
๓๐ 
 

 

๔.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

ส านักปลัด 
กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล   
     ๑.  มีการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  การ
บันทึกข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ได้แก่  ระบบทะเบียนประวัติ
(CMSS)  ระบบบ าเหน็จบ านาญ  และระบบ สปสช. 
     ๒.  มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ เกี่ยวกับ
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์  ระเบียบวินัย  คุณธรรม
จริยธรรม ฯลฯ ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์กลาง  จัดท า
รูปเล่มส าเนาเอกสารโดยการแจ้งเวียน  และเว็บไซต์ของ
เทศบาล  
กิจกรรมด้านกฎหมาย 

๑. มีการจัดท ารวบรวม ระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานแยกเป็นหมวดหมู่ ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

๒. มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานเทศบาลทุก
คนทราบและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของแต่ละงานระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๓. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เก่ียวข้องใน
การปฏิบัติงาน กรรมการชุมชนที่เป็นคณะกรรมการร่วม
ตามท่ีระเบียบก าหนด อาทิ การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น 
กิจกรรมการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลจันจว้า          
     ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน  ส ารวจข้อมูล
เพ่ิมเติมจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก  
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  ในการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาลหมู่บ้านทุกรูปแบบ  เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารให้ประชาชนทราบผ่านทางเสียงตามสาย แผ่นพับ   
จัดประชุมในหมู่บ้าน  หอกระจายข่าวและการจัดโครงการ
ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติพัฒนาบุคลากร   
งานงบประมาณ 
     การเข้าใช้ระบบบันทึกข้อมูลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นช้ามาก   
งานทะเบียนราษฎร 

๑. ปรับระบบคอมพิวเตอร์ให้มีความทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน 

๒. ประสานงานเกี่ยวกับการเชื่อมต่อสื่อสารงาน
อินเทอร์เน็ต 

ส านักปลัด 
กิจกรรมด้านการบริหารงานบุคคล   

จากการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ    ผล
การประเมิน  พบว่า  การบันทึกข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตไม่
เป็นปัจจุบัน  เนื่องจากระบบอินเตอร์เน็ตของส านักงาน
ล่าช้า บางครั้งไม่สามารถเข้าในระบบทั้งของส านักงาน
และของส่วนกลางได้  อีกทั้งพนักงานมีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลประวัติอยู่ตลอด  จึงท าให้การบันทึกข้ อมูลไม่
ถูกต้องตามความเป็นจริง 

 จึงควรมีการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น และพนักงานผู้ปฏิบัติควรวางแผนการ
บันทึกข้อมูลให้เกิดความรวดเร็วเพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๓. การจัดระบบคิวการให้บริการและการปรับปรุง

สถานที่การให้บริการ 
งานทะเบียนพาณิชย์ 

๑. ปรับระบบคอมพิวเตอร์ให้มีความทันสมัยและเป็น
ปัจจุบัน 

๒. ประสานงานเกี่ยวกับการเชื่อมต่อสื่อสารงาน
อินเทอร์เน็ต 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

๑. ท าค าสั่งแบ่งงานให้มีความชัดเจน  ส ารวจข้อมูล
เพ่ิมเติมจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอก  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  ใน
การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกรูปแบบ  
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบผ่านทางเสียงตาม
สาย  แผ่นพับ จัดประชุมในหมู่บ้าน  หอกระจายข่าวและ
การจัดโครงการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติพัฒนาบุคลากร 

๒. กิจกรรมการด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย  
๓. ส ารวจข้อมูลข่าวสารจากระบบ  Internet   

วิทยุ  โทรทัศน์  และทางสื่อสิ่งพิมพ์  มาช่วยในการติดตาม
ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการเกิดภัยธรรมชาติเพ่ือแจ้งให้
ประชาชนทราบล่วงหน้า  และเพ่ือเตรียมการป้องกันภัย  
และส ารวจข้อมูลข่าวสารจากระบบ  Internet  เพ่ือติดตาม
ข้อมูลข่าวสารระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ  โดยไม่ต้อง
รอรับหนังสือสั่งการที่มาตามระบบธุรการเพราะอาจล่าช้า
ไม่ทันการ   
งานธุรการ 

