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การพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง คํานึงถึงการสร้างกําลังคนในการปฏิบัติราชการ
อย่างมีคุณภาพ ทั้งในด้านสมรรถนะ การบริหารผลงาน และการพิทักษ์ระบบคุณธรรม เพื่อให้บุคคลากร
เทศบาลทุกตําแหน่งมีความรู้ในขอบเขตภารกิจหน้าท่ีความรับผิดชอบเฉพาะตําแหน่ง ระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติราชการ ตลอดจนความประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมสําหรับ
ตําแหน่ง และบรรลุผลสัมฤทธิ์ของทางราชการ เป็นพนักงานเทศบาลท่ีดีท่ีมีคุณธรรม โดยได้กําหนดหลักสูตร
พัฒนาในหลากหลายมิติ อาทิเช่น ด้านความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีที่
รับผิดชอบเฉพาะตําแหน่ง ด้านการบริหารงาน ตลอดจนด้านคุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น

คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล ได้ใช้กรอบแนวทางการพัฒนาบุคลากร
ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี เร่ือง หลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2545 ดําเนินการ รวมท้ัง ได้ให้ความสําคัญในการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ อันจะทําให้การปฏิบัติหน้าท่ีราชการในตําแหน่งต่างๆ
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง
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1. ����������������

1.1 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี เร่ือง หลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 หมวดที่ 14 กิจการอัน
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ส่วนที่ 4 ข้อ 288 - 326 กําหนดใหเ้ทศบาลมีการพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้า
รับราชการเป็นพนักงานเทศบาลก่อนมอบหมายหน้าท่ีให้ปฏิบัติ เพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
หลัก และวิธีปฏิบัติราชการ บทบาท และหน้าที่ของพนักงานเทศบาล ในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทางปฏิบัติตนเพื่อเป็นพนักงานเทศบาลที่ดี โดยการพัฒนาพนักงาน
เทศบาลต้องดําเนินการพัฒนาให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่กําหนด เช่น การพัฒนาด้านความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติราชการ ให้ใช้วิธีการฝึกอบรมในห้องอบรม การฝึกอบรมทางไกล หรือการพัฒนาตนเองก็ได้ หาก
เทศบาล มีความประสงค์จะพัฒนาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับความจําเป็นในการพัฒนาของแต่ละเทศบาลก็ให้
กระทําได้ ทั้งนี้ เทศบาลที่จะดําเนินการจะต้องใช้หลักสูตรที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) กําหนด
เป็นหลักสูตรหลัก และเพิ่มเติมหลักสูตรตามความจําเป็นที่เทศบาลพิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสมต่อไป
การพัฒนาพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ให้เทศบาลสามารถเลือกใช้วิธีการพัฒนาอื่น ๆ ได้
เช่น การพัฒนาโดยผู้บังคับบัญชา และการฝึกภาคสนาม และอาจกระทําได้โดยสํานักงานคณะกรรมการกลาง
พนักงานพนักงานเทศบาล (ก.ท.) สํานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) เทศบาลต้นสังกัด หรือ
สํานักงานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) ร่วมกับเทศบาลต้นสังกัด หรือเทศบาลต้นสังกัดร่วมกับ
ส่วนราชการอ่ืน

1.2 ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2545 หมวดที่ 14 กิจการอัน
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ส่วนที่ 4 การพัฒนาพนักงานเทศบาล ข้อ ๒99 กําหนดให้เทศบาลจัดทํา
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานพนักงานเทศบาล ต้องกําหนดตามกรอบของแผ่นบท
การพัฒนาพนักงานพนักงานเทศบาลที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนด โดยให้กําหนด
เป็นแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลมีระยะเวลา ๓ ปี ตามกรอบของแผนอัตรากําลังของพนักงานเทศบาล
นั้น

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง จึงได้สํารวจข้อมูลสภาพปัญหา
และความต้องการของพนักงานแต่ละฝ่าย/ส่วน/กอง/สํานัก ว่าขาดความรู้ด้านใด รวมถึงการศึกษาวิเคราะห์
ถึงความจําเป็นที่จะต้องพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําแหน่งต่าง ๆ ทั้งในฐานะตัวบุคคล และฐานะตําแหน่ง
ตามท่ีกําหนดในส่วนราชการตามแผนอัตรากําลังของเทศบาล ตลอดทั้งความจําเป็นในด้านความรู้
ความสามารถท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถและทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง
ด้านการบริหาร และค้านคุณธรรมและจริยธรรม จึงจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลข้ึน
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1. ���ถ�������์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการบรรจุแต่งต้ังเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลได้เรียนรู้แบบแผนของทาง

ราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติตนเป็นข้าราชการ
ท่ีดี ตามหลักสูตรท่ี ก.ท.จ. กําหนด

เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
เพ่ือพัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์

สุจริต ยุติธรรม เสียสละ โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี

คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําให้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และการพัฒนาผู้อยู่ใต้

บังคับบัญชาท่ีอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรง รวมท้ังผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาท่ีเพิ่งย้ายหรือโอนมาดํารง
ตําแหน่ง ซ่ึงอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของตน

เพื่อพัฒนาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล มีความสามารถในการบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

2. ��้����ย��������
พนักงานเทศบาลที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาลเข้าใจแบบแผน

ของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติราชการ
เพื่อส่งเสริมให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือให้บุคลากรมีการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องลดปัญหาในการปฏิบัติงาน โดยยึดประโยชน์

