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  ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง โดยให้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังกล่าว กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖1 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 
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ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ     
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  มาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 
และการบริหารจัดการความเส่ียง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด 
ตามบทบัญญัติดังกล่าว กระทรวงการคลังจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 3 
ตุลาคม ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมากที่ กค ๐๔๐๙.๓/       
ว ๑๐๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลและบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน      
ด้านการรายงาน ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและด้านการบริหารงาน ตามบทบัญญัติ    
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นำหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาเป็นกรอบแนวทางในการกำหนด ประเมินและปรับปรุงระบบการรายงานผลการ
ประเมินการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 เป็นต้นไป  
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บทที่ 1  ส่วนนำ 
 
1. ประวัติความเป็นมา เทศบาลตำบลปลายพระยา 

 1.1 ที่ต้ังของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล (แผนที่ประกอบ) 
เทศบาลตำบลปลายพระยา จัดตั้งโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสุขาภิบาล     

ปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2536 ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล
ปลายพระยา ตามพระราชบัญญัติเปล่ียนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542  
โดยที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยา ประกอบด้วย 

หมู่ที ่๑ บ้านปากน้ำ  
หมู่ที่ 5 บ้านหัวควนและบ้านหน้าอำเภอ 
หมู่ที่ 6 บ้านบางเหียนและบ้านทุ่ง 
หมู่ที่ 7 บ้านหาดถั่ว  
หมู่ที่ 9 บ้านหน้าสวน     
ทิศเหนือ เขตติดต่อคือ หมู่ที่ 9 องค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา 

จังหวัดกระบ่ี 
ทิศใต้ เขตติดต่อคือ หมู่ที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัด

กระบ่ี 
ทิศตะวันออก เขตติดต่อคือ หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา 

จังหวัดกระบ่ี 
ทิศตะวันตก เขตติดต่อคือ หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา 

จังหวัดกระบ่ี 
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แผนที่แสดงแนวเขตชุมชนในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยา  
2 
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 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
อำเภอปลายพระยาเป็นที่ราบสูงและที่ราบเนินเขา มีภูเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อนอยู่เป็นจำนวน

มาก พ้ืนที่อำเภอปลายพระยาถูกขนาบด้วยเทือกเขาซึ่งเป็นเขตติดต่อระหว่างอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงเกือบ
ทุกด้าน ดังนี้ 

ทิศเหนือติดต่อกับ อำเภอพนม และอำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอเขาพนม อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบ่ี 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบ่ี 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบ่ี และอำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 

 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศของอำเภอปลายพระยามีฝนตกชุกตลอดปีอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือน

ตุลาคม เพราะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน มี 2 ฤดู คือ ฤดูฝน        
เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – เดือนธันวาคม และฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนเมษายน อุณหภูมิเฉล่ีย 
16.9 – 37.3 องศาเซลเซียล  
 1.4 ลักษณะของดิน 

สภาพดินโดยส่วนใหญ่ในเขตจะมีลักษณะดินเป็นดินร่วนและดินลูกรัง เหมาะสำหรับปลูกพืชสวน
สำนักงานเทศบาลตำบลปลายพระยา ตั้งอยู่ที่ 122/3 หมู่ 5 ถนนอ่าวลึก – พระแสง ตำบลปลายพระยา 
อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี (ตั้งอยู่ศูนย์ราชการอำเภอปลายพระยา) โทรศัพท์ ๐ 7568 7141 โทรสาร           
๐ 7568 7480 

 
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง  

 เทศบาลได้จัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาล มีทั้งหมด 7 ชุมชน แต่ละชุมชนจะมีประธานชุมชน และแกนนำ
ชุมชนซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการ
เลือกตั้งเป็นอย่างดี เช่น การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2553 มีจำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งทั้งส้ิน 
5,053 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 3,053 คิดเป็นร้อยละ 75.3 ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมือง
ค่อนข้างสูง มีจุดที่น่าสังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิกสภา นายกเทศมนตรี โดยเฉพาะการคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน การแก้ไขปัญหาของเทศบาลคือ ขอความ
ร่วมมือผู้นำ เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่รับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานให้อำเภอทราบ   
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทำได้และทำไม่ได้ให้
ประชาชนได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเทศบาลก็ได้พยายามแก้ไข โดยเรื่องจากการประชุมประชาคม
ท้องถิ่นทุกชุมชนในเขตเทศบาล ในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล จากผลการประชุมทุกครั้งที่เทศบาลจัดขึ้น   
มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย ส่งผลให้เทศบาลดำเนินงานตามความ
ต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับและมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล นอกจากนี้ เทศบาลได้จัด
โครงการอบรมศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล โครงการอ่ืน ๆ สำหรับ
ประชาชนอีกหลายโครงการ เพ่ือนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาเทศบาลให้เจริญเท่าเทียมกับ
เทศบาลอ่ืน ๆ และเทศบาลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
โครงการที่เกินศักยภาพขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน           
มีอัตรากำลังพนักงานเทศบาลจำกัดในการบริหารจัดการและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ เพ่ือจัดบริการ
สาธารณะและบริการประชาชน โดยเทศบาลแบ่งเขตการปกครอง ดังนี้ 
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 ๒.๑ เขตการปกครอง 
เทศบาลตำบลปลายพระยา จัดตั้งโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งสุขาภิบาล

ปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2536 ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล  
ปลายพระยา ตามพระราชบัญญัติเปล่ียนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 
เทศบาลแบ่งเขตการปกครองดังนี้ 

ชุมชนที่ ๑ ชุมชนบ้านปากน้ำ (หมู่ที่ ๑)  
ชุมชนที่ ๒ ชุมชนบ้านหัวควนสามัคคี (หมู่ท่ี 5) 
ชุมชนที่ ๓ ชุมชนบ้านหน้าอำเภอ (หมู่ที่ 5) 
ชุมชนที่ ๔ ชุมชนบ้านบางเหียน (หมู่ที่ 6) 
ชุมชนที่ ๕ ชุมชนบ้านทุ่งพัฒนา (6) 
ชุมชนที่ ๖ ชุมชนบ้านหาดถั่ว (หมู่ที่ 7)  
ชุมชนที่ 7 ชุมชนบ้านหน้าสวน (หมู่ท่ี 9)  

๓. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรในเขตเทศบาล  

เทศบาลตำบลปลายพระยามีข้อมูลเกี่ยวกับประชากร ดังนี้ 
 

 ตารางที่ 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 โดยสามารถแจกแจง     
ตามช่วงอายุ และแบ่งเป็นเพศชาย – หญิง ดังนี้ 
 

