
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกำฬ 
รำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 

ส ำหรับระยะเวลำกำรด ำเนินงำนสิ้นสุด วันที่ ๓๑ เดือนพฤษภำคม พ.ศ.256๒ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือภาคกิจอ่ืนๆที่

ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 
ความเสี่ยง 

การควบคุมภายในที่
มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑.จัดท ำแผนยุทธศำสตร์ ด้ำนสุขภำพในเขต
พื้นที่ อ ำเภอ  
๑.๑ เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา ด้านสุขภาพระดับ
อ าเภอ  

 
 
การจัดท าแผน ล่าช้า  

 
 
ขาดการมีส่วนร่วม 
ของหน่วยงานที่ 
เกี่ยงข้อง  

 
 
มีค าสั่งแต่งตั้ง 
ผู้รับผิดชอบงานใน 
การจัดท าแผน  

 
 
มีคณะกรรมการ 
พชอ.  

 
 
มีการประชุมคณะ 
กรรมกร พชอ.  

 
 
ประชุม
กรรมการ 
รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด  

๑.๑ เพ่ือจัดท าแผนพัฒนา ด้านสุขภาพระดับ
อ าเภอ  

-การจัดท าแผน 
ล่าช้า  
-ขาดการมีส่วนร่วม 
ของหน่วยงานที่ 
เกี่ยงข้อง 

-มีค าสั่งแต่งตั้ง 
ผู้รับผิดชอบงานใน 
การจัดท าแผน 
-มีคณะกรรมการ 
พชอ. 

-มีการประชุมคณะ 
กรรมกร พชอ.  
-ประชุมกรรมการ 
รับผิดชอบตัวชี้วัด 

- -ปีต่อไปเร่งรัดการท า 
แผนให้เร็วขึ้น 
-ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วม ของภาคส่วนที่ 
เกี่ยวข้อง 

งานยุทธศาสตร์ 

๑.๒ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา ตามเกณฑ์ชี้วัด
ด้านสุขภาพ แก่หน่วยงานระดับต าบล  

เกณฑ์ชี้วัดมาก ท า 
ได้ไม่มี ประสิทธิภาพ 
ครบถ้วนทุกข้อ  

จัดล าดับ 
ความส าคัญของ 
ปัญหาตามเกณฑ์ชี้วัด  

ติดตามประเมินผล
ทุกเดือน  

เกณฑ์ชี้วัดมาก ท า 
ได้ไม่มี ประสิทธิภาพ 
ครบถ้วนทุกข้อ  

-ส่งกลับข้อมูลให้
ระดับ ต าบลรู้ส่วน
ขาด  
-เร่งรัดด าเนินงานใน 
ประเด็นที่ผลงานต่ า  

งานยุทธศาสตร์ 

๑.๓ เพ่ือจัดท าแผน งบประมาณค่าเสื่อม/งบ 
ลงทุน  

การมีผลประโยชน์ 
กับผู้ประกอบการ 

-ใช้คู่มือก าหนดราคา 
และคุณลักษณะจาก 
ส่วนกลาง  
-การจัดท าแผนแบบ 
มีส่วนร่วมทุกระดับ 

การตรวจสอบจาก 
กรรมการระดับ
จังหวัด และระดับ
เขต 

ความไม่แน่นอน ของ
ระบบการ สนับสนุน 
งบประมาณระดับ 
เขต 

-ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่  
-การยืมพัสดุระหว่าง 
หน่วยงาน 
-การปรับแผนทุกปี 

-งานบริหาร
ทั่วไป 
-งานยุทธศาสตร์ 

แบบ ปค.5 



 
 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือภาคกิจอ่ืนๆที่

ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 
ความเสี่ยง 

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒.ด ำเนินกำรและ ให้บริกำรด้ำนกำรแพทย์ 
และกำรสำธำรณสุขใน เขตพื้นที่อ ำเภอ 

      

๒.๑ เพ่ือสนับสนุนการจัดท า แผนงาน/โครงการ
พัฒนาด้าน สุขภาพระดับอ าเภอ/ต าบล  

-การเบิกจ่าย 
งบประมาณไม่ตรง 
กิจกรรมตามที่ 
ก าหนดในแผนงาน/ 
โครงการ  

-การนิเทศงาน  
-การตรวจสอบ 
ภายใน 

การนิเทศงานและ 
ตรวจสอบภายใน
เป็นไป ตามแผน 

พบการท าเอกสาร 
ด้านการเงินและ 
บัญชีผิด 

จัดฝึกอบรมพัฒนา 
บุคลากรด้านการเงิน 
บัญชีและพัสดุ 

งานบริหาร
ทั่วไป 

๒.๒ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา บุคลากรในสังกัด  บุคลากรรพสต.บาง
แห่งปฎิบัติงาน ขาด
ประสิทธิภาพ  

การก ากับดูแล 
บุคลากรใน
หน่วยงาน ของ ผอ.
รพ.สต.  

ขาดการสร้าง
แรงจูงใจ บุคลากร  

  การท าบันทึก
ข้อตกลง การจัด
ค่าตอบแทน มากขึ้น 

งานบริหาร
ทั่วไป 

๒.๓ การส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรค อัตรา
การป่วยด้วย โรคไข้เลือดออกสูง เกินเกณฑ์ 
มาตรฐาน  

อัตราการป่วยด้วย 
โรคไข้เลือดออกสูง 
เกินเกณฑ์ มาตรฐาน  

-จัดตั้ง
คณะกรรมการ 
SRRT ระดับอ าเภอ 
-จัดตั้ง
คณะกรรมการ 
EOC ระดับอ าเภอ 

-การปฏิบัติงานไม่
เป็นไป ตาม
มาตรฐาน เนื่องจาก 
บางช่วงตรงกับ 
วันหยุดราชการ 
 -การประสานงาน 
ระหว่างภาคี 
เครือข่าย ไม่เป็น
เอกภาพ ขาด ความ
ร่วมมือที่ดี 

-ยังมีการะบาดของ 
โรคไข้เลือดออก  
-มีผู้ป่วยเสียชีวิต ด้วย
โรค ไข้เลือดออก  

-จัดระบบการ
ประสาน ความ
ร่วมมือในการ 
ควบคุมป้องกันโรค
โดย  
-พัฒนาระบบ EOCมี 
นายอ าเภอเป็นผู้
บัญชา กรระดับ
อ าเภอ ระดับ ชุมชน
มีก านัน/ ผู้ใหญ่บ้าน
เป็นผู้ บัญชาการ 
 

งานควบคุม
โรคติดต่อ 



 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือภาคกิจอ่ืนๆที่

ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 
ความเสี่ยง 

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่ 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

     -เร่งรัดการท า 
ประชาคมเชิงรุกให้
มาก ขึ้นเพ่ือขอความ
ร่วมมือ จากชุมชนใน
การ ควบคุมป้องกัน
โรค 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลายมือชื่อ   
                  (นายสมพาน    โคตรธารินทร์) 
             ต าแหน่ง สาธารณสุขอ าเภอบึงโขงหลง 

           วันที่ ๕  เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ 


