
๓๘ 
 

 

๕.  กิจกรรมการติดตามประเมินผล 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
ส านักปลัด 
กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล   

๑. มีการติดตามประเมินผล ก ากบัดูแลการปฏิบัติงาน
โดยผู้บงัคับบญัชาตามล าดับช้ันอย่างต่อเนือ่งและ
เหมาะสม 

๒. ตรวจผลงานความก้าวหน้าของบุคลากรทุกคนอย่าง
สม่ าเสมอมีการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและ
ข้ันตอนที่ผิดพลาดอย่างเหมาะสม 

กิจกรรมด้านกฎหมาย 
๑. ก าหนดใหผู้้บงัคับบญัชาก ากับดูแล และส่งเสริม

ด้านการด าเนินการทางวินัยและให้ความรูผู้้ใต้บงัคับบญัชา 
๒. การสนบัสนุนให้พนักงานเข้ารบัการอบรมระเบียบ 

กฎหมาย ตามต าแหน่งหน้าที่การงาน 
กิจกรรมงานนโยบายและแผน 
     ใช้แบบรายงานการประชุม  แบบสอบทานและการ
รายงานต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล  เพื่อ
สอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อ เนื่อง  โดยติดตาม
ประเมินผล พบว่ากิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลจันจว้า  ควบคุมที่เพียงพอ  บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมได้ใน ระดับหนึ่ง  แต่ยังคงมีจุดอ่อนอยู่   จึงต้อง
จัดท าแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน
ย่อยต่อไป 
งานงบประมาณ 
     รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูทัง้ในเชิงปรมิาณและ
คุณภาพ และปัญหา  เสนอใหผู้้บริหารและผู้รบัผิดชอบงาน
หรือกิจกรรมต่างๆ ทราบเป็นระยะๆ  เพื่อใหส้ามารถน าผล
ของการประเมินมาใช้ในการวางแผนในปีตอ่ไปได้  ทั้งนี้ 
เพื่อใหม้ีการปรบัปรุงวิธีการด าเนินงานหรือปรบัเปลี่ยน
เป้าหมายของกจิกรรมต่างๆ  ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือ
สภาพแวดล้อมทีเ่ปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปงีบประมาณ 
งานทะเบียนราษฎร 
๑.ความรวดเร็วของระบบในการให้บริการ 
๒.การพงึพอใจของผูร้ับบรกิาร 
๓.ความพึงพอใจและความสะดวกของผู้รบับริการ 
 
 

ส านักปลัด 
กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล   

การติดตามประเมินผลของงานบริหารงานบุคคล  มี
ความเหมาะสม  เนื่องจากได้มีการรายงาน 

ความก้าวหน้า ปัญหาอปุสรรคต่อผู้บงัคับบัญชา
ตามล าดับช้ันและหน่วยตรวจสอบภายในอย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
งานทะเบียนพาณิชย์ 
๑.  ความรวดเร็วของระบบในการใหบ้รกิาร 
๒.  การพึงพอใจของผู้รบับริการ 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     ใช้แบบรายงานการประชุม  แบบสอบทานและการ
รายงานต่าง  ๆ  เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล  
เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  โดยติดตาม
ประเมินผล พบว่า กิจกรรมการด าเนินการช่วยเหลือผู้
ประสบสาธารณภัย  มีการควบคุมที่ เพียงพอ  บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ใน ระดับหนึ่ง  แต่ยังคงมี
จุดอ่อนอยู่   จึงต้องจัดท าแผนการ ปรับปรุงการควบคุม
ภายในระดับหน่วยงานย่อยต่อไป 
งานธุรการ 
     ใช้แบบสอบทานเป็นเครือ่งมอืในการติดตามประเมินผล 
เพื่อสอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติ  หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย และปลัดเทศบาลต าบล
จันจว้าต้องติดตามก ากับดูแล เพื่อให้การด าเนินงานของ
ส านักงานปลัดเป็นไปตามแผนการด าเนินงานประจ าปีของ
เทศบาลต าบลจันจว้า 
งานกิจการสภา 
       มีการติดตาม  ตรวจสอบโดยเลขานุการสภาหัวหน้า
ส านักปลัด หัวฝ่ายบริหารงานทั่วไปและนิติกร ในการก ากับ
ดูแลตรวจสอบความถูกต้อง เป็นประจ าทุกครั้งที่มีการ
ประชุมสภาเทศบาล  
 
