
๔๓ 
 

 

๕.  การติดตามประเมินผล 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

ส านักปลดั 
กจิกรรมด้านการบริหารงานบุคคล   
๑. มีการติดตามประเมินผล ก ากบัดูแลการปฏิบติังาน

โดยผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้นอยา่งต่อเน่ืองและ
เหมาะสม 

๒. ตรวจผลงานความกา้วหนา้ของบุคลากรทุกคน
อยา่งสม ่าเสมอมีการปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง
และขั้นตอนท่ีผดิพลาดอยา่งเหมาะสม 

กจิกรรมด้านกฎหมาย 
๑. ก าหนดใหผู้บ้งัคบับญัชาก ากบัดูแล และส่งเสริม

ดา้นการด าเนินการทางวนิยัและใหค้วามรู้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  
๒. การสนบัสนุนใหพ้นกังานเขา้รับการอบรม

ระเบียบ กฎหมาย ตามต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน 
กจิกรรมงานนโยบายและแผน 
     ใชแ้บบรายงานการประชุม  แบบสอบทานและการ
รายงานต่าง ๆ เป็นเคร่ืองมือในการติดตามประเมินผล  
เพื่อสอบทานการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง  โดยติดตาม
ประเมินผล พบวา่กิจกรรมการจดัท าแผนพฒันาเทศบาล
ต าบลจนัจวา้  ควบคุมท่ีเพียงพอ  บรรลุวตัถุประสงคข์อง
การควบคุมไดใ้น ระดบัหน่ึง  แต่ยงัคงมีจุดอ่อนอยู ่  จึง
ตอ้งจดัท าแผนการ ปรับปรุงการควบคุมภายในระดบั
หน่วยงานยอ่ยต่อไป 
งานงบประมาณ 
     รวบรวมและวเิคราะห์ขอ้มูลทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ และปัญหา  เสนอใหผู้บ้ริหารและผูรั้บผดิชอบ
งานหรือกิจกรรมต่างๆ ทราบเป็นระยะๆ  เพื่อใหส้ามารถ
น าผลของการประเมินมาใชใ้นการวางแผนในปีต่อไปได ้ 
ทั้งน้ี เพื่อใหมี้การปรับปรุงวธีิการด าเนินงานหรือ
ปรับเปล่ียนเป้าหมายของกิจกรรมต่างๆ  ใหเ้หมาะสมกบั

ส านักปลดั 
กจิกรรมด้านการบริหารงานบุคคล   

การติดตามประเมินผลของงานบริหารงานบุคคล  มี

ความเหมาะสม  เน่ืองจากไดมี้การรายงาน 

ความกา้วหนา้ ปัญหาอุปสรรคต่อผูบ้งัคบับญัชา

ตามล าดบัชั้นและหน่วยตรวจสอบภายในอยา่งสม ่าเสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
ทรัพยากรหรือสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไปในระหวา่ง
ปีงบประมาณ 
งานทะเบียนราษฎร 
๑.ความรวดเร็วของระบบในการใหบ้ริการ 
๒.การพึงพอใจของผูรั้บบริการ 
๓.ความพึงพอใจและความสะดวกของผูรั้บบริการ 
งานทะเบียนพาณชิย์ 
๑.  ความรวดเร็วของระบบในการใหบ้ริการ 
๒. การพึงพอใจของผูรั้บบริการ 
งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
     ใชแ้บบรายงานการประชุม  แบบสอบทานและการ
รายงานต่าง  ๆ  เ ป็นเคร่ืองมือในการติดตามประเมินผล  
เพื่อสอบทานการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง  โดยติดตาม
ประเมินผล พบวา่ กิจกรรมการด าเนินการช่วยเหลือผู ้
ประสบสาธารณภยั  มีการควบคุมท่ีเพียงพอ  บรรลุ
วตัถุประสงคข์องการควบคุมไดใ้น ระดบัหน่ึง  แต่ยงัคงมี
จุดอ่อนอยู ่  จึงตอ้งจดัท าแผน การ ปรับปรุงการควบคุม
ภายในระดบัหน่วยงานยอ่ยต่อไป 
งานธุรการ 
     ใชแ้บบสอบทานเป็นเคร่ืองมือในการติดตาม
ประเมินผล เพื่อสอบทานการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ืองโดย
เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติั  หวัหนา้งาน หวัหนา้ฝ่าย และ
ปลดัเทศบาลต าบลจนัจวา้ตอ้งติดตามก ากบัดูแล เพื่อให้
การด าเ นินงานของส านกังานปลดัเป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีของเทศบาลต าบลจนัจวา้ 
งานกจิการสภา 
       มีการติดตาม  ตรวจสอบโดยเลขานุการสภาหวัหนา้
ส านกัปลดั หวัฝ่ายบริหารงานทัว่ไปและนิติกร ในการ
ก ากบัดูแลตรวจสอบความถูกตอ้ง เป็นประจ าทุกคร้ังท่ีมี
การประชุมสภาเทศบาล  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