ของส่วนรวม
เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาและผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา มีความพร้อมในการปฏิบัติงานในระดับที่สูงข้ึน
เพื่อให้การประสานการทํางานเป็นทีมและปฏิบัติหน้าที่อย่างสอดคล้องกันและเป็นระบบ
เพ่ือพัฒนาส่งเสริมความรู้ ความสามารถด้านการบริหารให้แก่คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา

เทศบาล

3. �ิ��ย����์
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ได้กําหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่ง

เป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของ
ท้องถ่ิน ในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กําหนดวิสัยทัศน์
คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

“ชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนารอบด้าน ส่งเสริมการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญา สู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน”

ย��ธ�����์��������
กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ๖ ด้าน มีรายละเอียดดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างครอบคลุม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างสมดุล ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเท่ียว
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาส่งเสริมดา้นการป้องกันยาเสพตดิ และรกัษาความปลอดภัยในชีวติ

และทรพัย์สิน
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมือง และการบริหารจดัการให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธผิล
8. ยุทธศาสตร์การการพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

��้�������์
๑. ประชาชนมีระบบโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคที่มีมาตรฐานและครอบคลุม
2. พัฒนาระบบเศรษฐกิจให้มีการขยายตัว ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึน
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา ตลอดจนทํานุบํารุงรักษาไว้ซ่ึงศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมอันดี

งาม พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ และส่งเสริมสนับสนุนแหล่งท่องเท่ียว
4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงถ้วนหน้ามีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น

และดํารงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม
5. ส่งเสริมให้ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และ

สืบทอดต่อไป
6. ประชาชนได้รับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

���ช�้���

1. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้น/ปรับปรุงและพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
2. ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีดีข้ึน
3. เด็กและประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาท่ีดีขึ้น
4. ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง
5. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมเพิ่มขึ้น
6. ระดับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นท่ีดีขึ้น
7. ชุมชนมีศักยภาพและเกิดความเข้มแข็งเพ่ิมมากข้ึน
8. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรดีข้ึน
9. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีได้รับการ ดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟูให้ดีข้ึน

�����้����ย

๑. ประชาชนได้รับบริการด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคได้อย่างสะดวก
ท่ัวถึง

2. ประชาชนมีอาชีพม่ันคงและรายได้เพิ่มขึ้น
3. การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและแหล่งท่องเที่ยว ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนอย่าง

ต่อเนื่อง
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4. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรงถ้วนหน้ามีคุณภาพชีวิตที่ดี
5. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นท่ีได้รับการอนุรักษ์และ

สืบทอด
6. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7. การเมืองและการบริหารจัดการในท้องถิ่นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้รับการฟื้นฟู ดูแล รักษา อย่างยั่งยืน

��ย��ธ์

1. พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งครอบคลุมพื้นท่ี
2. พัฒนาระบบระบายน้ําให้มีประสิทธิภาพ
3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคครอบคลุมพ้ืนที่
4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและสนับสนุนแหล่งเงินทุนให้แก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพ
5. ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์
6. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการศึกษา
7. ส่งเสริมการทํานุบํารุงศาสนา และการสืบสานวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป
8. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬา
9. พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยวภายในพื้นท่ีและจังหวัดสุพรรณบุรี
10. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข
11. การเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรค
12. ส่งเสริมและสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
13. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่
14. ส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
15. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีและจังหวัดสุพรรณบุรี
16. เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
17. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
18. เสริมสร้างศักยภาพการดําเนินงานของเทศบาล
19. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
20. เพิ่มช่องทางการติดต่อส่ือสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชน
21. ส่งเสริม ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
22. การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

4. ����ิ������์����ิ���้���่
การจัดทําแผนอัตรากําลังและการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งนั้น ได้พิจารณา

สรุปรูปแบบและกําหนดแนวทางการจัดทําแผนอัตรากําลัง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 – 2564 ซึ่งได้กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลตําบล
ขุนพัดเพ็ง โดยได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปล่ียนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้
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������� (Strengths) �������้�ย

(1) มีระบบสายบังคับบัญชาที่สั้น สามารถบริหารงานได้อย่างรวดเร็ว มีการแบ่งส่วนราชการ
และสายบังคับบัญชาที่ชัดเจน

(2) มีงบประมาณที่ใช้บริหารจัดการของตนเอง สามารถสนองความต้องการของประชาชน
ได้อย่างรวดเร็ว

(3) มีบุคลากรเจ้าหน้าที่ และพ้ืนที่รับผิดชอบชัดเจน
(4) ผู้นําองค์กร ผู้นําชุมชน/หมู่บ้าน มีความสมัครสมานสามัคคีและเสียสละเพื่อส่วนรวม
(5) ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา มีคุณธรรมในการบริหารจัดการ
(6) ประชาชนมีความเอื้ออาทรต่อกันตามรูปแบบของสังคมไทย
(7) ประชาชนให้ความสําคัญและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
(8) กลุ่มอาชีพต่าง ๆ มีความเข้มแข็ง สามารถสร้างรายได้เสริมให้แก่ครัวเรือนได้เป็นอย่างดี
(9) พื้นท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร
(10) สภาพดินยังมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถผลิตผลผลิตได้คุ้มค่ากับการลงทุน
(11) เส้นทางคมนาคมเชื่อมติดต่อระหว่างหมู่บ้านท่ัวถึงทั้งพ้ืนที่

������� (Weaknesses) �������้�ย

(1) งบประมาณยังไม่เพียงพอต่อความต้องการพัฒนาและบริหารจัดการ
(2) บุคลากรท่ีมีความรู้ความชํานาญเฉพาะด้านไม่เพียงพอ
(3) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติขาดความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานหน้าท่ี
(4) อัตรากําลังเจ้าหน้าท่ีมีน้อย ทําให้ไม่สามารถรองรับภารกิจท่ีมีมาก ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ
(5) ภาคประชาสังคม การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการบริหารพัฒนายังไม่ดี

เท่าท่ีควร
(6) สภาพทางภูมิศาสตร์บางหมู่บ้านเป็นพื้นท่ีลุ่มรับน้ํา ทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมขังเป็น

ประจําซํ้าซาก

โ���� (Opportunity) �������้�ย

(1) มีเส้นทางคมนาคมสายหลักท่ีสามารถเช่ือมต่อเส้นทางระหว่างจังหวัด
(2) เป็นแหล่งสถานศึกษาประกอบด้วย สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และ

รับประถมศึกษา ในพื้นท่ี
(3) เป็นเขตพืน้ท่ีชลประทาน มีคลองชลประทานผา่นทําให้มีน้ําเพือ่ใช้ประกอบอาชีพตลอดปี
(4) กฎหมายให้อํานาจและมีความเป็นอิสระในการบริหารงาน
(5) รัฐบาลมีการวางแผนการกระจายอํานาจเป็นขั้นตอน ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและ

ข้ันตอนการกระจายอํานาจ
(6) ยุทธศาสตร์การพัฒนา มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
(7) การกําหนดทิศทางการพฒันาไม่กระจดักระจาย เนื่องจากสว่นใหญ่เป็นสงัคมเกษตรกรรม
(8) หน่วยงานกํากับดูแลให้ความสําคัญในการส่งเสริมสนับสนุน และมีการตรวจติดตาม

ประเมินผลตามระยะเวลาสมํ่าเสมอ
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(9) ส่วนราชการต่าง ๆ ให้การสนับสนุนตามบทบาทหน้าท่ีตามท่ีรับการร้องขอเป็นอย่างดี
(10) สื่อมวลชนให้ความสนใจและนําผลงานไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

�������/�้������� (Threats) �������้�ย

(1) ช่วงฤดูฝน ฝนตกชุกทําให้เกิดน้ําท่วมพื้นท่ีการเกษตรเสียหายเป็นประจําทุกปี
(2) ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ค่าครองชีพ ท่ีส่งผลกระทบต่อประชาชน
(3) สภาพภูมิอากาศท่ีผันผวนปรวนแปร อากาศร้อนจัด ฝนตกหนักผิดฤดูเกิดพายุท่ีรุนแรง

มากข้ึน
(4) ความไม่แน่นอนของการเมืองระดับประเทศในปัจจุบัน
(5) ระบบอุปถัมภ์ยังมีอิทธิพลต่อการเมืองท้องถ่ิน
(6) การให้การสนับสนุนจากท้องถิ่นขนาดใหญ่ ตามบทบาทหน้าที่ยังไม่ชัดเจนและ

ครอบคลุม
(7) ระเบียบ กฎหมายท่ีถือปฏิบัติมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ชัดเจนแน่นอน
(8) ส่วนราชการบางส่วนที่มีหน้าที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนท้องถ่ิน ยังไม่มีความจริงจังใน

การ ทําหน้าท่ี
(9) กฎหมายกระจายอํานาจ ยังไม่ได้รับการเอาใจใส่หรือดําเนินการอย่างจริงจังและจริงใจ

จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
����ิ������์���ย�����������้ไ�������� ������� ������ิ�������� �����้��โ������������

1. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนด
ทิศทางการพัฒนา และติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับความต้องการพัฒนาใน
ด้านต่าง ๆ

2. ส่งเสริมเกษตรกรรมแบบผสมผสานและ
การจัดการตามเศรษฐกิจพอเพียง

3. วางแผนการป้องกันภัยแล้ง/นํ้าท่วมแบบ
บูรณาการ

โ����โ����

1. กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด

2. กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีเน้นการ
พ่ึงพาตนเอง โดยพัฒนาทรัพยากรท่ีมีอยู่เป็นหลัก
สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานขนาดใหญ่

3. กําหนดนโยบายท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตท่ี
รวดเร็ว ชัดเจน คลอบคลุมทุกด้าน ตามท่ี
กฎหมายให้อํานาจ

4. สร้างภาพลักษณ์ขององค์กร
ให้ประชาชนเชื่อมั่น

�������������� SWOTSWOT ��������������
1. หาแหล่งงบประมาณอื่นๆ เพ่ิมเติม เพ่ือ

สนองต่อความต้องการพัฒนา
2. บรหิารงบประมาณใหเ้กิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล เพ่ือประโยชน์ของประชาชน
ส่วนรวมให้สูงท่ีสุด

3. ลดต้นทุนการผลิต โดยใช้เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม

4. สนับสนุน ส่งเสริมกลุ่มสมาชิกต่างๆ ท่ี
แข็งแรง เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการรวมกลุ่ม

��������������//
�้��������้�������

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง และวิเคราะห์แนวโน้มเพ่ือ
กําหนดนโยบายท่ีสอดคล้อง กับ
สถานการณ์

2. พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี
ให้ครบถ้วนและเป็นธรรม

3. สร้างจุดเด่นท่ีแตกต่างเพ่ือการแข่งขัน
กับท้องถ่ินอ่ืน

4. จัดเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง
แน่นอน เพ่ือประโยชน์ในการกําหนดนโยบาย
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เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง แม้จะมีจุดอ่อนและอุปสรรค/ข้อจํากัดในการพัฒนาบ้างถือว่าเป็น
ส่วนน้อยเม่ือเทียบกับจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนา ทําให้เทศบาลมีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาท้องถิ่น
และแก้ไขปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ เพื่อพัฒนาท้องถ่ินให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน มีศักยภาพเพียงพอท่ีสามารถพัฒนา
สู่อนาคตท่ีต้องการ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีเป็นหลัก สร้างความเข้มแข็งและ
บริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิผล โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทํา และร่วมรับผลประโยชน์

