
คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน 
ขององค์การสะพานปลา 

พ.ศ. 255๕ 

………………………………………………………………….. 

1.  หลักการและเหตุผล 
   ฝ่ายตรวจสอบภายใน  เป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามข้อบังคับองค์การสะพานปลา ว่าด้วย
ระเบียบบริหารและแบ่งส่วนงาน พ.ศ. 2550 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรมด้านการ
ประเมินผลอย่างมีอิสระ ท าการตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ตลอดจนให้
ข้อเสนอแนะให้ค าปรึกษา รวมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ได้ตรวจสอบ โดยการตรวจบัญชีการเงิน การพัสดุ 
ตลอดจนงานด้านอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง มติคณะกรรมการองค์การ
สะพานปลา มติคณะรัฐมนตร ี ให้ค าแนะน าวิธปีรับปรุงแก้ไขระบบบัญชีการเงิน การพัสดแุละการปฏิบัติงาน
ด้านอ่ืน ๆ ซึ่งไม่ถูกต้อง ไม่รัดกุมพอในหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สืบสวนสอบสวนการกระท าผิด
เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การพัสดุและการปฏิบัติงานตรวจสอบประเด็นประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ
ระบบบริหารความเสี่ยง ท าหน้าที่ประสานงานและจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การ
สะพานปลา 
  เพ่ือให้การปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบภายในด้านองค์กร และด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ
ฝ่ายงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง ฝ่ายตรวจสอบภายในจึงได้จัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในขององค์การสะพานปลา เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่ถกูต้อง เป็นบรรทัด
ฐานเดยีวกันและเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 
 
2.  บทบาทและความรับผิดชอบ 
   ผู้ตรวจสอบภายในมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ก าหนดไว้ในกฏบัตรว่าด้วย
วัตถุประสงค์ อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายตรวจสอบภายใน ฉบับที่ใช้ในปัจจุบัน และฉบับ
ที่แก้ไขในภายหน้า การตรวจสอบภายในจะครอบคลุม ถึง 

2.1 ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร 
2.2 ความถูกต้อง เชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงินและการด าเนินงาน 
2.3 การดูแล รักษาทรัพย์สิน มิให้เกิดการสูญเสีย หรือความเสียหายใด ๆ 
2.4 การปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติงาน กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ 
2.5 ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

 
 
3.  แนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
   3.1 จรรยาบรรณส าหรับผู้ตรวจสอบภายใน  
          ผู้ตรวจสอบภายใน จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังโดยยึดถือปฏิบัติ
ตามหลักจรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบภายในขององค์การสะพานปลาฉบับที่ใช้ในปัจจุบัน  และฉบับที่แก้ไข  
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ในภายหน้า โดยผู้ตรวจสอบภายในทุกคนพึงยึดถือและด ารงไว้ซึ่งหลักความซื่อสัตย์ ความเที่ยงธรรม 
ความรู้ความสามารถ และการรักษาความลับในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
  3.2 ความเป็นอิสระ 
        ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องมีความเป็นอิสระและมีความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน โดยผู้ตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายในและผู้อ านวยการฝ่าย
ตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อผู้อ านวยการองค์การสะพานปลา และคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การ
สะพานปลา ผู้ตรวจสอบภายในแต่ละคนต้องเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ การแตง่ตั้ง การโยกย้าย การถอดถอน ก าหนดค่าตอบแทน การพิจารณาความดี
ความชอบของผู้ตรวจสอบภายในต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน   
  3.3 ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชีและองค์กรก ากับดูแลอื่น  
        ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ควรหารือและวางแผนการตรวจสอบภายใน
ร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ในการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในและการด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือให้มั่นใจ
ว่าแผนการตรวจสอบภายใน ครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิผล และเกิดความซ้ าซ้อนน้อย
ทีสุ่ด 
  3.4 บุคลากร การพัฒนาและการฝึกอบรม 
          ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน มีความรับผิดชอบในการด าเนินการเพ่ือให้มั่นใจ
ได้ว่า ฝ่ายตรวจสอบภายในมีบุคลากรที่มีความรู้ มีทักษะ มีคุณสมบัติและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ตรงตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ และตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยรับผิดชอบในการสรรหาบุคลากร
ที่มีคุณสมบัติคุณลักษณะที่เหมาะสมรวมทั้งการได้รับการอบรมทางวิชาชีพ รับผิดชอบ  ในการก าหนดขนาด 
จ านวนผู้ตรวจสอบภายใน 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 

ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าแผนการ
ตรวจสอบระยะยาว 3-5 ปี และแผนการตรวจสอบประจ าปีตามความเสี่ยงของ
องค์การสะพานปลา ครอบคลุมถึงกิจกรรมหรือกระบวนการทางธุรกิจ ทุกกิจกรรม 
หรือทุกกระบวนการ และต้องทบทวนความเหมาะสมของแผนการตรวจสอบเป็น
ประจ าทุกปี 
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ขั้นตอนการจัดท าแผนการตรวจสอบระยะยาว 3-5 ปี และแผนการตรวจสอบ
ประจ าปี 
(1) หารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูง และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ

