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ประกาศเทศบาลต าบลฟากท่า 
เรื่อง   ประกาศใช้แผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566 
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  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  15  ประกอบมาตรา  23  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ข้อ  14  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่  19  พฤศจิกายน  2545  และ
ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  10  กรกฎาคม  2557  ประกอบมติคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ในการประชุมครั้งที่  9/2563  เมื่อวันที่  22  กันยายน  2563  จึงประกาศใช้
แผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566  เพ่ือเป็นกรอบการก าหนดต าแหน่ง  และการใช้
ต าแหน่งของเทศบาลตามระยะเวลาที่ก าหนด   ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้ 
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ประกาศ  ณ  วันที่   25   กันยายน  พ.ศ. 2563      
 
 

 
(นายวิทยา  รักสัจจา) 

นายกเทศมนตรีต าบลฟากท่า 
 



 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลฟากท่า 
เรื่อง   ประกาศก าหนดส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ  2564 – 2566 

เทศบาลต าบลฟากท่า  อ าเภอฟากท่า  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

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

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  15  ประกอบมาตรา  23  แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  ข้อ  18  และข้อ  232  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่  19  
พฤศจิกายน  2545  และประกาศมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ประกอบ
กับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์  ในการประชุมครั้งที่  ๙ / 25๖3 เมื่อวันที่  22  กันยายน 
25๖3  จึงประกาศก าหนดส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี  ประจ าปีงบประมาณ 2564 - 2566       
ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

1.  ส านักปลัดเทศบาล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และ    
ราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของฝุาย หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ  รวมทั้งก ากับและเร่งรัด 
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของ
เทศบาล   โดยรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้   

1.1  งานบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่เกี่ยวกับ  งานบริหารจัดการภายในส านักงานและการ
บริหารราชการทั่วไป  ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับค าสั่งโดยไม่จ ากัดขอบเขตหน้าที่  เช่น  
การศึกษาเกี่ยวกับข้อมูล  สถิติ  การรายงาน  ช่วยวางแผนและติดตามงาน  การติดต่อนัดหมาย  จัดงานรับรอง
และงานพิธีต่าง ๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรบการประชุม  จดบันทึก  และเรียบเรียงรายงานการประชุม
ทางวิชาการ  และรายงานอ่ืน ๆ  ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งหัวหน้าส่วนราชการ  และงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.2  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ  การจัดท าแผนงาน  หรือโครงการ  
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ  ซึ่งอาจเป็นนโยบาย  แผนงานและโครงสร้าง 
พ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหาร  หรือการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาล  แผนงานระดับอ าเภอ  แผนงานระดับจังหวัด  และแผนงานระดับชาติ  
แล้วแต่กรณี  และงานอื่นทีเ่กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.3  งานนิติการ   มีหน้าที่เกี่ยวกับ  จัดท าร่างเทศบัญญัติตามกฎหมาย  ระเบียบ               
งานด าเนินการรับ – ด าเนินการเรื่องร้องเรียน – ร้องทุกข์  งานจัดท าทะเบียนคุมงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน –    
ร้องทุกข์ต่าง ๆ    ของเทศบาลต าบลฟากท่า   ด้านด าเนินการทางคดีแพ่ง  คดีอาญาและทางวินัยของพนักงาน
เทศบาลและลูกจ้าง  งานตรวจสอบความถูกต้องของการขออนุมัติด าเนินการตามเทศบัญญัติ  ก่อนการบังคับใช้   
งานที่มีปัญหาเก่ียวกับกฎหมาย  ระเบียบ  เทศบัญญัติต่าง ๆ  ของเทศบาลต าบลฟากท่า  งานตินิกรรม/สัญญาอ่ืน 
ๆ  และงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 

1.4 งานประชาสัมพันธ์... 
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1.4  งานประชาสัมพันธ์   มีหน้าที่เกี่ยวกับ   ให้บริการด้านประชาสัมพันธ์  ติดต่อ  ต้อนรับ  
ชี้แจง  และอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ  ควบคุมรับผิดชอบและด าเนินการออกเสียงตามสายเพ่ือเผยแพร่
ดังกล่าว  ปฏิบัติงานเผยแพร่แจกจ่ายข่าวสารและเอกสารให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ  ส ารวจ รวบรวม รับฟัง      
ความคิดเห็นของประชาชน จัดปาฐกถา อภิปราย สัมมนา  จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานและนโยบายของเทศบาล
และรัฐบาล  บริการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ   ส ารวจกิจกรรมเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์  
น ามาประมวลสรุปเพื่อเสนอแนะฝุายบริหาร   ศึกษา  ค้นคว้าเรื่องต่าง ๆ  ประกอบการวิเคราะห์  วิจัย  วางแผน
งานการประชาสัมพันธ์ และเพ่ือประกอบการพิจารณาวางหลักเกณฑ์  ปรับปรุงแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ  
เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์  และงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.5  งานการเจ้าหน้าที่   มีหน้าที่เกี่ยวกับ  ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบ  การออกค าสั่ง
เกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งและอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวกับงานบุคคล  จัดท าแก้ไข  เปลี่ยนแปลงบัญชีขอถือจ่ายเงินเดือนของ
พนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาล  การขอก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือน การจัดระบบงาน          
การสรรหา  การสอบ  และบรรจุแต่งตั้ง  โอน  ย้าย การเลื่อนขั้นเงินเดือน  การเลื่อนต าแหน่ง  การพัฒนาและ
ส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการ   การพิจารณาด าเนินการทางวินัยข้าราชการ การด าเนินเรื่องการขอรับบ าเหน็จ
บ านาญและเงินทดแทน  การจัดท า  แก้ไข  เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประวัติการรับราชการ  การประเมินผลงาน
บุคคล  และงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.6  งานทะเบียนราษฎร  มีหน้าที่เก่ียวกับ  งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎรและ  บัตร
ประจ าตัวประชาชน  งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและด าเนินการเลือกตั้ง  และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

1.7  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   มีหน้าที่ เกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัย         
ของสถานที่ราชการ งานปูองกันและระงับอัคคีภัย  งานวิเคราะห์และพิจารณาท าความเห็น  สรุปรายงาน   
เสนอแนะรวมทั้งด าเนินการด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปูองกัน  และระงับอัคคีภัยธรรมชาติ          
และสาธารณภัยอ่ืน ๆ งานตรวจสอบควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอ านวยความสะดวกในการปูองกันบรรเทา
และระงับสาธารณภัยต่าง ๆ งานจัดท าแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานฝึกซ้อมและด าเนินการตาม          
แผนงานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร งานการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1.8  งานพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่เก่ียวกับ  งานด้านวิชาการพัฒนาชุมชน  ซึ่งมีลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน  ด้านเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  การศึกษา  และสันทนาการ  การอนามัย
และสุขาภิบาล  การปกครองท้องถิ่นและความเจริญด้านอ่ืน ๆ  โดยเป็นผู้ประสานงานระหว่างส่วนราชการและ
องค์การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุกด้าน  และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 

2.  กองคลัง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
2.1  งานธุรการ  มีหน้าที่เก่ียวกับ  งานสารบรรณ  งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่อง

สถานที่  วัสดุ  อุปกรณ์  ติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ  งานสาธารณกุศลของเทศบาลและ
หน่วยงานต่างๆ  ที่ขอความร่วมมือ  งานตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ  งานขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลา  และผู้ท าคุณประโยชน์  งานจัดท าค าสั่งและประกาศ
ของเทศบาล  งานการลาพักผ่อนประจ าปี  และการลาอ่ืน ๆ  งานสวัสดิการของกองหรือฝุาย  งานประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับรายได้และแนะน าอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  และงานอ่ืนเกี่ยวข้องหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 

2.2  งานพัสดุ... 
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2.1  งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่เกี่ยวกับ  งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท  งาน
ควบคุมและจัดท าทะเบียนงบประมาณรายจ่าย  งานจัดท าเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน  งานการจ่ายเงิน
และตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคู่จ่าย  งานจัดท าบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท  งานจัดท ารายงาน
ประจ า  ประจ าเดือน  ประจ าปี  และรายงานอ่ืนๆ  งานจัดท าสถิติรายรับ  และรายจ่ายจริง  ประจ าปีงบประมาณ  
งานจัดท างบประมาณการรายรับ  และรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  จัดท าสถิติรายรับและจ่ายเงินนอก
งบประมาณ  จัดท าสถิติเกี่ยวกับการรับ  และจ่ายเงินสะสม  จัดท าสถิติเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินอุดหนุน  การ
รายงานสถิติการคลังประจ าปี  และการให้บริการข้อมูลทางด้ายสถิติการคลัง  และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 

2.2  งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน   มีหน้าที่เกี่ยวกับ  งานซื้อการจ้าง  งานการซ่อม
บ ารุงรักษา  งานการจัดท าทะเบียนพัสดุ  งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ  งานการจ าหน่าย
พัสดุ  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.3  งานจัดเก็บและพัฒนารายได้  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานผลประโยชน์  งานพัฒนารายได้     
งานพัฒนาท้องที่  งานเร่งรัดรายได้  งานการจัดเก็บภาษีของเทศบาลทุกประเภท  ค่าธรรมเนียม  ค่าใบอนุญาต  
ค่าปรับ  และงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.  กองช่าง  มีหน้าที่หลักในด้านบริหารงานวิศวกรรม  งานผังเมือง  งานสาธารณูปโภค     
งานสถานที่และไฟฟูาสาธารณะ  งานสวนสาธารณะ และงานธุรการ  นอกจากนี้ยังมีหน้าที่หลักในการปฏิบัติตาม
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนงานที่ได้รับถ่ายโอนและงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพ่ือให้ประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลฯ ได้รับความสะดวกสบายปลอดภัย และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น   

3.1 งานสาธารณูปโภค  มีหน้าที่เกี่ยวกับ  งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า 
เขื่อน และสิ่งติดตั้งอ่ืน ฯลฯ  งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง  งานซ่อมบ ารุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน 
เขื่อน ทางเท้า  งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่  งานปรับปรุงแก้ไขและปูองกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  งานให้
ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง  งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา  งานประมาณราคา  งาน
ซ่อมบ ารุงรักษา  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.2 งานผังเมือง  มีหน้าที่เก่ียวกับงานจัดท าผังเมืองรวม  งานจัดท าผังเมืองเฉพาะ 
 งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด  งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์  งาน
ส ารวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง  งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก ทางน้ า  งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผัง
เมือง  งานให้ค าปรึกษาด้านผังเมือง  งานให้ค าปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม  งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม  
งานวิเคราะห์วิจัยงานผังเมือง  งานวิเคราะห์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม  งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน  งานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.3 งานสถานที่หรือไฟฟ้าสาธารณะ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ  งานออกแบบ จัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟูา 
ทั้งงานรัฐพิธี ประเพณีและงานอ่ืนๆ  งานประมาณการ  งานจัดสถานที่เนื่องในงานรัฐพิธี ประเพณี และงานอ่ืนๆ  
งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่   งานส ารวจออกแบบและค านวณอุปกรณ์ไฟฟูา  งานควบคุม
การก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟูา  งานซ่อมบ ารุงการไฟฟูาในเขตเทศบาลงานให้ค าปรึกษาแนะน าตรวจสอบ
ในด้านการไฟฟูา  และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.4 งานสวนสาธารณะ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ  งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ 
สวนสัตว์ สวนหย่อม ฯลฯ  งานควบคุมดูแล บ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  งานดูแล บ ารุงรักษาต้นไม้  พันธุ์
ไม้ต่าง ๆ งานจัดท า ดูแลรักษาเรือนเพาะช าและขยายพันธุ์ไม้ต่าง ๆ งานประดับ ตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับ
การใช้พันธุ์ไม้ต่าง ๆ งานให้ค าแนะน าเผยแพร่ทางด้านภูมิสถาปัตย์  งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์  งานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.5  งานธุรการ... 
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3.5 งานธุรการ  มีหน้าที่เก่ียวกับงานธุรการของกองดังต่อไปนี้ 
งานสารบรรณ  งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์

ติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ  งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร 
และพนักงานเทศบาล  งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ   งานรักษาความ
ปลอดภัยของสถานที่ราชการ  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ท า
คุณประโยชน์  งานจัดท าค าสั่งและประกาศ  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน  งานพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บ าเหน็จความชอบกรณีพิเศษ  งานการลาพักผ่อนประจ าปีและการลาอ่ืน ๆ  
งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

4.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   มีหน้าที่ก ากับดูแลและบริหารงานในการปฏิบัติราชการ
ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามเจตนารมย์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก าหนดแนวทางปฏิบัติ
ตลอดจนประสานแผนการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายหลักของผู้บริหารท้องถิ่น ประสานการด าเนินงานกับ
ภาครัฐและเอกชนพร้อมทั้งปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยแบ่งงานภายในส่วนราชการดังนี้ 

4.1  งานธุรการ  มีหน้าที่ที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่อง
สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานการประสานเกี่ยวกับการประชุมสภา
เทศบาล คณะเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทาง
ราชการ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ท าคุณประโยชน์  งานรักษาความ
สะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ  งานจัดท าค าสั่งและประกาศของเทศบาล   งานรับเรื่องราว
ร้องทุกข์และร้องเรียน งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง และการให้บ าเหน็จ ความชอบเป็นพิเศษ  
งานลาพักผ่อนประจ าปี  และลาอ่ืน ๆ  และงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

4.2  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ   มีหน้าที่ เกี่ยวกับงานด้านส่งเสริมสุขภาพ               
งานรักษาพยาบาล  ผู้เจ็บไข้ได้ปุวย   ดังนี้ 

1.  ปฏิบัติการหรือให้บริการทางการแพทย์  ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงต่อชีวิต   สุขภาพและอนามัย
ของประชาชน  หรือปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคแก่ประชาชน  งานวิเคราะห์  วิจัยและชันสูตรโรค     
งานวางแผนทางวิชาการแพทย์  งานตรวจแนะน าให้ค าปรึกษาในวิชาการแพทย์  งานให้การศึกษาและฝึกอบรม
ด้านการแพทย์หรือการสาธารณสุขแก่แพทย์  หรือเจ้าหน้าที่ทางการสาธารณสุข  หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
หรือบริหารงานในฐานะผู้อ านวยการโรงพยาบาล  หรือสถานพยาบาล  ซึ่งต าแหน่งต่าง ๆ  เหล่านี้มีลักษณะ       
ที่จ าเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความรู้ความช านาญในทางวิชาการ  หรือผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ 

2.  การพยาบาล  ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  โดยได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ
สาขาวิชาการพยาบาล  หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง  ปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาบริการ
การพยาบาล  และปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยและบ าบัดรักษา  ภายใต้การควบคุมของแพทย์  โดยท าหน้าที่เป็นผู้
ให้บริการ  วางแผนงาน  ประสานงาน  ประเมินผลและบันทึกผลการให้การพยาบาล  ศึกษา  วิเคราะห์  คิดค้น  
พัฒนาการพยาบาลและควบคุมการพยาบาลให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและอยู่ในมาตรฐาน  ส่งเสริมและพัฒนา
ความรู้ความสามารถทางการพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานพยาบาล  จัดสถานที่และเตรียมอุปกรณ์  
ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล  ช่วยแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยและบ าบัดรักษา  จัดเตรียมและส่งเครื่องมือในการ    
ผ่าตัด  ช่วยแพทย์ในการใช้ยาระงับ ความรู้สึก  หรือใช้เครื่องมือพิเศษบางประเภท  เพ่ือการวินิจฉัยและ
บ าบัดรักษาโรค  ตลอดจนปฏิบัติงานการวางแผนครอบครัวและการผดุงครรภ์  การส่งเสริมสุขภาพและปูองกัน
โรคเชิงรุกและเชิงรับ  การฟื้นฟูสภาพผู้ปุวย 

 
3.  การให้บริการ... 
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3.  การให้บริการทางการพยาบาลขั้นมูลฐาน  หรือการพยาบาลเทคนิคอย่างง่าย  ซึ่งมีลักษณะ

งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติการ  หรือให้บริการพยาบาลขั้นมูลฐาน  หรือการพยาบาลเทคนิค  อย่างง่ายแก่
ผู้ปุวยทางร่างกายหรือจิต  ผู้ ได้รับบาดเจ็บหรือทุพพลภาพ  ผู้มีครรภ์  ทารก  คนปัญญาอ่อน  คนชรา         
เตรียมเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์การพยาบาลในโรงพยาบาล  หรือสถาบันการรักษาและบ าบัด  หรือ
ปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยและการปูองกันโรคแก่ผู้ปุวย 

4.  การพยาบาลซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพยาบาลขั้นมูลฐาน  หรือการพยาบาล
ผู้ปุวยที่มีปัญหาไม่ซับซ้อน  ผู้ทุพพลภาพ  หญิงมีครรภ์  ทารก  คนปัญญาอ่อน  คนชราหรือผู้ปุวย  ทางจิต       
ซึ่งเป็นลักษณะการพยาบาลที่ไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติ  โดยได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการพยาบาล  
หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง  ตลอดจนปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมเครื่องมือ  เครื่องใช้และ
อุปกรณ์การพยาบาลในสถานพยาบาล 

5.  งานสาธารณสุขมูลฐาน งานควบคุมแมลงและพาหะน าโรค งา นควบคุม ปูองกัน       
โรคติดต่อ งานปูองกันการติดยาและสารเสพติด งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์ งานควบคุมการฆ่าสัตว์และ
โรงฆ่าสัตว์ งานควบคุมและปูองกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุร าคาญจากสัตว์  งานรายงานข้อมูลสถิติและ
การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์ 

4.3  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ  การควบคุมด้านสุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อม  งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ  งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจ  หรืออาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ  งานรักษาความสะอาด  งานปูองกันควบคุมแก้ไขเหตุร าคาญและมลภาวะ  งานสุขาภิบาล
โรงงาน  งานชีวอนามัย  งานฌาปนกิจ  งานกวาดล้างท าความสะอาด  งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย  งานขนถ่าย
ขยะมูลฝอย  งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

5.  กองการศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ
การศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและกระบวนการเรียนรู้พัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น และหลักเกณฑ์มาตรฐานที่รัฐก าหนดทั้งการศึกษาใน
ระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยรับผิดชอบการวางแผนการศึกษา 
ก าหนดนโยบายและแผนโครงการให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของจังหวัดและกระทรวง ทบวง กรมที่
เกี่ยวข้อง ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การพัฒนากิจกรรมเด็ก เยาวชนและนันทนาการ การฝึกอบรมและการส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมห้องสมุด
ประชาชน พิพิธภัณฑ์ และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยควบคุมดูแลการปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบ  ดังนี้ 

5.1  งานธุรการ  มีหน้าที่ที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่อง
สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานการประสานเกี่ยวกับการประชุมสภา
เทศบาล คณะเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทาง
ราชการ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ท าคุณประโยชน์  งานรักษาความ
สะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ  งานจัดท าค าสั่งและประกาศของเทศบาล   งานรับเรื่องราว
ร้องทุกข์และร้องเรียน งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง และการให้บ าเหน็จ ความชอบเป็นพิเศษ  
งานลาพักผ่อนประจ าปี  และลาอื่น ๆ   และงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

5.2  งานการศึกษา... 
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5.2  งานการศึกษาปฐมวัย  มีหน้าที่   จัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัย โดยจัดท าหลักสูตรการ

เรียนรู้และแนวการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย  ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่เด็กปฐมวัย  ส่งเสริม
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย   งานเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จัดท าบันทึก ประเมินผลและรายงานผลการพัฒนาการของเด็กปฐมวัยให้หน่วยงานและผู้ปกครองทราบ  จัดเก็บ
ข้อมูลสถิติการพัฒนาตามวัยของเด็กปฐมวัย  และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 5.3  งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  มีหน้าที่   รับผิดชอบตรวจสอบ ควบคุม
การปฏิบัติงานของงานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน  หลักสูตรและงานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง
การศึกษา  จัดท าหลักสูตรที่มีความจ าเป็นต่อนักเรียน ผู้สอน  จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  งานศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ  โดยรวบรวมเอกสารทางวิชาการ  เขียนต ารา 
ผลิตคู่มือ  ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนต่างๆ  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานหรือเผยแพร่  หรือเพ่ือพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  งานวิเคราะห์วิจัย  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานหรือเผยแพร่  หรือ
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  จัดท าส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร โดยใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  ติดตาม ตรวจสอบการใช้หลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรพ้ืนฐาน  ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

5.4  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน มีหน้าที ่ รับผิดชอบงานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานกีฬา
และนันทนาการงานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  งานเกี่ยวกับศูนย์เยาวชน  
งานควบคุมตรวจสอบ นิเทศติดตามผล วัดผลกิจกรรมเยาวชน  งานชุมชนต่างๆ เช่น การอยู่ค่ายพักแรม  งาน
พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน  งานบริการด้านวิชาการอ่ืนๆ  งานติดต่อและประสานงานกับสถานศึกษาหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

