ตารางแสดงวิธีการจัดทารายการตัวชี้วัดรายบุคคลของสานักตรวจสอบภายใน
1. งานตรวจสอบธุรกิจ ตาแหน่ง หัวหน้างาน (ระดับ 5-6) , พนักงาน (ระดับ 4-5, 1-4)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ลาดับ
ภารกิจ/หน้าที่ความรับผิดชอบ
1 งานด้านตรวจสอบธุรกิจของ อ.อ.ป.
- ดาเนินการตรวจสอบพันธกิจด้านการเบิกจ่าย
งบประมาณประจาปี ของ อ.อ.ป. และงบอุดหนุน
รัฐบาล การบริหารสินค้าคงคลังของ อ.อ.ป.
และตรวจสอบการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน
ของ อ.อ.ป.

2

3

งานด้านการรายงานต่างๆ
- จัดทารายงานผลการปฏิบตั ิงาน รายเดือน/
รายไตรมาส/ประจาปี และติดตามข้อเสนอแนะ
ต่างๆ เสนอต่อ อ.อ.ป.
- ดาเนินการด้านการกลั่นกรอง และรายงานต่างๆ
ในความรับผิดชอบ
การปรับปรุงงาน

ผลงานที่คาดหวัง

ตัวชี้วัดรายบุคคล

- มีแผนการตรวจสอบที่ครอบคลุมตามภารกิจของงาน
- มีการกาหนดแนวทางการตรวจสอบตามแผน
- มีการจัดทารายงานการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ และ
แนวทางแก้ไข พร้อมบทวิเคราะห์ ครบถ้วนถูกต้อง

- ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนตรวจสอบธุรกิจของ อ.อ.ป.
- ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนตรวจสอบ
- ร้อยละของข้อเสนอแนะและหน่วยงานนาไปปฏิบัติ
- ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานผู้รับตรวจ
- จานวนครั้งของการให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน รับ
ตรวจ (ผ่านช่องทางโทรศัพท์ โทรสาร บันทึกข้อความ อีเมล์
หรืออืน่ ๆ)
- จานวนครั้ง/ระยะเวลาในการสรุปผลการตรวจสอบให้ผู้บงั คับบัญชา
รับทราบ
- มีคู่มือการปฏิบัตแิ ละกฎบัตรของสานักตรวจสอบภายใน
- ระดับความสาเร็จของการจัดทาคู่มือการปฏิบัติ/กฎบัตรของสานัก
ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมและเผยแพร่ให้ทุกสานักที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบภายใน
รับทราบและทาการสอบทานเป็นประจาทุกปี
- ระยะเวลาในการจัดทาคู่มือการปฏิบัติ/กฎบัตรของสานัก
ตรวจสอบภายในแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
- การรายงานข้อมูลต่างๆ ในความรับผิดชอบ ถูกต้องตาม
ระเบียบ หลักเกณฑ์และเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนดไว้

- เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากขึน้

- จานวนครั้งที่การรายงานไม่เป็นไปตามเวลาที่กาหนด
- ระยะเวลาในการรายงานหนังสือ/บันทึก/ข้อมูลต่างๆ
- ระยะเวลาในการพิจารณากลั่นกรองหนังสือ/เอกสารในความ
รับผิดชอบ
- จานวนครั้งที่การรายงานมีความผิดพลาด/ไม่เป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
- ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงงาน
- จานวนเรื่องทีไ่ ด้ดาเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ

ตารางแสดงวิธีการจัดทารายการตัวชี้วัดรายบุคคลของสานักตรวจสอบภายใน
2. งานตรวจสอบการควบคุมภายใน ตาแหน่ง หัวหน้างาน (ระดับ 5-6) , พนักงาน (ระดับ 4-5, 1-4)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ลาดับ
ภารกิจ/หน้าที่ความรับผิดชอบ
1 งานด้านตรวจสอบการควบคุมภายใน
- ดาเนินการตรวจสอบกระบวนงานและผลการ
ดาเนินงาน การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในของ อ.อ.ป. การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการพาณิชย์
- จัดทารายงานผลการปฏิบตั ิงาน รายเดือน/รายไตร
มาส/ประจาปี และติดตามข้อเสนอแนะต่างๆ
เสนอต่อ อ.อ.ป.
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งานด้านการรายงานต่างๆ/จัดเก็บเอกสาร
- จัดทารายงานผลการปฏิบตั ิงาน รายเดือน/
รายไตรมาส/ประจาปี และติดตามข้อเสนอแนะ
ต่างๆ เสนอต่อ อ.อ.ป.
- ดาเนินการด้านการกลั่นกรอง และรายงานต่างๆ
ในความรับผิดชอบ
การปรับปรุงงาน

ผลงานที่คาดหวัง

ตัวชี้วัดรายบุคคล

- มีแผนการตรวจสอบที่ครอบคลุมตามภารกิจของงาน
- มีการกาหนดแนวทางการตรวจสอบตามแผน
- มีการจัดทารายงานการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ และ
แนวทางแก้ไข พร้อมบทวิเคราะห์ ครบถ้วนถูกต้อง

- ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนตรวจสอบการควบคุมภายใน
- ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนตรวจสอบ
- ร้อยละของข้อเสนอแนะและหน่วยงานนาไปปฏิบัติ
- ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานผู้รับตรวจ
- จานวนครั้งของการให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน
รับตรวจ (ผ่านช่องทางโทรศัพท์ โทรสาร บันทึกข้อความ อีเมล์
หรืออืน่ ๆ)
- จานวนครั้ง/ระยะเวลาในการสรุปผลการตรวจสอบให้ผู้บงั คับบัญชา
รับทราบ
- มีคู่มอื การปฏิบัตแิ ละกฎบัตรของสานักตรวจสอบภายใน
- ระดับความสาเร็จของการจัดทาคู่มือการปฏิบัติ/กฎบัตรของสานัก
ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมและเผยแพร่ให้ทุกสานักที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบภายใน
รับทราบและทาการสอบทานเป็นประจาทุกปี
- ระยะเวลาในการจัดทาคู่มือการปฏิบัติ/กฎบัตรของสานักตรวจสอบ
ภายในแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
- การรายงานและข้อมูลต่างๆ ในความรับผิดชอบ ถูกต้อง
ตามระเบียบหลักเกณฑ์และเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

- เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากขึน้

- จานวนครั้งที่การรายงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
- ระยะเวลาในการรายงานหนังสือ/บันทึก/ข้อมูลต่างๆ
- ระยะเวลาในการพิจารณากลั่นกรองหนังสือ/เอกสารในความ
รับผิดชอบ
- จานวนครั้งที่การรายงานมีความผิดพลาด/ไม่เป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
- ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงงาน
- จานวนเรื่องทีไ่ ด้ดาเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ

ตารางแสดงวิธีการจัดทารายการตัวชี้วัดรายบุคคลของสานักตรวจสอบภายใน
3. งานตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน ตาแหน่ง หัวหน้างาน (ระดับ 5-6) , พนักงาน (ระดับ 4-5, 1-4)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ลาดับ
ภารกิจ/หน้าที่ความรับผิดชอบ
1 งานด้านการตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน
- ดาเนินการเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานทุกพันธกิจ
ของ อ.อ.ป. ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับ
พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ของหน่วยงาน ตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสานักงาน
ป.ป.ช.
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งานด้านการรายงานต่างๆ/จัดเก็บเอกสาร
- จัดทารายงานผลการปฏิบตั ิงาน รายเดือน/
รายไตรมาส/ประจาปี และติดตามข้อเสนอแนะ
ต่างๆ เสนอต่อ อ.อ.ป.
- ดาเนินการด้านการกลั่นกรอง และรายงานต่างๆ
ในความรับผิดชอบ
การปรับปรุงงาน

ผลงานที่คาดหวัง

ตัวชี้วัดรายบุคคล

- มีแผนการตรวจสอบที่ครอบคลุมตามภารกิจของงาน
- มีการกาหนดแนวทางการตรวจสอบตามแผน
- มีการจัดทารายงานการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ และ
แนวทางแก้ไข พร้อมบทวิเคราะห์ ครบถ้วนถูกต้อง

- ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน
- ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนตรวจสอบ
- ร้อยละของข้อเสนอแนะและหน่วยงานนาไปปฏิบัติ
- ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานผู้รับตรวจ
- จานวนครั้งของการให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน
รับตรวจ (ผ่านช่องทางโทรศัพท์ โทรสาร บันทึกข้อความ อีเมล์
หรืออืน่ ๆ)
- จานวนครั้ง/ระยะเวลาในการสรุปผลการตรวจสอบให้
ผู้บังคับบัญชารับทราบ
- มีคู่มือการปฏิบัตแิ ละกฎบัตรของสานักตรวจสอบภายใน
- ระดับความสาเร็จของการจัดทาคู่มือการปฏิบัติ/กฎบัตร
ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมและเผยแพร่ให้ทุกสานักที่เกี่ยวข้อง ของสานักตรวจสอบภายใน
รับทราบและทาการสอบทานเป็นประจาทุกปี
- ระยะเวลาในการจัดทาคู่มือการปฏิบัติ/กฎบัตรของสานัก
ตรวจสอบภายในแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
- การรายงานและข้อมูลต่างๆ ในความรับผิดชอบ ถูกต้อง
ตามระเบียบหลักเกณฑ์และเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

- เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากขึน้

- จานวนครั้งที่การรายงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
- ระยะเวลาในการรายงานหนังสือ/บันทึก/ข้อมูลต่างๆ
- ระยะเวลาในการพิจารณากลั่นกรองหนังสือ/เอกสารในความ
รับผิดชอบ
- จานวนครั้งที่การรายงานมีความผิดพลาด/ไม่เป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
- ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงงาน
- จานวนเรื่องทีไ่ ด้ดาเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ

ตารางแสดงวิธีการจัดทารายการตัวชี้วัดรายบุคคลของสานักตรวจสอบภายใน
4. งานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานที่ดี ตาแหน่ง หัวหน้างาน (ระดับ 5-6) , พนักงาน (ระดับ 4-5, 1-4)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ลาดับ
ภารกิจ/หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผลงานที่คาดหวัง
1 งานด้านกากับดูแลการปฏิบตั ิงานทีด่ ี
- ดาเนินการตรวจสอบและจัดทารายงานการดาเนินงาน - มีแผนการตรวจสอบที่ครอบคลุมตามภารกิจของงาน
ตามระเบียบสานักรายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การเร่งรัด
- มีการกาหนดแนวทางการตรวจสอบตามแผน
ติดตามเกี่ยวกับกรณีเงินขาดบัญชี หรือเจ้าหน้าที่
- มีการจัดทารายงานการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ
ทุจริต พ.ศ. 2546 ตรวจสอบติดตามการจัดทา
และแนวทางแก้ไข พร้อมบทวิเคราะห์ ครบถ้วนถูกต้อง
รายงานเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบติดตามการจัดทา
มาตรการป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึน้
ตรวจสอบการกากับดูแลกิจการที่ดี CG และ CSR
ของคณะกรรมการกากับงานด้าน CG และ CSR

ตัวชี้วัดรายบุคคล

- ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนตรวจสอบการกากับดูแล
การปฏิบตั ิงานทีด่ ี
- ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนตรวจสอบ
- ร้อยละของข้อเสนอแนะและหน่วยงานนาไปปฏิบัติ
- ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานผู้รับตรวจ
- จานวนครั้งของการให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน
รับตรวจ (ผ่านช่องทางโทรศัพท์ โทรสาร บันทึกข้อความ อีเมล์
หรืออืน่ ๆ)
- จานวนครั้ง/ระยะเวลาในการสรุปผลการตรวจสอบให้
ผู้บังคับบัญชารับทราบ
- มีคู่มือการปฏิบัตแิ ละกฎบัตรของสานักตรวจสอบภายใน
- ระดับความสาเร็จของการจัดทาคู่มือการปฏิบัติ/กฎบัตรของสานัก
ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมและเผยแพร่ให้ทุกสานักที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบภายใน
รับทราบและทาการสอบทานเป็นประจาทุกปี
- ระยะเวลาในการจัดทาคู่มือการปฏิบัติ/กฎบัตรของสานัก
ตรวจสอบภายในแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด

2

3

งานด้านการรายงานต่างๆ/จัดเก็บเอกสาร
- จัดทารายงานผลการปฏิบตั ิงาน รายเดือน/
รายไตรมาส/ประจาปี และติดตามข้อเสนอแนะ
ต่างๆ เสนอต่อ อ.อ.ป.
- ดาเนินการด้านการกลั่นกรอง และรายงานต่างๆ
ในความรับผิดชอบ
การปรับปรุงงาน

- การรายงานและข้อมูลต่างๆ ในความรับผิดชอบ ถูกต้อง
ตามระเบียบหลักเกณฑ์และเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

- เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากขึน้

- จานวนครั้งที่การรายงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
- ระยะเวลาในการรายงานหนังสือ/บันทึก/ข้อมูลต่างๆ
- ระยะเวลาในการพิจารณากลั่นกรองหนังสือ/เอกสาร
ในความรับผิดชอบ
- จานวนครั้งที่การรายงานมีความผิดพลาด/ไม่เป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
- ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงงาน
- จานวนเรื่องทีไ่ ด้ดาเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ

ตารางแสดงวิธีการจัดทารายการตัวชี้วัดรายบุคคลของสานักตรวจสอบภายใน
5. งานตรวจสอบข้อมูลบัญชี ตาแหน่ง หัวหน้างาน (ระดับ 5-6) , พนักงาน (ระดับ 4-5, 1-4)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ลาดับ
ภารกิจ/หน้าที่ความรับผิดชอบ
1 งานด้านตรวจสอบบัญชี
- ดาเนินการตรวจสอบการดาเนินงานทางบัญชีและ
การเงินของทุกหน่วยงาน และการบริหารความเสี่ยง
ด้านบัญชีการเงิน

2

3

งานด้านการรายงานต่างๆ/จัดเก็บเอกสาร
- จัดทารายงานผลการปฏิบตั ิงาน รายเดือน/
รายไตรมาส/ประจาปี และติดตามข้อเสนอแนะ
ต่างๆ เสนอต่อ อ.อ.ป.
- ดาเนินการด้านการกลั่นกรอง และรายงานต่างๆ
ในความรับผิดชอบ
การปรับปรุงงาน

ผลงานที่คาดหวัง

ตัวชี้วัดรายบุคคล

- มีแผนการตรวจสอบที่ครอบคลุมตามภารกิจของงาน
- มีการกาหนดแนวทางการตรวจสอบตามแผน
- มีการจัดทารายงานการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ และ
แนวทางแก้ไข พร้อมบทวิเคราะห์ ครบถ้วนถูกต้อง

- ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนตรวจสอบบัญชี
- ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนตรวจสอบ
- ร้อยละของข้อเสนอแนะและหน่วยงานนาไปปฏิบัติ
- ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานผู้รับตรวจ
- จานวนครั้งของการให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน
รับตรวจ (ผ่านช่องทางโทรศัพท์ โทรสาร บันทึกข้อความ อีเมล์
หรืออืน่ ๆ)
- จานวนครั้ง/ระยะเวลาในการสรุปผลการตรวจสอบให้
ผู้บังคับบัญชารับทราบ
- มีคู่มือการปฏิบัตแิ ละกฎบัตรของสานักตรวจสอบภายใน
- ระดับความสาเร็จของการจัดทาคู่มือการปฏิบัติ/กฎบัตรของสานัก
ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมและเผยแพร่ให้ทุกสานักที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบภายใน
รับทราบและทาการสอบทานเป็นประจาทุกปี
- ระยะเวลาในการจัดทาคู่มือการปฏิบัติ/กฎบัตรของสานัก
ตรวจสอบภายในแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
- การรายงานและข้อมูลต่างๆ ในความรับผิดชอบ ถูกต้อง
ตามระเบียบหลักเกณฑ์และเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

- เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากขึน้

- จานวนครั้งที่การรายงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
- ระยะเวลาในการรายงานหนังสือ/บันทึก/ข้อมูลต่างๆ
- ระยะเวลาในการพิจารณากลั่นกรองหนังสือ/เอกสารในความ
รับผิดชอบ
- จานวนครั้งที่การรายงานมีความผิดพลาด/ไม่เป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
- ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงงาน
- จานวนเรื่องทีไ่ ด้ดาเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ

ตารางแสดงวิธีการจัดทารายการตัวชี้วัดรายบุคคลของสานักตรวจสอบภายใน
6. งานตรวจสอบรายงานงบการเงิน ตาแหน่ง หัวหน้างาน (ระดับ 5-6) , พนักงาน (ระดับ 4-5, 1-4)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ลาดับ
ภารกิจ/หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผลงานที่คาดหวัง
1 งานด้านตรวจสอบงบการเงิน
- ดาเนินการตรวจสอบการจัดทางบการเงิน และรายงาน - มีแผนการตรวจสอบที่ครอบคลุมตามภารกิจของงาน
ข้อมูลทางการเงินของทุกหน่วยงานให้เป็นไปโดย
- มีการกาหนดแนวทางการตรวจสอบตามแผน
ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีให้เป็นที่เชื่อถือ จัดทา - มีการจัดทารายงานการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ และ
รายงานการประเมินผลการดาเนินงานตามบันทึก
แนวทางแก้ไข พร้อมบทวิเคราะห์ ครบถ้วนถูกต้อง
ข้อตกลงประเมินผลการดาเนินงานระหว่างหน่วยงาน
กับ อ.อ.ป.

ตัวชี้วัดรายบุคคล

- ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนตรวจสอบงบการเงิน
- ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนตรวจสอบ
- ร้อยละของข้อเสนอแนะและหน่วยงานนาไปปฏิบัติ
- ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานผูร้ ับตรวจ
- จานวนครั้งของการให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน
รับตรวจ (ผ่านช่องทางโทรศัพท์ โทรสาร บันทึกข้อความ อีเมล์
หรืออืน่ ๆ)
- จานวนครั้ง/ระยะเวลาในการสรุปผลการตรวจสอบให้
ผู้บังคับบัญชารับทราบ
- มีคู่มือการปฏิบัตแิ ละกฎบัตรของสานักตรวจสอบภายใน
- ระดับความสาเร็จของการจัดทาคู่มือการปฏิบัติ/กฎบัตร
ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมและเผยแพร่ให้ทุกสานักที่เกี่ยวข้อง ของสานักตรวจสอบภายใน
รับทราบและทาการสอบทานเป็นประจาทุกปี
- ระยะเวลาในการจัดทาคู่มือการปฏิบัติ/กฎบัตรของสานัก
ตรวจสอบภายในแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด

2

3

งานด้านการรายงานต่างๆ/จัดเก็บเอกสาร
- จัดทารายงานผลการปฏิบตั ิงาน รายเดือน/
รายไตรมาส/ประจาปี และติดตามข้อเสนอแนะ
ต่างๆ เสนอต่อ อ.อ.ป.
- ดาเนินการด้านการกลั่นกรอง และรายงานต่างๆ
ในความรับผิดชอบ
การปรับปรุงงาน

- การรายงานและข้อมูลต่างๆ ในความรับผิดชอบ ถูกต้อง
ตามระเบียบหลักเกณฑ์และเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

- เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากขึน้

- จานวนครั้งที่การรายงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
- ระยะเวลาในการรายงานหนังสือ/บันทึก/ข้อมูลต่างๆ
- ระยะเวลาในการพิจารณากลั่นกรองหนังสือ/เอกสารในความ
รับผิดชอบ
- จานวนครั้งที่การรายงานมีความผิดพลาด/ไม่เป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
- ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงงาน
- จานวนเรื่องทีไ่ ด้ดาเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ

ตารางแสดงวิธีการจัดทารายการตัวชี้วัดรายบุคคลของสานักตรวจสอบภายใน
7. งานควบคุมทั่วไป ตาแหน่ง หัวหน้างาน (ระดับ 5-6) , พนักงาน (ระดับ 4-5, 1-4)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ลาดับ
ภารกิจ/หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผลงานที่คาดหวัง
1 งานด้านตรวจสอบควบคุมทั่วไป
- ดาเนินการตรวจสอบการควบคุมภายใน ส่วนทีเ่ กี่ยว
- มีแผนการตรวจสอบที่ครอบคลุมตามภารกิจของงาน
กับนโยบาย และวิธีควบคุมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - มีการกาหนดแนวทางการตรวจสอบตามแผน
และระบบสารสนเทศ การควบคุม
- มีการจัดทารายงานการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ และ
ความปลอดภัยการควบคุมการพัฒนาและปรับปรุง การ แนวทางแก้ไข พร้อมบทวิเคราะห์ ครบถ้วนถูกต้อง
ป้องกัน/ลดความเสียหายของระบบ การสารองข้อมูล

- มีคู่มือการปฏิบัตแิ ละกฎบัตรของสานักตรวจสอบภายใน ให้
ครอบคลุมทุกกิจกรรมและเผยแพร่ให้ทุกสานักที่เกี่ยวข้อง
รับทราบและทาการสอบทานเป็นประจาทุกปี
2

3

งานด้านการรายงานต่างๆ/จัดเก็บเอกสาร
- จัดทารายงานผลการปฏิบตั ิงาน รายเดือน/
รายไตรมาส/ประจาปี และติดตามข้อเสนอแนะ
ต่างๆ เสนอต่อ อ.อ.ป.
- ดาเนินการด้านการกลั่นกรอง และรายงานต่างๆ
ในความรับผิดชอบ
การปรับปรุงงาน

- การรายงานและข้อมูลต่างๆ ในความรับผิดชอบ ถูกต้อง
ตามระเบียบหลักเกณฑ์และเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

- เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากขึน้

ตัวชี้วัดรายบุคคล
- ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนตรวจสอบควบคุมทัว่ ไป
- ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนตรวจสอบ
- ร้อยละของข้อเสนอแนะและหน่วยงานนาไปปฏิบัติ
- ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานผู้รับตรวจ
- จานวนครั้งของการให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน
รับตรวจ (ผ่านช่องทางโทรศัพท์ โทรสาร บันทึกข้อความ อีเมล์
หรืออืน่ ๆ)
- จานวนครั้ง/ระยะเวลาในการสรุปผลการตรวจสอบให้
ผู้บังคับบัญชารับทราบ
-ระดับความสาเร็จของการจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิ/กฎบัตรของสานัก
ตรวจสอบภายใน
-ระยะเวลาในการจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิ/กฎบัตรของสานัก
ตรวจสอบภายในแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
- จานวนครั้งที่การรายงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
- ระยะเวลาในการรายงานหนังสือ/บันทึก/ข้อมูลต่างๆ
- ระยะเวลาในการพิจารณากลั่นกรองหนังสือ/เอกสารในความ
รับผิดชอบ
- จานวนครั้งที่การรายงานมีความผิดพลาด/ไม่เป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
- ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงงาน
- จานวนเรื่องทีไ่ ด้ดาเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ

ตารางแสดงวิธีการจัดทารายการตัวชี้วัดรายบุคคลของสานักตรวจสอบภายใน
8. งานควบคุมระบบงาน ตาแหน่ง หัวหน้างาน (ระดับ 5-6) , พนักงาน (ระดับ 4-5, 1-4)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ลาดับ
ภารกิจ/หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผลงานที่คาดหวัง
1 งานด้านตรวจสอบควบคุมระบบงาน
- ดาเนินการตรวจสอบการควบคุมรายการข้อมูล
- มีแผนการตรวจสอบที่ครอบคลุมตามภารกิจของงาน
ในแต่ละระบบงาน ให้มีความครบถ้วน สมบูรณ์
- มีการกาหนดแนวทางการตรวจสอบตามแผน
ถูกต้อง ได้รับการอนุมตั ิ และเกิดขึน้ อย่างถูกต้อง
- มีการจัดทารายงานการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ และ
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และนโยบายของ
แนวทางแก้ไข พร้อมบทวิเคราะห์ ครบถ้วนถูกต้อง
รายการทั้งหมดทีน่ าเข้าสู่การประมวลผลของระบบงาน
ความถูกต้องการประมาวลผล การแสดงผลลัพธิ์