ประเด็นที่ฝ่ายบริหารและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบคาดหวังว่า  ฝ่าย
ตรวจสอบภายในควรจะด าเนินการในระยะเวลาที่วางแผน การเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจทีส่ าคัญ และประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง เพ่ือให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน
สามารถวางแผนได้ครอบคลุมและเกิดประโยชน์แก่ฝ่ายบริหารอย่างเต็มที่ 

(2) รวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ ความเสี่ยง และ
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์การสะพานปลา  ซึ่งอาจหมายความรวมถึงการ
หารือร่วมกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยงด้วย 

(3) ประเมินความเสี่ยงขององค์การสะพานปลา พร้อมทั้งจัดล าดับความส าคัญของ
หน่วยงานหรือกิจกรรมที่จะต้องท าการตรวจสอบ 

(4) จัดท าแผนการตรวจสอบส าหรับ 3-5 ปี และแผนการตรวจสอบประจ าปี ซึ่ง
จัดท าขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง พร้อมทั้งหารือกับฝ่ายบริหารและ
พิจารณาทรัพยากรที่จ าเป็นในการตรวจสอบ 

(5) น าเสนอแผนการตรวจสอบส าหรับ 3-5 ปี และแผนการตรวจสอบประจ าปี
เสนอต่อผู้อ านวยการองค์การสะพานปลา  เพ่ือพิจารณาก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการองค์การสะพานปลาเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 

(6) การทบทวน แก้ไข ปรับปรุงแผนการตรวจสอบตามความจ าเป็นและเหมาะสม เช่น 
การเพ่ิมหน่วยธุรกิจ หรือการเปลี่ยนแปลงในวัตถุประสงค์ขององค์การสะพาน
ปลา หรือการเปลี่ยนแปลงความเสี่ยง การทบทวนปรับปรุงแก้ไขแผนการ
ตรวจสอบ จะต้องเสนอต่อผู้อ านวยการองค์การสะพานปลาพิจารณาก่อน
น าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ และหรือคณะกรรมการองค์การสะพานปลา
เพ่ืออนุมัติ 

 
4.2 การวางแผนการตรวจสอบในรายละเอียด 

    การวางแผนการตรวจสอบในรายละเอียดควรสอดคล้องกับแผนการ
ตรวจสอบระยะยาว  (3 – 5 ปี) และแผนการตรวจสอบประจ าปี และต้องได้รับ
การสอบทานและอนุมัติจากผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสนอบภายใน การวางแผนการ
ตรวจสอบในรายละเอียด ต้องพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบ 
ความเสี่ยงที่ส าคัญของกิจกรรมนั้น ความเพียงพอและประสิทธิผลของการบริหาร
ความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน ทั้งนี้ควรให้ครอบคลุมถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการด าเนินงาน การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด การเก็บรักษา
ทรัพย์สิน การปฏิบัติตามกฏหมาย และระเบียบที่เก่ียวข้อง ขั้นตอนการวางแผนการ
ตรวจสอบในรายละเอียดประกอบด้วย   
(1) ประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบ วันก าหนดงานแล้วเสร็จ และ

จัดท าสรุปภาพรวมของหน่วยงานที่จะตรวจสอบ 
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(2) ก าหนดวัตถุประสงค์การตรวจสอบกิจกรรมที่ก าหนดไว้ โดยวัตถุประสงค์ของ
การตรวจสอบจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และวัตถุประสงค์
ขององค์การสะพานปลา 

(3) สอบทานข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะท าการตรวจสอบ เช่น นโยบาย 
และระเบียบวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ผลการตรวจสอบงวดก่อน เอกสารหลักฐาน
ต่าง ๆ 

(4) ส ารวจข้อมูลขั้นต้น หารือกับผู้บริหารหน่วยรับตรวจ ที่จะท าการตรวจสอบและ
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร รวมทั้งขอความเห็นในประเด็นเกี่ยวกับนโยบาย 
ระเบียบ วิธีปฏิบัติและการด าเนินงาน ข้อโต้แย้งที่มีสาระส าคัญ 

(5) ประเมินความเสี่ยงและการควบคุมภายใน พร้อมทั้งจัดท าแผนการตรวจสอบใน
รายละเอียด โดยก าหนดวิธีการตรวจสอบตามความเสี่ยงและการควบคุม 

(6) หารือกับผู้ตรวจสอบภายใน ในประเด็นเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบและประมาณ
การเวลาในแต่ละช่วงของงานตรวจสอบ 

(7) ทดสอบระบบโดยการปฏิบัติตาม เพ่ือท าความเข้าใจในกิจกรรมที่จะท าการ
ตรวจสอบ โดยการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลและการบันทึกแผนภาพการ
ปฏิบัติงาน  (Flow Chart)  

(8) ก าหนดขอบเขตการปฏิบัติงานและแนวทางในการตรวจสอบ การสุ่มตัวอย่าง 
การทดสอบรายการ  

