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คํานํา

ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเง่ือนไข
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ดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ
ต่าง ๆ โดยมีโครงสร้างและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซํําซ้อน มีการกําหนดตําแหน่งการจัดอัตรากําลังโครงสร้าง
ให้เหมาะสมกับอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตําบล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
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ศ. 2542 เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี ตรวจสอบการกําหนดตําแหน่งพนักงาน
เทศบาล และการใช้ตําแหน่งพนักงานเทศบาล และลูกจ้างให้เหมาะสม

เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง จงึได้จัดทําแผนอัตรากําลงั 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
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ตําบลขุนพัดเพ็งมีการบริหารงานเกิดประโยชน์สูงสุด เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอํานาจหน้าท่ี มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อไป
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1. หลักการและเหตุผล
การบริหารจัดการอัตรากําลังของหน่วยงานรัฐ เป็นสิ่งท่ีสําคัญและต้องดําเนินการต่อเน่ือง

เนื่องจากการกําหนดอัตรากําลังคนในองค์กรหนึ่งจะมีความสัมพันธ์กับการกําหนดอัตราเงินเดือน ค่าจ้าง
ค่าตอบแทน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และสวัสดิการอื่น ๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเน่ืองสอดคล้องกัน
ประกอบกับ แผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง
จะสิํนสุดลง ในวันท่ี 30 กันยายน 2563 ดังนํัน เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง จึงจําเป็นต้องจัดทําแผนอัตรากําลัง
3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ให้สอดรับและสัมพันธ์กับแผนอัตรากําลังฉบับเดิมเป็น
สําคัญ เพ่ือให้การบริหารจัดการอัตรากําลังของหน่วยงานมีความสมบูรณ์และต่อเนื่อง โดยใช้หลักการและ
วิธีการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 ดังนีํ

1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ตําแหน่งและมาตรฐานของตําแหน่ง ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2544 ข้อ 5 กําหนดให้คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนดตําแหน่งพนักงานเทศบาล ว่ามีตําแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด
จํานวนเท่าใด ให้คํานึงถึงภารกิจหน้าที่รับผิดชอบลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน
ปริมาณ ตลอดทัํงภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลตําบลท่ีจะจ่ายในด้านบุคคล โดยให้เทศบาลจัดทําแผนอัตรากําลัง
ของพนักงานเทศบาล เพื่อใช้ในการกําหนดตําแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.
ท.จ.) กําหนด

1.2 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตรา
ตําแหน่ง กําหนดให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี (ก.ท.จ.สุพรรณบุรี) กําหนดตําแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าจะมีตําแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จํานวนเท่าใด ให้คํานึงถึง
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน ปริมาณ ตลอดจนทํัง
ภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาล ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้เทศบาล จัดทําแผนอัตรากําลังของข้าราชการ
หรือพนักงานเทศบาล เพื่อใช้ในการกําหนดตําแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
(ก.ท.) ทํังนีํ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวธิีการท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) กําหนด

1.3 คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) ได้มีมติเห็นชอบประกาศกําหนดการกําหนด
ตําแหน่งข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล โดยกําหนดแนวทางให้เทศบาล จัดทําแผนอัตรากําลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นกรอบในการกําหนดตําแหน่งและการใช้ตําแหน่งข้าราชการหรอืพนักงานส่วนท้องถิน่
โดยให้เสนอให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี (ก.ท.จ.สุพรรณบุรี) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
โดยได้กําหนดให้เทศบาล แต่งตํังคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง วิเคราะห์อํานาจหน้าที่และภารกิจของ
เทศบาล วิเคราะห์ความต้องการกําลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้กําลังคน จัดทํากรอบอัตรากําลังและ
กําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไข ในการกําหนดตําแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตรากําลัง
๓ ปี

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง จึงได้จัดทําแผนอัตรากําลัง
3 ปี สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. พ.ศ. 2564 – 2566 ขํึน
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพ่ือให้เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม ไม่

ซํําซ้อน
2.2 เพื่อให้เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง มีการกําหนดตําแหน่ง การจัดอัตรากําลัง โครงสร้างส่วน

ราชการให้เหมาะสมกบัอํานาจหน้าท่ีของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขัํนตอนการกระจายอํานาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

2.3 เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสุพรรณบุรี สามารถตรวจสอบการกําหนด
ตําแหน่ง และการใช้ตําแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง ว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่

2.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลขุนพัด
เพ็ง

2.5 เพ่ือให้เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง สามารถวางแผนอัตรากําลังในการบรรจุแต่งตัํง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
เพื่อให้การบริหารของเทศบาลเกิดประโยชน์ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอํานาจหน้าท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าสามารถลดขํันตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จําเป็น
การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

2.6 เพื่อให้เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด

3. กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ปี
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง โดยคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง ซึ่งประกอบด้วย

นายกเทศมนตรีตําบลขุนพัดเพ็ง เป็นประธาน ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เป็นกรรมการ หัวหน้าส่วน
ราชการที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการและเลขานุการ และนักทรัพยากรบุคคล เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ จัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปี โดยมีขอบเขตเนืํอหาครอบคลุมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนีํ

3.1 วิเคราะห์ภารกิจ อํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน และพระราชบัญญัติกําหนดแผน
ขัํนตอนกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล นโยบายของ
รัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาในพืํนท่ีของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง เพื่อให้การดําเนินการของ
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง บรรลุผลตามพันธกิจที่ตัํงไว้ จําเป็นต้องจัดสรรอัตรากําลัง ตามหน่วยงานต่างๆ ให้
เหมาะสมกับเป้าหมายการดําเนินการ โดยมุมมองนํีเป็นการพิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่ดําเนินการอยู่นัํน
ครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หากงานท่ีทําอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการ
วางแผนกรอบอัตรากําลังให้ปรับเปลี่ยนไปตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้อง
ดําเนินการแล้ว อาจทําให้การจัดสรรกําลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทัํงนํี เพื่อให้เกิดการเตรียม
ความพร้อมในเรื่องกําลังคนให้รอบรับสถานการณ์ในอนาคต
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3.2 กําหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ
ตามอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดสุพรรณบุรี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.3 การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของกําลังคน : Supply pressure เป็นการนําประเด็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สูงสุด กําหนดตําแหน่งในสายงานต่างๆ จํานวนตําแหน่ง และระดับตําแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทํังสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ
โดยในส่วนนีํจะคํานึงถึง

3.3.1 การจัดระดับชัํนงานที่เหมาะสม ในการพิจารณาถึงต้นทุนต่อการกําหนด
ระดับชัํนงานในแต่ละประเภท เพื่อให้การกําหนดตําแหน่งและการปรับระดับชัํนงานเป็นไปอย่างประหยัดและ
มีสิทธิภาพสูงสุด

3.3.2 การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถ่ิน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัด
ประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการทํางานขององค์กร ดังนัํนในการ
กําหนดอัตรากําลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าตําแหน่งท่ี
กําหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่ หรือควรเปล่ียนลักษณะการกําหนดตําแหน่งเพื่อให้การทํางาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึํน โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละสี่สิบของ
งบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

๓.๔ การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการนําข้อมูลเวลาท่ีใช้
ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง (Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคลจริงโดย
สมมติฐานที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตรากําลังคน
มากกว่า อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนัํนงานบางลักษณะ เช่น งานกําหนดนโยบาย งานมาตรฐาน
งานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริการบางประเภทไม่สามารถกําหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนัํน การคํานวณเวลาที่
ใช้ในกรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนัํนจึงทําได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ (Relative Information)
มากกว่าจะเป็นข้อมูลท่ีใช้ในการกําหนดคํานวณอัตรากําลังต่อหน่วยงานจริงเหมือนในภาคเอกชน นอกจากนัํน
ก่อนจะคํานวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้องพิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
ว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะในบางครํังอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน
มีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของหน่วยงานอื่น ก็มีความจําเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณา
ด้วย

๓.๕ การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการกําหนดกรอบอัตรากําลังเป็นการนํา
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจํานวนกรอบอัตรากําลังที่ต้องใช้
สําหรับการสร้างผลลัพธ์ท่ีพึงประสงค์ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยสมมติฐานท่ีว่า หากผลงานท่ีผ่านมาเปรียบเทียบ
กับผลงานในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ อาจต้องมีการพิจารณาแนวทางในการ
กําหนด/เกลี่ยอัตรากําลังใหม่ เพื่อให้เกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพและสนับสนุนการทํางานตามภารกิจของ
ส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด

๓.๖ การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ ๓๖๐ องศา เป็นการสอบถามความคิดเห็นจาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือนําประเด็นต่างๆ อย่างเร่ืองการบริหารงาน งบประมาณ คน มาพิจารณาอย่างน้อยใน
๓ ประเด็น ดังนีํ
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๓.๖.๑ เร่ืองพืํนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เน่ืองจากการจัดโครงสร้างองค์กรและการ
แบ่งงานในพํืนที่นัํนจะมีผลต่อการกําหนดกรอบอัตรากําลังเป็นอย่างมาก เช่น หากกําหนดโครงสร้างที่มาก
เกินไปจะทําให้เกิดตําแหน่งงานขึํนตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝ่าย งานธุรการ สารบรรณและบริหาร
ท่ัวไปในส่วนราชการนัํน ซ่ึงอาจมีความจําเป็นต้องทบทวนว่าการกําหนดโครงสร้างในปัจจุบันของแต่ละส่วน
ราชการนัํน มีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด

๓.๖.๒ เร่ืองการเกษียณอายุราชการ เน่ืองจากหลายๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมี
ข้าราชการสูงอายุจํานวนมาก ดังนํัน อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตรากําลังที่จะรองรับ
การเกษียณอายุของข้าราชการ ทัํงนีํ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับตําแหน่งที่เหมาะสมขึํน
ทดแทนตําแหน่งท่ีจะเกษียณอายุไป เป็นต้น

๓.๖.๓ ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายในส่วน
ราชการและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนัํน ๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซ่ึงมุมมองต่างๆ
อาจทําให้การกําหนดกรอบอัตรากําลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขํึน

๓.๗ การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตรากําลังขององค์กรอ่ืนๆ กระบวนการนีํเป็น
กระบวนการนําข้อมูลของอัตรากําลังในหน่วยงานท่ีมีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบจํานวน
กรอบอัตรากําลังของงานการเจ้าหน้าท่ีในเทศบาล ก. และงานการเจ้าหน้าท่ีในเทศ ข. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ
คล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตรากําลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและปริมาณงานแบบ
เดียวกันน่าจะมีจํานวนและการกําหนดตําแหน่งคล้ายคลึงกันได้

๓.๘ ให้เทศบาลมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน โดยต้องได้รับ
การพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ ๑ ครัํง
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4. สภาพปัญหาของพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
๑. ด้านกายภาพ

๑.๑ ท่ีตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตําบล
หมู่ที่ 1 บ้านดอนเขว้า - ชุมชนดอนเขว้าพัฒนา
หมู่ที่ 2 บ้านบ่อปั้น - ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
หมู่ที่ 3 บ้านสระยายโสม (บางส่วน) - ชุมชนขุนพัดเพ็งสามัคคี
หมู่ที่ 4 บ้านโซ่ง (บางส่วน) - ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
หมู่ที่ 5 บ้านโป่ง - ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา (ทิศตะวันตก)

- ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา (ทิศตะวันออก)
หมู่ที่ 6 บ้านคลองตัน - ชุมชนร่วมใจพัฒนา (ทิศตะวันออก)

- ชุมชนคลองตันสามัคคี (ทิศตะวันตก)
หมู่ที่ 7 บ้านหนองยายทรัพย์ - ชุมชนอยู่ดีมีสุข (ทิศเหนือ)

- ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา (ทิศใต้)
หมู่ที่ 8 บ้านหนองแกเจริญ - ชุมชนเจริญสุข
หมู่ที่ 9 บ้านรางยาว - ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
หมู่ที่ 10 บ้านบ่อคู่ - ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา
สํานักงานเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ตัํงอยู่เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตําบลสระยายโสม อําเภออู่ทอง

จังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์ ๐35 – 446510 – 11 โทรสาร ๐35 – 446511
๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งเป็นที่ราบ อยู่ทางทิศตะวันตก
ประมาณ ร้อยละ 80 และอีกประมาณร้อยละ 20 เป็นที่ราบลุ่มซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก มีแหล่งนํําสําคัญ คือ
คลองส่งนํําชลประทาน ช่วยในการทําเกษตรกรรม

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชืนํ อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซ่ึงมี ๓ ฤดู ดังนีํ
ฤดูร้อน เร่ิมตัํงแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้ง

แล้ง แต่บางครัํงอาจมีอากาศเย็น บ้างครัํงเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิ
ระหว่าง ๓๕ – ๓๙.๙ องศาเซลเซียส ร้อนจัด มีอุณหภูมิประมาณ ๔๐ องศาเซลเซียสขึํนไป

ฤดูฝน เริ่มตัํงแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม แต่อาจ
เกิด “ช่วงฝนทิํง” หรือบางปีอาจเกิดขึํนรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน

ฤดูหนาว เริ่มตํังแต่เดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ หนาวสุดในช่วงเดือนพฤศจิกายน-
มกราคม

๑.๔ ลักษณะของดิน
ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย ประมาณ ๗๕ % ดินลูกรังประมาณ ๑๕ %

ลักษณะดินในพืํนท่ีเป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ %
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๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้ํา
มีแหล่งนํําท่ีใช้สําหรับ อุปโภค-บริโภค จํานวน 13 แห่ง แหล่งนํําทังํ 13 แห่ง เคยเป็นแหล่ง

นํําท่ีเกิด ขํึนเองตามธรรมชาติและชมุชน/เทศบาลไดด้ําเนินการขุดลอกขํึนใหม่เพือ่เพยีงพอกับการอปุโภคและ
บริโภคของประชาชน ดังนีํ

ลําห้วย - แห่ง สระนํํา 6 แห่ง
หนองนํํา 2 แห่ง บ่อนํําตืํน - แห่ง
ลําคลอง 5 แห่ง บ่อบาดาล - แห่ง
บึง - แห่ง อ่างเก็บนํํา - แห่ง
แม่นํํา - แห่ง ฝาย - แห่ง
อื่นๆ (ระบุ) - แห่ง เหมือง - แห่ง

๑.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้
ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้ แต่มีต้นไม้ท่ีชาวบ้านปลูกลักษณะของไม้เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบ

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง
๒.๑ เขตการปกครอง

เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง เป็นหน่วยบริหารราชการท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล ตัํงอยู่ในท้องท่ี
ตําบลสระยายโสม อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดตํังขํึนเมื่อวันท่ี 28 สิงหาคม 2550 ตามประกาศกระ
ทรวงมหาดไทย ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2550 ได้เปลี่ยนฐานะและเปลี่ยนชื่อจาก “องค์การบริหารส่วนตําบล
สระยายโสม” เป็น “เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง” สืบเนื่องจากตําบลสระยายโสมมีเทศบาล 2 แห่ง และชื่อของ
เทศบาลต้องไม่ซํําซ้อนกัน จึงมีความจําเป็นต้องใช้ชื่อเทศบาลแห่งนีํเป็นเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

อาณาเขตของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง
ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลตําบลจรเข้สามพัน และองค์การบริหารส่วนตําบล

ยุ้งทะลาย อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบรหิารส่วนตําบลหนองบ่อ อําเภอสองพีน่้อง จังหวดั

