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คำนำ 
 

  มาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และ
การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตาม
บทบัญญัติดังกล่าว กระทรวงการคลังจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๔ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมากที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๐๕ 
ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  

 เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลและบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้าน
การรายงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและด้านการบริหารงาน ตามบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 (ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)จึงได้ 
นำหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของ
รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาเป็นกรอบแนวทางในการกำหนด ประเมินและปรับปรุงระบบการรายงานผลการประเมิน
การควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๒ เป็นต้นไป  
 
 

    เทศบาลตำบลปลายพระยา 
ตุลาคม  ๒๕๖๒ 
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บทที่ 1  ส่วนนำ 
 
ประวัติความเป็นมา เทศบาลตำบลปลายพระยา 
1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล (แผนที่ประกอบ) 
เทศบาลตำบลปลายพระยา จัดตั้งโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสุขาภิบาลปลายพระยา อำเภอ
ปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2536 ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลปลายพระยา ตาม
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542  
ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยา ประกอบด้วย 
 หมู่ที ่๑ บ้านปากน้ำ  
 หมู่ที่ 5 บ้านหัวควนและบ้านหน้าอำเภอ 
 หมู่ที ่6 บ้านบางเหียนและบ้านทุ่ง 
 หมู่ที่ 7 บ้านหาดถั่ว  
 หมู่ที่ 9 บ้านหน้าสวน     
 ทิศเหนือ เขตติดต่อคือ หมู่ที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา 
จังหวัดกระบี่ 
 ทิศใต้ เขตติดต่อคือ หมู่ที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัด
กระบี่ 
 ทิศตะวันออก เขตติดต่อคือ หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา 
จังหวัดกระบี่ 
 ทิศตะวันตก เขตติดต่อคือ หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา 
จังหวัดกระบี่ 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
อำเภอปลายพระยาเป็นที่ราบสูงและที่ราบเนินเขา มีภูเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อนอยู่เป็นจำนวนมาก พ้ืนที่อำเภอ
ปลายพระยาถูกขนาบด้วยเทือกเขาซึ่งเป็นเขตติดต่อระหว่างอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงเกือบทุกด้าน ดังนี้ 
 ทิศเหนือติดต่อกับ อำเภอพนม และอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
  ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอเขาพนม อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ และอำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศของอำเภอปลายพระยามีฝนตกชุกตลอดปีอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม เพราะมีลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน มี 2 ฤดู คือ ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – 
เดือนธันวาคม และฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนเมษายน อุณหภูมิเฉลี่ย 16.9 – 37.3 องศาเซลเซียล  
1.4 ลักษณะของดิน 
สภาพดินโดยส่วนใหญ่ในเขตจะมีลักษณะดินเป็นดินร่วนและดินลูกรัง เหมาะสำหรับปลูกพืชสวน 
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายพระยา ตั้งอยู่ที่ 122/3 หมู่ 5 ถนนอ่าวลึก – พระแสง ตำบลปลายพระยา อำเภอ
ปลายพระยา จังหวัดกระบี่ (ตั้งอยู่ศูนย์ราชการอำเภอปลายพระยา)  โทรศัพท์ ๐ 7568 7141, โทรสาร           
๐ 7568 7480 
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  
เทศบาลได้จัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาล มีทั้งหมด 7 ชุมชน แต่ละชุมชนจะมีประธานชุมชน และแกนนำชุมชนซึ่ง
เป็นตัวแทนของชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็น
อย่างดี เช่น การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2553 มีจำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งทั้งสิ้น 5,053 คน มีผู้
มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 3,053 คิดเป็นร้อยละ 75.3 ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่า
สังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ ใหญ่บ้านสมาชิกสภา 
นายกเทศมนตรี โดยเฉพาะการคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน การแก้ไขปัญหาของเทศบาลคือ ขอความร่วมมือผู้นำ 
เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานให้อำเภอทราบ การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทำได้และทำไม่ได้ให้ประชาชนได้รับ
ทราบปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเทศบาลก็ได้พยายามแก้ไข โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกชุมชนในเขต
เทศบาล ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล จากผลการประชุมทุกครั้งที่เทศบาลจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วม
ประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ส่งผลให้เทศบาลดำเนินงานตามความต้องการของประชาชน     
และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล นอกจากนี้  เทศบาลได้จัดโครงการอบรมศึกษาดูงาน   
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล โครงการอ่ืน ๆ สำหรับประชาชนอีกหลายโครงการ    
เพ่ือนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาเทศบาลให้เจริญเท่าเทียมกับเทศบาลอ่ืน  ๆ และเทศบาล          
มีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โครงการที่เกินศักยภาพขอรับ    
การสนับสนุนงบประมาณ และบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน  มีอัตรากำลังพนักงานเทศบาลจำกัด          
ในการบริหารจัดการและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เพ่ือจัดบริการสาธารณะและบริการประชาชน  โดยเทศบาล
แบ่งเขตการปกครอง ดังนี้ 
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๒.๑ เขตการปกครอง 
เทศบาลตำบลปลายพระยา จัดตั้งโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสุขาภิบาลปลายพระยา อำเภอ
ปลายพระยา จังหวัดกระบี่  ลงวันที่  12 กรกฎาคม 2536 ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลปลายพระยา             
ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 
เทศบาลแบ่งเขตการปกครองดังนี้ 
 ชุมชนที่ ๑ ชุมชนบ้านปากน้ำ (หมู่ที่ ๑)  
 ชุมชนที่ ๒ ชุมชนบ้านหัวควนสามัคคี (หมู่ท่ี 5) 
 ชุมชนที่ ๓ ชุมชนบ้านหน้าอำเภอ (หมู่ที่ 5) 
 ชุมชนที่ ๔ ชุมชนบ้านบางเหียน (หมู่ท่ี 6) 
 ชุมชนที่ ๕ ชุมชนบ้านทุ่งพัฒนา (6) 
 ชุมชนที่ ๖ ชุมชนบ้านหาดถั่ว (หมู่ที่ 7)  
 ชุมชนที่ 7 ชุมชนบ้านหน้าสวน (หมู่ท่ี 9)  
๓. ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรในเขตเทศบาล  
เทศบาลตำบลปลายพระยามีข้อมูลเกี่ยวกับประชากร ดังนี้ 
 
 ตารางท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรในเขตเทศบาล 
 

ชุมชนที่ ชื่อชุมชน 
จำนวนครัวเรือน 
(ครัวเรือน) 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

1 บ้านปากน้ำ 194 220 205 
2 บ้านหน้าอำเภอ 708 592 619 
3 บ้านหัวควนสามัคคี 369 348 292 
4 บ้านบางเหียน 316 504 490 
5 บ้านทุ่งพัฒนา 125 240 211 
6 บ้านหาดถั่ว 382 631 641 
7 บ้านหน้าสวน 310 542 549 
 ไม่กำหนดชุมชน 

(ทะเบียนบ้านกลาง) 
4 28 32 

รวม 2,408 3,105 3,039 
  
ที่มา: สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลปลายพระยา 
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3.2 จำนวนประชากรแบ่งตามช่วงอายุ 
ในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยามีทั้งหมด จำนวน 2,408 ครัวเรือน มีประชากร จำนวน 6,125 คน แบ่งเป็น 
เพศชาย จำนวน 3,100 คน เพศหญิง จำนวน 3,025 คน โดยสามารถแจกแจงตามช่วงอายุ และแบ่งเป็นเพศ
ชาย – หญิง ดังนี้ 
 
  ตารางท่ี 2 จำนวนประชากรแบ่งตามช่วงอายุ 
ช่วงอายุ 
(ปี) 

ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

0 – 5 269 216 485 
6 – 10 256 253 509 
11 – 15 233 179 412 
16 – 20 192 203 395 
21 – 25 198 221 419 
26 – 30 235 221 456 
31 – 35 267 223 490 
36 – 40 255 248 503 
41 – 45 249 258 507 
46 – 50 247 249 496 
51 – 55 203 218 421 
56 – 60 175 188 363 
  61 – 65 112 96 208 
66 – 70 70 91 161 
71 – 75 43 55 98 
76 – 80  53 47 100 
81 ปีขึ้นไป 43 59 102 
รวม 3,100 3,025 6,125 
 
 ที่มา: สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลปลายพระยา 
 
๔. สภาพทางสังคม 
๔.๑ การศึกษา 
จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙ อ่าน เขียนภาษาไทยและคิดเลข
อย่างง่ายได้ เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ปี ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ ๙๙ ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ปัญหาคือ ยังไม่สามารถที่จะ
แข่งขันกับเมืองใหญ่ ๆ ได้ การแก้ปัญหาของเทศบาล ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การ
สนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง  ๆ กับทาง
โรงเรียน 
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   ตารางที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนสถานศึกษา 

จำนวนครู/นักเรียน 
อยู่ในสังกัดเทศบาล 

(คน) 

อยู่ในสังกัดหน่วยงานอ่ืน 
รวม 
(คน) รัฐบาล 

(คน) 
เอกชน 
(คน) 

1. คร ู 10 114 50 174 
2. นักเรียน 266 307 2,240 973 3,520 

   ที่มา: กองการศึกษา 
 
   ตารางท่ี 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการด้านการศึกษา 
 

รายชื่อโรงเรียน ระดับการศึกษา เนื้อท่ี 
คร ู

(คน) 
ลูกจ้าง 
(คน) 

นักเรียน 
(คน) 

1. โรงเรียนอนุบาลคณาพร 
(เอกชน) 

อนุบาล - 
ประถมศึกษา 

9 ไร่ 50 10 973 

2. โรงเรียนบ้านบานเหียน ประถมศึกษา 10 ไร่ 2 งาน 42 
ตร.ว. 

32 7 749 

3. โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว ประถมศึกษา 28 ไร่ 3 งาน 59 
ตร.ว. 

14 3 283 

4. โรงเรียนปลายพระยา
วิทยาคม 

มัธยมศึกษา 168 ไร่ 60 22 960 

5. ศูนย์บริการการศึกษา  
นอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอปลาย
พระยา 

ประถม/
มัธยมศึกษา 

ใช้ห้องสมุด 
เป็นสำนักงาน 

8 1 248 

6. โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลปลายพระยา 

ก่อนวัยเรียน 5 ไร่ 3 งาน 6 4 167 

7. ศู น ย์ พั ฒ น า เด็ ก เล็ ก
เทศบาลชุมชนหาดถั่ว  

ก่อนวัยเรียน ใช้อาคารเรียนของ 
ร.ร. ชุมชนวัดหาดถั่ว 

2 1 69 

8. ศู น ย์ พั ฒ น า เด็ ก เล็ ก
เทศบาลชุมชนหน้าอำเภอ 

ก่อนวัยเรียน ใช้อาคารเรียนภายใน         
ร.ร. เทศบาลฯ 

2 3 71 

รวม 174 51 3,520 
   
 ที่มา: กองการศึกษา 
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๔.๒ สาธารณสุข 
จากการสำรวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชาชนส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่ม
เสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน โรคเอดส์     โรคไข้เลือดออก มือ – 
ปาก – เท้าในเด็ก และโรคอ่ืน ๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ ไปคัด
กรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลหน่วยงานสาธารณสุข และโรงพยาบาล ได้จัด
กิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องสุขภาพและมีการจัดตั้งธนาคารสุขภาพ ซึ่งประชาชนให้
ความร่วมมือเป็นอย่างด ี
 
   ตารางท่ี 5 ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรด้านสาธารณสุขและสุขาภิบาลในพื้นที่เทศบาลตำบลปลายพระยา 
 

รายการข้อมูล 
จำนวน 
(คน) 

หมายเหตุ 

1. เภสัชกร 4 ลำดับ 1 – 3 บุคลากรในสังกดั ร.พ.ปลายพระยา 
 
 
 
ลำดับ 4 บุคลากรในสังกัดเกษตรอำเภอปลายพระยา 
ลำดับที่ 5 บุคลากรในสังกัดสาธารณสุขอำเภอฯ 
ลำดับที่ 6 – 7 บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบล 
ปลายพระยา 

2. พยาบาลวิชาชีพ/เทคนิค/
นายแพทย์ 

42/0/4 

3. ทันตสาธารณสุข 3 
4. สัตวแพทย์  1 
5. นักวิชาการสาธารณสุข 3 
6. นักวิชาการสุขาภิบาล - 
7. นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 1 
8. อสม. ในเขตเทศบาล 104 

    
 ที่มา: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
    ตารางที่ 6 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนสถานรักษาพยาบาลในเขตเทศบาล 

รายการข้อมูล 
จำนวน 
(แห่ง) หมายเหตุ 

อยู่ในสังกัดเทศบาล อยู่ในสังกัดหน่วยงานอื่น 
1. ศูนย์บริการสาธารณ สุข/
สถานีอนามัย 

- 1  

2. โรงพยาบาล - 1 
3. คลินิก - 3 
4. จำนวนเตียงผู้ป่วย 
ในสถานพยาบาลทุกแห่ง 
ในเขตเทศบาล 

- 30 

    ที่มา: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 7 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษาพยาบาลในเขตเทศบาลโรคที่ประชากรในเขต 
 เทศบาลที่ป่วยเป็น 3 อันดับแรก 
โรคที่ไม่ติดต่อ ชื่อโรคที่ติดต่อ หมายเหตุ 
1. โรคอุจจาระร่วง 1. โรคตาแดง  
2. โรคปอดบวม 2. โรคไข้เลือดออก  
3. โรคบิด 3. โรคไข้หวัดใหญ่  

    ที่มา: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
๔.๓ อาชญากรรม 
เทศบาลมีอาชญากรรมเกิดขึ้นน้อยมากจะมีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน และทำลายทรัพย์สินของ
ราชการ ซึ่งเทศบาลก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว ด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)  
 
ตารางท่ี 8 สถิติจำนวนเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถิติในการเกิดอาชญากรรมและสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน  
    ในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยา 

รายการข้อมูล 
จำนวน 

2559 2560 2561 

1. มีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ในเขตเทศบาล (นาย) 72 72 74 
2. สถิติการเกิดอาชญากรรมในเขตเทศบาล (ครั้ง) 3 4 5 
3. สถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน (ครั้ง) 23 25 27 
 
  ที่มา: สถานีตำรวจภูธรอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 
 
๕. ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1 การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ำ, ทางราง ฯลฯ) 
ในเขตเทศบาลมีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่เทศบาลส่วนใหญ่จะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  โดยผู้บริหารมีนโยบาย
ที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย เทศบาลตำบลปลายพระยา อยู่ห่างจากอำเภอเมืองจังหวัด
กระบี่ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 68 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4009 
ระยะทางจากเทศบาลตำบลปลายพระยาถึงกรุงเทพมหานครประมาณ 900 กิโลเมตร 
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ตารางท่ี 9 ข้อมูลเกี่ยวกับถนนเขตเทศบาลตำบลปลายพระยา 

ชื่อถนน/สาย/ซอย 
ชนิดถนน 

ลาดยาง 
(เมตร) 

คอนกรีต 
(เมตร) 

ลูกรัง 
(เมตร) 

รวม 
(เมตร) 

1. ซอยปากน้ำ 
2. ซอยบ้านควน 
3. ซอยหัวควน 
4. ซอยตากลิ้ง 
5 ซอยโรงน้ำ  
6. ซอยวังจา 
7. ซอยสุวรรณโชติ 
8. ซอยเทศบาล 1 
9. ซอยเทศบาล 2 
10. ซอยเทศบาล 2/1 

600 
260 

- 
- 
- 
- 

530 
- 

210 
- 

- 
200          
200 
327           
325 
200 
290          
100 

- 
40 

- 
115 
300 
90 
- 

300 
347 

- 
- 
- 

600 
575 
500 
417 
325 
500 

1,167 
100 
210 
40 

11. ซอยเทศบาล 3 
12. ซอยเทศบาล 3/1 
13. ซอยเทศบาล 4 
14. ซอยเทศบาล 4/1 
15. ซอยเทศบาล 5 
16. ซอยเทศบาล 5/1 
17. ซอยเทศบาล 6 
18. ซอยเทศบาล 7 (ประเสริฐอุทิศ) 
19. ซอยเทศบาล 8 
20. ซอยเทศบาล 9 
21. ซอยอุดมศรี 
22. ซอยบางแก้วใต ้
23. ซอยบางแก้วใต้ 1 
24. ซอยบางแก้วใต้ 2 
25. ซอยโรงเชือดไก ่
26. ซอยเริ่มเจริญ 
27. ซอยราษฎร์อุทิศ 
28. ซอยน้ำซ่ำ 
29. ซอยประปา – อำเภอ 
30. สายข้างสวนสุขภาพฯ 
31. สายห้องสมุดประชาชน – ประปา 
32. สายหน้าอำเภอ – เทศบาล 
33. ซอยหนองใหญ่ 
34. ซอยประทีปอุทิศ 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