  ตารางที่ 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 เขียน
ภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ ๖ – ๑๔ ปี ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ได้เรียน
ต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ ๙๙ ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
ปัญหาคือ ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ ๆ ได้ การแก้ปัญหาของเทศบาล ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ และร่วมกัน
จัดกิจกรรมต่าง ๆ กับทางโรงเรียน 
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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 307 2,240 973 3,520 

   ที่มา: กองการศึกษา 
 
   ตารางที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการด้านการศึกษา 

รายช่ือโรงเรียน ระดับการศึกษา เนื้อที ่ ครู 
(คน) 

ลูกจ้าง 
(คน) 

นักเรียน 
(คน) 

1. โรงเรียนอนุบาลคณาพร 
(เอกชน) 

อนุบาล - 
ประถมศึกษา 

9 ไร่ 50 10 973 

2. โรงเรียนบ้านบางเหียน 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. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลชุมชนหาดถั่ว  

ก่อนวัยเรียน ใช้อาคารเรียนของ 
ร.ร. ชุมชนวัดหาดถั่ว 

2 1 69 

8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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 มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ

ประชาชนกลุ่มเส่ียง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน โรคเอดส์  โรค
ไข้เลือดออก มือ – ปาก – เท้าในเด็ก และโรคอ่ืน ๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล ปัญหาคือ
ประชาชนบางรายไม่ไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี การแก้ไขปัญหา คือ เทศบาลหน่วยงานสาธารณสุข 
และโรงพยาบาล ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่อง สุขภาพและมีการจัดตั้ง
ธนาคารสุขภาพ ซ่ึงประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
 
   ตารางที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรด้านสาธารณสุขและสุขาภิบาลในพ้ืนที่เทศบาลตำบลปลายพระยา 

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: กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
 
    ตารางที่ 6 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนสถานรักษาพยาบาลในเขตเทศบาล 

รายการข้อมูล 
จำนวน 
(แห่ง) หมายเหตุ 

อยู่ในสังกัดเทศบาล อยู่ในสังกัดหน่วยงานอ่ืน 
1. ศูน ย์บริการสาธารณ สุข/
สถานีอนามัย 

- 1  

2. โรงพยาบาล - 1 

3. คลินิก - 3 

4. จำนวนเตียงผู้ป่วย 
ในสถานพยาบาลทุกแห่ง 
ในเขตเทศบาล 

- 30 

    ที่มา: กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที่ 7 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในเขตเทศบาลโรคที่ประชากรในเขต 
              เทศบาลที่ป่วยเป็น 3 อันดับแรก 

โรคที่ไม่ติดต่อ ชื่อโรคที่ติดต่อ หมายเหตุ 

1. โรคอุจจาระร่วง 1. โรคตาแดง  

2. โรคปอดบวม 2. โรคไข้เลือดออก  

3. โรคบิด 3. โรคไข้หวัดใหญ่  

    ที่มา: กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
 
 ๔.๓ อาชญากรรม 

เทศบาลมีอาชญากรรมเกิดขึ้นน้อยมากจะมีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน และทำลาย
ทรัพย์สินของราชการ ซึ่งเทศบาลก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว ด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
(CCTV)  
 
ตารางที่ 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 จังหวัดกระบ่ี 
 
๕. ระบบบริการพื้นฐาน 

 5.1 การคมนาคมขนส่ง (ทางบก, ทางน้ำ, ทางราง ฯลฯ) 
ในเขตเทศบาลมีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่เทศบาลส่วนใหญ่จะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก     

โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย เทศบาลตำบลปลายพระยา    
อยู่ห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดกระบ่ี ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 68 กิโลเมตร ตามเส้นทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 4009 ระยะทางจากเทศบาลตำบลปลายพระยาถึงกรุงเทพมหานครประมาณ 900 
กิโลเมตร 
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ตารางท่ี 9 ข้อมูลเกี่ยวกับถนนเขตเทศบาลตำบลปลายพระยา 

ลำดับ ชื่อถนน/สาย/ซอย 

ชนิดถนน 

แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 
(เมตร) 

คอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

 
(เมตร) 

ลูกรัง 
 
 

(เมตร) 

รวม 
 
 

(เมตร) 
1 ซอยปากน้ำ 600 0 0 600 
2 ซอยบ้านควน 260 200 115 575 
3 ซอยหัวควน 0 200 300 500 
4 ซอยตากล้ิง 0 327 90 417 
5 ซอยโรงน้ำ 0 325 0 325 
6 ซอยวังจา 0 200 300 500 

7 
ซอยสุวรรณโชติเชื่อมทางหลวง
แผ่นดิน 4197 

525 626 0  1,151.00  

8 ซอยเทศบาล 1 0 100 0 100 
9 ซอยเทศบาล 2 210 0 0 210 

10 ซอยเทศบาล 2/1 0 40 0 40 
11 ซอยเทศบาล 3 0 238 0 238 
12 ซอยเทศบาล 3/1 0 42 0 42 
13 ซอยเทศบาล 4 0 159 0 159 
14 ซอยเทศบาล 4/1 0 44 0 44 
15 ซอยเทศบาล 5 0 123 0 123 
16 ซอยเทศบาล 5/1 0 47 0 47 
17 ซอยเทศบาล 6 0 100 0 100 
18 ซอยเทศบาล 7 0 125 0 125 
19 ซอยเทศบาล 8 0 174 0 174 
20 ซอยเทศบาล 9 0 522 0 522 
21 ซอยอุดมศรี 345 0 0 345 
22 ซอยบางแก้วใต้ 0 500 0 500 
23 ซอยบางแก้วใต้ 1 0 66 0 66 
24 ซอยบางแก้วใต้ 2 0 66 0 66 
25 ซอยโรงเชือดไก่ 400 0 0 400 
26 ซอยเริ่มเจริญ 196 0 0 196 
27 ซอยราษฎร์อุทิศ 240 0 0 240 
28 ซอยน้ำซ่ำ 750 0 0 750 
29 ซอยประปา – อำเภอ 370 0 0 370 
30 สายข้างสวนสุขภาพ 0 225 0 225 
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ตารางท่ี 9 ข้อมูลเกี่ยวกับถนนเขตเทศบาลตำบลปลายพระยา (ต่อ)  

ลำดับ ชื่อถนน/สาย/ซอย 

ชนิดถนน 

แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 
(เมตร) 

คอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

 
(เมตร) 

ลูกรัง 
 
 

(เมตร) 

รวม 
 
 

(เมตร) 
31 สายห้องสมุดประชาชน – ประปา 0 197 0 197 
32 สายหน้าอำเภอ – เทศบาลฯ 0 305 0 305 
33 ซอยหนองใหญ่ 441 39 0 480 
34 ซอยประทีปอุทิศ 0 216 0 216 
35 ซอยโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ 343 0 0 343 