สพุรรณบุรี และองค์การบริหารส่วนตําบลสระพังลาน
อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลตําบลบ้านดอน และองค์การบริหารส่วนตําบล
สระพังลาน อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลตําบลจรเข้สามพัน อําเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุรี
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แผนที่เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง
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เทศบาลแบ่งเขตการปกครองตามลักษณะท้องท่ี / ท้องถิ่น จํานวน 10 หมู่บ้าน / 13 ชุมชน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านดอนเขว้า - ชุมชนดอนเขว้าพัฒนา
หมู่ที่ 2 บ้านบ่อปั้น - ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา
หมู่ที่ 3 บ้านสระยายโสม (บางส่วน) - ชุมชนขุนพัดเพ็งสามัคคี
หมู่ที่ 4 บ้านโซ่ง (บางส่วน) - ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา
หมู่ที่ 5 บ้านโป่ง - ชุมชนบ้านโป่งขุนพัดเพ็งพัฒนา (ทิศตะวันตก)

- ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา (ทิศตะวันออก)
หมู่ที่ 6 บ้านคลองตัน - ชุมชนร่วมใจพัฒนา (ทิศตะวันออก)

- ชุมชนคลองตันสามัคคี (ทิศตะวันตก)
หมู่ที่ 7 บ้านหนองยายทรัพย์ - ชุมชนอยู่ดีมีสุข (ทิศเหนือ)

- ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา (ทิศใต้)
หมู่ที่ 8 บ้านหนองแกเจริญ - ชุมชนเจริญสุข
หมู่ที่ 9 บ้านรางยาว - ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
หมู่ที่ 10 บ้านบ่อคู่ - ชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา

๒.๒ การเลือกตั้ง
เทศบาลแบ่งเขตการเลอืกตัํงนายกเทศมนตรทํัีงเขตเทศบาลเป็น ๑ เขตเลือกตัํง และสมาชกิ

สภาเทศบาล ออกเป็น ๒ เขต ดังนีํ
เขตเลือกต้ังที่ ๑ จํานวน 7 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนดอนเขว้าพัฒนา หมู่ที่ 1 ชุมชน

ขุนพัดเพ็งสามัคคี หมูท่ี 3 ชุมชนขุนพัดเพ็งพัฒนา หมู่ท่ี 4 ชุมชนบ้านโป่งร่วมใจพัฒนา หมู่ท่ี 5 ชุมชนบ้านโป่ง
ขุนพัดเพ็งพัฒนา หมู่ที่ 5 ชุมชนคลองตันสามัคคี หมู่ที่ 6 และชุมชนร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 6

เขตเลือกตั้งท่ี ๒ จํานวน 6 ชุมชน ประกอบไปด้วย ชุมชนบ่อปั้นพัฒนา หมู่ท่ี 2 ชุมชน
อยู่ดีมีสุข หมู่ที่ 7 ชุมชนจันทร์กระจ่างฟ้าพัฒนา หมู่ที่ 7 ชุมชนเจริญสุข หมู่ที่ 8 ชุมชนก้าวสร้างสรรค์พัฒนา
หมู่ที่ 9 และชุมชนบ่อคู่ร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ 10

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและ
ประชาชน ในเขตเทศบาลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การช่วยเหลืองานเทศบาล เสนอแนะในกิจกรรมของ
เทศบาลในการดําเนินงาน ต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมเพ่ือการจัดแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประชุมประชาคม
แก้ไขปัญหาความยากจนฯลฯ

จํานวนผู้มสิีทธเิลือกตัง้ (ข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เมื่อวนัท่ี 15 มกราคม พ.
ศ. ๒๕๕5)

- จํานวนผู้มีสิทธิเลือกตัํงสมาชิกสภาเทศบาล 4,060 คน
จํานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
- จํานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตัํงสมาชิกสภาเทศบาล 3,324 คน คิดเป็นร้อยละ 81.87%

ปัจจุบันนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล รักษาการตามคําส่ัง คสช. และปัจจุบันยังไม่มี
การเลือกตั้ง
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๓. ประชากร
๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร

จากหลักฐานทางทะเบียนราษฎร ณ เดือน ตุลาคม 2559 ของสํานักงานทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาล ตําบลขุนพัดเพ็ง ปรากฏข้อมูลจํานวนประชากร/ครัวเรือน ในเขตเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ดังนีํ

(1) จํานวนประชากรรวม 5,407 คน
(2) จํานวนหลังคาเรือนรวม 1,703 หลังคาเรือน

แยกเป็น เพศชาย 2,696 คน
แยกเป็น เพศหญิง 2,711 คน

หมู่ท่ี หมู่บ้าน
พ้ืนท่ี

(ตร.กม.)

จํานวน

ครัวเรือน

จํานวนประชากร ความหนาแน่นของ
ประชากร/ตร.กม.ชาย หญิง รวม

1 บ้านดอนเขว้า 4.14 97 133 120 253 63.04
2 บ้านบ่อปั้น 2.61 136 164 177 341 131.42
3 บ้านสระยายโสม

(บางส่วน)
3.08 141 95 86 181 58.12

4 บ้านโซ่ง (บางส่วน) 2.21 71 68 64 132 55.66
5 บ้านโป่ง 2.11 265 551 519 1,070 489.57
6 บ้านคลองตัน 4.57 324 521 562 1,083 235.01
7 บ้านหนองยายทรัพย์ 2.48 278 544 523 1,067 433.47
8 บ้านหนองแกเจริญ 4.19 133 201 190 391 94.03
9 บ้านรางยาว 4.06 93 174 176 350 83.25
10 บ้านบ่อคู่ 3.07 165 249 294 543 175.24

รวม 32.52 1,703 2,696 2,711 5,411 165.99

(3) ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 165.99 คน/ตารางกิโลเมตร

(4) ความหนาแน่นของครัวเรือน 52.37 ครัวเรือน/ตารางกิโลเมตร

๔. สภาพทางสังคม
๔.๑ การศึกษา

ในพืํนท่ีเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขุนพัดเพ็ง ตัํงอยูบ่ริเวณด้านหลังอาคารสํานักงานเทศบาล

สถานศึกษาระดับประถมศึกษาสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัํนพํืนฐาน 4 แห่ง
ประกอบด้วย

(1) โรงเรียนวัดใหม่ปทุมสูตร ตัํงอยู่ในพืํนท่ี หมู่ที่ 2 บ้านบ่อปั้น
(2) โรงเรียนวัดคลองตัน ตัํงอยู่ในพืํนท่ี หมู่ที่ 6 บ้านคลองตัน
(3) โรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ ตัํงอยู่ในพืํนท่ี หมู่ที่ 7 บ้านหนองยายทรัพย์
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(4) โรงเรียนวัดบ่อคู่ ตัํงอยู่ในพืํนท่ี หมู่ที่ 10 บ้านบ่อคู่
สถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาฯ ตัํงอยู่ใน

พืํนท่ี หมู่ที่ 1 บ้านดอนเขว้า
๔.๒ สาธารณสุข

สถานพยาบาลในเขตเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 1 แห่ง
ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านบ่อปั้น และมีอัตราการใช้ส้วมราดนํํา 100 %

๔.๓ อาชญากรรม
เทศบาลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึํน แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน และทําลาย

ทรัพย์สินของราชการบ้าง ซึ่งเทศบาลก็ได้ดําเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าวตามอํานาจหน้าท่ีและ
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัด เช่น การติดตํังกล้องวงจรปิดรอบอาคารสํานักงาน ติดตัํงสัญญาณไฟกระพริบ
ทางร่วมทางแยก รวมทัํงได้ตัํงจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออํานวยความ
สะดวกให้กับประชาชน แต่ปัญหาที่พบเป็นประจํา คือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัด
งานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบ เป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้
ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษที่ได้รับจากการ
เกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความร่วมมือไปยังผู้นํา การขอกําลังจากตํารวจ ผู้นํา อปพร. เพ่ือระงับเหตุไม่ให้
เกิดความรุ่นแรง แต่จะไม่ให้เกิดขึํนเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ทํังท่ีมีการร่วมมือกัน
หลายฝ่าย เป็นเรื่องท่ีทางเทศบาลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอํานาจหน้าท่ี
ท่ีสามารถดําเนินการได้

๔.๔ ยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดในชุมชนของเทศบาล จากการที่ทางสถานีตํารวจภูธรสระยายโสมได้แจ้ง

ให้กับเทศบาลทราบนัํนพบว่าในเขตเทศบาลมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพํืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบ
ผู้ค้า เหตุผลก็เน่ืองมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้นํา ประชาชน หน่วยงานของเทศบาลที่ช่วยสอดส่อง
ดูแลอยู่เป็นประจํา การแก้ไขปัญหาของเทศบาลสามารถทําได้เฉพาะตามอํานาจหน้าท่ีเท่านัํน เช่น การณรงค์
การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอํานาจหน้าที่ ก็เป็นเร่ืองของ
อําเภอหรือตํารวจแล้วแต่กรณี ทํังนีํ เทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด

๔.๕ การสังคมสังเคราะห์
เทศบาลได้ดําเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนีํ
1. ดําเนินการจ่ายเบีํยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลีํยงดูเด็กแรกเกิด
๓. ประสานการทําบัตรผู้พิการ
๕. ตัํงโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง
๖. ตัํงโครงการสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/บ้านผู้ยากไร้

๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน
ในเขตเทศบาลมีระบบบริการพื้นฐาน ดังนี้
๕.1 การคมนาคมขนส่ง

(1) ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 321 (ถนนมาลัยแมน) ระยะทาง 3.400 ก.ม.
(2) ถนนทางหลวงชนบทสายสระยายโสม – บ่อปั้น ระยะทาง 12.500 ก.ม.
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(3) ถนนลาดยางสายคลองตัน-เขาชานหมาก ระยะทาง 3.699 ก.ม.
(4) ถนนลาดยางสายทางเข้ามหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยาฯ

ระยะทาง 1.000 ก.ม.
(5) ถนนทางหลวงชนบทสายบ้านโซ่ง – บ้านโป่ง ระยะทาง 4.750 ก.ม.
(6) ถนนทางหลวงชนบทสายบ้านสระยายโสม-เขาชานหมาก ระยะทาง 4.500 ก.ม.
(7) ถนนทางหลวงชนบทสายรางยาว - หนองแกเจริญ ระยะทาง 1.000 ก.ม.
8) ถนนลาดยางอบจ.สุพรรณบุรี สายบ่อคู่ - เขาชานหมาก ระยะทาง 0.500 ก.ม.
(9) ถนนลาดยางสายบ้านบ่อปั้น ระยะทาง 1.950 ก.ม.
(10) ถนนลาดยางสายบ้างโป่ง – หนองยายทรัพย์ ระยะทาง 1.400 ก.ม.

การคมนาคมในเขตเทศบาล มีจํานวน 132 สาย ระยะทางรวมประมาณ 101.561 ก.ม.
(11) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จํานวน 41 สาย ระยะทาง 14.246 ก.ม.
(12) ถนนผิวจราจรหินคลุก จํานวน 91 สาย ระยะทาง 87.315 ก.ม.

สําหรับการบริการด้านคมนาคม มีรถประจําทางและรถตู้สายกรุงเทพ-สุพรรณบุรี และสาย
กรุงเทพ-ด่านช้าง บริการทุกวัน

๕.๒ การไฟฟ้า
การให้บริการด้านกระแสไฟฟ้าในเขตเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภออู่ทองจํานวนหมู่บ้านท่ีไฟฟ้าเข้าถึง ครบทัํง 10 หมู่บ้าน/13 ชุมชน และ
ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ คิดเป็นร้อยละ 100

๕.๓ การประปา
การบริการดา้นนํําประปาในเขตเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ได้มีระบบประปาหมู่บ้านอยู่ในความ

รับผดิชอบ 4 แห่ง ได้แก่ หมู่ท่ี 2, 8, 9 และหมู่ท่ี 10 สว่นหมู่บา้นอืน่ได้ใชบ้ริการนํําประปาจากการประปา
ภมิูภาคอู่ทอง-สระยายโสม

๕.๔ โทรศัพท์
-

๕.๕ ไปรษณีย์/การส่ือสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์
ในเขตพํืนที่เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ท่ีให้บริการเกี่ยวกับการ

สื่อสารและโทรคมนาคม ดังนีํ
(1) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด (ไปรษณีย์สระยายโสม)
(2) สื่อมวลชนในพืํนท่ี ได้แก่ หนังสือพิมพ์ยอดแหลมนิวส์ หนังสือพิมพ์ข่าวมวลชน

และหนังสือพิมพ์ข่าวภูมิภาค
(3) เสียงตามสายและหอกระจายข่าวครอบคลุมทุกหมู่บ้าน

๖. ระบบเศรษฐกิจ
๖.๑ การเกษตร

โครงสร้างทางเศรษฐกิจภายในเขตเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม โดยในพืํนท่ีดอนเกษตรกรใช้ปลูกพืชไร่ เช่น อ้อยนํําตาล ทําสวน ส่วนพืํนท่ีลุ่มเกษตรกรใช้
ปลูกข้าว ปลูกผัก เป็นต้น
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๖.๒ การประมง
-

๖.๓ การปศุศัตว์
ประชาชนในพืํนท่ีส่วนใหญ่นิยมเลีํยงไก่ เป็ด เพื่อการบริโภคภายในครัวเรือน เท่านัํน ส่วนการ

เลีํยงโคและสุกรท่ีลงทุนขนาดใหญ่รูปแบบฟาร์ม ไม่ได้รับการดําเนินการมากนักอันสืบเนื่องมาจากพืํนท่ีส่วน
ใหญ่ใช้ในการเพาะ ปลูกพืช ไม่มีที่ว่างหรือท่ีสาธารณะเพียงพอในการเลีํยงแบบปล่อยเล็มหญ้า

๖.๔ การบริการ
โรงแรม - แห่ง
ร้านอาหาร 7 แห่ง
โรงภาพยนตร์ - แห่ง
สถานีขนส่ง - แห่ง
ร้านเสริมสวย 2 แห่ง

๖.๕ การท่องเท่ียว
ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว แต่ได้ส่งเสริมการท่องเท่ียวให้เกิดขํึนในชุมชน เช่น การจัด

งานประเพณีต่าง ๆ การจัดสร้างสวนสาธารณะสําหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น
๖.๖ อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมในพืํนท่ีส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ได้แก่
1. โรงงานหลอม/หล่อโลหะ จํานวน 1 แห่ง ตัํงอยู่ในพืํนท่ีหมู่ท่ี 1
2. โรงงานรับจ้างทําลายไม้ จํานวน 1 แห่ง ตัํงอยู่ในพืํนท่ีหมู่ท่ี 2
3. โรงงานประกอบประต-ูหน้าต่างอลูมิเนียม จํานวน 1 แห่ง ตัํงอยู่ในพืํนท่ีหมู่ท่ี 2
4. กลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตร จํานวน 1 แห่ง ตัํงอยู่ในพืํนท่ีหมู่ท่ี 3
5. โรงงานผลิตเม็ดพลาสติก จํานวน 3 แห่ง ตัํงอยู่ในพืํนท่ีหมู่ที่ 3,4
6. โรงงานประกอบรถตอกเสาเข็ม จํานวน 2 แห่ง ตัํงอยู่ในพืํนท่ีหมู่ที่ 4
7. กลุ่มเย็บผ้าห่มเศรษฐกิจ จํานวน 2 แห่ง ตัํงอยู่ในพืํนท่ีหมู่ท่ี 5 และหมู่ท่ี 6
8. โรงไฟฟ้าชีวภาพ จํานวน 1 แห่ง ตัํงอยู่ในพืํนท่ีหมู่ที่ 6
9. โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จํานวน 1 แห่ง ตัํงอยู่ในพืํนท่ีหมู่ที่ 6
10. โรงงานผลิตอาหารสัตว์ จํานวน 1 แห่ง ตัํงอยู่ในพืํนท่ีหมู่ที่ 9