����ิ������์���ย������������������ SWOT ������������������������
การวิเคราะห์ภารกิจ อํานาจหน้าท่ีของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าเทศบาล มีอํานาจหน้าที่ท่ี
จะเข้าไปดําเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยสามารถ
กําหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ดังนี้

1. �้��โ�����้���ื้�ฐ�� ������ิ���่���่ย��้�������้
(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
(2) ให้มีน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
(3) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน
(4) ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา
(5) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
(6) การสาธารณูปการ
(7) การควบคุมอาคาร
(8) การผังเมือง

������� (Strengths)
1. การคมนาคม ถนนหนทาง ใช้งานได้ดี สามารถเช่ือมต่อกับได้หลายอําเภอและหลายจังหวัด
2. มีแหล่งน้ําท่ีสร้างข้ึนไว้ใช้ในการเกษตร
3. มีบ่อน้ําตื้น บ่อบาดาล ไว้ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค
4. มีไฟฟ้า โทรศัพท์ ในการอํานวยความสะดวกต่อการดํารงชีวิต พอสมควร

������� (Weaknesses)
โครงสร้างพื้นฐานในหมู่บ้าน ยังไม่ดีพอ ถนนเป็นถนนลูกรัง หินคลุก มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ การ

คมนาคมไม่สะดวกเท่าท่ีควร โดยเฉพาะในฤดูฝน
โ���� (Opportunity)
1. หน่วยงานอื่น ๆ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมทางหลวงชนบทให้ การสนับสนุน

งบประมาณในเส้นทาง สายหลักท่ีต้องใช้งบประมาณจํานวน มากอย่างต่อเนื่อง
2 . พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

หน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน โดยท่ีหน่วยงานส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ ทต.
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���������ื��้������� (Threat)
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นไปได้ช้ากว่าการขยายตัวของชุมชน

2. �้��������ิ�������ช��ิ� ������ิ���่���่ย��้�������้
(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(2) การจัดการศึกษา
(3) การส่งเสริมการกีฬา
(4) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(5) การป้องกันและระงับโรคติดต่อ
(6) การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการ

และผู้ด้อยโอกาส
(7) ให้มีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
(8) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ

������� (Streng)
1. ด้านการบริหารจัดการ ผู้นํา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน

สังคมและสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง
2. บุคลากร เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง มีบุคลากรและอัตรากําลัง จํานวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับท่ี

พร้อมที่จะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน
3. เทศบาลจัดสรร งบประมาณสนับสนุนการดูแลสุขภาพ ของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
4. เทศบาลสนับสนุน กิจกรรมกีฬาและนันทนาการของ นักเรียน หมู่บ้านและตําบลอย่างต่อเนื่อง

พร้อมทั้งจัดหาสถานที่เพ่ือให้ประชาชนใช้ออกกําลังกายในหมู่บ้าน
5.เทศบาลจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในท้องถ่ินอย่างต่อเนื่อง เช่น รดน้ําผู้สูงอายุ แห่

เทียนเข้าพรรษา ฯลฯ
6. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอยู่ในเขตพื้นท่ี
������� (Weakness)
1. ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคล่ือน
2. ประชาชนยังไม่สนใจ หรือตั้งใจจริงในโครงการท่ีรัฐจัดให้ความช่วยเหลือ
3. หน่วยงานระดับหมู่บ้านท่ีทําหน้าท่ีคัดเลือกผู้รับสวัสดิการจากทางจังหวัดและจากเทศบาลยังไม่มี

กระบวนการคัดเลือกท่ีเป็นที่ยอมรับของประชาชนอย่างแท้จริง
4. ผู้นําระดับหมู่บ้านยังไม่เห็นความสําคัญเรื่องการส่งเสริมการออกกําลังกายอย่างจริงจัง
���������ื��้������� (Threat)
1. การแก้ไขปัญหาด้านสังคมและการสาธารณสุข เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ส่วน

ท่ีต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
2. ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ค่อนข้างมากทําให้การดําเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการ

ทํางาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย
3. กระแสวัฒนธรรมตะวันตกและวัตถุนิยม เข้าแทนที่ประเพณีดั้งเดิมของท้องถิ่นและวิถีชีวิตของ

ประชาชน ทําให้สถาบันครอบครัวอ่อนแอ ผู้ด้อยโอกาสขาดการดูแลจากครอบครัว



-9-

4. การป้องกันโรคติดต่อบางชนิดไม่สามารถทําได้ครอบคลุมพื้นท่ีทั้งตําบลได้ เช่น โรคเอดส์
โรคไข้เลือดออก

โ���� (Opportunity)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุขเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาล

ส่งเสริม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี โอกาสท่ีจะได้ขอรับ

การสนับสนุนงบประมาณมีมาก
3. เทศบาลมีอํานาจหน้าท่ีในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดูแลผู้ด้อยโอกาสในตําบลได้โดยใช้

กระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการในหมู่บ้านและตําบล
4. ได้รับความร่วมมือในด้านการดูแลสุขภาพอนามัยจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องเป็นอย่างดี เช่น

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านบ่อปั้น และสมาชิก อสม. ของเทศบาล
3. �้�������������ย�ช��ช� ����� ���������ษ�����������ย��้�ย����ิ���่���่ย��้�������้

(1) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(2) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพและ
สาธารณสถานอื่นๆ

(3) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(4) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย
(5) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
(6) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

������� (Streng)

เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง มีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือท่ีสามารถ

ระงับเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างทันท่วงที

������� (Weakness)

เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ยังขาดบุคลากรที่ความรู้ ทักษะในการระงับอัคคีภัย เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จึง

ทําให้ไม่เกินการคล่องตัว หรืออาจส่งผลให้เกิิ�อุบัติในขณะปฏิบัติหน้าที่ได้

���������ื��้������� (Threat)

การแก้ไขปัญหาด้านสังคมเป็นงานท่ีต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนท่ีต้องประสานงานกัน ถึง

จะเกิดผลสัมฤทธ์ิ

โ���� (Opportunity)

1 . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติท่ีรัฐบาลส่งเสริม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี โอกาสท่ีจะได้ขอรับ

การสนับสนุนงบประมาณมีมาก
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4. �้����������� ���������ิ��������� ���ิชย�����������������่ย� ������ิ���่���่ย��้�������้
(1) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ
(2) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน
(3) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(4) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(5) เทศพาณิชย์

������� (Streng)
1. เทศบาลมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนากลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง
2. มีคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจําชุมชนทําหน้าที่ประสานงานระดับชุมชนและ

เทศบาล ในด้านการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
3. เทศบาลสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
������� (Weakness)

1. ขาดบุคลากรด้านการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน

2. การรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชนอยู่ในเกณฑ์ต่ํา

3. การพัฒนาผลผลิตของสินค้าในชุมชนให้มีคุณภาพเพ่ิมขึ้นและลดต้นทุนในการผลิตยังไม่มีการ

ดําเนินการท่ีเป็นรูปธรรม

โ���� (Opportunity)

1. มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาดูแลด้านการฝึกอบรมอาชีพ พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านต่างๆ

2. หน่วยงานระดับจังหวัดจัดสรรเงินทุนสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรท่ีมีผลการดําเนินการของกลุ่ม

ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

���������ื��้������� (Threat)

1. การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ส่วน

ท่ีต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์

2. ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ค่อนข้างมากทําให้การดําเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการ

ทํางาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย

3. การจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการพัฒนากลุ่มอาชีพ ต้องใช้เวลาและมีการติดตามประเมินผล ทํา

ให้เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกกลุ่ม เนื่องจากต้องประกอบอาชีพหลักของครอบครัว
5. �้�������ิ���������������������ษ์����ย���ธ���ช��ิ����ิ่�����้�� ������ิ���่���่ย��้��
�����้

(1) การจัดการ การบํารุงรักษาและการใชป้ระโยชน์จากป่าไม้ ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม

(2) รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(3) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย
(4) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ
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������� (Streng)

1. ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการ ผู้นํา ผู้บริหาร สนับสนุน

แนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างต่อเนื่อง

2. ผู้บริหารท้องถ่ินมีนโยบายสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

3. มีที่สาธารณะที่สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

������� (Weakness)

1. ผู้นําชุมชนตระหนักและเห็นความสําคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้อย

2. การจัดตั้งเครือข่ายในระดับชุมชนทําได้ไม่ท่ัวถึง

โ���� (Opportunity)
1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีจังหวัด ให้ความสําคัญ และได้

กําหนดไว้เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด
2 . กระแสสังคม ให้ความสําคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม
���������ื��้������� (Threat)
การให้ความรู้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขาดความต่อเนื่องท้ัง

จากภาครัฐบาลและหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีทํางานด้านสิ่งแวดล้อม

6. �้������� �ิ������ธ��� ������������ ���ิ�ัญญ��้��ถิ่� ������ิ���่���่ย��้�������้
(1) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(2) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

������� (Streng)

1. ด้านการบริหารจัดการ ผู้นํา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน

การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2. บุคลากร เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง มีบุคลากรและอัตรากําลัง จํานวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับท่ี

พร้อมที่จะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน

3. งบประมาณ ต้นทุนการดําเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง

4. เทคนิคการทํางาน ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทํางานในระดับสูง

������� (Weakness)

1. ระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬาไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้

ข้อมูลท่ีคลาดเคลื่อน

2. ยังไม่มีบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะด้านมารับผิดชอบงานด้านการกีฬา

โ���� (Opportunity)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินเป็นยุทธศาสตร์ท่ีจังหวัดสุพรรณบุรีให้

ความสําคัญ
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���������ื��้������� (Threat)

1. การแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือ

จากหลายๆ ส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
7. �้�������ิ���������������������������ฏิ���ิ����ิ����������ช���������์��

�����������้��ถิ่� ������ิ���่���่ย��้�������้
(1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง
(2) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการพัฒนาท้องถ่ิน
(4) การบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการในสังกัดเทศบาล
(5) กิจการอื่นใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในเทศบาล
(6) หน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

������� (Streng)

1. เทศบาลมีนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ

2. เทศบาลพัฒนาระบบบริหารจัดการ จัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อนํามาใช้ในการบริหาร

3. เทศบาลส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน

������� (Weakness)

1. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง

2. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถ่ิน

3. การจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีในการบริหารและบริการประชาชนยังมีไม่เพียงพอ

4. ประชาชนเห็นความสําคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานอยู่ในเกณฑ์ต่ํา

โ���� (Oportunity)

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมืองการบรหิารราชการท่ีดี เปน็ยุทธศาสตร์การพฒันาระดับชาติท่ีรัฐบาลสง่เสริม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมือง การบริหารราชการท่ีดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

สุพรรณบุรี มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก

3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เทคโนโลยีในการ

ทํางาน เช่น อินเตอร์เน็ต ระบบฐานข้อมูล

4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินในสายงานท่ีเก่ียวข้องครอบคลุมทุกตําแหน่ง