343 
321 

- 
- 
- 

400 
196 
240 
750 
368 

- 
- 
- 

494 
- 

238 
42 

248              
44 
56 
47 

100       
125 
174              
171 

- 
500 
66 
66 
- 
- 
- 
- 
- 

214 
240 
305 

- 
215 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

300 

238 
42 

248 
44 
56 
47 

100 
125 
174 
514 
321 
500 
66 
66 

400 
196 
240 
750 
368 
214 
240 
305 
494 
515 
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35. ซอยปลายพระยาวิลล่า 
36. ซอยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ 
37. สายทางเข้า – ออกโรงเรียนปลายพระยา 
38. ซอยสหปาล์ม 
39. ซอยโชคด ี
40. ซอยโพธิ์งาม 
41. ซอยร่วมใจ – ซอยประชาร่วมใจ 
42. ซอยหนองทุ่ง 

- 
344 
285 
839 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

500 
656 
928 
500 

490 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

490 
344 
285 
839 
500 
656 
928 
500 

43. ซอยสามราษฎร์ 
44. ซอยตาแนม 
45. ซอยหาดถั่ว 
46. ซอยวัดบางเงิน 
47. ซอยเขาไม้แก้ว 
48. ซอยไทรห่อ  
49. ซอยเขายอ 
50. ซอยหัวเชี่ยว 
51. ซอยช่องหลำ 
52. ซอยฝ่ายคลอง 
53. สายสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 
54. ซอยคุณเจียรวานิช (สีซอ 1 – คลองพวน) 
55. ซอยสีซอ 2 
56. ซอยตลาดใหม่ – ร.ร.อนุบาลเทศบาลฯ 
57. ซอยค่ายมวย 
58. ซอยครุสัมพันธ์ 
59. สายหน้าอาคารศูนย์เรียนรู้เทศบาลฯ 
60. ซอยประเสริฐอุทิศ 
61. ซอยโพธิ์งาม – โชคดี 
62. ซอยโพธิ์งาม – หนองทุ่ง 
63. สายเทศบาล 9 – เชื่อมบางแก้วใต้  
64. ตอนแยกโรงเรียนอนุบาลฯ – สหกรณ ์
บ้านมั่นคง    
65. ตอนแยกสหกรณ์บ้านมั่นคง – ซอย 
ปลายพระยาวิลล่า – ทางหลวงแผ่นดิน 4035 

580 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

500 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

490 
 

411 
 

102 
140 
582 
239 
500 
873 
588 

1,095 
- 

150 
300 
900 
395 

333.5 
60 

166 
43 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 

114 
552 
750 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

840 
- 
- 

120 
700 
785 
369 

- 
 
- 
 

796 
692 

1,332 
239 
500 
873 
588 

1,095 
500 
150 
300 
900 
395 

333.5 
900 
166 
43 

120 
700 
785 
369 
490 

 
411 

 
  ที่มา: กองช่าง 
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๕.๒ การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้า  ส่องสว่างทางหรือที่
สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่อง
สว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ เทศบาลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน   การแก้ปัญหาคือ ประสาน
ความร่วมมือกันในหลาย ๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่ และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไข
อย่างไร ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึง
เหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน ปัจจุบันในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้ ดังนี้ 
๕.๓ การประปา 
ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลปลายพระยา ได้ใช้น้ำจากจากการประปาส่วนภูมิภาค เกือบครบทุกครัวเรือน 
ยังขาดครัวเรือนซึ่งพ่ึงก่อสร้างบ้านใหม่ ในเขตพ้ืนที่ที่ยังไม่ได้ขยายเขตประปา ทั้งนี้ เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือ
การขยายเขตประปาไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทุกปี  จากการสำรวจเทศบาลตำบลปลายพระยามี
ครัวเรือนทั้งสิ้น 2,312 ครัวเรือน ไม่มีน้ำประปาใช้ 8 ครัวเรือน 
๕.4 โทรศัพท์ 
เครือข่ายโทรศัพท์และสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในพ้ืนที่ก็จะเป็นของผู้ให้บริการ TT&T, TOT, CAT และ 3BB 
ส่วนใหญ่ประชาชนจะใช้โทรศัพท์มือถือซึ่งก็มีทั้งระบบ AIS, True และ DTAC 
๕.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุครุภัณฑ์ 
เขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลปลายพระยา มีไปรษณีย์ จำนวน ๑ แห่ง ให้บริการ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ในวัน
จันทร์ – เสาร์ หยุดวันอาทิตย์ 
๖. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร 
ภาพรวมด้านเศรษฐกิจโดยทั่วไป ประชาชนส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานการประกอบอาชีพเกษตรการทำสวนปาล์มน้ำมัน
และยางพารา เนื่องจากสภาพดิน และภูมิอากาศมีความเหมาะสม ดังนั้นรายได้หลักของคนส่วนใหญ่จึงมาจากภาค
เกษตรกรรม รองลงมาเป็นอาชีพค้าขาย รับจ้างและรับราชการ 
6.2 อุตสาหกรรม 
ในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยา มีโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร ได้แก่โรงงานยูนิวานิชน้ำมัน
ปาล์ม จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ 
6.3 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
มีธุรกิจพาณิชย์และการบริการโดยแยกรายละเอียดตามประเภท ดังนี้ 
- บริษัท      จำนวน  2  แห่ง    
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด     จำนวน  4  แห่ง   
- ธนาคาร      จำนวน  3  แห่ง     
- ร้านซ่อมรถ      จำนวน  28  แห่ง 
- โรงพิมพ์       จำนวน  1  แห่ง 
- ร้านตัดผม/เสริมสวย     จำนวน  22  แห่ง 
- ลานเทรับซื้อปาล์มน้ำมัน   จำนวน  8  แห่ง 
- ปั๊มน้ำมันขนาดกลาง     จำนวน  2  แห่ง  
- ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า    จำนวน  3  แห่ง 
- ร้านจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การเกษตร   จำนวน  11  แห่ง 
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- ร้านอาหารเครื่อง/ดื่ม     จำนวน  31  แห่ง 
- ทำอิฐบล็อก – ทำอิฐ     จำนวน  3  แห่ง 
- ร้านเสื้อผ้า – ขายเสื้อผ้า    จำนวน  15  แห่ง 
- ร้านขายเฟอร์นิเจอร์     จำนวน  5  แห่ง 
- ร้านคาร์แคร ์      จำนวน  4  แห่ง 
- ร้านเภสัชกร      จำนวน  5  แห่ง 
- ร้านวัสดุก่อสร้าง     จำนวน  2  แห่ง 
- ร้านถ่ายรูป       จำนวน  2  แห่ง 
- ร้านทองรูปพรรณ     จำนวน  4  แห่ง 
- ร้านคาราโอเกะ     จำนวน  7  แห่ง  
- ร้านขายของชำ     จำนวน  51  แห่ง 
- อ่ืน ๆ       จำนวน  120  แห่ง 
 สำหรับทิศทางการค้าการลงทุน ในเชิงพานิชยกรรมในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยานั้นในพื้นที่
เทศบาลตำบลปลายพระยาประกอบด้วยชุมชน จำนวน 7 ชุมชน เขตที่มีธุรกิจพานิชยกรรม หนาแน่นอยู่ในชุมชน
บ้านหน้าอำเภอส่วนพ้ืนที่บริเวณชุมชนอ่ืน ๆ เริ่มมีการขยายตัวของการประกอบธุรกิจพานิชยกรรม ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นการประกอบกิจการร้านค้าขนาดเล็กแนวถนนต่าง ๆ 
6.8 แรงงาน 
ผู้ใช้แรงงานส่วนใหญ่รับจ้างทั่วไปเก่ียวกับการเกษตร ได้แก่ ยางพารา และปาล์มน้ำมัน 
 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1 การนับศาสนา 
- ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๘  
มีวัด จำนวน 1 แห่ง (วัดบางเหียน)   
- ผู้ที่นับศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ ๒     
7.2 ประเพณีและงานประจำปี 
- ประเพณีวันขึ้นปีใหม่    
- ถือศีลกินเจ 
- วันเด็กแห่งชาติ  
- บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
- ทอดกฐินสามัคค ี   
- ประเพณีวันสงกรานต์    
- ประเพณีลอยกระทง    
- ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา  
- ประเพณีปากปีปากเดือน 
- ประเพณีวันสารทเดือนสิบ 
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7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
ด้านแพทย์แผนไทย/สมุนไพร/หมอพ้ืนบ้าน ได้แก่ 
1) นายประดิษฐ์ พรหมสุวรรณ์    (มีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร) 
2) นายส้วน ศรีพนัง   (มีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร) 
3) นางเสาวลักษณ์ เศียรอุ่น  (มีความรู้เกี่ยวกับนวดแผนโบราณ) 
4) นายกลิ่น มีสุวรรณ์  (มีความรู้เกี่ยวกับหมอพ้ืนบ้าน) 
5) นายกลิ่น มีสุวรรณ์  (มีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร) 
ด้านผู้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีท้องถิ่น ได้แก่ 
1) นายประดิษฐ์ ศรีนาค  (มีความสามารถด้านการตีกลองยาว) 
2) นายวันโน ไทยทอง    (มีความสามารถด้านการตีกลองยาว) 
3) นายปรีชา ศรีทองนาค  (มีความสามารถด้านหนังตะลุงเพลงบอก) 
4) นายทวี ชูงาน    (มีความสามารถด้านรำมโนราห์) 
5) นางยุคคล ชูงาน  (มีความสามารถด้านรำมโนราห์) 
6) นางประคอง เกิดเกลี้ยง (มีความสามารถด้านดนตรีไทย) 
ด้านงานฝีมือต่าง ๆ เช่น ช่างไม้ ช่างปั้น ช่างแกะ หัตถกรรม/จักรสาน ทอผ้า ได้แก่ 
1) นายวันโน ไทยทอง  (มีความรู้ในด้านการเป็นช่างไม้) 
2) นางเสวลี ทวีศรี  (มีความรู้ด้านงานหัตถกรรม) 
3) นายโกมล จันทร์ทองอ่อน (มีความรู้ด้านงานหัตถกรรม) 
4) นายบุญสม ขวัญเดือน  (มีความรู้ด้านงานหัตถกรรม) 
5) นายเดช ชื่นอารมณ์  (มีความรู้ด้านงานหัตถกรรม) 
6) นางอุษา นวนนุ่น  (มีความรู้ด้านงานหัตถกรรม) 
7) นายพรหม คงกัน  (มีความรู้ด้านช่างไม้) 
ด้านผู้มีความรู้พิธีกรรมทางศาสนา/ขนบธรรมเนียมประเพณี ได้แก่ 
1) นายอำนวย คำดี  (มีความรู้ในด้านพิธีกรรมทางศาสนา) 
2) นายสุพจน์ สุกใส  (มีความรู้ในด้านพิธีกรรมทางศาสนา) 
3) นายฟอง ทองหน  (มีความรู้ในด้านพิธีกรรมทางศาสนา) 
4) นางแดง จันทรสุข  (มีความรู้ในด้านพิธีกรรมทางศาสนา) 
5) นายจบ ชัยสุวรรณ์  (มีความรู้ในด้านพิธีกรรมทางศาสนา) 
ภาษาถ่ิน ส่วนมากร้อยละ ๙5 % พูดภาษาถ่ิน (ภาษาใต้)   
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7.4 สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก ได้แก่ 
1) ข้าวพองน้ำแตงโม 
2) ข้าวเกรียบจิ้งหรีด 
3) ข้าวเกรียบด้วง 
4) ข้าวเกรียบวอเตอร์เครส 
5) กล้วยฉาบสมุนไพร 
6) ขนมดอกจอก 
7) น้ำดื่มชุมชนบ้านปากน้ำ 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
8.1 ทรัพยากรน้ำ  
ในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยามีแม่น้ำลำคลองสายหลัก จำนวน 7 สาย ได้แก่ 1) คลองอิปัน  ในพื้นที่  
หมู่ที่ 9 2) คลองบางเหียน ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 6 3) คลองบางพาบน้ำ ในพ้ืนที่ หมูที่ 5 4) คลองบางหลน   
ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 5 5) คลองปากน้ำ ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 5  6) คลองทุ่งไหน ในพ้ืนที่  หมู่ที่ 5  และ 7) คลอง 
บางบอน ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 6  8) คลองบางด้วน 
8.2 ทรัพยากรป่าไม้ และพื้นที่สาธารณะ  
ในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยามีป่าไม้และพ้ืนที่สาธารณะ คือ หมู่ที่ 7 ป่าบางหมากสาธารณะประโยชน์ 
8.3 ทรัพยากรภูเขา  
ในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยามีเป็นลักษณะเป็นภูเขาขนาดเล็กส่วนใหญ่อยู่ในเขตพ้ืนที่ชุมชนบ้านบางเหียน 
หมู่ที่ 6 
8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ประกอบด้วย 
1) ทรัพยากรดิน ในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยา ทรัพยากรดินจะแตกต่างกันไปตามวัตถุ        ต้นกำเนิดดิน 
ผืนดินที่ใช้เพาะปลูกมีลักษณะร่วนซุยเหมาะแก่การทำเกษตรกรรม ซึ่งพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในเขตเทศบาลตำบล
ปลายพระยา ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน และยางพารา  
2) ทรัพยากรน้ำ ในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยามีทรัพยากรน้ำที่สำคัญคือ คลองบางหลน        ซึ่งเป็นแหล่งน้ำ
ดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ่าวลึก เพ่ือบริการประชาชนในเขตอำเภอปลาย
พระยา จังหวัดกระบี่ 
3) ทรัพยากรภูเขา ในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยามีภูเขาน้อยใหญ่เรียงรายอยู่ทั่วไป ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์
ป่าขนาดเล็กและต้นไม้ต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 15 -  

รายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน เทศบาลตำบลปลายพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 

 
9. อ่ืน ๆ  
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
9.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านและชุมชน 
 
  ตารางที่ 10 ข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้านและชุมชน 

ลำดับที่ ชุมชน 
จำนวน 

ครัวเรือน 
ประชากร พ้ืนที่ทำการเกษตร 

(ไร่) ชาย (คน) หญิง (คน) 
1 บ้านปากน้ำ 184 215 211 426 
2 บ้านหัวควนสามัคคี 350 334 307 1,414 
3 บ้านหน้าอำเภอ 680 578 617 777 
4 บ้านบางเหียน 310 498 495 1,260 
5 บ้านทุ่งพัฒนา 120 243 214 1,579 
6 บ้านหาดถั่ว 366 619 639 1,006 
7 บ้านหน้าสวน 298 557 557 1,324 

รวม 2,308 3,044 3,040 7,786 
ที่มา: กองสวัสดิการสังคม 
 
9.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลจะประกอบอาชีพทำสวนยางพารา และทำสวนปาล์มน้ำมัน โดยมี 
รายละเอียด คือ 
 
  ตารางท่ี 11 ข้อมูลด้านการเกษตร 

ลำดับที่ ชุมชน 

จำนวน 
(ครัวเรือน) รวม

(ครัวเรือน) 

จำนวนพื้นที่การเกษตร 
(ไร่) รวม 

(ไร่) 
ยางพารา 

ปาล์ม
น้ำมัน 

 ยางพารา 
ปาล์ม
น้ำมัน 

1 บ้านปากน้ำ 12 85 97 120 320 440 
2 บ้านหัวควนสามัคคี 48 12 60 382 520 902 
3 บ้านหน้าอำเภอ 10 10 20 35 50 85 
4 บ้านบางเหียน 13 31 44 130 290 420 
5 บ้านทุ่งพัฒนา 15 45 60 30 200 230 
6 บ้านหาดถั่ว 15 21 36 78 195 273 
7 บ้านหน้าสวน 35 50 85 255 410 665 

