
 
 

แผนการขับเคลือ่นและก ากบัตดิตามการด าเนนิงานตวัชีว้ดัตามค ารบัรองการปฏบิตัริาชการ 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 5 เดอืนแรก) 

กองแผนงาน กรมอนามยั 

******************************* 

ที่ ตัวชีว้ดั/กจิกรรม/ขัน้ตอน 
เป้าหมาย

(จ านวน) 
หน่วยนบั 

วนัทีเ่ริ่ม

กิจกรรม 

วนัที่

สิ้นสดุ 
มาตรการ 

ประเดน็ความรูท้ี่

ใหผู้ร้บับรกิาร 

หมาย

เหต ุ

1 ตัวชีว้ดัที่ 2.1 ระดบัความส าเรจ็ของการควบคมุภายใน และแผนBCP   

1 ทบทวน/จัดท า ค าสั่ง

คณะกรรมการควบคุม

ภายใน กองแผนงาน 

1 ค าสั่ง 19 ต.ค. 

64 

30 พ.ย. 

64 

สร้างการมีส่วน

ร่วมในการ

ด าเนินงานโดย

คณะกรรมการฯ 

(Partner : สร้าง

พันธมิตรทุกภาค

ส่วน)  

หลักเกณฑ์

กระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยมาตรฐาน

และหลักเกณฑ์

ปฏิบัติการควบคุม

ภายในส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ 

พ.ศ. 2561 

 

2 ประชุมกองแผนงานทุก

เดือน เพ่ือส่ือสารทิศทาง

และถ่ายทอดนโยบาย/

ทิศทางองค์กรสู่การปฏิบัติ 

พร้อมท้ังแลกเปลี่ยน 

4 ครั้ง 19 ต.ค. 

64 

28 ก.พ. 

65 

การชี้แจง/สื่อสาร

กระบวนงาน/

ขั้นตอนการ

ด าเนินงานการ

ควบคุมภายใน 

- หลักเกณฑ์

กระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยมาตรฐาน

และหลักเกณฑ์

ปฏิบัติการควบคุม

 



 
 

ที่ ตัวชีว้ดั/กจิกรรม/ขัน้ตอน 
เป้าหมาย

(จ านวน) 
หน่วยนบั 

วนัทีเ่ริ่ม

กิจกรรม 

วนัที่

สิ้นสดุ 
มาตรการ 

ประเดน็ความรูท้ี่

ใหผู้ร้บับรกิาร 

หมาย

เหต ุ

เรียนรู้ในการสร้าง

นวัตกรรมและก ากับ

ติดตามการด าเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการกอง

แผนงาน 

(Advocate : ชี้น า 

สื่อสาร) 

ภายในส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ 

พ.ศ. 2561 

3 การจัดประชุม

คณะกรรมการติดตาม

ประเมินผลการควบคุม

ภายในกองแผนงานการ

จัดประชุมคณะกรรมการ

ติดตามประเมินผลการ

ควบคุมภายในกอง

แผนงาน 

3 ครั้ง 10 พ.ย. 

64 

28 ก.พ. 

65 

การชี้แจง/สื่อสาร

กระบวนงาน/

ขั้นตอนการ

ด าเนินงานการ

ควบคุมภายใน 

(Advocate : ชี้น า 

สื่อสาร) 

หลักเกณฑ์

กระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยมาตรฐาน

และหลักเกณฑ์

ปฏิบัติการควบคุม

ภายในส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ 

พ.ศ. 2561 

 

4 รายงานการประเมินผล

การควบคุมภายใน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 รอบ 12 เดือน 

1 ครั้ง 1 ต.ค. 

64 

30 พ.ย. 

64 

การชี้แจง/สื่อสาร

กระบวนงาน/

ขั้นตอนการ

ด าเนินงานการ

ควบคุมภายใน 

หลักเกณฑ์

กระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยมาตรฐาน

และหลักเกณฑ์

ปฏิบัติการควบคุม

ภายในส าหรับ

 



 
 

ที่ ตัวชีว้ดั/กจิกรรม/ขัน้ตอน 
เป้าหมาย

(จ านวน) 
หน่วยนบั 

วนัทีเ่ริ่ม

กิจกรรม 

วนัที่

สิ้นสดุ 
มาตรการ 

ประเดน็ความรูท้ี่

ใหผู้ร้บับรกิาร 

หมาย

เหต ุ

(Advocate : ชี้น า 

สื่อสาร) 

หน่วยงานของรัฐ 

พ.ศ. 2561 

5 การวิเคราะห์/ทบทวน/

ก าหนดมาตรการและ

ประเด็นความรู้/จัดท าแผน

ขับเคลื่อนฯ 

1 ครั้ง 19 ต.ค. 