36 
ทางเข้า – ออกโรงเรียน 
ปลายพระยาฯ 

143 0 0 143 

37 ซอยสหปาล์ม 850 0 0 850 
38 ซอยโชคดี 0 500 0 500 
39 ซอยโพธิ์งาม 0 656 0 656 
40 ซอยร่วมใจ – ซอยประชาร่วมใจ 0 928 0 928 
41 ซอยหนองทุ่ง 0 500 0 500 
42 ซอยสามราษฎร์ 580 216 0 796 
43 ซอยตาแนม 0 140 552 692 
44 ซอยหาดถั่ว 0 582 0 582 
45 ซอยวัดบางเงิน 0 239 0 239 
46 ซอยเขาไม้แก้ว 0 500 0 500 
47 ซอยไทรห่อเชื่อมวัดบางเงิน 0  1,075.00  340  1,415.00  
48 ซอยเขายอ 0 588 0 588 
49 ซอยหัวเชี่ยว 0 1,095 0  1,095  
50 ซอยช่องหลำ 600 0 0 600 
51 ซอยฝายคลอง 0 150 0 150 
52 สายสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 0 408 0 408 

53 
ซอยคุณเจียรวานิช (สีซอ 1 –  
คลองพวน) 0 855 0 855 

54 ซอยสีซอย 2 0 395 0 395 

55 
ซอยตลาดใหม่ – ร.ร.อนุบาล
เทศบาลฯ 

0 333 0 333 

56 ซอยค่ายมวย 0 60 780 840 
57 ซอยคุรุสัมพันธ์ 0 166 0 166 
58 สายหน้าอาคารศูนย์เรียนรู้เทศบาลฯ 0 43 0 43 
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ตารางท่ี 9 ข้อมูลเกี่ยวกับถนนเขตเทศบาลตำบลปลายพระยา (ต่อ)  

ลำดับ ชื่อถนน/สาย/ซอย 

ชนิดถนน 

แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 
(เมตร) 

คอนกรีต 
เสริมเหล็ก 

 
(เมตร) 

ลูกรัง 
 
 

(เมตร) 

รวม 
 
 

(เมตร) 
59 ซอยประเสริฐอุทิศ 0 0 120 120 
60 ซอยโชคด ี– โพธิ์งาม 0 0 700 700 
61 ซอยโพธิ์งาม – หนองทุ่ง 0 785 0 785 

62 
สายเทศบาล 9 – เชื่อมบาง
แก้วใต้ 0 0 369 369 

63 
ซอยแยกโรงเรียนอนุบาลฯ - 
เชื่อมบ้านมั่นคง 887 0 0 887 

64 ซอยนำเจริญ – ประปา 570 0 0 570 
65 ซอยเขาบัว 0 0 450 450 

66 
ซอยข้างลานเทกิ๊ฟแอนด์กรีน 
– ซอยโรงน้ำฯ 

0 0 316 316 

67 ซอยสามราษฎร์ – ค่ายมวย 0 0 280 280 
รวม 8,310.00  15,420.00  4,712.00  28,442.00  

  ที่มา: กองช่าง 
 
 ๕.๒ การไฟฟ้า 

การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้า 
ส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความ
ต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ เทศบาลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน 
การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลาย ๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่     
และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้  เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ ไว้แล้ว และได้แจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน ปัจจุบันในเขต
เทศบาลมีไฟฟ้าใช้ ดังนี้ 
 ๕.๓ การประปา 

ประชาชนในเขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลปลายพระยา ได้ใช้น้ำจากจากการประปาส่วนภูมิภาค    
เกือบครบทุกครัวเรือน ยังขาดครัวเรือนซึ่งพ่ึงก่อสร้างบ้านใหม่ ในเขตพ้ืนที่ที่ยังไม่ได้ขยายเขตประปา ทั้งนี้ 
เทศบาลก็ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการขยายเขตประปาไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทุกปี  จากการสำรวจ
เทศบาลตำบลปลายพระยามีครัวเรือนทั้งส้ิน 2,312 ครัวเรือน ไม่มีน้ำประปาใช้ 8 ครัวเรือน 

 ๕.4 โทรศัพท์ 
เครือข่ายโทรศัพท์และสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในพ้ืนที่ก็จะเป็นของผู้ให้บริการ TT&T, TOT, 

CAT และ 3BB ส่วนใหญ่ประชาชนจะใช้โทรศัพท์มือถือซึ่งก็มีทั้งระบบ AIS, True และ DTAC 
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 ๕.5 ไปรษณีย์หรือการส่ือสารหรือการขนส่ง และวัสดุครุภัณฑ์ 
เขตพ้ืนที่เทศบาลตำบลปลายพระยา มีไปรษณีย์ จำนวน ๑ แห่ง ให้บริการ เวลา ๐๘.๐๐ – 

๑๖.๐๐ น. ในวันจันทร์ – เสาร์ หยุดวันอาทิตย์ 

๖. ระบบเศรษฐกิจ 

 6.1 การเกษตร 
ภาพรวมด้านเศรษฐกิจโดยทั่วไป ประชาชนส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานการประกอบอาชีพเกษตรการทำ

สวนปาล์มน้ำมันและยางพารา เนื่องจากสภาพดิน และภูมิอากาศมีความเหมาะสม ดังนั้นรายได้หลักของคน
ส่วนใหญ่จึงมาจากภาคเกษตรกรรม รองลงมาเป็นอาชีพค้าขาย รับจ้างและรับราชการ 

 6.2 อุตสาหกรรม 
ในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยา มีโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร ได้แก่โรงงาน

ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี 

 6.3 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
มีธุรกิจพาณิชย์และการบริการโดยแยกรายละเอียดตามประเภท ดังนี้ 
- บริษัท      จำนวน   2   แห่ง    
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด     จำนวน   4   แห่ง   
- ธนาคาร      จำนวน   2   แห่ง     
- ร้านซ่อมรถ     จำนวน   28  แห่ง 
- โรงพิมพ์      จำนวน   2   แห่ง 
- ร้านตัดผม/เสริมสวย    จำนวน   22   แห่ง 
- ลานเทรับซื้อปาล์มน้ำมัน   จำนวน   8   แห่ง 
- ป๊ัมน้ำมันขนาดกลาง    จำนวน   2   แห่ง  
- ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า    จำนวน   3   แห่ง 
- ร้านจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การเกษตร   จำนวน   11   แห่ง 
- ร้านอาหารเครื่อง/ดื่ม    จำนวน  31   แห่ง 
- ทำอิฐบล็อก – ทำอิฐ    จำนวน   3   แห่ง 
- ร้านเสื้อผ้า – ขายเส้ือผ้า    จำนวน   15   แห่ง 
- ร้านขายเฟอร์นิเจอร์    จำนวน   5   แห่ง 
- ร้านคาร์แคร์     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 ในเชิงพานิชยกรรมในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยานั้นในพ้ืนที่