ตัวชี้วัดรายบุคคล

- ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนตรวจสอบควบคุมระบบงาน
- ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนตรวจสอบ
- ร้อยละของข้อเสนอแนะและหน่วยงานนาไปปฏิบัติ
- ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานผู้รับตรวจ
- จานวนครั้งของการให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน
รับตรวจ (ผ่านช่องทางโทรศัพท์ โทรสาร บันทึกข้อความ อีเมล์
หรืออืน่ ๆ)
- จานวนครั้ง/ระยะเวลาในการสรุปผลการตรวจสอบให้
ผู้บังคับบัญชารับทราบ
- มีคู่มือการปฏิบัตแิ ละกฎบัตรของสานักตรวจสอบภายใน
- ระดับความสาเร็จของการจัดทาคู่มือการปฏิบัติ/กฎบัตรของ
ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมและเผยแพร่ให้ทุกสานักที่เกี่ยวข้อง สานักตรวจสอบภายใน
รับทราบและทาการสอบทานเป็นประจาทุกปี
- ระยะเวลาในการจัดทาคู่มือการปฏิบัติ/กฎบัตรของสานัก
ตรวจสอบภายในแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด

2

3

งานด้านการรายงานต่างๆ/จัดเก็บเอกสาร
- จัดทารายงานผลการปฏิบตั ิงาน รายเดือน/
รายไตรมาส/ประจาปี และติดตามข้อเสนอแนะ
ต่างๆ เสนอต่อ อ.อ.ป.
- ดาเนินการด้านการกลั่นกรอง และรายงานต่างๆ
ในความรับผิดชอบ
การปรับปรุงงาน

- การรายงานและข้อมูลต่างๆ ในความรับผิดชอบ ถูกต้องตาม
ระเบียบหลักเกณฑ์และเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

- เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากขึน้

- จานวนครั้งที่การรายงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
- ระยะเวลาในการรายงานหนังสือ/บันทึก/ข้อมูลต่างๆ
- ระยะเวลาในการพิจารณากลั่นกรองหนังสือ/เอกสารในความ
รับผิดชอบ
- จานวนครั้งที่การรายงานมีความผิดพลาด/ไม่เป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่กาหนด
- ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงงาน
- จานวนเรื่องทีไ่ ด้ดาเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ

คาจากัดความของสานักตรวจสอบภายใน
1. งานตรวจสอบธุรกิจ ตาแหน่ง หัวหน้างาน (ระดับ 5-6) , พนักงาน (ระดับ 4-5, 1-4)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ลาดับที่

รายการตัวชี้วัดรายบุคคล

คาจากัดความ

1

ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนตรวจสอบการควบคุมภายใน

พิจารณาจากระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนตรวจสอบการควบคุมภายใน

2

ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนตรวจสอบ

พิจารณาจากระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนตรวจสอบ

3

ร้อยละของข้อเสนอแนะและหน่วยงานนาไปปฏิบตั ิ

พิจารณาจากร้อยละของข้อเสนอแนะและหน่วยงานนาไปปฏิบตั ิ

4

ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานผูร้ ับตรวจ

พิจารณาจากระดับความพึงพอใจของหน่วยงานผูร้ ับตรวจ

5

จานวนครั้งของการให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน รับตรวจ
(ผ่านช่องทางโทรศัพท์ โทรสาร บันทึกข้อความ อีเมล์ หรืออื่นๆ)

พิจารณาจากจานวนครั้งของการให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน
รับตรวจ (ผ่านช่องทางโทรศัพท์ โทรสาร บันทึกข้อความ อีเมล์ หรืออื่นๆ)

6

จานวนครั้ง/ระยะเวลาในการสรุปผลการตรวจสอบให้ผบู้ งั คับบัญชารับทราบ

พิจารณาจากจานวนครั้ง/ระยะเวลาในการสรุปผลการตรวจสอบให้
ผูบ้ งั คับบัญชารับทราบ

7

ระดับความสาเร็จของการจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิ/กฎบัตรของสานักตรวจสอบ
ภายใน

พิจารณาจากระดับความสาเร็จของการจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิ /กฎบัตรของสานัก
ตรวจสอบภายใน

8

ระยะเวลาในการจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิ/กฎบัตรของสานักตรวจสอบภายในแล้ว พิจารณาจากระยะเวลาในการจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิ/กฎบัตรของสานัก
เสร็จตามเวลาที่กาหนด
ตรวจสอบภายในแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด

9

จานวนครั้งที่การรายงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

พิจารณาจากจานวนครั้งที่การรายงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

10 ระยะเวลาในการรายงานหนังสือ/บันทึก/ข้อมูลต่างๆ

พิจารณาจากระยะเวลาในการรายงานหนังสือ/บันทึก/ข้อมูลต่างๆ

11 ระยะเวลาในการพิจารณากลัน่ กรองหนังสือ/เอกสารในความรับผิดชอบ

พิจารณาจากระยะเวลาในการพิจารณากลัน่ กรองหนังสือ/เอกสารในความ
รับผิดชอบ

12

จานวนครั้งที่การรายงานมีความผิดพลาด/ไม่เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่
กาหนด

พิจารณาจากจานวนครั้งที่การรายงานมีความผิดพลาด/ไม่เป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่กาหนด

13 ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงงาน

พิจารณาจากระดับความสาเร็จของการปรับปรุงงาน

14 จานวนเรื่องที่ได้ดาเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ

พิจารณาจากจานวนเรื่องที่ได้ดาเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ

คาจากัดความของสานักตรวจสอบภายใน
2. งานตรวจสอบการควบคุมภายใน ตาแหน่ง หัวหน้างาน (ระดับ 5-6) , พนักงาน (ระดับ 4-5, 1-4)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ลาดับที่

รายการตัวชี้วัดรายบุคคล

คาจากัดความ

1

ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนตรวจสอบการควบคุมภายใน

พิจารณาจากระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนตรวจสอบการควบคุมภายใน

2

ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนตรวจสอบ

พิจารณาจากระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนตรวจสอบ

3

ร้อยละของข้อเสนอแนะและหน่วยงานนาไปปฏิบตั ิ

พิจารณาจากร้อยละของข้อเสนอแนะและหน่วยงานนาไปปฏิบตั ิ

4

ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานผูร้ ับตรวจ

พิจารณาจากระดับความพึงพอใจของหน่วยงานผูร้ ับตรวจ

5

จานวนครั้งของการให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน รับตรวจ
(ผ่านช่องทางโทรศัพท์ โทรสาร บันทึกข้อความ อีเมล์ หรืออื่นๆ)

พิจารณาจากจานวนครั้งของการให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน
รับตรวจ (ผ่านช่องทางโทรศัพท์ โทรสาร บันทึกข้อความ อีเมล์ หรืออื่นๆ)

6

จานวนครั้ง/ระยะเวลาในการสรุปผลการตรวจสอบให้ผบู้ งั คับบัญชา
รับทราบ

พิจารณาจากจานวนครั้ง/ระยะเวลาในการสรุปผลการตรวจสอบให้ผบู้ งั คับบัญชา
รับทราบ

7

ระดับความสาเร็จของการจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิ/กฎบัตรของสานัก
ตรวจสอบภายใน

พิจารณาจากระดับความสาเร็จของการจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิ /กฎบัตรของสานัก
ตรวจสอบภายใน

8

ระยะเวลาในการจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิ/กฎบัตรของสานักตรวจสอบภายใน พิจารณาจากระยะเวลาในการจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิ/กฎบัตรของสานักตรวจสอบ
แล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
ภายในแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด

9

จานวนครั้งที่การรายงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

พิจารณาจากจานวนครั้งที่การรายงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

10 ระยะเวลาในการรายงานหนังสือ/บันทึก/ข้อมูลต่างๆ

พิจารณาจากระยะเวลาในการรายงานหนังสือ/บันทึก/ข้อมูลต่างๆ

11 ระยะเวลาในการพิจารณากลัน่ กรองหนังสือ/เอกสารในความรับผิดชอบ

พิจารณาจากระยะเวลาในการพิจารณากลัน่ กรองหนังสือ/เอกสารในความรับผิดชอบ

12

จานวนครั้งที่การรายงานมีความผิดพลาด/ไม่เป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่กาหนด