64 

30 พ.ย. 

64 

สร้างการมีส่วน

ร่วมในการ

ด าเนินงานโดย

คณะกรรมการฯ 

(Partner : สร้าง

พันธมิตรทุกภาค

ส่วน)  

หลักเกณฑ์

กระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยมาตรฐาน

และหลักเกณฑ์

ปฏิบัติการควบคุม

ภายในส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ 

พ.ศ. 2561 

 

6 รายงานผลการด าเนินงาน

ตามแผนขับเคลื่อนฯ 

4 ครั้ง 1 ต.ค. 

64 

10 มี.ค. 

65 

การชี้แจง/สื่อสาร

กระบวนงาน/

ขั้นตอนการ

ด าเนินงานการ

ควบคุมภายใน 

(Advocate : ชี้น า 

สื่อสาร) 

หลักเกณฑ์

กระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยมาตรฐาน

และหลักเกณฑ์

ปฏิบัติการควบคุม

ภายในส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ 

พ.ศ. 2561 

 



 
 

ที่ ตัวชีว้ดั/กจิกรรม/ขัน้ตอน 
เป้าหมาย

(จ านวน) 
หน่วยนบั 

วนัทีเ่ริ่ม

กิจกรรม 

วนัที่

สิ้นสดุ 
มาตรการ 

ประเดน็ความรูท้ี่

ใหผู้ร้บับรกิาร 

หมาย

เหต ุ

7 จัดท ามาตรฐานการ

ปฏิบัติงานการควบคุม

ภายในฯ (SOP) 

1 กระบวนงาน 19 ต.ค. 

64 

28 ก.พ. 

65 

การชี้แจง/สื่อสาร

กระบวนงาน/

ขั้นตอนการ

ด าเนินงานการ

ควบคุมภายใน 

(Advocate : ชี้น า 

สื่อสาร) 

หลักเกณฑ์

กระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยมาตรฐาน

และหลักเกณฑ์

ปฏิบัติการควบคุม

ภายในส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ 

พ.ศ. 2561 

 

8 จัดท าแผนด าเนินธุรกิจ

อย่างต่อเนื่องของกอง

แผนงาน 

1 แผน 19 ต.ค. 

64 

28 ก.พ. 

65 

สร้างการมีส่วน

ร่วมในการ

ด าเนินงานโดย

คณะกรรมการฯ 

(Partner : สร้าง

พันธมิตรทุกภาค

ส่วน)  

ตัวอย่าง แผน

ด าเนินธุรกิจอย่าง

ต่อเนื่องส าหรับ

การบริหารความ

พร้อมต่อสภาวะ

วิกฤต (Business 

Continuity Plan 

: BCP) กรม

อนามัย 

 



 
 

ที่ ตัวชีว้ดั/กจิกรรม/ขัน้ตอน 
เป้าหมาย

(จ านวน) 
หน่วยนบั 

วนัทีเ่ริ่ม

กิจกรรม 

วนัที่

สิ้นสดุ 
มาตรการ 

ประเดน็ความรูท้ี่

ใหผู้ร้บับรกิาร 

หมาย

เหต ุ

9 เข้ารับการอบรมพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรด้าน

การเงินและพัสดุ 

2 ครั้ง 19 ต.ค. 

64 

31 ธ.ค. 

64 

การพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร

กองแผนงาน 

เกี่ยวกับเรื่องการ

ตรวจสอบภายใน

และการควบคุม

ภายใน (Building 

Capacity : 

พัฒนาศักยภาพ

ผู้รับบริการ) 

- ระเบียบการ

จัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุ 

- ระเบียบการเงิน

การคลังของรัฐ 

และเงินทดรอง

ราชการ 

 

 