5.5  งานกีฬาและนันทนาการ  มีหน้าที ่  ก าหนดแผนและจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริม
การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพของประชาชน  จัดฝึกอบรมด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป  จัดตั้ง
ศูนย์ส่งเสริมการกีฬาและอุปกรณ์การกีฬา  การขออนุญาตใช้สนามกีฬา อุปกรณ์การกีฬา และการอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้ใช้  และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

5.6  งานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีหน้าที่  จัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริม  เผยแพร่ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  การจัด เก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้  
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางศาสนาของท้องถิ่นให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป  จัดกิจกรรมส าคัญทางศาสนา  
จัดกิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตตามหลักธรรมทางศาสนา  ประชาสัมพันธ์และสร้างจิตส านึกด้านงานวัฒนธรรม  
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางรัฐพิธีและทางศาสนา  การจัดตั้งสภาวัฒนธรรมท้องถิ่น  ศึกษา  ค้นคว้า  
วิเคราะห์งานทางวิชาการเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
รณรงค์  ส่งเสริม  พัฒนาและสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม  การอนุรักษ์  สร้างสรรค์  
พัฒนา  และสืบสานจารีตประเพณี  ภูมิปัญญาไทยทางด้านศิลปวัฒนธรรม  และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 

6.  กองประปา... 
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6.  กองประปา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
6.1  งานผลิตและการบริการ  มีหน้าที่เก่ียวกับการควบคุมดูแล  และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน

ในหน้าที่ของงานผลิต  งานจ าหน่ายและบริการน้ า  งานมาตรวัดน้ า  งานสูบน้ าประปา  งานการเบิกจ่ายวัสดุ  
อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับกจิการประปา  ดูแล  และบ ารุงรักษาเครื่องสูบน้ าให้ใช้งานได้ตลอด  24  ชั่วโมง  ดูแลท่อน้ าให้
อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอด  ติดตั้งมาตรวัดน้ าที่มาขอใหม่  และซ่อมแซมบ ารุงรักษาที่ติดตั้ง  และงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย   
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   25   กันยายน  พ.ศ. 2563      
 
 
 

(นายวิทยา  รักสัจจา) 
นายกเทศมนตรีต าบลฟากท่า 

 



 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลฟากท่า 
เรื่อง   ประกาศก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง 

เทศบาลต าบลฟากท่า  อ าเภอฟากท่า  จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

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

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  15  ประกอบมาตรา  23  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  ข้อ  17 (5) (ข)  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์  
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่  19  พฤศจิกายน  2545  ประกอบ
กับมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์  ในการประชุมครั้งที่   9/2563  เมื่อวันที่  22  กันยายน  
2563  จึงประกาศก าหนดต าแหน่งพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี (2564 - 2566)  
ประจ าปีงบประมาณ  2564   ดังต่อไปนี้ 
 
 

ที ่ ชื่อต าแหน่ง ประเภท ระดับ จ านวน ต าแหน่งเลขที่ 
1. ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น) บริหารท้องถิ่น กลาง 1 74-2-00-1101-001 
 ส านักปลัดเทศบาล     

2. หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
(นักบริหารงานทั่วไป) 

อ านวยการทอ้งถิ่น ต้น 1 74-2-01-2101-001 

3. นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ ปฏิบัติการ 1 74-2-01-3101-001 
4. นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ ช านาญการ 1 74-2-01-3102-001 
5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ ช านาญการ 1 74-2-01-3103-001 
6. นิติกร วิชาการ ช านาญการ 1 74-2-01-3105-001 
7. นักจัดการงานทะเบียน วิชาการ ปฏิบัติการ 1 74-2-01-3104-001 
8. นักพัฒนาชุมชน วิชาการ ช านาญการ 1 74-2-01-3801-001 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ     

9. ขับรถยนต ์(ผู้มีทักษะ) - - 2 - 
10. ดับเพลิง (ผู้มีทักษะ) - - 1 - 

 พนักงานจ้างทั่วไป     
11. ภารโรง - - 1 - 
12. ดับเพลิง - - 3 - 

 กองคลัง     
13. ผู้อ านวยการกองคลัง  

(นักบริหารงานการคลัง) 
อ านวยการทอ้งถิ่น ต้น 1 74-2-04-2102-001 

14. นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ ช านาญการ 1 74-2-04-3201-001 
15. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ วิชาการ ช านาญการ 1 74-2-04-3203-001 
16. นักวิชาการพัสดุ วิชาการ ช านาญการ 1 74-2-04-3204-001 

 
พนักงานจ้าง... 
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ที ่ ชื่อต าแหน่ง ประเภท ระดับ จ านวน ต าแหน่งเลขที่ 
 พนักงานจ้างตามภารกิจ     

17. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ผู้มีคุณวุฒิ) - - 1 - 
18. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ผู้มีคุณวุฒิ) - - 1 - 
 กองช่าง     
19. ผู้อ านวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง) อ านวยการทอ้งถิ่น ต้น 1 74-2-05-2103-001 
20. นายช่างโยธา ทัว่ไป ช านาญงาน 1 74-2-05-4701-001 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ     
21. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ผู้มีคุณวุฒิ) - - 1 - 
22. ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ผู้มีคุณวฒุิ) - - 1 - 

 พนักงานจ้างทั่วไป     
23. คนสวน - - 1 - 
24. คนงาน - - 2 - 

 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     
25. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 
อ านวยการทอ้งถิ่น ต้น 1 74-2-06-2104-001 

 พนักงานจ้างตามภารกิจ     
26. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ผู้มีคุณวุฒิ) - - 1 - 
27. ขับรถยนต ์(ผู้มีทักษะ) - - 1 - 

 พนักงานจ้างทั่วไป     
28. คนงานประจ ารถขยะ - - 3 - 
29. คนงาน - - 1 - 

 กองการศึกษา     
30. ผู้อ านวยการกองการศึกษา   

(นักบริหารงานการศึกษา) 
อ านวยการทอ้งถิ่น ต้น 1 74-2-08-2107-001 

31. นักวิชาการศึกษา วิชาการ ช านาญการ 1 74-2-08-3803-001 
 สถานศึกษาในสังกัด     
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลฟากท่า     

32. ครูผู้ดูแลเด็ก วิชาการ ปก/ชก 1 74-2-08-6600-254 
 พนักงานจ้างทั่วไป     

33. ผู้ดูแลเด็ก - - 2 เงินท้องถิ่น 
 กองประปา     

34. ผู้อ านวยการกองประปา 
(นักบริหารงานประปา) 

อ านวยการทอ้งถิ่น ต้น 1 74-2-09-2106-001 

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 
 

ประกาศ  ณ  วันที่   25   กันยายน  พ.ศ. 2563      
 
 

 
(นายวิทยา  รักสัจจา) 

นายกเทศมนตรีต าบลฟากท่า 



ค ำน ำ 

เทศบาลต าบลฟากท่า  ได้มีการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  โดยมีโครงสร้างการแบ่ง

งานและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ  าซ้อนมีการก าหนดต าแหน่ง  การจัดอัตราก าลังโครงสร้างให้

เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และตาม

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        

พ.ศ.  2542  เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ์ (ก.ท.จ.อุตรดิตถ์) ตรวจสอบการ

ก าหนดต าแหน่งและการใชต้ าแหน่งพนักงานเทศบาลให้เหมาะสม 

ทั งนี   การจัดท าแผนอัตราก าลังยังใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้

อัตราก าลัง  การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลฟากท่า  ให้เหมาะสมอีกด้วย 

เทศบาลต าบลฟากท่า  จึงได้มีการวางแผนอัตราก าลังเพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

ด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลัง  การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลฟากท่า  ให้เหมาะสม  

เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเกิดประโยชน์ต่อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจ

หน้าที่  มีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า  สามารถลดขั นตอนการปฏิบัติงาน  ช่วยให้การปฏิบัติราชการ

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

 

เทศบาลต าบลฟากท่า 

 

 

 



แผนอัตราก าลัง  3  ป ี

เทศบาลต าบลฟากท่า  พ.ศ. 2564 – 2566 
 

 

 

 1.1  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง)  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ

อัตราต าแหน่งก าหนดให้คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด)  ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือ

พนักงานส่วนท้องถิ่นว่า  จะมีต าแหน่งใด  ระดับใด  อยู่ในส่วนราชการใด  จ านวนเท่าใด  ให้ค านึงถึง

ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  ความยาก  ปริมาณและคุณภาพของงาน  

ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของเทศบาลต าบลฟากท่า  โดยให้เทศบาลต าบลฟากท่าจัดท าแผน

อัตราก าลังของพนักงานเทศบาล  เพื่อใช้ในการก าหนดต าแหน่ง  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

พนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด)        ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  และวิธีการที่คณะกรรมการกลาง

พนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง)  ก าหนด 

 1.2  คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง)  ได้มมีตเิห็นชอบประกาศก าหนดต าแหน่ง

พนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   จัดท าแผนอัตราก าลังของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น  

โดยเสนอให้คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด)  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  โดยก าหนดให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  เพื่อวิเคราะห์อ านาจหน้าที่และ

ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน  วิเคราะห์การวางแผนการใช้

ก าลังคน  จัดท ากรอบอัตราก าลังและก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วน

ท้องถิ่น  ตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี 

 1.3  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลต าบลฟากท่า  จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี  

ส าหรับปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 – 2566  ขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  วัตถุประสงค์... 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
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 2.1  เพื่อให้เทศบาลต าบลฟากท่า  มีโครงสรา้งการแบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสม  ไม่ซ้ าซ้อน 

 2.2  เพื่อให้เทศบาลต าบลฟากท่า  มีการก าหนดต าแหน่ง  การจัดอัตราก าลัง   โครงสร้างส่วน

ราชการให้เหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาล  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และแก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  14)  พ.ศ. 2562  และตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ

แก่องคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น พ.ศ. 2542  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 2.3  เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.อุตรดิตถ์) สามารถตรวจสอบการก าหนด

ต าแหน่งและการใชต้ าแหน่งพนักงานเทศบาล  ขา้ราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า  และ

พนักงานจา้งว่า  ถูกต้องเหมาะสมหรอืไม่ 

 2.4  เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบลฟากท่า           

ให้เหมาะสม 

 2.5  เพื่อให้เทศบาลต าบลฟากท่า  สามารถวางแผนอัตราก าลังในการบรรจุแต่งตั้งพนักงาน

เทศบาล  ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  เพื่อให้การบริหารงาน

ของเทศบาลเกิดประโยชน์ต่อประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่   มีประสิทธิภาพ        

มีความคุ้มค่า  สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  มีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น       

การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี 

 2.6  เพื่อให้เทศบาลต าบลฟากท่า  สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้

เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

2.  วัตถุประสงค์ 

3. ขอบเขตและ... 



-  3  - 

 

 
 

คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลังของเทศบาลต าบลฟากท่า  ซึ่งนายกเทศมนตรีต าบลฟากท่า  เป็น

ประธาน  เห็นสมควรให้จัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี   ของเทศบาลต าบลฟากท่า  คณะกรรมการ

ประกอบด้วย 

1.  นายกเทศมนตรีต าบลฟากท่า   ประธานกรรมการ 

2.  ปลัดเทศบาลต าบลฟากท่า    กรรมการ 

3.  ผู้อ านวยการกองคลัง      กรรมการ 

4.  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 

5.  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล     กรรมการ/เลขานุการ 

6.  นักทรัพยากรบุคคล    ผูช่้วยเลขานุการ 

โดยมีขอบเขตเนือ้หาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ      ดังตอ่ไปนี้ 

 3.1  การวิเคราะห์ภารกิจ  อ านาจหน้าที่   ความรับผิ ดชอบของเทศบาลต าบลฟากท่า                      

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  1 4)  พ.ศ. 2562  และ                   

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  

แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาเทศบาล  นโยบายของรัฐบาล  นโยบายผู้บริหาร  และสภาพปัญหาในพื้นที่

ของเทศบาลต าบลฟากท่า  เพื่อให้การด าเนินการของเทศบาลต าบลฟากท่าบรรลุตามพันธกิจที่ตัง้ไว้   

วิสัยทัศน์ (Vision) การพัฒนาเทศบาลต าบลฟากท่า 

                           สู่พื้นฐานการศึกษา  เมืองสะอาด  พัฒนาคุณภาพชีวติ 

พันธกิจ:   

1. พัฒนาด้านการศึกษา  เด็ก  เยาวชน  และประชาชนให้มพีืน้ฐานการศกึษาให้เป็นคนที่มคีวามรูคู้่ 

คุณธรรม 

2. พัฒนาสภาพแวดล้อมปราศจากมลพิษ มีภูมิทัศนท์ี่สวยงาม  และนา่อยู่   

3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคระบบสาธารณูปโภคครบถ้วนทุกชุมชน  มีคุณภาพชีวิตที่ดี          

ทั้งทางดา้น อาชีพ  การศกึษา  สาธารณสุข  การบริการ  สังคมความเป็นอยู่  ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน  และส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

       1. ยุทธศาสตรก์ารอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

       2.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการศกึษากีฬา และนันทนาการ  

       3.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

       4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 

3.  กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3  ปี 
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       5.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านสังคม 

       6.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการเมอืงและบริหาร 

เป้าประสงค์ 

   1.  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    1.1  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

             1.2  อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตใิห้มีความบูรณ์ยิ่งขึน้ 

 1.3  ประสานทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์บ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม 

 1.4  สร้างจติส านึกให้ชุมชนร่วมกันพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม 

       2.  การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 

 2.1  พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศกึษา 

 2.2  พัฒนาการศกึษาเด็กและเยาวชนในการเรียนรู้เข้าสู่ระบบเทคโนโลยี 

 2.3  ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา  และนันทนาการ 

 2.4  ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีสว่นร่วมในการจัดการศกึษา 

 2.5  จัดให้มกีารประกันคุณภาพการศกึษาโดยส่งเสริมและสนับสนุนใหทุ้นการศึกษาแก่บุตรหลาน    

          ของประชาชนในชุมชน    

3.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3.1  ก่อสร้างสาธารณูปการพืน้ฐานใหค้รบทุกชุมชน 

3.2  พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหา 

        ความเดือดร้อนของประชาชน 

3.3  ก่อสร้าง  ปรับปรุง  เส้นทางการคมนาคมเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 

3.4  พัฒนาแหล่งน้ าเพื่ออุปโภคใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน 

3.5  ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าและทางระบายน้ าทิง้    

  4.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

    4.1  ปรับปรุงระบบการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

 4.2  สง่เสริมการบริหารจัดการกลไกลตลาดสู่การจ าหน่าย 

 4.3  จัดหาสถานที่จ าหน่ายผลผลิตของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 

 4.4  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

4.5  ส่งเสริมอาชีพในชุมชน 

  5.  การพัฒนาด้านสังคม 

 5.1  ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ 

 5.2  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

5.3  ส่งเสริมศลิปวัฒนธรรมในชุมชนสนับสนุนเอกลักษณ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่ง  

หาความรูข้องชุมชนอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ดงีามให้สบืต่อไป 
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  6.  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

  6.1  ปรับปรุงสมรรถนะในการบริหารงานของท้องถิ่นใหม้ีความคล่องตัว 

 6.2  พัฒนาระบบประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานระดับรากหญ้าโดยใหป้ระชาชนมสี่วนร่วมในการพัฒนา 

 6.3  บริหารจัดการระบบราชการให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

6.4  พัฒนาบุคลากรในองค์กรใหไ้ด้รับความรูแ้ละเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

6.5  บริหารจัดการในการรักษาความสงบเรียบร้อย  ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สนิของ

ประชาชน 
 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
 

วิสัยทัศน์  :     สู่พื้นฐานการศึกษา  เมืองสะอาด  พัฒนาคุณภาพชวีิต 
 

พันธกิจ:   

1. พัฒนาด้านการศึกษา  เด็ก  เยาวชน  และประชาชนให้มพีืน้ฐานการศกึษาให้เป็นคนที่มคีวามรูคู้่ 

คุณธรรม 

2. พัฒนาสภาพแวดล้อมปราศจากมลพิษ มีภูมิทัศนท์ี่สวยงาม  และนา่อยู่    

3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคครบถ้วนทุกชุมชน  มีคุณภาพชวีิตที่ดี  ทั้งทางด้าน 

อาชีพ  การศึกษา  สาธารณสุข  การบริการ  สังคมความเป็นอยู่  ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน  และส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน 

1.  นโยบายด้านการศึกษา 

-  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาแก่เด็กนักเรียนในเขตเทศบาลต าบลฟากท่า 

-  ส่งเสริมสนับสนุนใหก้ารช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนยากไร้ใหค้วามส าคัญด้านการศกึษา 

พัฒนาใหไ้ด้รับโอกาสอย่างทั่วถึง 

-  สนับสนุนการจัดตัง้ศูนย์การเรียนรู้ทางคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตระดับต าบล 

-  สนับสนุนการใช้หลักสูตรท้องถิ่น 

2.  นโยบาย ด้านคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ 

-  ส่งเสริมสนับสนุนเบีย้ยังชีพให้กับผูสู้งอายุ กลุ่มผูต้ิดเชื้อ HIV ผูปุ้วยเรือ้รัง ผูพ้ิการ 

-  ส่งเสริมสนับสนุนผูด้้อยโอกาส กลุ่มอาชีพในชุมชน กลุ่มสตรีภายในชุมชน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข

ชุมชน (อสม.) อาสาสมัครปูองกันฝุายพลเรือน (อปพร.) และเชื่อฝุายปกครองในการพัฒนา 

-  ส่งเสริมสนับสนุนอบรม จัดตัง้ศูนย์ OTOP ศูนย์แสดงสนิค้า เพื่อสร้างงานสร้างรายได้  ในชุมชน 

-  ส่งเสริมการด าเนนิชีวติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในเขตเทศบาล 

-  ส่งเสริมสนับสนุนปรับปรุงภูมิทัศน์แหลง่น้ าล าน้ าปาดเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่อไป 
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3.  นโยบายการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

-  ส่งเสริมให้ประชาชนมีกิจกรรมด้านสุขภาพ การออกก าลังกาย รักษาสุขภาพอนามัย 

-  ส่งเสริมสนับสนุนในด้านการบริการสุขภาพ อุปกรณ์ที่ทันสมัย 

-  ส่งเสริมในการจัดตัง้กองทุนสุขภาพในระดับต าบล 

-  ส่งเสริมการปูองกันและระงับโรคติดตอ่ภายในชุมชน 

4.  นโยบายด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

-  ส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มสี่วนรว่มกับกิจกรรมทางศาสนา 

-  ส่งเสริมให้ชุมชนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

-  ส่งเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัวใหม้ีความอบอุ่นและเข้มแข็ง โดยอาศัยคุณค่าจารีตประเพณี

วัฒนธรรม และภูมปิัญญาท้องถิ่นเป็นแนวทางในการด าเนินชีวติ 

-  สนับสนุนกิจกรรมของสภาวัฒนธรรมต าบล 

5.  นโยบายด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

-  ส่งเสริมปรับปรุงโครงสร้างเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก 

-  ส่งเสริมในการพัฒนาระบบน้ าประปาในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

-  ส่งเสริมปรับปรุงสิ่งก่อสร้างต่างๆ 

-  แก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังและเน่าเหม็นในชุมชนอย่างมปีระสิทธิภาพ 

6.  นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 

-  ส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลอนุรักษ์แม่น้ าปาด 

-  ส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลปลูกต้นไมใ้นวันส าคัญๆ เพื่อลดภาวะโลกร้อน 

-  ส่งเสริมการบริการทิ้งขยะให้เป็นระบบให้ประชาชนมีส่วนรว่มในการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม

ภายในชุมชน 

-  ส่งเสริมให้ชุมชนมสี่วนร่วมในการวางแผนและ จัดการขยะเพื่อความระเบียบสวยงามของชุมชน 

7.  นโยบายด้านกีฬาและนันทนาการ 

-  ส่งเสริมเด็กและเยาวชนภายในชุมชน สรา้งความเป็นเลิศในด้านกีฬา 

-  ส่งเสริมให้ประชาชนภายในชุมชนสร้างความสามัคคี สร้างการมสี่วนรว่มด้านกิจกรรมกีฬา 

-  ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดี ใส่ใจการออกก าลังกาย 

-  จัดสรรงบประมาณเพื่อการกีฬาใหก้ับเยาวชน 

8.  นโยบายด้านการบริหาร 

-  บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล คือ หลักนิตธิรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส่ หลักความ

รับผิดชอบ หลักการมสี่วนร่วมละหลักความคุ้มค่า 
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 3.2  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพื่อรองรับภารกิจ           

ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ให้สามารถแก้ปัญหาของเทศบาลต าบลฟากท่า  และจังหวัดอุตรดิตถ์       

ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  และตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 

 3.3  การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน : Supply pressure  เป็นการน าประเด็นค่าใช้จ่าย

บุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา  เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สูงสุด  ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ จ านวนต าแหน่ง  และระดับต าแหน่ง  ให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่

ความรับผดิชอบ  ปริมาณงาน  และคุณภาพของงาน  รวมทั้งสรา้งความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงาน

ต่าง ๆ โดยในส่วนนี้จะค านงึถึง 

3.3.1  การจัดระดับช้ันงานที่เหมาะสม  ในพิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับช้ันงาน

ในแต่ละประเภท  เพื่อให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับช้ันงานเป็นไปอย่างประหยัดและมี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

3.3.2  การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (พนักงานเทศบาล  ข้าราชการครู  

บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจา้งประจ า  และพนักงานจา้ง)  โดยหลักการแล้ว  การจัดประเภทลักษณะงาน

ผดิจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ  และตน้ทุนในการท างานขององค์กร  ดังนั้น  ในการก าหนดอัตราก าลัง

พนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจารณาว่าต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความ

เหมาะสมหรอืไม่หรอืควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพื่อให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น  โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินรอ้ยละ  40  ของงบประมาณรายจ่ายตาม

มาตรา  35  แหง่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

 3.4  ก าหนดความตอ้งการพนักงานจา้งในเทศบาลต าบลฟากท่า  โดยใหห้ัวหน้าส่วนราชการเข้ามา

มีส่วนร่วม  เพื่อก าหนดความจ าเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจและอ านาจ

หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง  และต้องค านึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ  และจ านวนข้าราชการ  

ลูกจา้งประจ าในเทศบาลต าบลฟากท่าประกอบการก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง 

3.5  ก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง  จ านวนต าแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ  อ านาจหน้าที่  

ความรับผิดชอบ  ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาล

ต าบลฟากท่า  

 3.6  จัดท ากรอบอัตราก าลัง  3  ปี  โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อย

ละ 40  ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 3.7  ให้ข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้างทุกคน  ได้รับการพัฒนาความรู้  

ความสามารถ  อย่างนอ้ยปีละ  1  ครั้ง 

 

 

 

4.  สภาพปัญหา... 
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4.1  สภาพปัญหา 

ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

-  ลักษณะสภาพถนนบางสายในเขตเทศบาลต าบลฟากท่า  มีสภาพช ารุด  และบางสาย

ถูกน้ ากัดเซาะเนื่องจากเกิดน้ าท่วมทุกปี  ท าให้การสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความยากล าบาก  ประกอบกับ

พืน้ที่เป็นเขตชุมชนท าให้ยากในการแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง 

-  การระบายน้ าในเขตชุมชน  โดยส่วนใหญ่ถนนในเขตเทศบาลจะมีระบบการระบายน้ า

จ านวนน้อย  ทางระบายน้ าไม่ได้มาตรฐาน  ตื้นเขิน  ท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขังในเขตเทศบาลโดยเฉพาะ

ในชว่งฤดูฝน 

-  ไฟฟูาสาธารณะยังไม่ครอบคลุมพืน้ที่ 
 

ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

-  แหล่งน้ าเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอ  ไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้งได้เพียงพอ  

ส่งผลใหเ้กษตรกรได้ผลผลติทางการเกษตรต่ า 

-  ราษฎรมรีายได้ต่ า  ราษฎรส่วนใหญ่มอีาชีพเกษตรกรรม  แต่ไม่มีพืชเศรษฐกิจส่วนใหญ่

จะปลูกพืชผสมไปตามฤดูกาล  ท าให้ไม่มีรายได้ที่แนน่อน  เกิดปัญหาการว่างงาน 

-  ขาดการรวมกลุ่มของกลุ่มอาชีพตา่ง ๆ เพื่อต่อรองด้านเศรษฐกิจที่ส าคัญ 

-  ไม่มแีหลง่ท่องเที่ยว 
 

ปัญหาด้านสังคม 

-  ด้านสุขภาพอนามัย  ราษฎรส่วนใหญ่ขาดการดูแลเรื่องสุขภาพเนื่องจากขาดความรู้    

ความเข้าใจที่ดพีอ 

-  ความรว่มมอืของประชาชนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เทศบาลจัดท า  เช่น  งานแข่งขัน

กีฬา  งานรัฐพิธี  จะมีจ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อย 

-  ขาดการอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีที่ส าคัญและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร 

-  ด้านการเมอืง  การมีสว่นร่วมของประชาชนมนี้อย  ขาดความรูค้วามเข้าใจที่ถูกต้องทาง

การเมอืง  มีการซื้อสทิธิขายเสียงในการเลือกตั้ง 

-  ด้านการบริหาร  งบประมาณรายได้ของเทศบาลมีจ านวนจ ากัด  ไม่เพียงพอต่อการ

พัฒนาดา้นต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ  และอ านาจหน้าที่ของเทศบาลมีจ ากัด 

 

 

4.  สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
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ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-  ขาดสถานที่ในการก าจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสมและถูกวิธีตามหลักวิชาการ 

-  ขาดสถานที่เพื่อนันทนาการ  เช่น  สวนสาธารณะในการพักผ่อนหย่อนใจ  สวนสุขภาพ

ในการออกก าลังกาย 
 

4.2  ความต้องการ 

ความตอ้งการของชุมชนในท้องถิ่น  ส่วนใหญ่จะมีความเห็นสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่

เกิดขึ้นในเทศบาล   ดังนี้ 
 

ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.  ต้องการให้ปรับปรุง  ซ่อมแซมถนนใหใ้ช้งานได้ตลอดปี 

2.  ต้องการให้เร่งแก้ไขปัญหาเรื่องระบบระบายน้ าให้ดีมีมาตรฐานอย่างเพียงพอและทั่วถึง 

3.  ตอ้งการใหม้ีการขยายไฟฟูาสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วถึง 

4.  ตอ้งการให้มีการจัดท าผังเมอืง 
 

ความต้องการด้านเศรษฐกิจ 

1.  สนับสนุนให้ราษฎรจัดตั้งกลุ่มอาชีพตา่ง ๆ เพื่อเพิ่มรายได้ 

2.  สนับสนุน  สง่เสริมใหร้าษฎรปลูกพืชเศรษฐกิจ  รวมทั้งแปรรูปผลติผลทางการเกษตร

เพื่อแก้ไขปัญหาราคาตลาดพืชผล 

3.  สนับสนุนให้ความรู้และปลูกจติส านึกในการด าเนินชีวติตามแนวทาง “เศรษฐกิจ

พอเพียง” 

4.  ส่งเสริมให้มีการใชแ้รงงานภายในท้องถิ่นและใช้ปุ๋ยอินทรีย์  เพื่อลดปัญหาการว่างงาน 

5.  ปรับปรุงและพัฒนาแม่น้ าปาดใหเ้ป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผอ่นหย่อนใจของ

ประชาชน 
 

ความต้องการด้านสังคม 

1.  ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนรว่มในกิจกรรมต่าง ๆ ใหม้ากโดยมีการประชาสัมพันธ์

อย่างทั่วถึง 

2.  ส่งเสริมให้ความรูค้วามเข้าใจด้านสุขภาพอนามัยตลอดจนการใหบ้ริการแก่ประชาชน

เพิ่มมากขึ้น 

3.  สนับสนุนองค์กรและกลุ่มต่าง ๆ ใหม้ีบทบาทในการแก้ไขปัญหาท้องถิ่น 

4.  สนับสนุนส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีที่ส าคัญของท้องถิ่น 

5.  สร้างความพร้อมในการจัดการศึกษาให้กับท้องถิ่น  สนับสนุนการศึกษาส าหรับ

ผูด้้อยโอกาสอย่างจรงิจัง 

6.  ส่งเสริมให้มีการฝกึอบรมด้านศลีธรรม  จริยธรรมแก่ราษฎร 
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7.  ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการสังคม  ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับ     

บัตรประกันสังคม  บัตรสงเคราะห ์ และบัตรผู้สูงอายุ  โดยทั่วถึงทุกคน 
 

ความต้องการด้านการเมืองการบริหาร 

1.  เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง  ประชาสัมพันธ์ให้

ความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น 

2.  ต้องการให้มกีารจัดสรรงบประมาณส าหรับการพิจารณาเพิ่มมากขึ้น 

3.  ตอ้งการใหม้ีการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมอย่างยุติธรรมทั่วถึง 

4.  ให้ประชาชนมสี่วนรว่มในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น 

5.  สร้างจิตส านึก  และต่อต้านการซื้อสิทธิ์ ขายเสียงโดยใช้สถาบันทางสังคม  ได้แก่  

โรงเรียน  วัด  และองค์กร  ชุมชน  ในการพัฒนาการเมอืง  การปกครอง 
 

ความต้องการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.  ต้องการให้มรีะบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยที่ดมีีประสิทธิภาพ 

2.  ต้องการให้มีระบบการควบคุมการปล่อยน้ าเสีย  การดูแลสภาพแวดล้อมของแม่น้ า        

ล าคลอง 

3.  ต้องการให้บ้านเมืองน่าอยู่  มีความร่มรื่นสวยงาม  มีสถานที่พักผ่อนเพื่อการ

นันทนาการอย่างเพียงพอ 

4.  สง่เสริมให้ใชท้รัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ให้เกษตรกรท าการเกษตรแบบ

ผสมผสานหรอืเกษตรแนวทฤษฎีใหม่ 

5.  จัดสถานที่พักผ่อนให้ใกล้เคียงกับธรรมชาติ  เน้นเชิงอนุรักษ์และปลูกฝังให้เด็กและ

เยาวชนรักการปลูกต้นไม้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5.  ภารกิจ... 
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  อ านาจหน้าที่ของเทศบาลเกี่ยวข้องกับประชาชนทุกด้านตั้งแต่เกิด  จนถึงตาย  ตลอดจน     

วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  เพื่อให้ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นในทุก ๆ ด้าน           

มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต  มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง  และได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง  ซึ่งการ

บริหารงานจะต้องประสานความร่วมมือกับส่วนราชการในพื้นที่   ผู้บริหารสามารถก าหนดนโยบายและ

พัฒนาได้อย่าง  รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  ตามงบประมาณที่มีอยู่  และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  ซึ่งอ านาจหน้าที่ของเทศบาลอยู่ภายใต้ภารกิจที่ก าหนดไว้ใน

พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  14)  พ.ศ. 2562  และตาม

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  

ซึ่งสามารถแบ่งเป็น  7  ดา้น   ดังนี้ 

 5.1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง   ดังน้ี 

  (1)  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก  ทางน้ า  และทางระบายน้ า  (มาตรา  16 (2)   

         มาตรา 50 (2) มาตรา 51 (8) 

  (2)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ (มาตรา 16 (4)) 

  (3)  การสาธารณูปการ  (มาตรา  16 (5)) 

  (4)  การควบคุมอาคาร  (มาตรา 16 (28)) 

  (5)  ให้มแีละบ ารุงการไฟฟูา  หรอืแสงสว่างโดยวิธีอื่น  (มาตรา 51 (7)) 

 5.2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง   ดังน้ี 

  (1)  การจัดการศกึษา (มาตรา 16 (9)) 

  (2)  การส่งเสริมกีฬา  (มาตรา 16 (14)) 

  (3)  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล   (มาตรา 16 (19)) 

  (4)  รักษาความสะอาดของถนนหรอืทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและ 

        สิ่งปฏิกูล  (มาตรา  50 (3)) 

  (5)  ปูองกันและระงับโรคติดต่อ  (มาตรา 50 (4)) 

  (6)  ให้ราษฎรได้รับการศกึษาอบรม  (มาตรา 50 (6)) 
  

5.3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย  มีภารกิจที่    เกี่ยวข้อง   

ดังน้ี 

  (1)  การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  (มาตรา 50 (1)) 

  (2)  ให้มเีครื่องใช้ในการดับเพลิง  (มาตรา 50 (5)) 

 

5.4  ด้านการวาง... 

5.  ภารกิจ  อ านาจหน้าทีข่องเทศบาล 



-  12  - 
 

 5.4  ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวมีภารกิจที่    

เกี่ยวข้อง  ดังน้ี 

  (1)  บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร  (มาตรา 51 (5)) 

  (2)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผูพ้ิการ  (มาตรา 50 (7)) 

 5.5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีภารกิจ   

ที่เกี่ยวข้อง  ดังน้ี 

  (1)  การจัดการ  การบ ารุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้  ที่ดนิ  

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม  (มาตรา 15 (24)) 

 5.6  ด้านการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีภารกิจที่      

เกี่ยวข้อง   ดังน้ี 

  (1)   บ ารุงรักษาศลิปะ  จารีตประเพณี  ภูมปิัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของ

ท้องถิ่น (มาตรา 50 (8)) 

 5.7  ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง   ดังน้ี 

  (1)  สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล 

 

  ภารกิจทั้ง  7  ด้านตามที่กฎหมายก าหนดให้อ านาจเทศบาล  ภารกิจดังกล่าว  สามารถจะ  

แก้ไขปัญหาของเทศบาลต าบลฟากท่าได้อย่างไร  ทั้งนี้  ให้พิจารณาถึงความต้องการของประชาชนในเขต

พื้นที่ด้วยการด าเนินการของเทศบาลควรให้สอดคล้องกับ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาจังหวัด  นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของผูบ้ริหารเทศบาล 
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1  สภาพท่ัวไป 

1.1  ลักษณะที่ตั้ง 

เทศบาลต าบลฟากท่า  ตั้งอยู่ทางทิศเหนอืของจังหวัดอุตรดิตถ์ตามทางหลวงหมายเลข  117   

นครสวรรค์ – ด่านภูดู ่ ตั้งอยู่เลขที่  209/9  หมูท่ี่  9  ต.ฟากท่า  อ.ฟากท่า  จ.อุตรดิตถ์  มรีะยะทาง    

หา่งจากจังหวัดอุตรดิตถ์ ประมาณ 120 กิโลเมตร และมีระยะทางถึงกรุงเทพฯ ประมาณ 694 กิโลเมตร 

อาณาเขตติดต่อ 

ทิศเหนอื   จดบ้านฟากท่า  ต าบลฟากท่า   อ าเภอฟากท่า   จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ทิศใต้    จดบ้านโพนดู่   ต าบลสองคอน  อ าเภอฟากท่า   จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ทิศตะวันออก   จดล าน้ าปาด   ต าบลฟากท่า   อ าเภอฟากท่า   จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ทิศตะวันตก   จดบ้านสองคอน  ต าบลฟากท่า  อ าเภอฟากท่า   จังหวัดอุตรดิตถ์ 

1.2   สภาพภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ และพื้น 

 ภูมปิระเทศส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลเป็นที่ราบลุ่ม  ฤดูร้อนค่อนข้างร้อนจัด ฤดูหนาวค่อนข้างหนาว 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  40  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย  10  องศาเซลเซียส   มีพื้นที่ทั้งหมด  0.45  

ตารางกิโลเมตร  หรอืประมาณ  281.3  ไร่ 

1.3   สภาพเศรษฐกิจ และสังคมโดยภาพรวม 

 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ปศุสัตว์ ค้าขาย มีสภาพสังคมแบบเครือญาติ         

สภาพชุมชนไม่หนาแนน่ 

2  ข้อมูลสภาพทั่วไปในแต่ละประเด็นนโยบาย 

 เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา และเพื่อให้เห็นถึงสภาพทั่วไป ตลอดจน

ศักยภาพของเทศบาลต าบลฟากท่าในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์   ได้แก่   ด้ าน การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม   ด้านการศึกษา  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  

ด้านการเมอืง และการบริหาร  กล่าวคือ 

2.1  ด้านสังคม,  ข้อมูลประชากร 

          จ านวนประชากร / ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

 -  ในเขตเทศบาลมีประชากร จ านวน 840 คน แยก เป็น ชายจ านวน  440  คน หญิงจ านวน  400  

คน     จ านวนครัวเรือน  411  ครัวเรือน   ข้อมูล ณ วันที่  10  กรกฎาคม  2563   

 -  ผูม้ีสทิธิ์เลือกตั้ง จ านวน  701  คน  แยกเป็น  ชายจ านวน  370 คน  หญิงจ านวน  331   คน   
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โปรแกรมสร้างปิรามิดประชากร  v 1.2 

พัฒนาโดย นายอดิศักดิ์ วงศ์วิทยาพทิักษ์  http://www.dcom-group.com 

กรุณากรอกข้อมูล ชาย และ หญิง (ในพืน้ที่สีเหลอืง) และแสดงผลใน sheet แสดงกราฟ 

กลุ่มอายุ ชาย หญิง  รวม % ชาย % หญิง 

00-04 23 15 38 2.74 1.79 

05-09 20 25 45 2.38 2.98 

10-14 16 11 27 1.90 1.31 

15-19 26 24 50 3.10 2.86 

20-24 24 21 45 2.86 2.50 

25-29 26 29 55 3.10 3.45 

30-34 37 34 71 4.40 4.05 

35-39 51 31 82 6.07 3.69 

40-44 37 27 64 4.40 3.21 

45-49 27 31 58 3.21 3.69 

50-54 38 35 73 4.52 4.17 

55-59 32 35 67 3.81 4.17 

60-64 29 25 54 3.45 2.98 

65-69 17 17 34 2.02 2.02 

70-74 21 14 35 2.50 1.67 

75-79 8 10 18 0.95 1.19 

80+ 8 16 24 0.95 1.90 

รวม 440 400 840 52.38 47.62 

ข้อมูล ณ วันที่  10  กรกฎาคม  2563  

จ านวนผูสู้งอายุที่ได้รับเบีย้ยังชีพ  จ านวน  132 คน 

จ านวนผูพ้ิการที่ได้รับเบีย้ยังชีพ  จ านวน  21 คน 
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กราฟจ านวนประชากร 
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วิเคราะห์ประชากรเทศบาลต าบลฟากท่า 

โครงสร้างประชากรในปัจจุบัน 

- ประชากรในวัยแรงงานมีเป็นจ านวนมากทั้งเพศชาย และเพศหญิงแตจ่ านวนประชากรเพศชายจะ

มากกว่าเพศหญิง การพัฒนาจะเป็นไปอย่างรวดเร็วเพราะมีประชากรในวัยแรงงาน 

- ประชากรในวัยเด็ก และทารกแรกเกิดมีจ านวนมาก และเพิ่มขึน้ทุกปี 

-  ประชากรในวัยผู้สูงอายุมีน้อย 

แนวโน้ม  20  ปีข้างหน้า 

- จ านวนประชากรในวัยแรงงานจะเพิ่มมากขึ้นการพัฒนาด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ  ด้านการเมือง 

และด้านอื่นๆ จะเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 

- ประชากรในวัยผู้สูงอายุเพศชายจะมากกว่าประชากรผู้สูงอายุเพศหญิง 

- จ านวนเด็กนักเรียนที่เข้าเรียนในระดับต่าง ๆ จะมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น 

ปัญหาที่จะเกิดขึ้นอกี  20  ปีขา้งหน้าจ านวนประชากรในวัยแรงงานมีจ านวนที่เพิ่มมากขึ้นปัญหา

การว่างงาน และการย้ายถิ่นฐานเข้าไปขายแรงงานในเมอืงใหญ่จะเพิ่มมากขึ้น 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 

1.  ประชากรในวัยเด็ก และทารกแรกเกิดมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นนั้นแนวทางการแก้ไขปัญหาควรมี

สถานศกึษาไว้เพื่อรองรับจ านวนเด็กที่เพิ่มขึ้นในแตล่ะปี ปรับปรุงสถานศึกษาให้ดีขึ้น  และเพิ่ม

บุคลากรในการดูแลเด็ก เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน  เพิ่มประสทิธิภาพพัฒนาคุณภาพ

ชีวติให้แก่ประชาชน 

      -  โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้แก่ประชากร ส่งเสริมด้านการศกึษา  ด้านสาธารณสุข  

ด้านสังคม 

2.ประชากรในวัยแรงงานมเีป็นจ านวนมากแนวทางแก้ไขปัญหาการว่างงานอาชีพรายได้ของ

ประชากร 

3.  ผูสู้งอายุอีก  20  ปีขา้งหนา้จะมีจ านวนมาก  ท าให้ครอบครัวต้องเพิ่มภาระการเลี้ยงดู 

โครงการรองรับอีก  20  ปีข้างหน้า 

- โครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพคนชรา 

- โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ผูสู้งอายุ  เพื่อลดภาระครอบครัว 

- โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ  สถานที่ออกก าลังกาย 

- เพิ่มบุคลากรเพื่อดูแลผูสู้งอายุ 

- จัดหางบประมาณเพื่อส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของผูสู้งอายุ 

- โครงการตรวจสุขภาพใหก้ับประชาชน 

- โครงการจัดหาเบีย้ยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ  และผูด้้อยโอกาสทางสังคม 

- โครงการที่เป็นการสร้างขวัญ  และก าลังใจใหแ้ก่ผู้สูงอายุตามวาระโอกาสต่าง ๆ 
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2.2  ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 