พิจารณาจากจานวนครั้งที่การรายงานมีความผิดพลาด/ไม่เป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่กาหนด

13 ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงงาน

พิจารณาจากระดับความสาเร็จของการปรับปรุงงาน

14 จานวนเรื่องที่ได้ดาเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ

พิจารณาจากจานวนเรื่องที่ได้ดาเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ

คาจากัดความของสานักตรวจสอบภายใน
3. งานตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตาแหน่ง หัวหน้างาน (ระดับ 5-6) , พนักงาน (ระดับ 4-5, 1-4)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ลาดับที่

รายการตัวชี้วัดรายบุคคล

คาจากัดความ

1

ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนตรวจสอบการปฏิบตั ิงาน

พิจารณาจากระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนตรวจสอบการควบคุมภายใน

2

ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนตรวจสอบ

พิจารณาจากระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนตรวจสอบ

3

ร้อยละของข้อเสนอแนะและหน่วยงานนาไปปฏิบตั ิ

พิจารณาจากร้อยละของข้อเสนอแนะและหน่วยงานนาไปปฏิบตั ิ

4

ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานผูร้ ับตรวจ

พิจารณาจากระดับความพึงพอใจของหน่วยงานผูร้ ับตรวจ

5

จานวนครั้งของการให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน รับตรวจ
(ผ่านช่องทางโทรศัพท์ โทรสาร บันทึกข้อความ อีเมล์ หรืออื่นๆ)

พิจารณาจากจานวนครั้งของการให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน
รับตรวจ (ผ่านช่องทางโทรศัพท์ โทรสาร บันทึกข้อความ อีเมล์ หรืออื่นๆ)

6

จานวนครั้ง/ระยะเวลาในการสรุปผลการตรวจสอบให้ผบู้ งั คับบัญชา
รับทราบ

พิจารณาจากจานวนครั้ง/ระยะเวลาในการสรุปผลการตรวจสอบให้
ผูบ้ งั คับบัญชารับทราบ

7

ระดับความสาเร็จของการจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิ/กฎบัตรของสานัก
ตรวจสอบภายใน

พิจารณาจากระดับความสาเร็จของการจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิ /กฎบัตรของสานัก
ตรวจสอบภายใน

8

ระยะเวลาในการจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิ/กฎบัตรของสานักตรวจสอบภายใน พิจารณาจากระยะเวลาในการจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิ/กฎบัตรของสานัก
แล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
ตรวจสอบภายในแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด

9

จานวนครั้งที่การรายงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

พิจารณาจากจานวนครั้งที่การรายงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

10

ระยะเวลาในการรายงานหนังสือ/บันทึก/ข้อมูลต่างๆ

พิจารณาจากระยะเวลาในการรายงานหนังสือ/บันทึก/ข้อมูลต่างๆ

11

ระยะเวลาในการพิจารณากลัน่ กรองหนังสือ/เอกสารในความรับผิดชอบ

พิจารณาจากระยะเวลาในการพิจารณากลัน่ กรองหนังสือ/เอกสารในความ
รับผิดชอบ

12

จานวนครั้งที่การรายงานมีความผิดพลาด/ไม่เป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่กาหนด

พิจารณาจากจานวนครั้งที่การรายงานมีความผิดพลาด/ไม่เป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่กาหนด

13

ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงงาน

พิจารณาจากระดับความสาเร็จของการปรับปรุงงาน

14

จานวนเรื่องที่ได้ดาเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ

พิจารณาจากจานวนเรื่องที่ได้ดาเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ

คาจากัดความของสานักตรวจสอบภายใน
4. งานกากับดูแลการปฏิบัติงานทีด่ ี ตาแหน่ง หัวหน้างาน (ระดับ 5-6) , พนักงาน (ระดับ 4-5, 1-4)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ลาดับที่

รายการตัวชี้วัดรายบุคคล

คาจากัดความ

1

ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนตรวจสอบการกากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
ที่ดี

พิจารณาจากระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนตรวจสอบการควบคุมภายใน

2

ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนตรวจสอบ

พิจารณาจากระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนตรวจสอบ

3

ร้อยละของข้อเสนอแนะและหน่วยงานนาไปปฏิบตั ิ

พิจารณาจากร้อยละของข้อเสนอแนะและหน่วยงานนาไปปฏิบตั ิ

4

ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานผูร้ ับตรวจ

พิจารณาจากระดับความพึงพอใจของหน่วยงานผูร้ ับตรวจ

5

จานวนครั้งของการให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน รับตรวจ
(ผ่านช่องทางโทรศัพท์ โทรสาร บันทึกข้อความ อีเมล์ หรืออื่นๆ)

พิจารณาจากจานวนครั้งของการให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน
รับตรวจ (ผ่านช่องทางโทรศัพท์ โทรสาร บันทึกข้อความ อีเมล์ หรืออื่นๆ)

6

จานวนครั้ง/ระยะเวลาในการสรุปผลการตรวจสอบให้ผบู้ งั คับบัญชา
รับทราบ

พิจารณาจากจานวนครั้ง/ระยะเวลาในการสรุปผลการตรวจสอบให้ผบู้ งั คับบัญชา
รับทราบ

7

ระดับความสาเร็จของการจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิ/กฎบัตรของสานักตรวจสอบ พิจารณาจากระดับความสาเร็จของการจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิ /กฎบัตรของสานัก
ภายใน
ตรวจสอบภายใน

8

ระยะเวลาในการจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิ/กฎบัตรของสานักตรวจสอบภายใน
แล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด

พิจารณาจากระยะเวลาในการจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิ/กฎบัตรของสานักตรวจสอบ
ภายในแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด

9

จานวนครั้งที่การรายงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

พิจารณาจากจานวนครั้งที่การรายงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

10

ระยะเวลาในการรายงานหนังสือ/บันทึก/ข้อมูลต่างๆ

พิจารณาจากระยะเวลาในการรายงานหนังสือ/บันทึก/ข้อมูลต่างๆ

11

ระยะเวลาในการพิจารณากลัน่ กรองหนังสือ/เอกสารในความรับผิดชอบ

พิจารณาจากระยะเวลาในการพิจารณากลัน่ กรองหนังสือ/เอกสารในความ
รับผิดชอบ

12

จานวนครั้งที่การรายงานมีความผิดพลาด/ไม่เป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่กาหนด

พิจารณาจากจานวนครั้งที่การรายงานมีความผิดพลาด/ไม่เป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่กาหนด

13

ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงงาน

พิจารณาจากระดับความสาเร็จของการปรับปรุงงาน

14

จานวนเรื่องที่ได้ดาเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ

พิจารณาจากจานวนเรื่องที่ได้ดาเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ

คาจากัดความของสานักตรวจสอบภายใน
5. งานตรวจสอบข้อมูลบัญชี ตาแหน่ง หัวหน้างาน (ระดับ 5-6) , พนักงาน (ระดับ 4-5, 1-4)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ลาดับที่

รายการตัวชี้วัดรายบุคคล

คาจากัดความ

1

ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนตรวจสอบบัญชี

พิจารณาจากระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนตรวจสอบการควบคุมภายใน

2

ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนตรวจสอบ

พิจารณาจากระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนตรวจสอบ

3

ร้อยละของข้อเสนอแนะและหน่วยงานนาไปปฏิบตั ิ

พิจารณาจากร้อยละของข้อเสนอแนะและหน่วยงานนาไปปฏิบตั ิ

4

ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานผูร้ ับตรวจ

พิจารณาจากระดับความพึงพอใจของหน่วยงานผูร้ ับตรวจ

5

จานวนครั้งของการให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน รับตรวจ
(ผ่านช่องทางโทรศัพท์ โทรสาร บันทึกข้อความ อีเมล์ หรืออื่นๆ)

พิจารณาจากจานวนครั้งของการให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน
รับตรวจ (ผ่านช่องทางโทรศัพท์ โทรสาร บันทึกข้อความ อีเมล์ หรืออื่นๆ)