๔๕ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

งานพฒันาชุมชน 
     ในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน “กิจกรรม
การจ่ายเงินเบ้ียยงัชีพผูสู้งอาย ุคนพิการและผูป่้วยเอดส์ ” 
พบวา่มีการควบคุมท่ีเพียงพอบรรลุวตัถุประสงค ์            
ของการควบคุมไดร้ะดบัหน่ึง แต่ยงัคงมีจุดอ่อน คือ ผูมี้
สิทธิรับเบ้ียยงัชีพโดยการโอนเขา้บญัชีธนาคารยงัมีจ านวน
นอ้ยมากเม่ือเทียบกบัผูท่ี้ประสงครั์บเป็นเงินสดจึงยงัท าให้
ตอ้งเบิกเงินสดออกมาจากธนาคารจ านวนมาก  และ
เจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบยงัตอ้งน าเงินสดจ านวนมากลงไปจ่าย
ใหก้บัผูมี้สิทธิในพื้นท่ี ถึงจะมีการควบคุมท่ีเพียงพอใน
ระดบัหน่ึงแลว้แต่การถือเงินสดจา กธนาคารมายงั
ส านกังานหรือการถือเงินสดลงไปจ่ายใหก้บัผูสู้งอายใุน
พื้นท่ีก็ยงัคงมีความเส่ียงอยู ่
งานสวสัดิการและสังคม 
   ๑.  ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการติดตาม
ประเมินผลเพื่อใหมี้การติดตามระบบการควบคุมภายในท่ี
ปรับปรุงใหม่มีความเพียงพอต่อการควบคุมหรือไม่หาก
พบจุดอ่อนจะไดท้  าแผนการปรับปรุงเพื่อใหง้านกอง
สวสัดิการสังคมบรรลุวตัถุประสงค์ 
   ๒.  ในการติดตาม พบวา่ กิจกรรมดา้นสังคมสงเคราะห์  
ยงัไม่บรรลุภารกิจของการดา้นสังคมสงเคราะห์  ปัญหา
สาเหตุจากสภาพแวดลอ้มภายในเป็นความเส่ียง  เน่ืองจาก
มีเจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบงานเพียงคนเดียวในการดูแลควบคุม
งาน  กิจกรรมดา้นสังคมสงเคราะห์ ไม่ไดต้ามขอ้ก าหนด 
ซ่ึงวานสวสัดิการสังคมจะตอ้งติดตามผล และจดัท า
แผนการปรับปรุง ต่อไป 
งานวชิาการเกษตร 
     องคก์รมีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ
ประเมินคุณภาพการปฏิบติังานโดยก าหนดวธีิการ
ปฏิบติังานเพื่อติ ดตามการปฏิบติังานตามระบบการ
ควบคุมภายในอยา่งต่อเน่ืองและเป็นส่วนหน่ึงของ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
กระบวนการปฏิบติังานตามปกติของฝ่ายบริหารผูค้วบคุม
งานและผูมี้หนา้ท่ีเก่ียวขอ้งนอกจากน้ีมีการประเมินผล
แบบรายคร้ัง  (Separate Evaluation) เป็นคร้ังคราวกรณีพบ
จุดอ่อนหรือขอ้บกพร่องควรก าหนดวธีิ ปฏิบติัเพื่อใหมี้
ความมัน่ใจวา่ขอ้ตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบ
ทานไดรั้บการพิจารณาสนองตอบและมีการวนิิจฉยัสั่งการ
ใหด้ าเนินการแกไ้ขขอ้บกพร่องทนัที 
 
กองคลงั 
     ใชแ้บบรายงาน เป็นเคร่ืองมือในการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในเพื่อสอบทานการปฏิบติังาน   อยา่ง
ต่อเน่ือง  รายงานผลด าเนินการ  ต่อปลดัเทศบาล  เพื่อ
ติดตามแผนการตรวจสอบ  รวมทั้ง  จดัท ารายงานผลความ
คืบหนา้การจดัวางระบบการควบคุมภายในของหน่วย
ตรวจสอบภายใน  เสนอนายกเทศมนตรีต าบลจนัจวา้   
แลว้น ารายงานผลความคืบหนา้แจง้คณะกรรมการจดัวาง
ระบบการควบคุมภายใน  เทศบาลต าบลจนัจวา้ต่อไป 
 
กองการสาธารณสุข 
-มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และประเมิน
คุณภาพการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง โดยใชว้ธีิการติดตาม
ประเมินผลเป็นรายคร้ังอยา่งไม่เป็นทางการ เช่น การ
ประชุมประจ าเดือนพนกังาน 
 
กองการศึกษา 
กจิกรรมด้านการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

     ปรับปรุงค าสั่งมอบหมายงานในหนา้ท่ีใหค้วามชดัเจน 
ศึกษาระเบียบ กฎหมายใหม่ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน
อยูเ่สมอ ประเมิลผลการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง โดย
เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานเอง หวัหนา้งาน หวัหนา้ฝ่าย และ
ผูอ้  านวยการกองการศึกษา  คอยติดตาม และก ากบัดูแล 

 
 
 
 
 
 
 
 

