
วตัถุประสงค์ : เพื่อให้เกดิประสิทธภิาพ ประสิทธผิลของการด าเนินงาน (Operation Objectives) เกดิความเชื่อถอืได้ของรายงานทางการเงิน (Financial Report) และเกดิการปฏบิัติตามกฎหมาย

และระเบียบขอ้บังคับที่เกี่ยวขอ้ง (Compliance Objectives)

ตวัชี้วดัหลกั : รายงานการควบคุมภายในประจ าปีงบประมาณ ที่จดัส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง(ผู้อ านวยการโรงงานไพ่ คณะกรรมการโรงงานไพ่  คณะกรรมการตรวจสอบรัฐวสิาหกจิ  ผู้วา่การตรวจเงินแผ่นดิน 

ได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด (90 วนั นับจากส้ินปีงบประมาณ)

เป้าส าเร็จ ไตรมาสที่ 1 ผลส าเร็จ

(%) ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 62 (%)
1. ตอบแบบสอบถามเพื่อประกอบการประเมนิผล   ภายในเดือน ต.ค. 60 5% นางมณี วงษ์วโิรจน์ ทุกหน่วยงาน

น.ส.วนัดี  ขนุทับทิม

2. ปฏบิัติงานตามกระบวนการควบคุมภายใน นางมณี  วงษ์วโิรจน์ ทุกหน่วยงาน
    ระดับหน่วยรับตรวจ น.ส.วนัดี  ขนุทับทิม
    2.1 หนังสือรับรองการประเมนิผลการควบคุม   เสร็จภายในก าหนด 10%
          ภายใน - แบบ ปอ. 1
    2.2 รายงานผลการประเมนิองค์ประกอบของการ
          การควบคุมภายใน - แบบ ปอ. 2
    2.3 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
          - แบบ ปอ. 3
    ระดับส่วนงานยอ่ย

    2.4 รายงานผลการประเมนิองค์ประกอบของการ 5%
          การควบคุมภายใน - แบบ ปย. 1
    2.5 รายงานผลการประเมนิองค์ประกอบของการ
          การควบคุมภายใน - แบบ ปย. 2
    แบบติดตามงานเพิ่มเติม

     - รายงานผลการประเมนิองค์ประกอบของการ 5%
       การควบคุมภายใน - แบบติดตาม ปย. 2
   รายงานของผู้ตรวจสอบภายใน

     -ติดตามการจดัท ารายงานผลการสอบทานการ 5%
       ประเมนิผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบ
       ภายใน - แบบ ปส.
3. เตรียมขอ้มลูให้สัมภาษณ์กบัคณะกรรมการ เตรียมขอ้มลูส าเร็จ 5% นางมณี  วงษ์วโิรจน์ ทุกหน่วยงาน
ประเมนิผลงานด้านการควบคุมภายใน ภายในเดือนธ.ค. นางสาววนัดี  ขนุทับทิม
4. ทบทวนและปรับปรุงคู่มอืการปฏบิัติงาน ทบทวนคู่มอืส าเร็จ 5% นางมณี  วงษ์วโิรจน์ คณะท างาน
การควบคุมภายใน ภายใน ก.ย. นางสาววนัดี  ขนุทับทิม การควบคุมภายใน
5. ทบทวนแผนการควบคุมภายใน ทบทวนแผนส าเร็จ 5% นางมณี วงษ์วโิรจน์ คณะท างาน

ภายใน ก.ย. น.ส.วนัดี  ขนุทับทิม การควบคุมภายใน

ผู้เก่ียวข้อง งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4

ผู้รับผิดชอบ

แผนงาน/โครงการ ควบคุมภายใน ( ตามระเบียบ คตง.ฯ ข้อ 6)       

ประจ าปีงบประมาณ 2561

กิจกรรมหลกั ตวัชี้วดั
ไตรมาส4(60) ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3



เป้าส าเร็จ ไตรมาสที่ 1 ผลส าเร็จ
(%) ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 2562 (%)

