
๓๓ 
 

 

 ๔.  สารสนเทศและการส่ือสาร 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

ส านักปลดั 
กจิกรรมด้านการบริหารงานบุคคล   
     ๑.  มีการปฏิบติังานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ  การ
บนัทึกขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต ไดแ้ก่  ระบบทะเบียน
ประวติั (CMSS)  ระบบบ าเหน็จบ านาญ  และระบบ 
สปสช. 
     ๒.  มีการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบั
สวสัดิการและสิทธิประโยชน์  ระเบียบวนิยั  คุณธรรม
จริยธรรม ฯลฯ ผา่นบอร์ดประชาสัมพนัธ์กลาง  จดัท า
รูปเล่มส าเนาเอกสารโดยการแจง้เวยีน  และเวบ็ไซตข์อง
เทศบาล  
กจิกรรมด้านกฎหมาย 

๑. มีการจดัท ารวบรวม ระเบียบกฎหมายเก่ียวกบัการ
ปฏิบติังานแยกเป็นหมวดหมู่ ครบถว้นและเป็นปัจจุบนั 

๒. มีการส่ือสารอยา่งชดัเจนใหพ้นกังานเทศบาลทุก
คนทราบและเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของแต่ละงานระเบียบ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

๓. จดัอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งใน
การปฏิบติังาน กรรมการชุมชนท่ีเป็นคณะกรรมการร่วม
ตามท่ีระเบียบก าหนด อาทิ การป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ กฎหมายเก่ียวกบัการบริหารงาน
บุคคลส่วนทอ้งถ่ิน 
กจิกรรมการจัดท าแผนพฒันาเทศบาลต าบลจันจว้า          
     ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานใหมี้ความชดัเจน  ส ารวจขอ้มูล
เพิ่มเติมจากสภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้ม
ภายนอก  ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม  
ในการจดัท าแผนพฒันาเทศบาลหมู่บา้นทุกรูปแบบ  
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารใหป้ระชาชนทราบผา่นทางเสียง
ตามสาย แผน่พบั   จดัประชุมในหมู่บา้น  หอกระจายข่าว
และการจดัโครงการฝึกอบรมและฝึกปฏิบติัพฒันา

ส านักปลดั 
กจิกรรมด้านการบริหารงานบุคคล   

จากการปฏิบติั งานดา้นเท คโนโลยสีารสนเทศ    ผล
การประเมิน  พบวา่  การบนัทึกขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ตไม่
เป็นปัจจุบนั  เน่ืองจากระบบอินเตอร์เน็ตของส านกังาน
ล่าชา้ บางคร้ังไม่สามารถเขา้ในระบบทั้งของส านกังาน
และของส่วนกลางได ้ อีกทั้งพนกังานมีการเปล่ียนแปลง
ขอ้มูลประวติัอยูต่ลอด  จึงท าใหก้ารบั นทึกขอ้มูลไม่
ถูกตอ้งตามความเป็นจริง 

 จึงควรมีการปรับปรุงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศให้
มีประสิทธิภาพสูงข้ึน และพนกังานผูป้ฏิบติัควรวาง
แผนการบนัทึกขอ้มูลใหเ้กิดความรวดเร็วเพิ่มข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
บุคลากร   
งานงบประมาณ 
     การเขา้ใชร้ะบบบนัทึกขอ้มูลขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินชา้มาก   
งานทะเบียนราษฎร 

๑. ปรับระบบคอมพิวเตอร์ใหมี้ความทนัสมยัและ
เป็นปัจจุบนั 

๒. ประสานงานเก่ียวกบัการเช่ือมต่อส่ือสารงาน
อินเทอร์เน็ต 

๓. การจดัระบบคิวการใหบ้ริการและการปรับปรุง
สถานท่ีการใหบ้ริการ 
งานทะเบียนพาณชิย์ 

๑. ปรับระบบคอมพิวเตอร์ใหมี้ความทนัสมยัและ
เป็นปัจจุบนั 

๒. ประสานงานเก่ียวกบัการเช่ือมต่อส่ือสารงาน
อินเทอร์เน็ต 
งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 

