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ปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 – 2563
ของ

เทศบาลตําบลฟากทา
อําเภอฟากทา จังหวัดอุตรดิตถ

แผนอัตรากําลัง 3 ป
เทศบาลตําบลฟากทา พ.ศ. 2561 – 2563
1. หลักการและเหตุผล
1.1 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตรา
ตําแหนงกําหนดใหคณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จังหวัด) กําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่นวา จะมีตําแหนงใด ระดับใด อยูในสวนราชการใด จํานวนเทาใด ใหคํานึงถึงภาระหนาที่ความ
รับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ความยาก ปริมาณและคุณภาพของงาน ตลอดจนทั้งภาระคาใชจาย
ดานบุคคลของเทศบาลตําบลฟากทา โดยใหเทศบาลตําบลฟากทาจัดทําแผนอัตรากําลังของพนักงานเทศบาล
เพื่ อ ใช ใ นการกํ า หนดตํ า แหน ง โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการพนั ก งานส ว นท อ งถิ่ น (ก.จั ง หวั ด )
ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) กําหนด
1.2 คณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) ไดมีมติเห็นชอบประกาศกําหนดตําแหนง
พนักงานสวนทองถิ่น โดยกําหนดแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําแผนอัตรากําลังขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อเปนกรอบในการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานสวนทองถิ่น โดยเสนอ
ใหคณะกรรมการพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาใหความเห็นชอบ โดยกําหนดใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง เพื่อวิเคราะหอํานาจหนาที่และภารกิจขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น วิเคราะหความตองการกําลังคน วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน จัดทํากรอบ
อั ต รากํ า ลั ง และกํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละเงื่ อ นไขในการกํ า หนดตํ า แหน ง พนั ก งานส ว นท อ งถิ่ น ตามแผน
อัตรากําลัง 3 ป
1.3 จากหลั กการและเหตุ ผ ลดัง กล าว เทศบาลตํ าบลฟากท า จึ งได จั ดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 ขึ้น
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2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหเทศบาลตําบลฟากทา มีโครงสรางการแบงงานและระบบงานที่เหมาะสม ไมซ้ําซอน
2.2 เพื่อใหเทศบาลตําบลฟากทา มีการกําหนดตําแหนง การจัดอัตรากําลัง โครงสรางสวนราชการ
ใหเหมาะสมกับอํานาจหนาที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญั ติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํ านาจแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
2.3 เพื่อใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.อุตรดิตถ) สามารถตรวจสอบการกําหนดตําแหนง
และการใชตําแหนงพนักงานเทศบาล ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงานจาง
วา ถูกตองเหมาะสมหรือไม
2.4 เพื่ อ เป น แนวทางในการดํ า เนิ น การวางแผนการพั ฒ นาบุ ค ลากรของเทศบาลตํ า บลฟากท า
ใหเหมาะสม
2.5 เพื่อใหเทศบาลตําบลฟากทา สามารถวางแผนอัตรากําลังในการบรรจุแตงตั้งพนักงานเทศบาล
ขาราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงานจาง เพื่อใหการบริหารงานของเทศบาล
เกิ ด ประโยชน ตอประชาชน เกิ ดผลสั ม ฤทธิ์ตอ ภารกิจ ตามอํา นาจหน าที่ มี ประสิ ท ธิ ภ าพ มี ความคุ ม ค า
สามารถลดขั้ นตอนการปฏิ บัติง าน มี การลดภารกิจ และยุบเลิกหนวยงานที่ไ มจําเปน การปฏิบัติภ ารกิ จ
สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี
2.6 เพื่อใหเทศบาลตําบลฟากทา สามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลใหเปนไป
ตามที่กฎหมายกําหนด
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3. กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป
คณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังของเทศบาลตําบลฟากทา ซึ่งนายกเทศมนตรีตําบลฟากทา เปนประธาน
เห็นสมควรใหจัดทําแผนอัตรากําลัง 3 ป ของเทศบาลตําบลฟากทา คณะกรรมการประกอบดวย
1. นายวิทยา รักสัจจา
นายกเทศมนตรีตําบลฟากทา
ประธานกรรมการ
2. นายอุทัย โพธิ์กุดศรี
ปลัดเทศบาลตําบลฟากทา
กรรมการ
3. นางดวงใจ เหมืองหา
ผูอํานวยการกองคลัง
กรรมการ
4. นายมงคล คําแยม
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
กรรมการ
5. นายอเนก กาพิน
ผูอํานวยการกองชาง
กรรมการ
6. นางดวงรัตน สิงหดา
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
กรรมการ/เลขานุการ
7. นางสาวลัดดาวรรณ พิมพนอย นักทรัพยากรบุคคล
ผูชวยเลขานุการ
โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้
3.1 การวิ เ คราะห ภ ารกิ จ อํ า นาจหน า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบของเทศบาลตํ า บลฟากท า
ตามพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. 2496 และแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บ ที่ 13) พ.ศ. 2552 และ
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
ตลอดจนกฎหมายอื่ น ให ส อดคล อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด
แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาเทศบาล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผูบริหาร และสภาพปญหาในพื้นที่ของ
เทศบาลตําบลฟากทา เพื่อใหการดําเนินการของเทศบาลตําบลฟากทาบรรลุตามพันธกิจที่ตั้งไว
วิสัยทัศน (Vision) การพัฒนาเทศบาลตําบลฟากทา
สูพื้นฐานการศึกษา เมืองสะอาด พัฒนาคุณภาพชีวิต
พันธกิจ:
1. พัฒนาดานการศึกษา เด็ก เยาวชน และประชาชนใหมีพื้นฐานการศึกษาใหเปนคนที่มีความรูคู
คุณธรรม
2. พัฒนาสภาพแวดลอมปราศจากมลพิษ มีภูมิทัศนที่สวยงาม และนาอยู
3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคระบบสาธารณูปโภคครบถวนทุกชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งทางดาน
อาชีพ การศึกษา สาธารณสุข การบริการ สังคมความเปนอยู ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษากีฬา และนันทนาการ
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและบริหาร
เปาประสงค
1. การพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1.2 อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหมีความบูรณยิ่งขึ้น
1.3 ประสานทุกภาคสวนในการอนุรักษบํารุงรักษาสิ่งแวดลอม
1.4 สรางจิตสํานึกใหชุมชนรวมกันพัฒนารักษาสิ่งแวดลอม
2. การพัฒนาดานการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
2.1 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา
2.2 พัฒนาการศึกษาเด็กและเยาวชนในการเรียนรูเขาสูระบบเทคโนโลยี
2.3 สงเสริมสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ
2.4 ใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
2.5 จัดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาโดยสงเสริมและสนับสนุนใหทุนการศึกษาแกบุตรหลาน
ของประชาชนในชุมชน
3. การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
3.1 กอสรางสาธารณูปการพื้นฐานใหครบทุกชุมชน
3.2 พัฒนาและปรับปรุงแกไขสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหสามารถตอบสนองและแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชน
3.3 กอสราง ปรับปรุง เสนทางการคมนาคมเพื่อสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน
3.4 พัฒนาแหลงน้ําเพื่ออุปโภคใหเพียงพอตอความตองการของประชาชน
3.5 กอสรางระบบบําบัดน้ําและทางระบายน้ําทิ้ง
4. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
4.1 ปรับปรุงระบบการผลิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาด
4.2 สงเสริมการบริหารจัดการกลไกลตลาดสูการจําหนาย
4.3 จัดหาสถานที่จําหนายผลผลิตของกลุมอาชีพตาง ๆ
4.4 สงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
4.5 สงเสริมอาชีพในชุมชน
5. การพัฒนาดานสังคม
5.1 สงเสริมสวัสดิการและนันทนาการ
5.2 สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
5.3 สงเสริมศิลปวัฒนธรรมในชุมชนสนับสนุนเอกลักษณทองถิ่นภูมิปญญาทองถิ่นใหเปนแหลง
หาความรูของชุมชนอนุรักษและฟนฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นที่ดีงามใหสืบตอไป

-56. การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
6.1 ปรับปรุงสมรรถนะในการบริหารงานของทองถิ่นใหมีความคลองตัว
6.2 พัฒนาระบบประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานระดับรากหญาโดยใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา
6.3 บริหารจัดการระบบราชการใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน
6.4 พัฒนาบุคลากรในองคกรใหไดรับความรูและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
6.5 บริหารจัดการในการรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น
วิสัยทัศน :

สูพื้นฐานการศึกษา เมืองสะอาด พัฒนาคุณภาพชีวิต

พันธกิจ:
1. พัฒนาดานการศึกษา เด็ก เยาวชน และประชาชนใหมีพื้นฐานการศึกษาใหเปนคนที่มีความรูคู
คุณธรรม
2. พัฒนาสภาพแวดลอมปราศจากมลพิษ มีภูมิทัศนที่สวยงาม และนาอยู
3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคครบถวนทุกชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งทางดาน
อาชีพ การศึกษา สาธารณสุข การบริการ สังคมความเปนอยู ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
1. นโยบายดานการศึกษา
- สงเสริมและพัฒนาการศึกษาแกเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตําบลฟากทา
- สงเสริมสนับสนุนใหการชวยเหลือเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนยากไรใหความสําคัญดานการศึกษา พัฒนา
ใหไดรับโอกาสอยางทั่วถึง
- สนับสนุนการจัดตั้งศูนยการเรียนรูทางคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตระดับตําบล
- สนับสนุนการใชหลักสูตรทองถิ่น
2. นโยบาย ดานคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ
- สงเสริมสนับสนุนเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ กลุมผูติดเชื้อ HIV ผูปวยเรื้อรัง ผูพิการ
- สงเสริมสนับสนุนผูดอยโอกาส กลุมอาชีพในชุมชน กลุมสตรีภายในชุมชน กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน
(อสม.) อาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน (อปพร.) และเชื่อฝายปกครองในการพัฒนา
- สงเสริมสนับสนุนอบรม จัดตั้งศูนย OTOP ศูนยแสดงสินคา เพื่อสรางงานสรางรายได ในชุมชน
- สงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในเขตเทศบาล
- สงเสริมสนับสนุนปรับปรุงภูมิทัศนแหลงน้ําลําน้ําปาดเปนแหลงทองเที่ยวตอไป
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3. นโยบายการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
- สงเสริมใหประชาชนมีกิจกรรมดานสุขภาพ การออกกําลังกาย รักษาสุขภาพอนามัย
- สงเสริมสนับสนุนในดานการบริการสุขภาพ อุปกรณที่ทันสมัย
- สงเสริมในการจัดตั้งกองทุนสุขภาพในระดับตําบล
- สงเสริมการปองกันและระงับโรคติดตอภายในชุมชน
4. นโยบายดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่น
- สงเสริมเด็กและเยาวชนใหมีสวนรวมกับกิจกรรมทางศาสนา
- สงเสริมใหชุมชนอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและภูมิปญญาทองถิ่น
- สงเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัวใหมีความอบอุนและเขมแข็ง โดยอาศัยคุณคาจารีตประเพณีวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่นเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต
- สนับสนุนกิจกรรมของสภาวัฒนธรรมตําบล
5. นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน
- สงเสริมปรับปรุงโครงสรางเพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก
- สงเสริมในการพัฒนาระบบน้ําประปาในชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ
- สงเสริมปรับปรุงสิ่งกอสรางตางๆ
- แกไขปญหาน้ําทวมขังและเนาเหม็นในชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ
6. นโยบายดานสิ่งแวดลอม
- สงเสริมใหประชาชนในเขตเทศบาลอนุรักษแมน้ําปาด
- สงเสริมใหประชาชนในเขตเทศบาลปลูกตนไมในวันสําคัญๆ เพื่อลดภาวะโลกรอน
- สงเสริมการบริการทิ้งขยะใหเปนระบบใหประชาชนมีสวนรวมในการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดลอม
ภายในชุมชน
- สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนและ จัดการขยะเพื่อความระเบียบสวยงามของชุมชน
7. นโยบายดานกีฬาและนันทนาการ
- สงเสริมเด็กและเยาวชนภายในชุมชน สรางความเปนเลิศในดานกีฬา
- สงเสริมใหประชาชนภายในชุมชนสรางความสามัคคี สรางการมีสวนรวมดานกิจกรรมกีฬา
- สงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ใสใจการออกกําลังกาย
- จัดสรรงบประมาณเพื่อการกีฬาใหกับเยาวชน
8. นโยบายดานการบริหาร
- บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ
หลักการมีสวนรวมละหลักความคุมคา

-73.2 กํ า หนดโครงสร า งการแบ ง ส ว นราชการภายในและการจั ด ระบบงาน เพื่ อ รองรั บ ภารกิ จ
ตามอํานาจหน าที่ความรับผิดชอบ ใหสามารถแกปญหาของเทศบาลตําบลฟากทา และจั งหวัดอุ ตรดิตถ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และตอบสนองความตองการของประชาชน
3.3 การวิเคราะหตนทุนคาใชจายของกําลังคน : Supply pressure เปนการนําประเด็นคาใชจาย
บุคลากรเขามารวมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
กําหนดตําแหนงในสายงานตาง ๆ จํานวนตําแหนง และระดับตําแหนง ใหเหมาะสมกับภาระหนาที่ความ
รับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุมงานตาง ๆ
โดยในสวนนี้จะคํานึงถึง
3.3.1 การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสม ในพิจารณาถึงตนทุนตอการกําหนดระดับชั้นงานใน
แตละประเภท เพื่อใหการกําหนดตําแหนงและการปรับระดับชั้นงานเปนไปอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด
3.3.2 การจั ด สรรประเภทของบุ ค ลากรส ว นท อ งถิ่ น (พนั ก งานเทศบาล ข า ราชการครู
บุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา และพนักงานจาง) โดยหลักการแลว การจัดประเภทลักษณะงานผิด
จะมี ผ ลกระทบต อประสิ ท ธิ ภ าพ และตน ทุน ในการทํางานขององคกร ดัง นั้น ในการกําหนดอัตรากําลั ง
พนั ก งานส ว นท อ งถิ่ น ในแต ล ะส ว นราชการจะต องมี การพิจ ารณาวา ตํา แหน ง ที่กํ าหนดในปจ จุบั นมีค วาม
เหมาะสมหรือไมหรือควรเปลี่ยนลักษณะการกําหนดตําแหนงเพื่อใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกินรอยละ 40 ของงบประมาณรายจายตามมาตรา
35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
3.4 กําหนดความตองการพนักงานจางในเทศบาลตําบลฟากทา โดยใหหัวหนาสวนราชการเขามามี
สวนรวม เพื่อกําหนดความจําเปนและความตองการในการใชพนักงานจางใหตรงกับภารกิจและอํานาจหนาที่
ที่ตองปฏิบัติอยางแทจริง และตองคํานึงถึงโครงสรางสวนราชการ และจํานวนขาราชการ ลูกจางประจําใน
เทศบาลตําบลฟากทาประกอบการกําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง
3.5 กําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง จํานวนตําแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ อํานาจหนาที่
ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการของเทศบาลตําบล
ฟากทา
3.6 จัดทํากรอบอัตรากําลัง 3 ป โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกินรอยละ 40
ของงบประมาณรายจายประจําป
3.7 ให ข า ราชการหรื อ พนั ก งานเทศบาล และพนั ก งานจ า งทุ ก คน ได รั บ การพั ฒ นาความรู
ความสามารถ อยางนอยปละ 1 ครั้ง