งานพัฒนาชุมชน 
     ในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน “กิจกรรม
การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์” 
พบ ว่ามี ก า รควบ คุมที่ เ พี ย งพอบรรลุ วัต ถุประสง ค์             
ของการควบคุมได้ระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน คือ ผู้มีสิทธิ
รับเบี้ยยังชีพโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารยังมีจ านวนน้อย
มากเมื่อเทียบกับผู้ที่ประสงค์รับเป็นเงินสดจึงยังท าให้ต้อง
เบิกเงินสดออกมาจากธนาคารจ านวนมาก  และเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบยังต้องน าเงินสดจ านวนมากลงไปจ่ายให้กับผู้มี
สิทธิในพื้นที่ ถึงจะมีการควบคุมที่เพียงพอในระดับหนึ่ง
แล้วแต่การถือเงินสดจากธนาคารมายังส านักงานหรือการ
ถือเงินสดลงไปจ่ายใหก้ับผูสู้งอายุในพื้นที่กย็ังคงมคีวามเสีย่ง
อยู ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
งานสวัสดิการและสังคม 
   ๑.  ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผลเพื่อให้มีการติดตามระบบการควบคุมภายในที่
ปรับปรงุใหม่มีความเพียงพอต่อการควบคุมหรือไม่หากพบ
จุดอ่อนจะได้ท าแผนการปรับปรงุเพือ่ให้งานกองสวัสดิการ
สังคมบรรลุวัตถุประสงค์ 
   ๒.  ในการติดตาม พบว่า กิจกรรมด้านสงัคมสงเคราะห์  
ยังไม่บรรลุภารกจิของการด้านสงัคมสงเคราะห์  ปัญหา
สาเหตุจากสภาพแวดล้อมภายในเป็นความเสี่ยง  เนื่องจาก
มีเจ้าหน้าทีร่ับผิดชอบงานเพียงคนเดียวในการดูแลควบคุม
งาน  กิจกรรมด้านสังคมสงเคราะห์ ไม่ได้ตามข้อก าหนด ซึ่ง
วานสวัสดิการสังคมจะต้องติดตามผล และจัดท าแผนการ
ปรับปรงุ ต่อไป 
งานวิชาการเกษตร 
     องค์กรมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ
ประเมิ นคุณภาพการปฏิบั ติ งานโดยก าหนด วิ ธีการ
ปฏิบัตงิานเพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม
ภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหารผู้ควบคุมงานและผู้มี
หน้าที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้มีการประเมินผลแบบรายครั้ง 
(Separate Evaluation) เป็นครั้งคราวกรณีพบจดุอ่อนหรือ
ข้อบกพร่องควรก าหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้มีความมั่นใจว่าข้อ
ตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทานได้รับการ
พิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสั่งการให้ด าเนินการ
แก้ไขข้อบกพร่องทันที 
 
กองคลัง 
     ใช้แบบรายงาน   เป็นเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายใน  เพื่อสอบทานการปฏิบัติงาน   
อย่างต่อเนื่อง  รายงานผลด าเนินการ  ต่อปลัดเทศบาล  
เพื่อติดตามแผนการตรวจสอบ  รวมทัง้  จัดท ารายงานผล
ความคืบหน้าการจัดวางระบบการควบคุมภายในของหน่วย
ตรวจสอบภายใน  เสนอนายกเทศมนตรีต าบลจันจว้าแล้ว
น ารายงานผลความคืบหน้าแจ้งคณะกรรมการจัดวางระบบ
การควบคุมภายใน  เทศบาลต าบลจันจว้าต่อไป 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลัง 
     การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของหน่วย
ตรวจสอบภายใน  ใช้แบบรายงานเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเพือ่สอบทานการ
ปฏิบัติงานอย่างตอ่เนื่อง  รายงานผลด าเนินการ  ต่อ
ปลัดเทศบาลเพือ่ติดตามแผนการตรวจสอบ รวมทัง้จัดท า
รายงานผลความคืบหน้าแจ้งคณะกรรมการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในเทศบาลต าบลจันจว้าต่อไป 
 
  
 
 



๔๑ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
กองการสาธารณสุข 
-มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมิน
คุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยใช้วิธีการติดตาม
ประเมินผลเป็นรายครั้งอย่างไม่เป็นทางการ เช่น การ
ประชุมประจ าเดอืนพนักงาน 
 