๑. น าระบบอินเตอร์เน็ต เข้ามาใช้ในการบริหารและ
การปฏิบัติงานราชการของเทศบาล   ส านักงานปลัดมีการ
ติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือสั่งการ ระเบียบ ข้อบังคับ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถปฏิบัติด าเนินงานทัน
ต่อสถานการณ์และเวลาที่ก าหนดมากขึ้น  อีกทั้ งยั ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และ ให้
ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นอย่างดีด้วย 

๒. การประสานงานภายในและภายนอกส านักงาน
ปลัด เช่น  
      ๒.๑  การติดต่อประสานงานภายในส านักปลัด        
แจกจ่ายให้ส านัก/ฝ่ายที่รับผิดชอบในทันทีที่ได้รับหนังสือ 
ภายในไม่เกิน 2 วัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
       ๒.๒  การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ต่าง ๆ ของท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที่อย่างแท้จริง โดยทางโทรศัพท์และโทรสาร  หอ
กระจายข่าวหมู่บ้าน 
งานกิจการสภา 

๑. จัดท าหนังสือเรียกประชุมสภาเทศบาลส่งให้ยัง
สมาชิกสภาเทศบาล 

๒. จัดท าหนังสือเชิญคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมสภา 
๓. ส่งบันทึกข้อความถึงแต่ละกอง เพื่อแจ้งให้ส่งเรื่อง

เสนอต่อที่ประชุมสภาและเชิญหัวหน้ากองเข้าร่วมประชุม
สภา 

๔. จัดท าหนังสือประชาสัมพันธ์ ถึงก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน
ในเขตเทศบาลต าบลจันจว้า รวม  ๒๓   หมู่บ้านเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุม 

๕. มีการประชาสัมพันธ์เชิญประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลจันจว้าเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล  ทาง
เว็บไซต์ของเทศบาล  ทางโทรศัพท์และโทรสารหอกระจาย
ข่าวหมู่บ้าน  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรม ต่าง ๆ ของท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง  
งานพัฒนาชุมชน 
     มีการประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพก่อนการออก
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพของทุกเดือน 
งานสวัสดิการและสังคม 

๑. เทศบาลได้น าระบบ  Internet  มาช่วยในการ
บริหารงานและการปฏิบัติราชการเทศบาลเมืองเขาสาม
ยอดมี ระบบ  Internet ที่ มี ป ระสิทธิ ภ าพท า ให้ การ
บริหารงานของง่านสวัสดิการสังคมสามารถรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารได้ทันเวลา สามารถตรวจเช็คข้อมูลได้จากระบบ 
Internet  เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
พระราชบัญญัติ ต่าง ๆทีมีผลบังคับใช้ ในเรื่องปัจจุบัน 

๒. การประสานงานภายในและภายนอกส านักงาน  
ของงานสวัสดิการสังคม   เช่น  
         ๒.๑   เพ่ือไม่ให้ เป็น การปฏิบัติงานที่ล่าช้า ในการ
ออกส ารวจข้อมูลในพื้นท่ีจะประสานส่วนราชการอ่ืนในเรื่อง
ของการจัดรถยนต์ออกส ารวจข้อมูลในพื้นที่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
         ๒.๒  การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานนอก   
เช่น  เทศบาล อบจ. อบต.   ใกล้เคียง  ท้องถิ่นอ าเภอ  
ท้องถิ่นจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัด  เช่น  กรณีขอความ
ช่วยเหลือให้กับผู้ยากไร้ ผู้พิการฯ 
          ๒.๓  การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และ
โทรสารมี โทรศัพท์  และโทรสารที่ ใ ช้ ในการติ ดต่ อ
ประสานงานในภารกิจหน้าที่ของงานสวัสดิการสังคมได้เป็น
อย่างดี  เช่น   กรณีมี ความขัดข้องเรื่องระเบียบกฎหมาย 
ใช้ โทรศัพท์ไปสอบถาม ผู้อ านวยการกองในการส่วนกลาง
และขอให้ FAX  ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการให้  
งานวิชาการเกษตร 
     ได้น าระบบสารสนเทศและการสื่ อสารทั้ งระบบ
อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรสาร  การประชุม การปรับปรุง
ค าสั่ง การติดต่อภายในภายนอกเป็นเครื่องมือช่วยในการ
บริหารความเสี่ยง  ดังนี้ 