���������ื��้������� (Threat)

1. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ส่วนที่ต้อง

ประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์

2. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตสํานึก เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจส่วนบุคคล จึง

เป็นงานที่ค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก

3. ระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานของเทศบาลกําหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ

เทศบาลในหลายงาน เช่น การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดซ้ือจัดจ้าง ฯลฯ
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������่ 3
1.�����������������������

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี เร่ือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 กําหนดให้ต้องพัฒนา 5 ด้าน
ได้แก่

1. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป เช่น
ระเบียบกฎหมาย นโยบายสําคัญของรัฐบาล สถานที่ โครงสร้างของงาน นโยบายต่าง ๆ เป็นต้น

2. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความ สามารถในการ
ปฏิบัติงานของตําแหน่งหนึ่งตําแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งานด้านช่าง

3. ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน เช่น ใน
เรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น

4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การช่วยเสริมบุคลิกภาพที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับ
บุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย์สัมพันธ์การทํางาน การส่ือสารและส่ือความหมาย
การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย เป็นต้น

5. ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การ
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข

ดังน้ัน จึงให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
ได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ การฝึกอบรมตามหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างน้อย 1
หลักสูตร หรือหลายหลักสูตร ตามความเหมาะสมกับตําแหน่ง



- 14 -

������่ 4

�ิธ��������������ย����������ิ���������

1. วิธีการพัฒนาบุคลากรเทศบาล
วิธีการพัฒนาผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาล

จะเป็นหน่วยดําเนินการเอง หรืออาจดําเนินการร่วมกับสถาบันพัฒนาบุคลากร หรือส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอื่นเป็นผู้ดําเนินการอบรม โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจําเป็นและเหมาะสม ดังนี้

1. การปฐมนิเทศ จะดําเนินการก่อนท่ีจะมีการมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ เฉพาะพนักงาน
เทศบาลและพนักงานจ้างผู้ท่ีได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการใหม่

2. การฝึกอบรม อาจดําเนินการโดยเทศบาลเอง หรือคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สุพรรณบุรี สํานักงานท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบุรีหรือสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น หรือส่วนราชการอื่น ตามความจําเป็นและเหมาะสม

3. การศึกษาดูงาน อาจดําเนินการในหลักสูตรอบรมและศึกษาดูงานที่อยู่ในความสนใจและ
เกี่ยวข้องกับอํานาจหน้าท่ีของเทศบาล

4. การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือสัมมนา อาจดําเนินการโดยคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดสุพรรณบุรี หรือหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง

5. การสอนงาน ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สอนงานให้กับผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก่อนมอบหมายงาน
6. การให้คําปรึกษา ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ให้คําปรึกษาด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม
7. การประชุม จะจัดให้มีการประชุมพนักงานเทศบาลอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ระยะเวลา

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร ตามตารางแนบท้าย
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��ย������ิ��������������������������������������
1. ��������������้��่�ไ�ใ�����ฏิ���ิ���

��่ �ิ�����/โ������/�������� ��้����ย ��ย����������ิ���� ����ย�����ิ����
1 การฝึกอบรมพนักงานส่วนท้องถ่ินท่ีบรรจุใหม่ บุคลากรท่ีได้รับการบรรจุใหม่ ธันวาคม – เมษายน ของทุกปี

มิถุนายน - ตุลาคม ของทุกปี
ตามความเหมาะสม

2. ��������������้������ษ��ฉ���������ใ��������������
��่ �ิ�����/โ������/�������� ��้����ย ��ย����������ิ���� ����ย�����ิ����

2564 2565 2566
1
2
3

4

5

6

7

8
9

หลักสูตรปลัดเทศบาลหรือ หลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง
หลักสูตรรองปลัดเทศบาล หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
หลักสูตรหัวหน้าสํานักปลัด หรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรนักจัดการงานทะเบียนและบัตร หรือ
หลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง
หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือหลักสูตร
อื่นท่ีเก่ียวข้อง
หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล หรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรนิติกร หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป หรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง

นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับกลาง จํานวน1 ราย
นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับต้น จํานวน1 ราย
นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น
จํานวน 1 ราย
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
จํานวน 1 ราย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จํานวน 1 ราย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
จํานวน 1 ราย
นักทรัพยากรบุคคล จํานวน 1 ราย

นิติกร จํานวน 1 ราย
นักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 ราย














































ตามความเหมาะสม
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2. ��������������้������ษ��ฉ���������ใ��������������
��่ �ิ�����/โ������/�������� ��้����ย ��ย����������ิ���� ����ย�����ิ����

2564 2565 2566
10
11

12
13

14

15

16

17
18

19

20
21

หลักสตูรเจา้พนักงานธุรการ หรอืหลักสูตรอื่นท่ีเก่ียวข้อง
หลักสูตรผู้อํานวยการกองคลัง หรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรนักวิชาการคลัง หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี หรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรนักวิชาการจัดเก็บรายได้ หรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุ หรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรผู้อํานวยการกองช่าง หรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรนายช่างโยธา หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
หลักสูตรผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
หลักสูตรผู้อํานวยการกองการศึกษา หรือหลักสูตร
อื่นท่ีเก่ียวข้อง
หลักสูตรนักวิชาการศึกษา หรือหลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวข้อง

หลักสูตรนักสันทนาการ หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

เจ้าพนักงานธุรการ จํานวน 2 ราย
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
จํานวน 1 ราย
นักวิชาการคลัง จํานวน 1 ราย
นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 1 ราย