 เทศบาลต าบลฟากท่าได้มีนโยบายให้ความส าคัญกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  การ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญได้คือแม่น้ าปาด และการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า  การ

ปูองกันมิให้เกิดมลพิษ และการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม การดูแลรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาล 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่องการก าจัดขยะ และการหาพืน้ที่ท าบ่อก าจัดขยะ  

เทศบาลต าบลฟากท่ามีแม่น้ าปาดไหลผ่าน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแหล่ง

อนุรักษ์พันธุ์ปลา จ านวน 2 แหง่ 

2.3  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  การคมนาคม / ขนส่ง 

 มีทางหลวงหมายเลข 117 (สายนครสวรรค์ – ด่านภูดู่)  เป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมระหว่าง

ต าบลและอ าเภอที่ใกล้เคียง  และในจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งจะมีรถโดยสารประจ าทางผ่านตลอดช่วงกลางวัน 

ส่วนเส้นทางในเขตเทศบาลมีถนนชิดวารี  และสายต่าง ๆ ตามตรอก  ซอยเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สามารถใช้คมนาคมได้ ทุก ๆ ฤดูกาล รวมถนนที่ใช้ในการคมนาคมทั้งหมด  6,000   เมตร 

 

ชื่อถนน ระยะทาง 

1.ถนนชดิวาร ี

2.ถนนสุขาภิบาล  1 

3.ถนนสุขาภบิาล  2 

4.ถนนชดิวาร ี 1 

5.ถนนชดิวาร ี 2 

6.ซอยราษฏรอุทิศ 

7.ซอยศิรมิงคล 

8.ซอยศรีสงคราม 

9.ถนนชิดวารี  5 

10.ถนนชิดวารี  6 

11.ซอยรื่นฤดี 

12.ซอยรักสัจจา 

13.ทางหลวงเทศบาล 

14.ซอยศรตีาล 

2,000  เมตร 

355  เมตร 

380  เมตร 

270  เมตร 

220  เมตร 

830  เมตร 

135  เมตร 

185  เมตร 

110  เมตร 

297  เมตร 

220  เมตร 

185  เมตร 

684  เมตร 

137  เมตร 
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ท่อระบายน้ า/รางระบายน้ าที่ประชาชนได้รับประโยชน์ 

ชื่อรางระบายน้ า ระยะทาง 

1.รางระบายน้ าซอยศิรมิงคล 

2.รางระบายน้ าซอยรักสัจจา 

3.รางระบายน้ าทางหลวงเทศบาล 

4.ท่อระบายน้ าถนนชดิวาร ี

5.ท่อระบายน้ าถนนสุขาภบิาล  1 

6.ท่อระบายน้ าถนนสุขาภบิาล  2 

7.ท่อระบายน้ าถนนชดิวาร ี 2 

8.ท่อระบายน้ าถนนราษฏรอุทิศ 

9.ท่อระบายน้ าถนนชดิวาร ี 5 

                                135  เมตร 

                                340  เมตร  2  ข้าง 

                                684  เมตร 

                               3,000  เมตร  2  ข้าง 

                               355  เมตร 

                               380  เมตร 

                               220  เมตร 

                               830  เมตร 

                              110  เมตร 

 

 2.4   การไฟฟ้า 

 ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน  บ้านวังขวัญ หมู ่9 มไีฟฟูาใช้  278  ครัวเรือน   

บ้านบุ่ง หมู ่3 มไีฟฟูาใช้  133  ครัวเรือน     

 2.5   การประปา 

 ราษฎรใชน้้ าประปา  จ านวน  270  ครัวเรือน  มีปริมาณการใชน้้ าประปา  ประมาณ  4,029   

ลูกบาศก์เมตร / เดือน  และมีราษฎรที่เหลือใช้น้ าจากบ่อบาดาล 

 2.6   การสื่อสารและโทรคมนาคม 

สามารถแยกได้  ดังนี ้

การไปรษณีย์  มีที่ท าการไปรษณีย์   1  แหง่ 

โทรศัพท์ประจ าบ้าน    จ านวน  330  แหง่ 

โทรศัพท์สาธารณะ  กระจายตามจุดต่าง ๆ อย่างทั่วถึง   

 1.  การสื่อสารภายในหมูบ่้าน และเขตเทศบาลจะใช้เสียงตามสายของเทศบาลต าบลฟากท่า   

โทรศัพท์ประจ าครัวเรือน และโทรศัพท์สาธารณะ 

 2. การสื่อสารภายนอกเขตเทศบาลต าบลฟากท่าจะใช้การสื่อสารของการสื่อสารแหง่ประเทศไทย  

คือ  ที่ท าการไปรษณีย์ ตัง้อยู่บ้านวังขวัญ  หมู่ที่ 9  ต.ฟากท่า  อ.ฟากท่า  จ.อุตรดิตถ์ 

 3.   การสื่อสารที่เป็นความบันเทิงทั่วไป  สามารถรับการสื่อสารทางวิทยุจากสถานีวิทยุจังหวัด

ใกล้เคียงและสถานีโทรทัศน์โดยทั่วไป 

 2.7   การจราจร 

 เนื่องจากสภาพชุมชนยังไม่มคีวามหนาแน่น จงึยังไม่เกิดสภาพปัญหาจราจรตดิขัด 

 



-  19  - 

การวเิคราะห์ข้อมูลสังคม 

 1.  ด้านการศึกษา 

 มีโรงเรียนอยู่  1  แห่ง    คือโรงเรียนอนุบาลฟากท่า   (วัดวังขวัญ วันครู 2503)   เป็นโรงเรียนใน

สังกัด สพฐ. อุตรดิตถ์ เขต 2   เปิดสอนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปีที่ 6 

มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1  แหง่  คอื  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลฟากท่า  เป็นศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กที่อยู่ในสังกัดของเทศบาล  

 2.   ศาสนา  ประเพณี  ศลิปวัฒนธรรม 

  -   มีวัดอยู่  1  แหง่  คือ  วัดวังขวัญ 

 3.  ขนบธรรมเนียมประเพณี / ศลิปวัฒนธรรม 

  -ประชาชนในเขตเทศบาลมีศิลปวัฒนธรรม ตับเต่า ซึ่งเป็นการละเล่นพื้นบ้านมีลักษณะ            

คล้ายลิเก ตีลายซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ ประเพณีไหลเรือไฟ  แห่ข้าวพันก้อน  และท าบุญกองข้าว 

นอกจากนีย้ังมีขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย  เช่น  วันขึ้นปีใหม่  วันสงกรานต์  วันเข้าพรรษา  วันส าคัญ

ทางศาสนาอื่น ๆ  

 4.  ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

  -มีสถานีต ารวจภูธรอ าเภอฟากท่า  1  แห่ง เป็นผู้ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่

ประชาชน  มีอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  และกองก าลังพิทักษ์ถิ่นในทุกหมู่บ้านเป็นผู้คอยช่วยเหลือ

ภารกิจของต ารวจในพื้นที ่

 -  อาชญากรรมไม่รุนแรง 

 - ไม่มกีารแพรร่ะบาดของยาเสพติด 

 5.  การใช้ที่ดิน 

 มีลักษณะการจัดสรร/การใชป้ระโยชน์ที่ดิน คอื ที่ดินส่วนใหญ่เป็นบ้านเรือนอยู่อาศัย  ส่วนราชการ         

และพืน้ที่ว่างเปล่า 

  ด้านเศรษฐกิจ 

  รายได้ครัวเรือน/การสร้างอาชีพ 

-ราษฎรประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม  ค้าขาย มีรายได้ตอ่หัวประชากรโดยเฉลี่ย  57,924.- บาท/คน/ปี 

  การเกษตรกรรม 

 ลักษณะการประกอบการเกษตรในท้องถิ่น  ซึ่งจะปลูกข้าว ข้าวโพด ผัก พืชล้มลุก   มะขาม ฯลฯ  

มีพื้นที่การเกษตรประมาณ  0.15  ตารางกิโลเมตร  จ านวนครัวเรือนในภาคเกษตรกรรม  ประมาณ  320  

ครัวเรือน  ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญได้แก่  ข้าว  ข้าวโพด มะขามหวาน  มูลค่าผลผลิตเฉลี่ยปีละ  

76,370.- บาท  

  การปศุสัตว์ 

 ลักษณะการประกอบการปศุสัตว์ในท้องถิ่น จะเลี้ยงสุกร  โค เป็ด ไก่ เพื่อบริโภคในครอบครัว  

ตามพืน้ที่ของครัวเรือน ประมาณ  60  ครัวเรือน 
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ประเภทอาชีพ 

    ชาย (คน)  % หญิง (คน)  %  รวม (คน)  % 

เกษตรกรรม – ท านา  46     26.75 % 47      32.6 %  93      29.32 % 

เกษตรกรรม – ท าไร่  - - 1 .56 %  1         0.27%  

เกษตรกรรม – ท าสวน  6        3.42 % 11 7.61 %  17 5.33 % 

เกษตรกรรม – ประมง  - - - -  - - 

เกษตรกรรม – ปศุสัตว์  - - - -  - - 

รับราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 110 64 45 30.04  155 48.1 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ  - - - -  - - 

พนักงานบริษัท   6 3.66 5 3.29  11 3.52 

รับจ้างทั่วไป   67 39.46 49 30.15  116 35.83 

ค้าขาย    8 4.72 30 18.28  38 11.21 

ธุรกิจส่วนตัว   18 10.49 20 13.62  38 11.9 

อาชีพอื่น   2 1.18 6 4.56  8 2.70  

ก าลังศึกษา   64 36.61 49 32.53  113 34.58 

ไม่มอีาชีพ   16 9.7 40 26.76  56 17.68 

 

การวเิคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯ และสิ่งแวดล้อม 

การอนุ รั กษ์ ทรัพยากรน้ า เทศบาลต าบลฟากท่ ามี แม่ น้ าปาด ไหลผ่ าน  การอนุ รั กษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกไม้ดอกไม้ประดับโดยรอบบริเวณเขตเทศบาล  มีแหล่งอนุรักษ์

พันธุ์ปลา จ านวน 2 แหง่  การรณรงคไ์ม่ทิ้งของเสียสิ่งปฏิกูลลงในแมน่้ า 

สิ่งแวดล้อมภายนอกปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ แม่น้ าปาดไหลผ่านสองอ าเภอ  หลายหมู่บ้าน   

ต้นน้ าแมน่้ าปาดท าการเกษตรการใชส้ารเคมีการทิ้งสิ่งปฏิกูลเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
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การวิเคราะหด์้วยระบบ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะหส์ภาพการพัฒนาของท้องถิ่นเพื่อค้นหา 

จุดแข็งจุดอ่อน  โอกาส   และอุปสรรค  จากนโยบายการพัฒนาเทศบาลต าบลฟากท่า  และข้อมูลพื้นฐาน

การพัฒนา  (Base  Line  Data)  ซึ่งได้ท าการวิเคราะห์  และศกึษาที่ผ่านมา  ทราบสภาวการณ์แวดล้อม

ของการพัฒนาและศักยภาพในการพัฒนาของเทศบาลต าบลฟากท่า  จึงได้ด าเนินการวิเคราะห์

สภาวการณ์ในทุกด้านการพัฒนาโดยใช้เทคนิค  SWOT  Analysis   ซึ่งจะต้องท าการวิเคราะห์หา  จุดแข็ง

จุดอ่อน  โอกาส   และอุปสรรค  ของการพัฒนา  สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดังผลการ

วิเคราะหซ์ึ่งจะได้น าเสนอเป็นรายประเด็นนโยบาย  รวม  6  ประเด็น  ตามล าดับต่อไป 

การวเิคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 จุดแข็ง  (Strength) 

 ผูบ้ริหารเทศบาลต าบลฟากท่าได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

และเทศบาลต าบลฟากท่า  มีความพร้อมที่จะด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพ  และบ ารุงรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติเทศบาลต าบลฟากท่ามีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และอากาศบริสุทธิ์ มีบุคลากร

ทั้งหมด 36 คน แบ่งเป็นข้าราชการ 15 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ 9 คน และพนักงานจ้างทั่วไป 12 คน  

บุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองให้บริการแก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ 

เช่นด าเนินการจัดท าโครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเทศบาลและโครงการ หน้าบ้าน หน้ามอง และ

โครงการจัดขยะชุมชนมีส่วนร่วม ผลการด าเนินงานท าให้สภาพภายในชุมชนเทศบาลต าบลฟากท่า          

มีภูมิทัศน์ที่สวยงามประชาชนมีจิตส านึกในการทิ้งขยะรักษาความสะอาดในชุมชนปริมาณขยะในชุมชน

ลดลงปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากขยะสิ่งปฏิกูลลดลงการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมปรับปรุงตกแต่งภูมิทัศน์

รอบๆ  การบริหารงานบุคคลและงบประมาณได้ตั้งไว้เพียงพออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่จ าเป็นใน

การปฏิบัติงานมีครบและเพียงพอส าหรับการปฏิบัติงานมีศักยภาพเพียงพอที่จะดูแลให้บริการประชาชน

ภายในเขตเทศบาลและประชาชนนอกเขตเทศบาลบางสว่นอย่างไม่มขี้อบกพร้อง  

จุดอ่อน  (Weakness) 

 เทศบาลต าบลฟากท่ายังขาดแคลนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่มีความรู้เฉพาะทาง  ในการด าเนินงาน    

ที่ผ่านมาต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น  การด าเนินงานที่ผ่านมาไม่สามารถประเมินผลงานของ

กลุ่มเปูาหมาย  และการด าเนินงานขาดความต่อเนื่อง  นอกจากนั้น  การด าเนินงานในประเด็นสิ่งแวดล้อม

จะต้องมีคา่ใช้จ่ายในการด าเนินงานสูง  เช่น  การจัดการขยะโดยวิธีฝังกลบจะต้องใช้พื้นที่เป็นบริเวณกว้าง

ซึ่งเป็นจุดอ่อนของเทศบาลต าบลฟากท่าเป็นชุมชนที่มีพื้นที่ขนาดเล็กไม่มีพื้นที่ว่างเพียงพอที่จะขุดบ่อขยะ

หรือตั้งเตาเผาขยะ  การใช้เทคโนโลยีแบบเตาเผาปลอมมลพิษมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและปฏิบัติการ

สูง  และที่ส าคัญประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร  เช่น          

การคัดแยกขยะครัวเรือน 
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โอกาส  (Opportunity) 

 ประเด็นเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจและ

เป็นกระแสโลกาภวิัตน์ที่มีการรณรงค์กันตั้งแต่ระดับชุมชน  ท้องถิ่น  อ าเภอ  จังหวัด  ประเทศ  และระดับ

โลก  มีหน่วยด าเนินงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  ตลอดทั้งองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร  ด าเนินการสร้าง

จิตส านึกของประชาชน  ตลอดทั้งการรณรงค์ให้มีการน าเอาทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ า 

(Recycle) ก็เป็นตัวอย่างการสร้างเครือข่ายในระดับท้องถิ่นที่จะสนับสนุนการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ปัญหา/อุปสรรค (Threats)  

การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมไม่มีประสทิธิภาพ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สามารถควบคุม

ขยะและมลพิษจากภาคเอกชน  การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น  บ่อฝังกลบ  เตาเผาขยะ  จะต้อง

ระมัดระวังไม่ให้กระทบต่อสภาพแวดล้อม ประกอบกับที่ดินในเขตพื้นที่เทศบาลต าบลฟากท่ามีจ านวน

จ ากัด  ท าให้การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น  นอกจากนั้นประชาชนบางส่วนยังขาด

ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ยังสร้างมลพิษหรือสิ่งแปลกปลอมแก่สิ่งแวดล้อมและยังขาดความร่วมมือใน

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เชน่  ยังไม่ให้ความร่วมมอืในการคัดแยกขยะ  เป็นต้น 

 

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 

จุดแข็ง  (Strength)  

ผู้บริหารให้ความส าคัญในการส่งเสริมการศึกษา  โดยได้มีการวางรากฐานความพร้อมในการจัด

การศึกษาตามเกณฑ์การประเมินความพร้อมของกฎกระทรวงระดับความพร้อมมากทั้งปัจจัยด้าน

งบประมาณ  แผนงานการจัดการศึกษา โครงสร้างการบริหารจัดการ และบุคลากรตามโครงสร้าง 

นอกจากนั้น โครงสร้างของเทศบาลต าบลฟากท่า  มีหน่วยงานที่เอื้อต่อการสนับสนุนการพัฒนาการจัด

การศึกษา  โดยมีแนวทางการส่งเสริมการศึกษาโดยการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นการส่งเสริม

การศกึษาขั้นพื้นฐานการสง่เสริมการศกึษาวัยเด็กก่อนปฐมวัย ปัจจุบันมีเด็กนักเรียน จ านวนอยู่ 23 คน ครู

ผูดู้แลเด็ก จ านวน 2 คน แมบ่้านจ านวน 1 คน  

การกีฬาและนันทนาการเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ออกก าลังกายใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยได้

จากกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬา ๕ เหล่า เทา แดง การแข่งขันฟุตบอลระหว่างหน่วยงานส่วนราชการ 

การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเบญจสัมพันธ์และนอกจากนี้ยังได้ให้การสนับสนุนการจัดแข่งขันกีฬาประเภท

ต่าง ๆ  

 ผลการด าเนินงานท าให้ประชาชนทั่วไปเยาวชนได้แสดงความสามารถด้านกีฬาได้ออกก าลังกาย

และใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 
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จุดอ่อน  (Weakness) 

 ภารกิจด้านการศึกษาเป็นงานใหม่ของเทศบาลต าบลฟากท่า  ถึงแม้จะมีบุคลากรตามโครงสร้าง  

แต่จะต้องอาศัยความรู้ความสามารถและทักษะในการบริหารงานศึกษาอย่างสูง  ซึ่งปัจจุบันบุคลากรด้าน

การศกึษายังขาดประสบการณ์และทักษะ  นอกจากนั้น  จากอัตราครูที่ยังขาดแคลน  และคุณภาพของครู

ยังอยู่ในเกณฑเ์ฉลี่ยต่ า       ยังท าให้การศกึษามีการพัฒนาที่ลา่ช้า 

โอกาส  (Opportunity) 

ในพื้นที่ เทศบาลต าบลฟากท่ามีสถาบันการศึกษาในระดับตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียน  ส่ วน

ระดับประถมศึกษา  มัธยมศกึษา  และมีสถาบันการศกึษาที่เปิดสอนทั้งหลักสูตรสามัญ  อยู่ในพื้นที่ท้องถิ่น

ใกล้เคียง  นอกจากนั้นประชาชนในพื้นที่เทศบาลต าบลฟากท่ามีความร่วมมือกันเป็นอย่างดี  ซึ่งจะน าไปสู่

ความรว่มมอืในการจัดการศึกษาให้ประสบผลส าเร็จ 

อนาคตทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนของเทศบาลต าบลฟากท่า ผูบ้ริหารให้ความส าคัญ 

ในการส่งเสริมการศึกษา โดยได้มีการวางรากฐานความพร้อมในการจัดการศึกษาตามเกณฑ์การประเมิน

ความพร้อมของกฎกระทรวงระดับความพร้อมมากทั้งปัจจัยด้านงบประมาณ  แผนงานการจัดการศึกษา  

โครงสร้างการบริหารจัดการ  และบุคลากรตามโครงสร้าง  นอกจากนั้น  โครงสร้างของเทศบาลต าบล

ฟากท่า  มหีนว่ยงานที่เอือ้ต่อการสนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษา   

ปัญหา/อุปสรรค (Threats)  

การถ่ายโอนภารกิจการศึกษาขาดความชัดเจนในกฏระเบียบ เรื่องการจัดการศึกษาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ความล่าช้าในการถ่ายโอนท าให้กระทบต่อแผนการด าเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น   

การวเิคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

จุดแข็ง  (Strength)  

เทศบาลต าบลฟากท่ามีถนนที่เชื่อมต่อกันทั้งหมด 14 เส้น การคมนาคมที่สะดวกมีถนนที่สามารถ

ติดต่อกันได้ทุกสายทั่วพื้นที่เทศบาลต าบลฟากท่า  มีบุคลากรที่มีความสามารถในการก่อสร้าง  ปรับปรุง  

บ ารุงรักษา  โครงสร้างพื้นฐานคอยดูแลอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนสามารถดูแลอ านวยความ

สะดวกใหก้ับประชาชนโดยทั่วถึง 

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์จากน้ าท่วมเทศบาลต าบลฟากท่าได้มีโครงการก่อสร้างผนัง

คอนกรีตปูองกันน้ าท่วมซึ่งการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานตามแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข

สาธารณูปโภค ให้สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเนื่องจากสภาพพื้นที่

ของเทศบาลต าบลฟากท่าเป็นพื้นที่ราบลุ่ม เป็นพื้นที่เสี่ยงภัย อุทกภัย นอกจากนี้ปัญหาน้ าท่วมยังส่งผล