๖.๗ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ
การพาณิชย์
ธนาคาร - แห่ง สถานีบริการนํํามัน/ปั้มแก็ส 3 แห่ง
บริษัท - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า - แห่ง
ห้างหุ้นส่วนจํากัด - แห่ง ตลาดนัด 3 แห่ง
ร้านวัสดุก่อสร้าง 1 แห่ง โรงฆ่าสัตว์ - แห่ง
อู่ซ่อมรถยนต์ 7 แห่ง
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กลุ่มอาชีพ
มีกลุ่มอาชีพ จํานวน ๒ กลุ่ม

๑. กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรแม่บ้านโสมจันทร์ หมู่ที่ 3
๒. กลุ่มเย็บผ้าหม่เศรษฐกิจ หมู่ที่ 5 และหมู่ท่ี 6

๖.๘ แรงงาน
สําหรับนอกเหนือจากการประกอบอาชีพหลักของประชาชนในการทําเกษตรกรรมเพาะปลูก

พืชไร่ สําหรับอาชีพรอง คือ การรับจ้างแรงงานท่ัวไป ในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม บริการ งานช่าง
หน่วยงานภาครัฐ ทํังภายในและภายนอกพืํนท่ี ซ่ึงพบมากในกลุ่มประชากรพํืนที่ หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 และหมู่ท่ี 7

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
7.๑ การนับถือศาสนา

- ผู้ท่ีนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100 มีวัดในพืํนท่ี จํานวน 4 แห่ง ได้แก่

(1) วัดปทุมสูตยาราม ตัํงอยู่ในพืํนท่ี หมู่ที่ 2 บ้านบ่อปั้น

(2) วัดคลองตัน ตัํงอยู่ในพืํนท่ี หมู่ที่ 6 บ้านคลองตัน

(3) วัดหนองยายทรัพย์ ตัํงอยู่ในพืํนท่ี หมู่ที่ 7 บ้านหนองยายทรัพย์
(4) วัดบ่อคู่ ตัํงอยู่ในพืํนท่ี หมู่ที่ 10 บ้านบ่อคู่

7.๒ ประเพณีและงานประจําปี
- ประเพณีวันขึํนปีใหม่ เดือน มกราคม
- ประเพณีวันสงกรานต์ เดือน เมษายน
- ประเพณีลอยกระทง เดือน พฤศจิกายน
- ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม

พฤศจิกายน
7.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ในปี พ.ศ.2556 เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ได้จัดทําหนังสือ “คู่มือคลัง
ปัญญา” โดยได้รวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพื่อเผยแพร่และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินไม่ให้สูญหาย
ตามกาลเวลา เช่น การตัดเย็บฉลุกระดาษ งานเขียนตัวอักษร การประดิษฐ์ว่าวไทย การจักรสาน การแพทย์
แผนไทย เป็นต้น

ภาษาถิ่น ส่วนมากแล้วสําเนียงหรือภาษาท้องถ่ินจะเป็นไปตามลักษณะชาติพันธุ์ของชุมชน
เช่น ภาษาลาวเวียง ลาวโซ่ง ลาวคลั่ง ลาวพวน และภาษาไทยเหน่อซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของชาวสุพรรณบุรี

7.๔ สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก
ประชาชนในเขตเทศบาลได้ผลิตของใช้พืํนเมืองขํึนใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จําหน่วยบ้าง

ได้แก่ เครื่องจักรสานประเภทต่าง ๆ เช่น การสานตะแกรงไม้ไผ่ การทําเส่ือรําแพน การทําหมวกก้านมะพร้าว
การทําไม้กวาดดอกหญ้า ซ่ึงอาศัยวัตถุดิบธรรมชาติในท้องถิ่น
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ
8.๑ น้ํา ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค เป็นนํําที่ได้จากนํําฝน นํําจากระบบจ่ายนํําส่วนภูมิภาคอําเภอ

อู่ทอง และนํําเพื่อทําการเกษตรจากระบบคลองส่งนํําชลประทาน ซ่ึงเกษตรกรในพืํนท่ีสามารถใช้นํําทํา
การเกษตรได้ตลอดทํังปี

8.๒ ป่าไม้ ในเขตเทศบาลไม่มีป่าไม้
8.๓ ภูเขา ในเขตเทศบาลไม่มีภูเขา
8.๔ คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ในพืํนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพืํนที่สําหรับเพาะปลูก ที่อยู่

อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามลําดับ และมีพืํนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพืํนที่สาธารณะทรัพยากร
ธรรมชาตทิี่สําคัญในพืํนที่ ได้แก่ ดิน นํํา ต้นไม้ อากาศที่ไม่เป็นมลภาวะ ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญในพืํนท่ี
คือ ทรัพยากรดินและนํํา ซ่ึงในเขตเทศบาลเป็นท่ีราบลุ่มขนาดใหญ่ ที่เชื่อมต่อกับแม่นํําจรเข้สามพันในอดีต
มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทําการเกษตรกรรม ย่ิงในพืํนท่ีเขตเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง มีระบบนํําจาก
คลองชลประทาน ทําให้พํืนที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทําเกษตรกรรมได้เป็นอย่างดียิ่ง

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
๑. วิสัยทัศน์
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ได้กําหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่ง

หมายความคาดหวังท่ีต้องการให้เกิดขึํนในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่น ใน
อนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กําหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังท่ี
จะให้เกิดขึํนในอนาคต ดังนีํ

“ชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนารอบด้าน ส่งเสริมการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญา สู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน”

๒. ยุทธศาสตร์
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทํังองค์กรต่างๆ

ท่ีเกี่ยวข้อง ได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง 8 ด้าน มีรายละเอียดดังนีํ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืํนฐานอย่างครอบคลุม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างสมดุล ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและการท่องเท่ียว
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนางานสาธารณสุข และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ยุทธศาสตร์การพฒันาส่งเสริมด้านการป้องกันยาเสพติด และรักษาความปลอดภัยในชีวติ

และทรัพย์สิน
7. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมือง และการบรหิารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธผิล
8. ยุทธศาสตร์การการพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓. เป้าประสงค์
๑. ประชาชนมีระบบโครงสร้างพืํนฐานและสาธารณูปโภคที่มีมาตรฐานและครอบคลุม
2. พัฒนาระบบเศรษฐกิจให้มีการขยายตัว ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพ่ิมขํึน
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3. ยกระดับคุณภาพการศึกษา ตลอดจนทํานุบํารุงรักษาไว้ซ่ึงศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรมอันดี
งาม พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ และส่งเสริมสนับสนุนแหล่งท่องเท่ียว

4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงถ้วนหน้ามีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึํน
และดํารงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม

5. ส่งเสริมให้ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และ
สืบทอดต่อไป

6. ประชาชนได้รับการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๒.4 ตัวช้ีวัด

1. ร้อยละท่ีเพิ่มขึํน/ปรับปรุงและพัฒนา ด้านโครงสร้างพืํนฐานและระบบสาธารณูปโภค
2. ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพืํนท่ีดีขํึน
3. เด็กและประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาท่ีดีขึํน
4. ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขํึนอย่างต่อเนื่อง
5. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมเพิ่มขึํน
6. ระดับความปลอดภัยของประชาชนในพืํนท่ีดีขึํน
7. ชุมชนมีศักยภาพและเกิดความเข้มแข็งเพ่ิมมากขํึน
8. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรดขํึีน
9. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพืํนท่ีได้รับการ ดูแล อนุรักษ์ ฟื้นฟูให้ดีขํึน

๒.5 ค่าเป้าหมาย

๑. ประชาชนได้รับบริการด้านระบบโครงสร้างพํืนฐานและสาธารณูปโภคได้อย่างสะดวก
ท่ัวถึง

2. ประชาชนมีอาชีพม่ันคงและรายได้เพิ่มขึํน
3. การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและแหล่งท่องเที่ยว ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนอย่าง

ต่อเนื่อง
4. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรงถ้วนหน้ามีคุณภาพชีวิตที่ดี
5. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นในพืํนท่ีได้รับการอนุรักษ์และ

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

๒.๖ กลยุทธ์

1. พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งครอบคลุมพืํนท่ี
2. พัฒนาระบบระบายนํําให้มีประสิทธิภาพ
3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคครอบคลุมพํืนที่



-16-

4. ส่งเสริมการประกอบอาชีพและสนับสนุนแหล่งเงินทุนให้แก่ประชาชนและกลุ่มอาชีพ
5. ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์
6. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการด้านการศึกษา
7. ส่งเสริมการทํานุบํารุงศาสนา และการสืบสานวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป
8. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการกีฬา
9. พัฒนา อนุรักษ์ ฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยวภายในพืํนท่ีและจังหวัดสุพรรณบุรี
10. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข
11. การเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรค
12. ส่งเสริมและสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
13. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพํืนที่
14. ส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
15. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพืํนท่ีและจังหวัดสุพรรณบุรี
16. เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
17. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
18. เสริมสร้างศักยภาพการดําเนินงานของเทศบาล
19. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
20. เพิ่มช่องทางการติดต่อส่ือสารและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชน
21. ส่งเสริม ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
22. การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี
(1) วิสัยทัศน์ (Vision)

“สุพรรณบุรี เป็นจังหวัดชัํนนําในด้านแหล่งผลิตอาหาร และผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานสู่
สากล เป็นศูนย์กลางการศึกษา การกีฬา และการท่องเท่ียว โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ชุมชน
เข้มแข็ง คุณภาพชีวิตดี ยึดการมีส่วนร่วม”

(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. การเพิ่มขีดความสามารถด้านการเกษตรเชื่อมโยงสู่เกษตรอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม

เพื่อการบริโภคและการส่งออก
2. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากลคู่การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
3. การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล
5. การนําการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน
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(3) เป้าประสงค์ (Goal) ประกอบด้วย 8 เป้าประสงค์ ดังนี้
1. เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและเกษตร อุตสาหกรรมเพื่อการบริโภค

และการส่งออก และเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจจังหวัด
2. เพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียวและการจําหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถ่ิน
3. อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหลง่ท่องเท่ียว ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้

เอือํอํานวยประโยชน์อย่างยั่งยืน
4. ยกระดับคุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน
5. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีและแก้ไขปัญหาความยากจน
6. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษา

ระดับชาติ
7. ยกระดับการกีฬาของจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าสู่มาตรฐานสากล
8. ยกระดับคุณภาพการบริการและบริหารด้วยความโปร่งใส

(4) กลยุทธ์ (Strategies) ประกอบด้วย 17 กลยุทธ์ ดังนี้
1. การส่งเสริมและวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R@D) และการ

ยกระดับปัจจัยพืํนฐาน
2. การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิตสินค้าอาหารปลอดภัยเพ่ือการ

แข่งขันทางการค้าและส่งออก
3. การแปรรูปเพ่ือสร้างและเพ่ิมมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย
4. การพัฒนาระบบการตลาดสินค้าอาหารปลอดภัย
5. การพัฒนาการขนส่งสินค้า และการบริหารจัดการสินค้า
6. การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ และสนับสนุนปัจจัยพืํนฐานด้านการท่องเท่ียว

และทรัพยากรธรรมชาติภายใต้การมีส่วนร่วม
8. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียว ส่งเสริมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม และ

ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียว
9. การพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการ ผู้ประกอบการ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
10. การพัฒนาด้านการสื่อสารการตลาดและการประชาสัมพันธ์
11. การพัฒนาปัจจัยพืํนฐานทางด้านสังคม
12. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย การมีงานทําและมีรายได้ และชีวิตครอบครัว

อบอุ่น
13. การบริหารจัดการพืํนท่ี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดระเบียบสังคมและ

การพัฒนาความร่วมมือ สร้างความเข้มแข็งชุมชน
14. ยกการพัฒนาโครงสร้างพํืนฐาน พัฒนาระบบบริหารและมาตรฐานการศึกษา การกีฬา
15. การพัฒนาศักยภาพความพรอ้มของบุคลากร โดยสง่เสรมิสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการศึกษาและ

กีฬา
16. ยกระดับคุณภาพการบริการและบริหารด้วยความโปร่งใส
17. ส่งเสริมการทํางานร่วมกันระหว่างภาคราชการและเอกชน
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๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง กําหนดตามแนวทางหนังสื่อสั่ง

การ และระเบียบฯท่ีเก่ียวข้อง เพื่อความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี
ดังต่อไปนีํ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)

เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง (พ.ศ.2561-2564)

1. การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร
อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
การแปรรปูและผลติภัณฑ์ เพื่อการบริโภคและ
การส่งออก

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพสู่ธุรกิจ
ชุมชนมีผลผลิตที่เป็นเอกลักษณ์ สามารถเช่ือมโยงตลาด
ได้หลายระดับภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

2. การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเท่ียว
การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

1. พัฒนา/สนับสนุนแหล่งท่องเท่ียวภายในตําบลและ
จังหวัดสุพรรณบุรี
2. คุ้มครอง/ดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

3. การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการ
สาธารณสุข
2. เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรการความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน

4. การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษา
ทุกระดับ ให้ตรงกับความต้องการประชาชน

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานการศึกษาทุก
ระดับ
2. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต

5. การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรี
และมีความสามารถด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศใน
ระดับชาติ

1. ส่งเสริมพฒันาดา้นการกีฬา

6. การนําการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและ
บริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน

1. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน
2. เสริมสร้างศักยภาพการดําเนินงานของเทศบาล
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
4. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์
และทันเหตุการณ์ให้แก่ประชาชน
5. การเพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชน
กับเทศบาล
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นโยบายการพัฒนาของนายกเทศมนตรี
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 สนับสนุนให้ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้า/ นํําประปาใช้ โดยการขอขยายเขตเทศบาลฯ จะ
สนับสนุนให้ร้อยละ 50 ของงบประมาณท่ีการไฟฟ้า/ ประปาเป็นผู้ประเมิน

1.2 จัดสรรให้มีไฟทางสาธารณะตามจุดแยก/จุดเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกชุมชน
1.3 ปรับปรุงทางสาธารณะท่ีเป็นถนนดินพัฒนาเป็นถนนลูกรัง ถนนลูกรังพัฒนาเป็นถนน

หินคลุก ส่วนถนนลาดยางและถนนคอนกรีตจะจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมทุกๆ ปี ระยะทางประมาณ
200 – 300 เมตร/ชุมชน โดยเฉลี่ย

1.4 ปรับปรุงขุดลอกคูคลองให้นํําไหลสะดวกและขุดคูกํันคันดินให้กับเขตนํําท่วมโดยเน้นการ
แก้ปัญหาแบบยั่งยืน

2. ด้านเศรษฐกิจ
2.1 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพท่ีหลากหลาย เช่น กลุ่ม OTOP กลุ่มผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่ง และกลุ่ม

เกษตรกรอื่นๆ ให้มีรายได้เพิ่ม
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลด

รายจ่าย เพิ่มรายได้ โดยการจัดทําโครงการต่างๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องและสอดคล้องกับหลักการ
2.3 จัดให้มีประชาคมท้องถ่ินโดยขอถามความเห็นชอบจากประชาชน เพื่อให้มีการสร้าง