4. สภาพปญหา...
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4. สภาพปญหาของพื้นที่และความตองการของประชาชน
4.1 สภาพปญหา
ปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน
- ลักษณะสภาพถนนบางสายในเขตเทศบาลตําบลฟากทา มีสภาพชํารุด และบางสายถูก
น้ํากัดเซาะเนื่องจากเกิดน้ําทวมทุกป ทําใหการสัญจรไปมาเปนไปดวยความยากลําบาก ประกอบกับพื้นที่เปน
เขตชุมชนทําใหยากในการแกไขปญหาการกอสราง
- การระบายน้ําในเขตชุม ชน โดยสวนใหญถนนในเขตเทศบาลจะมีระบบการระบายน้ํา
จํานวนนอย ทางระบายน้ําไมไดมาตรฐาน ตื้นเขิน ทําใหเกิดปญหาน้ําทวมขังในเขตเทศบาลโดยเฉพาะ
ในชวงฤดูฝน
- ไฟฟาสาธารณะยังไมครอบคลุมพื้นที่
ปญหาดานเศรษฐกิจ
- แหลงน้ําเพื่อการเกษตรไมเพียงพอ ไมสามารถกักเก็บน้ําไวใชในฤดูแลงไดเพียงพอ สงผล
ใหเกษตรกรไดผลผลิตทางการเกษตรต่ํา
- ราษฎรมีรายไดต่ํา ราษฎรสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม แตไมมีพืชเศรษฐกิจสวนใหญจะ
ปลูกพืชผสมไปตามฤดูกาล ทําใหไมมีรายไดที่แนนอน เกิดปญหาการวางงาน
- ขาดการรวมกลุมของกลุมอาชีพตาง ๆ เพื่อตอรองดานเศรษฐกิจที่สําคัญ
- ไมมีแหลงทองเที่ยว
ปญหาดานสังคม
- ด า นสุ ข ภาพอนามั ย ราษฎรส ว นใหญ ข าดการดู แ ลเรื่ อ งสุ ข ภาพเนื่ องจากขาดความรู
ความเขาใจที่ดีพอ
- ความรวมมือของประชาชนในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่เทศบาลจัดทํา เชน งานแขงขันกีฬา
งานรัฐพิธี จะมีจํานวนผูเขารวมกิจกรรมนอย
- ขาดการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีที่สําคัญและภูมิปญญาทองถิ่น
ปญหาดานการเมืองการบริหาร
- ดานการเมือง การมีสวนรวมของประชาชนมีนอย ขาดความรูความเขาใจที่ถูกตองทาง
การเมือง มีการซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้ง
- ดานการบริหาร งบประมาณรายไดของเทศบาลมีจํานวนจํากัด ไมเพียงพอตอการพัฒนา
ดานตาง ๆ ไดตามความตองการ และอํานาจหนาที่ของเทศบาลมีจํากัด

-9ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- ขาดสถานที่ในการกําจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสมและถูกวิธีตามหลักวิชาการ
- ขาดสถานที่เพื่อนันทนาการ เชน สวนสาธารณะในการพักผอนหยอนใจ สวนสุขภาพใน
การออกกําลังกาย
4.2 ความตองการ
ความตองการของชุมชนในทองถิ่น สวนใหญจะมีความเห็นสอดคลองกับสภาพปญหาที่
เกิดขึ้นในเทศบาล ดังนี้
ความตองการดานโครงสรางพื้นฐาน
1. ตองการใหปรับปรุง ซอมแซมถนนใหใชงานไดตลอดป
2. ตองการใหเรงแกไขปญหาเรื่องระบบระบายน้ําใหดี มีมาตรฐานอยางเพียงพอและทั่วถึง
3. ตองการใหมีการขยายไฟฟาสาธารณะใหครอบคลุมทั่วถึง
4. ตองการใหมีการจัดทําผังเมือง
ความตองการดานเศรษฐกิจ
1. สนับสนุนใหราษฎรจัดตั้งกลุมอาชีพตาง ๆ เพื่อเพิ่มรายได
2. สนับสนุน สงเสริมใหราษฎรปลูกพืชเศรษฐกิจ รวมทั้งแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อ
แกไขปญหาราคาตลาดพืชผล
3. สนับสนุนใหความรูและปลูกจิตสํานึกในการดําเนินชีวิตตามแนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง”
4. สงเสริมใหมีการใชแรงงานภายในทองถิ่นและใชปุยอินทรีย เพื่อลดปญหาการวางงาน
5. ปรับปรุงและพัฒนาแมน้ําปาดใหเปนสถานที่ทองเที่ยวและพักผอนหยอนใจของประชาชน
ความตองการดานสังคม
1. สงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ใหมากโดยมีการประชาสัมพันธอยาง
ทั่วถึง
2. สงเสริมใหความรูความเขาใจดานสุขภาพอนามัยตลอดจนการใหบริการแกประชาชนเพิ่ม
มากขึ้น

3. สนับสนุนองคกรและกลุมตาง ๆ ใหมีบทบาทในการแกไขปญหาทองถิ่น
4. สนับสนุนสงเสริมอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีที่สําคัญของทองถิ่น
5. สร า งความพร อ มในการจั ด การศึ ก ษาให กั บ ท อ งถิ่ น สนั บ สนุ น การศึ ก ษาสํ า หรั บ
ผูดอยโอกาสอยางจริงจัง
6. สงเสริมใหมีการฝกอบรมดานศีลธรรม จริยธรรมแกราษฎร

- 10 7. ส ง เสริ ม ให มี ก ารจั ด ตั้ง กองทุน สวั ส ดิก ารสัง คม ส ง เสริ ม ใหประชาชนในทอ งถิ่ นไดรั บ
บัตรประกันสังคม บัตรสงเคราะห และบัตรผูสูงอายุ โดยทั่วถึงทุกคน
ความตองการดานการเมืองการบริหาร
1. เผยแพรขาวสารขอมูลใหประชาชนไดรับทราบอยางกวางขวาง ประชาสัมพันธใหความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการกระจายอํานาจสูทองถิ่น
2. ตองการใหมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการพิจารณาเพิ่มมากขึ้น
3. ตองการใหมีการจัดเก็บภาษีคาธรรมเนียมอยางยุติธรรมทั่วถึง
4. ใหประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหาและพัฒนาทองถิ่น
5. สรางจิตสํานึก และตอตานการซื้อสิทธิ์ ขายเสียงโดยใชสถาบันทางสังคม ไดแก โรงเรียน
วัด และองคกร ชุมชน ในการพัฒนาการเมือง การปกครอง
ความตองการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. ตองการใหมีระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยที่ดีมีประสิทธิภาพ
2. ต อ งการให มี ระบบการควบคุ ม การปล อยน้ํ า เสี ย การดู แลสภาพแวดล อ มของแม น้ํ า
ลําคลอง
อยางเพียงพอ

3. ตองการใหบานเมืองนาอยู มีความรมรื่นสวยงาม มีสถานที่พักผอนเพื่อการนันทนาการ

4. สงเสริมใหใชทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูใหเกิดประโยชนใหเกษตรกรทําการเกษตรแบบ
ผสมผสานหรือเกษตรแนวทฤษฎีใหม
5. จัดสถานที่พักผอนใหใกลเคียงกับธรรมชาติ เนนเชิงอนุรักษและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชน
รักการปลูกตนไม

5. ภารกิจ...
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5. ภารกิจ อํานาจหนาที่ของเทศบาล
อํานาจหนาที่ข องเทศบาลเกี่ยวของกั บประชาชนทุกด านตั้ง แตเ กิด จนถึง ตาย ตลอดจน
วิ ถีชี วิต ความเป น อยู ข องประชาชน เพื่อ ให ประชาชนไดรั บการพัฒ นาคุณ ภาพชี วิต ให ดีขึ้ น ในทุ ก ๆ ดา น
มีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีวิต มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง และไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง ซึ่งการบริหารงาน
จะตองประสานความรวมมือกับสวนราชการในพื้นที่ ผูบริหารสามารถกําหนดนโยบายและพัฒนาไดอยาง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ตามงบประมาณที่มีอยู และสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งอํานาจหนาที่ข องเทศบาลอยูภายใตภารกิจ ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งสามารถแบงเปน 7 ดาน ดังนี้
5.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา (มาตรา 16 (2)
มาตรา 50 (2) มาตรา 51 (8)
(2) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ (มาตรา 16 (4))
(3) การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5))
(4) การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28))
(5) ใหมีและบํารุงการไฟฟา หรือแสงสวางโดยวิธีอื่น (มาตรา 51 (7))
5.2 ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1) การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9))
(2) การสงเสริมกีฬา (มาตรา 16 (14))
(3) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19))
(4) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล (มาตรา 50 (3))
(5) ปองกันและระงับโรคติดตอ (มาตรา 50 (4))
(6) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม (มาตรา 50 (6))
5.3 ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย มีภารกิจที่ เกี่ยวของ
ดังนี้
(1) การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน (มาตรา 50 (1))
(2) ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง (มาตรา 50 (5))
5.4 ดานการวาง...
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เกี่ยวของ ดังนี้
(1) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร (มาตรา 51 (5))
(2) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ (มาตรา 50 (7))
5.5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีภารกิจ
ที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (มาตรา 15 (24))
5.6 ด า นการศาสนา ศิ ล ปวั ฒ นธรรมจารี ต ประเพณี แ ละภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น มี ภ ารกิ จ ที่
เกี่ยวของ ดังนี้
(1) บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(มาตรา 50 (8))
5.7 ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1) สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล
ภารกิจทั้ง 7 ดานตามที่กฎหมายกําหนดใหอํานาจเทศบาล ภารกิจดังกลาว สามารถจะ
แกไขปญหาของเทศบาลตําบลฟากทาไดอยางไร ทั้งนี้ ใหพิจารณาถึงความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่
ดวยการดําเนินการของเทศบาลควรใหสอดคลองกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนา
อําเภอ แผนพัฒนาจังหวัด นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผูบริหารเทศบาล
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1.1 ลักษณะที่ตั้ง
เทศบาลตําบลฟากทา ตั้งอยูทางทิศเหนือของจังหวัดอุตรดิตถตาทางหลวงหมายเลข 117
นครสวรรค – ดานภูดู ตั้งอยูเลขที่ 209/9 หมูที่ 9 ต.ฟากทา อ.ฟากทา จ.อุตรดิตถ มีระยะทางหางจาก
จังหวัดอุตรดิตถ ประมาณ 120 กิโลเมตร และมีระยะทางถึงกรุงเทพฯ ประมาณ 694 กิโลเมตร
อาณาเขตติดตอ
ทิศเหนือ
จดบานฟากทา ตําบลฟากทา อําเภอฟากทา จังหวัดอุตรดิตถ
ทิศใต
จดบานโพนดู ตําบลสองคอน อําเภอฟากทา จังหวัดอุตรดิตถ
ทิศตะวันออก จดลําน้ําปาด ตําบลฟากทา อําเภอฟากทา จังหวัดอุตรดิตถ
ทิศตะวันตก จดบานสองคอน ตําบลฟากทา อําเภอฟากทา จังหวัดอุตรดิตถ
1.2 สภาพภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ และพื้น
ภูมิประเทศสวนใหญในเขตเทศบาลเปนที่ราบลุม ฤดูรอนคอนขางรอนจัด ฤดูหนาวคอนขางหนาว
อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 40 องศาเซลเซียส อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย 10 องศาเซลเซียส มีพื้นที่ทั้งหมด 0.45
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 281.3 ไร
1.3 สภาพเศรษฐกิจ และสังคมโดยภาพรวม
ประชาชนสวนใหญประกอบอาชี พดานเกษตรกรรม ปศุสัตว คาขาย มีสภาพสัง คมแบบเครือญาติ
สภาพชุมชนไมหนาแนน
2 ขอมูลสภาพทั่วไปในแตละประเด็นนโยบาย
เพื่อใหเกิดความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา และเพื่อใหเห็นถึงสภาพทั่วไป ตลอดจนศักยภาพ
ของเทศบาลตํ าบลฟากทาในแตล ะประเด็น ยุท ธศาสตร ไดแก ดานการอนุรักษทรัพ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานการเมือง และการบริหาร
กลาวคือ
2.1 ดานสังคม, ขอมูลประชากร
จํานวนประชากร / ผูมีสิทธิเลือกตั้ง
- ในเขตเทศบาลมีประชากร จํานวน 840 คน แยก เปน ชายจํานวน 440 คน หญิงจํานวน 400 คน
จํานวนครัวเรือน 411 ครัวเรือน ขอมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2559
- ผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง จํานวน 701 คน แยกเปน ชายจํานวน 370 คน หญิงจํานวน 331 คน
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กรุณากรอกขอมูล ชาย และ หญิง (ในพื้นที่สีเหลือง) และแสดงผลใน sheet แสดงกราฟ
กลุมอายุ
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
440
400
840
52.38
47.62
รวม
ขอมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2559
จํานวนผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยังชีพ
จํานวน
132 คน
จํานวนผูพิการที่ไดรับเบี้ยยังชีพ
จํานวน
21
คน