รวม 148 254 402 1,030 1,985 3,015 
ที่มา: กองสวัสดิการสังคม 
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9.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 
ประชากรส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพทำการเกษตรจะปลูกพืชเศรษฐกิจ คือ ปาล์มน้ำมัน และยางพารา ซึ่งโดย   
ส่วนใหญ่จะใช้น้ำธรรมชาติจากน้ำฝน แหล่งน้ำที่ใช้จะมีด้วยกัน คือ คลองอิปัน คลองบางเหียน คลองบางพาบน้ำ
คลองบางหลน คลองปากน้ำ คลองทุ่งไหน คลองบางบอน และอ่างเก็บน้ำหัวควนสามัคคี 
9.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยา ใช้น้ำสำหรับอุปโภค บริโภค จากน้ำประปาของการประปา
ส่วนภูมิภาค และแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ซึ่งมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค ตลอดทั้งปีของประชาชนทั้ง 7 
ชุมชน คือ ชุมชนบ้านปากน้ำ ชุมชนบ้านหัวควนสามัคคี ชุมชนบ้านหน้าอำเภอ ชุมชนบ้านบางเหียน ชุมชนบ้านทุ่ง
พัฒนา ชุมชนบ้านหาดถั่ว และชุมชนบ้านหน้าสวน 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

วิสัยทัศน์ : “ปลายพระยา เมืองสุขภาพ และองค์กรแห่งการเรียนรู้” 
พันธกิจ : 
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและการ

จัดบริการสาธารณะแก่ประชาชน ส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี 
สู่สังคมสุขภาวะ และองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 

 ยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัด

กระบี่ มีทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคน คุณภาพชีวิต และสังคม 
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 เป้าประสงค์  
1) เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรและการบริการสาธารณะสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
2) ประชาชนได้รับการบริการอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรมและปลอดภัย 

3) สังคมสุขภาวะและเมืองแห่งการเรียนรู้ 
4) ประชาชนมีอาชีพ รายได้อย่างมั่นคง และพ่ึงพาตนเองได้ 
5) บ้านน่ามอง เมืองน่าอยู่ 
 

 ตัวช้ีวัด 
1) การบริหารงานของเทศบาลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  

2) จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณะเพ่ิมข้ึน 
3) ประชาชนทุกระดับต้องได้รับการศึกษา เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ด้อยโอกาส

ได้รับการดูแล และได้รับสวัสดิการตามความเหมาะสม 
4) ประชาชนมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ 
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5) จำนวนครัวเรือนที่มีการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
จำนวนกลุ่มอาชีพที่เพ่ิมข้ึน 

6) จำนวนครัวเรือนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพ่ิม
มากขึ้น 

7) จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลเพ่ิมขึ้น มีวัสดุครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับ
ให้บริการประชาชน 

   ค่าเป้าหมาย 
 1) มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 -2564) ไม่น้อยกว่า   

ร้อยละ 70 
 2) ประชาชนมีความพึงพอใจในการได้รับการบริการสาธารณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

   กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ : 
1) การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและ

การจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนสู่องค์กรและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
2) การส่งเสริมและป้องกันการทุจริตขององค์กร ภาครัฐ ภาคประชาชน 
3) การสร้างเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ภาคีร่วมและบูรณาการความร่วมมือ     

และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
4) การสร้างเสริมและพัฒนาองค์กรมีการบริหารจัดการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
5) การสร้างเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรมให้แก่บุคลากรอง

เทศบาล 
 
6) พัฒนาการบริหารจัดการของเทศบาล/คิดค้นนวัตกรรมแปลกใหม่/และพัฒนาการแผนการบริการ

สาธารณะ 
7) การพัฒนา และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ : 
1) การสร้างเสริมและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง 

เป็นธรรมและปลอดภัย เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว 
2) การจัดวางระบบผังเมืองรวม เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคน คุณภาพชีวิต และสังคม : 
1) การเสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
2) การสนับสนุน ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ สถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ 
3) การส่งเสริมและสนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและระบบการบริหาร การจัดการโรงเรียนตามหลักประกันคุณภาพการศึกษา 
5) การบูรณาการร่วมและสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 6) ส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย 
 7) การจัดสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว : 
1) การส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เชื่อมโยงกับ

การสร้างอาชีพ แหล่งเรียนรู้ และรายได้ของชุมชน 
2) การสร้างเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการบริการ 
3) การสร้างเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีสัมมาชีพและรายได้เสริม สร้างมูลค่า พัฒนา

ผลิตภัณฑ์เกษตร 
4) การสร้างเสริมและการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน สร้างความเข้มแข็งในกลุ่มเศรษฐกิจและสังคม  

ในชุมชน โดยใช้วิธีการสหกรณ์เป็นแนวทางในการดำเนินงาน 
5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ระบบสหกรณ์เป็นกลไกในการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 
6) การสร้างเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม สัมมาชีพ     

และสุขภาพ สร้างเมืองผ่านให้เป็นเมืองพัก 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : 
1) การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2) การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วย

ชุมชนและภาคีเครือข่าย 
3) พัฒนาพลังงานหมุนเวียนและสร้างพลังงานทางเลือก สร้างเมืองคาร์บอนต่ำ  
 

 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลปลายพระยา กำหนดขึ้นจากการวิเคราะห์สภาพการณ์ที่เป็น

ปัจจัยเข้าเชิงนโยบาย ความต้องการของประชาชนและภารกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และที่ควรจะเป็นในอนาคต   
โดยการวิเคราะห์ความสำคัญต่อภารกิจ ความเร่งด่วนของปัญหา ผลกระทบต่อประชาชน/ผู้รับบริการ         
ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และความเชื่อมโยงกับนโยบายในระดับต่าง ๆ 

 
จุดยืนเทศบาลตำบลปลายพระยา : 
๑. เมืองส่งเสริมสุขภาพ และส่งเสริมการเรียนรู้ 
๒. ความต้องการของประชาชนซึ่งเป็นผู้รับบริการ 
๓. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ประเทศกับท้องถิ่น 
๔. ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕. การวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน 
ปัจจัยความสำเร็จ : 
๑. ผู้บริหารเทศบาล 
๒. การรับรู้ ความร่วมมือของเจ้าหน้าที ่
๓. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
๔. ประสานและสนับสนุนจากภาคีภาครัฐและเอกชน 
๕. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
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บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง : 
1. ผู้บริหารเทศบาล 

- ให้นโยบายและติดตามประเมินผล 
๒. เจ้าหน้าที่ในองค์กร 

- ร่วมเป็นคณะทำงาน  
3. ประชาชนในท้องถิ่น และผู้รับบริการอื่น ๆ  

- ร่วมเป็นคณะทำงาน ให้ข้อมูลและร่วมกำหนดความต้องการ 
 - หน่วยงานราชการ สนับสนุนข้อมูล ความรู้ทางวิชาการ 
 
การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดำเนินการตามภารกิจ SWOT ดังนี้ 
 
๑. การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength = S)  สามารถสรุปเป็นข้อๆ ดังนี้ 

๑. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์การพัฒนาที่ครอบคลุมปัญหาความต้องการของชุมชน และเคารพกฎ
กติกา  ระเบียบกฎหมาย  ยอมรับความเป็นจริงและแก้ไขปัญหาภายใต้ภาวะของข้อจำกัดได้เป็นอย่างดี 

2.  สมาชิกสภาท้องถิ่น มีความรู้และเข้าใจบทบาทอำนาจหน้าที่และมีความกระตือรือร้นต่อการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างดี 

3.  พนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  ยอมรับแนวทางการบริหารและปฏิบัติตาม
บทบาทอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย และมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นในการมี
ส่วนร่วมของการดำเนินงานทุกข้ันตอน 

4.  เทศบาลตำบลปลายพระยา มีการบริหารจัดการเรื่องแผนฯ และงบประมาณภายใต้ความ
เข้าใจตรงกันในบทบาทอำนาจหน้าที่ของทุกภาคส่วนในตำบลคือ ประชาคม ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา
ท้องถิ่น  ส่วนราชการจังหวัด  อำเภอ  โดยทุกฝ่ายยึดมั่นในระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด 

5.  สภาพสิ่งแวดล้อมทางการบริหาร ได้แก่ อุปกรณ์  อาคาร  สถานที่  ระบบ  คมนาคม 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ สวัสดิการ การบริหารงานบุคคล อยู่บนพื้นฐานของความเหมาะสมความสำเร็จ
ร่วมกัน มุ่งวัตถุประสงค์ของงาน ลดขั้นตอนการบริหารโดยการประสานงานภายใน และมอบหมายอย่างเป็นระบบ 
ตรวจสอบและควบคุมภายใต้กระบวนการที่เป็นที่ยอมรับกันได้ 

๖. องค์กรอยู่ใกล้ชิดประชาชน  รู้ปัญหาความต้องการของพ้ืนที่เป็นอย่างดี  มีงบประมาณ
สามารถบริหารจัดการเองได้ตามแผนงาน 

๗. เครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ตเข้าถึงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทำให้ง่ายต่อการ
ติดต่อสื่อสาร ประสานงานและพัฒนา 
 
๒. การวิเคราะห์จุดอ่อน  (Weakness  = W ) สามารถสรุปเป็นข้อๆ ดังนี้ 

๑. งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร และจัดเก็บเองไม่เพียงพอแก่การบริหารงาน 
๒. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน 
๓. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีอยู่ขาดประสบการณ์และความรู้ในการปฏิบัติงาน อันเป็นเหตุให้ถูก

ทักท้วงจากผู้ตรวจสอบบ่อยครั้ง จึงจำเป็นต้องส่งเสริมให้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
๔. ปัญหาน้ำท่วม ในหน้าฝนช่วงฤดูน้ำหลาก 
๕. ปัญหาเรื่องวิถีชีวิตของชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะการรับวัฒนธรรมของต่างชาติเข้ามา 
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๖. เส้นทางการคมนาคมยังไม่สะดวกเท่าที่ควร ถนนขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ 
๗. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนยังไม่ดีเท่าที่ควร 
๘. ประชาชนมีรายไดไ้ม่เพียงพอแก่การดำรงชีพ เนื่องจากเป็นสังคมเกษตร 

 
๓. การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity = O) สามารถสรุปเป็นข้อๆ ดังนี้ 

1. ทำให้มีการซื้อขายเปลี่ยนมืออสังหาริมทรัพย์สำหรับการอยู่อาศัยมากข้ึน  และผู้ที่เข้ามา
ประกอบกิจการในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องมีมากข้ึน ส่งผลต่อการจัดภาษีและรายได้จากการจดทะเบียนนิติกรรม  สร้าง
รายไดใ้ห้ท้องถิ่นมากขึ้น 

2.  พ้ืนที่ตำบล(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีสภาพภูมิประเทศเหมาะสมแก่
การเกษตร  เช่น  การปลูกพืช  หรือเลี้ยงสัตว์  จึงมีความเหมาะสมที่จะเป็นฐานการผลิตทางด้านเพ่ือการบริโภค
ของคนส่วนใหญ่ในพื้นที่ 

3.  เทศบาลตำบลปลายพระยา มีสถานศึกษา  การสาธารณูปโภคและการคมนาคมที่ดีทั้ง
ตำบล  มีการขยายตัวของชุมชนเข้ามาอยู่อาศัยหนาแน่นมากข้ึน 

5.  เป็นเส้นทางผ่านเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและมีชื่อเสียง ซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลจากจังหวัดมาก
จนเกิน  จึงเหมาะสมที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจหรือแวะเที่ยวชมหาซื้อสินค้าทางการเกษตร
หรือผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งเป็นฐานรายได้ทางเศรษฐกิจท้องถิ่นได้อย่างสม่ำเสมอ 
 

๔. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด  (Threat  = T)  สามารถสรุปเป็นข้อ ๆ ดังนี้ 
๑. มีเรื่องของผลประโยชน์จากการบริหารงานทำให้คุณภาพของงานไม่เต็มที่ 
๒. ประชาชนรอคอยและคาดหวังให้ท้องถิ่นแก้ไขปัญหาให้ โดยลดการพ่ึงตนเองลง 
๓. การประสานขอรับการสนับสนุนไม่มีความแน่นอนว่าจะได้รับการพิจารณาช่วยเหลือการ

เปลี่ยนแปลงทางการเมือง  ทำให้นโยบายต่างๆเปลี่ยนไป 
 
ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลกูจ้าง พนักงานจ้าง 
จริยธรรมตามจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
           “จรรยาบรรณ” หมายถึง ประมวลความประพฤติผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกำหนดขึ้น
เพ่ือรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก ซึ่งอาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ดังนั้น
จรรยาบรรณ จึงถือว่าเป็นมาตรฐานทางจริยธรรม ศีลธรรม ที่แต่ละอาชีพกำหนดขึ้น หากปฏิบัติตามมาตรฐาน
ดังกล่าวถือว่าเป็นมาตรฐานที่ดีเหมาะสม สำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งถือว่าเป็นข้าราชการประเภทหนึ่ง ดังนั้นควร
จะถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข้าราชการ ซึ่งได้กำหนดไว้ดังนี้ 
๑. จรรยาบรรณต่อตนเอง 

๑.๑ พนักงานเทศบาล พ่ึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงาน
ส่วนตำบล เช่นอย่างน้อยต้องถือศีล 

๑.๒ พนักงานเทศบาล พึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์และไม่แสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ เช่น ไม่เรียกเปอร์เซ็นต์จากโครงการต่างๆ 

๑.๓ พนักงานเทศบาล พึงมีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพ่ิมพูน
ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงานเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น 
ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ โดยการเข้ารับการฝึกอบรมต่างๆ ตามท่ีทางราชการจัดให้ 
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๒. จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
๒.๑ พนักงานเทศบาล พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาคและปราศจากอคติ เช่น 

ให้การบริการแก่ประชาชนผู้บริการอย่างเสมอภาค 
๒.๒ พนักงานเทศบาล พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ รอบครอบ รวดเร็ว

ขยันหมั่นเพียร  ถูกต้องสมเหตุสมผล  โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการไม่ใช่เห็นแก่ประชาชนส่วนตัว หรือ
คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล 

๒.๓ พนักงานเทศบาล พึงปฏิบัติเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์ต่อทาง
ราชการอย่างเต็มที่ เช่น ต้องมาปฏิบัติงานตรงเวลาและอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการอย่างเต็มที่ 

๒.๔ พนักงานเทศบาล ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดสุดคุ้มค่า โดย
ระมัดระวังมิให้เสียหาย หรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง เช่น ใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการอย่างประหยัดและดูแลรักษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 
๓. จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน 

๓.๑ พนักงานเทศบาล พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่ม
งานของตน ทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยทำงานและการแก้ปัญหาร่วมกันรวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่
เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย 

๓.๒ พนักงานเทศบาล ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ทั้งในด้านการ
ปฏิบัติงาน  ขวัญกำลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผูใต้บังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามทำนอง 

๓.๓ พนักงานเทศบาล พึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความ
สามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

๓.๔ พนักงานเทศบาล พึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มีน้ำใจมนุษย์
สัมพันธ์อันด ี

๓.๕ พนักงานเทศบาล ละเว้นจากการนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน  
๔. จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม 

๔.๑   พนักงานเทศบาล พึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความเป็นธรรม 
เอ้ือเฟ้ือมีน้ำใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือไม่อยู่ในอำนาจ
หน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนำให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอำนาจ
หน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ต่อไป 

๔.๒  พนักงานเทศบาล พึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 
๔.๓  พนักงานเทศบาล พึงละเว้นจากการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติ

วิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มาติดต่อราชการ หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
นั้น หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่า ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่รับไว้มีมูลค่าเกินปกติวิสัย ก็ให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อดำเนินการตามสมควรแก่กรณี 
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5. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล            
ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ กำหนดให้รัฐจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรม

และจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานหรือลูกจ้างอ่ืนของรัฐ  เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  และ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบกับคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
ได้มีประกาศ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทั่วไปยึดถือเป็นหลักการ
และแนวทางปฏิบัติ ในการกำกับความประพฤติของตน  ดังนี้ 