เทศบาลตำบลปลายพระยาประกอบด้วยชุมชน จำนวน 7 ชุมชน เขตที่มีธุรกิจพานิชยกรรม หนาแน่นอยู่ใน
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ชุมชนบ้านหน้าอำเภอส่วนพ้ืนที่บริเวณชุมชนอ่ืน ๆ เริ่มมีการขยายตัวของการประกอบธุรกิจพานิชยกรรม     
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการประกอบกิจการร้านค้าขนาดเล็กแนวถนนต่าง ๆ 

 6.8 แรงงาน 
ผู้ใช้แรงงานส่วนใหญ่รับจ้างทั่วไปเก่ียวกับการเกษตร ได้แก่ ยางพารา และปาล์มน้ำมัน 

 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับศาสนา 

- ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๙๘  
มีวัด จำนวน 1 แห่ง (วัดบางเหียน)   

- ผู้ที่นับศาสนาอ่ืน ๆ ร้อยละ ๒     

 7.2 ประเพณีและงานประจำปี 
- ประเพณีวันขึ้นปีใหม่    
- ถือศีลกินเจ 
- วันเด็กแห่งชาติ  
- บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
- ทอดกฐินสามัคคี   
- ประเพณีวันสงกรานต์    
- ประเพณีลอยกระทง    

- ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา  
- ประเพณีปากปีปากเดือน 
- ประเพณีวันสารทเดือนสิบ 

 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น   
ด้านแพทย์แผนไทย/สมุนไพร/หมอพ้ืนบ้าน ได้แก่ 

1) นายประดิษฐ์ พรหมสุวรรณ์    (มีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร) 
2) นายส้วน ศรีพนัง   (มีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพร) 
3) นางเสาวลักษณ์ เศียรอุ่น  (มีความรู้เกี่ยวกับนวดแผนโบราณ) 
4) นายกล่ิน มีสุวรรณ์  (มีความรู้เกี่ยวกับหมอพ้ืนบ้าน) 
5) นายกล่ิน 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 เกิดเกล้ียง  (มีความสามารถด้านดนตรีไทย) 
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ด้านงานฝีมือต่าง ๆ เช่น ช่างไม้ ช่างป้ัน ช่างแกะ หัตถกรรม/จักรสาน ทอผ้า ได้แก่ 
1) นายวันโน ไทยทอง  (มีความรู้ในด้านการเป็นช่างไม้) 
2) นางเสาวลี 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) นายสุพัจน์ สุกใส   (มีความรู้ในด้านพิธีกรรมทางศาสนา) 
3) นายฟอง ทองหนู   (มีความรู้ในด้านพิธีกรรมทางศาสนา) 
4) นางแดง จันทร์สุข  (มีความรู้ในด้านพิธีกรรมทางศาสนา) 
5) นายจบ ชัยสุวรรณ์  (มีความรู้ในด้านพิธีกรรมทางศาสนา) 
ภาษาถิ่น ส่วนมากร้อยละ ๙5 % พูดภาษาถ่ิน (ภาษาใต้)   

 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 8 สาย ได้แก่  
1) คลองอิปัน     ในพ้ืนที่ 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   
7) คลองบางบอน     ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 6   
8) คลองบางด้วน  ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 1   

 8.2 ทรัพยากรป่าไม้ และพื้นที่สาธารณะ  
ในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยามีป่าไม้และพ้ืนที่สาธารณะ คือ หมู่ที่ 7 ป่าบางหมากสาธารณะ

ประโยชน์ 
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 8.3 ทรัพยากรภูเขา  
ในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยามีเป็นลักษณะเป็นภูเขาขนาดเล็กส่วนใหญ่อยู่ในเขตพ้ืนที่ชุมชน

บ้านบางเหียน หมู่ที่ 6 

 8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ประกอบด้วย 
1) ทรัพยากรดิน ในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยา ทรัพยากรดินจะแตกต่างกันไปตามวัตถุ        

ต้นกำเนิดดิน ผืนดินที่ใช้เพาะปลูกมีลักษณะร่วนซุยเหมาะแก่การทำเกษตรกรรม ซึ่งพืชเศรษฐกิจที่สำคัญในเขต
เทศบาลตำบลปลายพระยา ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน และยางพารา  

2) ทรัพยากรน้ำ ในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยามีทรัพยากรน้ำที่สำคัญคือ คลองบางหลน        
ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ่าวลึก เพ่ือบริการประชาชนใน
เขตอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี 

3) ทรัพยากรภูเขา ในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยามีภูเขาน้อยใหญ่เรียงรายอยู่ทั่วไป ซึ่งเป็น
แหล่งอาศัยของสัตว์ป่าขนาดเล็กและต้นไม้ต่าง ๆ 

9. อ่ืน ๆ  
 เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
 9.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านและชุมชน 

  ตารางที่ 10 ข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้านและชุมชน 

ลำดับที่ ชุมชน 
จำนวน 

ครัวเรือน 
ประชากร พื้นที่ทำการเกษตร 

(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   

โดยมีรายละเอียด คือ 
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  ตารางที่ 11 ข้อมูลด้านการเกษตร 

ลำดับ
ที ่ 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 
 
 9.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 

ประชากรส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพทำการเกษตรจะปลูกพืชเศรษฐกิจ คือ ปาล์มน้ำมัน และ
ยางพารา โดยส่วนใหญ่จะใช้น้ำธรรมชาติจากน้ำฝน แหล่งน้ำที่ใช้จะมีด้วยกัน คือ คลองอิปัน คลองบางเหียน 
คลองบางพาบน้ำคลองบางหลน คลองปากน้ำ คลองทุ่งไหน คลองบางบอน และอ่างเก็บน้ำหัวควนสามัคคี 

 9.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
ประชาชนส่วนใหญ่ ใน เขตเทศบาลตำบลปลายพระยา ใช้น้ ำสำหรับ อุปโภค บริโภค              

จากน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค และแหล่งน้ำตามธรรมชาติ ซึ่งมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค 
ตลอดทั้งปีของประชาชนทั้ง 7 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านปากน้ำ ชุมชนบ้านหัวควนสามัคคี ชุมชนบ้านหน้าอำเภอ 
ชุมชนบ้านบางเหียน ชุมชนบ้านทุ่งพัฒนา ชุมชนบ้านหาดถั่ว และชุมชนบ้านหน้าสวน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
วิสัยทัศน์ : “ปลายพระยา เมืองสุขภาพ และองค์กรแห่งการเรียนรู้” 

พันธกิจ : 
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและการ

จัดบริการสาธารณะแก่ประชาชน ส่งเสริมอาชีพและพัฒนารายได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิต
ที่ด ีสู่สังคมสุขภาวะ และองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 ยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบ่ี   
มีทั้งหมด 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 
 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาคน คุณภาพชีวิต และสังคม 