6. ทบทวนนโยบายการควบคุมภายใน ทบทวนนโยบายส าเร็จ 5% นางมณี  วงษ์วโิรจน์ คณะท างาน
ภายใน ก.ย. นางสาววนัดี  ขนุทับทิม การควบคุมภายใน

7. จดัท ารายงานส่งให้ผู้อ านวยการโรงงานไพ่ ภายใน 90 วนั นับจาก 10% นางมณี  วงษ์วโิรจน์ ทุกหน่วยงาน
คณะกรรมการโรงงานไพ่  คณะกรรมการตรวจสอบ ส้ินปีงบประมาณ นางสาววนัดี  ขนุทับทิม
รัฐวสิาหกจิ  ผู้วา่การตรวจเงินแผ่นดินภายใน 90 วนั
นับจากส้ินปีงบประมาณ
8. จดัฝึกอบรมการควบคุมภายในทั่วทั้งองค์กร จดัฝึกอบรม 10% น.ส.พรพรรณ วเิศษกจิ ทุกหน่วยงาน
โดยการเชญิวทิยากร หรือที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญงาน จ านวน 1 คร้ัง น.ส.วนัดี  ขนุทับทิม
ด้านการควบคุมภายใน นายพัทธ ์ ทันนิเทศ
9. ออกให้ค าแนะน าหรือให้ความรู้ในการจดัท า ครบจ านวนการออกให้ 5% นางสาววนัดี  ขนุทับทิม ทุกหน่วยงาน
รายงาน และติดตามประเมนิผลการควบคุมภายใน ค าแนะน า 4 คร้ัง/ปี นายวรยทุธ  สิทธกิรโสมนัส
10. รวบรวมรายงานการติดตามและประเมนิผลการ ครบจ านวน 4 คร้ัง/ปี 5%
ควบคุมภายในจาก 13 หน่วยงาน
11. รวบรวมแบบงานการควบคุมภายใน จ านวนการรายงาน 5% น.ส.วนัดี  ขนุทับทิม คณะท างาน
เสนอต่อที่ประชมุคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 12 คร้ัง/ปี การควบคุมภายใน
และควบคุมภายใน โรงงานไพ่
12. นัดหมาย/จดัท าวาระการประชมุคณะท างาน นัดหมาย/ท าวาระ 5% น.ส.วนัดี  ขนุทับทิม คณะท างาน
การควบคุมภายใน โรงงานไพ่ ประจ าเดือนส าเร็จ การควบคุมภายใน
13.จดัท ารายงานการประชมุคณะท างาน เสนอรายงานประชุม 5% น.ส.วนัดี  ขนุทับทิม คณะท างาน
การควบคุมภายใน โรงงานไพ่เสนอผู้อ านวยการ ประจ าเดือนส าเร็จ การควบคุมภายใน
14.ประชมุร่วมกนัระหวา่งผู้รับผิดชอบควบคุมภายใน 1 คร้ัง/ปี 5% น.ส.วนัดี  ขนุทับทิม ส่วนที่เกี่ยวขอ้ง
ผู้ตรวจสอบภายใน และการบริหารความเส่ียง
15. จดัท ารายงานสรุปรายไตรมาสเกี่ยวกบัการควบคุม จดัท ารายงาน 5% น.ส.วนัดี  ขนุทับทิม
ภายในส่งผู้อ านวยการ ประธานอนุกรรมการความเส่ียงฯ ทุกไตรมาส

ประธานคณะกรรมการโรงงานไพ่ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบรัฐวสิาหกจิ โรงงานไพ่
16.จดัท า / เผยแพร่/ประชาสัมพันธส์รุปงานประจ าปี 1 คร้ัง/ปี 5%

100%

งบประมาณรวมที่ใช้ตามแผนงานฯ 75,000.-

ผลที่คาดวา่จะไดร้ับ : การด าเนินงานของโรงงานไพ่ สามารถสร้างความส าเร็จและบรรลวุตัถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้

หมายเหตุ : ระยะเวลาแต่ละกจิกรรมอาจมกีารเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม

กิจกรรมหลกั ตวัชี้วดั
ไตรมาส4(60) ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3

ผู้เก่ียวข้อง งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4

ผู้รับผิดชอบ