๑) พึงดำรงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ 

๒) พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส  พร้อมให้ตรวจสอบ 
๓) พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ

ประชาชนเป็นหลัก 
 
๔) พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
๕) พึงพัฒนาทักษะ  ความรู้  ความสามารถ  และตนเอง ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างของเทศบาลตำบลปลายพระยา  จะพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร โดยคำนึงถึงประโยชน์ของราชการ 
และให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค 
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กองการศึกษา 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 

(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น) 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
1.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
(นักบริหารงานทั่วไป ระดบัต้น)    
1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
   - พนกังานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ) 
   - พนง.ขับรถยนต์บรรทุกน้ำ 
(ลูกจ้างประจำ) 
   - พนกังานขับรถยนต์ (ภารกิจ)  
   - ผช.จนท.สวนสาธารณะ (ภารกิจ) 
2 อัตรา 
  - คนงาน (แม่ครัว) (ภารกจิ) 
1.2 งานธุรการ   
  - นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ   
  - ผช.จพง. ธุรการ (ภารกิจ) 2 อัตรา 
  - ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์ (ภารกิจ) 
  - คนงาน (ทั่วไป) 
 
 

ฝ่ายบริหารงานคลัง 
1.  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
(นักบริหารงานการคลัง ระดบัต้น)  
1.1 งานผลประโยชน์ 
    -  ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ (ภารกิจ) 
1.2 งานแผนที่ภาษแีละทะเบียน
ทรัพย์สิน 
  -  ผช.จพง.ทะเบียนและทรัพย์สิน  

ฝ่ายการเงินและบัญช ี
2. หัวหน้าฝ่ายการเงินและบญัช ี 
(นักบริหารงานการคลัง ระดบัต้น) 
2.1 งานการเงินและบัญช ี
  - ผช.จพง.การเงินและบัญชี (ภารกจิ) 
2.2 งานพัสดุและทรัพย์สิน 
   - นักวิชาการพัสดุ ปก / ชก 
2.3 งานธุรการ 
  - ผู้ช่วยเจา้พนกังานธุรการ (ภารกิจ) 
  

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
1. หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและ
ก่อสร้าง (นักบริหารงานช่าง ระดับ
ต้น) 
1.1 งานสาธารณูปโภค 
  -  วิศวกรโยธา ปก / ชก   
  -  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (ภารกิจ) 
  - ผช.จพง.สวนสาธารณะ (ภารกิจ) 
  - ผช.จนท.สวนสาธารณะ (ภารกจิ) 
2 อัตรา 
  - ผู้ช่วยชา่งไฟฟ้า (ภารกิจ) 
  - พนักงานขบัรถยนต์ (ภารกิจ) 2 
อัตรา 
1.2  งานธุรการ 
  -  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (ภารกิจ) 
     

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
สาธารณสุข (นักบริหารงาน
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดบั
ต้น) 
1.1  งานสุขาภบิาลและอนามัย
สิ่งแวดล้อม 
  -  พนกังานขับรถยนต์ (ภารกิจ) 4 
อัตรา  
  -  ผช.จนท.สวนสาธารณะ (ภารกิจ) 
  -  คนงาน (ทัว่ไป)  6 อัตรา 
  -  คนงานประจำรถขยะ (ทัว่ไป)  4 
อัตรา 
2.  งานธุรการ 
  -  นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัตกิาร 
  -  ผช.จพง.ธุรการ (ภารกิจ) 2  อัตรา 
 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

โครงสร้างเทศบาลตำบลปลายพระยา 

10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี 

1. งานบรหิารการศึกษา 
  -  เจ้าพนักงานธุรการ 
(ลูกจ้างประจำ) 
  -  ผช.จพง.ธุรการ (ภารกิจ) 
  -  หวัหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาล (2 อัตรา) 
  -  ครู ค.ศ. 1  (4 อัตรา) 
  -  ครูผู้ดูแลเด็ก  (4 อัตรา) 
  -  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  (ครูอัตรา
จ้าง)   4 อัตรา 
    -  คนงาน (ทั่วไป)  (2 อัตรา) 
 

กองสวัสดิการสังคม 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  

ระดับต้น) 

ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
1.หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชมุชน    
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 
ระดับต้น) 
1.1 งานพัฒนาชุมชน 
  -  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
(ลูกจ้างประจำ) 
  -  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานชุมชน 
(ภารกิจ) 
1.2  งานธุรการ 

ฝ่ายสังคมสงเคราะห ์
2.หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห ์
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 
ระดับต้น) 
2.1 งานสังคมสงเคราะห ์
   -  นกัพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
2.2 งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
 

สำนักปลัดเทศบาล 
หัวหน้าสำนักปลดัเทศบาล 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดบัต้น) 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
ระดับต้น) 

 

กองช่าง 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานชา่ง ระดับต้น) 

กองคลัง 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น) 
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สำนักปลัดเทศบาล 
หัวหน้าสำนักปลดัเทศบาล 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดบัต้น) 

กองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม 

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
ระดับต้น) 

 

กองช่าง 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานชา่ง ระดับต้น) 

กองคลัง 
ผู้อำนวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น) 

กองการศึกษา 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 

(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น) 

ปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) 

กองสวัสดิการสังคม 
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  

ระดับต้น) 

รองปลัดเทศบาล 
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น) 

โครงสร้างเทศบาลตำบลปลายพระยา 

1.3 งานการเจ้าหนา้ที ่
  - ผู้ช่วยนกัทรัพยากรบุคคล (ภารกิจ) 
1.4 งานทะเบยีนราษฎร 
  - นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบตัิการ 
  - ผู้ช่วยเจา้พนกังานทะเบียน (ภารกิจ) 
1.5 งานนิติการ 
   -  นิตกิรปฏิบัตกิาร 
1.6 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
  - พนักงานขบัรถยนต์ (ภารกิจ)  
  - พนักงานดับเพลิง (ภารกจิ) 
  - พนักงานดับเพลิง (ทัว่ไป)  4 อัตรา 

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 
2. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
(นักบริหารงานทั่วไป ระดบัต้น) 
2.1  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
    -  ผู้ช่วยเจ้าพนกังานธุรการ (ภารกิจ) 
 

2. งานกิจการโรงเรียน 
  -  ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการ ค.ศ.2 
   -  ครู ค.ศ. 1  (4 อัตรา) 
  -   ครูผู้ช่วย  (4 อัตรา) 
  -  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ครูอัตราจ้าง) 
  -  ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) 
  -  บุคลากรสนับสนุนการสอน (ภารกิจ) 
  -  ผช.จพง.การเงินและบัญช ี(ภารกิจ) 
  -  นักการ  (ภารกิจ) 
  -  คนงาน (ทัว่ไป) 
  -  ภารโรง (ทั่วไป) 
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ประเภท บริหารท้องถิ่น อำนวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

ระดับ ต้น กลาง สูง ต้น กลาง สูง ปก ชก ชพ ชช ปง ชง อาวุโส 
4 42 19 จำนวน 1 1 - 14 - - 23 3 - - - - - 
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1.1 งานบริหารงานทั่วไป 
   - พนกังานขับรถยนต์ (ลูกจา้งประจำ) 
   - พนกังานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ (ลกูจา้งประจำ) 
   - พนกังานขับรถยนต์ (ภารกิจ)  
   - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ (ภารกิจ) 2 อัตรา 
   -  คนงาน (แม่ครัว) (ภารกจิ) 
1.2 งานธุรการ   
  - นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
  - ผู้ช่วยเจา้พนกังานธุรการ (ภารกิจ) 2 อัตรา 
  - ผู้ช่วยเจา้พนกังานประชาสัมพันธ์ (ภารกิจ) 
  - คนงาน (ทั่วไป) 
1.3  งานการเจา้หน้าที ่
   -  ผู้ชว่ยนกัทรัพยากรบุคคล (ภารกิจ) 
1.4 งานทะเบยีนราษฎร 
   -  นกัจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ 
   -  ผู้ชว่ยเจา้พนักงานทะเบียน (ภารกจิ) 
1.5 งานนิติการ 
    -  นิติกรปฏิบัติการ  
1.6 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
  -  พนกังานขับรถยนต์ (ภารกิจ)  
  -  พนกังานดับเพลิง (ภารกิจ) 
  -  พนกังานดับเพลิง (ทั่วไป) 4 อัตรา 
 
 

  2.1  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
         - ผู้ชว่ยเจา้พนักงานธุรการ (ภารกิจ) 
 
   
 
 

โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาล 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภท บริหารท้องถิ่น อำนวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงาน
จ้างทั่วไป 

ระดับ ต้น กลาง สูง ต้น กลาง สูง ปก ชก ชพ ชช ปง ชง อาวุโส 
2 12 5 จำนวน - - - 3 - - 2 1 - - - - - 

หัวหน้าสำนักปลัด 
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)  

ฝ่ายบริหารทั่วไป 
1.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
(นักบริหารงานทั่วไป ระดบัต้น )  
 

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ    
2. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ    
(นักบริหารทั่วไป ระดบัต้น)  
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2.1 งานการเงินและบัญช ี
  -  ผช.จพง.การเงินและบัญช ี(ภารกิจ) 
2.2 งานพัสดุและทรัพย์สิน 
  -  นักวิชาการพัสดุ ปก/ชก 
2.2 งานธุรการ 
  -  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกจิ) 
 

โครงสร้างกองคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภท บริหารท้องถิ่น อำนวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

ระดับ ต้น กลาง สูง ต้น กลาง สูง ปก ชก ชพ ชช ปง ชง อาวุโส 
- 4 - จำนวน - - - 3 - - 1 - - - - - - 

 

ฝ่ายการเงินและบัญช ี
2.  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
(นักบริหารงานการคลัง ระดบัต้น)  

 
1.1 งานผลประโยชน์ 
    -  ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ (ภารกิจ) 
1.2 งานแผนที่ภาษแีละทะเบียนทรัพย์สิน 
     -  ผช.จพง.ทะเบยีนและทรัพย์สิน (ภารกิจ) 

ฝ่ายบริหารงานคลัง 
1.  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดบัต้น)  
 

ผู้อำนวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น)  
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โครงสร้างกองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภท บริหารท้องถิ่น อำนวยการทอ้งถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้าง
ตามภารกจิ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

ระดับ ต้น กลาง สูง ต้น กลาง สูง ปก ชก ชพ ชช ปง ชง อาวุโส 
- 8 - 

จำนวน - - - 2 - - 1 - - - - - - 
 

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
1. หัวหน้าฝ่ายออกแบบแผนและก่อสร้าง 
   (นักบริหารงานชา่ง ระดบัต้น)  
 

ผู้อำนวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 

 

1.2 งานธุรการ 
  -  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (ภารกิจ) 

1.๑ งานสาธารณูปโภค 
  -  วิศวกรโยธา ปก/ชก 
  -  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (ภารกิจ) 
  -  ผช.จพง.สวนสาธารณะ (ภารกิจ)  
  -  ผช.จนท.สวนสาธารณะ (ภารกิจ) 2 อัตรา 
  -  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า (ภารกิจ) 
  -  พนกังานขับรถยนต์ (ภารกิจ) 2 อัตรา 
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โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

ประเภท บริหารท้องถิ่น อำนวยการทอ้งถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้าง
ตามภารกจิ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

ระดับ ต้น กลาง สูง ต้น กลาง สูง ปก ชก ชพ ชช ปง ชง อาวุโส 
- 7 10 จำนวน - - - 2 - - 1 - - - - - - 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม ระดับต้น) 

 

1.1  งานสุขาภบิาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
  -  พนกังานขับรถยนต์ (ภารกิจ) 4 อัตรา 
  -  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ (ภารกิจ) 
  -  คนงาน (ทัว่ไป)  6 อัตรา 
  -  คนงานประจำรถขยะ (ทัว่ไป)  4  อัตรา 
 

1.2  งานธุรการ 
   -  นกัจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
   -  ผู้ชว่ยเจา้พนักงานธุรการ (ภารกิจ) 2 อัตรา 

 

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
1. หัวหนา้ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม ระดับต้น)  
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โครงสร้างกองการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ประเภท บริหารท้องถิ่น อำนวยการทอ้งถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้าง
ตามภารกจิ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

ระดับ ต้น กลาง สูง ต้น กลาง สูง ปก ชก ชพ ชช ปง ชง อาวุโส 
1 10 4 จำนวน - - - 1 - - 18 1 - - - - - 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)  

 

1. งานบรหิารการศึกษา 
  -  เจ้าพนักงานธุรการ (ลกูจ้างประจำ) 
  -  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกจิ) 
  -  หวัหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล (2 อัตรา) 
  -  ครู ค.ศ. 1  (4 อัตรา) 
  -  ครูผู้ดูแลเด็ก  (4 อัตรา) 
  -  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ครูอัตราจ้าง) 4 อัตรา 
  -  คนงาน (ทัว่ไป)  2 อัตรา 
 

2. งานกิจการโรงเรียน 
  -  ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการ ค.ศ.2 
  -  ครู ค.ศ. 1 (4 อัตรา) 
  -  ครูผู้ช่วย  (4 อัตรา) 
  -  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ครูอัตราจ้าง) 
  -  ผู้ช่วยครู (ครูอัตราจ้าง) 
  -  บุคลากรสนับสนุนการสอน (ภารกิจ) 
  -  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี(ภารกจิ) 
  -  นักการ  (ภารกิจ) 
  -  คนงาน (ทัว่ไป) 
  -  ภารโรง (ทั่วไป) 
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           โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภท บริหารท้องถิ่น อำนวยการทอ้งถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้าง
ตามภารกจิ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

ระดับ ต้น กลาง สูง ต้น กลาง สูง ปก ชก ชพ ชช ปง ชง อาวุโส 
1 1 - จำนวน - - - 3 - - - 1 - - - - - 

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)  

 

ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
1. หัวหนา้ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
    (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  ระดบัต้น) 

ฝ่ายสังคมสงเคราะห ์
2. หัวหนา้ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
    (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  ระดบัต้น) 

1.1 งานพัฒนาชุมชน 
      - เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ลูกจา้งประจำ) 
      - ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
       

2.1 งานสังคมสงเคราะห ์  
- นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
 

1.2 งานธุรการ 
       

2.2 งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
       



 

 

รายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน  เทศบาลตำบลปลายพระยา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทที่ 2 ส่วนสำคัญ 
 



 

 

รายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน  เทศบาลตำบลปลายพระยา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(แบบ ปค. ๑) 
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แบบ  ปค. ๑ 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เทศบาลตำบลปลายพระยา  อำเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบี่ 

เรียน   นายอำเภอปลายพระยา 

 เทศบาลตำบลปลายพระยา ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน  สำหรับปีสิ้นสุด
ว ันที ่  ๓๐ เด ือน กันยายน พ.ศ. ๒๕6๒ ด้วยว ิธ ีการที ่หน ่วยงานกำหนดซึ ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน 
และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ
ที่เก่ียวข้องกับการดำเนินงาน 

 จากผลการประเมินดังกล่าว  เทศบาลตำบลปลายพระยา  เห็นว่า  การควบคุมภายในของ
ของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  ภายใต้การกำกับ
ดูแลของนายอำเภอปลายพระยา 
 
 

                                               (ลงชื่อ)         ผู้รายงาน 
                (นายจเร   ปานจีน)     
            ตำแหน่ง  นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา 
                               วันที่  25  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. ๒562 
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กรณีมีความเสี่ยงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าวใน
ปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังนี้ 
 อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปี
ปฏิทินถัดไป สรุปได้ดังนี้ 
 

 สำนักปลัดเทศบาล 
1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
         1.1 งานบริหารทั่วไป การใช้รถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลและการบำรุงรักษา 
         1.2 งานสารบรรณ การรับหนังสือเข้าบางครั้งเอกสารแนบหรือสิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่ครบถ้วน 
         1.3  งานนิติการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ยังขาดประสบการณ์การทำงาน  
         1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ขาดทักษะ

การปฏิบัติงาน ขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกันภัย  
         1.5 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ประชาชนไม่เห็นความสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนา

ท้องถิ่น  จึงไม่ให้ความร่วมมือ  
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน  