กระทบต่อประชาชนในเรื่องของน้ าท่วมขังท าเกิดน้ าเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นเทศบาลต าบลฟากท่าได้แก้ไข

ปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชนด้วยการจัดท า 
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 1. โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตปูองกันน้ าท่วม (ช่วงที่ 2 บ้านวังขวัญหลังโรงยิม) หมู่ที่ 9        

ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์  2. โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตปูองกันน้ าท่วม (ช่วงที่ 3 โค้งวังขวัญ) 

หมู่ที่ 9 ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ทะลักเข้าท่วมในพื้นที่ปูองกันความเสียหาย

ให้กับประชาชนบ้านวังขวัญจ านวน 156 ครัวเรือนและได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาน้ าท่วมก่อสร้างคลองส่งน้ า

หว้ยน้ าร้องท าให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

จุดอ่อน  (Weakness) 

 ประสบการณ์การท างานของช่างผู้ควบคุมงานความละเอียดรอบคอบการดูแลเอาใจใส่งาน

ก่อสร้างแต่ละโครงการเป็นการเอื้อประโยชนแ์ก่ให้ผู้รับจ้างทุจริตในงานก่อสร้างการท างานของภาครัฐและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าโดยแยกส่วน และเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างท้องถิ่นที่ไม่บูรณาการร่วมกัน

ถนนสายหลักเป็นของกรมทางหลวง  ถนนสายรองเป็นของเทศบาลต าบลฟากท่า 

โอกาส  (Opportunity) 

 เทศบาลต าบลฟากท่า ได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐในการด าเนินงานก่อสร้างและบ ารุง

โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เทศบาลต าบลฟากท่า  นอกจากนั้นการให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน  ได้แก่  

ประปา  ไฟฟูา  สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็วเพราะมีจ านวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นทุกปี  ซึ่งส่งผลให้

หน่วยงานผู้ให้บริการมีความคุ้มค่าต่อการด าเนินงานขยายเขตการให้บริการ  อนึ่งไม่เพียงแต่หน่วยงาน

ภาครัฐที่ให้การสนับสนุน  พัฒนาโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อพัฒนาเทศบาลต าบลฟากท่าเป็นท้องถิ่นที่มีพื้นที่ไม่

ใหญ่มากนัก  ท าให้การบริการโครงสร้างพื้นฐานด าเนินการได้ครอบคลุมแล้วทุกพื้นที่  จึงส่งผลให้ความ

จ าเป็นในด้านการก่อสร้างลดลง  และคงเหลือเพียงภาระการบ ารุงรักษาให้คงสภาพที่ใช้งานได้เป็นปกติซึ่ง

ภาระในการบ ารุงรักษานั้นมีค่าใช้จ่ายไม่มาก  ท าให้สามารถซ่อมบ ารุงให้มีสภาพใช้งานได้ดีโดยตลอด 

ปัญหา/อุปสรรค (Threats)  

 ระเบียบกฎหมายที่ยังไม่เอื้อตอ่การปฏิบัติงานโครงสร้างพื้นฐานที่รับผิดชอบ  การขยายเขตบริการ

ไฟฟูาและประปา  อยู่ในอ านาจหน้าที่ของการไฟฟูาส่วนภูมิภาค  และการประปาเขตอยู่นอกเหนือจากการ

ให้บริการตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลฟากท่า  ไม่สามารถเข้าไปด าเนินการในส่วนที่ซ้ าซ้อนกับ

หน่วยงานอื่น  สามารถด าเนินการได้เพียงการให้การสนับสนุนเครื่องมือและบุคลากรในการด าเนินงาน

เท่านั้น 
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การวเิคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง  (Strength)  

ผูบ้ริหารเทศบาลต าบลฟากท่าได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  โดยได้ก าหนดไว้ใน

นโยบายอย่างชัดเจนที่จะมุ่งพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประชาชน เช่น การสนับสนุนกลุ่มอาชีพ เชน่ กลุ่มทอ

ผา้ กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ กลุ่มปลูกผักปลอดสารพษิ กลุ่มอาหารโต๊ะจนี กลุ่มท าขนม กลุ่มท าดอกไม้จันทน์ เพื่อ

เป็นการปรับปรุงระบบการผลติ การสร้างรายได้ในชุมชน การบริหารจัดการและนอกจากนีย้ังเป็นการ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อให้ชุมชนมรีายได้จากนักท่องเที่ยว โดยให้สามารถพึ่งตนเองได้  

ปัจจุบันกลุ่มอาชีพในชุมชนเทศบาลต าบลฟากท่ามีทั้งหมด 10 กลุ่มอาชีพ 

1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าชุมชนเทศบาลต าบลฟากท่า 

ก่อตั้งเมื่อ  ปี  พ.ศ.2549 

ประธานกลุ่ม  นางสมหมาย  อินฟากท่า 

สมาชิกทั้งหมด  8  คน  

2. กลุ่มเลีย้งไก่ไข่บ้านวังขวัญ 

ก่อตั้งเมื่อ  วันที่  1  มนีาคม  2554 

ประธานกลุ่ม  นางเยือ้น  มูลค า 

สมาชิกทั้งหมด 81  คน   

3. กลุ่มผู้เลีย้งไก่ไข่บ้านบุ่ง(สองคอน) 

ก่อตั้งเมื่อ  วันที่  1  มนีาคม  2554 

ประธานกลุ่ม  นางสาวสมจิตร  ใบผุย 

สมาชิกทั้งหมด 105  คน   

4. กลุ่มปลูกผักปลอดสารพษิเทศบาลต าบลฟากท่า 

ก่อตั้งเมื่อ  วันที่ 12  กุมภาพันธ์  2554 

ประธานกลุ่ม  นางแดง  จันโสดา 

สมาชิกทั้งหมด  22  คน   

5. กลุ่มประดิษฐ์ของช าร่วยเทศบาลต าบลฟากท่า 

ก่อตั้งเมื่อ  วันที่  1  เมษายน  2554 

ประธานกลุ่ม  นางสด  รักสัจจา 

สมาชิกทั้งหมด  22  คน 
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6. กลุ่มผลิตเห็ดนางฟูา 

ก่อตั้งเมื่อ  วันที่  24  มถิุนายน  2554 

ประธานกลุ่ม  นางสุวิมล  สีสะเกตุ 

สมาชิกทั้งหมด  17  คน 

7. กลุ่มดอกไม้จันทน์ และดอกไม้ประดิษฐ์เทศบาลต าบลฟากท่า 

ก่อตั้งเมื่อ  วันที่  12  กุมภาพันธ์  2554 

ประธานกลุ่ม  นางสจีันทร์  ดามัง 

สมาชิกทั้งหมด  23  คน 

8. กลุ่มท าน้ ายาอเนกประสงค์(กลุ่มผู้สูงอายุ)บ้านวังขวัญ 

ก่อตั้งเมื่อ ปี  พ.ศ.2552 

ประธานกลุ่ม  นางเยือ้น  มูลค า 

สมาชิกทั้งหมด 17  คน   

9. กลุ่มแปรรูอาหารและท าขนมเทศบาลต าบลฟากท่า 

ก่อตั้งเมื่อ วันที่  12  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 

ประธานกลุ่ม  นางเยือ้น  มูลค า 

สมาชิกทั้งหมด 23  คน   

10. กลุ่มโต๊ะจนีแม่บ้านเทศบาลต าบลฟากท่า 

ประธานกลุ่ม  นางแดง  จันโสดา 

 

จะเห็นได้ว่าทั้ง 10 กลุ่มอาชีพของเทศบาลต าบลฟากท่านั้นจะเน้นในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และ 

ตามนโยบายของรัฐบาลคือการให้แก้ไขปัญหาความยากจน 

       -    สถานะทางการคลังมั่นคง 

  -    มีผลิตภัณฑพ์ืน้บ้าน (ผา้ทอมอื) ที่สวยงาม 

  -    ผลผลติด้านการเกษตร (มะขามหวาน) ที่มคีุณภาพ 

  -   ได้รับการสนับสนุนในการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล จากองค์กรเอกชนและจาก

ประชาชนในพื้นที่   

จุดอ่อน  (Weakness) 

 ประชาชนยังขาดความรูใ้นการประกอบอาชีพ  มภีารหนี้สินมาก  ยังมกีารอพยพไปหาท างานใน

เมืองใหญ่ประชาชนในชุมชนยังมคีวามคิดที่จะเข้าไปท างานในเมอืงใหญ่  การผลิตสินค้ายังไม่ได้มาตรฐาน

ทั้งหมดและสินค้าที่ผลิตได้ยังขาดศูนย์จ าหน่ายสินค้ารองรับ 
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        -   ขาดตลาดรองรับผลผลิต 

        -   ขาดวัตถุดิบในขบวนการผลิตในท้องถิ่น 

        -   ห่างไกลตลาดรองรับผลผลิต 

        -   ยังไม่มีหน่วยงานสนับสนุนการท่องเที่ยวที่จะรองรับการท่องเที่ยว การจ าหน่ายผลผลติ 

        -   วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องใชใ้นองค์กรมจี านวนน้อย ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน    

โอกาส  (Opportunity) 

 ประชาชนประกอบอาชีพที่แตกต่างกันออกไป  เช่น  การท าอาชีพเสริมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาอาชีพและ

รายได้  เทศบาลจัดการฝกึอบรมอาชีพเสริมและส่งบุคลากรไปศกึษาดูงานในที่ตา่งเพื่อน ามาพัฒนาท้องถิ่น

ของตนเอง 

-  มีทรัพยากรธรรมชาติ  ปุาไม้  ดิน น้ าที่อุดมสมบูรณ์  

 -  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ ปลูกไม้ผล สามารถ

ส่งเสริมให้ด าเนินกิจการในรูปของเกษตรทฤษฎีใหมต่ามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง และเทศบาล

ต าบลฟากท่าได้จัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ถือเป็นโอกาสในการพัฒนากลุ่มอาชีพและการสร้างรายได้ให้กับ

ประชาชน 

ปัญหา/อุปสรรค (Threats)  

เทศบาลต าบลฟากท่ายังขาดบุคลากรผูม้ีความรูค้วามสามารถที่ให้ความรู้แก่ประชาชน  ประชาชน

ยังขาดความรูค้วามสามารถในการประกอบอาชีพ  ตลอดจนเครื่องมอือุปกรณ์ในการด าเนินงาน 

-  ระยะทางการคมนาคมทางการเกษตรที่อยู่ไกลไม่สะดวก ท าให้เกิดการล่าช้า ในการขนสง่สินค้า  

 -  ประชาชนไม่มีที่ท ากินหรือ ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดนิท ากิน  

-  ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ า แต่ตน้ทุนการเกษตรมักมีราคาแพงท าให้เกษตรกรขาดแคลน 

  เงินทุนในการประกอบอาชีพ     

 

การวเิคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านสังคม 

จุดแข็ง  (Strength)  

รัฐบาลปัจจุบันส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคมของชุมชน  

ส่งผลให้ชุมชนมคีวามเข้มแข็ง มีความสามัคคี มีวินัยและจิตส านึกที่จะร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเองมาก

ขึน้ปัญหาที่ท าให้สังคมมปีัญหาในปัจจุบันคือ ปัญหายาเสพติดซึ่งมีผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพย์สินของประชาชนซึ่งในการด าเนินการแก้ไขปัญหาน้ันตอ้งเน้นให้ทุกภาคทั้งภาครัฐและเอกชนเข้า

มาร่วมกันแก้ไขปัญหา  
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ผูบ้ริหารเทศบาลต าบลฟากท่า  ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  โดยได้ก าหนดไว้ใน

นโยบายอย่างชัดเจนที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชน  ผู้พิการ  หรือ

ผูด้้อยโอกาส  นอกจากนั้นเทศบาลต าบลฟากท่า เทศบาลต าบลฟากท่าได้จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ มีหน่วยงาน

ที่ท าหน้าที่รับผดิชอบในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยตรงในด้านสวัสดิการสังคมและนอกจากนั้น

เทศบาลต าบลฟากท่ายังมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาสังคมทางด้านต่างๆเช่น ผู้สูงอายุ 

ปัญหาผู้พิการ ปัญหาดา้นสาธารณะสุขปัญหาผู้ปุวยที่เป็นโรคต่างๆ โรคที่ติดต่อและไม่ติดต่อ   ประชาชนมี

ความสมานฉันท์ไม่มีความแตกแยกในการนับถือศาสนา  และมีความสามารถในวิชา ชีพสามารถ และการ

รวมเป็นกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง 

จุดอ่อน  (Weakness) 

การเอารัดเอาเปรียบทางสังคม  ประชาชนยังมีทัศนคติต่อผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ  ในส่วนของ

การเสริมสร้างสุขภาพ  ยังขาดแคลนผู้เช่ียวชาญทางการแพทย์ด้านสุขภาพอนามัย ปัญหาโรคติดต่อได้แก่ 

ปัญหาโรคไม่ติดต่อ  จ านวนผู้ปุวยที่เป็นโรคติดต่อ และจ านวนผู้ปุวยที่เป็นโรคไม่ติดต่อ เช่น ความดัน 

เบาหวาน โรคหัวใจ และนอกจากนั้นยังมีปัญหาเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนยังขาดความสนใจใน

หลักธรรมค าสอนของศาสนา   

โอกาส  (Opportunity) 

 เทศบาลต าบลฟากท่ามีพื้นที่ขนาดเล็กสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง ทั้งทางด้านสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการการบริหารจัดการ การบริการทางสาธารณสุข การบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถ

ให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ได้รับโอกาสและความช่วยเหลือจากรัฐบาลในเรื่องเบี้ยยังชีพและการ

ดูแลผู้ดอ้ยโอกาสทางสังคม จ านวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ จ านวน 136 คน   จ านวนผู้พิการที่ได้รับเบี้ย

ยังชพี จ านวน  23 คน 

ปัญหา/อุปสรรค (Threats)  

การย้ายถิ่นฐานของประชาชนย้ายทะเบียนบ้านไปอยู่ที่อื่น แต่ตัวบุคคลยังอยู่ในเขตเทศบาล  ท าให้

เกิดปัญหาประชากรแฝง  หรือมีชื่ออยู่ในเขตเทศบาลแต่ตัวบุคคลอยู่ที่อื่น การสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ 

และการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไม่สามารถด าเนินการได้เต็มที่  เนื่องจากกฏระเบียบของทางราชการ  

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายมีข้อปฏิบัติที่ยุ่งยากซ้ าซ้อนและไม่สามารถที่จะจ่ายเบี้ยยังชีพให้ได้  จึงส่งผลให้เกิด

ปัญหาการดูแลบุคคลเหล่านีไ้ม่ทั่วถึง และทางดา้นสาธารณะสุขด้านสุขภาพอามัยไม่สามารถที่จะตรวจเช็ค

ได้เพราะไม่มีข้อมูลบุคคลเหล่านี้  ทั้งด้านโภชนาการ  การออกก าลังกายและการพักผ่อน   เยาวชนรับเอา

วัฒนธรรมต่างชาติมาถือปฏิบัติซึ่งส่งผลใหป้ระเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับความสนใจน้อยลง 
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การวเิคราะห์สถานการณ์การพัฒนาด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

จุดแข็ง  (Strength)  

 ด้านการเมอืงและการบริหารเทศบาลต าบลฟากท่าได้มีแนวทางในการด าเนินงานด้วยการ

ปรับปรุงสมรรถนะการบริหารงานให้มีความคล่องตัวให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน

นอกจากนีย้ังสามารถพัฒนาระบบประชาธิปไตยช้ันพื้นฐานระดับรากหญ้าโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกร

พัฒนาโดยได้จัดกิจกรรม การจัดท าแผนชุมชน การอบรมส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายส าหรับ

ประชาชน กิจกรรมปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และวันสงกานต์การร่วมงานรัฐพิธี

หรือวันส าคัญของชาติจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรนอกจากนี้ยังได้สนับสนุนการ

ด าเนินงานของหน่อยงาน เช่น อุดหนุนงบประมาณให้กับกิ่งกาชาด การจัดงานรัฐพิธีต่างๆของอ าเภอฟาก

ท่า อุดหนุนการด าเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือประชาชน

ผูป้ระสบภัยและผูด้้อยโอกาสในจังหวัดอุตรดติถ์ 

เทศบาลต าบลฟากท่าเป็นชุมชนเป็นหนึ่งเดียว และการมีสว่นร่วมของชุมชนในการพัฒนาการเมอืง

ท้องถิ่นเป็นเอกภาพ มีแนวโน้มที่จะพัฒนาการบริหารและการบริการให้ดี และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อ

ตอบสนองตามนโยบายของรัฐบาลและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดีมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

เนื่องจากปัจจุบันมีระบบการตรวจสอบในการท างานของภาครัฐมากขึ้น โดยน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ใน

การบริหารจัดการ 

ในทางการเมืองเทศบาลต าบลฟากท่าเป็นสังคมชนบท  แต่ในขณะเดียวกันประชาชนก็มีความ

ตื่นตัวทางการเมืองค่อนข้างสูงเช่นเดียวกัน  ความร่วมมือทางการเมืองของประชาชนได้ส่งผลให้เกิดความ

ไว้วางใจกันระหว่างประชาชนกับเทศบาลต าบลฟากท่า  รางวัลต่าง ๆ และรางวัลการเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ

เลือกตั้งไปใช้สทิธิ  ซึ่งมีจ านวน  73 %  เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงผลของความร่วมมือและไว้วางใจกัน

ของประชาชน  นอกจากนั้นความสัมพันธ์ระหว่างคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลต าบลฟากท่า  

เป็นไปในลักษณะที่เสริมประสิทธิภาพซึ่งกันและกัน  และมีความสัมพันธ์และประสานงานกันอย่างดี       

จงึสง่ผลใหก้ารเมอืงในเทศบาลต าบลฟากท่ามีความเข้มแข็ง ในด้านการบริหาร  ผู้บริหารได้เน้นการท างาน

แบบมีส่วนร่วม  โดยยึดหลักคิดการท างานเชิงยุทธศาสตร์ที่เน้นผลงานเป็นหลัก  การก าหนดแผนงาน  

โครงการ  และเปูาหมายการท างาน  เป็นการก าหนดร่วมกันของทุกฝุาย  ทั้งฝุายบริหาร  สภา  ข้าราชการ  

และประชาชน  นอกจากนั้น  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการพัฒนาและปรับปรุง

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  และเป็นผู้มีประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานในสาขาที่

รับผิดชอบ 

-   บุคลากรในองค์กรมีศักยภาพในการด าเนินงาน สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-  ในองค์กร มวีัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องใชส้ านักงานที่ทันสมัย  

-   มีการแบ่งสายการบังคับบัญชา และการแบ่งสว่นการท างานที่ชัดเจน 

-   บุคลากรในองค์กรมีความสามัคคี เป็นอันหนึ่ง อันเดียวกัน  

-   มีการก าหนดวิสัยทัศน์ เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างชัดเจน 
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จุดอ่อน  (Weakness) 

 ในด้านการเมือง  ถึงแม้ประชาชนจะตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองสูง  แต่เยาวชนยัง

ขาดความเข้าใจในประเด็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ  และยังขาดความเข้าใจในการเมืองการปกครอง  

เป็นหน่วยงานที่ต้องตอบสนองต่อนโยบายผู้บริหารซึ่งสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนใน

ท้องถิ่น  ซึ่งวิธีการด าเนินการดังกล่าวจะต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างองค์กรภายใน  แต่อย่างไรก็

ตาม  ค่านิยมในการด าเนินงานแบบเดิม  ซึ่งเน้นการท างานแบบภาคส่วนยังปรากฏเป็นปัญหาในการ

ประสานงานภายในอยู่บ้าง  ซึ่งสง่ผลกระทบ 

ในการบริหารจัดการในภาพรวม  ทั้งนี้ได้มีการพัฒนาการความร่วมมือดีขึ้นตามล าดับ  นอกจากนั้น       

ในการบริหารจัดการที่ต้องการความรวดเร็วทันเหตุการณ์  จะต้องมีเครื่องมือใช้ในการบริหารจัดการที่

พร้อม  แต่จากการส ารวจ 

พบว่าเทศบาลต าบลฟากท่า  ยังขาดเครื่องมือเครื่องใช้ในการบริหารงาน  เช่น  ยานพาหนะ  อุปกรณ์ซ่อม

บ ารุงเครื่องจักรกล  และเครื่องใชส้ านักงาน  ที่จะใช้ในการอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

โอกาส  (Opportunity) 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และกฎหมายก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ

ให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น  ได้ให้อ านาจท้องถิ่นในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       

ในการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา  และความต้องการของท้องถิ่น  นอกจากนั้นกระแสความคิดเห็นเรื่อง

การท างานแบบมีส่วนร่วมของประชาชน  และกระแสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ไ ด้รับความ

นิยมไปทั่วโลก  ท าให้ประชาชนเริ่มมีแนวความคิดในการเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินหรือให้ข้อเสนอแนะ

แก่องคก์รปกครองท้องถิ่นในการด าเนินกิจการขององค์กรปกครองท้องถิ่น 

ปัญหา/อุปสรรค (Threats)  

การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่นโดยรัฐบาลกลางยังขาดความแน่นอน  ท าให้

องค์กรปกครองท้องถิ่นไม่สามารถวางแผนด าเนินงานได้ในระยะยาว  นอกจากนั้น  ความสัมพันธ์ระหว่าง

องค์กรปกครองท้องถิ่น  กับส่วนราชการอื่น เช่นส่วนกลางส่วนและภูมิภาค  ยังเป็นลักษณะของการ

ควบคุมโดยกฎระเบียบ  ท้องถิ่นไม่มีอิสระในการด าเนินงานที่จะตอบสนองต่อปัญหา และความต้องการ

ของประชาชน อย่างแท้จริง   ยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ าของอ านาจหน้าที่ระหว่างหน่วยงาน  โดยเฉพาะ

ระเบียบราชการของกรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่นยังมหีลายฉบับที่ต้องแก้ไข  เพราะการยกเว้นระเบียบ

ราชการได้เป็นอ านาจจากกรม  หรือผู้ว่าราชการจังหวัด  จึงมักมีการยกเว้นระเบียบเฉพาะบางโครงการที่

สั่งการมาจากส่วนกลางเท่านั้น  แต่ไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนหรือองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในพืน้ที่ 

 

 

 

6.  ภารกิจหลัก... 
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 น าภารกิจที่ได้วิเคราะห์ตามข้อ  5  น ามาก าหนดภารกิจหลัก  และภารกิจรอง  เช่น   เทศบาล

ต าบลฟากท่า  วเิคราะหแ์ล้วพิจารณาว่าภารกิจหลัก  และภารกิจรอง  ที่ตอ้งด าเนินการ   ได้แก่ 

ภารกิจหลัก 

1.  ภารกิจการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

2.  ภารกิจการบริการทั่วไป 

3.  ภารกิจด้านการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

4.  ภารกิจด้านการศึกษา 

5.  ภารกิจด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

6.  ภารกิจด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7.  ภารกิจด้านการศาสนา  ศลิปวัฒนธรรม   จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่นและ 

     การกีฬา 

8.  ภารกิจด้านการสาธารณสุข สุขาภิบาลและการอนามัย 

9.  ภารกิจด้านผังเมอืงและการควบคุมการก่อสร้าง 

10. ภารกิจด้านสวัสดิการสังคม 

11. ภารกิจด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาน 

12. ภารกิจด้านสวนสาธารณะและสถานที่พักผอ่นหย่อนใจ 

13. ภารกิจด้านการวางแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

14. ภารกิจการบริหารและจัดการองค์กร 

15.  ภารกิจการบริหารข้อมูลสารสนเทศ 

ภารกิจรอง 

1.  ภารกิจด้านการพาณิชย์การและการลงทุน 

2.  ภารกิจด้านสถานธนานุบาลหรอืสถานสินเชื่อท้องถิ่น 

3.  ภารกิจด้านการขนสง่และวศิวกรรมจราจร 

 

 

 

 

 

 

7.  สรุปปัญหา... 