 
 
การสอบทานข้อมูลเบื้องต้น   

   การสอบทานข้อมูลการตรวจสอบก่อนส ารวจข้อมูลขั้นต้น เพ่ือให้ผู้
ตรวจสอบภายในได้รับทราบถึงลักษณะการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ และบาง
ประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายในได้ตั้งข้อสังเกตไว้ในการตรวจสอบครั้งก่อน 

   วัตถุประสงค์ของการสอบทานข้อมูลเบื้องต้น 
1) เพ่ือให้ทราบสถานภาพของหน่วยรับตรวจ ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ การตลาด    
       เทคโนโลยี การให้บริการ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการบริหาร สไตล์ของ  
       ผู้บริหาร โครงสร้างของหน่วยรับตรวจ สถานที่ตรวจสอบ แผนการให้บริการ   
       และการควบคุม 
2) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการก าหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
3) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลขั้นต้นในการวางแผนจัดสรรบุคลากร ระยะเวลาการตรวจสอบ 
4) เตรียมความพร้อมในการตรวจสอบปัญหาที่ผิดปกติหรือปัญหาที่ส าคัญ 
5) เพ่ือประเมินการควบคุมภายใน 
6) เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ใช้จัดท าแผนการตรวจสอบในรายละเอียดและกระดาษ 
       ท าการ 
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   แหล่งข้อมูล 

1) วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการตรวจสอบ 
2) นโยบาย แผน กระบวนการท างาน กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบ 
       ที่ส าคัญต่อการปฏิบัติงานและการรายงาน 
3) ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยรับตรวจ เช่น ค าบรรยายลักษณะงาน จ านวนและชื่อของ 
       พนักงานและรายละเอียดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงาน 
4) ข้อมูลงบประมาณ  ผลการด าเนินงานที่เก่ียวข้องกับงบประมาณ และข้อมูลทาง 
       การเงิน เกี่ยวกับกิจกรรมท่ีจะตรวจสอบ 
5) กระดาษท าการของการตรวจสอบครั้งก่อน เพ่ือให้ทราบสภาพแวดล้อมการ 
       ควบคุม ระบบการควบคุมภายใน จุดอ่อน ความเสี่ยง ประเด็นปัญหาที่ยังไม่ 
       แก้ไขจากการตรวจสอบครั้งก่อน 
6) ผลการตรวจสอบอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงรายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก 
7) แฟ้มเอกสารโต้ตอบระหว่างหน่วยรับตรวจกับองค์การสะพานปลา  เพื่อก าหนด 
       ประเด็นส าคัญในการตรวจสอบ 
8) การมอบอ านาจหรือข้อก าหนดพิเศษอ่ืน ๆ ที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
 
 
การส ารวจข้อมูลขั้นต้น  
    การส ารวจข้อมูลขั้นต้น เป็นกระบวนการที่ใช้ในการรวบรวม จัดเรียง 
สรุปและประเมินข้อมูล เพ่ือใช้ในการปรับปรุงพัฒนาแผนการตรวจสอบ และเป็น
เครื่องมือที่ดีในการน าเอาทรัพยากรของฝ่ายตรวจสอบมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลที่สุด 

   เทคนิคการส ารวจข้อมูล 

1) การประชุม เพ่ือส ารวจข้อมูลขั้นต้น เป็นการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน
ของหน่วยรับตรวจที่ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานในรายละเอียด 
เพ่ือให้ผู้ตรวจสอบภายในเกิดความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติงาน 

2) การสังเกตการณ์และการสอบถาม ใช้สังเกตุ วิธีปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงาน และสอบถามเพ่ือยืนยันความเข้าใจ ขั้นตอนนี้จะท าให้
ได้มาซึ่งหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานจริง ท าให้เห็นทางเดินของ
เอกสารและ/หรือระบบ 

3) การส ารวจพ้ืนที่จริ ง  เ พ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการ
ด าเนินงาน บรรยากาศในการท างาน สิ่ งอ านวยความสะดวก 
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนงานต่าง ๆ และผังการท างาน 

4) เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ผู้ตรวจสอบภายในต้องเข้าใจการด าเนินงาน
ของหน่วยรับตรวจ เพ่ือที่จะสามารถประเมินระบบการควบคุมภายใน
ว่ามีเพียงพอหรือไม่ เอกสารหลักฐานที่เก็บไว้ในแฟ้มถาวรใช้เป็น
หลักฐานอ้างอิงที่ใช้ในการประเมินระบบการควบคุมภายในและวิธีการ
ตรวจสอบ เช่น Flowcharts,  การอ้างอิงนโยบายในการด าเนินงาน 
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และข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่งและส่วนประกอบอ่ืนในสภาพแวดล้อมของ
หน่วยรับตรวจ 

5) วิธีการตรวจสอบเชิงวิเคราะห์ โดยท าการเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริง
กับงบประมาณ ตรวจสอบแนวโน้มจากปีหนึ่งไปอีกปีหนึ่ง หรือ
แนวโน้มของหลาย ๆ ปี ดูการบันทึกข้อมูลที่ผิดปกติโดยวิธีการ Scan 
ข้อมูล เป็นต้น 