๑. ท าค าสั่งแบ่งงานใหมี้ความชดัเจน  ส ารวจขอ้มูล
เพิ่มเติมจากสภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้ม
ภายนอก  ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาช นเขา้มามีส่วนร่วม  
ในการจดัท าแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลทุก
รูปแบบ  เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารใหป้ระชาชนทราบผา่น
ทางเสียงตามสาย  แผน่พบั จดัประชุมในหมู่บา้น  หอ
กระจายข่าวและการจดัโครงการฝึกอบรมและฝึกปฏิบติั
พฒันาบุคลากร 

๒. กิจกรรมการด าเนินการช่วยเหลือผูป้ระสบสา
ธารณภยั  

๓. ส ารวจขอ้มูลข่าวสารจากระบบ  Internet   
วทิย ุ โทรทศัน์  และทางส่ือส่ิงพิมพ ์ มาช่วยในการติดตาม
ขอ้มูลข่าวสาร เก่ียวกบัการเกิดภยัธรรมชาติเพื่อแจง้ให้
ประชาชนทราบล่วงหนา้  และเพื่อเตรียมการป้องกนัภยั  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
และส ารวจขอ้มูลข่าวสารจากระบบ  Internet  เพื่อติดตาม
ขอ้มูลข่าวสารระเบียบกฎหมาย หนงัสือสั่งการ  โดยไม่
ตอ้งรอรับหนงัสือสั่งการท่ีมาตามระบบธุรการเพราะอาจ
ล่าชา้ไม่ทนัการ   
งานธุรการ 

๑. น าระบบอินเตอร์เน็ต เขา้มาใชใ้นการบริหารและ
การปฏิบติังานราชการของเทศบาล    ส านกังานปลดัมีการ
ติดตามขอ้มูลข่าวสาร หนงัสือสั่งการ ระเบียบ ข้ อบงัคบั
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ใหส้ามารถปฏิบติัด าเนินงานทนั
ต่อสถานการณ์และเวลาท่ีก าหนดมากข้ึน อีกทั้งยงั
ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนไดรั้บรู้ขอ้มูลข่าวสาร และ 
ใหค้วามร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลเป็นอยา่งดีดว้ย 

๒. การประสานงานภายในและภายนอกส านั กงาน
ปลดั เช่น  
      ๒ .๑  การติดต่อประสานงานภายในส านกัปลดั        
แจกจ่ายใหส้ านกั/ฝ่ายท่ีรับผดิชอบในทนัทีท่ีไดรั้บหนงัสือ 
ภายในไม่เกิน 2 วนั  
       ๒.๒  การติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก 
ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ต่าง ๆ ของทอ้งถ่ิน ใหต้รงกบัความตอ้งการของประชาชน
ในพื้นท่ีอยา่งแทจ้ริง โดยทางโทรศพัทแ์ละโทรสาร  หอ
กระจายข่าวหมู่บา้น 
งานกจิการสภา 

๑. จดัท าหนงัสือเรียกประชุมสภาเทศบาลส่งใหย้งั
สมาชิกสภาเทศบาล 

๒. จดัท าหนงัสือเชิญคณะผูบ้ริหารเขา้ร่วมประชุม
สภา 

๓. ส่งบนัทึกขอ้ความถึงแต่ละกอง เพื่อแจง้ให้ส่ง
เร่ืองเสนอต่อท่ีประชุมสภาและเชิญหวัหนา้กองเขา้ร่วม
ประชุมสภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๔. จดัท าหนงัสือประชาสัมพนัธ์ ถึงก านนั/ผูใ้หญ่บา้น
ในเขตเทศบาลต าบลจนัจวา้ รวม  ๒๓   หมู่บา้นเพื่อ
ประชาสัมพนัธ์ใหผู้ส้นใจเขา้ร่วมรับฟังการประชุม 

๕. มีการประชาสัมพนัธ์เชิญประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลจนัจวา้เขา้ร่วมรับฟังการประชุมสภา
เทศบาล  ทางเวบ็ไซตข์องเทศบาล  ทางโทรศพัทแ์ละ
โทรสารหอกระจายข่าวหมู่บา้น  เพื่อประชาสัมพนัธ์ให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรม ต่าง ๆ ของทอ้งถ่ิน 
ใหต้รงกบัความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ีอยา่ง
แทจ้ริง  
งานพฒันาชุมชน 
     มีการประชาสัมพั นธ์การรับเบ้ียยงัชีพก่อนการออก
จ่ายเงินเบ้ียยงัชีพของทุกเดือน 
งานสวสัดิการและสังคม 