 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
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 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 ด้อยโอกาสได้รับ
การดูแล และได้รับสวัสดิการตามความเหมาะสม 
 4) ประชาชนมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ 
 5) จำนวนครัวเรือนที่มีการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีรายได้เพ่ิมข้ึน จำนวน
กลุ่มอาชีพที่เพ่ิมข้ึน 
 6) จำนวนครัวเรือนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมและบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพ่ิมมากขึ้น 
 7) จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลเพิ่มข้ึน มีวัสดุครุภัณฑ์เพียงพอสำหรับให้บริการ
ประชาชน 

 ค่าเป้าหมาย 
1) มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

 2) ประชาชนมีความพึงพอใจในการได้รับการบริการสาธารณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

 กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ : 
1) การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร

และการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนสู่องค์กรและสังคมแห่งการเรียนรู้ 
2) การส่งเสริมและป้องกันการทุจริตขององค์กร ภาครัฐ ภาคประชาชน 
3) การสร้างเสริมและพัฒนาภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ภาคีร่วมและบูรณาการความร่วมมือ     

และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
4) การสร้างเสริมและพัฒนาองค์กรมีการบริหารจัดการตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
5) การสร้างเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ คุณธรรม และจริยธรรมให้แก่บุคลากรอง

เทศบาล 
6) พัฒนาการบริหารจัดการของเทศบาล/คิดค้นนวัตกรรมแปลกใหม่/และพัฒนาการแผนการ

บริการสาธารณะ 

7) การพัฒนา และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ : 
1) การสร้างเสริมและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้บริการประชาชน    

อย่างทั่วถึง เป็นธรรมและปลอดภัย เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว 

2) การจัดวางระบบผังเมืองรวม เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยว 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านพัฒนาคน คุณภาพชีวิต และสังคม : 
1) การเสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
2) การสนับสนุน ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ สถานที่ออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ 
3) การส่งเสริมและสนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและระบบการบริหาร การจัดการโรงเรียนตามหลักประกันคุณภาพ

การศึกษา 
5) การบูรณาการร่วมและสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 6) ส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัย 
 7) การจัดสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว : 
1) การส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เชื่อมโยง

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

ผลิตภัณฑ์เกษตร 
4) การสร้างเสริมและการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน สร้างความเข้มแข็งในกลุ่มเศรษฐกิจและ

สังคมในชุมชน โดยใช้วิธีการสหกรณ์เป็นแนวทางในการดำเนินงาน 
5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ระบบสหกรณ์เป็นกลไกในการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 
6) การสร้างเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม สัมมาชีพ     

และสุขภาพ สร้างเมืองผ่านให้เป็นเมืองพัก 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม : 
1) การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 
2) การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 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 
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๔. ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๕. การวัดผลสัมฤทธ์ิของงาน 
 

ปัจจัยความสำเร็จ : 
๑. ผู้บริหารเทศบาล 

๒. การรับรู้ ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ 
๓. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

๔. ประสานและสนับสนุนจากภาคีภาครัฐและเอกชน 

๕. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
 

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง : 
1. ผู้บริหารเทศบาล 

- ให้นโยบายและติดตามประเมินผล 

๒. เจ้าหน้าที่ในองค์กร 

- ร่วมเป็นคณะทำงาน  
3. ประชาชนในท้องถิ่น และผู้รับบริการอ่ืน ๆ  

- ร่วมเป็นคณะทำงาน ให้ข้อมูลและร่วมกำหนดความต้องการ 

 - หน่วยงานราชการ สนับสนุนข้อมูล ความรู้ทางวิชาการ 

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดำเนินการตามภารกิจ SWOT  

๑. การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength = S) สามารถสรุปเป็นข้อ ๆ ดังน้ี 
 ๑) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์การพัฒนาที่ครอบคลุมปัญหาความต้องการของชุมชน และเคารพก ฎ
กติกา ระเบียบกฎหมาย ยอมรับความเป็นจริงและแก้ไขปัญหาภายใต้ภาวะของข้อจำกัดได้เป็นอย่างดี 
 2) สมาชิกสภาท้องถิ่น มีความรู้และเข้าใจบทบาทอำนาจหน้าที่และมีความกระตือรือร้นต่อการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างด ี

3) พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างยอมรับแนวทางการบริหารและปฏิบัติตามบทบาท
อำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย และมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นในการมี    
ส่วนร่วมของการดำเนินงานทุกขั้นตอน 

4) เทศบาลตำบลปลายพระยา มีการบริหารจัดการเรื่องแผนฯ และงบประมาณภายใต้ความเข้าใจ
ตรงกันในบทบาทอำนาจหน้าที่ของทุกภาคส่วนในตำบลคือ ประชาคม ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ส่วนราชการจังหวัด อำเภอ โดยทุกฝ่ายยึดมั่นในระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัด 

5) สภาพส่ิงแวดล้อมทางการบริหาร ได้แก่ อุปกรณ์ อาคาร สถานที่ ระบบคมนาคม สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ สวัสดิการ การบริหารงานบุคคล อยู่บนพ้ืนฐานของความเหมาะสมความสำเร็จร่วมกัน              
มุ่งวัตถุประสงค์ของงาน ลดขั้นตอนการบริหารโดยการประสานงานภายใน และมอบหมายอย่างเป็นระบบ 
ตรวจสอบและควบคุมภายใต้กระบวนการที่เป็นที่ยอมรับกันได้ 

๖) องค์กรอยู่ใกล้ชิดประชาชน รู้ปัญหาความต้องการของพ้ืนที่เป็นอย่างดี มีงบประมาณสามารถ
บริหารจัดการเองได้ตามแผนงาน 

๗) เครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ตเข้าถึงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ทำให้ง่ายต่อการติดต่อส่ือสาร 
ประสานงานและพัฒนา 
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๒. การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness  = W) สามารถสรุปเป็นข้อ ๆ ดังน้ี 
 ๑) งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร และจัดเก็บเองไม่เพียงพอแก่การบริหารงาน 
 ๒) บุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน 
 ๓) บุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีอยู่ขาดประสบการณ์และความรู้ในการปฏิบัติงาน อันเป็นเหตุให้ถูกทักท้วง
จากผู้ตรวจสอบบ่อยครั้ง จึงจำเป็นต้องส่งเสริมให้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
 ๔) ปัญหาน้ำท่วม ในหน้าฝนช่วงฤดูน้ำหลาก 
 ๕) ปัญหาเรื่องวิถีชีวิตของชุมชนที่เปล่ียนแปลงไปเพราะการรับวัฒนธรรมของต่างชาติเข้ามา 
 ๖) เส้นทางการคมนาคมยังไม่สะดวกเท่าท่ีควร ถนนขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ 
 ๗) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนยังไม่ดีเท่าท่ีควร 
 ๘) ประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การดำรงชีพ เนื่องจากเป็นสังคมเกษตร 
 