6.  ภารกิจหลักและภารกิจรองที่เทศบาลจะด าเนินการ 
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  เทศบาลต าบลฟากท่า  เป็นเทศบาลประเภทสามัญตามบทเฉพาะกาลแห่งประกาศ ก.ท. 

เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการระดับต าแหน่งของเทศบาล พ.ศ. 2558  ข้อ  19  โดย

ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น  6  ส่วน  ได้แก่ 

1)  ส านักปลัดเทศบาล 

2)  กองคลัง 

3)  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

4)  กองชา่ง 

5)  กองการศกึษา 

6)  กองประปา 

             ทั้งนี ้  เพื่อให้เทศบาลต าบลฟากท่า  มีบุคลากรที่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จลุล่วงได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  จงึมคีวามจ าเป็นต้องขอก าหนดต าแหน่งขึ้นใหม่เพื่อรองรับปริมาณ

งานที่เพิ่มมากขึ้น  และแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายใน ส านัก/กอง  ของเทศบาลต าบลฟากท่า  จึงได้

ก าหนดกรอบอัตราก าลังข้าราชการ  จ านวน   19   อัตรา  พนักงานจ้างตามภารกิจ  (ผู้มีคุณวุฒิ)  จ านวน   

5   อัตรา  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ)  จ านวน   4   อัตรา  พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน   12   

อัตรา  รวมก าหนดต าแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิน้  จ านวน   40   อัตรา   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  โครงสร้างการ... 

 

 

7.  สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
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  จากสภาพปัญหาของเทศบาลต าบลฟากท่าดังกล่าว  เทศบาลต าบลฟากท่ามีภารกิจ

อ านาจหน้าที่ที่จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ  

เทศบาล  พ.ศ. 2496  และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  14)  พ.ศ. 2562  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  โดยมีการก าหนดโครงสร้างส่วน

ราชการ    ดังนี ้

8.1 โครงสร้างส่วนราชการ 

 

โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

1.  ส านักปลัดเทศบาล 

    1.1 งานธุรการ 

    1.2  งานบริหารงานทั่วไป   

    1.3 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

    1.4 งานนิติการ 

    1.5 งานการเจา้หนา้ที่ 

    1.6 งานทะเบียนราษฎร 

    1.7 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

    1.8 งานพัฒนาชุมชน 

1.  ส านักปลัดเทศบาล 

    1.1 งานธุรการ 

    1.2  งานบริหารงานทั่วไป   

    1.3 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

    1.4 งานนิติการ 

    1.5 งานการเจา้หนา้ที่ 

    1.6 งานทะเบียนราษฎร 

    1.7 งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

    1.8 งานพัฒนาชุมชน 

 

2. กองคลัง 

    2.1 งานธุรการ 

2.2  งานการเงินและบัญชี 

2.3  งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 

   2.4  งานพัสดุและทรัพย์สิน 

2. กองคลัง 

    2.1 งานธุรการ 

2.2  งานการเงินและบัญชี 

2.3  งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ 

   2.4  งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 

 

3. กองช่าง 

    3.1 งานธุรการ 

   3.2  งานสาธารณูปโภค 

    3.3 งานสวนสาธารณะ 

3. กองช่าง 

    3.1 งานธุรการ 

   3.2  งานสาธารณูปโภค 

    3.3 งานสวนสาธารณะ 

 

 

4. กองสาธารณสุข... 

8.  โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
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โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ หมายเหตุ 

4.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

   4.1 งานธุรการ 

   4.2 งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 

   4.3  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

4.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

   4.1 งานธุรการ 

   4.2 งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกูล 

   4.3  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

 

5.  กองการศึกษา 

   5.1 งานบรหิารการศึกษา    

   5.2 งานการศึกษาปฐมวยั 

   5.3 งานศาสนา  ศลิปวัฒนธรรมประเพณี 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5.  กองการศึกษา 

   5.1 งานบรหิารการศึกษา    

   5.2 งานการศึกษาปฐมวยั 

   5.3 งานศาสนา  ศลิปวัฒนธรรมประเพณี 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   5.4 สถานศึกษาในสังกดั 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลฟากท่า 

- งานบรหิารทั่วไปของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

- งานจดัการเรียนการสอน 

- งานการเงนิ/บัญชี และพสัด ุ

 

6.  กองประปา 

     6.1  งานผลิตและการบรกิาร 

     6.2 งานการเงนิและบัญชี 

     6.3 งานจดัเก็บและพัฒนารายได ้

 

6.  กองประปา 

     6.1  งานผลิตและการบรกิาร 

     6.2 งานการเงนิและบัญชี 

     6.3 งานจดัเก็บและพัฒนารายได้ 

 

 

การก าหนดส่วนราชการ  และภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ  

ตามแผนอัตราก าลัง  3  ปี  (พ.ศ. 2564 – 2566)  ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้ 

1.  ส านักปลัดเทศบาล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และ    

ราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของฝุาย หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ  รวมทั้งก ากับและ

เร่งรัด การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติ

ราชการของเทศบาล   โดยรับผดิชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้   

1.1  งานบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่เกี่ยวกับ  งานบริหารจัดการภายในส านักงานและการ

บริหารราชการทั่วไป  ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติตามแต่จะได้รับค าสั่งโดยไม่จ ากัดขอบเขตหน้าที่  เช่น  

การศึกษาเกี่ยวกับข้อมูล  สถิติ  การรายงาน  ช่วยวางแผนและติดตามงาน  การติดต่อนัดหมาย  จัดงาน

รับรองและงานพิธีต่าง ๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการส าหรับการประชุม  จดบันทึก  และเรียบเรียงรายงาน

การประชุมทางวิชาการ  และรายงานอื่น ๆ  ท าเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ  ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งหัวหน้าส่วน

ราชการ  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
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1.2  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ  การจัดท าแผนงาน  หรือ

โครงการ  ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ  ซึ่งอาจเป็นนโยบาย  แผนงาน

และโครงสร้าง พื้นฐานทางเศรษฐกิจ  สั งคม  การเมือง  การบริหาร  หรือการจัดการด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาล  แผนงานระดับอ าเภอ  

แผนงานระดับจังหวัด  และแผนงานระดับชาติ  แล้วแต่กรณี  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ

มอบหมาย 

1.3  งานนิติการ   มีหน้าที่เกี่ยวกับ  จัดท าร่างเทศบัญญัติตามกฎหมาย  ระเบียบ               

งานด าเนนิการรับ – ด าเนนิการเรื่องรอ้งเรียน – ร้องทุกข์  งานจัดท าทะเบียนคุมงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 

–    ร้องทุกข์ต่าง ๆ    ของเทศบาลต าบลฟากท่า   ด้านด าเนินการทางคดีแพ่ง  คดีอาญาและทางวินัยของ

พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  งานตรวจสอบความถูกต้องของการขออนุมัติด าเนินการตามเทศบัญญัติ  

ก่อนการบังคับใช้  งานที่มีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบ  เทศบัญญัติต่าง ๆ  ของเทศบาลต าบล     

ฟากท่า  งานตินิกรรม/สัญญาอื่น ๆ  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.4  งานประชาสัมพันธ์   มีหน้าที่เกี่ยวกับ   ให้บริการด้านประชาสัมพันธ์  ติดต่อ  

ต้อนรับ  ชี้แจง  และอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ  ควบคุมรับผิดชอบและด าเนินการออกเสียงตาม

สายเพื่อเผยแพรด่ังกล่าว  ปฏิบัติงานเผยแพร่แจกจ่ายข่าวสารและเอกสารให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ  ส ารวจ 

รวบรวม รับฟัง  ความคิดเห็นของประชาชน จัดปาฐกถา อภิปราย สัมมนา  จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน

และนโยบายของเทศบาลและรัฐบาล  บริการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ    ส ารวจ

กิจกรรมเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์  น ามาประมวลสรุปเพื่อเสนอแนะฝุายบริหาร   ศึกษา  ค้นคว้าเรื่อง

ต่าง ๆ  ประกอบการวิเคราะห์  วิจัย  วางแผนงานการประชาสัมพันธ์ และเพื่อประกอบการพิจารณาวาง

หลักเกณฑ์  ปรับปรุงแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ  เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์   และงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.5  งานการเจ้าหน้าที่   มีหน้าที่เกี่ยวกับ  ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบ  การออก

ค าสั่งเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งและอื่น ๆ  ที่เกี่ยวกับงานบุคคล  จัดท าแก้ไข  เปลี่ยนแปลงบัญชีขอถือจ่าย

เงินเดอืนของพนักงานเทศบาลและลูกจา้งของเทศบาล  การขอก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือน การจัด

ระบบงาน  การสรรหา  การสอบ  และบรรจุแต่งตั้ง  โอน  ย้าย การเลื่อนขั้นเงินเดือน  การเลื่อนต าแหน่ง  

การพัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการ   การพิจารณาด าเนินการทางวินัยข้าราชการ การด าเนิน

เรื่องการขอรับบ าเหน็จบ านาญและเงินทดแทน  การจัดท า  แก้ไข  เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประวัติการรับ

ราชการ  การประเมินผลงานบุคคล  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.6  งานทะเบียนราษฎร  มีหน้าที่เกี่ยวกับ  งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎรและ  

บัตรประจ าตัวประชาชน  งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและด าเนินการเลือกตั้ง  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ

ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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1.7  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานรักษาความปลอดภัย         

ของสถานที่ราชการ งานปูองกันและระงับอัคคีภัย  งานวิเคราะห์และพิจารณาท าความเห็น  สรุปรายงาน   

เสนอแนะรวมทั้งด าเนินการด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปูองกัน  และระงับอัคคีภัยธรรมชาติ         

และสาธารณภัยอื่น ๆ งานตรวจสอบควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอ านวยความสะดวกในการปูองกัน

บรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ งานจัดท าแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานฝึกซ้อมและ

ด าเนนิการตามแผนงานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร งานการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย   

และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.8  งานพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ  งานด้านวิชาการพัฒนาชุมชน  ซึ่งมี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน  ด้านเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  การศึกษา  และ  

สันทนาการ  การอนามัยและสุขาภิบาล  การปกครองท้องถิ่นและความเจริญด้านอื่น ๆ  โดยเป็นผู้

ประสานงานระหว่างสว่นราชการและองค์การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุกด้าน  

และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 
 

2.  กองคลัง   มีหน้าที่ความรับผดิชอบปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

2.1  งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ  งานสารบรรณ  งานดูแลรักษา   จัดเตรียมและ

ให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุ  อุปกรณ์  ติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ  งานสาธารณกุศล

ของเทศบาลและหนว่ยงานตา่งๆ  ที่ขอความรว่มมือ  งานตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญ

ของทางราชการ  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์   เหรียญจักรพรรดิมาลา  และผู้ท า

คุณประโยชน์  งานจัดท าค าสั่งและประกาศของเทศบาล  งานการลาพักผ่อนประจ าปี   และการลาอื่น ๆ  

งานสวัสดิการของกองหรือฝุาย  งานประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับรายได้และแนะน าอ านวยความสะดวกแก่

ประชาชน  และงานอื่นเกี่ยวข้องหรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.1  งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่เกี่ยวกับ  งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท  

งานควบคุมและจัดท าทะเบียนงบประมาณรายจ่าย  งานจัดท าเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน         

งานการจ่ายเงนิและตรวจสอบหลักฐานใบส าคัญคู่จา่ย  งานจัดท าบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท  

งานจัดท ารายงานประจ า  ประจ าเดือน  ประจ าปี  และรายงานอื่นๆ  งานจัดท าสถิติรายรับ  และรายจ่าย

จริง  ประจ าปีงบประมาณ  งานจัดท างบประมาณการรายรับ  และรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  จัดท า

สถิติรายรับและจ่ายเงินนอกงบประมาณ  จัดท าสถิติเกี่ยวกับการรับ  และจ่ายเงินสะสม  จัดท าสถิติ

เกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินอุดหนุน  การรายงานสถิติการคลังประจ าปี  และการให้บริการข้อมูลทางด้าย

สถิตกิารคลัง  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
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2.2  งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน   มีหน้าที่เกี่ยวกับ  งานซื้อการจ้าง  งานการซ่อม

บ ารุงรักษา  งานการจัดท าทะเบียนพัสดุ  งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ  งานการ

จ าหนา่ยพัสดุ  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 

2.3  งานจดัเก็บและพัฒนารายได้  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานผลประโยชน์  งานพัฒนารายได้     

งานพัฒนาท้องที่  งานเร่งรัดรายได้  งานการจัดเก็บภาษีของเทศบาลทุกประเภท  ค่าธรรมเนียม           

ค่าใบอนุญาต  ค่าปรับ  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.  กองช่าง  มีหน้าที่หลักในด้านบริหารงานวิศวกรรม  งานผังเมือง  งานสาธารณูปโภค     

งานสถานที่และไฟฟูาสาธารณะ  งานสวนสาธารณะ และงานธุรการ  นอกจากนี้ยังมีหน้าที่หลักในการ

ปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนงานที่ได้รับถ่ายโอนและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย   โดยมี

วัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลฯ ได้รับความสะดวกสบายปลอดภัย และสามารถ

พัฒนาคุณภาพชวีิตให้ดขีึน้   

3.1 งานสาธารณูปโภค  มีหน้าที่เกี่ยวกับ  งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทาง

เท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่น ฯลฯ  งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง  งานซ่อมบ ารุงรักษาอาคาร 

ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า  งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่  งานปรับปรุงแก้ไขและปูองกันสิ่งแวดล้อม

เป็นพิษ  งานให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง  งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา    

งานประมาณราคา  งานซ่อมบ ารุงรักษา  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.2 งานผังเมือง  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดท าผังเมืองรวม  งานจัดท าผังเมอืงเฉพาะ 

 งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด  งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดนิสาธารณประโยชน์  

งานส ารวจรวบรวมข้อมูลทางดา้นผังเมอืง  งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก ทางน้ า  งานตรวจสอบ

โครงการพัฒนาผังเมอืง  งานให้ค าปรึกษาด้านผังเมอืง  งานให้ค าปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม  งานควบคุมให้

ปฏิบัติตามผังเมอืงรวม  งานวิเคราะหว์ิจัยงานผังเมือง  งานวิเคราะหว์ิจัยด้านสิ่งแวดล้อม  งานเวนคืนและ

จัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.3 งานสถานที่หรอืไฟฟ้าสาธารณะ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ  งานออกแบบ จัดสถานที่ ติดตั้ง

ไฟฟูา ทั้งงานรัฐพิธี ประเพณีและงานอื่นๆ  งานประมาณการ  งานจัดสถานที่เนื่องในงานรัฐพิธี ประเพณี 

และงานอื่นๆ  งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่  งานส ารวจออกแบบและค านวณ

อุปกรณ์ไฟฟูา  งานควบคุมการก่อสร้างในการตดิตั้งอุปกรณ์ไฟฟูา  งานซ่อมบ ารุงการไฟฟูาในเขตเทศบาล

งานให้ค าปรึกษาแนะน าตรวจสอบในด้านการไฟฟูา  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.4 งานสวนสาธารณะ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ  งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น 

สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนหย่อม ฯลฯ  งานควบคุมดูแล บ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  งานดูแล 

บ ารุงรักษาต้นไม้  พันธุ์ไม้ต่าง ๆ งานจัดท า ดูแลรักษาเรือนเพาะช าและขยายพันธุ์ไม้ต่าง ๆ งานประดับ 

ตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่าง ๆ งานให้ค าแนะน าเผยแพร่ทางด้านภูมิสถาปัตย์        

งานประมาณราคาดา้นภูมิสถาปัตย์  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
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3.5 งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของกองดังตอ่ไปนี้ 

งานสารบรรณ  งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ

อุปกรณ์ติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ  งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล 

คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล  งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารส าคัญของทางราชการ  

งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญ

จักรพรรดิมาลา และผู้ท าคุณประโยชน์  งานจัดท าค าสั่งและประกาศ  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และ

ร้องเรียน  งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ลูกจ้าง และการให้บ าเหน็จความชอบกรณีพิเศษ   งาน

การลาพักผอ่นประจ าปีและการลาอื่น ๆ  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

4.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   มีหน้าที่ก ากับดูแลและบริหารงานในการปฏิบัติ

ราชการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตามเจตนารมย์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก าหนด

แนวทางปฏิบัติตลอดจนประสานแผนการด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายหลักของผู้บริหารท้องถิ่น 

ประสานการด าเนินงานกับภาครัฐและเอกชนพร้อมทั้งปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดย

แบ่งงานภายในส่วนราชการดังนี้ 

4.1  งานธุรการ  มีหน้าที่ที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการ

เรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานการประสานเกี่ยวกับการ

ประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับ

เอกสารส าคัญของทางราชการ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ท า

คุณประโยชน์  งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ  งานจัดท าค าสั่งและ

ประกาศของเทศบาล  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานและ

ลูกจ้าง และการให้บ าเหน็จ ความชอบเป็นพิเศษ  งานลาพักผ่อนประจ าปี  และลาอื่น ๆ  และงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

4.2  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ   มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านส่งเสริมสุขภาพ               

งานรักษาพยาบาล  ผูเ้จ็บไข้ได้ปุวย   ดังนี้ 

1.  ปฏิบัติการหรือให้บริการทางการแพทย์  ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงต่อชีวิต  สุขภาพและ

อนามัยของประชาชน  หรอืปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคแก่ประชาชน  งานวิเคราะห์  วิจัยและ

ชันสูตรโรค     งานวางแผนทางวิชาการแพทย์  งานตรวจแนะน าให้ค าปรึกษาในวิชาการแพทย์  งานให้

การศึกษาและฝึกอบรมด้านการแพทย์หรือการสาธารณสุขแก่แพทย์  หรือเจ้าหน้าที่ทางการสาธารณสุข  

หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือบริหารงานในฐานะผู้อ านวยการโรงพยาบาล  หรือสถานพยาบาล  ซึ่ง