๑. เทศบาลไดน้ าระบบ  Internet  มาช่วยในการ
บริหารงานและการปฏิบติัราชการเทศบาลเมืองเขาสาม
ยอดมีระบบ  Internet ท่ีมีประสิทธิภาพท าใหก้าร
บริหารงานของง่านสวสัดิการสังคมสามารถรับรู้ขอ้มู ล
ข่าวสารไดท้นัเวลา สามารถตรวจเช็คขอ้มูลไดจ้ากระบบ 
Internet  เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
พระราชบญัญติั ต่าง ๆทีมีผลบงัคบัใช ้ในเร่ืองปัจจุบนั 

๒. การประสานงานภายในและภายนอกส านกังาน  
ของงานสวสัดิการสังคม   เช่น  
         ๒.๑   เพื่อไม่ให ้เป็น การปฏิบติังานท่ีล่ าชา้ ในการ
ออกส ารวจขอ้มูลในพื้นท่ีจะประสานส่วนราชการอ่ืนใน
เร่ืองของการจดัรถยนตอ์อกส ารวจขอ้มูลในพื้นท่ี 
         ๒.๒  การติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานนอก   
เช่น  เทศบาล อบจ . อบต .   ใกลเ้คียง  ทอ้งถ่ินอ าเภอ  
ทอ้งถ่ินจงัหวดัผูว้า่ราชการจงัหวดั  เช่น  กรณีขอความ
ช่วยเหลือใหก้บัผูย้ากไร้ ผูพ้ิการฯ 
          ๒.๓  การติดต่อประสานงานทางโทรศพัทแ์ละ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
โทรสารมีโทรศพัท ์และโทรสารท่ีใชใ้นการติดต่อ
ประสานงานในภารกิจหนา้ท่ีของงานสวสัดิการสังคมได้
เป็นอยา่งดี  เช่น   กรณีมี ความขดัขอ้งเร่ืองระเบียบ
กฎหมาย ใช ้โทรศพัทไ์ปสอบถาม ผูอ้  านว ยการกองใน
การส่วนกลางและขอให ้ FAX  ระเบียบ กฎหมาย และ
หนงัสือสั่งการให ้ 
งานวชิาการเกษตร 
     ไดน้ าระบบสารสนเทศและการส่ือสารทั้งระบบ
อินเทอร์เน็ต โทรศพัท ์โทรสาร  การประชุม การปรับปรุง
ค าสั่ง การติดต่อภายในภายนอกเป็นเคร่ืองมือช่วยในการ
บริหารความเส่ียง  ดงัน้ี 

๑. น าระบบ Internet การรายงานขอ้มูลในระบบเวป๊
ไชด ์มาช่วยในการบริหารและการปฏิบติัราชการ ทนั
การณ์ ทนัเวลาทนัต่อสถานการณ์ 

๒. การประสานงานภายในส านกัปลดั และทุกส านกั 
ของเทศบาลต าบลจนัจวา้ โดยเฉพาะการเบิก- จ่าย
งบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชนไดท้นัเวลา  ทนั
เหตุการณ์ ตามแผนการใชจ่้ายงบประมาณ 

๓. การติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก  
เช่น เกษตรอ าเภอ  จงัหวดั ฯ 

๔. การติดต่อประสานงานทางโทรศพัทแ์ละโทรสาร 
มีโทรศพัทแ์ละโทรสารท่ีใชใ้นการติดต่อประสานงานใน
ภารกิจหนา้ท่ีของส านกัปลดัเทศบาลต าบลจนัจวา้ไดเ้ป็น
อยา่งดี 
 
กองคลงั 

๑. มีการน าระบบอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการบริหาร
และการปฏิบติัราชการเพื่อช่วยในการติดตามขอ้มูล
ข่าวสาร ระเบียบหนงัสือสั่งการใหม่ ๆ  โดยไม่ตอ้งรอรับ
หนงัสือสั่งการท่ีมาตามระบบธุรการ  ซ่ึงส่วนมากชา้ไม่ทนั
การ  เช่น  การดึงขอ้มูลแนะน าการจดัวางระบบควบคุม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองคลงั 
ระบบอินเตอร์ยงัมีความล่าชา้ในการลงระบบ  
ดงัน้ี 