อาคารพาณิชย์ให้เช่าทําการค้าขายริมถนนในเขตเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ถนนมาลัยแมนตัํงแต่คลอง
ชลประทานถึงทางแยกคลองตัน โดยเทศบาลฯ จะเป็นผู้ดําเนินการในการขอเช่าท่ีดินดังกล่าว โดยมีการปลูก
สร้างอาคารและร้านค้าขายของ ท่ัวไป และเปิดให้ประชาชนนําผลิตภัณฑ์ในตําบลออกมาจําหน่าย เทศบาลฯ
ทํางานแบบไม่หวังผลกําไร แต่จะเป็นการนําความเจริญให้กับเทศบาลฯ และประชาชนมีรายได้เพ่ิมขํึนต่อไปใน
อนาคต

2.4 จัดตัํงศูนย์รับจํานําผ้าห่มพืํนบ้าน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้ไม่
มีที่ดินทํากิน ได้ตัํงกลุ่มอาชีพเย็บผ้าห่ม เทศบาลฯ จะช่วยในด้านการตลาด

2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มผู้นําอาชีพต่างๆ ผู้นําองค์กร/ ชุมชน/ กลุ่มสตรีแม่บ้านและ
อื่นๆ ได้มีการพัฒนาตนเอง โดยมีการศึกษาดูงานนอกพํืนท่ีเพ่ือเปิดโลกทัศน์ แล้วนําความรู้มาปรับปรุงอาชีพใน
ท้องถิ่น

3. ด้านสังคมและสวัสดิการชุมชน
3.1 จัดสรรเบีํยยังชีพให้ผู้สูงอายุท่ีมีคุณสมบัตคิรบถ้วนตามระเบียบฯ
3.2 จัดสรรเบีํยยังชีพให้ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
3.3 รณรงค์ให้ประชาชนได้ ลด ละ เลิกอบายมุข และส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่

ประชาชน
3.4 จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือ ฟื้นฟู ป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาแพร่ระบาดในพืํนท่ี
3.5 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่ประชาชน โดยการจัดทําโครงการพัฒนาสังคมต่างๆ
3.6 ส่งเสริมการพัฒนาครอบครัว เสริมสร้างความรัก ความอบอุ่น ความเข้าใจของคนใน

ครอบครัว โดยการจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
3.7 ส่งเสริมการพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคมต่างๆ ให้มี

คุณภาพชีวิตท่ีดีขึํน
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3.8 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) มีความเข้มแข็ง
และชํานาญการ เพื่อที่จะสามารถช่วยเหลือชุมชน และเป็นกําลังหลักในการช่วยเหลือประชาชนร่วมกับ
เทศบาล ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าท่ีตํารวจ ในด้านการบริการและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน

3.9 สนับสนุนงบประมาณให้แก่สถานีตํารวจภูธรสระยายโสม ในการดูแลรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

4. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมในวันสําคัญต่างๆ ให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ซึมซับสืบทอด

วัฒนธรรมอันดีงาม
4.2 สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กเล็กก่อนวัยเรียน

ให้มีความพร้อมและพัฒนาการที่ดีทํัง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อพร้อมรับ
การศึกษาในระดับ ท่ีสูงขึํนต่อไป

4.3 ส่งเสริม/ อุดหนุนการศึกษาให้กับโรงเรียนท่ีอยู่ในเขตเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งทํัง 4
โรงเรียน ให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและได้มาตรฐานการศึกษาชาติ

4.4 ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ให้เด็กทุกคนสามารถใช้
คอมพิวเตอร์ ได้เม่ือเรียนจบชํันประถมศึกษา

4.5 ให้เด็กท่ีเรียนภายใต้การดูแลของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งได้รับอาหารกลางวันและนม
อย่างเพียงพอ

4.6 ส่งเสริมให้มีอาคาร สถานที่ของการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)
4.7 จัดให้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เช่น รดนํําขอพรจากผู้สูงอายุในเทศกาล

วันสงกรานต์
4.8 ส่งเสริมให้นักเรียน และโรงเรียนมีหลักสูตรพุทธบุตร คือ ให้เรียนรู้คู่คุณธรรม
4.9 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (วิทยาเขตสระยาย

โสม) มีความเข้มแข็งและพร้อมท่ีจะเปิดสอนภาคปกติได้

5. ด้านการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
5.1 ส่งเสริมให้สถานีอนามัยทํัง 2 แห่งเข้มแข็ง ให้สามารถให้บริการช่วยเหลือราษฎรได้

ทันท่วงที
5.2 ส่งเสริมให้อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) มีความเข้มแข็ง และมีความพร้อมท่ีจะ

ให้บริการช่วยเหลืองานด้านอนามัยได้เต็มที่ และเป็นกําลังหลักในการช่วยเหลือราษฎร
5.3 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุมีกิจกรรมร่วมกัน
5.4 รณรงค์ให้ประชาชนมีการออกกําลังกาย เพื่อสุขภาพท่ีดีทัํงในเขตและนอกเขตเทศบาลฯ

อย่างต่อเนื่อง
5.5 ส่งเสริมงานด้านสาธารณสุขและงานอนามัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพือ่ให้ประชาชนมีสขุภาพ

อนามัยท่ีดี
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6. ด้านการกีฬา
6.1 จัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมกีฬาพืํนบ้าน เช่น กีฬาต้านยาเสพติด 12 สิงหามหา

ราชินี ซ่ึงมีการจัดร่วมกับเทศบาลตําบลสระยายโสมทุกปี
6.2 ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน สามารถเล่นกีฬาตามความสนใจ จัดให้มีการแข่งขันใน

ระดับตัํงแต่ท้องถ่ิน จนถึงระดับที่สูงขํึนตามศักยภาพ
6.3 สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้หมู่บ้าน ชุมชนและโรงเรียน เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชน

ท่ัวไป มีอุปกรณ์กีฬาและเล่นกีฬาตามความสนใจ
6.4 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาของเยาวชนท่ีสนใจ (การฝึกสอนหรือ

เพิ่มพูนเทคนิค)
7. ด้านการเมืองและการบริหาร

7.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข

7.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองในทุกภาคส่วนของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเมือง
ภาคประชาชนที่มีต่อการบริหารท้องถิ่น

7.3 สนับสนุนและการอํานวยความเป็นธรรมของสังคม
7.4 ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
7.5 สนับสนุนและอํานวยการงานสํานักงานให้มีประสิทธิภาพสูงขํึน เพื่อให้บริการประชาชน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอก และการตกแต่งภายในอาคารสํานักงานใหม่ การ
จัดหาครุภัณฑ์ท่ีจําเป็นเร่งด่วน เป็นต้น

7.6 สนับสนุนบุคลากรทัํงฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจํา เข้ารับการศึกษา การฝึกอบรม
เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์

7.7 สร้างถนนลาดยางหรือคอนกรีตทางเข้าสํานักงานเทศบาลใหม่ รวมทํังศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เพื่ออํานวยความสะดวกและรวดเร็วให้แก่ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ และการติดต่อกับส่วนราชการอื่นๆ

7.8 จัดให้มีโครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชนตามหมู่บ้านต่างๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครัํง
7.9 สนับสนุนส่วนราชการต่างๆ ท่ีจะดําเนินการในพืํนท่ี อันเป็นประโยชน์แก่ประชาชน
7.10 สนับสนุนนโยบายการบริหารราชการของรัฐบาล กระทรวง กรม จังหวัดและอําเภอ

ในการพัฒนาพืํนท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ
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ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

สภาพปัญหา ความต้องการ
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

1.1 ปัญหาด้านการคมนาคม
สภาพถนนส่วนใหญ่ ร้อยละ 80 มีผิวจราจรหิน

คลุกและลูกรังไม่ได้มาตรฐาน ในช่วงฤดูฝนจะมีสภาพเป็น
หลุมบ่อหรือมีนํําท่วมขังผิวจราจร ประชาชนได้รับความ
ลําบากในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร และ
ในช่วงฤดูแล้งยังมีฝุ่นละอองมาก ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัย ตลอดจนพืชผลทางการเกษตรของประชาชน

 สภาพถนนพืํนท่ีได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้ได้
มาตรฐาน ถนนผิวจราจรหินคลุกหรือลูกรังจะได้รับการ
พัฒนาเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหรือถนนลาดยางแอ
สฟัลท์ติก อีกทัํงต้องมีการซ่อมแซมถนนที่ชํารุดเสียหาย
ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสม่ําเสมอ
ทุกปี

1.2 ปัญหาด้านระบบระบายนํ้า
พํืนท่ีการเกษตรท่ีอยู่ในท่ีลุ่มเวลาฝนตกจะทําให้

เกิดนํําท่วมขัง พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย
เนื่องจากระบบระบายนํําที่มีอยู่เดิมตืํนเขิน มีวัชพืชกีดขวาง
การไหลของ นํํา ไม่สามารถใ ช้ระบาย นํําได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ

 ที่อยู่อาศัยและพืํนท่ีการเกษตรท่ีถูกนํําท่วมขัง
ได้รับการช่วยเหลือโดยพัฒนา/ปรับปรุงคูระบายนํําให้
สามารถระบายนํําได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การขุด
ลอกคูระบายนํําท่ีตืํนเขิน,การขุดลอกวัชพืช และขุดลอก
คูระบายนํําเพ่ิมเติม เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชน และลดมูลค่าความเสียหายทาง
เศรษฐกิจการเกษตร

1.3 ปัญหาด้านไฟฟ้าสาธารณะ
ไฟสาธารณะส่วนใหญ่ไม่ได้มาตรฐาน และไม่

สามารถให้บริการประชาชนได้ครอบคลุมท่ัวทัํงพืํนท่ี
อาจเป็นแหล่งมั่วสุม และก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้

 มีการติดตัํงไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มเติม และ
ปรับปรุงให้ได้มาตรฐานอย่างเพียงพอ ให้ประชาชน
ได้รับความสะดวกในการเดินทางสัญจรยามคํ่าคืน

1.4 ปัญหาด้านการให้บริการไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค

ประชาชนประมาณร้อยละ 7 ของครัวเรือน
ทัํงหมดในพืํนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ เนื่องจากประชาชนต้อง
เสียค่าใช้จ่ายสูง และประชาชนกลุ่มดังกล่าวไม่สามารถ
เสียค่าใช้จ่ายในการขยายเขตบริการไฟฟ้าได้

 คาดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุก
ครัวเรือนในเขตพืํนที่เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งจะมี
ไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง

1.5 ปัญหาด้านระบบประปาและประปาภูมิภาค
ประชาชนประมาณร้อยละ 2 ของครัวเรือน

ทัํงหมดในพืํนท่ีขาดแคลนนํําสะอาดสําหรับอุปโภค
บริโภค สาเหตุจากแหล่งนํําสะอาดที่ใช้เกิดมลพิษ ทํา
ให้คุณภาพนํําไม่เหมาะสมสําหรับใช้อุปโภคบริโภค

 ดําเนินการขยายเขตบริการระบบประปา
หมู่บ้านและประปาภูมิภาค ให้ครอบคลุมท่ัวทุก
ครัวเรือน นอกจากนํัน ยังปรับปรุงคุณภาพของ
นํําประปาหมู่บ้านที่ประชาชนใช้สําหรับอุปโภค
บริโภค ให้มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ
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สภาพปัญหา ความต้องการ
2. ด้านเศรษฐกิจ

2.1 ปัญหาผลผลิตการเกษตรราคาต่ํา
โดยมีสาเหตุหลักที่สําคัญ ดังนีํ
(1) เกษตรกรขาดความรู้ และกระบวนการ

ปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต
(2) เกษตรกรที่ทําการเกษตรประเภท

เดียวกันขาดการรวมกลุ่ม เพื่อให้ไม่มีอํานาจต่อรอง
ทางเศรษฐกิจ จําเป็นต้องจําหน่ายผลผลิตในราคาต่ํา
ไม่มีหลักประกันราคาท่ีแน่นอน

(3) ต้นทุนการผลิตสูง เนื่องจากเกษตรกร
ยังคงต้องพ่ึงพาปุ๋ยเคมี และสารเคมีกําจักศัตรูพืช ท่ีมี
ราคาสูง

 (1) เกษตรกรมีความรู้ และประสบการณ์
สามารถปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตให้อยู่ในเกณฑ์ดี

(2) เกษตรกรมีการรวมตัวกันจัดตัํงเป็นกลุ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร สามารถกําหนดราคากลางและ
มีศักยภาพในการต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลาง

(3) เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยชีวภาพมากขึํน ทํา
ให้พืชผลทางการเกษตรที่ได้ปลอดสารพิษ และมี
ต้นทุนการผลิตลดลง

2.2 ปัญหาการขาดอาชีพเสริม
ประชาชนไม่มีอาชีพเสริม เพ่ือเพิ่มรายได้

ให้กับครอบครัว หลังจากประกอบอาชีพหลัก ทําให้
รายได้ ไม่ เพียงพอ ท่ีจะใช้จ่ ายภายในครัว เรือน
ก่อให้เกิดปัญหาหนีํสินในครัวเรือน

 จัดการฝึกอบรมอาชีพเสริม ท่ีประชาชนใน
พืํนท่ีต้องการให้แก่กลุ่มสตรีแม่บ้าน/เยาวชน เพื่อเวลา
ว่างหลังจากประกอบอาชีพหลักเพิ่มพูนรายได้ให้กับ
ครอบครัว ส่งเสริม/สนับสนุนโครงการหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ตามนโยบายรัฐบาลและจัดหาสถานที่
รวบรวมและจําหน่ายผลิตภัณฑ์

2.3 ปัญหาการว่างงานและอพยพหางานทํา
ประชาชนวัยทํางานในพืํนท่ีประสบปัญหาการ

ว่างงานเน่ืองจากสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจตกต่ําที่ผ่าน
มา และประชาชนส่ วน ใหญ่ ท่ีประกอบอา ชีพ
เกษตรกรรมซ่ึงเก็บเก่ียวผลผลิตเป็นฤดูกาลทําให้มี
รายได้ไม่ต่อเนื่องตลอดปี จําเป็นต้องอพยพหางานทํา
ในแหล่งธุรกิจและอุตสาหกรรมทําให้ขาดแคลน
แรงงานด้วยการพัฒนาท้องถ่ินให้เจริญก้าวหน้า

 ประชาชนในพืํนที่ได้รับการส่งเสริมด้านอาชีพ
ทําให้จํานวนผู้ว่างงานลดลง และเทศบาล ให้การ
สนับสนุนด้ านการประกอบอาชีพ เสริม ทํา ให้
ประชาชนมีรายได้ท่ีพอเพียงตลอดปี ไม่ต้องอพยพหา
งานทําในแหล่งธุรกิจและอุตสาหกรรม

3.ด้านสังคม
3.1 ปัญหายาเสพติด

แม้ปัจจุบันนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับปัญหายา
เสพติด โดยเฉพาะยาบ้า ทําให้จํานวนผู้เสพยาและผู้
จําหน่ายยาเสพติดลดลงแต่ก็พบผู้เสพยาเสพติดอยู่ใน
ชุมชน ซึ่งจะนําไปสู่อาชญากรรมและปัญหาครอบครัว
ตามมา

 จํานวนผู้เสพและผู้จําหน่ายยาเสพติดจะไม่
มีในเขตพํืนท่ี
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สภาพปัญหา ความต้องการ
3.2 ปัญหาโรคระบาดและโรคติดต่อที่ เป็น

อันตราย
ประชาชนในพืํนที่ขาดความสนใจ ในด้านความรู้

ความเข้าใจในการป้องกัน โรคระบาดและโรคติดต่อที่
เป็นอันตราย โรคเอดส์ โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัข
บ้า เป็นต้น