-15กราฟจํานวนประชากร

-16วิเคราะหประชากรเทศบาลตําบลฟากทา
โครงสรางประชากรในปจจุบัน
- ประชากรในวัยแรงงานมีเปนจํานวนมากทั้งเพศชาย และเพศหญิงแตจํานวนประชากรเพศชายจะ
มากกวาเพศหญิง การพัฒนาจะเปนไปอยางรวดเร็วเพราะมีประชากรในวัยแรงงาน
- ประชากรในวัยเด็ก และทารกแรกเกิดมีจํานวนมาก และเพิ่มขึ้นทุกป
- ประชากรในวัยผูสูงอายุมีนอย
แนวโนม 20 ปขางหนา
- จํานวนประชากรในวัยแรงงานจะเพิ่มมากขึ้นการพัฒนาดานสังคม ดานเศรษฐกิจ ดานการเมือง และ
ดานอื่นๆ จะเปนไปดวยความรวดเร็ว
- ประชากรในวัยผูสูงอายุเพศชายจะมากกวาประชากรผูสูงอายุเพศหญิง
- จํานวนเด็กนักเรียนที่เขาเรียนในระดับตาง ๆ จะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น
ปญหาที่จะเกิดขึ้นอีก 20 ปขางหนาจํานวนประชากรในวัยแรงงานมีจํานวนที่เพิ่มมากขึ้นปญหาการ
วางงาน และการยายถิ่นฐานเขาไปขายแรงงานในเมืองใหญจะเพิ่มมากขึ้น
แนวทางการแกไขปญหา
1. ประชากรในวัยเด็ก และทารกแรกเกิดมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นนั้นแนวทางการแกไขปญหาควรมี
สถานศึกษาไวเพื่อรองรับจํานวนเด็กที่เพิ่มขึ้นในแตละป ปรับปรุงสถานศึกษาใหดีขึ้น และเพิ่ม
บุคลากรในการดูแลเด็ก เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน เพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาคุณภาพชีวิต
ใหแกประชาชน
- โครงการสงเสริมสนับสนุนใหความรูแกประชากร สงเสริมดานการศึกษา ดานสาธารณสุข
ดานสังคม
2.ประชากรในวัยแรงงานมีเปนจํานวนมากแนวทางแกไขปญหาการวางงานอาชีพรายไดของประชากร
3. ผูสูงอายุอีก 20 ปขางหนาจะมีจํานวนมาก ทําใหครอบครัวตองเพิ่มภาระการเลี้ยงดู
โครงการรองรับอีก 20 ปขางหนา
- โครงการสงเสริมดูแลสุขภาพใหความรูเรื่องการดูแลสุขภาพคนชรา
- โครงการสงเสริมอาชีพใหแกผูสูงอายุ เพื่อลดภาระครอบครัว
- โครงการกอสรางสวนสาธารณะ สถานที่ออกกําลังกาย
- เพิ่มบุคลากรเพื่อดูแลผูสูงอายุ
- จัดหางบประมาณเพื่อสงเสริมกิจกรรมตาง ๆ ของผูสูงอายุ
- โครงการตรวจสุขภาพใหกับประชาชน
- โครงการจัดหาเบี้ยยังชีพใหแกผูสูงอายุ และผูดอยโอกาสทางสังคม
- โครงการที่เปนการสรางขวัญ และกําลังใจใหแกผูสูงอายุตามวาระโอกาสตาง ๆ

-172.2 ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
เทศบาลตํ าบลฟากท าได มี นโยบายใหความสําคั ญ กับทรัพ ยากรธรรมชาติ และสิ่ง แวดลอม การ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมที่สําคัญไดคือแมน้ําปาด และการอนุรักษพันธุสัตวน้ํา การปองกัน
มิใหเกิดมลพิษ และการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม การดูแลรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาล โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในประเด็นเรื่องการกําจัดขยะ และการหาพื้นที่ทําบอกําจัดขยะ
เทศบาลตําบลฟากทามีแมน้ําปาดไหลผาน การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีแหลง
อนุรักษพันธุปลา จํานวน 2 แหง
2.3 ดานโครงสรางพื้นฐาน
การคมนาคม / ขนสง
มีทางหลวงหมายเลข 117 (สายนครสวรรค – ด านภูดู) เปนเสนทางหลักในการคมนาคมระหวาง
ตําบลและอําเภอที่ใกลเคียง และในจังหวัดอุตรดิตถซึ่งจะมีรถโดยสารประจําทางผานตลอดชวงกลางวัน สวน
เสนทางในเขตเทศบาลมีถนนชิดวารี และสายตาง ๆ ตามตรอก ซอยเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสามารถใช
คมนาคมได ทุก ๆ ฤดูกาล รวมถนนที่ใชในการคมนาคมทั้งหมด 6,000 เมตร
ชื่อถนน
1.ถนนชิดวารี
2.ถนนสุขาภิบาล 1
3.ถนนสุขาภิบาล 2
4.ถนนชิดวารี 1
5.ถนนชิดวารี 2
6.ซอยราษฏรอุทิศ
7.ซอยศิริมงคล
8.ซอยศรีสงคราม
9.ถนนชิดวารี 5
10.ถนนชิดวารี 6
11.ซอยรื่นฤดี
12.ซอยรักสัจจา
13.ทางหลวงเทศบาล
14.ซอยศรีตาล

ระยะทาง
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

-18ทอระบายน้ํา/รางระบายน้ําที่ประชาชนไดรับประโยชน
ชื่อรางระบายน้ํา
1.รางระบายน้ําซอยศิริมงคล
2.รางระบายน้ําซอยรักสัจจา
3.รางระบายน้ําทางหลวงเทศบาล
4.ทอระบายน้ําถนนชิดวารี
5.ทอระบายน้ําถนนสุขาภิบาล 1
6.ทอระบายน้ําถนนสุขาภิบาล 2
7.ทอระบายน้ําถนนชิดวารี 2
8.ทอระบายน้ําถนนราษฏรอุทิศ
9.ทอระบายน้ําถนนชิดวารี 5

ระยะทาง
135 เมตร
340 เมตร 2 ขาง
684 เมตร
3,000 เมตร 2 ขาง
355 เมตร
380 เมตร
220 เมตร
830 เมตร
110 เมตร

2.4 การไฟฟา
ราษฎรมีไฟฟาใชทุกครัวเรือน บานวังขวัญ หมู 9 มีไฟฟาใช 278 ครัวเรือน
บานบุง หมู 3 มีไฟฟาใช 133 ครัวเรือน
2.5 การประปา
ราษฎรใชน้ําประปา จํานวน 270 ครัวเรือน มีปริมาณการใชน้ําประปา ประมาณ 4,029
ลูกบาศกเมตร / เดือน และมีราษฎรที่เหลือใชน้ําจากบอบาดาล
2.6 การสื่อสารและโทรคมนาคม
สามารถแยกได ดังนี้
การไปรษณีย มีที่ทําการไปรษณีย
1 แหง
โทรศัพทประจําบาน
จํานวน 330 แหง
โทรศัพทสาธารณะ กระจายตามจุดตาง ๆ อยางทั่วถึง
1. การสื่อสารภายในหมูบาน และเขตเทศบาลจะใชเสียงตามสายของเทศบาลตําบลฟากทา
โทรศัพทประจําครัวเรือน และโทรศัพทสาธารณะ
2. การสื่อสารภายนอกเขตเทศบาลตําบลฟากทาจะใชการสื่อสารของการสื่อสารแหงประเทศไทย
คือ ที่ทําการไปรษณีย ตั้งอยูบานวังขวัญ หมูที่ 9 ต.ฟากทา อ.ฟากทา จ.อุตรดิตถ
3. การสื่ อ สารที่ เ ป น ความบั น เทิ ง ทั่ วไป สามารถรั บ การสื่ อ สารทางวิ ท ยุ จ ากสถานี วิท ยุ จั ง หวั ด
ใกลเคียงและสถานีโทรทัศนโดยทั่วไป
2.7 การจราจร
เนื่องจากสภาพชุมชนยังไมมีความหนาแนน จึงยังไมเกิดสภาพปญหาจราจรติดขัด

- 19 การวิเคราะหขอมูลสังคม
1. ดานการศึกษา
มีโรงเรียนอยู 1 แหง คือโรงเรียนอนุบาลฟากทา (วัดวังขวัญ วันครู 2503) เปนโรงเรียนในสังกัด
สพฐ. อุตรดิตถ เขต 2 เปดสอนระดับอนุบาล-ประถมศึกษาปที่ 6
มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1 แหง คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลฟากทา เปนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ที่อยูในสังกัดของเทศบาล
2. ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
- มีวัดอยู 1 แหง คือ วัดวังขวัญ
3. ขนบธรรมเนียมประเพณี / ศิลปวัฒนธรรม
-ประชาชนในเขตเทศบาลมี ศิล ปวัฒ นธรรม ตับ เตา ซึ่ง เปน การละเลน พื้ น บา นมีลั กษณะ
คลายลิเก ตีลายซึ่งเปนศิลปะการตอสู ประเพณีไหลเรือไฟ แหขาวพันกอน และทําบุญกองขาว นอกจากนี้ยังมี
ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย เชน วันขึ้นปใหม วันสงกรานต วันเขาพรรษา วันสําคัญทางศาสนาอื่น ๆ
4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
-มี ส ถานี ตํ ารวจภู ธ รอํ าเภอฟากทา 1 แหง เป นผู ดูแ ลรั ก ษาความสงบเรี ยบร อยให แ ก
ประชาชน มีอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน และกองกําลังพิทักษถิ่นในทุกหมูบานเปนผูคอยชวยเหลือ
ภารกิจของตํารวจในพื้นที่
- อาชญากรรมไมรุนแรง
- ไมมีการแพรระบาดของยาเสพติด
5. การใชที่ดิน
มีลักษณะการจัดสรร/การใชประโยชนที่ดิน คือ ที่ดินสวนใหญเปนบานเรือนอยูอาศัย สวนราชการ
และพื้นที่วางเปลา
ดานเศรษฐกิจ
รายไดครัวเรือน/การสรางอาชีพ
ราษฎรประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม คาขาย มีรายไดตอหัวประชากรโดยเฉลี่ย 57,924.- บาท/คน/
ป
การเกษตรกรรม
ลักษณะการประกอบการเกษตรในทองถิ่น ซึ่งจะปลูกขาว ขาวโพด ผัก พืชลมลุก มะขาม ฯลฯ มี
พื้ น ที่ การเกษตรประมาณ 0.15 ตารางกิโลเมตร จํานวนครัวเรือนในภาคเกษตรกรรม ประมาณ 320
ครั ว เรื อน ผลผลิ ต ทางการเกษตรที่ สํ า คั ญ ได แ ก ข าว ข าวโพด มะขามหวาน มู ล ค า ผลผลิ ต เฉลี่ ย ป ล ะ
76,370.- บาท
การปศุสัตว
ลักษณะการประกอบการปศุสัตวในทองถิ่น จะเลี้ยงสุกร โค เปด ไก เพี่อบริโภคในครอบครัว ตาม
พื้นที่ของครัวเรือน ประมาณ 60 ครัวเรือน

- 20 ประเภทอาชีพ
เกษตรกรรม – ทํานา
เกษตรกรรม – ทําไร
เกษตรกรรม – ทําสวน
เกษตรกรรม – ประมง
เกษตรกรรม – ปศุสัตว
รับราชการ เจาหนาที่ของรัฐ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท
รับจางทั่วไป
คาขาย
ธุรกิจสวนตัว
อาชีพอื่น
กําลังศึกษา
ไมมีอาชีพ

ชาย (คน) %
46 26.75 %
6 3.42 %
110 64
6
3.66
67
39.46
8
4.72
18
10.49
2
1.18
64
36.61
16
9.7

หญิง (คน) %
47
32.6 %
1
.56 %
11
7.61 %
45
30.04
5
3.29
49
30.15
30
18.28
20
13.62
6
4.56
49
32.53
40
26.76

รวม (คน) %
93
29.32 %
1
0.27%
17
5.33 %
155 48.1
11
3.52
116 35.83
38
11.21
38
11.9
8
2.70
113 34.58
56
17.68

การวิเคราะหขอมูลทรัพยากรฯ และสิ่งแวดลอม
การอนุรักทรัพยากรน้ําเทศบาลตําบลฟากทามีแมน้ําปาดไหลผาน การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ปลูกตนไมไมดอกไมประดับโดยรอบบริเวณเขตเทศบาล
มีแหลงอนุรักษพันธุปลา จํานวน 2
แหง การรณรงคไมทิ้งของเสียสิ่งปฏิกูลลงในแมน้ํา
สิ่งแวดลอมภายนอกปจจัยที่ไมสามารถควบคุมได แมน้ําปาดไหลผานสองอําเภอหลายหมูบานตนน้ํา
แมน้ําปาดทําการเกษตรการใชสารเคมีการทิ้งสิ่งปฏิกูลเปนปจจัยที่ไมสามารถควบคุมได

- 21 การวิเคราะหดวยระบบ SWOT Analysis เปนการวิเคราะหสภาพการพัฒนาของทองถิ่นเพื่อคนหา
จุดแข็งจุดออน โอกาส และอุปสรรค จากนโยบายการพัฒนาเทศบาลตําบลฟากทา และขอมูลพื้นฐานการ
พัฒนา (Base Line Data) ซึ่งไดทําการวิเคราะห และศึกษาที่ผานมา ทราบสภาวการณแวดลอมของการ
พัฒนาและศักยภาพในการพัฒนาของเทศบาลตําบลฟากทา จึงไดดําเนินการวิเคราะหสภาวการณในทุกดาน
การพัฒนาโดยใชเทคนิค SWOT Analysis ซึ่งจะตองทําการวิเคราะหหา จุดแข็งจุดออน โอกาส และ
อุปสรรค ของการพัฒนา สภาพการณภายในและสภาพการณภายนอก ดังผลการวิเคราะหซึ่งจะไดนําเสนอ
เปนรายประเด็นนโยบาย รวม 6 ประเด็น ตามลําดับตอไป
การวิเคราะหสถานการณการพัฒนาดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จุดแข็ง (Strength )
ผูบริหารเทศบาลตําบลฟากทาไดใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
และเทศบาลตําบลฟากทา มีความพรอมที่จะดําเนินการปรับปรุงโครงสรางทางกายภาพ และบํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติเทศบาลตําบลฟากทามีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณและอากาศบริสุทธิ์ มีบุคลากรทั้งหมด
38 คน แบงเปนขาราชการ 15 คน พนักงานจางตามภารกิจ 10 คน และพนักงานจางทั่วไป 13 คน บุคลากรที่
สามารถปฏิบัติหนาที่ในหนาที่ความรับผิดชอบของตนเองใหบริการแกประชาชนในดานตาง ๆ เชนดําเนินการ
จัดทําโครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนในเทศบาลและโครงการ หนาบาน หนามอง และโครงการจัดขยะ
ชุ ม ชนมี ส วนร วม ผลการดํ าเนิ น งานทํ าให ส ภาพภายในชุ ม ชนเทศบาลตํ าบลฟากทา มีภู มิทัศ นที่ ส วยงาม
ประชาชนมีจิตสํานึกในการทิ้งขยะรักษาความสะอาดในชุมชนปริมาณขยะในชุมชนลดลงปญหาโรคระบาดที่
เกิดจากขยะสิ่งปฏิกูลลดลงการรักษาสภาพสิ่งแวดลอมปรับปรุงตกแตงภูมิทัศนรอบๆ
การบริ ห ารงานบุ ค คลและงบประมาณได ตั้ ง ไว เ พี ย งพออุ ปกรณเ ครื่ อ งมื อเครื่ อ งใช ต างๆ ที่ จํ า เป น ในการ
ปฏิบัติงานมีครบและเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานมีศักยภาพเพียงพอที่จะดูแลใหบริการประชาชนภายในเขต
เทศบาลและประชาชนนอกเขตเทศบาลบางสวนอยางไมมีขอบกพรอง
จุดออน (Weakens)
เทศบาลตําบลฟากทายังขาดแคลนเจาหนาที่รับผิดชอบที่มีความรูเฉพาะทาง ในการดําเนินงานที่ผาน
มาต อ งขอความร ว มมื อ จากหน ว ยงานอื่ น การดํ า เนิ น งานที่ ผ า นมาไม ส ามารถประเมิ น ผลงานของ
กลุมเปาหมาย และการดําเนินงานขาดความตอเนื่อง นอกจากนั้น การดําเนินงานในประเด็นสิ่งแวดลอม
จะตองมีคาใชจายในการดําเนินงานสูง เชน การจัดการขยะโดยวิธีฝงกลบจะตองใชพื้นที่เปนบริเวณกวางซึ่ง
เปนจุดออนของเทศบาลตําบลฟากทาเปนชุมชนที่มีพื้นที่ขนาดเล็กไมมีพื้นที่วางเพียงพอที่จะขุดบอขยะหรือตั้ง
เตาเผาขยะ การใชเทคโนโลยีแบบเตาเผาปลอมมลพิษมีคาใชจายในการดําเนินงานและปฏิบัติการสูง และที่
สําคัญ ประชาชนยั งไม ให ความร วมมื อในการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมเทาที่ควร เชน การคัดแยกขยะ
ครัวเรือน