๓. การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity = O) สามารถสรุปเป็นข้อ ๆ ดังน้ี 
1) ทำให้มีการซื้อขายเปล่ียนมืออสังหาริมทรัพย์สำหรับการอยู่อาศัยมากขึ้น  และผู้ที่เข้ามาประกอบ

กิจการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องมีมากขึ้น ส่งผลต่อการจัดภาษีและรายได้จากการจดทะเบียนนิติกรรม สร้างรายได้
ให้ท้องถิ่นมากข้ึน 

2) พ้ืนที่ตำบล(ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีสภาพภูมิประเทศเหมาะสมแก่การเกษตร เช่น การปลูก
พืช หรือเล้ียงสัตว์ จึงมีความเหมาะสมที่จะเป็นฐานการผลิตทางด้านเพื่อการบริโภคของคนส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ 

3) เทศบาลตำบลปลายพระยา มีสถานศึกษา การสาธารณูปโภคและการคมนาคมที่ดีทั้งตำบล มีการ
ขยายตัวของชุมชนเข้ามาอยู่อาศัยหนาแน่นมากขึ้น 

5) เป็นเส้นทางผ่านเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและมีชื่อเสียง ซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลจากจังหวัดมากจนเกิน    
จึงเหมาะสมที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจหรือแวะเที่ยวชมหาซื้อสินค้าทางการเกษตรหรือ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งเป็นฐานรายได้ทางเศรษฐกิจท้องถิ่นได้อย่างสม่ำเสมอ 

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

เปลี่ยนแปลงทางการเมือง ทำให้นโยบายต่าง ๆ เปลี่ยนไป 
 

ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินและลกูจ้าง พนักงานจ้าง 
จริยธรรมตามจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 “จรรยาบรรณ” หมายถึง ประมวลความประพฤติผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกำหนดขึ้นเพ่ือ
รักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก ซึ่งอาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ดังนั้น
จรรยาบรรณ จึงถือว่าเป็นมาตรฐานทางจริยธรรม ศีลธรรม ที่แต่ละอาชีพกำหนดขึ้น หากปฏิบัติตามมาตรฐาน
ดังกล่าวถือว่าเป็นมาตรฐานที่ดีเหมาะสม สำหรับพนักงานเทศบาล ซึ่งถือว่าเป็นข้าราชการประเภทหนึ่ง ดังนั้น
ควรจะถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข้าราชการ ซึ่งได้กำหนดไว้ดังนี้ 
๑. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
 ๑.๑ พนักงานเทศบาล พ่ึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงาน      
ส่วนตำบล เช่น อย่างน้อยต้องถือศีล 
 ๑.๒ พนักงานเทศบาล พึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์และไม่แสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ เช่น ไม่เรียกเปอร์เซ็นต์จากโครงการต่าง ๆ 
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 ๑.๓ พนักงานเทศบาล พึงมีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพ่ิมพูน
ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงานเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมาก
ขึ้น ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ โดยการเข้ารับการฝึกอบรมต่าง ๆ ตามที่ทางราชการจัดให้ 
 

๒. จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
๒.๑ พนักงานเทศบาล พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาคและปราศจากอคติ เช่น    

ให้การบริการแก่ประชาชนผู้บริการอย่างเสมอภาค 
๒.๒ พนักงานเทศบาล พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ รอบครอบ รวดเร็ว

ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการไม่ใช่เห็นแก่ประชาชนส่วนตัว 
หรือคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล 

๒.๓ พนักงานเทศบาล พึงปฏิบัติเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์ต่อทาง
ราชการอย่างเต็มที่ เช่น ต้องมาปฏิบัติงานตรงเวลาและอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการอย่างเต็มที่ 

๒.๔ พนักงานเทศบาล ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดสุดคุ้มค่า           
โดยระมัดระวังมิให้เสียหาย หรือส้ินเปลืองเย่ียงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง เช่น ใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการอย่างประหยัดและดูแลรักษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๓. จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน 
๓.๑ พนักงานเทศบาล พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงาน   

ของตน ทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยทำงานและการแก้ปัญหาร่วมกันรวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็น
ว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย 

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 ละเว้นจากการนำผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน  
 

๔. จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม 
๔.๑ พนักงานเทศบาล พึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความเป็นธรรม 

เอ้ือเฟ้ือ มีน้ำใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือไม่อยู่ในอำนาจ
หน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนำให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนท ราบว่า        
มีอำนาจหน้าที่เก่ียวกับเรื่องนั้น ๆ ต่อไป 

๔.๒ พนักงานเทศบาล พึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 
๔.๓ พนักงานเทศบาล พึงละเว้นจากการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชน

จะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มาติดต่อราชการ หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น      
หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่า ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่รับไว้มีมูลค่าเกินปกติวิสัย ก็ให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อดำเนินการตามสมควรแก่กรณ ี
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5. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล            
ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ กำหนดให้รัฐจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและ

จริยธรรมของข้าราชการและพนักงานหรือลูกจ้างอ่ืนของรัฐ  เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ        
และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบกับคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล  
ส่วนท้องถิ่น ได้มีประกาศ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทั่วไป
ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ ในการกำกับความประพฤติของตน  ดังนี้ 

๑) พึงดำรงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ 

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

เป็นหลัก 
๔) พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธ์ิของงานอย่างคุ้มค่า 
๕) พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างของเทศบาลตำบลปลายพระยา จะพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร โดยคำนึงถึงประโยชน์ของ
ราชการ และให้บริการประชาชนอย่างเสมอภาค



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองการศึกษา 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา 

(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น) 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

1.หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  
(นักบริหารงานทั่วไป ระดบัต้น)    
1.1 งานบริหารงานทั่วไป 

   - พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ) 
   - พนง.ขับรถยนต์บรรทุกน้ำ 
(ลูกจ้างประจำ) 
   - พนักงานขับรถยนต์ (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 งานแผนท่ีภาษแีละทะเบียน
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 
  - ผู้ช่วยเจา้พนักงานธุรการ (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) 
  - พนักงานขับรถยนต์ (ภารกิจ) 2 
อัตรา 
1.2  งานธุรการ 
  -  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (ภารกิจ) 
     

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 

1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
สาธารณสุข (นักบริหารงาน
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ระดบั
ต้น) 
1.1  งานสุขาภบิาลและอนามัย
ส่ิงแวดล้อม 

  -  พนักงานขับรถยนต์ (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. งานบริหารการศึกษา 