 ประชาชนในพืํนท่ีได้รับทราบถึงสาเหตุ การ
ป้องกันตนเองรวมถึงการปฏิบัติตนเม่ือได้รับเชืํอโรค
ระบาดและโรคติดต่อที่เป็นอันตราย

3.3 ปัญหาด้านพฤติกรรมสุขภาพ
ประชาชนส่วนใหญ่มีพฤติกรรม การบริโภคที่

เสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น การรับประทาน
อาหารท่ีปรุงไม่สุก ไม่สะอาด และการบริโภคเกิน
ความจําเป็น ขาดการออกกําลังกายอย่างส่ําเสมอ

 ประชาชนมีความสนใจดูแลสุขภาพของตนเอง
ให้ แข็งแรงสมบูรณ์ ตลอดจนมีพฤติกรรมการบริโภค
ท่ีถูกสุขลักษณะ

4. ด้านการเมืองและการบริหาร
4.1 ปัญหาการบริหารจัดการด้านการเมือง

ผู้นําชุมชน และประชาชนส่วนใหญ่ขาด
ความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย การเมือง การ
ปกครอง รวมทัํงบทบาทหน้าที่ของตนเองต่อชุมชน/
สังคม ทําให้การบริหารจัดการด้านการเมืองไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร

 ผู้นําชุมชนและประชาชนได้รับการเผยแพร่
ความรู้ด้านกฎหมาย การเมือง การปกครอง ทําให้
เข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ีของตนเองต่อชุมชน สามารถ
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริการปกครองตําบลตาม
หลักธรรมมาภิบาลได้

4.2 ปัญหาการจัดเก็บรายได้
ปัจจุบันรายได้ ท่ีเทศบาลทํังในส่วนของ

เทศบาลจัดเก็บเองและส่วนราชการอื่นดําเนินการนํัน
ไม่เพียงพอท่ีจะนําไปใช้พัฒนาตําบล

 เทศบาลมี ระบบการ จัด เ ก็บราย ได้ที่ มี
ประสิทธิภาพ ทํา ให้ มี รายไ ด้ เ พียงพอ ในการ
ดําเนินงานด้านต่าง ๆ

4.3 ปัญหาการให้บริการประชาชน
สํานักงานเทศบาล ปัจจุบันคับแคบ เนื่องจาก

จํานวนพนักงานและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึํน
ประกอบกับวัสดุครุภัณฑ์ที่ มีอยู่ไม่เพียงพอและไม่
ทันสมัยทําให้ไม่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

 สํา นักงานเทศบาล ได้รับการปรับปรุง
สามารถรองรับจํานวนบุคลากรและภารกิจที่เพิ่มขํึน
ได้ รวมทัํงมีวัสดุครุภัณฑ์ที่เพียงพอและทันสมัย สาม
มารถให้บริการประชาชนด้วยความสะดวกและ
รวดเร็ว

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
5.1 ปัญหาสถานท่ีพักผ่อนและสถานท่ีออกกําลังกาย

ขาดแคลนสถานที่พักผ่อนและสถานที่ออก
กําลังกายและสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน

 ในพํืนท่ีจะมีสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อน
ประจําตําบล และลานกีฬาประจําหมู่บ้าน

5.2 ปัญหาขยะมูลฝอย
ปัจจุบันประชากรในชุมชนมีจํานวนเพ่ิมขึํน

ทําให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอย เพราะระบบการจัดเก็บ
และทําลายขยะยังไม่มีประสิทธิภาพที่ดีพอ

 เทศบาลมีระบบการจัดเก็บและทําลายขยะท่ี
มีประสิทธิภาพ พอเพียงที่จะรองรับปริมาณขยะท่ี
เพิ่มขํึน
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5. ภารกิจอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตําบล
การจัดทําแผนอัตรากําลังและการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งนัํน ได้พิจารณา

สรุปรูปแบบและกําหนดแนวทางการจัดทําแผนอัตรากําลัง ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 – 2564 ซึ่งได้กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลตําบล
ขุนพัดเพ็ง โดยได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพย์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซ่ึงมีรายละเอียดดังนีํ

จุดแข็ง (Strengths) ประกอบด้วย

(1) มีระบบสายบังคับบัญชาที่สัํน สามารถบริหารงานได้อย่างรวดเร็ว มีการแบ่งส่วนราชการ
และสายบังคับบัญชาที่ชัดเจน

(2) มีงบประมาณที่ใช้บริหารจัดการของตนเอง สามารถสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างรวดเร็ว

(3) มีบุคลากรเจ้าหน้าที่ และพํืนที่รับผิดชอบชัดเจน
(4) ผู้นําองค์กร ผู้นําชุมชน/หมู่บ้าน มีความสมัครสมานสามัคคีและเสียสละเพื่อส่วนรวม
(5) ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา มีคุณธรรมในการบริหารจัดการ
(6) ประชาชนมีความเอืํออาทรต่อกันตามรูปแบบของสังคมไทย
(7) ประชาชนให้ความสําคัญและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
(8) กลุ่มอาชีพต่าง ๆ มีความเข้มแข็ง สามารถสร้างรายได้เสริมให้แก่ครัวเรือนได้เป็นอย่างดี
(9) พืํนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งนํําเพื่อการเกษตร
(10) สภาพดินยังมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถผลิตผลผลิตได้คุ้มค่ากับการลงทุน
(11) เส้นทางคมนาคมเชื่อมติดต่อระหว่างหมู่บ้านท่ัวถึงทัํงพํืนที่

จุดอ่อน (Weaknesses) ประกอบด้วย

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

ประสิทธิภาพ
(5) ภาคประชาสังคม การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการบริหารพัฒนายังไม่ดี

เท่าท่ีควร
(6) สภาพทางภูมิศาสตร์บางหมู่บ้านเป็นพืํนท่ีลุ่มรับนํํา ทําให้เกิดปัญหานํําท่วมขังเป็นประจํา

ซํําซาก
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โอกาส (Opportunity) ประกอบด้วย

(1) มีเส้นทางคมนาคมสายหลักท่ีสามารถเช่ือมต่อเส้นทางระหว่างจังหวัด
(2) เป็นแหล่งสถานศึกษาประกอบด้วย สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และ

รับประถมศึกษา ในพืํนท่ี
(3) เป็นเขตพืํนท่ีชลประทาน มีคลองชลประทานผ่านทําให้มีนํําเพ่ือใช้ประกอบอาชีพตลอด

ปี
(4) กฎหมายให้อํานาจและมีความเป็นอิสระในการบริหารงาน
(5) รัฐบาลมีการวางแผนการกระจายอํานาจเป็นขัํนตอน ตาม พ.ร.บ. กําหนดแผนและ

ขํันตอนการกระจายอํานาจ
(6) ยุทธศาสตร์การพัฒนา มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
(7) การกําหนดทิศทางการพัฒนาไม่กระจัดกระจาย เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นสังคม

เกษตรกรรม
(8) หน่วยงานกํากับดูแลให้ความสําคัญในการส่งเสริมสนับสนุน และมีการตรวจติดตาม

ประเมินผลตามระยะเวลาสมํ่าเสมอ
(9) ส่วนราชการต่าง ๆ ให้การสนับสนุนตามบทบาทหน้าท่ีตามท่ีรับการร้องขอเป็นอย่างดี
(10) สื่อมวลชนให้ความสนใจและนําผลงานไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

อุปสรรค/ข้อจํากัด (Threats) ประกอบด้วย

(1) ช่วงฤดูฝน ฝนตกชุกทําให้เกิดนํําท่วมพืํนท่ีการเกษตรเสียหายเป็นประจําทุกปี
(2) ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ค่าครองชีพ ท่ีส่งผลกระทบต่อประชาชน
(3) สภาพภูมิอากาศที่ผันผวนปรวนแปร อากาศร้อนจัด ฝนตกหนักผิดฤดูเกิดพายุทีรุ่นแรงมาก

ขํึน
(4) ความไม่แน่นอนของการเมืองระดับประเทศในปัจจุบัน
(5) ระบบอุปถัมภ์ยังมีอิทธิพลต่อการเมืองท้องถ่ิน
(6) การให้การสนับสนุนจากท้องถิ่นขนาดใหญ่ ตามบทบาทหน้าที่ ยังไม่ชัดเจนและ

ครอบคลุม
(7) ระเบียบ กฎหมายท่ีถือปฏิบัติมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่ชัดเจนแน่นอน
(8) ส่วนราชการบางส่วนท่ีมีหน้าที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนท้องถ่ิน ยังไม่มีความจริงจังในการ

ทําหน้าท่ี
(9) กฎหมายกระจายอํานาจ ยังไม่ได้รับการเอาใจใส่หรือดําเนินการอย่างจริงจังและจริงใจ

จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
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การวิเคราะห์ศักยภาพและการแก้ไขจุดอ่อน อุปสรรค ส่งเสริมจุดแข็ง และสร้างโอกาสการพัฒนา

1. ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
กําหนดทิศทางการพัฒนา และติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับ
ความต้องการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

2. ส่งเสริมเกษตรกรรมแบบผสมผสาน
และการจัดการตามเศรษฐกิจพอเพียง

3. วางแผนการป้องกันภัยแล้ง/นํํา
ท่วมแบบบูรณาการ

โอกาสโอกาส

1. กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด

2. กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
เน้นการพ่ึงพาตนเอง โดยพัฒนาทรัพยากรท่ี
มีอยู่เป็นหลัก สามารถขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานขนาดใหญ่

3. กําหนดนโยบายที่มีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตที่รวดเร็ว ชัดเจน คลอบคลุมทุกด้าน
ตามท่ีกฎหมายให้อํานาจ

4. สร้างภาพลักษณ์ขององค์กร
ให้ประชาชนเชื่อม่ัน

จุดอ่อนจุดอ่อน SWOTSWOT จุดแข็งจุดแข็ง
1. หาแหล่งงบประมาณอื่นๆ เพิ่มเติม

เพื่อสนองต่อความต้องการพัฒนา
2. บริหารงบประมาณให้เกิด

ประสิทธภิาพ และประสิทธิผล เพื่อประโยชน์
ของประชาชนส่วนรวมให้สูงท่ีสุด

3. ลดต้นทุนการผลิต โดยใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม

4. สนับสนุน ส่งเสริมกลุ่มสมาชิก
ต่างๆ ท่ีแข็งแรง เพื่อสร้างแรงจูงใจในการ
รวมกลุ่ม

อุปสรรคอุปสรรค//
ข้อจํากัดข้อจํากัด

1. ติดตามความเปล่ียนแปลงด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวิเคราะห์
แนวโน้มเพื่อกําหนดนโยบายท่ีสอดคล้อง
กับสถานการณ์

2. พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี
ให้ครบถ้วนและเป็นธรรม

3. สร้างจุดเด่นที่แตกต่างเพื่อการ
แข่งขันกับท้องถ่ินอื่น

4. จัดเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
ถูกต้อง แน่นอน เพื่อประโยชน์ในการ
กําหนดนโยบาย

เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง แม้จะมีจุดอ่อนและอุปสรรค/ข้อจํากัดในการพัฒนาบ้างถือว่าเป็น
ส่วนน้อยเมื่อเทียบกับจุดแข็งและโอกาสในการพัฒนา ทําให้เทศบาลมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะพัฒนาท้องถิ่นและ
แก้ไขปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาท้องถ่ินให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน มีศักยภาพเพียงพอท่ีสามารถพัฒนาสู่
อนาคตที่ต้องการ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพืํนท่ีเป็นหลัก สร้างความเข้มแข็งและ
บริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิผล โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทํา และร่วมรับผลประโยชน์

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาตามหลัก SWOT ของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง
การวิเคราะห์ภารกิจ อํานาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขัํนตอนการกระจายอํานาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทัํงนํีเพื่อให้ทราบว่าเทศบาล มีอํานาจหน้าที่ท่ี
จะเข้าไปดําเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพืํนท่ีให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่างไร โดยสามารถ
กําหนดแบ่งภารกิจได้ เป็น 7 ด้าน ดังนีํ
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1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้องดังนี้
(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางนํําและทางบก
(2) ให้มีนํําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
(3) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน
(4) ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายนํํา
(5) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
(6) การสาธารณูปการ
(7) การควบคุมอาคาร
(8) การผังเมือง

จุดแข็ง (Strengths)
1. การคมนาคม ถนนหนทาง ใช้งานได้ดี สามารถเช่ือมต่อกับได้หลายอําเภอและหลายจังหวัด
2. มีแหล่งนํําท่ีสร้างขํึนไว้ใช้ในการเกษตร
3. มีบ่อนํําตืํน บ่อบาดาล ไว้ใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค
4. มีไฟฟ้า โทรศัพท์ ในการอํานวยความสะดวกต่อการดํารงชีวิต พอสมควร

จุดอ่อน (Weaknesses)
โครงสร้างพืํนฐานในหมู่บ้าน ยังไม่ดีพอ ถนนเป็นถนนลูกรัง หินคลุก มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ การ

คมนาคมไม่สะดวกเท่าท่ีควร โดยเฉพาะในฤดูฝน

โอกาส (Opportunity)
1. หน่วยงานอื่น ๆ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมทางหลวงชนบทให้ การสนับสนุน

งบประมาณในเส้นทาง สายหลักท่ีต้องใช้งบประมาณจํานวน มากอย่างต่อเนื่อง
2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขัํนตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

หน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น โดยท่ีหน่วยงานส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ ทต.