๑. น าระบบ Internet การรายงานข้อมูลในระบบเว๊ป
ไชด์ มาช่วยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ ทันการณ์ 
ทันเวลาทันต่อสถานการณ์ 

๒. การประสานงานภายในส านักปลัด และทุกส านัก 
ของเทศบาลต าบลจันจว้ า  โดยเฉพาะการเบิก -จ่ าย
งบประมาณเพ่ือการช่วยเหลือประชาชนได้ทันเวลา  ทัน
เหตุการณ์ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

๓. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก  เช่น 
เกษตรอ าเภอ  จังหวัด ฯ 

๔. การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร มี
โทรศัพท์และโทรสารที่ใช้ในการติดต่อประสานงานใน
ภารกิจหน้าที่ของส านักปลัดเทศบาลต าบลจันจว้าได้เป็น
อย่างดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
 
กองคลัง 
  - มีการน ารบบบ นินตอิรเตนตอมา่วยในนการบรนาารละบการ
ปฏนบัอนรา่การตพ่ืิ่วยในนการอนดอามข้ิมูะขวายสาร 
รบตบีใบานังสืิสั่งการนามว ๆ  โดใไมวอ้ิงริรับานังสืิสั่ง
การที่มาอามรบบบธุรการ  ซึ่งสวยนมาก่้าไมวทันการ  ต่วน  
การดึงข้ิมูะลนบน าการจัดยางรบบบคยบคุมภาในนมา
ศึกษาละบจัดยางรบบบคยบคุมภาในน  ละบดึงข้ิมูะ
ตกี่ใยกับงานการตงนนละบบัญ่ี  น่้นนการอรยจสิบใิดตงนน
ที่ได้รับจัดสรร  จากรัฐบาะ  ารืิจากานวยใงานิ่ืนที่
ตกี่ใยข้ิง  ละบปฏนบัอนงานทางด้านพัสดุ 
  -  มีการอนดอวิปรบสานงานกับานวยใงานภาในิก ต่วน  
การอนดอวิปรบสานงานกับท้ิงถน่น  ิาตภิลมวจัน , ท้ิงถน่น
จังายัดต่ีใงราใ, ผู้ยวารา่การจังายัดต่ีใงราใ  , 
ส านักงานคะังจังายัดต่ีใงราใ  นนตรื่ิงตกี่ใยกับการ
ปฏนบัอนงานการตงนน  การคะัง  งบปรบมาณ การราใงาน
ทางด้านการตงนน  การปรบ่าสัมพันธเ  การจัดซื้ิจัดจ้าง  
การขิน่้สถานที่กะางนนการด าตนนนการอามรบตบีใบพัสดุ   
ละบการปรบสานงานกับา้างร้าน  นนอนบุคคะ  ละบบุคคะ
ธรรมดา 

-  มีการอนดอวิปรบสานงานทางโทรศัพทเละบโทรสาร  มี
โทรศัพทเภาในนตพ่ืิน่้นนการอนดอวิปรบสานงานจากกิง
คะัง กับสวยนรา่การภาในนตทศบาะอ าบะจันจย้า  
ปรบสานงานรบายวางส านักปะัด  กิง่วาง  กิงการศึกษา  
กิงการปรบปา โดใน่้โทรศัพทเภาในนอนดอวิปรบสานงาน
นนตรื่ิงอวาง ๆ  ต่วน การปรบุ่มนนกรณีตรวงดวยน  การอนดอาม
งาน  การ ปรึกษาาารืิลนยทางปฏนบัอนตกี่ใยกับการตบนกจวาใ
ทักท้ยงงานที่านวยใงานอวาง ๆ ไมวปฏนบัอนอามรบตบีใบารืิ
ลบบลผนขิงทางรา่การละบตรื่ิงิ่ืน ๆ     
 