  -  เจ้าพนักงานธุรการ 
(ลูกจ้างประจำ) 
  -  ผช.จพง.ธุรการ (ภารกิจ) 
  -  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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 

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดบัต้น) 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

ระดับต้น) 
 

กองช่าง 

ผู้อำนวยการกองช่าง 
(นักบริหารงานชา่ง ระดับต้น) 

กองคลัง 

ผู้อำนวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น) 
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สำนักปลัดเทศบาล 

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานทั่วไป ระดบัต้น) 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(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 งานการเจ้าหน้าที ่
  - ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล (ภารกิจ) 
1.4 งานทะเบยีนราษฎร 
  - นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบติัการ 
  - ผู้ช่วยเจา้พนักงานทะเบียน (ภารกิจ) 
1.5 งานนิติการ 
   -  นิติกรปฏิบัติการ 
1.6 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
  - พนักงานขบัรถยนต์ (ภารกิจ)  
  - พนักงานดับเพลิง (ภารกจิ) 
  - พนักงานดับเพลิง (ทัว่ไป)  4 อัตรา 

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ 

2. หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
(นักบริหารงานทั่วไป ระดบัต้น) 
2.1  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

    -  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (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) 
 

ประเภท บริหารท้องถ่ิน อำนวยการท้องถ่ิน วิชาการ ทั่วไป 
ลูกจ้าง 

ประจำ 

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 
   - พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจา้งประจำ) 
   - พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ (ลกูจา้งประจำ) 
   - พนักงานขับรถยนต์ (ภารกิจ)  
   - ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ (ภารกิจ) 2 อัตรา 
   -  คนงาน (แม่ครัว) (ภารกจิ) 
1.2 งานธุรการ   
  - นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
  - ผู้ช่วยเจา้พนักงานธุรการ (ภารกิจ) 2 อัตรา 
  - ผู้ช่วยเจา้พนักงานประชาสัมพันธ์ (ภารกิจ) 
  - คนงาน (ทั่วไป) 
1.3  งานการเจา้หน้าที ่
   -  ผู้ชว่ยนักทรัพยากรบุคคล (ภารกิจ) 
1.4 งานทะเบยีนราษฎร 
   -  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ 
   -  ผู้ชว่ยเจา้พนักงานทะเบียน (ภารกจิ) 
1.5 งานนิติการ 
    -  นิติกรปฏิบัติการ  
1.6 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
  -  พนักงานขับรถยนต์ (ภารกิจ)  
  -  พนักงานดับเพลิง (ภารกิจ) 
  -  พนักงานดับเพลิง (ทั่วไป) 4 อัตรา 

  2.1  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
         - ผู้ชว่ยเจา้พนักงานธุรการ (ภารกิจ) 
 

  

     โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาล 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภท บริหารท้องถ่ิน อำนวยการท้องถ่ิน 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 - - 5 - - - 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 บริหารท้องถ่ิน อำนวยการท้องถ่ิน วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
ตามภารกิจ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

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

 

 

ฝ่ายการเงินและบัญช ี
2.  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี 
(นักบริหารงานการคลัง ระดบัต้น)  

 
1.1 งานผลประโยชน์ 
    -  ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ (ภารกิจ) 
1.2 งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

     -  ผช.จพง.ทะเบยีนและทรัพย์สิน (ภารกิจ) 

ฝ่ายบริหารงานคลัง 
1.  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง ระดบัต้น)  
 

ผู้อำนวยการกองคลัง 
(นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น)  
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โครงสร้างกองช่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภท บริหารท้องถ่ิน อำนวยการทอ้งถ่ิน วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
ตามภารกจิ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

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

- 
จำนวน - - - 1 1 - 1 - - - 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) 
  -  พนักงานขับรถยนต์ (ภารกิจ) 2 อัตรา 
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โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ประเภท บริหารท้องถ่ิน อำนวยการทอ้งถ่ิน 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 1 - - - - - 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม ระดับต้น) 

 

1.1  งานสุขาภบิาลและอนามัยส่ิงแวดล้อม 
  -  พนักงานขับรถยนต์ (ภารกิจ) 4 อัตรา 
  -  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ (ภารกิจ) 
  -  คนงาน (ทัว่ไป)  6 อัตรา 
  -  คนงานประจำรถขยะ (ทัว่ไป)  4  อัตรา 
 

1.2  งานธุรการ 
   -  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
   -  ผู้ชว่ยเจา้พนักงานธุรการ (ภารกิจ) 2 อัตรา 

 

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
1. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม ระดับต้น)  
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โครงสร้างกองการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                      
 

 

ประเภท บริหารท้องถ่ิน อำนวยการทอ้งถ่ิน 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 - - 3 1 - - - - - 

ประเภท 
ผู้อำนวยการ 
สถานศึกษา ครู ครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก 

หัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตาม
ภารกิจ 

พนักงานจ้างทั่วไป 

จำนวน 1 9 2 2 2 - 10 4 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
(นักบริหารการศึกษา ระดับต้น)  

 

1. งานบริหารการศึกษา 
  -  เจ้าพนักงานธุรการ (ลกูจ้างประจำ) 
  -  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกจิ) 
  -  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล (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 บริหารท้องถ่ิน อำนวยการทอ้งถ่ิน วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
ตามภารกจิ 

พนักงานจ้าง
ทั่วไป 

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

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)  
 

ฝ่ายพัฒนาชุมชน 
1. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน 
    (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  ระดับต้น) 

ฝ่ายสังคมสงเคราะห ์

2. หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ 
    (นักบริหารงานสวัสดิการสังคม  ระดับต้น) 

1.1 งานพัฒนาชุมชน 
      - เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ลูกจา้งประจำ) 
      - ผู้ชว่ยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 
       

2.1 งานสังคมสงเคราะห ์  
- นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
 

1.2 งานธุรการ 
       

2.2 งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
       



 

บทท่ี 2  

แบบฟอร์มการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 

แบบ ปค. ๑ 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(ระดับหน่วยงานของรัฐ) 

เรียน ....................(๑)............................. 

 

                          (๒)                            ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน 
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่    (๓)       เดือน                         พ.ศ.                 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนดซึ่ง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ   การควบคุมภายในสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่
เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกล่าว                   (๔)                     เห็นว่า การควบคุมภายในของ
หน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้  การกำกับดูแลของ                      
(๕)                             .          

 

 

 

                                          ลายมือชื่อ         (๖)                                                    . 
                                        ตำแหน่ง..............(๗).................................................................... 

                                                  วันที.่..(๘)........ เดือน................พ.ศ. ................. 