กองการศึกษา 
กิจกรรมด้านการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
     ปรับปรงุค าสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ให้ความชัดเจน 
ศึกษาระเบียบ กฎหมายใหม่ๆ  ทีเ่กี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
อยู่เสมอ ประเมลิผลการปฏิบัติงานอยา่งตอ่เนือ่ง โดย
เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัตงิานเอง หัวหน้างาน หัวหน้าฝา่ย และ
ผู้อ านวยการกองการศึกษา  คอยติดตาม และก ากับดูแล 
โรงเรียนเทศบาล ๑  ( ต้นยาง ) 
     ให้พนักงานทุกคนจัดท าแผนการด าเนินงานและก าหนด
ข้ันตอนและระยะเวลาแล้วเสรจ็ของงาน 
 
โรงเรียนเทศบาล ๒  ( บ้านใหม่ ) 

๑. ไม่ได้น าผลการประเมินมาใช้ในการปรบัปรุงการ
ด าเนินงานในครั้งต่อไป 

๒. ขาดการติดตามประเมินอย่างต่อเนื่อง 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลจันจว้า 
     ด้านการรายงานผลการด าเนินงาน มีการรายงานปลีะ
ครั้ง ซึ่งความถ่ีในการรายงานผลการด าเนินงานน้อยเกินไป 
อาจจะท าใหบุ้คลากรไม่มีความกระตือรือร้นในปฏิบัติงาน 
 
 
กองช่าง 
    - มีการติดตาม ก ากับดูแลการปฏิบัติงานแตล่ะกจิกรรม
อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม 
     - มีการรายงานผลความคลาดเคลื่อนของการ
ด าเนินงาน และมกีารปรบัปรุงและแก้ไขข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานทีม่ีข้อบกพร่องอย่างสม่ าเสมอและตลอดเวลา 
    - มีการสอบทานความสอดคล้องกันระหว่างแผนการ
ปฏิบัติงานในแต่ละเรือ่งเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง 
สอดคล้องกัน 
 

กองการสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
กองการศึกษา 
กิจกรรมด้านการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
     มีการติดตามและประเมินผลการตรวจสอบของกอง
การศึกษา มีความเหมาะสมและเพียงพอ 
 
 
 
โรงเรยีนเทศบาล ๑  ( ต้นยาง ) 
     มีการวางแผนการด าเนินงานประจ าปี  มีการก าหนด
ข้ันตอนและระยะเวลาแล้วเสรจ็ของงานและถือปฏิบัติ
อย่างเครง่ครัด 
โรงเรียนเทศบาล ๒  ( บ้านใหม่ ) 

๑. ควรนน าผลการด าเรประเมินมาปรบัปรุงการ
ด าเนินงานครั้งตอ่ไป 

๒. ควรมีการประประเมินงานอย่างต่อเนื่องเพิ่อเป็น
การกระตุ้นกระบวนการท างานของบุคลากร 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลจันจว้า 
    ความถ่ีในการรายงานผลการด าเนินงานที่นอ้ยเกินไป 
 
 
 
 
กองช่าง 
การติดตามประเมินผลของกองช่างมีการความเหมาะสม
และได้รับการตรวจสอบจากหัวหน่วยหน่วยงานย่อย 
ผู้บังคับบญัชาตามล าดับช้ัน และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน 
 
 
  
 



๔๒ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
กองการประปา    
- ใช้วิธีสังเกตจากบันทกึการปฏิบัติงานประจ าวันของ
พนักงาน และสรปุข้อมลูจากจากร้องเรียน รอ้งทกุข์ของผู้ใช้
น้ า 
 
 
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
     หน่วยตรวจสอบภายในมีการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน  และประเมินคุณภาพการปฏิบัตงิานอย่าง
ต่อเนื่อง  ซึ่งหน่วยตรวจสอบได้ใช้วิธีการติดตามประเมินผล
เป็นรายครั้งอย่างไม่เป็นทางการ  เช่น  การประชุมพนักงาน  
ส าหรับการบันทึกการประเมินเป็นอักษร  ได้บันทึกเป็นงวด
ปีงบประมาณ 

กองการประปา     
-  ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดย
ผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในทุกสิ้นปี โดยน าผลการประเมินจัดท ารายงานพร้อม
ข้อเสนอแนะผู้บรหิารเพื่อสัง่การแก้ไขและก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติงานประจ าปีต่อไป 
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
     การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วย
ตรวจสอบ  นับว่ามีความเพียงพอ 
 

 
 