๑. ระบบ  e-GP 
๒. ระบบ  e-Plan  
๓. ระบบ  e-LASS 
๔. ระบบ GFMIS Web  Online (e-Token keys) 



๓๘ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
ภายในมาศึกษาและจดัวางระบบควบคุมภายใน  และดึง
ขอ้มูลเก่ียวกบังานการเงินและบญัชี  ใชใ้นการตรวจสอบ
ยอดเงินท่ีไดรั้บจดัสรร  จากรัฐบาล  หรือจากหน่วยงานอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้ง  และปฏิบติังานทางดา้นพสัดุ 

๒. มีการติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก 
เช่น  การติดต่อประสานงานกบัทอ้งถ่ินอ าเภอแม่จนั , 
ทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงราย, ผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงราย  , 
ส านกังานคลงัจงัหวดัเชียงราย  ในเร่ืองเก่ียวกบัการ
ปฏิบติังานการเงิน  การคลงั  งบประมาณ การรายงาน
ทางดา้นการเงิน  การประชาสัมพนัธ์  การจดัซ้ือจดัจา้ง  
การขอใชส้ถานท่ีกลางในการด าเนินการตามระเบียบพสัดุ   
และการประสานงานกบัหา้งร้าน  นิติบุคคล  และบุคคล
ธรรมดา 

๓. มีการติดต่อประสานงานทางโทรศพัทแ์ละ
โทรสาร  มีโทรศพัทภ์ายในเพื่อใชใ้นการติดต่อ
ประสานงานจากกองคลงั กบัส่วนราชการภายในเทศบาล
ต าบลจนัจวา้  ประสานงานระหวา่งส านกัปลดั  กองช่าง  
กองการศึกษา  กองการประปา โดยใชโ้ทรศพัทภ์ายใน
ติดต่อประสานงานในเร่ืองต่าง ๆ  เช่น การประชุมในกรณี
เร่งด่วน  การติดตามงาน  การ ปรึกษาหารือแนวทาง
ปฏิบติัเก่ียวกบัการเบิกจ่ายทกัทว้งงานท่ีหน่วยงานต่าง ๆ 
ไม่ปฏิบติัตามระเบียบหรือแบบแผนของทางราชการและ
เร่ืองอ่ืน ๆ   
 
กองการสาธารณสุข 
งานส่ิงแวดล้อม 
     -จดัท าหนงัสือประชาสัมพนัธ์ส่งใหทุ้กหมู่บา้น  
     เร่ืองการคดัแยกขยะ และขอความร่วมมืองดการ 
     เผาในท่ีโล่ง  
    -ติดตามสถานการณ์ปัญหาภาวะโลกร้อนทางส่ือ 
     โทรทศัน์และอินเตอร์เน็ต 

๕. ระบบเบิกจ่ายตรงสวสัดิการพนกังานส่วน
ทอ้งถ่ิน  (สปสช.) www.nhso.go.th 

๖. ระบบ MCS-WEB 
๗. ระบบ e-pension 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กองการสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 

http://www.nhso.go.th/


๓๙ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

งานสาธารณสุข 
    -จดัท าแผน่พบัใหค้วามรู้เร่ืองโรคไขเ้ลือดออก 
      เพื่อใชใ้นการประชาสัมพนัธ์แก่ประชาชนใน 
     เขตเทศบาล 
    -ติดตามสถานการณ์โรคไขเ้ลือดออกทางส่ือ 
     โทรทศัน์และอินเตอร์เน็ต 
 
กองการศึกษา 
กจิกรรมด้านการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ  

๑. น าระบบอินเตอร์เน็ตมาใชใ้นการบริหารและการ

ปฏิบติัราชการ การส่ือสาร การติดต่อขอ้มูลข่าวสาร 

ระเบียบ หนงัสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบติัตามระเบียบ 

หนงัสือสั่งการไดท้นัที 

๒. การติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก 

ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนในพื้นท่ีเขา้มามีส่วนร่วมใน