- 22 โอกาส (Opportunity)
ประเด็นเรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนประเด็นที่ไดรับความสนใจและเปน
กระแสโลกาภิวัตนที่มีการรณรงคกันตั้งแตระดับชุมชน ทองถิ่น อําเภอ จังหวัด ประเทศ และระดับโลก มี
หนวยดําเนินงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดทั้งองคกรที่ไมแสวงหากําไร ดําเนินการสรางจิตสํานึกของ
ประชาชน ตลอดทั้ งการรณรงคใหมีการนําเอาทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลวกลั บมาใชซ้ํา (Recycle) ก็เป น
ตัวอยางการสรางเครือขายในระดับทองถิ่นที่จะสนับสนุนการดําเนินงานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
ปญหา/อุปสรรค (Threaten)
การบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมไมมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งไมสามารถควบคุม
ขยะและมลพิ ษ จากภาคเอกชน การก อสร า งโครงสร างพื้ นฐาน เช น บ อ ฝ ง กลบ เตาเผาขยะ จะต อ ง
ระมัดระวังไมใหกระทบตอสภาพแวดลอม ประกอบกับที่ดินในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลฟากทามีจํานวนจํากัด
ทําใหการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมมีความซับซอนมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นประชาชนบางสวนยังขาดความรู
ความเขาใจที่ถูกตอง ยังสรางมลพิษหรือสิ่งแปลกปลอมแกสิ่งแวดลอมและยังขาดความรวมมือในการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม เชน ยังไมใหความรวมมือในการคัดแยกขยะ เปนตน
ผลการวิเคราะหสถานการณการพัฒนาดานการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
จุดแข็ง (Strength )
ผูบริห ารให ความสํ าคั ญ ในการสง เสริม การศึกษา โดยไดมีการวางรากฐานความพรอมในการจัด
การศึกษาตามเกณฑการประเมินความพรอมของกฎกระทรวงระดับความพรอมมากทั้งปจจัยดานงบประมาณ
แผนงานการจัดการศึกษา โครงสรางการบริหารจัดการ และบุคลากรตามโครงสราง นอกจากนั้น โครงสรางของ
เทศบาลตําบลฟากทา มีหนวยงานที่เอื้อตอการสนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยมีแนวทางการ
ส ง เสริ ม การศึ ก ษาโดยการก อสร า งศู น ยพัฒ นาเด็ก เล็ก เป น การสง เสริม การศึ กษาขั้น พื้น ฐานการสง เสริ ม
การศึกษาวัยเด็กกอนปฐมวัย ปจจุบันมีเด็กนักเรียน จํานวนอยู 23 คน ครูผูดูแลเด็ก จํานวน 2 คน แมบาน
จํานวน 1 คน
การกีฬาและนันทนาการเพื่อใหประชาชนทั่วไปไดออกกําลังกายใชเวลาวางใหเกิดประโยชนโดยไดจาก
กิจกรรมโครงการแขงขันกีฬา ๕ เหลา เทา แดง การแขงขันฟุตบอลระหวางหนวยงานสวนราชการ การเขารวม
การแขงขันกีฬาเบญจสัมพันธและนอกจากนี้ยังไดใหการสนับสนุนการจัดแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ
ผลการดําเนินงานทําใหประชาชนทั่วไปเยาวชนไดแสดงความสามารถดานกีฬาไดออกกําลังกายและ
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ

- 23 จุดออน (Weakens)
ภารกิจดานการศึกษาเปนงานใหมของเทศบาลตําบลฟากทา ถึงแมจะมีบุคลากรตามโครงสราง แต
จะต องอาศั ย ความรู ความสามารถและทั กษะในการบริ ห ารงานศึ ก ษาอย างสู ง ซึ่ ง ป จ จุ บัน บุ ค ลากรด า น
การศึกษายังขาดประสบการณและทักษะ นอกจากนั้น จากอัตราครูที่ยังขาดแคลน และคุณภาพของครูยังอยู
ในเกณฑเฉลี่ยต่ํา ยังทําใหการศึกษามีการพัฒนาที่ลาชา
โอกาส (Opportunity)
ในพื้นที่เทศบาลตําบลฟากทามีสถาบันการศึกษาในระดับตั้งแตระดับกอนวัยเรียน สวนระดับประถม
ศึ กษา มั ธ ยมศึ กษา และมี ส ถาบั นการศึก ษาที่เ ปดสอนทั้ง หลักสูต รสามัญ อยู ใ นพื้น ที่ทองถิ่น ใกลเ คีย ง
นอกจากนั้นประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลฟากทามีความรวมมือกันเปนอยางดี ซึ่งจะนําไปสูความรวมมือใน
การจัดการศึกษาใหประสบผลสําเร็จ
อนาคตทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนของเทศบาลตําบลฟากทา ผูบริหารใหความสําคัญในการ
สงเสริมการศึกษา โดยไดมีการวางรากฐานความพรอมในการจัดการศึกษาตามเกณฑการประเมินความพรอม
ของกฎกระทรวงระดับความพรอมมากทั้งปจจัยดานงบประมาณ แผนงานการจัดการศึกษา โครงสรางการ
บริหารจัดการ และบุคลากรตามโครงสราง นอกจากนั้น โครงสรางของเทศบาลตําบลฟากทา มีหนวยงานที่
เอื้อตอการสนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปญหา/อุปสรรค (Threaten)
การถ ายโอนภารกิ จ การศึ กษาขาดความชั ด เจนในกฏระเบี ย บ เรื่ องการจั ดการศึ ก ษาขององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น ความลาชาในการถายโอนทําใหกระทบตอแผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
การวิเคราะหสถานการณการพัฒนาดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
จุดแข็ง (Strength )
เทศบาลตําบลฟากทามีถนนที่เชื่อมตอกันทั้งหมด 14 เสน การคมนาคมที่สะดวกมีถนนที่สามารถ
ติดต อกั น ไดทุกสายทั่ วพื้ นที่ เทศบาลตํ าบลฟากทา มีบุคลากรที่มีความสามารถในการกอสราง ปรับปรุง
บํารุงรักษา โครงสรางพื้นฐานคอยดูแลอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนสามารถดูแลอํานวยความสะดวก
ใหกับประชาชนโดยทั่วถึง
ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพ ยจากน้ําทวมเทศบาลตําบลฟากทาไดมีโครงการกอสรางผนั ง
คอนกรี ตป องกั นน้ํ าท ว มซึ่ ง การพั ฒ นาด า นโครงสร า งพื้ น ฐานตามแนวทางการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง แก ไ ข
สาธารณูปโภค ใหสามารถตอบสนองและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนเนื่องจากสภาพพื้นที่ของ
เทศบาลตําบลฟากทาเปนพื้นที่ราบลุม เปนพื้นที่เสี่ยงภัย อุทกภัย นอกจากนี้ปญหาน้ําทวมยังสงผลกระทบตอ
ประชาชนในเรื่องของน้ําท วมขังทําเกิดน้ําเนาเสียส งกลิ่นเหม็นเทศบาลตําบลฟากทาไดแก ไขปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนดวยการจัดทํา

- 24 1. โครงการกอสรางผนังคอนกรีตปองกันน้ําทวม (ชวงที่ 2 บานวังขวัญหลังโรงยิม) หมูที่ 9 ต.ฟากทา
อ.ฟากทา จ.อุตรดิตถ 2. โครงการกอสรางผนังคอนกรีตปองกันน้ําทวม (ชวงที่ 3 โคงวังขวัญ) หมูที่ 9 ต.ฟาก
ทา อ.ฟากทา จ.อุตรดิตถ เพื่อแกไขปญหานี้ทะลักเขาทวมในพื้นที่ปองกันความเสียหายใหกับประชาชนบานวัง
ขวั ญ จํ า นวน 1๔6 ครั ว เรื อ นและได ดํ า เนิ น การแก ไ ขป ญ หาน้ํา ท ว มก อ สร า งคลองส ง น้ํ า ห วยน้ํ า ร อ งทํ า ให
ประชาชนไดรับความพึงพอใจตอการแกไขปญหาความเดือดรอน
จุดออน (Weakens)
ประสบการณการทํางานของชางผูควบคุมงานความระเอียดรอบคอบการดูแลเอาใจใสงานกอสรางแต
ละโครงการเปนการเอื้อประโยชนแกใหผูรับจางทุจริตในงานกอสรางการทํางานของภาครัฐและองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทําโดยแยกสวน และเปนพื้นที่คาบเกี่ยวระหวางทองถิ่นที่ไมบูรณาการรวมกันถนนสายหลักเปน
ของกรมทางหลวง ถนนสายรองเปนของเทศบาลตําบลฟากทา
โอกาส (Opportunity)
เทศบาลตําบลฟากทา ไดรับความสนใจจากหนวยงานภาครัฐในการดําเนินงานกอสรางและบํารุง
โครงสรางพื้นฐานในพื้ นที่เ ทศบาลตําบลฟากท า นอกจากนั้ นการให บริการสาธารณูปโภคพื้ นฐาน ไดแ ก
ประปา ไฟฟา สามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็วเพราะมีจํานวนผูใชบริการที่เพิ่มขึ้นทุกป ซึ่งสงผลให
หนวยงานผูใหบริการมีความ
คุมคาตอการดําเนินงานขยายเขตการใหบริการ อนึ่งไมเพียงแตหนวยงานภาครัฐที่ใหการสนับสนุน พัฒนา
โครงสรางพื้นฐานเพื่อพั ฒนาเทศบาลตําบลฟากทาเปน ทองถิ่น ที่มีพื้น ที่ไ มใหญมากนัก ทําใหการบริการ
โครงสรางพื้นฐานดําเนินการไดครอบคลุมแลวทุกพื้นที่ จึงสงผลใหความจําเปนในดานการกอสรางลดลง และ
คงเหลือเพียงภาระการบํารุงรักษาใหคงสภาพที่ใชงานไดเปนปกติซึ่งภาระในการบํารุงรักษานั้นมีคาใชจายไม
มาก ทําใหสามารถซอมบํารุงใหมีสภาพใชงานไดดีโดยตลอด
ปญหา/อุปสรรค (Threaten)
ระเบียบกฏหมายที่ยังไมเอื้อตอการปฏิบัติงานโครงสรางพื้นฐานที่รับผิดชอบ การขยายเขตบริการ
ไฟฟาและประปา อยูในอํานาจหนาที่ของการไฟฟาสวนภูมิภาค และการประปาเขตอยูนอกเหนือจากการ
ใหบริการ
ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบลฟากทา ไมสามารถเขาไปดําเนินการในสวนที่ซ้ําซอนกับ
หนวยงานอื่น สามารถดําเนินการไดเพียงการใหการสนับสนุนเครื่องมือและบุคลากรในการดําเนินงาน
เทานั้น

- 25 การวิเคราะหสถานการณการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
จุดแข็ง (Strength )
ผูบริหารเทศบาลตําบลฟากทาไดใหความสําคัญกับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ โดยไดกําหนดไวใน
นโยบายอยางชัดเจนที่จะมุงพัฒนาดานเศรษฐกิจของประชาชน เชน การสนับสนุนกลุมอาชีพ เชน กลุมทอผา
กลุมเลี้ยงไกไข กลุมปลูกผักปลอดสารพิษ กลุมอาหารโตะจีน กลุมทําขนม กลุมทําดอกไมจันทน เพื่อเปนการ
ปรับปรุงระบบการผลิต การสรางรายไดในชุมชน การบริหารจัดการและนอกจากนี้ยังเปนการสงเสริมการ
ทองเที่ยวเพื่อใหชุมชนมีรายไดจากนักทองเที่ยว โดยใหสามารถพึ่งตนเองได
ปจจุบันกลุมอาชีพในชุมชนเทศบาลตําบลฟากทามีทั้งหมด 10 กลุมอาชีพ
1. วิสาหกิจชุมชนกลุมทอผาชุมชนเทศบาลตําบลฟากทา
กอตั้งเมื่อ ป พ.ศ.2549
ประธานกลุม นางสมหมาย อินฟากทา
สมาชิกทั้งหมด 8 คน
2. กลุมเลี้ยงไกไขบานวังขวัญ
กอตั้งเมื่อ วันที่ 1 มีนาคม 2554
ประธานกลุม นางเยื้อน มูลคํา
สมาชิกทั้งหมด 81 คน
3. กลุมผูเลี้ยงไกไขบานบุง(สองคอน)
กอตั้งเมื่อ วันที่ 1 มีนาคม 2554
ประธานกลุม นางสาวสมจิตร ใบผุย
สมาชิกทั้งหมด 105 คน
4. กลุมปลูกผักปลอดสารพิษเทศบาลตําบลฟากทา
กอตั้งเมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ 2554
ประธานกลุม นางแดง จันโสดา
สมาชิกทั้งหมด 22 คน
5. กลุมประดิษฐของชํารวยเทศบาลตําบลฟากทา
กอตั้งเมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2554
ประธานกลุม นางสด รักสัจจา
สมาชิกทั้งหมด 22 คน
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กอตั้งเมื่อ วันที่ 24 มิถุนายน 2554
ประธานกลุม นางสุวิมล สีสะเกตุ
สมาชิกทั้งหมด 17 คน
7. กลุมดอกไมจันทน และดอกไมประดิษฐเทศบาลตําบลฟากทา
กอตั้งเมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ 2554
ประธานกลุม นางสีจันทร ดามัง
สมาชิกทั้งหมด 23 คน
8. กลุมทําน้ํายาอเนกประสงค(กลุมผูสูงอายุ)บานวังขวัญ
กอตั้งเมื่อ ป พ.ศ.2552
ประธานกลุม นางเยื้อน มูลคํา
สมาชิกทั้งหมด 17 คน
9. กลุมแปรรูอาหารและทําขนมเทศบาลตําบลฟากทา
กอตั้งเมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ พ.ศ.2554
ประธานกลุม นางเยื้อน มูลคํา
สมาชิกทั้งหมด 23 คน
10. กลุมโตะจีนแมบานเทศบาลตําบลฟากทา
ประธานกลุม นางแดง จันโสดา
จะเห็นไดวาทั้ง 10 กลุมอาชีพของเทศบาลตําบลฟากทานั้นจะเนนในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และ
ตามนโยบายของรัฐบาลคือการใหแกไขปญหาความยากจน
- สถานะทางการคลังมั่นคง
- มีผลิตภัณฑพื้นบาน (ผาทอมือ) ที่สวยงาม
- ผลผลิตดานการเกษตร (มะขามหวาน) ที่มีคุณภาพ
- ไดรับการสนับสนุนในการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล จากองคกรเอกชนและจากประชาชนใน
พื้นที่
จุดออน (Weakens)
ประชาชนยังขาดความรูในการประกอบอาชีพ มีภารหนี้สินมาก ยังมีการอพยพไปหาทํางานในเมือง
ใหญประชาชนในชุมชนยังมีความคิดที่จะเขาไปทํางานในเมืองใหญ การผลิตสินคายังไมไดมาตรฐานทั้งหมด
และสินคาที่ผลิตไดยังขาดศูนยจําหนายสินคารองรับ
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- ขาดวัตถุดิบในขบวนการผลิตในทองถิ่น
- หางไกลตลาดรองรับผลผลิต
- ยังไมมีหนวยงานสนับสนุนการทองเที่ยวที่จะรองรับการทองเที่ยว การจําหนายผลผลิต
- วัสดุ อุปกรณ และเครื่องใชในองคกรมีจํานวนนอย ไมเพียงพอตอการดําเนินงาน
โอกาส (Opportunity)
ประชาชนประกอบอาชีพที่แตกตางกันออกไป เชน การทําอาชีพเสริมตาง ๆ เพื่อพัฒนาอาชีพและ
รายได เทศบาลจัดการฝกอบรมอาชีพเสริมและสงบุคลากรไปศึกษาดูงานในที่ตางเพื่อนํามาพัฒนาทองถิ่นของ
ตนเอง
- มีทรัพยากรธรรมชาติ ปาไม ดิน น้ําที่อุดมสมบูรณ
- ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกพืช และเลี้ยงสัตว ปลูกไมผล สามารถสง
เสริมใหดําเนินกิจการในรูปของเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง และเทศบาล
ตําบลฟากทาไดจัดตั้งกลุมอาชีพตาง ๆ ถือเปนโอกาสในการพัฒนากลุมอาชีพและการสรางรายไดใหกับ
ประชาชน
ปญหา/อุปสรรค (Threaten)
เทศบาลตําบลฟากทายังขาดบุคลากรผูมีความรูความสามารถที่ใหความรูแกประชาชน ประชาชนยัง
ขาดความรูความสามารถในการประกอบอาชีพ ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณในการดําเนินงาน
- ระยะทางการคมนาคมทางการเกษตรที่อยูไกลไมสะดวก ทําใหเกิดการลาชา ในการขนสงสินคา
- ประชาชนไมมีที่ทํากินหรือ ไมมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทํากิน
- ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ํา แตตนทุนการเกษตรมักมีราคาแพงทําใหเกษตรกรขาดแคลน
เงินทุนในการประกอบอาชีพ
การวิเคราะหสถานการณการพัฒนาดานสังคม
จุดแข็ง (Strength )
รัฐบาลปจจุบันสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาและพัฒนาสังคมของชุมชน
สงผลใหชุมชนมีความเขมแข็ง มีความสามัคคี มีวินัยและจิตสํานึกที่จะรวมกันพัฒนาชุมชนของตนเองมากขึ้น
ปญหาที่ทําใหสังคมมีปญหาในปจจุบันคือ ปญหายาเสพติดซึ่งมีผลกระทบตอความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนซึ่งในการดําเนินการแกไขปญหานั้นตองเนนใหทุกภาคทั้งภาครัฐและเอกชนเขามารวม
กันแกไขปญหา
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นโยบายอย า งชั ดเจนที่ จ ะพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต ของประชาชน โดยเฉพาะอย างยิ่ ง เยาวชน ผู พิการ หรื อ
ผูดอยโอกาส นอกจากนั้นเทศบาลตําบลฟากทา เทศบาลตําบลฟากทาไดจัดตั้งชมรมผูสูงอายุ มีหนวยงานที่
ทําหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยตรงในดานสวัสดิการสังคมและนอกจากนั้ น
เทศบาลตําบลฟากทายังมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการแกไขปญหาสังคมทางดานตางๆเชน ผูสูงอายุ ปญหาผู
พิการ ป ญ หาดานสาธารณะสุข ปญ หาผูปวยที่เ ปน โรคตางๆ โรคที่ติดตอและไมติดตอ ประชาชนมีความ
สมานฉันทไมมีความแตกแยกในการนับถือศาสนา และมีความสามารถในวิชาชีพสามารถ และการรวมเปน
กลุมอาชีพที่เขมแข็ง
จุดออน (Weakens)
การเอารัดเอาเปรียบทางสังคม ประชาชนยังมีทัศนคติตอผูดอยโอกาสและผูพิการ ในสวนของการ
เสริมสรางสุขภาพ ยังขาดแคลนผูเชี่ยวชาญทางการแพทยดานสุขภาพอนามัย ปญหาโรคติดตอไดแก ปญหา
โรคไม ติดตอ จํ านวนผูปวยที่ เป นโรคติ ดตอ และจํานวนผูปวยที่เ ปน โรคไมติดตอ เชน ความดัน เปาหวาน
โรคหัวใจ และนอกจากนั้นยังมีปญหาเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนยังขาดความสนใจในหลักธรรมคําสอน
ของศาสนา
โอกาส (Opportunity)
เทศบาลตํ า บลฟากท า มี พื้ น ที่ ข นาดเล็ ก สามารถดู แ ลได อ ย า งทั่ ว ถึ ง ทั้ ง ทางด า นสาธารณู ป โภค
สาธารณู ปการการบริหารจัดการ การบริการทางสาธารณสุ ข การบริการดานโครงสรางพื้ นฐานที่ส ามารถ
ใหบริการประชาชนไดอยางรวดเร็ว ไดรับโอกาสและความชวยเหลือจากรัฐบาลในเรื่องเบี้ยยังชีพและการดูแล
ผูดอยโอกาสทางสังคม จํานวนผูสูงอายุที่ไดรับเบี้ยยังชีพ จํานวน 136 คน จํานวนผูพิการที่ไดรับเบี้ยยังชีพ
จํานวน 23 คน
ปญหา/อุปสรรค (Threaten)
การยายถิ่นฐานของประชาชนยายทะเบียนบานไปอยูที่อื่น แตตัวบุคคลยังอยูในเขตเทศบาล ทําให
เกิดปญหาประชากรแฝง หรือมีชื่ออยูในเขตเทศบาลแตตัวบุคคลอยูที่อื่น การสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูพิการ และ
การสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอายุไมสามารถดําเนินการไดเต็มที่ เนื่องจากกฏระเบียบของทางราชการ การ
เบิกจายคาใชจายมีขอปฏิบัติที่ยุงยากซ้ําซอนและไมสามารถที่จะจายเบี้ยยังชีพใหได จึงสงผลใหเกิดปญหา
การดูแลบุคคลเหลานี้ไมทั่วถึง และทางดานสาธารณะสุขดานสุขภาพอามัยไมสามารถที่จะตรวจเช็คไดเพราะ
ไมมีขอมูลบุคคลเหลานี้ ทั้งดานโภชนาการ การออกกําลังกายและการพักผอน เยาวชนรับเอาวัฒนธรรม
ตางชาติมาถือปฏิบัติซึ่งสงผลใหประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่นไดรับความสนใจนอยลง
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จุดแข็ง (Strength )
ดานการเมืองและการบริหารเทศบาลตําบลฟากทาไดมีแนวทางในการดําเนินงานดวยการ
ปรั บ ปรุ ง สมรรถนะการบริ ห ารงานให มี ความคลองตัว ใหส ามารถตอบสนองความต องการของประชาชน
นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาระบบประชาธิปไตยชั้นพื้นฐานระดับรากหญาโดยใหประชาชนมีสวนรวมในกร
พัฒนาโดยไดจัดกิจกรรม การจัดทําแผนชุมชน การอบรมสงเสริมและเผยแพรความรูดานกฎหมายสําหรับ
ประชาชน กิจกรรมปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหมและวันสงกานตการรวมงานรัฐพิธีหรือ
วันสําคัญของชาติจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแกบุคลากรนอกจากนี้ยังไดสนับสนุนการดําเนินงาน
ของหนอยงาน เชน อุดหนุนงบประมาณใหกับกิ่งกาชาด การจัดงานรัฐพิธีตางๆของอําเภอฟากทา อุดหนุนการ
ดํ า เนิ น งานของเหล า กาชาดจั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ เ พื่ อ บรรเทาทุ ก ข แ ละช ว ยเหลื อ ประชาชนผู ป ระสบภั ย และ
ผูดอยโอกาสในจังหวัดอุตรดิตถ
เทศบาลตําบลฟากทาเปนชุมชนเปนหนึ่งเดียว และการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาการเมือง
ทองถิ่นเปนเอกภาพ มีแนวโนมที่จะพัฒนาการบริหารและการบริการใหดี และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อ
ตอบสนองตามนโยบายของรัฐบาลและตอบสนองความตองการของประชาชนไดดีมีคุณภาพยิ่งขึ้น เนื่องจาก
ปจจุบันมีระบบการตรวจสอบในการทํางานของภาครัฐมากขึ้น โดยนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหาร
จัดการ
ในทางการเมืองเทศบาลตําบลฟากทาเปนสังคมชนบท แตในขณะเดียวกันประชาชนก็มีความตื่นตัว
ทางการเมืองคอนขางสูงเชนเดียวกัน ความรวมมือทางการเมืองของประชาชนไดสงผลใหเกิดความไววางใจ
กันระหวางประชาชนกับเทศบาลตําบลฟากทา รางวัลตาง ๆ และรางวัลการเชิญชวนใหผูมีสิทธิเลือกตั้งไปใช
สิทธิ ซึ่งมีจํานวน 73 % เปนหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงผลของความรวมมือและไววางใจกันของประชาชน
นอกจากนั้นความสัมพันธระหวางคณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลฟากทา เปนไปในลักษณะที่
เสริมประสิทธิภาพซึ่งกันและกัน และมีความสั มพันธและประสานงานกั นอยางดี จึงสงผลให การเมืองใน
เทศบาลตําบลฟากทามีความเขมแข็ง ในดานการบริหาร ผูบริหารไดเนนการทํางานแบบมีสวนรวม โดยยึด
หลักคิดการทํางานเชิงยุทธศาสตรที่เนนผลงานเปนหลัก การกําหนดแผนงาน โครงการ และเปาหมายการ
ทํางาน เปนการกําหนดรวมกันของทุกฝาย ทั้งฝายบริหาร สภา ขาราชการ และประชาชน นอกจากนั้น
ขาราชการและเจาหนาที่มีความพรอมในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และเปนผูมี
ประสบการณและมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในสาขาที่รับผิดชอบ
- บุคลากรในองคกรมีศักยภาพในการดําเนินงาน สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ในองคกร มีวัสดุ อุปกรณ และเครื่องใชสํานักงานที่ทันสมัย
- มีการแบงสายการบังคับบัญชา และการแบงสวนการทํางานที่ชัดเจน
- บุคลากรในองคกรมีความสามัคคี เปนอันหนึ่ง อันเดียวกัน
- มีการกําหนดวิสัยทัศน เพื่อพัฒนาองคกรอยางชัดเจน
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จุดออน (Weakens)
ในดานการเมือง ถึงแมประชาชนจะตื่นตัวและเขามามีสวนรวมในทางการเมืองสูง แตเยาวชนยังขาด
ความเขาใจในประเด็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ และยังขาดความเขาใจในการเมืองการปกครอง เปน
หนวยงานที่ตองตอบสนองตอนโยบายผูบริหารซึ่งสนองตอปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่น
ซึ่งวิธีการดําเนินการดังกลาวจะตองอาศัยความรวมมือกันระหวางองคกรภายใน แตอยางไรก็ตาม คานิยมใน
การดําเนินงานแบบเดิม ซึ่งเนนการทํางานแบบภาคสวนยังปรากฏเปนปญหาในการประสานงานภายในอยู
บาง ซึ่งสงผลกระทบ
ในการบริหารจัดการในภาพรวม ทั้งนี้ไดมีการพัฒนาการความรวมมือดีขึ้นตามลําดับ นอกจากนั้น ในการ
บริหารจัดการที่ตองการความรวดเร็วทันเหตุการณ จะตองมีเครื่องมือใชในการบริหารจัดการที่พรอม แตจาก
การสํารวจ
พบวาเทศบาลตําบลฟากทา ยังขาดเครื่องมือเครื่องใชในการบริหารงาน เชน ยานพาหนะ อุปกรณซอมบํารุง
เครื่องจักรกล และเครื่องใชสํานักงาน ที่จะใชในการอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
โอกาส (Opportunity)
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องค ก รปกครองท อ งถิ่ น ได ใ ห อํ า นาจท อ งถิ่ น ในการบริ ห ารจั ด การองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ในการ
ดําเนินงานเพื่อแกไขปญหา และความตองการของทองถิ่น นอกจากนั้นกระแสความคิดเห็นเรื่องการทํางาน
แบบมีสวนรวมของประชาชน และกระแสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ไดรับความนิยมไปทั่วโลก ทํา
ใหประชาชนเริ่มมีแนวความคิดในการเขามามีสวนรวมในการตัดสินหรือใหขอเสนอแนะแกองคกรปกครอง
ทองถิ่นในการดําเนินกิจการขององคกรปกครองทองถิ่น
ปญหา/อุปสรรค (Threaten)
การจัดสรรงบประมาณใหแ กองคกรปกครองทองถิ่น โดยรัฐบาลกลางยังขาดความแนนอน ทําให
องคกรปกครองทองถิ่นไมสามารถวางแผนดําเนินงานไดในระยะยาว นอกจากนั้น ความสัมพันธระหวาง
องคกรปกครองทองถิ่น กับสวนราชการอื่น เชนสวนกลางสวนและภูมิภาค ยังเปนลักษณะของการควบคุมโดย
กฏระเบียบ ทองถิ่นไมมีอิสระในการดําเนินงานที่จะตอบสนองตอปญหา และความตองการของประชาชน
อยางแทจริง ยังมีปญหาความเหลื่อมล้ําของอํานาจหนาที่ระหวางหนวยงาน โดยเฉพาะระเบียบราชการของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นยังมีหลายฉบับที่ตองแกไข เพราะการยกเวนระเบียบราชการไดเปนอํานาจ
จากกรม หรือผูวาราชการจังหวัด จึงมักมีการยกเวนระเบียบเฉพาะบางโครงการที่สั่งการมาจากสวนกลาง
เทานั้น แตไมใชความตองการที่แทจริงของประชาชนหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่