กองการสาธารณสุข 
งานสิ่งแวดล้อม 
     -จัดท าหนังสือประชาสัมพันธ์ส่งให้ทุกหมู่บ้าน  
     เรื่องการคัดแยกขยะ และขอความร่วมมืองดการ 
     เผาในที่โล่ง  
    -ติดตามสถานการณ์ปัญหาภาวะโลกร้อนทางสื่อ 
     โทรทัศน์และอินเตอร์เน็ต 
 

 
กองคลัง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองการสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
 
งานสาธารณสุข 
    -จัดท าแผ่นพับให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก 
      เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนใน 
     เขตเทศบาล 
    -ติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออกทางสื่อ 
     โทรทัศน์และอินเตอร์เน็ต 
 
กองการศึกษา 
กิจกรรมด้านการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

๑. น าระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการบริหารและการ
ปฏิบัติราชการ การสื่อสาร การติดต่อข้อมูลข่าวสาร 
ระเบียบ หนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตามระเบียบ 
หนังสือสั่งการได้ทันที 

๒. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ 

๓. ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ และโทรสารการ
ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการอ่ืน ๆ 
โรงเรียนเทศบาล ๑  ( ต้นยาง ) 

๑. ติดตามข้อมูลข่าวสาร  ให้ครูโรงเรียนเทศบาล 1 
ต้นยางทุกคนศึกษาระเบียบ  ข้อกฎหมายต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานอยู่เสมอ   โดยเฉพาะงานด้านการเงินและ
พัสดุ ต้องศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการเงิน  การคลัง  ให้
ละเอียดและรอบคอบ และน ามาถือปฏิบัติ 

๒. การประสานงานภายในและภายนอกกอง
การศึกษามีการการติดต่อประสานงาน  ปรึกษาหารืองาน
ในหน้าที่กับผู้รู้หรือผู้ที่มีประสบการณ์และมีความช านาญใน
ด้านต่าง ๆ และน าความรู้นั้นมาปรับใช้ในกระบวนการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
โรงเรียนเทศบาล ๒  ( บ้านใหม่ ) 

๑. สัญญาณอิเตอร์เนตช้า 
๒. การประสานงานระหว่างต้นสังกัดและโรงเรียนมี

ความล่าช้าแจ้งงานกระชั้นชิดเกินไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
กองการศึกษา 
กิจกรรมด้านการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ในภาพรวมระบบสารสนเทศและการสื่อสารของกอง
การศึกษา มีความครอบคลุมทุกด้านและมีการติดต่อ
ประสานงานทั้งภายในและภายนอกในระดับดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนเทศบาล ๑  ( ต้นยาง ) 
      ครูโรงเรียนทุกคนมีการติดตามข่าวสารจากแหล่ง
สารสนเทศต่าง ๆ เช่น  อินเตอร์เน็ต  หนังสือพิมพ์  
โทรทัศน์  หนังสือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
และน ามาถือปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนเทศบาล ๒  ( บ้านใหม่ ) 

๑. ควรเสริมอุปกรณ์ต่อพ่วงให้รองรับกับการใช้งาน 
๒. ต้นสังควรประสานงานทางโทรศัพท์ล่วงหน้ากรณี

ที่มีงานเร่งด่วน 
 



๓๖ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลจันจว้า 
     บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสื่อสาร 
ซึ่งอาจจะท าให้เกิดความเสี่ยงในการรับรู้ข่าวสารล่าช้าและ
การสื่อสารที่ผิดพลาด 
     ระบบอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล
สื่อการเรียนการสอนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลจันจว้า ไม่ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ ซึ่งท าให้การสื่อสาร
และสืบค้นข้อมูลสื่อการเรียนการสอนมีการขัดข้อง 
 