ต าแหน่งต่าง ๆ  เหล่านีม้ีลักษณะ  ที่จ าเป็นต้องใช้ผู้ที่มคีวามรู้ความช านาญในทางวิชาการ  หรือผู้ประกอบ

วิชาชีพทางการแพทย์ 
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2.  การพยาบาล  ซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  โดยได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ

สาขาวิชาการพยาบาล  หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ช้ันหนึ่ง  ปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนา

บริการการพยาบาล  และปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยและบ าบัดรักษา  ภายใต้การควบคุมของแพทย์  โดยท า

หน้าที่เป็นผู้ให้บริการ  วางแผนงาน  ประสานงาน  ประเมินผลและบันทึกผลการให้การพยาบาล  ศึกษา  

วิเคราะห์  คิดค้น  พัฒนาการพยาบาลและควบคุมการพยาบาลให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและอยู่ใน

มาตรฐาน  ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถทางการพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงาน

พยาบาล  จัดสถานที่และเตรียมอุปกรณ์  ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล  ช่วยแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยและ

บ าบัดรักษา  จัดเตรียมและส่งเครื่องมือในการ    ผ่าตัด  ช่วยแพทย์ในการใช้ยาระงับ ความรู้สึก  หรือใช้

เครื่องมือพิเศษบางประเภท  เพื่อการวินิจฉัยและบ าบัดรักษาโรค  ตลอดจนปฏิบัติงานการวางแผน

ครอบครัวและการผดุงครรภ์  การส่งเสริมสุขภาพและปูองกันโรคเชงิรุกและเชิงรับ  การฟื้นฟูสภาพผูปุ้วย 

3.  การให้บริการทางการพยาบาลขั้นมูลฐาน  หรือการพยาบาลเทคนิคอย่างง่าย  ซึ่งมี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติการ  หรือให้บริการพยาบาลขั้นมูลฐาน  หรือการพยาบาลเทคนิค  

อย่างง่ายแก่ผู้ปุวยทางร่างกายหรือจิต  ผู้ได้รับบาดเจ็บหรือทุพพลภาพ  ผู้มีครรภ์  ทารก  คนปัญญาอ่อน  

คนชรา         เตรียมเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์การพยาบาลในโรงพยาบาล  หรือสถาบันการรักษา

และบ าบัด  หรอืปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยและการปูองกันโรคแก่ผู้ปุวย 

4.  การพยาบาลซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพยาบาลขั้นมูลฐาน  หรือการ

พยาบาลผู้ปุวยที่มีปัญหาไม่ซับซ้อน  ผู้ทุพพลภาพ  หญิงมีครรภ์  ทารก  คนปัญญาอ่อน  คนชราหรือ

ผู้ปุวย  ทางจิต       ซึ่งเป็นลักษณะการพยาบาลที่ไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติ  โดยได้รับใบอนุญาตประกอบโรค

ศิลปะสาขาการพยาบาล  หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ช้ันหนึ่ง  ตลอดจนปฏิบัติเกี่ยวกับการ

เตรียมเครื่องมอื  เครื่องใช้และอุปกรณ์การพยาบาลในสถานพยาบาล 

5.  งานสาธารณสุขมูลฐาน งานควบคุมแมลงและพาหะน าโรค งานควบคุม ปูองกัน       

โรคติดต่อ งานปูองกันการติดยาและสารเสพติด งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์ งานควบคุมการฆ่า

สัตว์และโรงฆ่าสัตว์ งานควบคุมและปูองกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุร าคาญจากสัตว์  งานรายงาน

ข้อมูลสถิตแิละการศกึษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์ 

4.3  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม   มีหน้าที่เกี่ยวกับ  การควบคุมด้าน

สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม  งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ  งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่า

รังเกียจ  หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  งานรักษาความสะอาด  งานปูองกันควบคุมแก้ไขเหตุร าคาญ

และมลภาวะ  งานสุขาภิบาลโรงงาน  งานชีวอนามัย  งานฌาปนกิจ  งานกวาดล้างท าความสะอาด  งาน

เก็บรวบรวมขยะมูลฝอย  งานขนถ่ายขยะมูลฝอย  งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล  และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ

ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 



5.  กองการศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาใน

ระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้พัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การ

ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น และหลักเกณฑ์

มาตรฐานที่รัฐก าหนดทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตาม

อัธยาศัย โดยรับผดิชอบการวางแผนการศกึษา ก าหนดนโยบายและแผนโครงการให้สอดคล้องกับนโยบาย

และแผนของจังหวัดและกระทรวง ทบวง กรมที่ เกี่ยวข้อง ส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา การอนุรักษ์

ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนากิจกรรมเด็ก เยาวชนและ

นันทนาการ การฝึกอบรมและการส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ และงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรอืตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยควบคุมดูแลการปฏิบัติงานที่รับผดิชอบ  ดังนี้ 

5.1  งานธุรการ  มีหน้าที่ที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการ

เรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ งานการประสานเกี่ยวกับการ

ประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับ

เอกสารส าคัญของทางราชการ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ท า

คุณประโยชน์  งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ  งานจัดท าค าสั่งและ

ประกาศของเทศบาล  งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานและ

ลูกจ้าง และการให้บ าเหน็จ ความชอบเป็นพิเศษ  งานลาพักผ่อนประจ าปี  และลาอื่น ๆ   และงานอื่นที่

เกี่ยวข้องหรอืตามที่ได้รับมอบหมาย 

5.2  งานการศึกษาปฐมวัย  มีหน้าที่  จัดการศึกษาให้แก่เด็กปฐมวัย โดยจัดท าหลักสูตร

การเรียนรู้และแนวการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่เด็กปฐมวัย  

ส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย งานเกี่ยวกับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก จัดท าบันทึก ประเมินผลและรายงานผลการพัฒนาการของเด็กปฐมวัยให้หน่วยงานและ

ผู้ปกครองทราบ จัดเก็บข้อมูลสถิติการพัฒนาตามวัยของเด็กปฐมวัย และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่

ได้รับมอบหมาย 

 5.3  งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  มีหน้าที่  รับผิดชอบตรวจสอบ 

ควบคุมการปฏิบัติงานของงานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐาน  หลักสูตรและงานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางการศึกษา จัดท าหลักสูตรที่มคีวามจ าเป็นต่อนักเรียน ผู้สอน  จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 

ด้านคุณธรรม จรยิธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี งานศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ โดยรวบรวมเอกสารทาง

วิชาการ เขียนต ารา ผลิตคู่มือ ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนต่างๆ  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานหรือ

เผยแพร่ หรือเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น งานวิเคราะห์

วิจัย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานหรือเผยแพร่  หรือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึน้ จัดท าส่งเสริม การพัฒนาหลักสูตร โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ติดตาม ตรวจสอบการใช้หลักสูตร

ให้สอดคล้องกับหลักสูตรพื้นฐาน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่

ผูบ้ังคับบัญชามอบหมาย 
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5.4  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน มีหน้าที่  รับผิดชอบงานกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

งานกีฬาและนันทนาการงานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  งานเกี่ยวกับ

ศูนย์เยาวชน  งานควบคุมตรวจสอบ นิเทศติดตามผล วัดผลกิจกรรมเยาวชน  งานชุมชนต่างๆ เชน่ การอยู่

คา่ยพักแรม  งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน  งานบริการด้านวิชาการอื่นๆ  งานติดต่อและประสานงานกับ

สถานศกึษาหรอืหนว่ยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

5.5  งานกีฬาและนันทนาการ  มีหน้าที่   ก าหนดแผนและจัดการแข่งขันกีฬาและการ

ส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน  จัดฝกึอบรมด้านกีฬาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน

ทั่วไป  จัดตัง้ศูนย์ส่งเสริมการกีฬาและอุปกรณ์การกีฬา  การขออนุญาตใช้สนามกีฬา อุปกรณ์การกีฬา 

และการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ใช ้ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืที่ได้รับมอบหมาย 

5.6  งานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  มีหน้าที่             

จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม  เผยแพร่ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  การจัดเก็บ

รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น      

จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรยีนรู้  ขนบธรรมเนยีมประเพณีทางศาสนาของท้องถิ่นให้แก่เยาวชนและประชาชน

ทั่วไป  จัดกิจกรรมส าคัญทางศาสนา  จัดกิจกรรมส่งเสริมวิถี ชีวิตตามหลักธรรมทางศาสนา  

ประชาสัมพันธ์และสรา้งจิตส านึกด้านงานวัฒนธรรม  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางรัฐพิธีและทาง

ศาสนา  การจัดตั้งสภาวัฒนธรรมท้องถิ่น  ศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์งานทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการ

พัฒนาองค์ความรู้ด้านศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  รณรงค์  ส่งเสริม  พัฒนาและ

สร้างค่านิยมที่พึงประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม  การอนุรักษ์  สร้างสรรค์  พัฒนา  และ     

สืบสานจารีตประเพณี  ภูมิปัญญาไทยทางด้านศิลปวัฒนธรรม  และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับ

มอบหมาย 
 

6.  กองประปา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

6.1  งานผลิตและการบริการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแล  และรับผิดชอบการ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานผลิต  งานจ าหน่ายและบริการน้ า  งานมาตรวัดน้ า  งานสูบน้ าประปา  งานการ

เบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับกิจการประปา  ดูแล  และบ ารุงรักษาเครื่องสูบน้ าให้ใช้งานได้ตลอด       

24  ช่ัวโมง  ดูแลท่อน้ าให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอด  ติดตั้งมาตรวัดน้ าที่มาขอใหม่  และซ่อมแซม

บ ารุงรักษาที่ติดตัง้  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรอืตามที่ได้รับมอบหมาย   

 

 

 

8.2  การวเิคราะห.์.. 
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8.2 การวเิคราะห์การก าหนดต าแหน่ง 

    เทศบาลต าบลฟากท่า  ก าหนดต าแหน่งของภารกิจต่าง ๆ  ที่จะด าเนินการว่าจะใช้บุคลากร  

ต าแหน่งใด  ไว้ดังนี้ 

                 ภารกิจ 

                            ต าแหน่งที่ปฏิบัติงานประจ าของเทศบาลในฐานะปลัดเทศบาล ลักษณะงานเกี่ยวกับ

การปฏิบัติตามนโยบายของแผนงาน ที่สภาเทศบาล นายกเทศมนตรีหรือ  คณะผู้บริหาร เป็นผู้ก าหนดให้

สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้ค าปรึกษา 

และเสนอความเห็นต่อนายกเทศมนตรี  หรือผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ  งานภายใน

หน้าที่และความรับผดิชอบ  ปกครองบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล  ลูกจา้ง  พนักงานจ้าง  ในเทศบาลนั้นๆ  

รับผิดชอบงานประจ าทั่วไปของเทศบาลทั้งหมด ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณาท าความเห็น สรุปรายงาน 

เสนอแนะ  และด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ ที่เป็นอ านาจหน้าที่ของเทศบาล การจัดตั้ง ยุบหรือ

เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล การปูองกันและระงับอัคคีภัย การพัฒนา  ส่งเสริมอาชีพ  งานทะเบียนราษฎร  

การศึกษา  การเลือกตั้ง งานเลขานุการสภาเทศบาลและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ได้รับ         

มอบหมาย 
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กรอบอัตราก าลัง  3  ปี  ระหว่างปี  พ.ศ.  2564 – 2566 

พนักงานเทศบาลต าบลฟากท่า 

 

 

 

ส่วนราชการ กรอบ 

อัตรา 

ก าลังเดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า 

จะต้องใชใ้นช่วงระยะเวลา 

3 ปี ขา้งหน้า 

เพิ่ม/ลด หมาย 

เหต ุ

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น  

บริหารท้องถิ่นกลาง) (00) 

1 1 1 1 - - -  

ส านักปลัดเทศบาล  (01)         

หัวหนา้ส านักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไป  

อ านวยการท้องถิ่นต้น) 

1 1 1 1 - - -  

นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ) 1 1 1 1 - - -  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ช านาญการ) 1 1 1 1 - - -  

นิตกิร (ช านาญการ) 1 1 1 1 - - -  

นักทรัพยากรบุคคล (ช านาญการ) 1 1 1 1 - - -  

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร(ปฏิบัติการ) 1 1 1 1 - - -  

นักพัฒนาชุมชน (ช านาญการ) 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างตามภารกจิ ประเภทผู้มีทักษะ         

ขับรถยนต์ 2 2 2 2 - - -  

ดับเพลิง 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างท่ัวไป         

พนักงานดับเพลิง 3 3 3 3 - - -  

         

กองคลัง  (04)         

ผูอ้ านวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง  

อ านวยการท้องถิ่นตน้) 

1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการเงินและบัญชี (ช านาญการ) 1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ช านาญการ) 1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการพัสดุ (ช านาญการ) 1 1 1 1 - - -  
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ส่วนราชการ กรอบ 

อัตรา 

ก าลังเดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า 

จะต้องใชใ้นช่วงระยะเวลา 

3 ปี ขา้งหน้า 

เพิ่ม/ลด หมาย 

เหต ุ

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ         

ผูช่้วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  

ผูช่้วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 1 1 1 - - -  

กองช่าง  (05)         

ผูอ้ านวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง 

อ านวยการท้องถิ่นตน้) 

1 1 1 1 - - -  

นายช่างโยธา (ช านาญงาน) 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ         

ผูช่้วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  

ผูช่้วยนายช่างโยธา 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างท่ัวไป         

คนงาน 2 2 2 2 - - -  

คนสวน 1 1 1 1 - - -  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  (06)         

ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

อ านวยการท้องถิ่นตน้) 

1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ         

ผูช่้วยเจ้าพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างตามภารกจิ ประเภทผู้มีทักษะ         

ขับรถยนต์ 1 1 1 1  - -  

พนักงานจ้างท่ัวไป         

คนงานประจ ารถขยะ 3 3 3 3 - - -  

คนงาน 1 1 1 1 - - -  
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ส่วนราชการ กรอบ 

อัตรา 

ก าลังเดิม 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า 

จะต้องใชใ้นช่วงระยะเวลา 

3 ปี ขา้งหน้า 

เพิ่ม/ลด หมาย 

เหต ุ

2564 2565 2566 2564 2565 2566 

กองการศึกษา  (08)         

ผูอ้ านวยการกองการศกึษา (นักบริหารงาน

การศกึษา อ านวยการท้องถิ่นต้น) 

1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการศกึษา (ช านาญการ) 1 1 1 1 - - -  

สถานศึกษาในสังกัด         

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลฟากท่า         

ครูผูดู้แลเด็ก 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างท่ัวไป         

ผูดู้แลเด็ก 2 2 2 2 - - -  

กองประปา  (09)         

ผูอ้ านวยการกองประปา (นักบริหารงาน

ประปา อ านวยการท้องถิ่นต้น) 

1 1 1 1 - - -  

         

พนักงานเทศบาล 18 18 18 18 - - -  

ครูเทศบาล 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจ้างตามภารกิจ 9 9 9 9 - - -  

พนักงานจ้างท่ัวไป 12 12 12 12 - - -  

รวม 40 40 40 40 - - -  
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สรุปกรอบอัตราก าลัง  3  ปี  รอบปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 – 2566 

เทศบาลต าบลฟากท่า  อ าเภอฟากท่า  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

 

แยกประเภทพนักงาน 

 

 

ส่วนราชการ กรอบ

อัตรา 

ก าลังเดิม 

ต าแหน่งที่

มีคนครอง

อยู่จรงิ 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า 

จะต้องใชใ้นช่วงระยะเวลา 

3 ปี ขา้งหน้า 

เพิ่ม/ลด หมาย 

เหต ุ

 2564 2565 2566 2564 2565 2566 

ปลัดเทศบาล (00) 1 1 1 1 1 - - -  

ส านักปลัดเทศบาล (01) 13 13 13 13 13 - - -  

กองคลัง (04) 6 6 6 6 6 - - -  

กองชา่ง (05) 7 6 7 7 7 - - -  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอ้ม (06) 7 7 7 7 7 - - -  

กองการศกึษา (08) 5 3 5 5 5 - - -  

กองประปา (09) 1 - 1 1 1 - - -  

รวม 40 36 40 40 40 - - -  

สว่นราชการ กรอบ

อัตรา 

ก าลังเดิม 

ต าแหน่งที่

มีคนครอง

อยู่จรงิ 

อัตราต าแหน่งที่คาดว่า 

จะต้องใชใ้นช่วงระยะเวลา 

3 ปี ขา้งหน้า 

เพิ่ม/ลด หมาย 

เหต ุ

 2564 2565 2566 2564 2565 2566 

พนักงานเทศบาล 18 15 18 18 18 - - -  

ครูเทศบาล 1 - 1 1 1 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มคีณุวุฒ)ิ 5 5 5 5 5 - - -  
พนักงานจ้างตามภารกิจ(ประเภทผูม้ีทกัษะ) 4 4 4 4 4 - - -  

พนักงานจ้างทั่วไป 12 12 12 12 12 - - -  

รวม 40 36 40 40 40 - - -  



 
 

 

 

โครงสร้างเทศบาลต าบลฟากท่า (เทศบาลสามัญ) 

(ระบบแท่ง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานท้องถิ่น  ระดับกลาง) (1) 

ส านักปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับต้น) 

กองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง  ระดับ

ต้น) 

กองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น) 

กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอ้ม 

(นักบริหารงานสาธารณสุข  

ระดับต้น) 

กองการศกึษา 
(นักบรหิารงานการศึกษา 

ระดับต้น) 

กองประปา 
(นักบรหิารงานประปา  

ระดับต้น) 

- งานธุรการ 

- งานการเงินและบัญช ี

- งานจัดเก็บและพัฒนา

รายได้ 

- งานพัสดุและทะเบียน

ทรัพย์สนิ 

- งานธุรการ 

- งานสาธารณูปโภค 

- งานสวนสาธารณะ 

- งานธุรการ 

- งานสุขาภบิาลและ

อนามัยสิ่งแวดลอ้ม 

- งานบริหารการศึกษา 

- งานการศึกษาปฐมวัย 

- งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีและภูมปัิญญาทอ้งถิ่น 

- สถานศึกษาในสังกัด 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลฟาก

ท่า 

- งานบริหารทั่วไปของศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก 

- งานจัดการเรียนการสอน 

- งานการเงิน/บัญชี และพัสด ุ

 

- งานผลิตและบริการ 

- งานการเงินและบัญช ี

- งานจัดเก็บและ

พัฒนารายได ้

- งานธุรการ 

- งานบริหารงานท่ัวไป 

- งานวเิคราะห์นโยบายและแผน 

- งานนติกิาร 

- งานการเจ้าหนา้ที ่

- งานทะเบียนราษฎร 

- งานปูองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัย 

- งานพัฒนาชุมชน 

10.  แผนภูมิโครงสรา้งการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 



 
โครงสร้างของส านักปลัดเทศบาล  

(ระบบแท่ง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจ า ตามภารกิจ ทั่วไป รวม 

สูง กลาง ต้น เชี่ยวชาญ ช านาญการพิเศษ ช านาญการ ปฏบัิติการ อาวุโส ช านาญงาน ปฏบัิติงาน 

- - 1 - - 4 2 - - - - 3 3 13 

 

หัวหนา้ส านักปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานทั่วไป  ระดับต้น)(1) 

งานธุรการ งานวเิคราะห์นโยบายและแผน 

 

งานนติกิาร 

 

งานบริหารงานท่ัวไป 

 

งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

งานพัฒนาชุมชน 

- นักวเิคราะห์นโยบายและ

แผน ช านาญการ (1) 

 

- นติกิรช านาญการ (1) 

 

- นักจัดการงานท่ัวไปปฏบัิตกิาร (1)  

 

- ดับเพลงิ (ภารกิจ) (1) 

- ดับเพลงิ (ท่ัวไป) (3) 

 

- ขับรถยนต์(ภารกิจ) (2) 

 

- นักพัฒนาชุมชนช านาญการ (1) 

งานทะเบียนราษฎร 

- นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

(1) 

งานการเจ้าหนา้ที ่

- นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

ปฏบัิติการ (1) 

 



 
โครงสร้างของกองคลัง 

(ระบบแท่ง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจ า ตามภารกิจ ทั่วไป รวม 

สูง กลาง ต้น เชี่ยวชาญ ช านาญการพิเศษ ช านาญการ ปฏบัิติการ อาวุโส ช านาญงาน ปฏบัิติงาน 

- - 1 - - 3 - - - - - 2 - 6 

ผูอ้ านวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง  ระดับต้น) (1) 

งานการเงินและบัญชี งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ งานพัสดุและทรัพย์สิน 

- นักวิชาการเงนิและบัญชีช านาญการ (1) - นักวิชาการจัดเก็บรายได้ช านาญการ (1) 

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ภารกิจ)(1) 

- นักวิชาการพัสดุช านาญการ (1) 

งานธุรการ 

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ)(1) 



 
โครงสร้างกองช่าง 

(ระบบแท่ง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจ า ตามภารกิจ ทั่วไป รวม 

สูง กลาง ต้น เชี่ยวชาญ ช านาญการพิเศษ ช านาญการ ปฏบัิติการ อาวุโส ช านาญงาน ปฏบัิติงาน 

- - ว่าง - - - - - 1 - - 2 3 6 

 

 

ผูอ้ านวยการกองช่าง 

(นักบริหารงานช่าง  ระดับต้น)(...) 