อุปสรรคหรือข้อจํากัด (Threat)
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพํืนฐาน เป็นไปได้ช้ากว่าการขยายตัวของชุมชน

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้องดังนี้
(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



-34-

จุดแข็ง (Streng)
1. ด้านการบริหารจัดการ ผู้นํา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน

สังคมและสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง
2. บุคลากร เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง มีบุคลากรและอัตรากําลัง จํานวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับท่ี

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

พร้อมทัํงจัดหาสถานที่เพ่ือให้ประชาชนใช้ออกกําลังกายในหมู่บ้าน
5.เทศบาลจัดกิจกรรมส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมในท้องถ่ินอย่างต่อเนื่อง เช่น รดนํําผู้สูงอายุ แห่

เทียนเข้าพรรษา ฯลฯ
6. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอยู่ในเขตพืํนท่ี

จุดอ่อน (Weakness)
1. ระบบฐานข้อมูลด้านสังคมและสาธารณสุขไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้ข้อมูลที่คลาดเคล่ือน
2. ประชาชนยังไม่สนใจ หรือตัํงใจจริงในโครงการท่ีรัฐจัดให้ความช่วยเหลือ
3. หน่วยงานระดับหมู่บ้านท่ีทําหน้าท่ีคัดเลือกผู้รับสวัสดิการจากทางจังหวัดและจากเทศบาลยังไม่มี

กระบวนการคัดเลือกท่ีเป็นที่ยอมรับของประชาชนอย่างแท้จริง
4. ผู้นําระดับหมู่บ้านยังไม่เห็นความสําคัญเรื่องการส่งเสริมการออกกําลังกายอย่างจริงจัง

อุปสรรคหรือข้อจํากัด (Threat)
1. การแก้ไขปัญหาด้านสังคมและการสาธารณสุข เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ส่วนที่

ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์
2. ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ค่อนข้างมากทําให้การดําเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการ

ทํางาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย
3. กระแสวัฒนธรรมตะวันตกและวัตถุนิยม เข้าแทนที่ประเพณีดัํงเดิมของท้องถิ่นและวิถีชีวิตของ

ประชาชน ทําให้สถาบันครอบครัวอ่อนแอ ผู้ด้อยโอกาสขาดการดูแลจากครอบครัว
4. การป้องกันโรคติดต่อบางชนิดไม่สามารถทําได้ครอบคลุมพืํนท่ีทัํงตําบลได้ เช่น โรคเอดส์

โรคไข้เลือดออก

โอกาส (Opportunity)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการสาธารณสุขเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาล

ส่งเสริม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี โอกาสท่ีจะได้ขอรับ

การสนับสนุนงบประมาณมีมาก
3. เทศบาลมีอํานาจหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดูแลผู้ด้อยโอกาสในตําบลได้โดยใช้

กระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการในหมู่บ้านและตําบล
4. ได้รับความร่วมมือในด้านการดูแลสุขภาพอนามัยจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องเป็นอย่างดี เช่น

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านบ่อปั้น และสมาชิก อสม. ของเทศบาล
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3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยภารกิจท่ีเกี่ยวข้องดังน้ี
(1) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
(2) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพและ

สาธารณสถานอื่นๆ
(3) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(4) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย
(5) การควบคุมการเลีํยงสัตว์
(6) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

จุดแข็ง (Streng)

เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง มีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือท่ีสามารถ

ระงับเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างทันท่วงที

จุดอ่อน (Weakness)

เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ยังขาดบุคลากรที่ความรู้ ทักษะในการระงับอัคคีภัย เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จึง

ทําให้ไม่เกินการคล่องตัว หรืออาจส่งผลให้เกิิดอุบัติในขณะปฏิบัติหน้าที่ได้

อุปสรรคหรือข้อจํากัด (Threat)

การแก้ไขปัญหาด้านสังคมเป็นงานท่ีต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆส่วนท่ีต้องประสานงานกัน ถึง

จะเกิดผลสัมฤทธ์ิ

โอกาส (Opportunity)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติท่ีรัฐบาลส่งเสริม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี โอกาสท่ีจะได้ขอรับ

การสนับสนุนงบประมาณมีมาก

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้องดังนี้
(1) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ
(2) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน
(3) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
(4) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(5) เทศพาณิชย์

จุดแข็ง (Streng)
1. เทศบาลมีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนากลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง
2. มีคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจําชุมชนทําหน้าท่ีประสานงานระดับชุมชนและ

เทศบาล ในด้านการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
3. เทศบาลสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
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จุดอ่อน (Weakness)

1. ขาดบุคลากรด้านการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพและวิสาหกิจชุมชน

2. การรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชนอยู่ในเกณฑ์ต่ํา

3. การพัฒนาผลผลิตของสินค้าในชุมชนให้มีคุณภาพเพิ่มขึํนและลดต้นทุนในการผลิตยังไม่มีการ

ดําเนินการท่ีเป็นรูปธรรม

โอกาส (Opportunity)

1. มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาดูแลด้านการฝึกอบรมอาชีพ พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานด้านต่างๆ

2. หน่วยงานระดับจังหวัดจัดสรรเงินทุนสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรที่มีผลการดําเนินการของกลุ่มต่อเนื่อง

และเป็นรูปธรรม

อุปสรรคหรือข้อจํากัด (Threat)

1. การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจและความยากจน เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ส่วน

ท่ีต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์

2. ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง ค่อนข้างมากทําให้การดําเนินงานไม่คล่องตัว เกิดความล่าช้าในการ

ทํางาน ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหน่าย

3. การจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการพัฒนากลุ่มอาชีพ ต้องใช้เวลาและมีการติดตามประเมินผล ทําให้

เป็นอุปสรรคในการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาชิกกลุ่ม เนื่องจากต้องประกอบอาชีพหลักของครอบครัว

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้องดังนี้
(1) การจัดการ การบํารงุรักษาและการใชป้ระโยชนจ์ากป่าไม้ ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
(2) รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(3) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและนํําเสีย
(4) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ

จุดแข็ง (Streng)

1. ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการ ผู้นํา ผู้บริหาร สนับสนุน

แนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างต่อเนื่อง

2. ผู้บริหารท้องถ่ินมีนโยบายสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

3. มีที่สาธารณะที่สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จุดอ่อน (Weakness)

1. ผู้นําชุมชนตระหนักและเห็นความสําคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้อย

2. การจัดตัํงเครือข่ายในระดับชุมชนทําได้ไม่ท่ัวถึง

โอกาส (Opportunity)
1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จังหวัด ให้ความสําคัญ และได้

กําหนดไว้เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด
2. กระแสสังคม ให้ความสําคัญเรื่องสิ่งแวดล้อม



-37-

อุปสรรคหรือข้อจํากัด (Threat)
การให้ความรู้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขาดความต่อเนื่องทํังจาก

ภาครัฐบาลและหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีทํางานด้านสิ่งแวดล้อม

6. ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้องดังนี้
(1) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(2) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

จุดแข็ง (Streng)

1. ด้านการบริหารจัดการ ผู้นํา ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน

การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2. บุคลากร เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง มีบุคลากรและอัตรากําลัง จํานวนและคุณวุฒิ อยู่ในระดับท่ี

พร้อมที่จะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน

3. งบประมาณ ต้นทุนการดําเนินงาน โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ไม่สูง

4. เทคนิคการทํางาน ส่วนมาก เป็นงานที่ไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทํางานในระดับสูง

จุดอ่อน (Weakness)

1. ระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬาไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชนให้

ข้อมูลท่ีคลาดเคลื่อน

2. ยังไม่มีบุคลากรที่มีความชํานาญเฉพาะด้านมารับผิดชอบงานด้านการกีฬา

โอกาส (Opportunity)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่รัฐบาลส่งเสริม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินเป็นยุทธศาสตร์ท่ีจังหวัดสุพรรณบุรีให้

ความสําคัญ

อุปสรรคหรือข้อจํากัด (Threat)

1. การแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือ

จากหลายๆ ส่วนที่ต้องประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์

7. ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีภารกิจท่ีเกี่ยวข้องดังนี้

(1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง
(2) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎร ในการพัฒนาท้องถ่ิน
(4) การบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการในสังกัดเทศบาล
(5) กิจการอื่นใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในเทศบาล
(6) หน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
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จุดแข็ง (Streng)

1. เทศบาลมีนโยบายในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรอย่างสมํ่าเสมอ

2. เทศบาลพัฒนาระบบบริหารจัดการ จัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีเพื่อนํามาใช้ในการบริหาร

3. เทศบาลส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน

จุดอ่อน (Weakness)

1. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง

2. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาท้องถ่ิน

3. การจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีในการบริหารและบริการประชาชนยังมีไม่เพียงพอ

4. ประชาชนเห็นความสําคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารงานอยู่ในเกณฑ์ต่ํา

โอกาส (Oportunity)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารราชการท่ีดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติที่

รัฐบาลส่งเสริม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมือง การบริหารราชการท่ีดี เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

สุพรรณบุรี มีโอกาสได้รับการสนับสนุนมาก

3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เทคโนโลยีในการ

ทํางาน เช่น อินเตอร์เน็ต ระบบฐานข้อมูล

4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินในสายงานท่ีเก่ียวข้องครอบคลุมทุกตําแหน่ง

อุปสรรคหรือข้อจํากัด (Threat)

1. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ส่วนที่ต้อง

ประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์

2. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร เป็นงานที่ต้องอาศัยจิตสํานึก เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจส่วน

บุคคล จึงเป็นงานท่ีค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก

3. ระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานของเทศบาลกําหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ

เทศบาลในหลายงาน เช่น การจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล การจัดซํือจัดจ้าง ฯลฯ

6. ภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีเทศบาลจะดําเนินการ
6.1 ภารกิจหลัก

6.1.1 ด้านโครงสร้างพืํนฐาน มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนีํ
(1) จัดให้มีและบํารุงรักษาทางนํําและทางบก
(2) ให้มีนํําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
(3) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน
(4) ให้มีและบํารุงรักษาทางระบายนํํา
(5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ
(6) การสาธารณูปการ
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6.1.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนีํ
(1) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
(2) การจัดการศึกษา
(3) การส่งเสริมการกีฬา
(4) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(5) การป้องกันและระงับโรคติดต่อ
(6) การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการ

และผู้ด้อยโอกาส
(7) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ

6.1.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ภารกิจท่ีเก่ียวข้องดังนีํ
(1) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
(2) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพ

และสาธารณสถานอื่นๆ
(3) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6.1.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนีํ
(1) การส่งเสริมการท่องเที่ยว

6.1.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนีํ
(1) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
(2) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและนํําเสีย

6.1.6 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนีํ
(1) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

6.1.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนีํ
(1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเอง
(2) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(3) การบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการในสังกัดเทศบาล

6.2 ภารกิจรอง
6.2.1 ด้านโครงสร้างพืํนฐาน มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนีํ

(1) การควบคุมอาคาร
(2) การผังเมือง

6.2.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนีํ
(1) ให้มีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

6.2.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ภารกิจท่ีเก่ียวข้องดังนีํ
(1) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย
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(2) การควบคุมการเลีํยงสัตว์
(3) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

6.2.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว มีภารกิจที่เก่ียวข้อง
ดังนีํ
(1) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ
(2) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน
(3) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
(4) เทศพาณิชย์

6.2.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนีํ
(1) การจัดการ การบํารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม
(2) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ

6.2.6 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนีํ
(1) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

6.2.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีภารกิจที่เก่ียวข้องดังนีํ
(1) กิจการอื่นใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในเทศบาล
(2) หน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากําลัง
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง เป็นเทศบาลตําบลขนาดกลาง ตามมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

จังหวัดสุพรรณบุรี ในการประชุมครัํงท่ี 6/2554 เมื่อวันท่ี 14 มิถุนายน 2554 เห็นชอบให้เทศบาลตําบล
ขุนพัดเพ็งปรับขนาดเทศบาลจากเทศบาลขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง และปรับขยายระดับตําแหน่งให้เป็นไปตาม
โครงสร้างของเทศบาลขนาดกลางในคราวเดียวกัน โดยกําหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 สํานัก
5 กอง ได้แก่ สํานักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองการศึกษา และกอง
สวัสดิการสังคม จึงต้องกําหนดโครงสร้างและกําหนดอัตรากําลังให้สอดคล้องกับภารกิจอํานาจหน้าท่ีของ
เทศบาลตําบลขนาดกลาง เพื่อท่ีจะให้สามารถแก้ปัญหาของเทศบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพแก้ปัญหาของ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ได้กําหนดกรอบอัตรากําลัง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี ประจําปีงบประมาณพ.
ศ.2564 – 2566 โดยมีอัตรากําลังจํานวนทัํงสิํน 40 อัตรา

ข้าราชการ จํานวน 26 อัตรา
พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 8 อัตรา
พนักงานจ้างท่ัวไป จํานวน 6 อัตรา
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ซึ่งหากเปรียบเทียบกับจํานวนอัตรากําลังในเทศบาลข้างเคียงที่มีงบประมาณและภาระหน้าท่ี
ใกล้เคียงกันมีข้อมูล ดังนีํ

การเปรียบเทียบ อปท. ที่อยู่ในกลุ่ม/หรือขนาดเดียวกัน หรือ Benchmarking

ช่ือ อปท.

งบประมาณ
รายจ่าย

ค่าใช้จ่าย
ส่วน

ราชการ

อัตรากําลัง

ประจําปี
งบประมาณ 2563

ม. 35 พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจํา
พจ.

ตามภารกิจ
พจ.
ทั่วไป

รวม

1. ทต.ขุนพัดเพ็ง 37,000,000 13,626,440 6 25 1 1 8 6 41

2. ทต.สระยายโสม 37,000,000 13,327,902 6 29 2 5 1 1 38

3. ทต.กระจัน 43,482,444 12,208,294 5 19 2 1 11 12 45

สรุป จากการเปรียบเทียบข้อมูลกับ อปท.ข้างเคียง (Benchmarking) ซ่ึงอยู่ในกลุ่มท่ีมีหน้าท่ีความ
รับผิดชอบและปริมาณงานตามตารางข้อมูลข้างต้น จะพบว่าการกําหนดกรอบอัตรากําลังมีความสอดคล้องกับ
ปริมาณงานที่ใกล้เคียงกัน
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8. โครงสร้างการกําหนดส่วนราชการ
จากสภาพปัญหาของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ซ่ึงมีภารกิจ อํานาจหน้าท่ีที่จะต้องดําเนินการแก้ไข

ปัญหาดังกล่าวภายใต้อํานาจหน้าที่ท่ีกําหนดไว้ ในพระราชบัญญัติเทศบาล และตามพระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขํันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีการกําหนดโครงสร้าง
ส่วนราชการ ดังนีํ

(1) สํานักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับ งานราชการทั่วไปของเทศบาล
งานเลขานุการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกนายกเทศมนตรี และเลขานุการ
นายกเทศมนตรี งานกิจการสภาเทศบาล การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และ
พนักงานจ้าง งานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานการเจ้าหน้าที่ งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัว
ประชาชน งานกิจการขนส่ง งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานส่งเสริมการเกษตร งานการพาณิชย์ งานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย งานเทศกิจ งานรักษาความสงบเรียบร้อย งานจราจร งานวิเทศสัมพันธ์ งาน
ประชาสัมพันธ์ งานส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ งานนิติการ งานเลือกตํัง งานคุ้มครอง ดูแลและ
บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ งานสิ่งแวดล้อมและราชการที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง สํานัก หรือส่วน
ราชการใดในเทศบาลเป็นการเฉพาะ รวมทัํงกํากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้
เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้
คําแนะนําทางวิชาการ งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

(2) กองคลัง มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ การจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดเก็บภาษี
ค่าธรรมเนียม การพัฒนารายได้ งานสรุปผล สถิติการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม งานนําส่งเงิน การเก็บรักษา
เงินและเอกสารทางการเงิน งานการตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกาทุกประเภท งานจัดทําบัญชี งานตรวจสอบบัญชี
ทุกประเภท งานเก่ียวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนๆ งานจัดทําหรือช่วย
จัดทํางบประมาณและเงินนอกงบประมาณ งานเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลัง งานการจัดสรรเงินต่าง ๆ งาน
ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ งานควบคุมการเบิกจ่ายเงิน งานทํางบทดลองประจําเดือน และ
ประจําปี งานเกี่ยวกับการจัดซืํอ จัดจ้าง จัดหา งานทะเบียนคุม งานการจําหน่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ และทรัพย์สิน
ต่าง ๆ งานเกี่ยวกับเงินประกันสัญญาทุกประเภท งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คําแนะนําทางวิชาการ
ด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สิน งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