    
การประเมินการควบคุมภายใน  หมายถึง การพิจารณาตัดสินเกี่ยวกับเป้าหมาย 
(Purpose) ประสิทธิผล (Effectiveness) จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน 
(Weaknesses) ว่ามีและเป็นอยู่ในระดับใด โดยการสอบทานและทดสอบ ทั้งโดยวิธีการ
ทดสอบการควบคุมภายใน (Compliance Test) และ/หรือ การทดสอบรายการ 
(Substantive Test)  ในการประเมินระบบควบคุมภายใน ผู้ตรวจสอบภายในอาจใช้ 
ICQ (Internal Control Questionnaires)  ซึ่งเป็นชุดของกลุ่มค าถามที่เกี่ยวกับระบบ
การควบคุมภายในเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ เพ่ือช่วยให้สามารถวางแผนการสอบถามระบบ
การควบคุมภายในที่มีอยู่ได้อย่างมีหลักเกณฑ์มากขึ้น 

แนวทางการตรวจสอบ 
    แนวทางการตรวจสอบควรก าหนดวัตถุประสงค์  วิธีการรวบรวม
เอกสารหลักฐาน เช่นการสังเกตการณ์ การสอบถาม การทดสอบ การค านวณ เป็นต้น โดย
ในการจัดท าแนวทางการตรวจสอบจะต้องพิจารณาตามผลการประเมินความเสี่ยง แนว
ทางการตรวจสอบจะต้องระบุให้มีการรวบรวมเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน รัดกุม ควรระบุ
ขอบเขตในการปฏิบัติงาน เช่น ระบุจ านวนตัวอย่างในการรวบรวมเอกสารหลักฐาน 
 
4.3 การปฏิบัติงานตรวจสอบ  

4.3.1   การประชุมเปิดการตรวจสอบ  
  ก่อนเริ่มงานตรวจสอบ  ฝ่ายตรวจสอบภายในจะจัดให้มีการประชุม 
ร่วมกับหน่วยรับตรวจ เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอบเขตงาน ระยะเวลาของ
แผนการตรวจสอบอย่างคร่าว ๆ เพ่ือให้หน่วยรับตรวจทราบ และเป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้ตรวจสอบภายในสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยรับตรวจ ท าให้เกิด
ความร่วมมือในการท างาน ช่วยให้ได้ข้อมูลที่จ าเป็นในการตรวจสอบ  
        ในการประชุมเปิดงานตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบภายในควรติดต่อกับ
หน่วยรับตรวจ และตกลงเวลาเพ่ือประชุมเปิดงานตรวจสอบ การประชุมจะมี
ทีมผู้ตรวจสอบภายใน ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องของหน่วยรับตรวจ
เข้าร่วมประชุม โดยผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายในจะเป็นผู้น าการประชุม  
วาระการประชุมจะมีการชี้แจงวัตถุประสงค์ ขอบเขตของการตรวจสอบ 
เป้าหมาย  ลักษณะของการตรวจสอบ รายชื่อผู้ตรวจสอบภายในและระยะเวลา
ในการท างานโดยประมาณ  อาจแจ้งถึงเอกสารที่ต้องการสอบทาน บุคคลที่
ต้องการสัมภาษณ์ การท างานที่ต้องสังเกตการณ์ หลังการประชุมเสร็จ ฝ่าย
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ตรวจสอบภายในต้องจัดท ารายงานการประชุมโดยสรุปสาระส าคัญที่ได้จากการ
ประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
4.3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบ  

ขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบตามแนวทางท่ีได้รับอนุมัติ  มีดังนี้ 
1) การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
- การทดสอบรายการ โดยท าการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น 

การสังเกตการณ์การปฏิบัติงาน  การตรวจสอบหลักฐาน ฯลฯ 
และด าเนินการวิเคราะห์และสรุปผล 

- รวบรวมเอกสารหลักฐาน โดยใช้วิจารณญาณของผู้ตรวจสอบ
ภายใน เพ่ือให้ได้เอกสารหลักฐานที่เพียงพอ เชื่อถือได้ เกี่ยวข้อง
และมีประโยชน์ 

- การสุ่มตัวอย่างเป็นส่วนหนึ่งของเทคนิคการรวบรวมหลักฐานการ
ตรวจสอบประเภทหนึ่ ง   ซึ่ งการ เลื อกตั วอย่ างขึ้ นมานี้ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือตรวจแทนการตรวจในรายละเอียดทั้งหมด 
(100%) โดยทั่วไปมี 2 วิธี คือ การใช้วิธีสุ่มตัวอย่างทางสถิติ 
(Statistical Sampling) ซึ่งอาจใช้การเลือกจากตารางสุ่ม การ
เลือกจากกลุ่มหรือประเภทที่จัดไว้ การเลือกตามมูลค่า ฯลฯ และ
การใช้ดุลยพินิจในการสุ่มตัวอย่าง (Judgment Sampling) โดย
ใช้วิจารณญาณของผู้ตรวจสอบภายในในการสุ่มตัวอย่าง หรือ
ก าหนดขนาดตัวอย่างแทนที่จะใช้วิธีการทางสถิติในสถานการณ์
บางอย่าง เช่น กรณีเรง่ด่วน หรือมีเวลาในการตรวจสอบน้อยมาก 