6

จานวนครั้ง/ระยะเวลาในการสรุปผลการตรวจสอบให้ผบู้ งั คับบัญชา
รับทราบ

พิจารณาจากจานวนครั้ง/ระยะเวลาในการสรุปผลการตรวจสอบให้
ผูบ้ งั คับบัญชารับทราบ

7

-ระดับความสาเร็จของการจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิ/กฎบัตรของสานัก
ตรวจสอบภายใน

พิจารณาจากระดับความสาเร็จของการจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิ /กฎบัตรของสานัก
ตรวจสอบภายใน

8

ระยะเวลาในการจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิ/กฎบัตรของสานักตรวจสอบภายใน พิจารณาจากระยะเวลาในการจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิ/กฎบัตรของสานัก
แล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
ตรวจสอบภายในแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด

9

จานวนครั้งที่การรายงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

พิจารณาจากจานวนครั้งที่การรายงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

10

ระยะเวลาในการรายงานหนังสือ/บันทึก/ข้อมูลต่างๆ

พิจารณาจากระยะเวลาในการรายงานหนังสือ/บันทึก/ข้อมูลต่างๆ

11

ระยะเวลาในการพิจารณากลัน่ กรองหนังสือ/เอกสารในความรับผิดชอบ

พิจารณาจากระยะเวลาในการพิจารณากลัน่ กรองหนังสือ/เอกสารในความ
รับผิดชอบ

12

จานวนครั้งที่การรายงานมีความผิดพลาด/ไม่เป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่กาหนด

พิจารณาจากจานวนครั้งที่การรายงานมีความผิดพลาด/ไม่เป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่กาหนด

13

ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงงาน

พิจารณาจากระดับความสาเร็จของการปรับปรุงงาน

14

จานวนเรื่องที่ได้ดาเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ

พิจารณาจากจานวนเรื่องที่ได้ดาเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ

คาจากัดความของสานักตรวจสอบภายใน
6. งานตรวจสอบรายงานงบการเงิน ตาแหน่ง หัวหน้างาน (ระดับ 5-6) , พนักงาน (ระดับ 4-5, 1-4)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ลาดับที่

รายการตัวชี้วัดรายบุคคล

คาจากัดความ

1

ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนตรวจสอบงบการเงิน

พิจารณาจากระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนตรวจสอบการควบคุมภายใน

2

ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนตรวจสอบ

พิจารณาจากระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนตรวจสอบ

3

ร้อยละของข้อเสนอแนะและหน่วยงานนาไปปฏิบตั ิ

พิจารณาจากร้อยละของข้อเสนอแนะและหน่วยงานนาไปปฏิบตั ิ

4

ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานผูร้ ับตรวจ

พิจารณาจากระดับความพึงพอใจของหน่วยงานผูร้ ับตรวจ

5

จานวนครั้งของการให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน รับตรวจ
(ผ่านช่องทางโทรศัพท์ โทรสาร บันทึกข้อความ อีเมล์ หรืออื่นๆ)

พิจารณาจากจานวนครั้งของการให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน
รับตรวจ (ผ่านช่องทางโทรศัพท์ โทรสาร บันทึกข้อความ อีเมล์ หรืออื่นๆ)

6

จานวนครั้ง/ระยะเวลาในการสรุปผลการตรวจสอบให้ผบู้ งั คับบัญชา
รับทราบ

พิจารณาจากจานวนครั้ง/ระยะเวลาในการสรุปผลการตรวจสอบให้
ผูบ้ งั คับบัญชารับทราบ

7

ระดับความสาเร็จของการจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิ/กฎบัตรของสานัก
ตรวจสอบภายใน

พิจารณาจากระดับความสาเร็จของการจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิ /กฎบัตรของสานัก
ตรวจสอบภายใน

8

ระยะเวลาในการจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิ/กฎบัตรของสานักตรวจสอบภายใน พิจารณาจากระยะเวลาในการจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิ/กฎบัตรของสานัก
แล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
ตรวจสอบภายในแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด

9

จานวนครั้งที่การรายงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

พิจารณาจากจานวนครั้งที่การรายงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

10

ระยะเวลาในการรายงานหนังสือ/บันทึก/ข้อมูลต่างๆ

พิจารณาจากระยะเวลาในการรายงานหนังสือ/บันทึก/ข้อมูลต่างๆ

11

ระยะเวลาในการพิจารณากลัน่ กรองหนังสือ/เอกสารในความรับผิดชอบ

พิจารณาจากระยะเวลาในการพิจารณากลัน่ กรองหนังสือ/เอกสารในความ
รับผิดชอบ

12

จานวนครั้งที่การรายงานมีความผิดพลาด/ไม่เป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่กาหนด

พิจารณาจากจานวนครั้งที่การรายงานมีความผิดพลาด/ไม่เป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่กาหนด

13

ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงงาน

พิจารณาจากระดับความสาเร็จของการปรับปรุงงาน

14

จานวนเรื่องที่ได้ดาเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ

พิจารณาจากจานวนเรื่องที่ได้ดาเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ

คาจากัดความของสานักตรวจสอบภายใน
7. งานควบคุมทัว่ ไป ตาแหน่ง หัวหน้างาน (ระดับ 5-6) , พนักงาน (ระดับ 4-5, 1-4)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ลาดับที่

รายการตัวชี้วัดรายบุคคล

คาจากัดความ

1

ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนตรวจสอบควบคุมทั่วไป

พิจารณาจากระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนตรวจสอบการควบคุมภายใน

2

ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนตรวจสอบ

พิจารณาจากระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนตรวจสอบ

3

ร้อยละของข้อเสนอแนะและหน่วยงานนาไปปฏิบตั ิ

พิจารณาจากร้อยละของข้อเสนอแนะและหน่วยงานนาไปปฏิบตั ิ

4

ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานผูร้ ับตรวจ

พิจารณาจากระดับความพึงพอใจของหน่วยงานผูร้ ับตรวจ

5

จานวนครั้งของการให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน รับตรวจ
(ผ่านช่องทางโทรศัพท์ โทรสาร บันทึกข้อความ อีเมล์ หรืออื่นๆ)

พิจารณาจากจานวนครั้งของการให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน
รับตรวจ (ผ่านช่องทางโทรศัพท์ โทรสาร บันทึกข้อความ อีเมล์ หรืออื่นๆ)

6

จานวนครั้ง/ระยะเวลาในการสรุปผลการตรวจสอบให้ผบู้ งั คับบัญชา
รับทราบ

พิจารณาจากจานวนครั้ง/ระยะเวลาในการสรุปผลการตรวจสอบให้ผบู้ งั คับบัญชา
รับทราบ

7

ระดับความสาเร็จของการจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิ/กฎบัตรของสานัก
ตรวจสอบภายใน

พิจารณาจากระดับความสาเร็จของการจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิ /กฎบัตรของสานัก
ตรวจสอบภายใน

8

ระยะเวลาในการจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิ/กฎบัตรของสานักตรวจสอบภายใน พิจารณาจากระยะเวลาในการจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิ/กฎบัตรของสานักตรวจสอบ
แล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
ภายในแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด

9

จานวนครั้งที่การรายงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

พิจารณาจากจานวนครั้งที่การรายงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

10

ระยะเวลาในการรายงานหนังสือ/บันทึก/ข้อมูลต่างๆ

พิจารณาจากระยะเวลาในการรายงานหนังสือ/บันทึก/ข้อมูลต่างๆ

11

ระยะเวลาในการพิจารณากลัน่ กรองหนังสือ/เอกสารในความรับผิดชอบ

พิจารณาจากระยะเวลาในการพิจารณากลัน่ กรองหนังสือ/เอกสารในความ
รับผิดชอบ

12

จานวนครั้งที่การรายงานมีความผิดพลาด/ไม่เป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่กาหนด

พิจารณาจากจานวนครั้งที่การรายงานมีความผิดพลาด/ไม่เป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่กาหนด

13

ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงงาน

พิจารณาจากระดับความสาเร็จของการปรับปรุงงาน

14

จานวนเรื่องที่ได้ดาเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ

พิจารณาจากจานวนเรื่องที่ได้ดาเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ

คาจากัดความของสานักตรวจสอบภายใน
8. งานควบคุมระบบงาน ตาแหน่ง หัวหน้างาน (ระดับ 5-6) , พนักงาน (ระดับ 4-5, 1-4)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ลาดับที่