(3) กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานสํารวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งาน
ประมาณราคา งานจัดทําราคากลาง งานจัดทําข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพ
วัสดุ งานจัดทําทะเบียนประวัติโครงสร้างพืํนฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งนํํา งานติดตัํงซ่อมบํารุงระบบไฟ
ส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร งานปรับปรุงภูมิทัศน์ งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง งานควบคุม
อาคารตามระเบียบกฎหมาย งานตรวจสอบการก่อสร้าง งานจัดทําแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบํารุง
ประจําปี งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบํารุง งานจัดทําประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเคร่ืองจักรกล
งานจัดทําทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานแผนการบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะ งานเก่ียวกับการประปา งานเก่ียวกับการช่างสุขาภิบาล งานช่วยเหลือสนับสนุนเคร่ืองจักรกล งาน
ช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม งานจัดทําทะเบียนควบคุมการจัดซืํอ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ นํํามันเชืํอเพลิง
งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คําแนะนําทางวิชาการด้านวิศวกรรมต่าง ๆ งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ี
ได้รับมอบหมาย
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(4) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการศึกษา ค้นคว้า
วิจัย วิเคราะห์และจัดทําแผนงานด้านสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันเฝ้าระวังและควบคุม
โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งานสุขาภิบาลในสถานประกอบการ งานสุขาภิบาลชุมชน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
งานคุ้มครองผู้บริโภค งานให้บริการด้านสาธารณสุข งานเภสัชกรรม งานพยาธิวิทยา งานรังสีวิทยา งาน
วิชาการทางการแพทย์ งานวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ งานการแพทย์ งานการแพทย์ฉุกเฉิน งานรักษาพยาบาล
งานศูนย์บริการสาธารณสุข งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล งานบริหารสาธารณสุข งานส่งเสริมป้องกัน
ควบคุมโรค งานเวชปฏิบัติครอบครัว งานหลักประกันสุขภาพงานมาตรฐานและคุณภาพหน่วยบริการ งาน
ยุทธศาสตร์สาธารณสุข งานกฎหมายสาธารณสุข งานแพทย์แผนไทย งานส่งเสริมสนับสนุนการแพทย์แผนไทย
งานกายภาพและอาชีวบําบัด งานฟื้นฟูสมรรถภาพและจิตใจผู้ป่วย งานทันตสาธารณสุข งานบริการรักษาความ
สะอาด งานบริการและพัฒนาระบบจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการส่ิงปฏิกูล งานส่งเสริมสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส งานอาสาสมัครสาธารณสุข งานป้องกันและ
บําบัดการติดสารเสพติด งานสัตวแพทย์ งานศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ กําหนดมาตรการและแผน
ดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม การเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม งานจัดทําและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการ
ส่ิงแวดล้อม งานรณรงค์และการฝึกอบรมสร้างจิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อม งานวางแผนและจัดทําแผนดําเนินงาน
ด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษทางนํํา อากาศและเสียง งานเฝ้าระวัง บําบัด ตรวจสอบคุณภาพนํํา อากาศของ
เสียและสารอันตรายต่างๆ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คําแนะนําทางวิชาการ งานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องหรือ
ท่ีได้รับมอบหมาย

(5) กองการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับงานบริหารการศึกษา งานพัฒนาการ
ศึกษา ทัํงการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การ
จัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ปฐมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานบริหารวิชาการด้านการศึกษา
งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริม
อาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา งานศึกษานิเทศ งานส่งเสริมคุณภาพและ
มาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการศาสนา งานบํารุงศิลปะ
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจการเด็ก
เยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพ่ือ
การศึกษา งานบริหารงานบุคคลของพนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้าง และพนักงานจ้างสังกัด
สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณียังไม่จัดตัํงกองการเจ้าหน้าที่ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้
คําแนะนําทางวิชาการ รวมถึงงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(6) กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทําแผนงานด้านการพัฒนา
สังคม ด้านการสังคม และด้านสังคมสงเคราะห์ งานพัฒนาระบบ รูปแบบ มาตรการและวิธีการพัฒนาสังคม
การจัดสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน
งานพัฒนาชุมชน งานสํารวจและจัดตัํงคณะกรรมการชุมชน งานจัดระเบียบชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนการจัด
สวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้วยโอกาส งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห์เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึง ผู้ประสบภัย
พิบัติต่างๆ งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ผู้พิการทางร่างกายและสมอง งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนผู้ถูก
ทอดทํิง เร่ร่อน ไร้ที่พ่ึง ถูกทําร้ายร่างกาย งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนท่ีประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่วยั
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งานสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตใน
ครอบครัว งานจ่ายเงินเบีํยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คําแนะนําทาง
วิชาการ รวมถึงงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(7) หน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับ งานจัดทําแผนการตรวจสอบ
ภายในประจําปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรับ
จ่ายเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและ
ทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุและทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทําประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล งาน
ตรวจสอบ ติดตามและการประเมินผลการดําเนินงานแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์
และเป้าหมายท่ีกําหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมินความมี
ประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ งานประเมินการควบคุมภายในของ
หน่วยรับตรวจ งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คําแนะนําแนวทาง
แก้ไข ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจและผู้เก่ียวข้อง งานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
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๘.๑ โครงสร้าง

โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังใหม่ หมายเหตุ
1. สํานักปลัดเทศบาล

- งานบริหารทั่วไป
- งานนโยบายและแผน
- งานการเจ้าหน้าท่ี
- งานธุรการ
- งานนิติการและการพาณิชย์
- งานทะเบียนราษฎร
- งานรักษาความสงบ
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1. สํานักปลัดเทศบาล
- งานบริหารงานท่ัวไป
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานการเจ้าหน้าท่ี
- งานนิติการ
- งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัว

ประชาชน
- งานรักษาความสงบ
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2. กองคลัง
- งานการเงินและบัญชี
- งานระเบียบการคลัง
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

2. กองคลัง
- งานการเงินและบัญชี
- งานระเบียบการคลัง
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานพัฒนารายได้
- งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

3. กองช่าง
- งานวิศวกรรม
- งานสถาปัตยกรรม
- งานผังเมือง
- งานสาธารณูปโภค
- งานสวนสาธารณะ
- งานจัดสถานท่ีและการไฟฟ้าสาธารณะ

3. กองช่าง
- งานวิศวกรรมโยธา
- งานสถาปัตยกรรม
- งานผังเมือง
- งานสาธารณูปโภค
- งานบริหารงานทั่วไป

4. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
- งานวางแผนสาธารณสุข
- งานประสานศูนย์บริการสาธารณสุข
- งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- งานรักษาความสะอาด

4. กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
- งานบริหารงานท่ัวไป
- งานบริการสาธารณสุข
- งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานป้องกันและควบคุมโรค
- งานรักษาความสะอาด
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โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตรากําลังใหม่ หมายเหตุ
5. กองการศึกษา

- งานบริหารการศึกษา
- งานวางแผนการศึกษา
- งานส่งเสริมการศึกษา
- งานส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
- งานอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น

- งานกีฬาและนันทนาการ

5. กองการศึกษา
- งานบริหารการศึกษา
- งานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

- งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
- งานบริหารงานท่ัวไป

6. กองสวัสดิการสังคม
6.1 ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม

- งานพัฒนาชุมชน
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
- งานส่งเสริมและพัฒนาชุมชน
- งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

6. กองสวัสดิการสังคม
6.1 ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม

- งานพัฒนาชุมชน
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานสวัสดภิาพเด็กและเยาวชน
- งานส่งเสริมพัฒนาชุมชน
- งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม
- งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

- 7. หน่วยตรวจสอบภายใน
- งานตรวจสอบภายใน

กําหนดเพ่ิมเติมตาม
ประกาศ ก.ท.จ.สุพรรณบุรี
เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของเทศบาล
(แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4) พ.
ศ. 2564

8.2 การวิเคราะห์การกําหนดตําแหน่ง
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ได้วิเคราะห์การกําหนดตําแหน่งจากภารกิจที่ดําเนินการในแต่ละส่วนราชการ

ในระยะเวลา ๓ ปีข้างหน้า ซ่ึงเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าปริมาณงานในแต่ละส่วนราชการมีเท่าใด เพื่อนํามา
วิเคราะห์ว่าจะใช้ตําแหน่งใด จํานวนเท่าใด ในส่วนราชการนัํน จึงจะเหมาะสมกับภารกิจ ปริมาณงาน เพื่อให้
คุ้มค่าต่อการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง และเพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลตําบลขุน
พัดเพ็งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยนําผลการวิเคราะห์ตําแหน่งมาบันทึกข้อมูลลงในกรอบ
อัตรากําลัง ๓ ปี ดังนีํ
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กรอบอัตรากําลัง ๓ ปี ระหว่างปี ๒๕๖4 – ๒๕๖6

ส่วนราชการ
กรอบ
อัตรา

กําลังเดิม

กรอบอัตราตําแหน่งท่ี
คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า

อัตรากําลังคน
เพิ่ม / ลด หมายเหตุ

2564 2565 2566 2564 2565 2566

ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับกลาง) 1 1 1 1 - - -

รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับต้น) 1 1 1 1 - - -

สํานักปลัด (01)
พนักงานเทศบาล
หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 1 1 1 1 - - -

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -

นิติกร (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -
นักจัดการงานท่ัวไป (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -

เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -
ลูกจ้างประจํา
นักการ 1 - - - -1 - - เกษียณอายุ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -
พนักงานทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์ 1 1 1 1 - - -
คนงาน 2 2 2 2 - - -
กองคลัง (04)
พนักงานเทศบาล
ผู้อํานวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) 1 1 1 1 - - -
นักวิชาการคลัง (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 1 1 1 - - -
กองช่าง (05)
พนักงานเทศบาล
ผู้อํานวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) 1 1 1 1 - - -
นายช่างโยธา (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 1 1 1 - - -
พนักงานจ้างท่ัวไป
พนักงานขับรถยนต์ 1 1 1 1 - - -
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ส่วนราชการ
กรอบ
อัตรา

กําลังเดิม

กรอบอัตราตําแหน่งท่ี
คาดว่าจะต้องใช้ในช่วง
ระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า

อัตรากําลังคน
เพิ่ม / ลด หมายเหตุ

2564 2565 2566 2564 2565 2566

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (06)
พนักงานเทศบาล
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)

1 1 1 1 - - - ว่างเดิม

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล 1 1 1 1 - - -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -
กองการศึกษา (08)
พนักงานเทศบาล
ผู้อํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) 1 1 1 1 - - -
นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -
นักสันทนาการ (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -
ครูผู้ดูแลเด็ก อันดับ ครูผู้ช่วย 1 1 1 1 - - - รอกรมจัดสรร

พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 1 1 1 - - -
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 1 1 1 1 - - -
พนักงานทั่วไป
ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) 1 1 1 1 - - -
คนงาน 1 1 1 1 - - -
กองสวัสดิการสังคม (11)
พนักงานเทศบาล
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

1 1 1 1 - - -

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

1 1 1 1 - - - ว่างเดิม

นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) 1 1 1 1 - - -
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) 1 1 1 1 - - -
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 1 1 1 1 - - -
หน่วยตรวจสอบภายใน (12)
พนักงานเทศบาล
นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชช.) - 1 1 1 +1 - - กําหนดเพ่ิม

รวม 41 41 41 41 -1/+1 - -
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10. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับกลาง)

(1)

สํานักปลัด
หัวหน้าสํานักปลัด

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น)
(1)

กองคลัง
ผู้อํานวยการกองคลัง

(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
(1)

กองช่าง
ผู้อํานวยการกองช่าง

(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
(1)

กองการศึกษา
ผู้อํานวยการกองการศึกษา

(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

(1)

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น)
(1)

กองสวัสดิการสังคม
ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม

(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)
(1)

- งานบริหารงานท่ัวไป
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานนิติการ
- งานทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจําตัวประชาชน

- งานรักษาความสงบ
- งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย

- งานการเงินและบัญชี
- งานระเบียบการคลัง
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานพัฒนารายได้
- งานแผนที่ภาษีแลทะเบียนทรัพย์สิน

- งานวิศวกรรมโยธา
- งานสถาปัตยกรรม
- งานผังเมือง
- งานสาธารณูปโภค
- งานบริหารงานทั่วไป

- งานบริหารการศึกษา
- งานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม

- งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
- งานบริหารงานท่ัวไป

- งานบริหารงานทั่วไป
- งานบริการสาธารณสุข
- งานส่งเสริมส่ิงแวดล้อม
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานป้องกันและควบคุมโรค
- งานรักษาความสะอาด - งานพัฒนาชุมชน

- งานสังคมสงเคราะห์
- งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
- งานส่งเสริมพัฒนาชุมชน
- งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม
- งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

(1)

รองปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานท้องถ่ิน ระดับต้น)

(1)

หน่วยตรวจสอบภายใน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน

(1)

- งานตรวจสอบภายใน
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โครงสร้างสํานักปลัด

ระดับ อํานวยการท้องถิ่น
ระดับกลาง

อํานวยการท้องถิ่น
ระดับต้น

(ปก./ชก.) (ปง./ชง.) ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง
(ตามภารกิจ)

พนักงานจ้าง
(ท่ัวไป)

จํานวน - 1 5 2 - 1 3

หัวหน้าสํานักปลัด
(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) (1)

- งานบริหารงานท่ัวไป
พนักงานเทศบาล
1. นักจัดการงานท่ัวไป

(ปก./ชก.) (1)
2. เจ้าพนักงานธุรการ

(ปง./ชง.) (1)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)
พนักงานจ้างท่ัวไป
4. พนักงานขับรถยนต์ (1)
5. คนงาน (2)

- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
พนักงานเทศบาล
1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ปก./ชก.) (1)

- งานการเจ้าหน้าท่ี
พนักงานเทศบาล
1. นักทรัพยากรบุคคล

(ปก./ชก.) (1)

- งานนิติการ
พนักงานเทศบาล
1. นิติกร (ปก./ชก.)