 
กองช่าง 
 ๑.มีรบบบสารสนตทศท่ีมีคยามครบถ้ยนตามาบสมละบ่วยใ
อัดสนนนจได้ทันตยะา update ข้ิมูะนนรบบบสารสนตทศิใูว
ตสมิ 
 ๒.ผู้บรนาารได้รับการราใงานข้ิมูะจากลาะวงภาในนละบ
ภาในิกที่ตามาบสม 
 ๓.ผู้ปฏนบัอนงานได้รับสารสนตทศที่ตกี่ใยข้ิงกับงานอาม
าน้าที่คยามรับผนด่ิบิใวางตามาบสม ่ัดตจนละบทันตยะา 
 ๔. มีรบบบการสื่ิสาร ตพ่ืินา้ตกนดคยามสัมพันธเละบคยาม
ตข้านจที่ดีรบายวางบุคคะที่มีาน้าที่นนงานที่ตกี่ใยข้ิงกัน ารืิ
รบายวางผู้บรนาารละบผู้ปฏนบัอนงาน 
 ๕. การราใงานารืิการนา้ข้ิมูะมีการจัดะ าดับ่ั้นคยามะับ
ขิงข้ิมูะละบบุคคะที่คยรได้รับ 
  
 
 
กองการประปา 
     มีระบบ Internet ของเทศบาลต าบลจันจว้า  ในการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของกองการประปาที่
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานและเหมาะสมกับผู้ใช้ มีการ
ติดต่อประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
ชัดเจนส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร มีการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการออกใบเสร็จค่าน้ าประปา  
 
 
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลจันจว้า 
มีปัญหาในเรื่องของบุคลากรที่ขาดความรู้ในการใช้
เทคโนโลยีในการสื่อสารและการประสานงาน รวมไปถึง
สืบคน้ข้อมูลสื่อการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
กองช่าง 
มีการอนดอวิปรบสานงานโดใน่้รบบบสารสนตทศละบการ
สื่ิสาริใวางตามาบสม ลอวบางครั้งตกนดปัญาาิุปสรรคขิง
รบบบ นินตอิรเตนตอขัดข้ิง ละบสัญญาณไมวคริบคะุม
ทั่ยถึง ซึ่งอ้ิงมีการปรับปรุงอวิไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองการประปา      
     ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสม มี
ระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมระหว่าง
หน่วยงานราชการ 
     ๑) การน าระบบอินเตอร์เน็ต มาช่วยในการบริหาร
และการปฏิบัติราชการกองการประปา  เทศบาลต าบล
จันจว้า มีระบบอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพท าให้
สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา  
     ๒) การประสานงานภายในและภายนอกองค์กร เช่น 
การติดต่อประสานงานกองการประปา  เทศบาลต าบล
จันจว้า ตั้งแต่ พนักงาน ลูกจ้าง และการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก รวมทั้งการติดต่อ



๓๗ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
 
 
 
 
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
     หน่วยตรวจสอบภายในมีระบบข้อมูลสารสนเทศที่
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน  การรายงาน  การด าเนินงาน  
การปฏิบัติตามนโยบาย    ระเบียบต่าง ๆ    ที่ใช้ในการ
ควบคุม  ด าเนินงานได้อย่างเพียงพอ  เช่น  มีการเก็บ
รวบรวมระเบียบ  กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  มี
การแจ้งถึงวัตถุประสงค์  หน้าที่  ของหน่วยตรวจสอบภายใน  
ให้แก่หน่วยรับตรวจทราบ   มีการรายงานผลการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง  สม่ าเสมอ  เพ่ือเป็นการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน  เข้ารับการอบรมในโครงการ  หลักสูตรต่าง ๆ  
อย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ 

ประสานทางโทรศัพท์และโทรสาร     มีโทรศัพท์และ
โทรสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี  
     ๓) มีการสืบค้นข้อมูลในการปฏิบัติงานผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ต เช่น  งานพัสดุการสืบค้นราคาวัสดุ ครุภัณฑ์  
และการหาราคาพาณิชย์จังหวัด ฯ 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
       ข้อมูลข่าวสารของหน่วยตรวจสอบมีความเหมาะสม
ต่อความต้องการของหน่วยงาน  แต่มีบางรายการที่
สมควรด าเนินการเพ่ือเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิ บั ติ หน้ าที่ ข องหน่ วยตรวจสอบ   ได้ แก่   ก า ร
ประชาสัมพันธ์งานที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์แก่ทุก
หน่วยรับตรวจ 
 
 

 