งานสวนสาธารณะ 

 

- คนสวน(ทั่วไป)(1) 

 

งานธุรการ 

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (ภารกิจ)(1) 

งานสาธารณูปโภค 

 

- นายชา่งโยธาช านาญงาน(1) 

- ผู้ช่วยนายช่างโยธา(ภารกิจ)(1) 

- คนงาน(ทั่วไป) (2) 

 



 
โครงสร้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

(ระบบแท่ง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจ า ตามภารกิจ ทั่วไป รวม 

สูง กลาง ต้น เชี่ยวชาญ ช านาญการพิเศษ ช านาญการ ปฏบัิติการ อาวุโส ช านาญงาน ปฏบัิติงาน 

- - 1 - - - - - - - - 2 4 7 

 

 

ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ระดับต้น)(1) 

งานธุรการ งานสุขาภบิาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม 

- ขับรถยนต์(ภารกิจ) (1) 

- คนงานประจ ารถขยะ(ทั่วไป) (3) 

- คนงาน(ทั่วไป) (1) 

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(ภารกิจ)(1) 



 
โครงสร้างของกองการศึกษา 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ครู ตามภารกิจ ทั่วไป รวม 

สูง กลาง ต้น เชี่ยวชาญ ช านาญการพิเศษ ช านาญการ ปฏบัิติการ อาวุโส ช านาญงาน ปฏิบัติงาน คศ.1 ครูผู้ชว่ย 

- - ว่าง 1 - - 1 - - - - - ว่าง 1 - 2 3 

 

กองการศกึษา 

(นักบริหารงานการศกึษา  ระดับต้น)(....) 

งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

- ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

- นักวชิาการศึกษาช านาญการ (1) 

 

งานบริหารการศกึษา 

- ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

- นักวชิาการศึกษาช านาญการ (1) 

           

สถานศึกษาในสังกัด 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลฟากท่า 

- ครูผูดู้แลเด็ก (ครูผูช่้วย)  จ านวน 1 อัตรา 

   (ว่าง) 

พนักงานจ้างทั่วไป 

   - ผูดู้แลเด็ก  จ านวน  2  อัตรา 

1. นางสาวชัชญา  ทุมปูอม  ต าแหนง่ ผู้ดูแลเด็ก 

2. นางสาวกุลฐภรณ์  พิพัฒน์ภมรกุล   
    ต าแหนง่ ผู้ดูแลเด็ก 

 

 

งานการศกึษาปฐมวัย 

- ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

- นักวชิาการศึกษาช านาญการ (1) 

 



 
โครงสร้างของกองประปา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ านวยการท้องถิ่น วิชาการ ทั่วไป ลูกจ้างประจ า ตามภารกิจ ทั่วไป รวม 

สูง กลาง ต้น เชี่ยวชาญ ช านาญการพิเศษ ช านาญการ ปฏบัิติการ อาวุโส ช านาญงาน ปฏบัิติงาน 

- - ว่าง 1 - - - -  - - - - 

 

 

 

กองประปา 
(นกับริหารงานประปา  ระดบัต้น)(....) 

งานผลิตและบริการ 

- ผู้อ านวยการกองประปา 



 
 

 

เทศบาลต าบลฟากท่า  ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการ  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง        

ทุกต าแหน่ง  ให้มโีอกาสได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  มีคุณธรรมและจริยธรรม  อันจะ

ท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  

โดยจัดท าแผนพัฒนาพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  ตามที่กฎหมายก าหนด  โดยมีระยะเวลา  3  ปี  

ตามรอบของแผนอัตราก าลัง  3  ปี  การพัฒนานอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน  ด้านความรู้

และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ด้านการบริหาร  ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  และด้านคุณธรรมและ

จริยธรรมแล้ว  เทศบาลต าบลฟากท่า  ยังตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายแห่งรัฐ  คือ  การพัฒนาไปสู่  

Thailand  4.0  ดังนัน้  เทศบาลต าบลฟากท่า  จงึก าหนดแนวทางการพัฒนาระบบราชการของเทศบาลไปสู่ยุค  4.0  

เชน่กัน  โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  เพื่อประโยชน์สุข

ของประชาชนเป็นหลัก   

1.  การก าหนดหลักสูตรการพัฒนา  วิธีการพัฒนา  ระยะเวลา  และงบประมาณในการพัฒนา

พนักงานเทศบาลให้มีความสอดคล้องกับต าแหนง่และระดับต าแหนง่ในแตล่ะสายงานที่ด ารงอยู่ตามกรอบแผน

อัตราก าลัง  3  ปี 

2.  ก าหนดให้บุคลากรของเทศบาลต าบลฟากท่า  ต้องได้รับการพัฒนาความรู้  ความสามารถใน

หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง  หรอืหลายหลักสูตรอย่างน้อย ปีละ  1  ครั้ง  หรอืตามที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควร   

ดังนี้ 

1.  หลกัสูตรความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน 

2.  หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง 

3.  หลักสูตรด้านการบริหาร 

4.  หลักสูตรด้านคุณธรรมและจรยิธรรม 

5.  การพัฒนาระบบราชการของเทศบาลไปสู่ยุค  4.0 
 

3.  วิธีการพัฒนาบุคลากร  ให้เทศบาลต าบลฟากท่าเป็นหนว่ยด าเนินการเอง  หรอืด าเนนิการ

ร่วมกับ  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และคณะกรรมการพนักงานเทศบาล

จังหวัดอุตรดิตถ์ (ก.ท.จ.อุตรดิตถ์)  หรอืหนว่ยงานอื่นโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง  หรอืหลายวิธี  ตามความ

จ าเป็นและความเหมาะสม   ดังนี้ 

1.  การปฐมนเิทศ 

2.  ให้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรอืหนว่ยงานอื่นจัด 

3.  จัดให้มีการดูงานเทศบาลอื่น  หรอืหนว่ยงานอื่นเพื่อพัฒนาทักษะ  ปีละ  1  ครั้ง 

4.  ประชุมรับฟังปัญหาในการปฏิบัติงาน  เดือนละ  1  ครั้ง 

5.  จัดให้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการดา้นคุณธรรม  จรยิธรรม  และฝกึสมาธิ 
 

12.  แนวทางการพฒันาพนักงานและลกูจ้างของเทศบาล 

-   81   - 



 
 

 

6.  การสอนงาน  การให้ค าปรึกษาหรอืวิธีการอื่นที่เหมาะสม 

7.  สนับสนุนด้านการศกึษาต่อ 

8.  สนับสนุนการท าอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว  และไม่ท าให้งานเสียหาย 

9.  งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา  เทศบาลต าบลฟากท่า ตอ้งจัดสรรงบประมาณส าหรับ

การพัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจนแน่นอนโดยค านึงถึงความประหยัด  คุ้มค่า  

เพื่อให้การพัฒนาบุคลากรเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

-   82   - 



 
 

 

 

อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ก าหนดมาตรฐาน

ทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งได้ประมวล

ขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้างใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชน  ผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อให้ข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้ยึดถือเป็นหลักการและ

แนวทางปฏิบัติ  เพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน  ได้แก่ 

1.  พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  เสียสละ  และ       

มีความรับผดิชอบ 

2.  พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย  โปร่งใส  พร้อมใหต้รวจสอบ 

3.  พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค  สะดวก  รวดเร็ว  มีอัธยาศัยไมตรี  โดยยึดประโยชน์ของ

ประชาชนเป็นหลัก 

4.  พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 

5.  พึงพัฒนาทักษะ  ความรู ้ ความสามารถและตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 

เทศบาลต าบลฟากท่า  ขอประกาศให้มาตรฐานทั้ง  5  ประการดังกล่าวข้างตน้เป็น “มาตรฐานทาง

คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลฟากท่า”  และขอ

ก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  เพื่อยึดถือเป็นแนวทางส าหรับประพฤติตนและเป็นหลักการในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม   ดังนี้ 

  1.  ข้าราชการของ  เทศบาลต าบลฟากท่า  ตอ้งจงรักภักดีตอ่ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรยิ์ 

  2.  ข้าราชการของ  เทศบาลต าบลฟากท่า  ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

  3.  ข้าราชการของ  เทศบาลต าบลฟากท่า  ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี  เคารพและ

ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

  4.  ข้าราชการของ  เทศบาลต าบลฟากท่า  ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ

เกียรตภิูมขิองต าแหน่งหนา้ที่ 

  5.  ข้าราชการของ  เทศบาลต าบลฟากท่า  ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถด้วย

ความเสียสละ  ทุ่มเทสติปัญญา  ความรู้ความสามารถ  ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่

ได้รับมอบหมาย  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

 

 

 

13.  ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างเทศบาล 
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  6.  ข้าราชการของ  เทศบาลต าบลฟากท่า  ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วย

ความเป็นธรรม  รวดเร็ว  และมุ่งเสริมสรา้งความเข้าใจอันดีระหว่างหนว่ยงานและประชาชน 

  7.  ข้าราชการของ  เทศบาลต าบลฟากท่า  ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย             

มีอัธยาศัยที่ดี 

  8.  ข้าราชการของ  เทศบาลต าบลฟากท่า  ต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่  การ

เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจาก

ผูบ้ังคับบัญชา หรอืเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น 

  9.  ข้าราชการของ  เทศบาลต าบลฟากท่า  ต้องรักษา และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่าง

ผูร้่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 

  10.  ขา้ราชการของ  เทศบาลต าบลฟากท่า  ต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิ

ควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น  ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม  ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของ

ก านัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่ เกี่ยวข้อง  เพื่อประโยชน์ต่างๆ      อันอาจเกิดจากการ

ปฏิบัติหน้าที่ของตน  เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา  หรอืการให้ตามประเพณี 

  11.  ข้าราชการของ  เทศบาลต าบลฟากท่า  ต้องประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นด้วย

ความสุภาพ   มีน้ าใจ  มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี  ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน  และ

ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 
 

พนักงานเทศบาล  ลูกจา้งประจ า  และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลฟากท่า  มีหน้าที่ด าเนินการ

ให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ  อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่

ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  และจะต้องยึดมั่นตามประกาศคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลต าบลฟากท่า   

ดังนี้ 

1.  การยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจรยิธรรม 

2.  การมีจติส านึกที่ด ี ซื่อสัตย์  สุจริต  และรับผดิชอบ 

3.  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนอืกว่าประโยชนส์่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

4.  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 

5.  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 

6.  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

7.  การมุง่ผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

8.  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

9.  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 

ทั้งนี ้ การฝุาฝืนหรอืไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ให้ถอืว่าเป็นการกระท าผดิทางวินัย 

------------------------------- 
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ชื่อ-สกุล

เงินเดือน เงินประจ า เงินค่าตอบแทน/

เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ เลขที่ต าแหน่ง ต าแหน่ง ระดับ ต าแหน่ง เงินเพ่ิมอ่ืน ๆ

1 นายอุทัย โพธิ์กุดศรี ศิลปศาสตรบัณฑิต 74-2-00-1101-001 ปลัดเทศบาล กลาง 74-2-00-1101-001 ปลัดเทศบาล กลาง 421,080        84,000 84,000       589,080      

(นักบริหารงานท้องถิ่น) (นักบริหารงานท้องถิ่น) (35,090x12) (7,000x12) (7,000x12)

2 นางดวงรัตน์  สิงห์ดา รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 74-2-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ต้น 74-2-01-2101-001 หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ต้น 409,320        42,000 -            451,320      

(นักบริหารงานทั่วไป) (นักบริหารงานทั่วไป) (34,110x12) (3,500x12)

3 นางภัทรดา  ไตรเดชาพงศ์ ครุศาสตรบัณฑิต 74-2-01-3101-001 นักจัดการงานทั่วไป ปฏบิัติการ 74-2-01-3101-001 นักจัดการงานทั่วไป ปฏบิัติการ 253,680        -            -            253,680      

(21,140x12)

4 นางลัดดาวรรณ  จันโสดา รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 74-2-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ 74-2-01-3102-001 นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ 389,400        -            -            389,400      

(32,450x12)

5 นางทิพย์รัตน์  วังสุทะ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 74-2-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 74-2-01-3103-001 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ 305,640        -            -            305,640      

(25,470x12)

6 นางกนกวรรณ  สวัสด์ิอารีย์ นิติศาสตรบัณฑิต 74-2-01-3105-001 นิติกร ช านาญการ 74-2-01-3105-001 นิติกร ช านาญการ 362,640        -            -            362,640      

(30,220x12)

7 นางดวงลดา  เวรอักษร บริหารธุรกจิบณัฑิต 74-2-01-3104-001 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ปฏบิัติการ 74-2-01-3104-001 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร ปฏบิัติการ 203,280        -            -            203,280      

(16,940x12)

8 นางน้ าทิพย ์ แกว้ทรัพยส์ถติย์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต 74-2-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ช านาญการ 74-2-01-3801-001 นักพัฒนาชุมชน ช านาญการ 336,360        -            -            336,360      

(28,030x12)

9 นายสุพัฒน์ชัย ผลพิพัฒน์ ม.6 ขับรถยนต์ ขับรถยนต์ 176,610        -            -            176,610      

(14,680x12)

   บญัชีแสดงจัดคนลงสู่ต าแหน่งและการก าหนดเลขทีต่ าแหน่งในส่วนราชการ

เทศบาลต าบลฟากท่า  อ าเภอฟากท่า  จังหวัดอุตรดิตถ์

ที่ที่ หมายเหตุ
คุณวุฒิ

การศึกษา

กรอบอัตราก าลังเดิม กรอบอัตราก าลังใหม่ เงินประจ าต าแหน่ง

ส านักปลัดเทศบาล

ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น

พนักงานจ้าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ



10 นายบุญนาค สุขสอน ม.6 ขับรถยนต์ ขับรถยนต์ 176,610        -            -            176,610      

(14,680x12)

11 นายวีระชัย จุลทร ปวช. ดับเพลิง ดับเพลิง 421,080        -            -            421,080      

(ช่างเชื่อม) (12,600x12)

12 นายล าพูน แก้วบุตร ม.6 ดับเพลิง ดับเพลิง 421,080        -            -            421,080      

(9,000x12)

13 นายอาทิตย์ มาลาม ม.3 ดับเพลิง ดับเพลิง 421,080        -            -            421,080      

(9,000x12)

14 นายกิตติ  วันมา ม.3 ดับเพลิง ดับเพลิง 421,080        -            -            421,080      

(9,000x12)

15 นางดวงใจ  เหมืองห้า บริหารธุรกจิบณัฑิต 74-2-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง ต้น 74-2-04-2102-001 ผู้อ านวยการกองคลัง ต้น 522,960        42,000 -            564,960      

(นักบริหารงานการคลัง) (นักบริหารงานการคลัง) (43,580x12) (3,500x12)

16 นางศรินทร์ญา  รักสัจจา บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต 74-2-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ 74-2-04-3201-001 นักวิชาการเงินและบัญชี ช านาญการ 421,080        -            -            421,080      

(บัญชีบริหาร) (24,970x12)

17 นางกัญณภัทร  ทาโทน บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต 74-2-04-3203-001 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ช านาญการ 74-2-04-3203-001 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ช านาญการ 421,080        -            -            421,080      

(บัญชีบริหาร) (25,470x12)

18 นายชรัณจักษณ์  ฉัตรวัฒนะไชยกลุ บริหารธุรกจิบณัฑิต 74-2-04-3204-001 นักวิชาการพัสดุ ช านาญการ 74-2-04-3204-001 นักวิชาการพัสดุ ช านาญการ 421,080        -            -            421,080      

(25,470x12)

19 นางสาวณัฐชญา เป๊ะหุม ศิลปศาสตรบัณฑิต ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 409,320        -            -            409,320      

(ผ่านการอบรมคอมฯ 20 ชม.) (14,540x12)

20 นางพนิดา  รัตนอาจ ปวส. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 421,080        -            -            421,080      

(คอมพวิเตอร์ธุรกจิ) (14,110x12)

พนักงานจ้างทั่วไป

กองคลัง

ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น

พนักงานจ้าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ



21 ว่าง ปริญญาตรี 74-2-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง ต้น 74-2-05-2103-001 ผู้อ านวยการกองช่าง ต้น 393,600        42,000 -            ว่างเดิม

(นักบริหารงานช่าง) (นักบริหารงานช่าง) (ค่ากลางเงินเดือน) (3,500x12)

22 นายเทวา  รักสัจจา วศิวกรรมศาสตรบัณฑิต 74-2-05-4701-001 นายช่างโยธา ช านาญงาน 74-2-05-4701-001 นายช่างโยธา ช านาญงาน 234,960        -            -            234,960      

(19,580x12)

23 นายณัฐภัทร เวรอักษร ปวส. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 169,320        -            -            169,320      

(คอมพวิเตอร์ธุรกจิ) (14,110x12)

24 นายณัฐพล ค าขันตี ปวส. ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยนายช่างโยธา 169,440        -            -            169,440      

(ช่างก่อสร้าง) (14,120x12)

25 นายอนุพล ศิริภาพ ม.6 คนงาน คนงาน 108,000        -            -            108,000      

(9,000x12)

26 นายกองฤทธิ์ เมาดา ม.6 คนงาน คนงาน 108,000        -            -            108,000      

(9,000x12)

27 นายสุรินทร์ เต็มบาง ปวช. คนสวน คนสวน 108,000        -            -            108,000      

(9,000x12)

28 นายมงคล  ค าแย้ม วิทยาศาตรบัณฑิต 74-2-06-2104-001 ผู้อ านวยการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ต้น 74-2-06-2104-001 ผู้อ านวยการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ต้น 548,880        42,000 -            590,880      

(นกับริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) (นกับริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม) (45,740x12) (3,500x12)

29 นายวุฒิพงษ์  แสงกลม วทิยาศาสตรบัณฑิต ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 138,000        -            -            138,000      

ผ่านการอบรมคอมฯ 20 ชม. (11,500x12)

30 นายวิทูรย์ รักสัจจา ม.6 ขับรถยนต์ ขับรถยนต์ 176,160        -            -            176,160      

(14,680x12)

กองช่าง

ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น

พนักงานจ้าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานจ้างทั่วไป

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น

พนักงานจ้างตามภารกิจ



31 นายสุรพงษ์ วันมา ม.6 คนงานประจ ารถขยะ คนงานประจ ารถขยะ 108,000        -            -            108,000      

(9,000x12)

32 นายสยาม  มโนวงษ์ ม.6 คนงานประจ ารถขยะ คนงานประจ ารถขยะ 108,000        -            -            108,000      

(9,000x12)

33 นายสายยัญ นาสม ม.6 คนงานประจ ารถขยะ คนงานประจ ารถขยะ 108,000        -            -            108,000      

(9,000x12)

34 นางสุวิลัย หอมขิง ม.6 คนงาน คนงาน 108,000        -            -            108,000      

(9,000x12)

35 ว่าง ปริญญาตรี 74-2-08-2107-001 ผู้อ านวยการกองการศึกษา ปก/ชก 74-2-08-2107-001 ผู้อ านวยการกองการศึกษา ช านาญการ 393,600        42,000 -            ว่างเดิม

(นักบริหารงานการศึกษา) (นักบริหารงานการศึกษา) (ค่ากลางเงินเดือน) (3,500x12)

36 นางวิจิตรา  จันโส ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 74-2-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา ปก/ชก 74-2-08-3803-001 นักวิชาการศึกษา ช านาญการ 336,360        -            -            336,360      

(การบริหารการศึกษา) (28,030x12)

37 ว่าง ปริญญาตรี 74-2-08-6600-254 ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย 74-2-08-6600-254 ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ช่วย 189,600        -            -            งบ กสถ.

(15,800x12)

38 น.ส.ชัชญา  ทุมป้อม ครุศาสตรบัณฑิต ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก 108,000        -            -            108,000      

(การศึกษาปฐมวยั) (9,000x12)

39 น.ส.กลุฐภรณ์  พพิฒันภ์มรกลุ ครุศาสตรบัณฑิต ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก 108,000        -            -            108,000      

(สังคมศึกษา) (9,000x12)

40 ว่าง ปริญญาตรี 74-2-09-2106-001 ผู้อ านวยการกองประปา ต้น 74-2-09-2106-001 ผู้อ านวยการกองประปา ต้น 393,600        42,000 -            ว่างเดิม

(นักบริหารงานประปา) (นักบริหารงานประปา) (ค่ากลางเงินเดือน) (3,500x12)

พนักงานจ้างทั่วไป

กองประปา

ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น

พนักงานจ้างทั่วไป

กองการศึกษา

ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น

พนักงานจ้าง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลฟากท่า

ข้าราชการ/พนักงานครูเทศบาล