กองคลงั 
     การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของหน่วย
ตรวจสอบภายใน  ใชแ้บบรายงานเป็นเคร่ืองมือในการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเพื่อสอบทานการ
ปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง  รายงานผลด าเนินการ  ต่อ
ปลดัเทศบาลเพื่อติดตามแผนการตรวจสอบ รวมทั้ง
จดัท ารายงานผลความคืบหนา้แจง้คณะกรรมการจดัวาง
ระบบการควบคุมภายในเทศบาลต าบลจนัจวา้ต่อไป 
 
  
กองการสาธารณสุข 
-มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน และ
ประเมินคุณภาพการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง โดยใช้
วธีิการติดตามประเมินผลเป็นรายคร้ังอยา่งไม่เป็น
ทางการ เช่น การประชุมประจ าเดือนพนกังาน 
 
กองการศึกษา 
กจิกรรมด้านการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ  

     มีการติดตามและประเมินผลการตรวจสอบของกอง

การศึกษา มีความเหมาะสมและเพียงพอ 

 
 
 



๔๗ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

โรงเรียนเทศบาล 1  ( ต้นยาง ) 
     ใหพ้นกังานทุกคนจดัท าแผนการด าเนินงานและ
ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาแลว้เสร็จของงาน 
 
โรงเรียนเทศบาล 2  ( บ้านใหม่ ) 

๑. ไม่ไดน้ าผลการประเมินมาใชใ้นการปรับปรุงการ
ด าเนินงานในคร้ังต่อไป 

๒. ขาดการติดตามประเมินอยา่งต่อเน่ือง 
 
ศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลจันจว้า 
     ดา้นการรายงานผลการด าเนินงาน มีการรายงานปีละ
คร้ัง ซ่ึงความถ่ีในการรายงานผลการด าเนินงานนอ้ย
เกินไป อาจจะท าใหบุ้คลากรไม่มีความกระตือรือร้นใน
ปฏิบติังาน 
 
กองช่าง 
    - มีการติดตาม ก ากบัดูแลการปฏิบติังานแต่ละกิจกรรม
อยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสม 
     - มีการรายงานผลความคลาดเคล่ือนของการด าเนินงาน 
และมีการปรับปรุงและแกไ้ขขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีมี
ขอ้บกพร่องอยา่งสม ่าเสมอและตลอดเวลา 
    - มีการสอบทานความสอดคลอ้งกนัระหวา่งแผนการ
ปฏิบติังานในแต่ละเร่ืองเป็นไปในทิศทางท่ีถูกตอ้ง 
สอดคลอ้งกนั 
 
กองการประปา    
- ใชว้ธีิสังเกตจากบนัทึกการปฏิบติังานประจ าวนัของ
พนกังาน และสรุปขอ้มูลจากจากร้องเรียน ร้องทุกขข์อง
ผูใ้ชน้ ้ า 
 
 

โรงเรียนเทศบาล 1  ( ต้นยาง ) 
     มีการวางแผนการด าเนินงานประจ าปี  มีการก าหนด
ขั้นตอนและระยะเวลาแลว้เสร็จของงานและถือปฏิบติั
อยา่งเคร่งครัด 
โรงเรียนเทศบาล 2  ( บ้านใหม่ ) 

๑. ควรนน าผลการด าเรประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินงานคร้ังต่อไป 

๒. ควรมีการประประเมินงานอยา่งต่อเน่ืองเพิ่อเป็น
การกระตุน้กระบวนการท างานของบุคลากร 

ศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลจันจว้า 
    ความถ่ีในการรายงานผลการด าเนินงานท่ีนอ้ยเกินไป 
 
 
 
 
กองช่าง 
การติดตามประเมินผลของกองช่างมีการความเหมาะสม
และไดรั้บการตรวจสอบจากหวัหน่วยหน่วยงานยอ่ย 
ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้น และเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบ
ภายใน 
 
 
 
  
 
กองการประปา     
-  ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดย
ผูบ้ริหารมีการติดตามการปฏิบติัตามระบบการควบคุม
ภายในทุกส้ินปี โดยน าผลการประเมินจดัท ารายงาน
พร้อมขอ้เสนอแนะผูบ้ริหารเพื่อสั่งการแกไ้ขและก าหนด
ไวใ้นแผนปฏิบติังานประจ าปีต่อไป 



๔๘ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
     หน่วยตรวจสอบภายในมีการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน  และประเมินคุณภาพการปฏิบติังานอยา่ง
ต่อเน่ือง  ซ่ึงเป็นไปตามาตรฐานของ   คตง. และมาตรฐาน
การตรวจสอบภายในท่ีก าหนดโดยกรมบญัชีกลาง   ซ่ึง
หน่วยตรวจสอบไดใ้ชว้ธีิการติดตามประเมินผลเป็นราย
คร้ังอยา่งไม่เป็นทางการ  เช่น  การประชุมพนกังาน  
ส าหรับการบนัทึกการประเมินเป็นอกัษร  ไดบ้นัทึกเป็น
งวดปีงบประมาณ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
     การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วย
ตรวจสอบ  นบัวา่มีความเพียงพอ 
 

 