การพฒันาทอ้งถ่ิน ใหต้รงกบัความตอ้งการของประชาชน

อยา่งแทจ้ริง จดัฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่ประชาชนในพื้นท่ี 

๓. ติดต่อประสานงานทางโทรศพัท ์และโทรสารการ

ติดต่อประสานงานกบัส่วนราชการอ่ืน ๆ 

โรงเรียนเทศบาล 1  ( ต้นยาง ) 
๑. ติดตามข้อมูลข่าวสาร  ใหค้รูโรงเรียนเทศบาล 1 

ตน้ยางทุกคนศึกษาระเบียบ  ขอ้กฎหมายต่าง ๆท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการปฏิบติังานอยูเ่สมอ   โดยเฉพาะงานดา้นการเงิน
และพสัดุ ตอ้งศึกษาระเบียบเก่ียวกบัการเงิน  การคลงั  ให้
ละเอียดและรอบคอบ และน ามาถือปฏิบติั 

๒. การประสานงานภายในและภายนอกกอง
การศึกษามีการการติดต่อประสานงาน  ปรึกษาหารืองาน
ในหนา้ท่ีกบัผูรู้้หรือผูท่ี้มีประสบการณ์และมีความช านาญ
ในดา้นต่าง ๆ และน าความรู้นั้นมาปรับใชใ้นกระบวนการ

 
 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา 
กจิกรรมด้านการศาสนา วฒันธรรมและนันทนาการ  

ในภาพรวมระบบสารสนเทศและการส่ือสารของกอง

การศึกษา มีความครอบคลุมทุกดา้นและมีการติดต่อ

ประสานงานทั้งภายในและภายนอกในระดบัดี 

 

 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนเทศบาล 1  ( ต้นยาง ) 
      ครูโรงเรียนทุกคนมีการติดตามข่าวสารจากแหล่ง
สารสนเทศต่าง ๆ เช่น  อินเตอร์เน็ต  หนงัสือพิมพ ์ 
โทรทศัน์  หนงัสือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน
และน ามาถือปฏิบติั 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
ปฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 
โรงเรียนเทศบาล 2  ( บ้านใหม่ ) 

๑. สัญญาณอิเตอร์เนตชา้ 
๒. การประสานงานระหวา่งตน้สังกดัและโรงเรียนมี

ความล่าชา้แจง้งานกระชั้นชิดเกินไป 
 
ศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลจันจว้า 
     บุคลากรบางส่วนขาดความรู้ในการใชเ้ทคโนโลยี
ส่ือสาร ซ่ึงอาจจะท าใหเ้กิดความเส่ียงในการรับรู้ข่าวสาร
ล่าชา้และการส่ือสารท่ีผดิพลาด 
     ระบบอินเตอร์เน็ตท่ีใชใ้นการส่ือสารและสืบคน้ขอ้มูล
ส่ือการเรียนการสอนภายในศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลจนัจวา้ ไม่ครอบคลุมในทุกพื้นท่ี ซ่ึงท าใหก้าร
ส่ือสารและสืบคน้ขอ้มูลส่ือการเรียนการสอนมีการขดัขอ้ง 
 
กองช่าง 
     ๑. มีระบบสารสนเทศท่ีมีความครบถว้นเหมาะสมและ
ช่วยตดัสินใจไดท้นัเวลา update ขอ้มูลในระบบ
สารสนเทศอยูเ่สมอ 
     ๒. ผูบ้ริหารไดรั้บการรายงานขอ้มูลจากแหล่งภายใน
และภายนอกท่ีเหมาะสม 
     ๓. ผูป้ฏิบติังานไดรั้บสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบังานตาม
หนา้ท่ีความรับผดิชอบอยา่งเหมาะสม ชดัเจนและทนัเวลา 
    ๔. มีระบบการส่ือสาร เพื่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์และ
ความเขา้ใจท่ีดีระหวา่งบุคคลท่ีมีหนา้ท่ีในงานท่ีเก่ียวขอ้ง
กนั หรือระหวา่งผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน 
   ๕. การรายงานหรือการใหข้อ้มูลมีการจดัล าดบัชั้น
ความลบัของขอ้มูลและบุคคลท่ีควรไดรั้บ 
  
 
 

 
โรงเรียนเทศบาล 2  ( บ้านใหม่ ) 