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จํานวน 1 ราย

เจ้าพนักงานพัสดุ จํานวน 1 ราย

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น จํานวน 1 ราย

นายช่างโยธา จํานวน 1 ราย
นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น
จํานวน 1 ราย
นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น
จํานวน ๑ ราย
นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 ราย
นักสันทนาการ จํานวน 1 ราย
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2. ��������������้������ษ��ฉ���������ใ��������������
��่ �ิ�����/โ������/�������� ��้����ย ��ย����������ิ���� ����ย�����ิ����

2564 2565 2566
22

23

24

หลักสูตรผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม หรือ
หลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง
หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน หรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับลูกจ้าง และพนักงานจ้าง หรือ
หลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น
จํานวน ๑ ราย
นักพัฒนาชุมชน จํานวน 1 ราย

ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง จํานวน 14 ราย



















๓. �������������ิ���
��่ �ิ�����/โ������/�������� ��้����ย ��ย����������ิ���� ����ย�����ิ����

2564 25๖5 2566
1
2
3

4

5

6

หลักสูตรนายกเทศมนตรี หรือหลักสูตรอืน่ท่ีเก่ียวข้อง
หลักสตูรรองนายกเทศมนตรี หรือหลักสูตรอื่นท่ีเก่ียวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการและที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
หลักสูตรประธานสภาเทศบาล หรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรรองประธานสภาเทศบาล หรือหลักสูตรอ่ืน
ท่ีเกี่ยวข้อง
หลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล หรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง

นายกเทศมนตรี จํานวน 1 ราย
รองนายกเทศมนตรี จํานวน 2 ราย
เลขานุการและท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี
จํานวน 2 ราย
ประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 ราย

รองประธานสภาเทศบาล จํานวน 1 ราย

สมาชิกสภาเทศบาล จํานวน 12 ราย































ตามความเหมาะสม
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๔. ��������������ิ����ย�������ฏิ���ิ���
��่ �ิ�����/โ������/�������� ��้����ย ��ย����������ิ���� ����ย�����ิ����

2564 2565 2566
1

2

3

4

หลักสูตรศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง
หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง
หลักสูตรพัฒนาระบบ IT ให้มี
ประสิทธิภาพ
จัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล
เพื่อการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นําชุมชน กรรมการ
ชุมชน พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

พนักงานเทศบาลผู้ท่ีเกี่ยวข้อง

























ตามความเหมาะสม

5. �������������������ธ��������ิยธ���
��่ �ิ�����/โ������/�������� ��้����ย ��ย����������ิ���� ����ย�����ิ����

2564 25๖5 2566
1 หลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล

ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
   ตามความเหมาะสม
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������่ 5
��������ใ���������ิ���������

��������������� ���������������� �.�.2564-2566
��������������������� ������������ �����������������

1. ��������������������� ������������� ����้�� �����������้��

��่ โ������/����������������
�������� (���)

��่�������������
2564 2565 2566

1
2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

16

หลกัสูตรปลดัเทศบาล หรือหลักสูตรอื่นท่ีเก่ียวข้อง
หลักสูตรรองปลัดเทศบาล หรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรหัวหน้าสํานักปลัด หรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรนักจัดการงานทะเบียนและบัตร หรือ
หลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง
หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
หลักสูตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือ
หลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง
หลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล หรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรนิติกร หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป หรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ หรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรผู้อํานวยการกองคลัง หรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรนักวิชาการคลัง หรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี หรือหลักสูตร
อื่นท่ีเก่ียวข้อง
หลักสูตรนักวิชาการจัดเก็บรายได้ หรือหลักสูตร
อื่นท่ีเก่ียวข้อง
หลักสูตรเจ้าพนักงานพัสดุ หรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรผู้อํานวยการกองช่าง หรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง

105,000

34,000

34,000

42,000

25,000

34,000

34,000

34,000
34,000

24,000

34,000

34,000

34,000

34,000

24,000

34,000

105,000

34,000

34,000

42,000

25,000

34,000

34,000

34,000
34,000

24,000

34,000

34,000

34,000

34,000

24,000

34,000

105,000

34,000

34,000

42,000

25,000

34,000

34,000

34,000
34,000

24,000

34,000

34,000

34,000

34,000

24,000

34,000

เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติงบประมาณ

เทศบัญญัติงบประมาณ

เทศบัญญัติงบประมาณ

เทศบัญญัติงบประมาณ

เทศบัญญัติงบประมาณ

เทศบัญญัติงบประมาณ

เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติงบประมาณ

เทศบัญญัติงบประมาณ

เทศบัญญัติงบประมาณ

เทศบัญญัติงบประมาณ

เทศบัญญัติงบประมาณ

เทศบัญญัติงบประมาณ

เทศบัญญัติงบประมาณ

เทศบัญญัติงบประมาณ
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������่ 5
��������ใ���������ิ���������

��������������� ���������������� �.�.2564-2566
��������������������� ������������ �����������������

1. ��������������������� ������������� ����้�� �����������้�� (���)

��่ โ������/����������������
�������� (���)

��่�������������
2564 2565 2566

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
30

หลักสูตรนายช่างโยธา หรือหลักสูตรอ่ืน
ท่ีเกี่ยวข้อง
หลักสูตรผู้อํานวยการกองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม หรือหลักสูตรอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง
หลักสูตรผู้อํานวยการกองการศึกษา
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
หลักสูตรนักวิชาการศึกษา หรือหลักสูตร
อื่นท่ีเก่ียวข้อง
หลักสูตรนักสันทนาการ หรือหลักสูตร
อื่นท่ีเก่ียวข้อง
หลักสูตรผู้อํานวยการกองสวัสดิการ
สังคม หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน หรือหลักสูตร
อื่นท่ีเก่ียวข้อง
หลักสูตรเกี่ยวกับลูกจ้าง และพนักงาน
จ้าง หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
การฝึกอบรมพนักงานส่วนท้องถ่ินท่ี
บรรจุใหม่
หลักสูตรศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง
หลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
สังกัดเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง
หลักสูตรพัฒนาระบบ IT ให้มี
ประสิทธิภาพ
โครงการส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรม
จัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล
เพื่อการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ

24,000

34,000

45,000

34,000

40,000

34,000

39,500

10,000

12,900

200,000

10,000

20,000

20,000
-

24,000

34,000

45,000

34,000

40,000

34,000

39,500

10,000

12,900

200,000

10,000

20,000

20,000
-

24,000

34,000

45,000

34,000

40,000

34,000

39,500

10,000

12,900

200,000

10,000

20,000

20,000
-

เทศบัญญัติงบประมาณ

เทศบัญญัติงบประมาณ

เทศบัญญัติงบประมาณ

เทศบัญญัติงบประมาณ

เทศบัญญัติงบประมาณ

เทศบัญญัติงบประมาณ

เทศบัญญัติงบประมาณ

เทศบัญญัติงบประมาณ

เทศบัญญัติงบประมาณ

เทศบัญญัติงบประมาณ

เทศบัญญัติงบประมาณ

เทศบัญญัติงบประมาณ

เทศบัญญัติงบประมาณ
เทศบัญญัติงบประมาณ

��� 1,117,400 1,117,400 1,117,400
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��������������� ���������������� �.�.2564-2566
��������������������� ������������ �����������������

2. ��������������������������้��ิ��� ������ชิ����������

��่ โ������/����������������
�������� (���)

��่�������������
2564 2565 2566

1. หลักสูตรเกี่ยวกับนายกเทศมนตรี 30,000 30,000 30,000 เทศบัญญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

2. หลักสูตรเกี่ยวกับรองนายกเทศมนตรี 30,000 30,000 30,000 เทศบัญญัติงบประมาณ
หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง

3. หลักสูตรเกี่ยวกับเลขานุการและที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรีหรือหลักสูตรอื่นท่ี

20,000 20,000 20,000 เทศบัญญัติงบประมาณ

เกี่ยวข้อง
4. หลักสูตรเกี่ยวกับประธานสภาเทศบาล 30,000 30,000 30,000 เทศบัญญัติงบประมาณ

หรือหลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
5. หลักสูตรเกี่ยวกับรองประธานสภา 30,000 30,000 30,000 เทศบัญญัติงบประมาณ

เทศบาลหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง
6. หลักสูตรเกี่ยวกับสมาชิกสภา 20,000 20,000 20,000 เทศบัญญัติงบประมาณ

เทศบาลหรือหลักสูตรอื่นท่ีเกี่ยวข้อง
��� 160,000 160,000 160,000
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๑. ���์���ิ������������ิ������������������

ให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง
ประกอบด้วย

๑. นายกเทศมนตรี เป็นประธานกรรมการ
๒. ปลัดเทศบาล เป็นกรรมการ
๓. รองปลัดเทศบาล เป็นกรรมการ
๔. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน เป็นกรรมการ
๕. หัวหน้าสํานักปลัด เป็นกรรมการและเลขานุการ
๖. นักทรัพยากรบุคคล เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบล
ขุนพัดเพ็ง กําหนดวิธีการติดตามประเมินผล ตลอดจนการดําเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง
แล้วเสนอผลการติดตามประเมินผลต่อนายกเทศมนตรีตําบลขุนพัดเพ็งทราบ

����ิ������������ิ���
1. กําหนดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาต้องทํารายงานผลการเข้าอบรมพัฒนา ภายใน 7 วันทําการ

นับแต่วันกลับจากการอบรมสัมมนา เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตาม ลําดับจนถึงนายกเทศมนตรีตําบลขุนพัดเพ็ง
2. ให้ผู้บังคับบัญชาทําหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานโดยพิจารณาเปรียบเทียบ ผลการปฏิบัติงาน

ก่อนและหลังการพัฒนาตามข้อ 1
3. นําข้อมูลการติดตามผลการปฏิบัติงานมาประกอบการกําหนดหลักสูตรอบรมให้เหมาะสมกับ

ความต้องการต่อไป
4. ผู้บังคับบัญชานําผลการประเมินไปพิจารณาในการเลื่อนข้ันเงินเดือน เลื่อนระดับ ตามผลสัมฤทธิ์

การปฏิบัติงาน
5. ผลการตรวจประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประจําปี โดย

LPA ต้องผ่านการประเมินตัวชี้วัดไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

������
การบริหารงานบุคคลตามแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง สามารถปรับเปลี่ยน

แก้ไขเ พ่ิมเติมให้ เหมาะสมได้ กับกฎหมาย ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี
ตลอดจนแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ต่างๆ ประกอบกับภารกิจตามกฎหมายและการถ่ายโอน อาจเป็นเหตุให้
การพัฒนาบุคลากรบางตําแหน่งที่จําเป็นได้รับการพัฒนามากกว่า และภารกิจบางประการที่ไม่มีความจําเป็นอาจต้อง
ทําการยุบ หรือปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ให้ครอบคลุมภารกิจต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายถ่ายโอนงานสู่ท้องถิ่น
ให้มากท่ีสุด บุคลากรท่ีมีอยู่จึงต้องปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอ



ภาคผนวก


	4. เทศบาลสนับสนุน กิจกรรมกีฬาและนันทนาการของ นักเร
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