รายการตัวชี้วัดรายบุคคล

คาจากัดความ

1

ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนตรวจสอบควบคุมระบบงาน

พิจารณาจากระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนตรวจสอบการควบคุมภายใน

2

ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนตรวจสอบ

พิจารณาจากระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนตรวจสอบ

3

ร้อยละของข้อเสนอแนะและหน่วยงานนาไปปฏิบตั ิ

พิจารณาจากร้อยละของข้อเสนอแนะและหน่วยงานนาไปปฏิบตั ิ

4

ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานผูร้ ับตรวจ

พิจารณาจากระดับความพึงพอใจของหน่วยงานผูร้ ับตรวจ

จานวนครั้งของการให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน รับตรวจ
(ผ่านช่องทางโทรศัพท์ โทรสาร บันทึกข้อความ อีเมล์ หรืออื่นๆ)
จานวนครั้ง/ระยะเวลาในการสรุปผลการตรวจสอบให้ผบู้ งั คับบัญชา
รับทราบ
ระดับความสาเร็จของการจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิ/กฎบัตรของสานัก
ตรวจสอบภายใน

พิจารณาจากจานวนครั้งของการให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน
รับตรวจ (ผ่านช่องทางโทรศัพท์ โทรสาร บันทึกข้อความ อีเมล์ หรืออื่นๆ)

5
6
7

จานวนครั้ง/ระยะเวลาในการสรุปผลการตรวจสอบให้ผบู้ งั คับบัญชารับทราบ
พิจารณาจากพิจารณาจากระดับความสาเร็จของการจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิ /กฎ
บัตรของสานักตรวจสอบภายใน

8

ระยะเวลาในการจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิ/กฎบัตรของสานักตรวจสอบภายใน พิจารณาจากระยะเวลาในการจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิ/กฎบัตรของสานัก
แล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
ตรวจสอบภายในแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด

9

จานวนครั้งที่การรายงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

พิจารณาจากจานวนครั้งที่การรายงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

10

ระยะเวลาในการรายงานหนังสือ/บันทึก/ข้อมูลต่างๆ

พิจารณาจากระยะเวลาในการรายงานหนังสือ/บันทึก/ข้อมูลต่างๆ

11

ระยะเวลาในการพิจารณากลัน่ กรองหนังสือ/เอกสารในความรับผิดชอบ

พิจารณาจากระยะเวลาในการพิจารณากลัน่ กรองหนังสือ/เอกสารในความ
รับผิดชอบ

12

จานวนครั้งที่การรายงานมีความผิดพลาด/ไม่เป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่กาหนด

พิจารณาจากจานวนครั้งที่การรายงานมีความผิดพลาด/ไม่เป็นไปตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่กาหนด

13

ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงงาน

พิจารณาจากระดับความสาเร็จของการปรับปรุงงาน

14

จานวนเรื่องที่ได้ดาเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ

พิจารณาจากจานวนเรื่องที่ได้ดาเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ

รายการตัวชีว้ ดั ของสานักตรวจสอบภายใน
1. งานตรวจสอบธุรกิจ ตาแหน่ง หัวหน้างาน (ระดับ 5-6) , พนักงาน (ระดับ 4-5, 1-4)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ลาดับที่
1

รายการตัวชีว้ ดั รายบุคคล
ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนตรวจสอบควบคุมระบบงาน

2

ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนตรวจสอบ

3

ร้อยละของข้อเสนอแนะและหน่วยงานนาไปปฏิบตั ิ

4

ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานผู้รับตรวจ

5

จานวนครั้งของการให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน รับตรวจ (ผ่านช่องทางโทรศัพท์ โทรสาร บันทึก
ข้อความ อีเมล์ หรืออื่นๆ)

6

จานวนครั้ง/ระยะเวลาในการสรุปผลการตรวจสอบให้ผู้บงั คับบัญชารับทราบ

7

ระดับความสาเร็จของการจัดทาคู่มือการปฏิบตั /ิ กฎบัตรของสานักตรวจสอบภายใน

8

ระยะเวลาในการจัดทาคู่มือการปฏิบตั /ิ กฎบัตรของสานักตรวจสอบภายในแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด

9

จานวนครั้งที่การรายงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

10

ระยะเวลาในการรายงานหนังสือ/บันทึก/ข้อมูลต่างๆ

11

ระยะเวลาในการพิจารณากลั่นกรองหนังสือ/เอกสารในความรับผิดชอบ

12

จานวนครั้งที่การรายงานมีความผิดพลาด/ไม่เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กาหนด

13

ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงงาน

14

จานวนเรื่องที่ได้ดาเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ

หมายเหตุ

รายการตัวชีว้ ดั ของสานักตรวจสอบภายใน
2. งานตรวจสอบการควบคุมภายใน ตาแหน่ง หัวหน้างาน (ระดับ 5-6) , พนักงาน (ระดับ 4-5, 1-4)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ลาดับที่
1

รายการตัวชีว้ ดั รายบุคคล
ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนตรวจสอบการควบคุมภายใน

2

ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนตรวจสอบ

3

ร้อยละของข้อเสนอแนะและหน่วยงานนาไปปฏิบตั ิ

4

ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานผู้รับตรวจ

5

จานวนครั้งของการให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน รับตรวจ (ผ่านช่องทางโทรศัพท์ โทรสาร
บันทึกข้อความ อีเมล์ หรืออื่นๆ)

6

จานวนครั้ง/ระยะเวลาในการสรุปผลการตรวจสอบให้ผู้บงั คับบัญชารับทราบ

7

ระดับความสาเร็จของการจัดทาคู่มือการปฏิบตั /ิ กฎบัตรของสานักตรวจสอบภายใน

8
9
10

ระยะเวลาในการจัดทาคู่มือการปฏิบตั /ิ กฎบัตรของสานักตรวจสอบภายในแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
จานวนครั้งที่การรายงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ระยะเวลาในการรายงานหนังสือ/บันทึก/ข้อมูลต่างๆ

11

ระยะเวลาในการพิจารณากลั่นกรองหนังสือ/เอกสารในความรับผิดชอบ

12

จานวนครั้งที่การรายงานมีความผิดพลาด/ไม่เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กาหนด

13

ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงงาน

14

จานวนเรื่องที่ได้ดาเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ

หมายเหตุ

รายการตัวชีว้ ดั ของสานักตรวจสอบภายใน
3. งานตรวจสอบการปฏิบัตงิ าน ตาแหน่ง หัวหน้างาน (ระดับ 5-6) , พนักงาน (ระดับ 4-5, 1-4)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ลาดับที่
1

รายการตัวชีว้ ดั รายบุคคล
ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนตรวจสอบการควบคุมภายใน

2

ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนตรวจสอบ

3

ร้อยละของข้อเสนอแนะและหน่วยงานนาไปปฏิบตั ิ

4

ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานผู้รับตรวจ

5

จานวนครั้งของการให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน รับตรวจ (ผ่านช่องทางโทรศัพท์ โทรสาร
บันทึกข้อความ อีเมล์ หรืออื่นๆ)

6

จานวนครั้ง/ระยะเวลาในการสรุปผลการตรวจสอบให้ผู้บงั คับบัญชารับทราบ

7

ระดับความสาเร็จของการจัดทาคู่มือการปฏิบตั /ิ กฎบัตรของสานักตรวจสอบภายใน

8

ระยะเวลาในการจัดทาคู่มือการปฏิบตั /ิ กฎบัตรของสานักตรวจสอบภายในแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด

9

จานวนครั้งที่การรายงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

10

ระยะเวลาในการรายงานหนังสือ/บันทึก/ข้อมูลต่างๆ

11

ระยะเวลาในการพิจารณากลั่นกรองหนังสือ/เอกสารในความรับผิดชอบ

12

จานวนครั้งที่การรายงานมีความผิดพลาด/ไม่เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กาหนด

13

ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงงาน

14

จานวนเรื่องที่ได้ดาเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ

หมายเหตุ

รายการตัวชีว้ ดั ของสานักตรวจสอบภายใน
4. งานกากับดูแลการปฏิบัตงิ านที่ดี ตาแหน่ง หัวหน้างาน (ระดับ 5-6) , พนักงาน (ระดับ 4-5, 1-4)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ลาดับที่
1