๑. ควรเสริมอุปกรณ์ต่อพว่งใหร้องรับกบัการใช้
งาน 

๒. ตน้สังควรประสานงานทางโทรศพัทล่์วงหนา้
กรณีท่ีมีงานเร่งด่วน 
ศูนย์พฒันาเด็กเลก็เทศบาลต าบลจันจว้า 
มีปัญหาในเร่ืองของบุคลากรท่ีขาดความรู้ในการใช้
เทคโนโลยใีนการส่ือสารและการประสานงาน รวมไป
ถึงสืบคน้ขอ้มูลส่ือการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
กองช่าง 
มีการติดต่อประสานงานโดยใชร้ะบบสารสนเทศและ
การส่ือสารอยา่งเหมาะสม แต่บางคร้ังเกิดปัญหา
อุปสรรคของระบบอินเตอร์เน็ตขดัขอ้ง และสัญญาณไม่
ครอบคลุมทัว่ถึง ซ่ึงตอ้งมีการปรับปรุงต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

กองการประปา 
     มีระบบ Internet ของเทศบาลต าบลจนัจวา้  ในการ
ประชาสัมพนัธ์กิจกรรมต่างๆของกองการประปาท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติังานและเหมาะสมกบัผูใ้ช ้มีการ
ติดต่อประสานงานไปยงัหน่วยงานต่างๆเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ี
ชดัเจนส่งผลใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
และบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร มีการใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในการออกใบเสร็จค่าน ้าประปา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
     หน่วยตรวจสอบภายในมีระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติังาน  การรายงาน  การด าเนินงาน  
การปฏิบติัตามนโยบาย    ระเบียบต่าง ๆ    ท่ีใชใ้นการ
ควบคุม  ด าเนินงานไดอ้ยา่งเพียงพอ  เช่น  มีการเก็บ
รวบรวมระเบียบ  กฎหมาย ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน  มี
การแจง้ถึงวตัถุประสงค์  หนา้ท่ี  ของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน  ใหแ้ก่หน่วยรับตรวจทราบ   มีการรายงานผลการ
ปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง  สม ่าเสมอ  เพื่อเป็นการติดตาม
ผลการปฏิบติังาน  เขา้รับการอบรมในโครงการ  หลกัสูตร
ต่าง ๆ  อยา่งสม ่าเสมอ  เพื่อใหก้ารปฏิบติัหนา้ท่ีมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

กองการประปา      
     ขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสารมีความเหมาะสม มี
ระบบสารสนเทศท่ีสามารถใชง้านไดค้รอบคลุมระหวา่ง
หน่วยงานราชการ 
     ๑) การน าระบบอินเตอร์เน็ต มาช่วยในการบริหาร
และการปฏิบติัราชการกองการประปา  เทศบาลต าบล
จนัจวา้ มีระบบอินเตอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพท าให้
สามารถรับขอ้มูลข่าวสารไดท้นัเวลา  
     ๒) การประสานงานภายในและภายนอกองคก์ร เช่น 
การติดต่อประสานงานกองการประปา  เทศบาลต าบล
จนัจวา้ ตั้งแต่ พนกังาน ลูกจา้ง และการติดต่อ
ประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก รวมทั้งการติดต่อ
ประสานทางโทรศพัทแ์ละโทรสาร     มีโทรศพัทแ์ละ
โทรสารท่ีใชใ้นการปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี  
     ๓) มีการสืบคน้ขอ้มูลในการปฏิบติังานผา่นระบบ
อินเทอร์เน็ต เช่น  งานพสัดุการสืบคน้ราคาวสัดุ ครุภณัฑ ์ 
และการหาราคาพาณิชยจ์งัหวดั ฯ 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
       ขอ้มูลข่าวสารของหน่วยตรวจสอบมีความเหมาะสม
ต่อความตอ้งการของหน่วยงาน  แต่มีบางรายการท่ี
สมควรด าเนินก ารเพื่อเป็นการพฒันาประสิทธิภาพใน
การปฏิบติัหนา้ท่ีของหน่วยตรวจสอบ  ไดแ้ก่  การ
ประชาสัมพนัธ์งานท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์แก่ทุก
หน่วยรับตรวจ 
 
 

 