2)  ผู้ตรวจสอบภายใน ควรหารือกับหน่วยรับตรวจในการปฏิบัติงานทุก
ขั้นตอน  เพื่อยืนยันความเข้าใจและขอเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติม 

3) การบันทึกหลักฐานและผลการตรวจสอบในกระดาษท าการ เพ่ือเป็น
หลักฐานในการปฏิบัติงานให้ใช้มาตรฐานเดียวกันตามที่ก าหนด ทั้งใน
ด้านรูปแบบและการจัดเก็บ รวมถึงการเปิดเผยต่อบุคคลภายในและ
ภายนอกองค์กร 

4) การสอบทานและลงนามในกระดาษท าการ โดยผู้อ านวยการฝ่าย
ตรวจสอบภายในหรือผู้ตรวจสอบภายในที่ได้รับมอบหมาย 

5) การประชุมกับผู้บริหารหน่วยรับตรวจ  โดยมีการก าหนดระยะเวลา
อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงาน  หรือความคืบหน้าใน
การปฏิบัติงานตรวจสอบ ซึ่งจะท าให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตาม
แผนงานที่ก าหนด และมีการสอบทานผลการตรวจสอบอย่างเหมาะสม 
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4.3.3 กระดาษท าการและหลักฐานการตรวจสอบ  

กระดาษท าการ  เป็นบันทึกข้อมูลที่ได้มาและการวิเคราะห์ที่ได้จัดท าขึ้น
จากการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในและเอกสารต่าง ๆ ที่ผู้ตรวจสอบ
ภายในรวบรวมขึ้นจากภายในและภายนอกหน่วยรับตรวจ  รวมทั้งสรุปผล
การปฏิบัติงานเพ่ือใช้ในการเขียนรายงานการตรวจสอบและเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขข้อบกพร่อง และเป็นหลักฐานเชื่อมโยงระหว่างรายงานและการ
ตรวจสอบว่าได้ด าเนินการมาอย่างไร 

การบันทึกรายละเอียดในกระดาษท าการ  

การบันทึกสิ่งที่ตรวจพบจากการตรวจสอบ (Audit Finding) 
1) วัตถุประสงค์และขอบเขตการปฏิบัติงาน 
2) หลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการตรวจสอบ (Criteria) คือ นโยบาย กระบวนการ 

มาตรฐาน กฏระเบียบต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งหน่วยรับตรวจจะต้อง
รับทราบและปฏิบัติตาม 

3) สภาวการณ์ (Condition) คือ สถานการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงใน
ขณะที่เข้าท าการตรวจสอบ หรือ ประเด็นเรื่องที่ตรวจพบ 

4) สาเหตุ (Cause) คือ สาเหตุของปัญหา เป็นหน้าที่ของหน่วยรับตรวจที่
จะแก้ปัญหา  โดยมีผู้ตรวจสอบภายในเป็นผู้ให้ค าปรึกษา 

5) ผลกระทบ (Effect)  คือ ผลกระทบที่เกิดข้ึนจริงหรืออาจเกิดขึ้นได้ 
จากสถานการณ์นั้น ๆ 

6) ข้อเสนอแนะ (Recommendations) ที่ตรงต่อปัญหา และควรให้
ทางเลือกและข้อเสนอแนะที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการ
แก้ปัญหา  โดยเน้นถึงความจ าเป็นและทางเลือก ซึ่งสัมพันธ์กับ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในแต่ละวัตถุประสงค์ 

7) การแสดงความเห็นของหน่วยรับตรวจ 
8) ประเด็นที่ผู้ตรวจสอบภายในและหน่วยรับตรวจยังหาข้อยุติร่วมกัน

ไม่ได้ 
 

     การรวบรวมและการเก็บรักษากระดาษท าการ 

   ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องรวบรวมกระดาษท าการทั้งหมดไว้ในแฟ้มให้เรียบร้อยเพ่ือ
สะดวกในการค้นหา หรืออ้างอิงในภายหลัง โดยแยกเก็บไว้ในแฟ้ม 2 ประเภท ดังนี้ 
                 1.  แฟ้มถาวร หมายถึง แฟ้มที่รวบรวมกระดาษท าการที่มีความส าคัญ และเป็น
ประโยชน์ต่อการตรวจสอบตลอดไป เช่น 