 

กรณีมีความเส่ียงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเส่ียงดังกล่าวใน
ปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ใหอ้ธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม ดังน้ี 

อย่างไรก็ดี มีความเส่ียงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน
ถัดไป สรุปไดด้ังนี้ 

1. ความเส่ียงทีม่ีอยู่ทีต่้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน (๙) 
    1.1.......................................................................................................................... ..... 
    1.2...................................... ......................................................................................... 
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน (๑๐) 
    2.1.......................................................................................................................... ..... 
    2.2............................................................................................................................... 
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คำอธิบายแบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค. ๑) 
 

 (๑) ระบุตำแหน่งผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ (เช่น คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัด 
นายอำเภอ หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด) หรือปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดของ
หน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี 

 (๒) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 

 (๓) ระบุวันเดือนปีส้ินรอบระยะเวลาการดำเนินงานประจำปีที่ได้ประเมินผลการควบคุมภายใน 

 (๔) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่ประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 

 (๕) ระบุตำแหน่งผู้กำกับดูแลของหน่วยงานของรัฐ (เช่น คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัด 
) หรือปลัดกระทรวงเจ้าสังกัดของหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี 

 (๖) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

 (๗) ระบุตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

 (๘) ระบุวันเดือนปีที่รายงาน 

 (๙) ระบุความเส่ียงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ 

(๑๐)   ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเส่ียงตาม (๙) ในปีงบประมาณหรือปี
ปฏิทินถัดไป 
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 กอง                       (1)                   .  เทศบาลตำบลปลายพระยา 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานส้ินสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

(2) 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(3) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

2. การประเมินความเส่ียง 
……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

3. กิจกรรมการควบคุม 

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

4. สารสนเทศและการส่ือสาร 
…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

5. กิจกรรมการติดตามผล 

…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………. 
 

 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

 

 

แบบ ปค.4 
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ผลการประเมินโดยรวม (4) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

ผู้รายงาน                      (5)                      . 

(                      (6)                     .) 

ตำแหน่ง                                            .     

วันที่     (7)      เดือน                  พ.ศ.          .   

 

คำอธิบายแบบรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 4) 
 (๑) ระบุชื่อสำนัก/กอง 
 (2) ระบุองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 

 (3) ระบุผลการประเมิน/ข้อสรุปของแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในพร้อมความเส่ียงที่ยังมี
อยู่/ 
จุดอ่อน 

 (4) สรุปผลการประเมินโดยรวมขององค์ประกอบของการควบคุมภายในทั้ง ๕ องค์ประกอบ 

 (5) ลงลายมือชื่อผู้รายงาน 

 (6) ระบุตำแหน่งผู้รายงาน 

 (7) ระบุวัน เดือน ป ีที่รายงาน 

 

 

 

 

 

 



                       กอง                       (1)                     .  เทศบาลตำบลปลายพระยา                                                                       34 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานส้ินสุด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

      (2) 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดต้ังหน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงานการ 
หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ 

วัตถุประสงค์ 

(3) 
ความเส่ียง 

(4) 
การควบคุม
ภายในที่มีอยู่ 

(5) 
การประเมินผล 

การควบคุม
ภายใน 

(6) 
ความเส่ียง 
ที่ยังมีอยู่ 

(7) 
การปรับปรุง 
การควบคุม

ภายใน 

(8)  
หน่วยงาน 

ทีรั่บผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

ผู้รายงาน                      (9)                      . 

 (                     (10)                      .) 
ตำแหน่ง                                            .     
วันที่     (11)   .  เดือน                 .  พ.ศ.           .       

 

แบบ ปค.5 
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คำอธิบายแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) 

 

 (๑) ระบุชื่อสำนัก/กอง 
 (2) ระบุภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั ้งหน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการดำเนินงาน หรือ
ภารกิจอ่ืน ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของภารกิจดังกล่าวที่ประเมิน 

 (3) ระบุความเส่ียงสำคัญของแต่ละภารกิจ 

 (4) ระบุการควบคุมภายในของแต่ละภารกิจ เพ่ือลดหรือควบคุมความเส่ียง เช่น ขั้นตอน วิธี
ปฏิบัติงาน กฎเกณฑ์ 
 (5) ระบุผลการประเมินการควบคุมภายในว่ามีความเพียงพอและปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องหรือไม่ โดย
อาจระบุในลักษณะต่าง ๆ เช่น มีการกำหนดหรือส่ังการอย่างเป็นทางการ มีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและ
ช่วยให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และหรือความเส่ียงที่ลดลงหรือสามารถป้องกันได้ คุ้มค่ากับต้นทุนหรือ
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมความเส่ียงดังกล่าว 

 (6) ระบุความเส่ียงที่ยังมีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของแต่ละภารกิจ 

 (7) ระบุการปรับปรุงการควบคุมภายในเพ่ือป้องกันหรือลดความเส่ียงตาม (6) ในปีงบประมาณหรือปี
ปฏิทินถัดไป 

 (8) ระบุชื่อสำนัก/กองที่รับผิดชอบ 

(9) ลงลายมือชื่อผู้รายงาน 

(๑0) ระบุตำแหน่งผู้รายงาน 

(๑1) ระบุวัน เดือน ป ีที่รายงาน         
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แบบ ปค. 6 

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

 

เรียน ......................(๑).................... 
 

ผู้ตรวจสอบภายในของ                    (๒)                            ได้สอบทานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่     (๓)   เดือน                    พ.ศ.        .ด้วยวิธีการสอบทานตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในด้านการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ  ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และ
ไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 

จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของ 

                       (๔)                        .มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

 

 

 

                                          ลายมือชื่อ                              (๕)                               . 
                                        ตำแหน่ง..........(๖)........................................................................ 

                                                  วันที่...(๗)........ เดือน................พ.ศ. ................. 

 

กรณีได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับ    ความเส่ียง 
และการควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเส่ียงดังกล่าว ให้รายงานข้อตรวจ
พบหรือข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม ดังน้ี 

อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเส่ียง การควบคุมภายในและหรือการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปไดด้ังนี้ 

1. ความเส่ียง (๘) 
    1.1...................................... ......................................................................................... 
    1.2..................................................... .......................................................................... 
2. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน (๙) 
    2.1........................................................................................................................ ....... 
    2.2........................................................................................... .................................... 
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คำอธิบายแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
(แบบ ปค. 6) 

 

 (๑) ระบุตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

 (๒) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ 

 (๓) ระบุวันเดือนปีส้ินรอบระยะเวลาการดำเนินงานประจำปีที่ประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งผู้ตรวจ
สอบภายในดำเนินการสอบทานการประเมินดังกล่าว 

 (๔) ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐ 

 (๕) ลงลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 (๖) ระบุตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 (๗) ระบุวันที่รายงาน 

 (๘) ระบุข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในเกีย่วกับความเส่ียง 
 (๙) ระบุข้อตรวจพบและหรือข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการควบคุมภายในและหรือการ

ปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อป้องกันหรือลดความเส่ียงตาม (๘) 
 

 

 

             
 