รายการตัวชีว้ ดั รายบุคคล
ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนตรวจสอบการกากับดูแลการปฏิบตั ิงานที่ดี

2

ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนตรวจสอบ

3

ร้อยละของข้อเสนอแนะและหน่วยงานนาไปปฏิบตั ิ

4

ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานผู้รับตรวจ

5

จานวนครั้งของการให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน รับตรวจ (ผ่านช่องทางโทรศัพท์ โทรสาร
บันทึกข้อความ อีเมล์ หรืออื่นๆ)

6

จานวนครั้ง/ระยะเวลาในการสรุปผลการตรวจสอบให้ผู้บงั คับบัญชารับทราบ

7

ระดับความสาเร็จของการจัดทาคู่มือการปฏิบตั /ิ กฎบัตรของสานักตรวจสอบภายใน

8

ระยะเวลาในการจัดทาคู่มือการปฏิบตั /ิ กฎบัตรของสานักตรวจสอบภายในแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด

9
10
11

จานวนครั้งที่การรายงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

12

จานวนครั้งที่การรายงานมีความผิดพลาด/ไม่เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กาหนด

13

ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงงาน

14

จานวนเรื่องที่ได้ดาเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ

ระยะเวลาในการรายงานหนังสือ/บันทึก/ข้อมูลต่างๆ
ระยะเวลาในการพิจารณากลั่นกรองหนังสือ/เอกสารในความรับผิดชอบ

หมายเหตุ

รายการตัวชีว้ ดั ของสานักตรวจสอบภายใน
5. งานตรวจสอบข้อมูลบัญชี ตาแหน่ง หัวหน้างาน (ระดับ 5-6) , พนักงาน (ระดับ 4-5, 1-4)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ลาดับที่
1

รายการตัวชีว้ ดั รายบุคคล
ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนตรวจสอบบัญชี

2

ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนตรวจสอบ

3

ร้อยละของข้อเสนอแนะและหน่วยงานนาไปปฏิบตั ิ

4

ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานผู้รับตรวจ

5

จานวนครั้งของการให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน รับตรวจ (ผ่านช่องทางโทรศัพท์ โทรสาร
บันทึกข้อความ อีเมล์ หรืออื่นๆ)

6

จานวนครั้ง/ระยะเวลาในการสรุปผลการตรวจสอบให้ผู้บงั คับบัญชารับทราบ

7

ระดับความสาเร็จของการจัดทาคู่มือการปฏิบตั /ิ กฎบัตรของสานักตรวจสอบภายใน

8
9
10

ระยะเวลาในการจัดทาคู่มือการปฏิบตั /ิ กฎบัตรของสานักตรวจสอบภายในแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
จานวนครั้งที่การรายงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ระยะเวลาในการรายงานหนังสือ/บันทึก/ข้อมูลต่างๆ

11

ระยะเวลาในการพิจารณากลั่นกรองหนังสือ/เอกสารในความรับผิดชอบ

12

จานวนครั้งที่การรายงานมีความผิดพลาด/ไม่เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กาหนด

13

ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงงาน

14

จานวนเรื่องที่ได้ดาเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ

หมายเหตุ

รายการตัวชี้วัดของสานักตรวจสอบภายใน
6. งานตรวจสอบรายงานงบการเงิน ตาแหน่ง หัวหน้างาน (ระดับ 5-6) , พนักงาน (ระดับ 4-5, 1-4)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ลาดับที่

รายการตัวชี้วัดรายบุคคล

1

ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนตรวจสอบงบการเงิน

2

ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนตรวจสอบ

3

ร้อยละของข้อเสนอแนะและหน่วยงานนาไปปฏิบตั ิ

4

ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานผูร้ ับตรวจ

5

จานวนครั้งของการให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน รับตรวจ (ผ่านช่องทางโทรศัพท์ โทรสาร
บนทึกข้อความ อีเมล์ หรืออื่นๆ)

6
7
8
9
10

จานวนครั้ง/ระยะเวลาในการสรุปผลการตรวจสอบให้ผบู้ งั คับบัญชารับทราบ

11

ระยะเวลาในการพิจารณากลัน่ กรองหนังสือ/เอกสารในความรับผิดชอบ

12

จานวนครั้งที่การรายงานมีความผิดพลาด/ไม่เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กาหนด

13

ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงงาน

14

จานวนเรื่องที่ได้ดาเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ

ระดับความสาเร็จของการจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิ/กฎบัตรของสานักตรวจสอบภายใน
ระยะเวลาในการจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิ/กฎบัตรของสานักตรวจสอบภายในแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด
จานวนครั้งที่การรายงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
ระยะเวลาในการรายงานหนังสือ/บันทึก/ข้อมูลต่างๆ

หมายเหตุ

รายการตัวชีว้ ดั ของสานักตรวจสอบภายใน
7. งานควบคุมทั่วไป ตาแหน่ง หัวหน้างาน (ระดับ 5-6) , พนักงาน (ระดับ 4-5, 1-4)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ลาดับที่
1

รายการตัวชีว้ ดั รายบุคคล
ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนตรวจสอบงบการเงิน

2

ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนตรวจสอบ

3

ร้อยละของข้อเสนอแนะและหน่วยงานนาไปปฏิบตั ิ

4

ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานผู้รับตรวจ

5

จานวนครั้งของการให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน รับตรวจ (ผ่านช่องทางโทรศัพท์ โทรสาร
บันทึกข้อความ อีเมล์ หรืออื่นๆ)

6

จานวนครั้ง/ระยะเวลาในการสรุปผลการตรวจสอบให้ผู้บงั คับบัญชารับทราบ

7

ระดับความสาเร็จของการจัดทาคู่มือการปฏิบตั /ิ กฎบัตรของสานักตรวจสอบภายใน

8

ระยะเวลาในการจัดทาคู่มือการปฏิบตั /ิ กฎบัตรของสานักตรวจสอบภายในแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด

9

จานวนครั้งที่การรายงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

10

ระยะเวลาในการรายงานหนังสือ/บันทึก/ข้อมูลต่างๆ

11

ระยะเวลาในการพิจารณากลั่นกรองหนังสือ/เอกสารในความรับผิดชอบ

12

จานวนครั้งที่การรายงานมีความผิดพลาด/ไม่เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กาหนด

13

ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงงาน

14

จานวนเรื่องที่ได้ดาเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ

หมายเหตุ

รายการตัวชีว้ ดั ของสานักตรวจสอบภายใน
8. งานควบคุมระบบงาน ตาแหน่ง หัวหน้างาน (ระดับ 5-6) , พนักงาน (ระดับ 4-5, 1-4)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
ลาดับที่
1

รายการตัวชีว้ ดั รายบุคคล
ระดับความสาเร็จในการจัดทาแผนตรวจสอบควบคุมระบบงาน

2

ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามแผนตรวจสอบ

3

ร้อยละของข้อเสนอแนะและหน่วยงานนาไปปฏิบตั ิ

4

ระดับความพึงพอใจของหน่วยงานผู้รับตรวจ

5

จานวนครั้งของการให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงาน รับตรวจ (ผ่านช่องทางโทรศัพท์ โทรสาร
บันทึกข้อความ อีเมล์ หรืออื่นๆ)

6

จานวนครั้ง/ระยะเวลาในการสรุปผลการตรวจสอบให้ผู้บงั คับบัญชารับทราบ

7

ระดับความสาเร็จของการจัดทาคู่มือการปฏิบตั /ิ กฎบัตรของสานักตรวจสอบภายใน

8

ระยะเวลาในการจัดทาคู่มือการปฏิบตั /ิ กฎบัตรของสานักตรวจสอบภายในแล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนด

9

จานวนครั้งที่การรายงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด

10

ระยะเวลาในการรายงานหนังสือ/บันทึก/ข้อมูลต่างๆ

11

ระยะเวลาในการพิจารณากลั่นกรองหนังสือ/เอกสารในความรับผิดชอบ

12

จานวนครั้งที่การรายงานมีความผิดพลาด/ไม่เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กาหนด

13

ระดับความสาเร็จของการปรับปรุงงาน

14

จานวนเรื่องที่ได้ดาเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ

หมายเหตุ