 1)  หน่วยรับตรวจและภารกิจหลัก 
 2)  ผังการจัดองค์การ การแบ่งส่วนงาน นโยบายบริหารและการ   
       ด าเนินงาน 
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 3)  ขอบเขตอ านาจของเจ้าหน้าที่ และผู้บริหารแต่ละต าแหน่งและ 
       ตัวอย่างลายมือชื่อของผู้เกี่ยวข้อง 
  4)  ระบบการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานและคู่มือการ 
       ปฏิบัติงาน 
  5)  ระบบบัญชีและนโยบายการบัญชี 
 6)  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง ประกาศ และอ่ืน ๆ 
  7)  ส าเนาหนังสือสัญญา หรือข้อตกลงที่มีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลา 
             ยาวนาน 
  8)  รายงานการตรวจสอบบัญชีของฝ่ายงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
  9)  รายงานการตรวจสอบภายในแต่ละปี 
   10) ส าเนารายงานการประชุม 
  11) อื่น ๆ 
 

    2.  แฟ้มปัจจุบัน หมายถึง แฟ้มที่รวบรวมกระดาษท าการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงาน
ตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ เฉพาะที่ด าเนินการอยู่ในปีงบประมาณปัจจุบันเท่านั้น เช่น 

 1)  แผนการตรวจสอบและแผนงานการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจ 
  2)  หนังสือโต้ตอบกับหน่วยรับตรวจในระหว่างปีงบประมาณทีต่รวจ 
  3)   แบบสอบถามการควบคุมภายในที่ได้รับกลับ 
  4)   กระดาษท าการงานทดลอง 
  5)   กระดาษท าการสรปุรายการบัญชีในบัญชีต่าง ๆ 
  6)   กระดาษท าการวิเคราะห์ และพิสูจน์ความถูกต้องของยอดคงเหลือ 
               ตามบัญช ี
  7)   กระดาษท าการบันทึกผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานต่าง ๆ 
  8)   หนงัสือยืนยันยอดหนี ้
  9)   กระดาษท าการบันทึกข้อมูล วเิคราะห์ในเชิงเปรียบเทียบข้อมูลที่ 
         ส าคัญต่าง ๆ ในการด าเนนิงาน รวมทั้งข้อมูลทางสถิติท่ีเกี่ยวข้อง 
  10)  รายงานผลการตรวจสอบ 
  11)  หนงัสือถึงผู้บริหารหนว่ยรับตรวจระบุถึงจุดอ่อน หรือข้อบกพร่อง 
                ที่ตรวจพบ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
 12)  อ่ืน ๆ 
  

4.3.4 การสอบทานงาน  

    ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายในจะต้องรับผิดชอบการสอบ
ทานงาน แต่อาจมอบหมายให้ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโสท าการสอบทาน
งานแทนได้ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไป
ตามแนวทางที่ก าหนดทุกขั้นตอน  การสอบทานให้บันทึกไว้เป็นหลักฐาน
ในกระดาษท าการ หรือจัดท าเป็นเอกสารและเก็บเป็นส่วนหนึ่งของ
กระดาษท าการ 
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ขั้นตอนการสอบทานงาน 
1) หลักฐานการสอบทานงาน ต้องลงลายมือชือผู้สอบทาน และวันที่ที่ท า

การสอบทานไว้ในกระดาษท าการแต่ละชิ้นหลักจากท่ีท าการสอบทาน
เสร็จแล้ว  

2) เทคนิคการตรวจทานอ่ืน ซึ่งแสดงถึงหลักฐานว่ากระดาษท าการได้ผ่าน
การสอบทานงานจากผู้รับผิดชอบแล้ว ประกอบด้วยการท า Checklist 
การสอบทานกระดาษท าการ และ/หรือจัดท าบันทึกท่ีระบุลักษณะ
ขอบเขตและผลของการสอบทานงาน 

3) ผู้สอบทานควรบันทึก หรือจัดท าบันทึกการสอบทานเก่ียวกับค าถามที่
เกิดข้ึนจากข้ันตอนการสอบทานงาน จะต้องระมัดระวังและแน่ใจว่า
กระดาษท าการเป็นหลักฐานที่เพียงพอในการตอบค าถามที่เกิดขึ้น
ระหว่างการสอบทานได้ 

4.3.5 การประชุมเพื่อออกรายงานการตรวจสอบ 

    ผู้ตรวจสอบภายในต้องปรึกษาหารือถึงผลการตรวจสอบ และ
ข้อเสนอแนะกับผู้บริหารของหน่วยรับตรวจก่อนที่จะรายงานเป็นลาย
ลักษณ์อักษร โดยการปรึกษาหารือเกี่ยวกับข้อสรุปและข้อเสนอแนะ  ปกติ
อาจท าในระหว่างการตรวจสอบ และ/หรือภายหลักจากการตรวจสอบ  การ
ปรึกษาหารือจะช่วยก่อให้เกิดความมั่นใจว่าไม่มีความเข้าใจผิด หรือการ
ตีความผิดเกิดขึ้น  โดยให้โอกาสแก่หน่วยรับตรวจชี้แจงสิ่งที่ตรวจพบ 
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 
  การประชุมเพ่ือจัดท ารายงานการตรวจสอบควรเป็นการ
ประชุมร่วมกับผู้บริหารของหน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบหลัก
ในกิจกรรมหรือกระบวนการที่ท าการตรวจสอบ โดยการน าเสนอรายงานผล
การตรวจสอบต่อผู้บริหารหน่วยรับตรวจ เพ่ือหารือและขอความเห็นของ
ผู้บริหารหน่วยรับตรวจเกี่ยวกับข้อตรวจพบ และแผนในการด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข 
  ผู้เข้ามามีส่วนร่วมในการปรึกษาหารือและสอบทานรายงาน
อาจจะมีหลายระดับ อาจจะแตกต่างกันในแต่ละลักษณะงาน แต่จะต้อง
เป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานอย่างละเอียด และต้องเป็นผู้ที่
สามารถอนุมัติให้ด าเนินการแก้ไขการปฏิบัติงานจากสิ่งที่ผู้ตรวจสอบได้
เสนอแนะ   
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4.3.6 การจัดการกับข้อโต้แย้ง 