                   2.1 จัดทำหนังสือมอบหมายให้พนักงานขับรถรับผิดชอบ บำรุงดูแลรักษารถยนต์แต่ละคันให้มี
สภาพดีสามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 
          2.2 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสารบรรณ จะต้องโทรศัพท์ไปสอบถามจากต้นสังกัดที่หนังสือ
ออกมา หรือค้นหาเพ่ิมเติมใน Internet 
          2.3 มอบหมายให้นิติกรเข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนาและหมั่นศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
          2.4 ส่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยภัยเข้าร่วมฝึกอบรม สัมมนา และจัดสรร
งบประมาณเพ่ือซื้ออุปกรณ์ป้องกันภัยเพ่ิมเติม 
                   2.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักถึง
ความสำคัญของการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข ปัญหาในท้องถิ่นอย่างจริงจัง               
 กองคลัง 

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
         1.1 เจ้าหน้าที่ท่ีออกให้บริการนอกสถานที่ไม่ได้เป็นข้าราชการ          
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน  

                   2.1 สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง                                                                                                                                                                                                                                      
 กองช่าง 

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
         1.1 ด้านสาธารณูปโภค เรื่องการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  
         1.2 ขาดพนักงานด้านวิศวกรรมโยธา ในการควบคุมงานโครงการต่าง ๆ 
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน  

                   2.1 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาขออนุญาตก่อสร้างอาคารตาม พรบ. ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 
                   2.2 จัดทำแผ่นพับให้ความรู้แก่ประชาชน 
                   2.3 จัดให้มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมให้ความรู้ เมื่อมีการจัดเวทีประชาคม 
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          กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   1.1 กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
   1.2 กิจกรรมงานบริหารทั่วไป  
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน  

              2.1 กิจกรรมการลดปัญหาภาวะโลกร้อน 
2.1.1 ออกตรวจสอบและควบคุมการจัดเก็บขยะในพ้ืนที่อย่างสม่ำเสมอ 
2.1.2 รณรงค์/ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วม                                  

                              ของทุกภาคส่วน 
2.1.3 เผยแพร่และกำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน 
2.1.4 จัดกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนให้เห็นความสำคัญของ                  
         สิ่งแวดล้อม เช่น การลดปริมาณขยะ โดยใช้หลัก 3R  การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว        
         การเดินทางอย่างยั่งยืน  การอนุรักษ์น้ำ  การลดใช้พลังงาน 

    2.2 กิจกรรมงานบริหารทั่วไป  
  2.2.1 ให้ความรู้และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมอย่างต่อเนื่อง 

2.2.2 จัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงกับสายงานปฏิบัติหน้าที่ตรงตาม 
         ภารกิจงาน       

 กองการศึกษา 
1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 

1.1 กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา 
            1.2 กิจกรรมการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน  
 2.1  ศึกษาระเบียบและกฎหมาย หนังสือสั่งการและมาตรฐานการจัดการศึกษาขององค์กร 

       ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 กองสวัสดิการสังคม 
1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
         1.1 กิจกรรมการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและการจ่ายเบี้ยความพิการ  
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน  

                   2.1 การจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อจากงานทะเบียนราษฎรสำนักทะเบียนท้องถิ่นเพ่ือนำมาใช้ในการ
ตรวจสอบเป็นประจำทุกปีก่อนการประกาศรายชื่อ 
 
 
 
                          (ลงชื่อ)         ผู้รายงาน 
               (นายจเร   ปานจีน)      
           ตำแหน่ง  นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา 
                    วันที่  25  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. ๒562 



 

 

รายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน  เทศบาลตำบลปลายพระยา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(แบบ ปค.๔) 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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แบบ ปค.4 
ชื่อหน่วยงาน  เทศบาลตำบลปลายพระยา 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕6๒  

 

องค์กระกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการทำงานของผู้บริหาร 
▪ มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร  

รวมทั้งการติดตามผล การตรวจสอบและการประเมินผล ทั้ง
จากการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก  

▪ มีทัศนคติที่เหมาะสมต่อการรายงานทางการเงิน 
งบประมาณ และการดำเนินงาน 

▪ มีทัศนคติและการปฏิบัติที่ เหมาะสมต่อการ
กระจายอำนาจ 

▪ มีทัศนคติที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยงจาก
การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ และการ
พิจารณาวิธีการลดหรือป้องกันความเสี่ยง  

▪ มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน 

๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 
▪ มีข้อกำหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลาย

ลักษณ์อักษร  
▪ พนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่

ยอมรับและไม่ยอมรับและบทลงโทษตามข้อกำหนดด้าน
จริยธรรม และแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง 

▪ ฝ่ายบริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่
มุ่งเน้นความสำคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรม 

▪ ฝ่ายบริหารมีการดำเนินการตามควรแก่กรณี เมื่อ
ไม่มีการปฏิบัติตามนโยบาย วิธีปฏิบัติ หรือระเบียบปฏิบัติ 

▪ ฝ่ายบริหารกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่
เป็นไปได้  และไม่สร้างความกดดันให้แก่พนักงานในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้ 

▪ ฝ่ายบริหารกำหนดสิ่งจูงใจที่ยุติธรรมและจำเป็น
เพ่ือให้มั่นใจว่าพนักงานจะมีความซื่อสัตย์และถือปฏิบัติตาม
จริยธรรม 

▪ ฝ่ายบริหารดำเนินการโดยเร่งด่วนเมื่อมีสัญญาณ
แจ้งว่าอาจมีปัญหาเรื่องความซื่อสัตย์และจริยธรรมของ
พนักงานเกิดขึ้น 

 
- ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรม

องค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์และจริยธรรม เป็น
ตัวอย่างที่ด ีมีการบริหารจัดการด้านต่างๆ ดังนี้ 

- กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเป็น
ลายลักษณ์ อักษรเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และ
จริยธรรม 

- การจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมต่อ
การปฏิบัติงานที่มีความคล่องตัว เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ มีการสั่งการ การมอบ
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์
อักษรอย่างชัดเจน พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายการ
ดำเนินของหน่วยงานเพื่อให้พนักงานในระดับต่าง 
ๆ ได้ร่วมกันทำงานเพ่ือไปสู่เป้าหมายร่วมกัน 

- กำหนดให้การกำกับดูแลหน่วยงานที่ดี
เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม
ขององค์กร 
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แบบ ปค.4 
 

องค์กระกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๑.๓ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร 

▪ มี ก า ร ก ำห น ด ระดั บ ค ว าม รู้  ทั ก ษ ะแ ล ะ
ความสามารถ 

▪ การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจากการ
ประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของงาน และมีการระบุ
อย่างชัดเจนในส่วนพนักงานมีผลการปฏิบัติงานดี และส่วนที่
ต้องมีการปรับปรุง 

๑.๔ โครงสร้างองค์กร  
▪ มีการจัดโครงสร้างและสายงาน  การบังคับ

บัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการ
ดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ 

▪ มีการประเมินผลโครงสร้างเป็นครั้ งคราวและ
ปรับเปลี่ยนที่ จำเป็นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ มี การ
เปลี่ยนแปลง 

▪ มีการแสดงแผนภูมิการจัดองค์กรที่ถูกต้องและ
ทันสมัยให้พนักงานทุกคนทราบ 

๑.๕ การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 

▪ มีการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้กับบุคคล  

▪ ติดตามผลการดำเนินงานที่ มอบหมาย โดย
ผู้บริหารระดับองค์กร 

๑.๖ นโยบายวธิีบริหารด้านบุคลากร 
▪ มีการกำหนดมาตรฐานหรือข้อกำหนดในการ

ว่าจ้างบุคลากร โดยเน้นถึงการศึกษา ประสบการณ์ ความ
ซื่อสัตย์และมีจริยธรรม 

▪ มี การจัดส่ งบุ คลากรบรรจุ ใหม่ เข้ ารับการ
ปฐมนิเทศกับส่วนราชการผู้กำกับดูแล 

▪ การเลื่อนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน และการ
โยกย้ายขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

▪ การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้
พิจารณารวมถึงความซื่อสัตย์และจริยธรรม 

▪ มีการลงโทษทางวินัยและแก้ไขปัญหา เมื่อมีการ
ไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อกำหนดด้านจริยธรรม 
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๑.๗ กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
▪ มีการกำกับดูแล การปฏิบัติงานภายในองค์กร

โดยผู้บริหารแต่ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลภาคราชการ 

▪ มีการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน
ระดับองค์กร และมีการรายงานผลการตรวจสอบภายใน/
ควบคุมภายในต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
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๒. การประเมินความเสี่ยง 
2.1  วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ 

▪ มีการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการ
ดำเนินงานของหน่วยงาน 

▪ มีการชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับทราบ 
2.2 วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม 

▪ มีการกำหนดวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน
ในระดับกิจกรรม และวัตถุประสงค์นี้สอดคล้องและสนับสนุน
วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ 

▪ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติได้ 
และวัดผลได้ 

▪ บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
กำหนดและให้การยอมรับ 

2.3 การระบุปัจจัยเสี่ยง 
▪ มีการมอบหมายเจ้ าหน้ าที่ ในการระบุ และ

ประเมินความเสี่ยง  
▪ มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

จากปัจจัยภายในและภายนอก เช่น การปรับลดบุคลากร การ
ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเกิดภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น 

2.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
▪ มีการกำหนดเกณ ฑ์ ในการพิจารณ าระดับ

ความสำคัญของความเสี่ยง 
▪ มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความสำคัญ

หรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาส
ที่จะเกิดความเสี่ยง 

2.5 การกำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง 
▪ มีการวิ เคราะห์สาเหตุของความเสี่ ยงที่อาจ

เกิดขึ้นและกำหนดวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความ
เสี่ยงโดยเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย 

▪ มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ้น
จากการกำหนดวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
โดยเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย 

▪ มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการ
ควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงโดยเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ
มอบหมาย 

 
- ผู้บริหารตระหนักถึงความสำคัญของการ

บริหารความเสี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผล
กระทบต่อองค์กรจากปัจจัยภายในและภายนอก 
โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบ
ที่สำคัญทุกกระบวนการในการปฏิบัติงานและ
ต้องมีความเชื่อมโยงกันในทุกระดับ  

- มีการกำหนดเป็นนโยบายบริหารความ
เสี่ยงทั้งองค์กร โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบผ่านคณะกรรมการจัดการคณะต่างๆ ของ
องค์กร และความเสี่ยงในการปฏิบัติงานภายใต้
การกำกับดูแลของผู้บริหารที่รับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานนั้น โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในทำหน้าที่
บริหารความเสี่ยงในภาพรวมให้เกิดประสิทธิผล
สูงสุด โดยถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
ในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ ใน
ระดับที่ยอมรับได้เพ่ือให้มีผลกระทบต่อองค์กร
น้อยทีสุ่ด 

- ก่อนการประเมินความเสี่ยงมีการสร้าง
ความชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การดำเนินงาน
ทั้งในระดับหน่วยรับตรวจและระดับกิจกรรม 
(เช่น แผนงาน หรืองานที่ได้รับมอบหมาย) 

- วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง ก า ร ป ร ะ เมิ น
องค์ประกอบการควบคุมภายใน  เพ่ือทราบ
กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ และ
การบริหารความเสี่ยงว่า เหมาะสม เพียงพอ 
หรือไม ่
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แบบ ปค.4 
องค์กระกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

▪ มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมท่ี
กำหนดเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงโดยเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับ
มอบหมาย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๔๐ - 
 

แบบ ปค.4 
องค์กระกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
- กิจกรรมการควบคุมได้กำหนดขึ้นตามวัตถุประสงค์และ

ผลการประเมินความเสี่ยง 
- บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของ

กิจกรรมการควบคุม 
- มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สิน 
- มีการมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรืองานที่

เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ เช่น การอนุมัติ การ
บันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพย์สิน 

- มีข้อกำหนดเป็นลายลักษณ์อักษร และบทลงโทษกรณี
ฝ่าฝืนในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อนโดยอาศัยอำนาจ
หน้าที่ 

- มีการติดตามและตรวจสอบให้การดำเนินงานของ
องค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 

 
 

 

 
-  ในการประเมินความเพียงพอของการ

ควบคุมภายในมีกิจกรรมการควบคุม คือ การ
กำหนดกิจกรรมในการควบคุมภายในที่สำคัญ
อย่างเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิผล โดย
พิจารณาจากการจัดให้มีโครงสร้างองค์กรและ
ขอบเขตของอำนาจไว้อย่างชัดเจน เป็นลาย
ลักษณ์ อักษร มีระบบการตรวจสอบระหว่าง
หน่วยงานในแต่ละขั้นตอน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎข้อบังคับขององค์กร 
ตลอดจนกฎหมายและข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
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4. สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 
- จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงานสำหรับ

การบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร 
- มีการจัดทำและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน

การเงิน และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมติ 
คณะรัฐมนตรีเป็นปัจจุบัน 

- มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและ
การบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่ 

- มีการรายงานข้อมูลที่จำเป็นทั้งจากภายในและภายนอก
ให้ผู้บริหารทุกระดับ 

- มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกอย่าง
เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันกาล 

- มีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนทราบถึงบทบาทหน้าที่
ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ปัญหาและจุดอ่อนของ
การควบคุมภายในที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไขโดย
เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมาย 

- มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็น 
หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดำเนินงานขององค์กร 

- มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก อาทิ 
สภา ประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 
- มีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องและเชื่อถือได้ใน

การดำเนินการเกี ่ยวกับการควบคุมภายใน 
ระบ บสารสน เท ศและการสื่ อ ส าร ม ีค วาม
เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ ใช้ และการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน มีการ
นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการรวบรวม และ
ป ระมวลผลข้ อมู ล ได้ อย่ า งรวด เร็ ว แล ะมี
ประสิทธิภาพ 
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5. การติดตามประเมินผล 
- รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้กำกับดูแลทราบเป็นลาย

ลักษณ์อักษรอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
- กรณีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการดำเนินการ

แก้ไขอย่างทันกาล 
- มีการกำหนดให้มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงาน

อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  
- มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการ

ควบคุมภายในที่กำหนดไว้  
 

-  มีระบบการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภ าย ใน ของอ งค์ ก ร ใน อัน จะช่ วย ให้ บ รรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน มีการ
ติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้โดยจัดให้มีการประชุมร่วมกันอย่าง
สม่ำเสมอและจัดให้มีรายงานผลการดำเนินงาน
เป็นประจำทุกไตรมาส เพ่ือให้ทราบถึงความ
แตกต่างจากเป้าหมายที่กำหนดไว้และกำหนด
แนวทางแก้ไขเพ่ือให้คณะกรรมการอนุมัติ ทั้ง
ก ำห น ด เค รื่ อ งมื อ ช่ วย ให้ ร ะบ บ ติ ด ต าม มี
ประสิทธิภาพ 

 
 

ผลการประเมินโดยรวม 
 เทศบาลตำบลปลายพระยา มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ 
สนับสนุนให้เทศบาลตำบลปลายพระยา สามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด มี
องค์ประกอบของการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ  ๑๗ หลักการ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีการควบคุมที่
เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร อย่างไรก็ตามการควบคุมภายในของ(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)ยังมี
จุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายใน คือ บางกิจกรรมยังมีการควบคุมไม่เพียงพอ หน่วยงานจะกำหนดให้มี
การประเมินความเสี่ยงทุกจุดที่มีความสำคัญเพ่ือกำหนดการควบคุมท่ีจำเป็นคุ้มค่าและเพียงพอ 
 
 
 

           (ลงชื่อ)         ผู้รายงาน 
                (นายจเร   ปานจีน)     
           ตำแหน่ง  นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา 
                              วันที่  25  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. ๒562 

 
 
 
 
 



 

 

รายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน  เทศบาลตำบลปลายพระยา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(แบบ ปค. ๕) 
สำหรบัระยะเวลาการดำเนนิงานสิ้นสุด 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 



- 43 - 
 

แบบ ปค.5 
เทศบาลตำบลปลายพระยา 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕62 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ

ภารกิจตามแผนการ
ดำเนินการหรือภารกิจ   

อ่ืน ๆ ท่ีสำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

สำนักปลัดเทศบาล 
1. กิจกรรมด้านงานบริหาร 
ทั่วไป  
วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือให้งานบริหารทั่วไป 
มีการดำเนินงานเป็นระบบ 
และให ้บร ิ การด ้ วยความ
รวดเร็ว 

การใช้รถยนต์
ส่วนกลางของเทศบาล
และการบำรุงรักษา เป็น
ความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อม 
ภายใน คือ รถยนต์และ
พนักงานขับรถยนต์  
มีไม่เพียงพอต่อภารกิจ
งานของเทศบาล และมี
การซ่อมแซมรถยนต์
บ่อยครั้ง 
 

การใช้รถยนต์และการ
บำรุงรักษาของเทศบาล  
มีดังนี้ 

1) มีการใช้นโยบาย
ทางเดียวกันไปด้วยกัน   
เพ่ือประหยัดพลังงานและ
ประหยัดงบประมาณของ
เทศบาล 

2) พนักงานขับรถต้อง
รับผิดชอบบำรุงดูแลรักษา
รถยนต์แต่ละคันให้มีสภาพดี 
สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 
หากเกิดเหตุชำรุดเสียหาย
ให้แต่ละคนรีบแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
เหนือตนขึ้นไปทราบทันที
เพ่ือหาแนวทางแก้ไขต่อไป  

การควบคุมภายในที่มี
อยู่นั้นบรรลุวัตถุประสงค์
ในเรื่องแบบฟอร์มการขอ
อนุญาตใช้รถยนต์มีความ
ชัดเจนมากขึ้น และมีการ
ใช้นโยบายทางเดียวกันไป
ด้วยกัน (Car Pool) ส่งผล 
ให้ประหยัดพลังงาน 
มากขึ้น 

พนักงานขับรถยังขาด
ความละเอียดรอบคอบ 
ในการบำรุงรักษารถ 

มีการมอบหมายให้
พนักงานขับรถรับผิดชอบ
บำรุงดูแลรักษารถยนต์ 
แต่ละคันให้มีสภาพดี
สามารถใช้งานได้ดีอยู่
เสมอ หากเกิดเหตุชำรุด
เสียหายให้แต่ละคน 
รีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับชั้นเหนือตน 
ขึ้นไปทราบทันที 
 

สำนักปลัด 
เทศบาล 
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ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ

ภารกิจตามแผนการ
ดำเนินการหรือภารกิจอื่น 
ๆ ท่ีสำคัญของหน่วยงาน

ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2. กิจกรรมด้านงานธุรการ  
วัตถุประสงค์ 
    เพ่ือให้งานสารบรรณ  
มีความเป็นระบบมากยิ่งขึ้น 
สามารถสืบค้นได้สะดวก  
รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ 

 

เป็นความเสี่ยงจาก
สภาพแวดล้อมภายใน  
คือ การรับหนังสือเข้า 
บางครั้งเอกสารแนบ 
หรือสิ่งที่ส่งมาด้วย ส่งมา
ไม่ครบถ้วน และ
เจ้าหน้าที่ไม่ได้ติดตาม
หนังสือต่อ  
เนื่องจากการขาด
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานและขาดความ
ละเอียดรอบคอบ  
จึงอาจก่อให้เกิดความ
ล่าช้าในการค้นหา
เอกสารและการ
ปฏิบัติงานอาจจะไม่
ครบถ้วน 

กำชับให้เจ้าหน้าที่ 
ตรวจสอบรายละเอียด
ของหนังสือให้ครบถ้วน
ก่อนจัดส่งให้เจ้าหน้าที่ 
ต่อไป หากเจ้าหน้าที่แจ้ง
มาว่าเอกสารของหนังสือ
ไม่ครบถ้วน ให้รีบ
ดำเนินการสืบค้นเอกสาร
ในทันที 
 

การควบคุมภายในที่มี
อยู่นั้นบรรลุวัตถุประสงค์
ของกิจกรรมด้านงาน
ธุรการโดยเจ้าหน้าที่ได้
ดำเนินการตรวจสอบ
เอกสารอย่างละเอียด
รอบคอบก่อนส่งมอบให้
เจ้าหน้าที่ และไม่มี
เจ้าหน้าที่ท่านใดแจ้งเรื่อง
เอกสารไม่ครบถ้วน 
 

เ จ ้ า หน ้ า ท ี ่ ข า ดคว าม
รอบคอบ  

เจ ้าหน้าที ่ผ ู ้ร ับผ ิดชอบ 
จ ะ ต ้ อ ง โ ท ร ศ ั พ ท ์ ไ ป
สอบถามที่หนังสือออกมา 
หร ือค ้นหาเพ ิ ่ ม เต ิมใน 
Internet  

สำนักปลัด 
เทศบาล 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

3. กิจกรรมด้านงานนิติการ 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ
เทศบาลเป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎหมาย  
ทุกขั้นตอน 

เป็นความเสี่ยงที่เกิด
จากสภาพแวดล้อมภายใน 
คือ นิติกร ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ 
ผู้รับผิดชอบ ยังขาด
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานตามกฎหมาย 
ระเบียบ และหนังสือสั่ง
การต่าง ๆ จึงส่งผลให้ขาด
ความแม่นยำซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความผิดพลาด
ในการทำงานได้ ประกอบ
กับกฎหมาย ระเบียบ 
และหนังสือสั่งการต่าง ๆ 
ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
นั้นมีจำนวนมาก 
 
 

ส่งนิติกรและเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุม 
สัมมนา ฝึกอบรมและ
หมั่นศึกษาหาความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบและข้อบังคับ 
ต่าง ๆ เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน  

การควบคุมภายในที่มี
อยู่นั้นบรรลุวัตถุประสงค์
ของกิจกรรมด้านงาน 
นิติการโดยนิติกรได้มีการ
เข้ารับการฝึกอบรมต่าง ๆ  
อยู่เสมอ ส่งผลให้มีความ
รอบรู้ในด้านกฎหมาย 
และระเบียบต่าง ๆ  
มากขึ้น แต่ยังต้องอาศัย
ประสบการณ์และความ
ชำนาญ 

เจ้าหน้าที่ขาด
ประสบการณ์ 

มอบหมายให้นิติกรเข้า
ร่วมฝึกอบรม สัมมนาและ

หมั่นศึกษาหาความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย 

ระเบียบ และข้อบังคับ 
ต่าง ๆ เพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการ
ทำงาน 

สำนักปลัด 
เทศบาล 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

4. กิจกรรมด้านงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
พนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

เป็นความเสี่ยงที่เกิด
จากสภาพแวดล้อมภายใน 
คือ พนักงานยังขาดทักษะ
ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
ประกอบกับยังขาดแคลน
อุปกรณ์ป้องกันภัย 

ส่งพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
เข้าประชุม สัมมนา 
ฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้ง จัดสรร
งบประมาณเพ่ือจัดหา
อุปกรณ์ในการป้องกันภัย
เพ่ิมเติม 

1. พนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
เป็นบุคคลเดิม ๆ ที่ได้เข้า
รับการฝึกอบรม จึงมี
พนักงานบางส่วนที่ได้รับ
การฝึกอบรมน้อย 
พนักงานบางคนจึงยังขาด
ทักษะและประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน 

2. ด้วยเทศบาลเป็น
องค์กรขนาดเล็กจึงได้รับ
งบประมาณน้อย ส่งผลให้
ไม่สามารถจัดซื้ออุปกรณ์
ที่ใช้ในการป้องกันภัยได้
อย่างเพียงพอ 
 

1. พนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
ยังขาดประสบการณ์ความ
ชำนาญ  

2. อุปกรณ์ป้องกันภัย 
ต่าง ๆ มีไม่เพียงพอ 

1. ส่งพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
เข้าประชุม สัมมนา 
ฝึกอบรม โดยการใช้ระบบ
เวียนรายชื่อผู้รับการ
ฝึกอบรม 

2. จัดสรรงบประมาณ 
เพ่ือซื้ออุปกรณ์ป้องกันภัย 
เพ่ิมเติม 

สำนักปลัด 
เทศบาล 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการดำเนินการหรือ
ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

5. กิจกรรมด้านงาน
วิเคราะห์นโยบายและแผน 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ไข
ปัญหาในท้องถิ่นอย่างจริงจัง 

ประชาชนที่เข้าร่วม
การประชุมประชาคมเพ่ือ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ยังไม่มีความเข้าใจที่
ชัดเจนและถูกต้องในการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ซึ่งส่วนใหญ่ยังคงเข้าใจว่า
เป็นหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรี และ
สมาชิกสภาเทศบาลที่
จะต้องดำเนินการเอง
ทั้งหมดจึงไม่ค่อยได้รับ
ความร่วมมือจากประชาชน 

ประชุมชี้แจงผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ลงพ้ืนที่   
ให้ประชาชนตระหนักเห็น
ความสำคัญของการมีส่วน
ร่วมในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้แต่ละหมู่บ้าน
กำหนดกฎ/ข้อบังคับให้
ประชาชนเข้าร่วมอย่าง
น้อยครัวเรือนละ ๑ คน 
ประกอบกับชี้แจงให้เห็น
ว่าหากไม่เข้าร่วมจะเกิด
ผลเสียอย่างไรบ้าง 

การควบคุมภายในที่มี
อยู่นั้นบรรลุวัตถุประสงค์
ของกิจกรรมด้านงาน 
นโยบายและแผน โดย
หลังจากทีม่ีการประชุม 
ชี้แจงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ลง
พ้ืนทีแ่ล้ว ปรากฏว่า 
ประชาชนมีความเข้าใจ
และให้ความร่วมมือ 
มากขึ้น 
 
 

ประชาชนไม่ให้ความ
ร่วมมือ 

ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับทราบ 
สร้างจิตสำนึกให้
ประชาชนได้ตระหนักถึง
ความสำคัญของการมีส่วน
ร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
แก้ไขปัญหาในท้องถิ่น
อย่างจริงจัง 

สำนักปลัด 
เทศบาล 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผนการ
ดำเนินงาน 

หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/                         

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน     ที่

มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กองคลัง 
1.งานการเงินและบญัช ี

- ก า รต ร วจสอบ เอกสาร
ประกอบฏีกาก่อนการอนุมัติเบิก
จ่ายเงิน 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
1. เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินถูกต้อง
และม ี เอกสารประกอบ ฎีกา
ครบถ ้วนเป ็นไปตามระเบ ียบ
กระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ
ร ับ เง ิน  การฝากเง ิน  ฯ พ.ศ. 
2547 และพระราชบัญญัติวินัย
การเง ินการคล ังของร ัฐ พ.ศ.
2561 
 

 
1. การจ่ายเงินสะสมไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวา่ด้วยการรับ
เงิน การฝากเงิน ฯ พ.ศ. 
2547 และ
พระราชบญัญัติวินยั
การเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ.2561 และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

 
1. กำชบัเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบัติ 
งานศึกษาระเบยีบกระทรวง 
มหาดไทยวา่ด้วยการรบัเงิน
การเบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ. 
2547และ
พระราชบญัญัติวินยั
การเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ.2561  และหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้องให้เข้าใจ 
2. ให้ตั้งงบประมาณให้
ใกล้เคียงกับรายรับจริงใน
ปีงบประมาณที่ผา่นมา เพื่อ
จะได้มีงบประมาณเพียงพอ
กับโครงการที่ตั้งไว้ จะได้ไม่
ต้องดำเนินการจา่ยขาดเงนิ
สะสม 

 

 
1. สอบทานการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
และมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง 
2. มีการตรวจสอบ
เอกสารประกอบการเบิก
จ่ายเงินให้ครบถ้วน
ถูกต้อง ก่อนการ
ดำเนินการเบิกจา่ย 

 

 
1. การจ่ายเงินสะสมไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวา่ด้วยการรับ
เงิน การฝากเงิน ฯ พ.ศ. 
2547  และ
พระราชบญัญัติวินยั
การเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ.2561 และหนังสือ
สั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

 
1. แจ้งหลักเกณฑ์การจ่าย
ขาดเงินสะสมให้ผู้บริหาร
และสภาเทศบาลทราบ 
เพื่อดำเนินการตาม
ระเบียบฯ และหนังสือสัง่
การที่ เกี่ยวข้องโดย
เคร่งครัด  
 

 
กองคลัง 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผนการ
ดำเนินงาน 

หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/                         

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน       ที่

มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2. งานจัดซื้อจัดจ้างและงาน
พัสดุ 
- การตรวจสอบความถูกต้อง
ของการจัดซื้อจัดจ้าง 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
1.เพื่อให้เกิดการวางแผน  
การใช้ การจัดหา จัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุเป็นไปตามความเหมาะสม 
คุ้มค่า โปร่งใส เกิด
ประสิทธิภาพ มากทีสุ่ดต่อทาง
ราชการ มีระบบการควบคุม
เป็นไปตามระเบยีบ
พระราชบญัญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 อย่างเคร่งครัดและ
ถูกต้อง 

 

 
1. ระเบียบมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำ
ให้ผู้ปฏิบัติงานอาจมีความรู้
ความเข้าใจไม่ชัดเจน และ
ไม่ได้อัพเดทระเบียบหรือ
หนังสือสั่งการใหม่ๆ ที่ออก
โดยกรมบัญชีกลาง 
2. การจัดซื้อจัดจ้างไม่
เป็นไปตามแผนการจัดหา
พัสดุประจำป ี

 

 
1. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม เพื่อศึกษา
กฎหมาย ระเบียบและ
หนังสือสั่งการใหม่ๆ 
เก่ียวกับงานพสัด ุ
2. การปฏิบัติงานจัดซื้อจัด
จ้างเป็นไปตาม
พระราชบญัญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 
3. มีการจัดทำทะเบียน
ทรัพย์สินในระบบ laas  
4. มีการปรับปรุงแผนการ
จัดหาพัสดุ กรณีที่ไม่มีการ
จัดซื้อจัดจ้างเปน็ไปตาม
แผน 

 
1. ทะเบียนทรัพยส์ินใน
ระบบ laas 
2. มีการตรวจสอบเอกสาร
การจัดซื้อจัดจ้างอย่าง
ละเอียด 

 

 
1. มีระเบียบและหนังสือสั่ง
การที่ออกมาใช้บังคับใหม่
สม่ำเสมอ 
2. เจ้าหน้าที่มีความรู้ความ
เข้าใจไม่ชัดเจนและไมไ่ด้
อัพเดทระเบียบหรือหนังสือ
สั่งการใหม่ๆ  

 
 
 

 
1. กำชับให้เจ้าหน้าที่จดัทำ
แผนการเบิกจ่ายแตล่ะไตร
มาสให้ตรงกับความ
ต้องการใช้งานมากที่สุด 
2. ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
3. การจัดทำทะเบียน
ทรัพย์สินในระบบ laas  
ให้เป็นปัจจุบนั 
 
 

 
กองคลัง 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผนการ
ดำเนินงาน 

หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/                         

วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

3. งานผลประโยชน์ 
- การออกหน่วยเคลื ่อนที่

เพ ื ่ อบร ิการประชาชนตาม
บ้านเรือน 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
1.เพ ื ่อให ้การจ ัดเก ็บรายได้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นการเร่งรัดและติดตามให้
กา รชำ ระภาษ ี เป ็ น ไป โดย
ครบถ้วนและถูกต้อง ไม่มีหนี้
ค้างชำระ 
2.เพื่อเป็นการบริการประชาชน
ที่อยู่ห่างไกลและมีอุปสรรคใน
การเดินทาง 

 

 
1. การจัดเก็บรายได้บาง
ประเภทจำเปน็ต้องออก
ให้บริการตามบ้านเรือน 
หรือนอกสถานที่ เช่น ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีปา้ย 
ภาษีบำรุงท้องที่ และ
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ
มูลฝอย เป็นต้น 
2. เจ้าหน้าที่ที่ออก
ให้บริการนอกสถานที่ไมไ่ด้
เป็นข้าราชการ 

 

 
1. จัดทำหนังสือแจ้งไปยงัผู้
มีหน้าที่ต้องชำระภาษี ทุก
ราย 
2. จัดทำปา้ยประชาสัมพนัธ ์
ระยะเวลาการชำระภาษีทุก
ประเภท 
3. ประชาสัมพันธผ์่านสื่อ
ต่าง ๆ เชน่ วิทยชุุมชน  
website facebook 
4. จัดทำแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินเพื่อ
ควบคุมการจัดเก็บรายได้
ให้เป็นระบบ 