- งานทะเบียนราษฎรและ
บัตรประจําประชาชน

พนักงานเทศบาล
1. นักจัดการงานทะเบียน

และบัตร (ปก./ชก.) (1)

- งานรักษาความสงบ
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานเทศบาล
1. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย (ปง./ชง.) (1)
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โครงสร้างกองคลัง

ระดับ อํานวยการท้องถิ่น
ระดับกลาง

อํานวยการท้องถิ่น
ระดับต้น

(ปก./ชก.) (ปง./ชง.) ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง
(ตามภารกิจ)

พนักงานจ้าง
(ท่ัวไป)

จํานวน - 1 3 1 - 1 -

ผู้อํานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น) (1)

- งานการเงินและบัญชี
พนักงานเทศบาล
1. นักวิชาการเงินและบัญชี (ปก./ชก.) (1)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (1)

- งานระเบียบการคลัง
พนักงานเทศบาล
1. นักวิชาการคลัง (ปก./ชก.) (1)

- งานพัสดุและทรัพย์สิน
พนักงานเทศบาล
1. เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.) (1)

- งานพัฒนารายได้
- งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
พนักงานเทศบาล
1. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปก./ชก.) (1)
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โครงสร้างกองช่าง

ระดับ อํานวยการท้องถิ่น
ระดับกลาง

อํานวยการท้องถิ่น
ระดับต้น

(ปก./ชก.) (ปง./ชง.) ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง
(ตามภารกิจ)

พนักงานจ้าง
(ท่ัวไป)

จํานวน - 1 - 1 - 1 1

ผู้อํานวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) (1)

- งานวิศวกรรมโยธา
- งานสถาปัตยกรรม
- งานผังเมือง
- งานสาธารณูปโภค
- งานบริหารงานท่ัวไป
พนักงานเทศบาล
1. นายช่างโยธา (ปง./ชง.) (1)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
2. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า (1)
พนักงานจ้างท่ัวไป
3. พนักงานขับรถยนต์ (1)
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โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ระดับ อํานวยการท้องถิ่น
ระดับกลาง

อํานวยการท้องถิ่น
ระดับต้น

(ปก./ชก.) (ปง./ชง.) ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง
(ตามภารกิจ)

พนักงานจ้าง
(ท่ัวไป)

จํานวน - 1 - - - 2 -

ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุขฯ ระดับต้น)

(1)

- งานบริหารงานท่ัวไป
- งานบริการสาธารณสุข
- งานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- งานป้องกันและควบคุมโรค
- งานรักษาความสะอาด
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล (1)
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (1)
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โครงสร้างกองการศึกษา

ระดับ อํานวยการท้องถิ่น
ระดับกลาง

อํานวยการท้องถิ่น
ระดับต้น

(ปก./ชก.) ครูผู้ช่วย (ปง./ชง.) ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง
(ตามภารกิจ)

พนักงานจ้าง
(ท่ัวไป)

จํานวน - 1 2 1 - - 2 2

ผู้อํานวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น) (1)

- งานบริหารการศึกษา
- งานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- งานบริหารงานท่ัวไป
พนักงานเทศบาล
1. นักวิชาการศึกษา (ปก./ชก.) (1)
2. ครูผู้ดูแลเด็ก อันดับ ครูผู้ช่วย (ว่าง)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
3. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (1)
4. ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) (1)
พนักงานจ้างท่ัวไป
5. ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) (1)
6. คนงาน (1)

- งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
พนักงานเทศบาล
1. นักสันทนาการ (ปก./ชก.) (1)
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โครงสร้างกองสวัสดิการสังคม

ระดับ อํานวยการท้องถิ่น
ระดับกลาง

อํานวยการท้องถิ่น
ระดับต้น

(ปก./ชก.) (ปง./ชง.) ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง
(ตามภารกิจ)

พนักงานจ้าง
(ท่ัวไป)

จํานวน - 2 1 1 - 1 -

ผู้อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) (1)

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม
(นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับต้น) (ว่าง)

- งานพัฒนาชุมชน
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
- งานส่งเสริมพัฒนาชุมชน
- งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม
- งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
พนักงานเทศบาล
1. นักพัฒนาชุมชน (ปก./ชก.) (1)
2. เจ้าพนักงานธุรการ (ปง./ชง.) (1)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
3. ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (1)
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โครงสร้างหน่วยตรวจสอบภายใน

ระดับ อํานวยการท้องถิ่น
ระดับกลาง

อํานวยการท้องถิ่น
ระดับต้น

(ปก./ชช.) (ปง./ชง.) ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้าง
(ตามภารกิจ)

พนักงานจ้าง
(ท่ัวไป)

จํานวน - - 1 - - - -

หน่วยตรวจสอบภายใน

- งานตรวจสอบภายใน
พนักงานเทศบาล
1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปก./ชช.) (1)
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12. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง

การพัฒนาบุคลากร

เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง กําหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ทุกตําแหน่ง ให้มีโอกาสได้รับการพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม อันจะทํา
ให้การปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากรทุกคนของพนักงานเทศบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยได้
จัดทําแผนพัฒนาข้าราชการตามที่กฎหมายกําหนด โดยมีระยะเวลา 3 ปีตามรอบของแผนอัตรากําลัง 3 ปี
การพัฒนานอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละ
ตําแหน่ง ด้านการบริหาร ด้านคุณสมบัติส่วนตัว และด้านคุณธรรมจริยธรรมแล้ว เทศบาลจึงจําต้องตระหนัก
ถึงการพัฒนาตามนโยบายแห่งรัฐ คือการพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 ดังนัํน เทศบาลจึงจําเป็นต้องพัฒนา
ระบบราชการของเทศบาลไปสู่ยุค 4.0 เช่นกัน โดยกําหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการ
ทํางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในตําบลเป็นหลัก กล่าวคือ

1. เป็นองค์กรท่ีเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใสในการทํางาน โดย
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และ
สามารถเข้ามาตรวจสอบการทํางานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่นๆ ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรดําเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอ่ืน ๆ เป็น
ผู้รับผิดชอบดําเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการทํางานในแนว
ระนาบในลักษณะของเครือข่ายมากว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเช่ือมโยงการ
ทํางานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง

2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ต้องทํางานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยมุ่งเน้นการ
แก้ไขปัญหาของประชาชนให้ตรงและตอบสนองตามความต้องการของประชาชน โดยไม่ต้องรอให้ประชาชน
เข้ามาติดต่อขอรับบริการรวมทัํงใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการ
จัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน พร้อมทัํงอํานวยความสะดวกโดยมีการเชื่อโยงกันเอง
ของทุกส่วนราชการ เพื่อให้บริการต่างๆ สามารถเสร็จสิํนในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการได้
ตลอดเวลาตามความต้องการและผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ไม่ว่าจะติดต่อมาด้วยตนเอง
อินเตอร์เน็ต เว็ปไซค์ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น

3.องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ต้องทํางาน อย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า
มีการวิเคราะห์ความเส่ียง สร้างนวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และประยุกต์องค์ความรู้ ในแบบ
สหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่น
และความสามารถในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์การท่ีมีขีดสมรรถนะ
สูง และปรับตัวเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่ รวมทัํงทําให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ และปฏิบัติ
หน้าท่ีได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน

ทัํงนีํ วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใด วิธีการหน่ึงหรือหลายวิธีก็ได้ เช่น การปฐมนิเทศ
การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นต้น
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แนวทางในการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง
1. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน ได้แก่ ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานโดยตรง เช่น

โครงสร้างของหน่วยงานระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง นโยบายของรัฐบาลและหน่วยงาน สถานที่ราชการหรือ
หน่วยงานท่ีต้องติดต่อประสานงาน

2. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานโดยเฉพาะ

3. ด้านการบริหารงาน ได้แก่ รายละเอียดเก่ียวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน การ
วางแผน การมอบหมายงาน การประสานงาน

4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว ได้แก่ การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดี ให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นได้
อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ เช่น มนุษย์สัมพันธ์ การสื่อสารท่ีชัดเจนในการที่จะพัฒนาบุคลากรของ
เทศบาล ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติให้ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดนํัน ได้กําหนดวิธีการพัฒนา
บุคลากรไว้ดังนีํ

วิธีการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง
1. การฝึกอบรม

ได้แบ่งวิธีการฝึกอบรมไว้ 2 แนวทาง ดังนีํ
- การอบรมในขณะปฏิบัติงาน โดยใช้วิธีการสอนแนะการถ่ายทอดแนวความคิดโดยมอบให้

ผู้บังคับบัญชาคอยแนะนําดูแล หรือใช้วิธีสับเปลี่ยนหมุนเวียนหน้าท่ี การปฏิบัติงานเป็นครัํง
คราว เพื่อเปิดโอกาสให้ได้มีการศึกษาหาความรู้

- การฝึกอบรมนอกสถานที่ทํางาน การเข้ารับการอบรมหลักสูตรหรือโครงการที่หน่วยงาน
จัดเอง หรือส่งไปเข้ารับการอบรมในหน่วยงานฝึกอบรมภายนอก

2. การศึกษาดูงาน/สัมมนา
ได้กําหนดแนวทางให้บุคลากรได้มีโอกาสเยี่ยมชมหน่วยงาน และวิธีปฏิบัติงานของราชการ

และเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานอื่น ซ่ึงเป็นหน่วยราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน
นอกจากการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทํางานแล้วยังกําหนดให้มีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อนําผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้มี
คุณภาพมากยิ่งขึํน การเล่ือนขํันเงินเดือน การให้รางวัลประจําปี และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ

3. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ / การถ่ายทอดความรู้
เม่ือบุคลากรของเทศบาลฯ ได้รับพัฒนาทักษะ และวิธีการปฏิบัติงานในเร่ืองต่างๆแล้วนํัน นําความรู้ที่

ได้รับมาถ่ายทอด แลกเปลี่ยน ให้กับผู้ร่วมงานคนอื่นๆ ได้รับทราบ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ไปทิศทางเดียวกัน
โดยมีองค์ประกอบหลักๆ ท่ีสําคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 องค์ประกอบ

- คน (People) ถือว่าเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะเป็นแหล่งศูนย์รวมของความรู้ท่ี
สมควรนําออกมาแบ่งปันเป็นอย่างย่ิง โดยก็ควรจะเป็นคนท่ีมีความรู้จากการปฏิบัติจริง และอยากจะมาแบ่งปัน
และแลกเปลี่ยนความรู้นัํน ด้วยความเต็มใจ
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- สถานที่และบรรยากาศ (Place) เป็นองค์ประกอบที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่จะทําให้การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้มีชีวิตชีวาและน่าสนใจ เพราะสถานที่และบรรยากาศที่ดี (สบายๆ ผ่อนคลาย) มีความ
เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มคน จะทําให้คนเหล่านํันมาเจอกันพูดคุย ปรึกษา วิเคราะห์ปัญหา แบ่งปัน และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างสบายใจ

- สิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ (Infrastructure) เป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่ช่วยให้การ
แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดได้ง่ายและสะดวกขึํน เช่น กระดานสําหรับเขียน คอมพิวเตอร์สําหรับการ
สรุปและจัดเก็บความรู้รวมถึงการแบ่งปัน (Share) หรือการส่งต่อข้อมูล

4. การสอนงาน / ให้คําปรึกษา
การเรียนรู้เก่ียวกับงานโดยมีผู้บังคับบัญชา หรือผู้เช่ียวชาญเป็นพี่เลีํยงสอนงานให้อย่างมี

ขํันตอน แล้วให้ผู้รับการสอนงานลงมือทํา มีการติดตามประเมินผล เพื่อให้ผู้รับการสอนงานมีการนําไปใช้
ปรับปรุงการทํางานให้ดีขึํน ช่วยพัฒนาทักษะในการทํางาน คิดเป็น ทําเป็น ช่วยแก้ปัญหาในการทํางาน และ
เกิดความม่ันใจในการทํางานสําหรับผู้สอนงานแล้ว การสอนงานไม่ได้หมายถึงสาระของการสอนหรือการบอก
วิธีการทํางานเท่านํัน แต่หมายความรวมถึงการช่วยเหลือ ให้คําแนะนํา ให้กําลังใจ และให้โอกาสในการทําสิ่ง
ต่าง ๆ ให้ดีขึํน ซ่ึงจะช่วยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้รับการสอนงานประสบความสําเร็จในการทํางานอย่างเป็น
อิสระและมีประสิทธิภาพ

5. การส่งเสริมความก้าวหน้าตามสายงาน
เส้นทางความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการที่จะไปสู่ตําแหน่งสําคัญของส่วนราชการ โดยมี

การกําหนดและแสดงให้เห็นถึงเส้นทางการสั่งสมประสบการณ์และผลงานในแต่ละตําแหน่งที่ครองมาก่อนการ
เล่ือนไปดํารงตําแหน่งสําคัญ ซึ่งอาจจะเล่ือนจากตําแหน่งระดับล่างสู่ตําแหน่งที่สูงขึํน หรือการย้ายตําแหน่งใน
ระนาบเดียวกัน

1. เป็นการวางแผนการพัฒนาเพ่ือการแต่งตํังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งสําคัญ โดยยึดหลัก
ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงาน เพื่อการเตรียมความพร้อมกําลังคนคุณภาพของส่วนราชการ

2. เป็นการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานเพื่อคัดกรองคนดีคนเก่ง โดยพิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ท่ี
เกิดขํึนจากการทํางาน จากประสบการณ์ในการทํางานในหน่วยงาน หรือพํืนที่ที่มีความจําเป็นสําหรับใช้เป็น
ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เม่ือจะดํารงตําแหน่งสําคัญของส่วนราชการนัํน

3. เป็นการจูงใจให้บุคลากรในส่วนราชการเกิดการพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ โดยตัํงใจ
ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และสร้างผลงานที่เป็นที่ยอมรับ พร้อมกับเสนอตนในการสับเปล่ียนหน้าท่ี
เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ในการทํางานท่ีหลากหลาย
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จากแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ รวมถึงการกําหนดวิธีการพัฒนาบุคลากร
ดังกล่าว เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง จึงได้กําหนดเป็นแผนพัฒนาข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานเทศบาล ที่ ก.ท.กําหนดซึ่งจะ
ประกอบด้วย

1. หลักการและเหตุผล
การพัฒนาข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล จะทําให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ ซึ่งบุคลากรของเทศบาล ทัํงผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน จําเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในการ
นําไปใช้ปฏิบัติหน้าท่ีในความรับผิดชอบต่อไป

2. เป้าหมายการพัฒนา
เป้าหมายในการพัฒนาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
2.1 กลุ่มสายงานผู้บริหารในทุกระดับ
2.2 กลุ่มสายงานผู้ปฏิบัติในทุกระดับ รวมถึงลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

3. หลักสูตรการพัฒนา
หลักสูตรในการพัฒนาประกอบด้วย
3.1 หลักสูตรความรู้พํืนฐานในการปฏิบัติราชการ
3.2 หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบตามมาตรฐานกําหนด

ตําแหน่ง
3.3 หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตําแหน่ง
3.4 หลักสูตรด้านการบริหาร
3.5 หลักสูตรด้านคุณธรรมจริยธรรม

4. วิธีการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง
1. การฝึกอบรม
2. การศึกษาดูงาน/สัมมนา
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / การถ่ายทอดความรู้
4. การสอนงาน / ให้คําปรึกษา
5. การส่งเสริมความก้าวหน้าตามสายงาน

5. งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา
ใช้งบประมาณของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็งหรืองบประมาณสนับสนุนฯ

6.การติดตามประเมินผล
ให้มีการประเมินผลผู้ได้รับการพัฒนาทัํงก่อนและหลัง การพัฒนาตามวิธีการท่ีหลักสูตร

กําหนด

หมายเหตุ รายละเอียดปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี พ.ศ.2564 – 2566
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เพ่ือให้พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ทุกคนได้เพิ่มพูน ความรู้
ทักษะทัศนคติที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมอันจะทําให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาลทุกคน เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโดยให้พนักงานเทศบาล และลูกจ้างทุกคนทุกตําแหน่ง ได้มีโอกาสที่จะ
ได้รับการพัฒนาในช่วงระยะเวลาตามแผนอัตรากําลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖4 – พ.ศ. ๒๕๖6) ดังต่อไปนีํ

วิธีการ

๒๕64 ๒๕65 ๒๕๖6
ไตร
มาส
๑

ไตร
มาส
๒

ไตร
มาส
๓

ไตร
มาส
๔

ไตร
มาส
๑

ไตร
มาส
๒

ไตร
มาส
๓

ไตร
มาส
๔

ไตร
มาส
๑

ไตร
มาส
๒

ไตร
มาส
๓

ไตร
มาส
๔

การปฐมนิเทศ

การฝึกอบรม

การศึกษาดูงาน

จัดกิจกรรม ๕ ส

การประชุม
ประจําเดือน

๏

๏

๏

๏

๏

๏

๏

๏

๏

๏

๏

๏

๏

๏

๏

๏

๏

๏

๏

๏

๏

๏

๏

๏

๏

๏

๏

๏

๏

๏

๏

๏

๏

๏

๏

๏

หมายเหตุ รายละเอียดเพ่ิมเติมอยู่ในแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖6
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13. ประกาศคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง



เทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง ได้ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วน

ท้องถ่ิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เพ่ือให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ยึดถือ

เป็นแนวทางปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบลขุนพัดเพ็ง มีหน้าท่ี

ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม และประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและ

ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดม่ันในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนีํ

๑. การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม

2. การมีจิตสํานึกที่ดี ซ่ือสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ

3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์

ทับซ้อน

4. การยึดหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย

5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ

6.การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

7. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้

8. การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

9. การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

ทํังนีํ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทางวินัย

****************************
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