6. ภารกิจหลัก...
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6. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่เทศบาลจะดําเนินการ
นําภารกิจที่ไดวิเคราะหตามขอ 5 นํามากําหนดภารกิจหลัก และภารกิจรอง เชน เทศบาลตําบล
ฟากทา วิเคราะหแลวพิจารณาวาภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่ตองดําเนินการ ไดแก
ภารกิจหลัก
1. ภารกิจการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย
2. ภารกิจการบริการทั่วไป
3. ภารกิจดานการพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
4. ภารกิจดานการศึกษา
5. ภารกิจดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
6. ภารกิจดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7. ภารกิจดานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ๓มิปญญาทองถิ่นและ
การกีฬา
8. ภารกิจดานการสาธารณสุข สุขาภิบาลและการอนามัย
9. ภารกิจดานผังเมืองและการควบคุมการกอสราง
10. ภารกิจดานสวัสดิการสังคม
11. ภารกิจดานการสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาน
12. ภารกิจดานสวนสาธารณะและสถานที่พักผอนหยอนใจ
13. ภารกิจดานการวางแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได
14. ภารกิจการบริหารและจัดการองคกร
15. ภารกิจการบริหารขอมูลสารสนเทศ
ภารกิจรอง
1. ภารกิจดานการพาณิชยการและการลงทุน
2. ภารกิจดานสถานธนานุบาลหรือสถานสินเชื่อทองถิ่น
3. ภารกิจดานการขนสงและวิศวกรรมจราจร

7. สรุปปญหา...
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7. สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง
เทศบาลตําบลฟากทา เปนเทศบาลประเภทสามัญตามบทเฉพาะกาลแหงประกาศ ก.ท. เรื่อง
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสรางสวนราชการระดับตําแหนงของเทศบาล พ.ศ. 2558 ขอ 19 โดยกําหนด
โครงสรางการแบงสวนราชการออกเปน 6 สวน ไดแก
1) สํานักปลัดเทศบาล
2) กองคลัง
3) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
4) กองชาง
5) กองการศึกษา
6) กองการประปา
ทั้งนี้ เพื่อใหเทศบาลตําบลฟากทา มีบุคลากรที่เพียงพอตอการปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จลุลวงไดอยาง
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล จึงมีความจําเปนตองขอกําหนดตําแหนงขึ้นใหมเพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่ม
มากขึ้น และแกไขปญหาการบริหารงานภายใน สํานัก/กอง ของเทศบาลตําบลฟากทา จึงไดกําหนดกรอบ
อัตรากําลัง ขาราชการ จํานวน 17 อั ตรา พนักงานจางตามภารกิจ (ผู มีคุณวุ ฒิ) จํานวน 5 อัตรา
พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีทักษะ) จํานวน 5 อัตรา พนักงานจางทั่วไป จํานวน 13 อัตรา รวมกําหนด
ตําแหนงเกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้น จํานวน 40 อัตรา

8. โครงสรางการ...
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8. โครงสรางการกําหนดสวนราชการ
จากสภาพปญหาของเทศบาลตําบลฟากทาดังกลาว เทศบาลตําบลฟากทามีภารกิจอํานาจ
หนาที่ที่จะตองดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวภายใตอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ เทศบาล
พ.ศ. 2496 และแกไ ขเพิ่มเติมถึ ง (ฉบั บที่ 13) พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้น ตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 โดยมีการกําหนดโครงสรางสวนราชการ ดังนี้
8.1 โครงสรางสวนราชการ
โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน
1. สํานักปลัดเทศบาล
1.1 งานธุรการ
1.2 งานบริหารงานทั่วไป
1.3 งานวิเคราะหนโยบายและแผน
1.4 งานนิติการ
1.5 งานการเจาหนาที่
1.6 งานทะเบียนราษฎร
1.7 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.8 งานพัฒนาชุมชน
2. กองคลัง
2.1 งานธุรการ
2.2 งานการเงินและบัญชี
2.3 งานจัดเก็บและพัฒนารายได
2.4 งานพัสดุและทรัพยสิน

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม
1. สํานักปลัดเทศบาล
1.1 งานธุรการ
1.2 งานบริหารงานทั่วไป
1.3 งานวิเคราะหนโยบายและแผน
1.4 งานนิติการ
1.5 งานการเจาหนาที่
1.6 งานทะเบียนราษฎร
1.7 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1.8 งานพัฒนาชุมชน
2. กองคลัง
2.1 งานธุรการ
2.2 งานการเงินและบัญชี
2.3 งานจัดเก็บและพัฒนารายได
2.4 งานพัสดุและทะเบียนทรัพยสิน

3. กองชาง
3.1 งานธุรการ
3.2 งานสาธารณูปโภค
3.3 งานสวนสาธารณะ

3. กองชาง
3.1 งานธุรการ
3.2 งานสาธารณูปโภค
3.3 งานสวนสาธารณะ

หมายเหตุ

4. กองสาธารณสุข...

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
4.1 งานธุรการ
4.2 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4.3 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม

5. กองการศึกษา
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4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

หมายเหตุ

4.1 งานธุรการ
4.2 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4.3 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม

5. กองการศึกษา

5.1 งานบริหารการศึกษา
5.1 งานบริหารการศึกษา
5.2 งานการศึกษาปฐมวัย
5.2 งานการศึกษาปฐมวัย
5.3 งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และ 5.3 งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
ภูมิปญญาทองถิ่น
และภูมิปญญาทองถิ่น
5.4 สถานศึกษาในสังกัด

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลฟากทา
- งานบริหารทั่วไปของศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก
- งานจัดการเรียนการสอน
- งานการเงิน/บัญชี และพัสดุ

6. กองการประปา
6.1 งานผลิตและการบริการ
6.2 งานการเงินและบัญชี
6.3 งานจัดเก็บและพัฒนารายได

6. กองการประปา
6.1 งานผลิตและการบริการ
6.2 งานการเงินและบัญชี
6.3 งานจัดเก็บและพัฒนารายได

การกําหนดสวนราชการ และภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบของแตละสวนราชการ
ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป (พ.ศ. 2561 – 2563) ดังรายละเอียดแนบทายนี้
1. สํานักปลัดเทศบาล มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และ
ราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของฝาย หรือสวนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเรงรัด
การปฏิบัติราชการของสวนราชการในเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของ
เทศบาล โดยรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังนี้
1.1 งานบริหารงานทั่วไป มีหนาที่เกี่ยวกับ งานบริหารจัดการภายในสํานักงานและการ
บริหารราชการทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติตามแตจะไดรับคําสั่งโดยไมจํากัดขอบเขตหนาที่ เชน
การศึกษาเกี่ยวกับขอมูล สถิติ การรายงาน ชวยวางแผนและติดตามงาน การติดตอนัดหมาย จัดงานรับรอง
และงานพิธีตาง ๆ เตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรบการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุม
ทางวิชาการ และรายงานอื่น ๆ ทําเรื่องติดตอกับหนวยงานและบุคคลตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งหัวหนาสวนราชการ และงานอื่นที่
เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย

- 35 1.2 งานวิเคราะหนโยบายและแผน มีหนาที่เกี่ยวกับ การจัดทําแผนงาน หรือโครงการ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการตาง ๆ ซึ่งอาจเปนนโยบาย แผนงานและโครงสราง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือการจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
อาจเปนนโยบายแผนงานของเทศบาล แผนงานระดับอําเภอ แผนงานระดับจังหวัด และแผนงานระดับชาติ
แลวแตกรณี และงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
1.3 งานนิติการ
มีหนาที่เกี่ยวกับ จัดทํารางเทศบัญญัติตามกฎหมาย ระเบียบ
งานดําเนินการรับ – ดําเนินการเรื่องรองเรียน – รองทุกข งานจัดทําทะเบียนคุมงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน –
รองทุกขตาง ๆ ของเทศบาลตําบลฟากทา ดานดําเนินการทางคดีแพง คดีอาญาและทางวินัยของพนักงาน
เทศบาลและลูกจาง งานตรวจสอบความถูกตองของการขออนุมัติดําเนินการตามเทศบัญญัติ กอนการบังคับ
ใช งานที่มีปญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ เทศบัญญัติตาง ๆ ของเทศบาลตําบลฟากทา งานตินิกรรม/
สัญญาอื่น ๆ และงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
1.4 งานประชาสัมพันธ มีหนาที่เกี่ยวกับ ใหบริการดานประชาสัมพันธ ติดตอ ตอนรับ
ชี้แจง และอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอ ควบคุมรับผิดชอบและดําเนินการออกเสียงตามสายเพื่อเผยแพร
ดังกลาว ปฏิบัติง านเผยแพร แจกจ ายขาวสารและเอกสารใหความรู ในดานตาง ๆ สํารวจ รวบรวม รับฟ ง
ความคิดเห็นของประชาชน จัดปาฐกถา อภิปราย สัมมนา จัดนิทรรศการเผยแพรผลงานและนโยบายของ
เทศบาลและรัฐบาล บริการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ สํารวจกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ประชาสั ม พั น ธ นํ ามาประมวลสรุ ปเพื่ อเสนอแนะฝายบริห าร ศึกษา คน ควาเรื่องตาง ๆ ประกอบการ
วิเคราะห วิจัย วางแผนงานการประชาสัมพันธ และเพื่อประกอบการพิจารณาวางหลักเกณฑ ปรับปรุงแกไข
ระเบียบวิธีการปฏิบัติตาง ๆ เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ และงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
1.5 งานการเจาหนาที่ มีหนาที่เกี่ยวกับ ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสอบ การออกคําสั่ง
เกี่ยวกับการบรรจุแตงตั้งและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับงานบุคคล จัดทําแกไข เปลี่ยนแปลงบัญชีขอถือจายเงินเดือน
ของพนักงานเทศบาลและลูกจางของเทศบาล การขอกําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือน การจัดระบบงาน
การสรรหา การสอบ และบรรจุแตงตั้ง โอน ยาย การเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนตําแหนง การพัฒนาและ
สงเสริมสมรรถภาพขาราชการ การพิจารณาดําเนินการทางวินัยขาราชการ การดําเนินเรื่องการขอรับบําเหน็จ
บํานาญและเงินทดแทน การจัดทํา แกไข เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับประวัติการรับราชการ การประเมินผลงาน
บุคคล และงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
1.6 งานทะเบียนราษฎร มีหนาที่เกี่ยวกับ งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎรและ
บัตรประจําตัวประชาชน งานจัดเตรียมการเลือกตั้งและดําเนินการเลือกตั้ง และงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่
ไดรับมอบหมาย

- 36 1.7 งานป อ งกั นและบรรเทาสาธารณภั ย มี หน าที่ เ กี่ ย วกั บงานรัก ษาความปลอดภั ย
ของสถานที่ราชการ งานปองกันและระงับอั คคีภัย งานวิเคราะหและพิจารณาทําความเห็น สรุปรายงาน
เสนอแนะรวมทั้ ง ดํ าเนิ นการด านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปองกัน และระงับอัคคีภัยธรรมชาติ
และสาธารณภั ยอื่น ๆ งานตรวจสอบควบคุ มดูแลในการจั ดเตรียมและอํานวยความสะดวกในการปองกั น
บรรเทาและระงับสาธารณภัยตาง ๆ งานจัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานฝกซอมและดําเนินการ
ตาม
แผนงานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร งานการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และงาน
อื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
1.8 งานพัฒนาชุมชน มีหนาที่เกี่ยวกับ งานดานวิชาการพัฒนาชุมชน ซึ่งมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และสันทนาการ การ
อนามัยและสุขาภิบาล การปกครองทองถิ่นและความเจริญดานอื่น ๆ โดยเปนผูประสานงานระหวางสวน
ราชการและองค การอื่ น ๆ ที่เ กี่ ยวข อง เพื่อชวยเหลือประชาชนในทองถิ่นทุกดาน และปฏิบัติห นาที่อื่นที่
เกี่ยวของ
2. กองคลัง มีหนาที่ความรับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้
2.1 งานธุรการ มีหนาที่เกี่ยวกับ งานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียมและใหบริการ
เรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ ติดตอและอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ งานสาธารณกุศลของเทศบาลและ
หนวยงานตางๆ ที่ขอความรวมมือ งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ งาน
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผูทําคุณประโยชน งานจัดทําคําสั่งและ
ประกาศของเทศบาล งานการลาพักผอนประจําป และการลาอื่น ๆ งานสวัสดิการของกองหรือฝาย งาน
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับรายไดและแนะนําอํานวยความสะดวกแกประชาชน และงานอื่นเกี่ยวของหรือตามที่
ไดรับมอบหมาย
2.1 งานการเงินและบัญชี มีหนาที่เกี่ยวกับ งานตรวจสอบการเบิกจายเงินทุกประเภท
งานควบคุมและจัดทําทะเบียนงบประมาณรายจาย งานจัดทําเช็คและจัดเก็บเอกสารการจายเงิน งานการ
จายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคูจาย งานจัดทําบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวของทุกประเภท งานจัดทํา
รายงานประจํา ประจําเดือน ประจําป และรายงานอื่นๆ งานจัดทําสถิติรายรับ และรายจายจริง ประจําป
งบประมาณ งานจัดทํางบประมาณการรายรับ และรายจายประจําปงบประมาณ จัดทําสถิติรายรับและ
จายเงินนอกงบประมาณ จัดทําสถิติเกี่ยวกับการรับ และจายเงินสะสม จัดทําสถิติเกี่ยวกับการรับและจายเงิน
อุดหนุน การรายงานสถิติการคลังประจําป และการใหบริการขอมูลทางดายสถิติการคลัง และงานอื่นที่
เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย

- 37 2.2 งานพั สดุ และทะเบียนทรัพย สิน มี หน าที่เกี่ ยวกับ งานซื้อการจ าง งานการซอม
บํารุ งรักษา งานการจัดทํ าทะเบี ยนพัสดุ งานการตรวจสอบการรับจายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ งานการ
จําหนายพัสดุ งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
2.3 งานจัดเก็บและพัฒนารายได มีหนาที่เกี่ยวกับงานผลประโยชน งานพัฒนารายได
งานพัฒนาทองที่ งานเรงรัดรายได งานการจัดเก็บภาษีของเทศบาลทุกประเภท คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต
คาปรับ และงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
3. กองชาง มีหนาที่หลักในดานบริหารงานวิศวกรรม งานผังเมือง งานสาธารณูปโภค
งานสถานที่และไฟฟาสาธารณะ งานสวนสาธารณะ และงานธุรการ นอกจากนี้ยังมีหนาที่หลักในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ ตลอดจนงานที่ไดรับถายโอนและงานอื่นที่ไดรับมอบหมาย โดยมีวัตถุประสงค
หลักเพื่อใหประชาชนที่อยูในเขตเทศบาลฯ ไดรับความสะดวกสบายปลอดภัย และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต
ใหดีขึ้น
3.1 งานสาธารณูปโภค มีหนาที่เกี่ยวกับ งานดานการกอสรางอาคาร ถนน สะพาน ทางเทา
เขื่ อน และสิ่ ง ติ ดตั้ ง อื่ น ฯลฯ งานวางโครงการและควบคุ ม การก อสร าง งานซ อมบํ า รุ ง รั กษาอาคาร ถนน
สะพาน เขื่อน ทางเทา งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่ งานปรับปรุงแกไขและปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ งาน
ให คําปรึ กษาแนะนํ าหรื อตรวจสอบเกี่ ยวกับงานกอสราง งานควบคุมพัส ดุ งานดานโยธา งานประมาณ
ราคา งานซอมบํารุงรักษา งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
3.2 งานผังเมือง มีหนาที่เกี่ยวกับงานจัดทําผังเมืองรวม งานจัดทําผังเมืองเฉพาะ
งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน
งานสํารวจรวบรวมขอมูลทางดานผังเมือง งานอนุรักษสิ่งแวดลอมทางบก ทางน้ํา งานตรวจสอบโครงการ
พัฒนาผังเมือง งานใหคําปรึกษาดานผังเมือง งานใหคําปรึกษาดานสิ่งแวดลอม งานควบคุมใหปฏิบัติตามผัง
เมืองรวม งานวิเคราะหวิจัยงานผังเมือง งานวิเคราะหวิจัยดานสิ่งแวดลอม งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์
ที่ดิน งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
3.3 งานสถานที่หรือไฟฟาสาธารณะ มีหนาที่เกี่ยวกับ งานออกแบบ จัดสถานที่ ติดตั้ง
ไฟฟา ทั้งงานรัฐพิธี ประเพณีและงานอื่นๆ งานประมาณการ งานจัดสถานที่เนื่องในงานรัฐพิธี ประเพณี และ
งานอื่นๆ งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณเกี่ยวกับการจัดสถานที่ งานสํารวจออกแบบและคํานวณอุปกรณไฟฟา
งานควบคุมการกอสรางในการติดตั้งอุปกรณไฟฟา งานซอมบํารุงการไฟฟาในเขตเทศบาลงานใหคําปรึกษา
แนะนําตรวจสอบในดานการไฟฟา และงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
งานจั ด สถานที่ พั ก ผ อ นหย อ นใจ เช น
3.4 งานสวนสาธารณะ มี ห น า ที่ เ กี่ ย วกั บ
สวนสาธารณะ สวนสั ตว สวนหยอม ฯลฯ งานควบคุมดูแล บํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ งานดูแ ล
บํารุงรักษาตนไม พันธุไมตาง ๆ งานจัดทํา ดูแลรักษาเรือนเพาะชําและขยายพันธุไมตาง ๆ งานประดับ ตกแตง
สถานที่อาคารเกี่ยวกับการใชพันธุไมตาง ๆ งานใหคําแนะนําเผยแพรทางดานภูมิสถาปตย งานประมาณราคา
ดานภูมิสถาปตย งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
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งานสารบรรณ งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงานและใหบริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ
ติดตอและอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผูบริหาร
และพนักงานเทศบาล งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ งานรักษาความ
ปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผูทํา
คุณประโยชน งานจัดทําคําสั่งและประกาศ งานรับเรื่องราวรองทุกขและรองเรียน งานพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือนพนักงาน ลูกจาง และการใหบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ งานการลาพักผอนประจําปและการลาอื่น
ๆ งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีหนาที่กํากับดูแลและบริหารงานในการปฏิบัติ
ราชการของกองสาธารณสุ ข และสิ่ ง แวดล อม ใหเ ป น ไปตามเจตนารมยข องกฎหมายที่เ กี่ ยวข อง กํ าหนด
แนวทางปฏิบัติตลอดจนประสานแผนการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายหลักของผูบริหารทองถิ่น ประสาน
การดําเนินงานกับภาครัฐและเอกชนพรอมทั้งปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย โดยแบงงาน
ภายในสวนราชการดังนี้
4.1 งานธุรการ มีหนาที่ที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียมและใหบริการ
เรื่องสถานที่ วั สดุอุปกรณ การติดตอและอํ านวยความสะดวกในดานตาง ๆ งานการประสานเกี่ยวกับการ
ประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสาร
สําคัญของทางราชการ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเหรียญจักรพรรดิมาลาและผูทําคุณประโยชน
งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานจัดทําคําสั่งและประกาศของเทศบาล
งานรับเรื่องราวรองทุกขและรองเรียน งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจาง และการใหบําเหน็จ
ความชอบเปนพิเศษ งานลาพักผอนประจําป และลาอื่น ๆ และงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
4.2 งานป อ งกั น และควบคุ ม โรคติ ด ต อ มี ห น า ที่ เ กี่ ย วกั บ งานด า นส ง เสริ ม สุ ข ภาพ
งานรักษาพยาบาล ผูเจ็บไขไดปวย ดังนี้
1. ปฏิบัติการหรือใหบริการทางการแพทย ซึ่งเกี่ยวของโดยตรงตอชีวิต สุขภาพและอนามัย
ของประชาชน หรือปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคแกประชาชน งานวิเคราะห วิจัยและชันสูตรโรค
งานวางแผนทางวิ ช าการแพทย งานตรวจแนะนํา ให คําปรึกษาในวิช าการแพทย งานใหก ารศึ กษาและ
ฝกอบรมดานการแพทยหรือการสาธารณสุขแกแพทย หรือเจาหนาที่ทางการสาธารณสุข หรือเจาหนาที่อื่นที่
เกี่ยวของ หรือบริหารงานในฐานะผูอํานวยการโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล ซึ่งตําแหนงตาง ๆ เหลานี้มี
ลักษณะ ที่จําเปนตองใชผูที่มีความรูความชํานาญในทางวิชาการ หรือผูประกอบวิชาชีพทางการแพทย

- 39 2. การพยาบาล ซึ่ งมี ลั กษณะงานที่ตองปฏิบัติ โดยไดรับใบอนุ ญาตประกอบโรคศิล ปะ
สาขาวิชาการพยาบาล หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง ปฏิบัติงานสงเสริมและพัฒนาบริการ
การพยาบาล และปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยและบําบัดรักษา ภายใตการควบคุมของแพทย โดยทําหนาที่เปนผู
ใหบริการ วางแผนงาน ประสานงาน ประเมินผลและบันทึกผลการใหการพยาบาล ศึกษา วิเคราะห คิดคน
พัฒนาการพยาบาลและควบคุ มการพยาบาลใหเ ปนไปอยางมีคุณ ภาพและอยู ในมาตรฐาน สง เสริม และ
พัฒนาความรูความสามารถทางการพยาบาลใหกับเจาหน าที่ที่เกี่ยวข องกับงานพยาบาล จั ดสถานที่และ
เตรียมอุปกรณ ที่ใชในการรักษาพยาบาล ชวยแพทยในการตรวจวินิจฉัยและบําบัดรักษา จัดเตรียมและสง
เครื่องมือในการ ผาตัด ชวยแพทยในการใชยาระงับ ความรูสึก หรือใชเครื่องมือพิเศษบางประเภท เพื่อการ
วินิจฉัยและบําบัดรักษาโรค ตลอดจนปฏิบัติงานการวางแผนครอบครัวและการผดุงครรภ การสงเสริมสุขภาพ
และปองกันโรคเชิงรุกและเชิงรับ การฟนฟูสภาพผูปวย
3. การให บ ริ ก ารทางการพยาบาลขั้ นมู ล ฐาน หรื อ การพยาบาลเทคนิ ค อย างง าย ซึ่ ง มี
ลักษณะงานที่ปฏิ บัติเ กี่ยวกั บการปฏิ บัติการ หรือใหบริการพยาบาลขั้ นมูลฐาน หรือการพยาบาลเทคนิ ค
อยางงายแกผูปวยทางรางกายหรือจิต ผูไ ดรับบาดเจ็บหรือทุ พพลภาพ ผู มีครรภ ทารก คนปญญาออน
คนชรา
เตรียมเครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณการพยาบาลในโรงพยาบาล หรือสถาบันการรักษาและ
บําบัด หรือปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพและอนามัยและการปองกันโรคแกผูปวย
4. การพยาบาลซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพยาบาลขั้นมูลฐาน หรือการพยาบาล
ผูปวยที่มีปญหาไมซับซอน ผูทุพพลภาพ หญิงมีครรภ ทารก คนปญญาออน คนชราหรือผูปวย ทางจิต
ซึ่งเปนลักษณะการพยาบาลที่ไมจําเปนตองปฏิบัติ โดยไดรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการพยาบาล
หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง ตลอดจนปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมเครื่องมือ เครื่องใชและ
อุปกรณการพยาบาลในสถานพยาบาล
5. งานสาธารณสุ ข มู ล ฐาน งานควบคุ ม แมลงและพาหะนํ า โรค งานควบคุ ม ป อ งกั น
โรคติดตอ งานปองกันการติดยาและสารเสพติด งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว งานควบคุมการฆาสัตว
และโรงฆาสัตว งานควบคุมและปองกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรําคาญจากสัตว งานรายงานขอมูล
สถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานดานสัตวแพทย
4.3 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม มีหนาที่เกี่ยวกับ การควบคุมดานสุขาภิบาล
และสิ่งแวดลอม งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ งานควบคุมการประกอบการคาที่นารังเกียจ หรืออาจ
เปนอั นตรายตอสุ ขภาพ งานรักษาความสะอาด งานปองกันควบคุมแกไขเหตุรําคาญและมลภาวะ งาน
สุขาภิบาลโรงงาน งานชีวอนามัย งานฌาปนกิจ งานกวาดลางทําความสะอาด งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
งานขนถายขยะมูลฝอย งานขนถายสิ่งปฏิกูล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย

- 40 5. กองการศึกษา มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ
การศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย สงเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานและกระบวนการเรียนรูพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การสงเสริมพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาใหเปนไปตามความตองการของทองถิ่น และหลักเกณฑมาตรฐานที่รัฐกําหนดทั้ง
การศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยรับผิดชอบการ
วางแผนการศึ กษา กํ าหนดนโยบายและแผนโครงการใหส อดคลอ งกับ นโยบายและแผนของจั ง หวั ดและ
กระทรวง ทบวง กรมที่ เ กี่ ย วข อ ง ส ง เสริ ม ทํ า นุ บํ า รุ ง ศาสนา การอนุ รั ก ษ ข นบธรรมเนี ย มจารี ต ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น การพัฒนากิจกรรมเด็ก เยาวชนและนันทนาการ การฝกอบรมและการ
สงเสริมอาชีพ การสงเสริมหองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ และงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยควบคุมดูแลการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ดังนี้
5.1 งานธุรการ มีหนาที่ที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียมและใหบริการ
เรื่องสถานที่ วั สดุอุปกรณ การติดตอและอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ งานการประสานเกี่ยวกับการ
ประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสาร
สําคัญของทางราชการ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเหรียญจักรพรรดิมาลาและผูทําคุณประโยชน
งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ งานจัดทําคําสั่งและประกาศของเทศบาล
งานรับเรื่องราวรองทุกขและรองเรียน งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจาง และการใหบําเหน็จ
ความชอบเปนพิเศษ งานลาพักผอนประจําป และลาอื่น ๆ และงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
5.2 งานการศึกษาปฐมวัย มีหนาที่ จัดการศึกษาใหแกเด็กปฐมวัย โดยจัดทําหลักสูตรการ
เรียนรูและแนวการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย ใหบริการดานสุขภาพอนามัยแกเด็กปฐมวัย สงเสริม
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย งานเกี่ยวกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จัดทํ าบัน ทึ ก ประเมิน ผลและรายงานผลการพัฒ นาการของเด็กปฐมวัยใหห นวยงานและผูปกครองทราบ
จัดเก็บขอมูลสถิติการพัฒนาตามวัยของเด็กปฐมวัย และงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
5.3 งานส ง เสริ ม คุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษา มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบตรวจสอบ
ควบคุมการปฏิบัติงานของงานสงเสริมคุณภาพและมาตรฐาน หลักสูตรและงานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษา จัดทําหลักสูตรที่มีความจําเปนตอนักเรียน ผูสอน จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู ดาน
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ขนบธรรมเนี ย มประเพณี งานศึ ก ษาค น คว า ทางวิ ช าการ โดยรวบรวมเอกสารทาง
วิชาการ เขียนตํารา ผลิตคูมือ ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนตางๆ เพื่อใชในการปฏิบัติงานหรือเผยแพร หรือ
เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น งานวิเคราะหวิจั ย เพื่อใชในการ
ปฏิบัติงานหรือเผยแพร หรือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จัดทํา
สงเสริม การพัฒนาหลักสูตร โดยใชภูมิปญญาทองถิ่น ติดตาม ตรวจสอบการใชหลักสูตรใหสอดคลองกับ
หลักสู ตรพื้นฐาน ติดตอประสานงานกับหนวยงานอื่ นที่เกี่ยวของ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู บังคับบัญชา
มอบหมาย
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กีฬาและนันทนาการงานพัฒนาเยาวชนใหเปนไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ งานเกี่ยวกับศูนย
เยาวชน งานควบคุมตรวจสอบ นิเทศติดตามผล วัดผลกิจกรรมเยาวชน งานชุมชนตางๆ เชน การอยูคายพัก
แรม งานพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน งานบริการดานวิชาการอื่นๆ งานติดตอและประสานงานกับสถานศึกษา
หรือหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของ
5.5 งานกีฬาและนันทนาการ มีหนาที่ กําหนดแผนและจัดการแขงขันกีฬาและการ
สงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน จัดฝกอบรมดานกีฬาแกเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
จัดตั้งศูนยสงเสริมการกีฬาและอุปกรณการกีฬา การขออนุญาตใชสนามกีฬา อุปกรณการกีฬา และการ
อํานวยความสะดวกแกผูใช และงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
มี หน าที่
5.6 งานศาสนา ศิ ลปวั ฒนธรรมประเพณี และภูมิป ญญาทองถิ่น
จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม เผยแพรศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น การจัดเก็บรวบรวม
ขอมูล และวิเคราะหขอมู ลสถิ ติทางศาสนา ศิล ปวัฒ นธรรมประเพณี และภู มิปญ ญาท องถิ่น จั ดกิจ กรรม
ส ง เสริ ม การเรี ย นรู ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ท างศาสนาของท อ งถิ่ น ให แ ก เ ยาวชนและประชาชนทั่ ว ไป
จัดกิจกรรมสําคัญทางศาสนา จัดกิจกรรมสงเสริมวิถีชีวิตตามหลักธรรมทางศาสนา ประชาสัมพันธและสราง
จิตสํานึกดานงานวั ฒนธรรม ส งเสริ มสนับสนุน การจัดกิจกรรมทางรัฐพิธีและทางศาสนา การจัดตั้งสภา
วัฒนธรรมทองถิ่น ศึกษา คนควา วิเคราะหงานทางวิชาการเพื่อสงเสริมการพัฒนาองคความรูดานศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น รณรงค สงเสริม พัฒนาและสรางคานิยมที่พึงประสงคเพื่อสราง
ภูมิคุมกันทางวัฒนธรรม การอนุรักษ สรางสรรค พัฒนา และสืบสานจารีตประเพณี ภูมิปญญาไทยทางดาน
ศิลปวัฒนธรรม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
6. กองการประปา มีหนาที่ความรับผิดชอบปฏิบัติงาน ดังนี้
6.1 งานผลิ ต และการบริ ก าร มี ห น า ที่ เ กี่ ย วกั บ การควบคุ ม ดู แ ล และรั บ ผิ ด ชอบการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ของงานผลิต งานจําหนายและบริการน้ํา งานมาตรวัดน้ํา งานสูบน้ําประปา งานการ
เบิ กจ ายวั สดุ อุ ปกรณที่เ กี่ยวกั บกิจ การประปา ดูแล และบํารุง รักษาเครื่องสูบน้ําใหใชง านไดตลอด 24
ชั่วโมง ดูแลทอน้ําใหอยูในสภาพใชงานไดตลอด ติดตั้งมาตรวัดน้ําที่มาขอใหม และซอมแซมบํารุงรักษาที่
ติดตั้ง และงานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย

