
ตรวจสอบ 

วิธีการ
ตรวจสอบ 

ขอบเขต 
ผู้รับผิด 
ชอบ 

กระดาษ
ท าการ 

๑. งาน 
    ขอบเขตการตรวจสอบ 

 
 
 
วิธีการเลือกตัวอย่าง 
 
 
 
จ านวนประชากรตาม
ขอบเขตการตรวจสอบ 
 
 
 
ปัจจัยที่ก าหนดขนาด
ตัวอย่าง 
 
 
 
จ านวนตัวอย่างที่สุ่มมา
สอบทาน 
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กระดาษท าการ 
 

              เลขที่กระดาษท าการ 
กระบวนการงาน 
กระบวนงานย่อย 
รายละเอียดการตรวจสอบ  ความถี่ของรายการ : 
      จ านวนตัวอย่างที่เลือก : 
      วิธีการสุ่ม : 
      ที่มาของรายการตรวจสอบ : 
      บุคคลอ้างอิง/ต าแหน่ง/เบอร์ติดต่อ :  
วิธีการตรวจ 
 
ผลการตรวจสอบ 
 
 
สรุปผลการตรวจ 
 
 
หลักเกณฑ์/วิธีปฏิบัติ 
 
 
 
 
ตรวจสอบโดย                                                                                                สอบทานโดย  
วันที่                                                                                                           วันที่ 
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