           ความเห็นของหน่วยรับตรวจ เกี่ยวกับข้อสรุปการตรวจสอบ
หรือข้อแนะน า อาจรวมไว้ในรายงานการตรวจสอบ หากมีการโต้แย้งของผู้
ตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจ  ผู้ตรวจสอบภายในควรพยายามหา
ข้อตกลงในผลของการตรวจสอบและแผนการปรับปรุงแก้ไขที่หน่วยรับตรวจไม่
เห็นด้วยกับผลการตรวจสอบ   รายงานการตรวจสอบอาจระบุถึงจุดที่ไม่เห็น
ด้วยและเหตุผล ค าวิจารณ์ท่ีเขียนไว้ของหน่วยรับตรวจ 

4.3.7 การประชุมปิดการตรวจสอบ  

    เมื่อการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ครบถ้วน
ตามแผนงานทุกกิจกรรมและกระบวนการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ขอบเขต
และเป้าหมายการตรวจสอบแล้ว ฝ่ายตรวจสอบภายในจะต้องจัดให้มีการ
ประชุมร่วมกับหน่วยรับตรวจ เพ่ือประชุมปิดการตรวจสอบ 
  การประชุมปิดการตรวจสอบ จะมีทีมผู้ตรวจสอบภายใน 
ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจเข้าร่วมประชุม โดยผู้อ านวยการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน จะเป็นผู้น าการประชุม วาระการประชุมจะมีการชี้แจงประเด็น
ปัญหาทีต่รวจพบ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข การแสดงความเห็นของหน่วยรับ
ตรวจเกี่ยวกับประเด็นที่ตรวจพบ ประเด็นปัญหาที่ยังหาข้อยุติร่วมกันไม่ได้ หลัง
การประชุมเสร็จ ฝ่ายตรวจสอบภายในต้องจัดท ารายงานการประชุม โดยสรุป
สาระส าคัญที่ได้จากการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร 
 

4.4 การรายงานผลการตรวจสอบ  (ฉบับสมบูรณ์) 

        ฝ่ายตรวจสอบภายใน ต้องจัดท ารายงานผลการตรวจสอบเป็นลายลักษณ์
อักษร เสนอต่อผู้อ านวยการองค์การสะพานปลา  เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ โดย
รายงานผลการตรวจสอบ  ต้องมีความถูกต้อง เที่ยงธรรม ชัดเจน กระชับและสร้างสรรค์  
และควรน าเสนออย่างรวดเร็วภายในเวลา 1 เดือน ภายหลังการปฏิบัติงานตรวจสอบ
เสร็จสิ้น  ทั้งนี้เพ่ือใช้ในการสื่อสารกับฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบของ
องค์การสะพานปลา  และเพ่ือให้ฝ่ายบริหารได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขได้ทันเวลา  
ทั้งนี้หากผู้อ านวยการองค์การสะพานปลาเห็นชอบตามรายงานผลการตรวจสอบ  ฝ่าย
ตรวจสอบภายในจะต้องน ารายงานผลการตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ขององค์การสะพานปลาพิจารณาโดยเร็ว  ในกรณีที่ผู้อ านวยการองค์การสะพานปลามี
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ความเห็นเป็นอย่างอ่ืนในประเด็นข้อเสนอแนะใด ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
จะต้องหารือกับผู้อ านวยการองค์การสะพานปลาและผู้บริหารระดับสูง  หากไม่ได้ข้อยุติ
ควรน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา และ/หรือคณะกรรมการ
องค์การสะพานปลาเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
   รายงานผลการตรวจสอบประกอบด้วย 

๑. วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 
๒. ขอบเขตการตรวจสอบ 
๓. บทคัดย่อส าหรับผู้บริหาร  
๔. รายละเอียดของข้อตรวจพบ ซึ่งระบุ 
- ข้อตรวจพบ ปัญหา ผลกระทบ และความเสี่ยง 
- ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 
- ความเห็นของหน่วยรับตรวจ เกี่ยวกับข้อตรวจพบ 
- ประเด็นอ่ืน ๆ ที่ควรพิจารณา 
 