 
1. รายงานผลการจดัเก็บ
รายได ้ณ วันสิน้ป ี
2. แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

 

 
1. การจัดเก็บรายได้บาง
ประเภทจำเปน็ต้องออก
ให้บริการตามบ้านเรือน 
หรือนอกสถานที่ เช่น ภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีปา้ย 
ภาษีบำรุงท้องที่ และ
ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะ
มูลฝอย เป็นต้น 

2. เจ้าหน้าที่ที่ออก
ให้บรกิารนอกสถานที่ไมไ่ด้
เป็นข้าราชการ 

 
 
 

 
1. ออกคำสั่งแต่งตั้ง
มอบหมายให้เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัตงิาน
ตาม พรบ.ภาษโีรงเรือน
และที่ดิน ภาษปี้าย และ
ภาษีบำรุงท้องที่  
2. จัดทำทะเบียนคุมการ
จัดเก็บรายไดบ้างประเภท 
แยกเป็น 2 ชุด สำหรับ
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1 
ชุด และหัวหนา้ผู้ตรวจสอบ 
1 ชุด เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
การยืนยันความถูกต้อง 
 
 

 
กองคลัง 

 

 
 
 



- 51 - 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้
หน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน 
หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/                         
วัตถุประสงค ์

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน             

ที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 
การปรับปรุงการควบคุม

ภายใน 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

4. งานแผนที ่ภาษ ีและทะเบ ียน
ทรัพย์สิน 

- การใช้แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์ส ินในการประเมินภาษีและ
จัดเก็บภาษี 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
1. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมิน
และจัดเก็บภาษี 
2. เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ผู ้ชำระ
ภาษี 
3. เพื่อให้ได้ข้อมูลผู้อยู่ในข่ายที่ต้อง
ชำระภาษี บำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน
และที ่ดิน และภาษีป้าย ได้ถูกต้อง
ครบถ้วน ทั้งขนาดพื้นที่ รายละเอียด
ในการประกอบกิจการและภาพถ่าย
เพื่อนำมาประกอบในการจัดเก็บภาษี
ต่อไป 

 

 
1. ข้อมูลที่ได้จากการ
สำรวจอาจมีความ
คลาดเคลื่อนจากความเป็น
จริงโดยอาจทำให้เทศบาล
เสียผลประโยชน ์

 
 

 
1. ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวา่ด้วยแผนที่
ภาษีและทรัพยส์ินของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2550 
2. เจ้าหน้าที่ออกสำรวจ
เพื่อเก็บข้อมูลผู้อยู่ในข่าย
ที่ต้องชำระภาษี บำรุง
ท้องที่ ภาษีโรงเรือนและ
ที่ดิน และภาษปี้าย ทัง้
ขนาดพื้นที่รายละเอียดใน
การประกอบกิจการ เสนอ
ต่อหัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
คลังเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง 

 
1. ตรวจสอบข้อมูลที่ออก
สำรวจว่ามีข้อผิดพลาดใน
การบันทึกหรือไม่เพื่อนำ
ข้อมูลมาจัดเก็บภาษ ี

 

 
1. ข้อมูลที่ได้จากการ
สำรวจอาจมีความ
คลาดเคลื่อนจากความเป็น
จริงโดยอาจทำให้เทศบาล
เสียผลประโยชน ์

 

   
1. ให้หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานคลัง นำข้อมูลที่
ได้มาสุ่มตรวจข้อมูลจาก
สถานที่จริงว่าถูกต้อง
หรือไม่ 
 

 
 กองคลัง 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดำเนนิงานหรือภารกิจ 

อ่ืน ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กองช่าง 
1.งานด้านสาธารณูปโภค 
วัตถุประสงค์ 
1 เพ่ือให้ประชาชน ปฏิบัติตาม
กฎหมายในเรื่องขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประชาชนบางส่วนยัง
ไม่ได้มีการขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร  
 
 

- มีการกำหนดให้ขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร 
ตามพระราชบัญญัติ 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522  
- จัดทำแผ่นพับแจ้ง 
ประชาชนที่มาขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร 

การประเมินผล  
-พบว่างานควบคุมการ
ขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร ยังคงมีความ
เสี่ยงอยู่ 
 
 
 
 
 
 

- เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน ทำให้
เกิดความเสี่ยงทั้งด้าน 
การขออนุญาต 
ก่อสร้างอาคาร ต่อเติม 
รื้อถอน 
 
 

-ทุกภาคส่วนเข้าร่วมการ
อบรม 
-จัดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมให้ความรู้ 
เมื่อมีการจัดเวที
ประชาคม 

กองช่าง 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดำเนนิงานหรือภารกิจ 

อ่ืน ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงควบคุม
ภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2.งานพัสดุ 
วัตถุประสงค์ 
1.เพ่ือให้การปฏิบัติงานพัสดุเป็นไป
ตามระเบียบพัสดุ 
 
 
 
 
 
 

1.ระเบียบพัสดุ 2560
เป็นระเบียบใหม่มีความ
เสี่ยงในการปฏิบัติ
ผิดพลาด 

1.อบรมให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่เก่ียวกับ
ระเบียบพัสดุ 2560 
2.มีการเร่งรัดและกำชับ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบให้
ดำเนินการตามระเบียบ
พัสดุ พ.ศ. 2560 
 

การประเมินผล  
-พบว่างานพัสดุมีการ
ควบคุมท่ีเพียงพอแล้ว 
บรรลุวัตถุประสงค์การ
ควบคุม 

-ความแม่นยำใน
ระเบียบพัสดุ 
- เจ้าหน้าที่มีความรู้ไม่
ตรงกับสายงานที่ปฏิบัติ  
- การปฏิบัติยังขัดแย้ง
กับระเบียบอยู่บ้าง 
 

เจ้าหน้าที่มีความ
รับผิดชอบดำเนินงาน
ตามระเบียบพัสดุ 
มากขึ้น 
-เจ้าหน้าที่เข้าร่วม
ฝึกอบรมระเบียบพัสดุ 
  
 
 

กองช่าง 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดำเนนิงานหรือภารกิจ 

อ่ืน ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1.งานปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การป้องกันโรคติดต่อ 
  โครงการป้องกันโรคมือ เท้าปาก
ในโรงเรียน  
-เพื่อเป็นการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
อนุบาล 
-เพื่อให้ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครอง        
มีความรู้ในการป้องกัน โรคมือ เท้า 
ปาก 
-เพื่อจัดหาวัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
การควบคมุและปอ้งกนัโรคมือ เทา้ 
ปาก 

พบผู้ปว่ยโรคมือเท้า 
ปากในเขตพื้นที่อยู่ มี
ความเสี่ยงที ่
ต้องจัดทำแผนการ
ปรับปรุง 
การควบคุมภายในต่อไป 
ยังพบผูป้่วยโรค มือ เท้า 
ปาก 
ในเขตพื้นที่อยู่ 
-มักจะมีโรคระบาด
ในช่วงฤดูฝน 
และฤดูหนาว 
 

การควบคุมและป้องกนั
โรคมือเท้า ปาก 
1. มีแผนปฏิบัตงิาน
รณรงค์และควบคุมโรค
มือ เท้า ปาก 
มีการให้ความรู้เพื่อ
ดำเนินงาน 
2. จัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์พร้อมสำหรับ
งานป้องกันโรค 
มือ เท้า ปาก 
 

การประเมินผล 
- พบว่างานปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ป้องกันโรคติดต่อ 
โครงการป้องกันโรคมือ 
เท้า ปากในโรงเรียน มี
การควบคุมที่เพียงพอ
แล้ว บรรลุวัตถุประสงค์
การควบคุม 

- การประสานงานกรณีเกิด
โรคมือเท้า ปากของ
หน่วยงานด้านสาธารณสุข
ของโรงพยาบาลปลายพระ
ยาและโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลบ้านบางเหียน
ยังไม่เป็นระบบ 

- ทุกภาคส่วนเข้าร่วม
การอบรม 
- อำเภอได้จัดตั้งทีม
เคลื่อนที่เร็วโดยมี
เทศบาลฯ เข้าร่วม 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดำเนนิงานหรือภารกิจ    

อ่ืน ๆ ที ่สำคัญของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงควบคุม
ภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2. งานปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การป้องกันโรคติดต่อ 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 
-เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง 
ปัญหาและภาวะเสี่ยงจาก 
การเกิดโรคพิษสุนัขบ้า 
-เพื่อให้ประชาชนเกิดทักษะ 
ในการป้องกันการเกิดโรคพิษ 
สุนัขบา้  
-เพื่อให้ประชาชนมสี่วนร่วมใน 
การดูแลชุมชนโดยนำสัตว์ 
เลี้ยงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ 
สุนัขบา้ 

โรคพิษสุนัขบา้ยังมีขา่ว 
การแพร่ระบาดของโรค 
ต่อเนื่องยังมีความเสี่ยงที ่
ต้องจัดทำแผนการ 
ปรับปรุงการควบคุม 
ภายในต่อไป 
 

1. มีแผนปฏิบตังิานฉีด 
วัคซีนโรคพิษสนุัขบ้า 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า 
ให้กับประชาชน 
3. มีการทำงานร่วมกัน
ระหว่างเทศบาลตำบล
ปลายพระยาและปศสุัตว์
อำเภอปลายพระยา 
4. ออกให้บริการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสนุัขบา้
ให้กับสัตว์เลี้ยงในพื้นที่
ตำบลปลายพระยา 
 

การประเมนิผล 
- พบว่างานปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ป้องกันโรคติดต่อ 
โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสนุัขบ้า    
มีการควบคุมที่เพียงพอ
แล้ว บรรลุวัตถุประสงค์
การควบคุม 

- การประสานงานกรณี
เกิดโครงการป้องกันและ
ควบคุมโรคพิษสนุัขบ้า    
ของหน่วยงานปศุสัตว์
อำเภอปลายพระยา 
ยังไม่เป็นระบบ 

- ทุกภาคส่วนเข้าร่วม
การอบรม 
- อำเภอได้จัดตั้งทีม
เคลื่อนที่เร็วโดยมี
เทศบาลฯ เข้าร่วม 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ

แผนการดำเนนิงานหรือภารกิจ  
อ่ืน ๆ ท่ีสำคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ การปรับปรุงควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กองการศึกษา 
1) งานการศึกษาปฐมวัย กิจกรรม
จ ัดทำแผนพ ัฒนา  การศ ึ กษา 
วัตถุประสงค์  
- เพื่อให้การจัดการศึกษามีเครื่องมือ
ในการบร ิหารงาน และมีท ิศทาง
เด ียวกันกับการ ด ําเน ินงานของ
แผนพ ัฒนาการศ ึ กษาของชาติ  
แผนพ ัฒนา เทศบาล และตาม
นโยบายของ รัฐบาล กรมส่งเสริม
ก า ร  ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ
คณะกรรมการกระจายอํานาจ  
สู่ท้องถิ่น  
  
 
  

 
- เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติหน้าที่
ย ั งขาด ความรู้  ความ
เ ข้ า ใ จ ใ น ก า ร จ ั ด ทํ า 
แผนพัฒนาการศึกษา 
- แผนพัฒนาการศึกษายัง
ไม่ สอดคล้องกับปัญหา
และความ ต้องการของ
ประชาชน  
 

 
- ให้เจ้าหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบและผู้ที่ 
เกี่ยวขอ้งดําเนินการ
จัดทํา แผนพัฒนา
การศึกษาท่ีได้
มาตรฐาน สอดคล้อง
กับปญัหาและความ 
ต้องการของ
ประชาชน และมี 
ทิศทางเดียวกันกับ
การดําเนินงาน ของ
แผนพัฒนาการศึกษา 
ของชาติ แผนพัฒนา
เทศบาล 

การประเมินผล 
การควบคุมที่มีอยู่บรรลุ
ว ัตถุประสงค์ด้านการ
จัดทำแผนพัฒนาการ
จ ั ด โ ค ร ง ส ร ้ า ง ก า ร
บร ิหารงานและคำสั่ง
มอบหมายหน้าที ่การ
งานแต่การบริหารงาน
ย ังขาดประสิทธ ิภาพ
เนื่องจากบุคลากรของ
โรงเรียนยังขาดความรู้
ความเข้าใจในภารกิจ
หน้าที่ 

 
- เจ้าหน้าที ่ท ี ่ปฏิบัติ
หน้าที ่ยังขาด ความรู้
ค ว าม เข้ า ใจ ในการ
จ ั ด ท ํ า แ ผ น พ ั ฒ น า
การศึกษา 
 -  แ ผ น พ ั ฒ น า
ก า ร ศ ึ ก ษ า ย ั ง ไ ม่  
สอดคล้องกับปัญหา
และความ ต้องการ
ของประชาชน 
 

 
 
 

 
- ศ ึ ก ษ า ร ะ เ บ ี ย บ แ ล ะ
กฎหมาย หนังสือสั่งการและ
มาตรฐานการจัดการศึกษา
ขององค ์กรปกครองส ่วน
ท้องถิ่น 
- ให้เจ้าหน้าที่ที ่รับผิดชอบ
และผู้ที่เกี่ยวข้องดําเนินการ
จัดทํา แผนพัฒนาการศึกษา
ที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับ
ปัญหาและความ ต้องการ
ข อ ง ป ร ะ ช า ช น  แ ล ะ มี  
ท ิศทางเด ี ยวก ันก ับการ
ดําเนินงาน ของแผนพัฒนา
การศ ึ กษาของชาติ แล ะ 
แผนพัฒนาเทศบาล   

 
กองการศึกษา/
โ ร ง เ ร ี ย น
อน ุบาล/ศ ูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ทั้ง 2 แห่ง 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ

แผนการดำเนนิงานหรือภารกิจ 
อ่ืน ๆ ทีสำคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงควบคุมภายใน 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

2)งานการศึกษาปฐมวัย กิจกรรม
ประกันคุณภาพ  
 วัตถุประสงค์  
1. เพื่อจัดทําระบบประกัน คุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติประกอบด้วย มาตรฐาน ๓ 
ด้าน จำนวน 19 ตัวบ่งชี้ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกรมส่งเสริมการ
ปกครอง ท้องถิ่น และมาตรฐานของ 
สมศ. เพ่ือรองรับการประเมิน 
คุณภาพภายนอก  

  
 
 
 
 

 
 
- ส่งเจ้าหน้าที ่เข้ารับการอบรม 
เกี ่ยวกับระบบประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา 
 - จัดทําคําสัง่แตง่ตั้ง
คณะกรรมการ ดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน
สถานศึกษา  
- ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและผู้
ท ี ่  เก ี ่ยวข้องด ําเน ินการจ ัดทํา
รายงาน ประจําปีที่เป็นรายงาน
ประเมิน คุณภาพภายใน (SAR)   

  
 
 
 
 

  
 
 
กองการศึกษา/
โรงเรียน
อนุบาล/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดำเนนิงานหรือภารกิจ 

อ่ืน ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของ
รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กองสวัสดิการสังคม 
1. งานสังคมสงเคราะห์ 
    - กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
และการจ่ายเบี้ยความพิการ  
วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
และคนพิการ 
 
 
 
 
 
 
 

- การจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุและเบี้ยความ
พิการซ้ำซ้อน 
- การจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุและคนพิการที่
เสียชีวิตแต่ไม่มีการแจ้ง
ตายในเขตพ้ืนที่ 
 
 

- การบันทึกและ
ตรวจสอบข้อมูลจาก
ระบบสารสนเทศการ
จัดการเบี้ยยังชีพก่อน
การจ่ายเงิน 
- ตรวจสอบข้อมูลผ่าน
งานทะเบียนราษฎร 
สำนักทะเบียนท้องถิ่น
ก่อนการจ่ายเงิน 
- การประชาสัมพันธ์
ข้อมูลให้แก่ผู้นำชุมชน
และประชาชนได้รับ
ทราบ 

การประเมินผล  
- ไม่สามารถตรวจสอบ
ข้อมูลผู้เสียชีวิตที่แจ้ง
ตายนอกเขตพ้ืนที่ได้
ต้องค้นและตรวจสอบ
ข้อมูลในระดับที่ลึก 
ลงไป 
 
 
 
 
 
 

- การจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุและเบี้ยความ
พิการซ้ำซ้อน 
- การจ่ายเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุและคนพิการที่
เสียชีวิตแต่ไม่มีการแจ้ง
ตายในเขตพ้ืนที่ 
 
 

- การจัดพิมพ์บญัชีรายชื่อ
จากงานทะเบียนราษฎร
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเพื่อ
นำมาใช้ในการตรวจสอบ
เป็นประจำทุกปี ก่อนการ
ประกาศรายชื่อ 

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

 

                   (ลงชื่อ)         ผู้รายงาน 
                        (นายจเร   ปานจีน)        
                         ตำแหน่ง  นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา 
                                      วันที่  25  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. ๒562 



 

 

รายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน  เทศบาลตำบลปลายพระยา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
รายงานการสอบทานการประเมินผล 

การควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
(แบบ ปค. ๖) 





 

 

รายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน  เทศบาลตำบลปลายพระยา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาคผนวก 
 



   
 
 

- สำเนาคู่ฉบับ - 
 
 
 

คำสั่งเทศบาลตำบลปลายพระยา 
ที่ 303/2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลปลายพระยา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

........................................... 
   

ด้วยกระทรวงการคลังได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในเป็นไปตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ          
พ.ศ. 2561 และให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ  โดยเทศบาลตำบลปลายพระยาถือเป็นหน่วยงานของรัฐ       
ตามหลักเกณฑ์นี้ ซึ ่งหลักเกณฑ์ฯ กำหนดให้ จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และส่งให้
นายอำเภอเพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้นดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผล    
การควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ เพ่ือส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
 

  เพื ่อให้การควบคุมภายในของเทศบาลตำบลปลายพระยาบรรลุว ัตถุประสงค์ด้านการ
ดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ และสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลปลายพระยา ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้ 
 

1. นายอำนวย  สงบุตร  ปลัดเทศบาล   ประธานกรรมการ 
  2. นายไพสิทธิ์  สุวรรณฤทธิ์ รองปลัดเทศบาล   กรรมการ 
  3. นางสาวผกาวรรณ สิทธิสาร  หัวหน้าสำนักปลัด  กรรมการ 
  4. นางสมจิตร  หมุกแก้ว ผู้อำนวยการกองคลัง  กรรมการ 
  5. นายวสันต์  รักษ์แดง  ผู้อำนวยการกองช่าง  กรรมการ 
  6. นายชัยยุทธ    ลักษณะปิยะ ผู้อำนวยการกองการศึกษา กรรมการ 
  7. นางสาววิลาวรรณ   ช่อชั้น  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ  
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

  8. นายพิชัย    เพ็งนาค  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน    
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ 
กองสวัสดิการสังคม  กรรมการ 
 
 

/10. นางสาว… 
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  9. นางสาวกรรณิการ์ ทุ่มแก้ว  หัวหน้าฝ่ายแผนงาน 

และงบประมาณ           เลขานุการ 
10. นางสาวกัลยาณี  จันทร์ฉีด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
          กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ให้คณะกรรมการควบคุมภายในมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน 
2. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของเทศบาลตำบล       

ปลายพระยา 
3. รวบรวม พิจารณากลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของ

เทศบาลตำบลปลายพระยา 
4. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เก่ียวข้อง 
5. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลปลายพระยา         

เสนอนายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยาพิจารณา และส่งให้นายอำเภอปลายพระยาภายในระยะเวลา            
ที่กำหนด 

 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  
 สั่ง ณ วันที่  2  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 
 
 
      
                        (นายจเร  ปานจีน) 
              นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา 
 



   
 
 

- สำเนาคู่ฉบับ - 
 
 
 

คำสั่งเทศบาลตำบลปลายพระยา 
ที่ 304/2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในสำนักปลัดเทศบาลตำบลปลายพระยา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

........................................... 
   

ตามท่ีเทศบาลตำบลปลายพระยาได้มีคำสั่งที่ 303/๒๕๖๒ ลงวันที่ 2 ตุลาคม ๒๕๖๒ แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลปลายพระยาเพื่อปฏิบัติหน้าที่จัดทำรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน และส่งให้นายอำเภอเพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้นดำเนินการ
รวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผล จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ เพื่อส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วัน    
สิ้นปีงบประมาณ นั้น 
 

  เพื่อให้การประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของเทศบาลตำบลปลายพระยาบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 สำนักปลัดเทศบาลตำบลปลายพระยา 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้ 
 

  1. นางสาวผกาวรรณ สิทธิสาร  หัวหน้าสำนักปลัด      ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวเจนจิรา สังข์โชติ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ      กรรมการ 
  3. นายไชยา   อุศมา  นิติกรปฏิบัติการ        กรรมการ 
  4. นางสาวกรรณิการ์ ทุ่มแก้ว  หัวหน้าฝ่ายแผนงาน 

และงบประมาณ   กรรมการ/เลขานุการ 
  5. นางสาวกัลยาณี จันทร์ฉีด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ปฏิบัติการ      กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ให้คณะกรรมการควบคุมภายในมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัดเทศบาลตำบลปลายพระยา 
2. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของสำนักปลัดเทศบาล

ตำบลปลายพระยา 
3. รวบรวม พิจารณากลั ่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวม     

ของสำนักปลัดเทศบาลตำบลปลายพระยา 
4. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เก่ียวข้อง 
 
 

/5. จัดทำ… 
 



- 2 - 
 

5. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัดเทศบาลตำบลปลายพระยา         
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลปลายพระยา  
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  
 สั่ง ณ วันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 
 
 

 
      
                        (นายจเร  ปานจีน) 
              นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา 
 



   
 
 

- สำเนาคู่ฉบับ - 
 
 
 

คำสั่งเทศบาลตำบลปลายพระยา 
ที่ 305/2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน กองคลัง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

........................................... 
   

ตามท่ีเทศบาลตำบลปลายพระยาได้มีคำสั่งที่ 303/๒๕๖๒ ลงวันที่ 2 ตุลาคม ๒๕๖๒ แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลปลายพระยาเพื่อปฏิบัติหน้าที่จัดทำรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน และส่งให้นายอำเภอเพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้นดำเนินการ
รวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผล จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ เพื่อส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วัน    
สิ้นปีงบประมาณ นั้น 
 

  เพื่อให้การประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของเทศบาลตำบลปลายพระยาบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กองคลังจึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้ 
 

  1. นางสมจิตร  หมุกแก้ว ผู้อำนวยการกองคลัง      ประธานกรรมการ 
  2. นางจันทรา  สูกี ้  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง      กรรมการ 
  3. นางสาวณัฐวด ี จอมชนะ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรรมการ/เลขานุการ 
 

ให้คณะกรรมการควบคุมภายในมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง 
2. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของกองคลัง 
3. รวบรวม พิจารณากลั ่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวม     

ของกองคลัง 
4. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับคณะกรรมการ 
 
 
 
 

/5. จัดทำ… 
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5. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลปลายพระยา  
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  
 สั่ง ณ วันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 
 
 
              (นายจเร  ปานจีน) 
              นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา 
 



   
 
 

- สำเนาคู่ฉบับ - 
 
 
 

คำสั่งเทศบาลตำบลปลายพระยา 
ที่ 306/2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน กองช่าง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

........................................... 
   

ตามท่ีเทศบาลตำบลปลายพระยาได้มีคำสั่งที่ 303/๒๕๖๒ ลงวันที่ 2 ตุลาคม ๒๕๖๒ แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลปลายพระยาเพื่อปฏิบัติหน้าที่จัดทำรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน และส่งให้นายอำเภอเพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้นดำเนินการ
รวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผล จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ เพื่อส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วัน    
สิ้นปีงบประมาณ นั้น 
 

  เพื่อให้การประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของเทศบาลตำบลปลายพระยาบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กองช่างจึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้ 
 

  1. นายวสันต ์  รักษ์แดง  ผู้อำนวยการกองช่าง      ประธานกรรมการ 
  2. นายณรงค์ชัย  เบียดตะคุ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง      กรรมการ 
  3. นายไชยา   อุศมา  นิติกรปฏิบัติการ        กรรมการ 
  4. นางสาวณัฐวนันท ์ พลายชนะ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  กรรมการ/เลขานุการ 
 

ให้คณะกรรมการควบคุมภายในมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง 
2. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของกองช่าง 
3. รวบรวม พิจารณากลั ่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวม     

ของกองช่าง 
4. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับคณะกรรมการ 
 
 
 
 

/5. จัดทำ… 
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5. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลปลายพระยา  
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  
 สั่ง ณ วันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 
 
      
                        (นายจเร  ปานจีน) 
              นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา 
 

 



   
 
 

- สำเนาคู่ฉบับ - 
 
 
 

คำสั่งเทศบาลตำบลปลายพระยา 
ที่ 307/2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน กองการศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

........................................... 
   

ตามท่ีเทศบาลตำบลปลายพระยาได้มีคำสั่งที่ 303/๒๕๖๒ ลงวันที่ 2 ตุลาคม ๒๕๖๒ แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลปลายพระยาเพื่อปฏิบัติหน้าที่จัดทำรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน และส่งให้นายอำเภอเพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้นดำเนินการ
รวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผล จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ เพื่อส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วัน    
สิ้นปีงบประมาณ นั้น 
 

  เพื่อให้การประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของเทศบาลตำบลปลายพระยาบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กองการศึกษาจึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี ้
 

  1. นายชัยยุทธ  ลักษณะปิยะ ผู้อำนวยการกองการศึกษา     ประธานกรรมการ 
  2. นางดารารัตน์  อ้นชู  ครู คศ.2             กรรมการ 
  3. นางสาวทัศนีย์ บรรพบุตร ครู คศ.2             กรรมการ 
  4. นางสาวจำเรียง ถิ่นเขาต่อ ครู คศ.1             กรรมการ 
  5. นางนิราพร  ปากลาว  ครู คศ.1 
  6. นางสาวอรอุมา บุญชิตร  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ       กรรมการ
  7. นางอาภัสร  หนูเอียด  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

                 กรรมการ/เลขานุการ 
 

ให้คณะกรรมการควบคุมภายในมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษา 
2. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของกองการศึกษา 
3. รวบรวม พิจารณากลั ่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวม     

ของกองการศึกษา 
4. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับคณะกรรมการ 
 
 

/5. จัดทำ… 
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5. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกองการศึกษา เพื ่อเสนอต่อ
คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลปลายพระยา  
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  
 สั่ง ณ วันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 
 
      
                        (นายจเร  ปานจีน) 
              นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา 
 

 



   
 
 

- สำเนาคู่ฉบับ - 
 
 
 

คำสั่งเทศบาลตำบลปลายพระยา 
ที่ 308/2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

........................................... 
   

ตามท่ีเทศบาลตำบลปลายพระยาได้มีคำสั่งที่ 303/๒๕๖๒ ลงวันที่ 2 ตุลาคม ๒๕๖๒ แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลปลายพระยาเพื่อปฏิบัติหน้าที่จัดทำรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน และส่งให้นายอำเภอเพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้นดำเนินการ
รวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผล จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ เพื่อส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วัน    
สิ้นปีงบประมาณ นั้น 
 

  เพื่อให้การประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของเทศบาลตำบลปลายพระยาบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้ 
 

  1. นางสาววิลาวรรณ ช่อชั้น  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
       รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
       และสิ่งแวดล้อม       ประธานกรรมการ 
  2. นางสาวโชติกา แจ่มสกุล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ       กรรมการ 
  3. นางอมิตา  เพชรทอง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ     เลขานุการ 
  4. นายบุญยัง  พลพา  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ        ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ให้คณะกรรมการควบคุมภายในมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
2. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม 
3. รวบรวม พิจารณากลั ่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวม     

ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
4. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับคณะกรรมการ 
 
 

/5. จัดทำ… 
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5. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลปลายพระยา  
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  
 สั่ง ณ วันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 
 
      
                        (นายจเร  ปานจีน) 
              นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา 
 

 



   
 
 

- สำเนาคู่ฉบับ - 
 
 
 

คำสั่งเทศบาลตำบลปลายพระยา 
ที่ 309/2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน กองสวัสดิการสังคม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

........................................... 
   

ตามท่ีเทศบาลตำบลปลายพระยาได้มีคำสั่งที่ 303/๒๕๖๒ ลงวันที่ 2 ตุลาคม ๒๕๖๒ แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลปลายพระยาเพื่อปฏิบัติหน้าที่จัดทำรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน และส่งให้นายอำเภอเพื่อให้คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้นดำเนินการ
รวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผล จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ เพื่อส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วัน    
สิ้นปีงบประมาณ นั้น 
 

  เพื่อให้การประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของเทศบาลตำบลปลายพระยาบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 กองสวัสดิการสังคมจึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้ 
 

  1. นายพิชัย  เพ็งนาค  หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน      ประธานกรรมการ 
       รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
  2. นางสาวภัคภิณญา เพ็งนาค  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ      กรรมการ 
  3. นางสาวสุพรรณิการ์ ศรีสุวรรณ ผู้ช่วยนักโภชนาการ         กรรมการ/เลขานุการ 
 

ให้คณะกรรมการควบคุมภายในมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
1. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม 
2. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของกองสวัสดิการสังคม 
3. รวบรวม พิจารณากลั ่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวม     

ของกองสวัสดิการสังคม 
4. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับคณะกรรมการ 
 
 
 
 

/5. จัดทำ… 
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5. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกองสวัสดิการสังคม เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในเทศบาลตำบลปลายพระยา  
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  
 สั่ง ณ วันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 

 
 
      
                        (นายจเร  ปานจีน) 
              นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา 
 

 



   
 
 

- สำเนาคู่ฉบับ - 
 
 
 

คำสั่งเทศบาลตำบลปลายพระยา 
ที่ 312/2562 

เรื่อง  แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน ของเทศบาลตำบลปลายพระยา 
........................................... 

   

เพื่อให้การตรวจสอบภายในหน่วยงานของเทศบาลตำบลปลายพระยา ดำเนินการเป็นไปดว้ย
ความเรียบร้อย เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ตามความในมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๑        
ให้หน่วยของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที ่กระทรวงการคลังกำหนด ซึ ่งหลักเกณฑ์นี ้เร ียกว่า “หลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ           
พ.ศ. ๒๕๖๑” ไว้แล้วนั้น ให้สำนัก/กอง ติดตามความพอเพียงของระบบควบคุมภายใน โดยปรับปรุงพัฒนา   
ระบบควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจและนโยบายของรัฐ กระทรวงมหาดไทย
และตามแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลปลายพระยา เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงให้เหมะสม
กับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป แล้วรายงานผลตามรูปแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด
พร้อมจัดส่งรายงานการติตตามประเมินผลให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของเทศบาลตำบล
ปลายพระยา 

เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยตรวจสอบภายใน    
ดำเนินการด้วยความเรียร้อย ถูกต้องตามมาตฐานการควบคุมกายใน จึงขอแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในหน่วยงาน 
คือนายไพสิทธิ์ สุวรรณฤทธิ์ ตำแหน่ รองปลัดเทศบาล เป็นผู้ตรวจสอบภายใน โดยมีหน้าที่ ดังนี้ 

๑. จัดทำแผนตรวจสอบประจำปี 
๒. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สิน

รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่น ๆ ให้เป็นตามโยบาย กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับคำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี
ตลอดจนตรวจสอบระบบดูแล รักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่า
เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลและประหยัด 

๓. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยนับ
ตรวจถูกต้องตามท่ีผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะ 

๔. เมื่อดำเนินการตรวจสอบภายในตามแผนแล้วเสร็จ ให้ส่งรายงานผลการตรวจสอบภายใน
ให้จังหวัดทราบ เพ่ือจะได้ทราบปัญหาและหาวิธีหรือแนวทางแก้ไข 

 

ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่งณวันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2๕๖๒ 
 
 
      
                        (นายจเร  ปานจีน) 
              นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา 