4.5 การติดตามผล 
         ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  จะต้องติดตามการด าเนินงานตาม
รายงานผลการตรวจสอบที่คณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลาได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบแล้ว  โดยจัดท าแบบรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะส่งให้ผู้บริหาร
หน่วยรับตรวจหรือผู้บริหารส่วนงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามข้อเสนอแนะภายในเวลาที่เหมาะสม  ทั้งนี้การติดตามผลเพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่า 
ผู้บริหารหน่วยรับตรวจหรือผู้เกี่ยวข้องได้น าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลและทันกาล 
  ผู้บริหารระดับสูง  มีสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการสั่งการที่เพียงพอ โดย
ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการประเมินการสั่งการ
ของผู้บริหารระดับสูงในเวลาที่เหมาสม  หรือผู้บริหาระดับสูงอาจจะใช้ดุลยพินิจยอมรับ
ความเสี่ยงจากการไม่ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ  ซึ่งควรเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการองค์การสะพานปลาได้รับทราบการตัดสินใจของ
ผู้บริหารระดับสูง  ในการยอมรับความเสี่ยงไว้  โดยไม่ปรับปรุงแก้ไขตามรายงานการ
ตรวจสอบ 
 
 
5.  การรายงานรายไตรมาสและรายงานประจ าปี 
       5.1 ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่จัดท ารายงานรายไตร
มาสเสนอต่อผู้อ านวยการองค์การสะพานปลาและคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การ
สะพานปลา ซึ่งเป็นการรายงานตามความคืบหน้าในการปฏิบัติงานตามแผน การ
รายงานรวมถึงความเสี่ยงที่ส าคัญและประเด็นเกี่ยวกับการควบคุมภายใน การก ากับดูแล 
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ประเด็นครั้งก่อนที่ยังไม่ได้แก้ไข และประเด็นอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและได้รับการร้องขอจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ส าหรับไตรมาสที่ 4 ให้จัดท าเป็นรายงานประจ าปีแทน 
  5.2  ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่จัดท ารายงาน
ประจ าปีแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอและประสิทธิผลของการบริหารความ
เสี่ยง การควบคุมภายใน และกระบวนการก ากับดูแลและน าเสนอผู้อ านวยการองค์การ
สะพานปลาและคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วย 
           5.2.1 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
          5.2.2  อ านาจและภาระหน้าที่ 
          5.2.3  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
          5.2.4  ความเสี่ยงที่ส าคัญ 
            5.2.5  การประเมินระบบควบคุมภายใน 
            5.2.6  แผนการตรวจสอบ 
          5.2.7  ผลการด าเนินงานตามแผน 
          5.2.8   การด าเนินงานด้านอื่น ๆ 
          5.2.9  ข้อเสนอแนะ 
  รายงานประจ าปีต้องน าเสนอผู้อ านวยการองค์การสะพานปลา และ
คณะกรรมการตรวจสอบขององค์การสะพานปลา และคณะกรรมการองค์การสะพานปลาก่อน
เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการคลัง ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ 
 

6.  การวัดผลงานและดัชนีการวัดผลงาน 
   ผู้ตรวจสอบภายในทุกคน จะต้องได้รับการประเมินผลงานเป็นประจ า อย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การสะพานปลา 
 ดัชนีส าคัญในการประเมินผลงาน ประกอบด้วย 
 -   ผลส าเร็จของกิจกรรมตรวจสอบ งานให้ค าแนะน า ปรึกษา และงานอ่ืนๆ ที่ได้รับ 
      มอบหมายให้ปฏิบัติและทันเวลาที่ก าหนด 
  -   คุณภาพของงานตรวจสอบ งานให้ค าแนะน า ปรึกษา และงานอ่ืน ๆ 
 -   ความพึงพอใจของหน่วยรับตรวจ / ผู้บริหาร 
 ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องท าการประเมินตนเองของฝ่ายตรวจสอบภายใน ตามหัวข้อการ
ประเมินตนเองที่ก าหนดไว้ คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิ สาหกิจ โดยฝ่ายงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และที่แก้ไขใหม่ในภายหน้า เพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์ใน
การปรับปรุงการปฏิบัติงานพร้อมทั้งแผนปฏิบัติการ เสนอผู้อ านวยการองค์การสะพานปลาและคณะกรรมการ
ตรวจสอบขององค์การสะพานปลา เป็นประจ า อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 ผู้ตรวจสอบภายในควรขอความเห็นผู้รับตรวจ เพ่ือประโยชน์ในการวัดผลงานและความ
พึงพอใจของผู้รับตรวจตลอดจนการพัฒนาผู้ตรวจสอบภายใน  
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7.  อื่น ๆ 

 คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน  ควรได้รับการสอบทาน และ/หรือปรับปรุงทุกป ี
และน าเสนอผลการสอบทาน และ/หรือการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายใน เสนอ
ผู้อ านวยการองค์การสะพานปลา และคณะกรรมการตรวจสอบ  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

                     
             สิงหาคม  255๕ 

       ฝ่ายตรวจสอบภายใน องค์การสะพานปลา  