8.2 การวิเคราะห...
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เทศบาลตํ า บลฟากท า กํ า หนดตํ า แหน ง ของภารกิ จ ต า ง ๆ ที่ จ ะดํ า เนิ น การว า จะใช บุ ค ลากร
ตําแหนงใด ไวดังนี้
ภารกิจ
ตําแหนงที่ปฏิบัติงานประจําของเทศบาลในฐานะปลัดเทศบาล ลักษณะงานเกี่ยวกับการ
ปฏิ บั ติ ต ามนโยบายของแผนงาน ที่ ส ภาเทศบาล นายกเทศมนตรี ห รื อ คณะผู บ ริ ห าร เป น ผู กํ า หนดให
สอดคลองกับกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ใหคําปรึกษา
และเสนอความเห็นตอนายกเทศมนตรี หรือผูวาราชการจังหวัด หรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับ งานภายในหนาที่
และความรั บผิ ด ชอบ ปกครองบั ง คั บ บั ญ ชาพนั ก งานเทศบาล ลู ก จ า ง พนั ก งานจ า ง ในเทศบาลนั้ น ๆ
รับผิดชอบงานประจําทั่วไปของเทศบาลทั้งหมด ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิจารณาทําความเห็น สรุปรายงาน
เสนอแนะ และดําเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตตาง ๆ ที่เ ปนอํ านาจหนาที่ของเทศบาล การจัดตั้ ง ยุ บหรื อ
เปลี่ ยนแปลงเขตเทศบาล การป องกั น และระงับอัคคีภัย การพัฒ นา สง เสริม อาชีพ งานทะเบียนราษฎร
การศึ ก ษา การเลื อ กตั้ ง งานเลขานุ ก ารสภาเทศบาลและปฏิ บั ติ ห น า ที่ อื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง หรื อ ตามที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย
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พนักงานเทศบาลตําบลฟากทา
สวนราชการ

กรอบ
อัตรา
กําลังเดิม

ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถิ่น
บริหารทองถิ่นกลาง) (00)
สํานักปลัดเทศบาล (01)
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงาน
ทั่วไป อํานวยการทองถิ่นตน)
นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ)
นักวิเคราะหนโยบายและแผน (ชํานาญการ)
นิติกร (ชํานาญการ)
นักทรัพยากรบุคคล (ชํานาญการ)
เจาพนักงานทะเบียน (ปฏิบัติงาน)
นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ)
พนักงานจางตามภารกิจ ประเภทผูมีทักษะ
พนักงานขับรถยนต
พนักงานดับเพลิง
พนักงานจางทั่วไป
พนักงานดับเพลิง
ภารโรง
กองคลัง (04)
ผูอํานวยการกองคลัง(นักบริหารงานคลัง
อํานวยการทองถิ่นตน)
นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ)
นักวิชาการจัดเก็บรายได (ปฏิบัติการ)
นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ)

1

อัตราตําแหนงที่คาดวา
เพิ่ม/ลด
หมาย
จะตองใชในชวงระยะเวลา
เหตุ
3 ป ขางหนา
2561 2562 2563 2561 2562 2563
1
1
1
-

1

1

1

1

-

-

-

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

-

-

-

2
1

2
1

2
1

2
1

-

-

-

3
1

3
1

3
1

3
1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

-

-
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พนักงานจางตามภารกิจ ประเภทผูมี
คุณวุฒิ
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได
กองชาง (05)
ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง
อํานวยการทองถิ่นตน)
นายชางโยธา (ปฏิบัติงาน)
พนักงานจางตามภารกิจ ประเภทผูมี
คุณวุฒิ
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
ผูชวยนายชางโยธา
พนักงานจางทั่วไป
คนงาน
คนสวน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (06)
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
อํานวยการทองถิ่นตน)
พนักงานจางตามภารกิจ ประเภทผูมี
คุณวุฒิ
ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
พนักงานจางตามภารกิจ ประเภทผูมีทักษะ
พนักงานขับรถยนต
พนักงานจางทั่วไป
คนงานประจํารถขยะ
คนงาน

กรอบ
อัตรา
กําลังเดิม

อัตราตําแหนงที่คาดวา
เพิ่ม/ลด
หมาย
จะตองใชในชวงระยะเวลา
เหตุ
3 ป ขางหนา
2561 2562 2563 2561 2562 2563

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1
1

1
1

1
1

1
1

-

-

-

2
1

2
1

2
1

2
1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

2

2

2

2

-

-

-

3
1

3
1

3
1

3
1

-

-

-
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กองการศึกษา (08)
ผูอํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารงาน
การศึกษา อํานวยการทองถิ่นตน)
นักวิชาการศึกษา (ชํานาญการ)
สถานศึกษาในสังกัด
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลฟากทา
พนักงานจางทั่วไป
ผูดูแลเด็ก
กองประปา (09)
ผูอํานวยการกองประปา (นักบริหารงานประปา
อํานวยการทองถิ่นตน)
เจาพนักงานประปา (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน)
พนักงานเทศบาล
พนักงานจางตามภารกิจ
พนักงานจางทั่วไป
รวม

กรอบ
อัตรา
กําลังเดิม

อัตราตําแหนงที่คาดวา
เพิ่ม/ลด
หมาย
จะตองใชในชวงระยะเวลา
เหตุ
3 ป ขางหนา
2561 2562 2563 2561 2562 2563

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

2

2

2

2

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

1

1

1

1

-

-

-

19
10
13
42

19
10
13
42

19
10
13
42

19
10
13
42

-

-

-
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เทศบาลตําบลฟากทา อําเภอฟากทา จังหวัดอุตรดิตถ
สวนราชการ

ปลัดเทศบาล (00)
สํานักปลัดเทศบาล (01)
กองคลัง (04)
กองชาง (05)
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (06)

กองการศึกษา (08)
กองประปา (09)
รวม

กรอบ ตําแหนงที่ อัตราตําแหนงที่คาดวา
เพิ่ม/ลด
หมาย
อัตรา มีคนครอง จะตองใชในชวงระยะเวลา
เหตุ
กําลังเดิม อยูจ ริง
3 ป ขางหนา
2561 2562 2563 2561 2562 2563
1
1
1
1
1
13
13
14
14
14
- วางเดิม
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
4
3
4
4
4
- วางเดิม
2
2
2
2
- วางเดิม
42
38
42
42
42
-

แยกประเภทพนักงาน
สวนราชการ

พนักงานเทศบาล
พนักงานจางตามภารกิจ (ประเภทผูมีคุณวุฒิ)
พนักงานจางตามภารกิจ(ประเภทผูมีทักษะ)

พนักงานจางทั่วไป
รวม

กรอบ ตําแหนงที่ อัตราตําแหนงที่คาดวา
เพิ่ม/ลด
หมาย
อัตรา มีคนครอง จะตองใชในชวงระยะเวลา
เหตุ
กําลังเดิม อยูจ ริง
3 ป ขางหนา
2561 2562 2563 2561 2562 2563
19
16
19
19
19
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
12
12
13
13
13
42
38
42
42
42
-

10. แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากําลัง 3 ป
โครงสรางเทศบาลตําบลฟากทา (เทศบาลสามัญ)
(ระบบแทง)
ปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง) (1)

สํานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)

- งานธุรการ
- งานบริหารงานทัว่ ไป
- งานวิเคราะหนโยบายและแผน
- งานนิติการ
- งานการเจาหนาที่
- งานทะเบียนราษฎร
- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานพัฒนาชุมชน

กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน)

- งานธุรการ
- งานการเงินและบัญชี
- งานจัดเก็บและพัฒนารายได
- งานพัสดุและทะเบียน
ทรัพยสิน

กองชาง
(นักบริหารงานชาง ระดับตน)

- งานธุรการ
- งานสาธารณูปโภค
- งานสวนสาธารณะ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
(นักบริหารงานสาธารณสุข
ระดับตน)
- งานธุรการ
- งานสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดลอม

กองการศึกษา

กองประปา

(นักบริหารงานการศึกษา
ระดับตน)

(นักบริหารงานประปา
ระดับตน)

- งานบริหารการศึกษา
- งานการศึกษาปฐมวัย
- งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
- สถานศึกษาในสังกัด
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลฟากทา
- งานบริหารทั่วไปของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
- งานจัดการเรียนการสอน
- งานการเงิน/บัญชี และพัสดุ

- งานผลิตและบริการ
- งานการเงินและบัญชี
- งานจัดเก็บและพัฒนา
รายได

โครงสรางของสํานักปลัดเทศบาล
(ระบบแทง)
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน)(1)

งานธุรการ

งานวิเคราะหนโยบายและแผน

งานนิตกิ าร

งานการเจาหนาที่

งานทะเบียนราษฎร

งานพัฒนาชุมชน

- พนักงานขับรถยนต(ภารกิจ)
(2)

- นักวิเคราะหนโยบายและแผน
ชํานาญการ (1)

- นิติกรชํานาญการ (1)

- นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ (1)

- เจาพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน (1)

- นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (1)

- ภารโรง (ทั่วไป) (1)

งานบริหารงานทัว่ ไป

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- พนักงานดับเพลิง (ภารกิจ) (1)
- พนักงานดับเพลิง (ทั่วไป) (3)

- นักจัดการงานทัว่ ไปปฏิบัติการ (1)

อํานวยการทองถิ่น
สูง
กลาง
ตน
1

เชี่ยวชาญ
-

วิชาการ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการ
3

ทั่วไป
ปฏิบัติการ อาวุโส ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน
2
1

ลูกจางประจํา

ตามภารกิจ

ทั่วไป

รวม

-

3

4

14

โครงสรางของกองคลัง
(ระบบแทง)
ผูอํานวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับตน) (1)

งานการเงินและบัญชี

- นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (1)

งานจัดเก็บและพัฒนารายได

งานพัสดุและทรัพยสิน

- นักวิชาการจัดเก็บรายไดปฏิบัติการ (1)
- ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได (ภารกิจ)(1)

- นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (1)

งานธุรการ

- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (ภารกิจ)(1)
อํานวยการทองถิ่น
สูง
กลาง
ตน
1

เชี่ยวชาญ
-

วิชาการ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการ
-

ทั่วไป
ปฏิบัติการ อาวุโส ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน
3
-

ลูกจางประจํา

ตามภารกิจ

ทั่วไป

รวม

-

2

-

6

โครงสรางกองชาง
(ระบบแทง)
ผูอํานวยการกองชาง
(นักบริหารงานชาง ระดับตน)(1)

งานธุรการ

งานสาธารณูปโภค

- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (ภารกิจ)(1)

- นายชางโยธาปฏิบัติงาน(1)
- ผูชวยนายชางโยธา(ภารกิจ)(1)
- คนงาน(ทั่วไป) (2)

อํานวยการทองถิ่น
สูง
กลาง
ตน
1

เชี่ยวชาญ
-

วิชาการ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการ
-

ทั่วไป
ปฏิบัติการ อาวุโส ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน
1

งานสวนสาธารณะ

- คนสวน(ทั่วไป)(1)

ลูกจางประจํา

ตามภารกิจ

ทั่วไป

รวม

-

2

3

7

โครงสรางของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
(ระบบแทง)
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับตน)(1)

งานธุรการ

งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม

- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ(ภารกิจ)(1)

อํานวยการทองถิ่น
สูง
กลาง
ตน
1

เชี่ยวชาญ
-

วิชาการ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการ
-

- พนักงานขับรถยนต(ภารกิจ) (2)
- คนงานประจํารถขยะ(ทั่วไป) (3)
- คนงาน(ทั่วไป) (1)

ทั่วไป
ปฏิบัติการ อาวุโส ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน
-

ลูกจางประจํา

ตามภารกิจ

ทั่วไป

รวม

-

3

4

8

โครงสรางของกองการศึกษา
กองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน)(....)

งานบริหารการศึกษา

งานการศึกษาปฐมวัย

- ผูอํานวยการกองการศึกษา
- นักวิชาการศึกษาชํานาญการ (1)

- ผูอํานวยการกองการศึกษา
- นักวิชาการศึกษาชํานาญการ (1)

สถานศึกษาในสังกัด
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลฟากทา
พนักงานจางทั่วไป
- ผูดูแลเด็ก จํานวน 2 อัตรา
1. นางโยธกาญน วันมา ตําแหนง ผูดูแลเด็ก
2. นางสาวณัฎฐธิดา ใจงาม ตําแหนง ผูดูแลเด็ก

อํานวยการทองถิ่น
สูง
กลาง
ตน
วาง 1

เชี่ยวชาญ
-

วิชาการ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการ
1

ทั่วไป
ปฏิบัติการ อาวุโส
-

ชํานาญงาน

ปฏิบัติงาน

-

-

งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น
- ผูอํานวยการกองการศึกษา
- นักวิชาการศึกษาชํานาญการ (1)

ครู
คศ.1 ครูผูชวย
-

ตามภารกิจ

ทั่วไป

รวม

-

2

3

โครงสรางของกองประปา
กองประปา
(นักบริหารงานประปา ระดับตน)(....)
งานผลิตและบริการ

- เจาพนักงานการประปาปฏิบัตงิ าน/
ชํานาญงาน (...)

อํานวยการทองถิ่น
สูง
กลาง
ตน
วาง 1

เชี่ยวชาญ
-

วิชาการ
ชํานาญการพิเศษ
ชํานาญการ
-

ทั่วไป
ปฏิบัติการ อาวุโส ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน
วาง 1

ลูกจางประจํา

ตามภารกิจ

ทั่วไป

รวม

-

-

-

-
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12. แนวทางการพัฒนาพนักงานและลูกจางของเทศบาล
เทศบาลตําบลฟากทา ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาขาราชกร ลูกจาง และพนักงานจาง ทุกตําแหนง
ใหมีโอกาสไดรับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะ ทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม อันจะทําใหการปฏิบัติ
หนาที่ของพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยจัดทําแผนพัฒนา
พนั กงานเทศบาล ลูกจ าง และพนั กงานจ าง ตามที่กฎหมายกําหนด โดยมีระยะเวลา 3 ป ตามรอบของแผน
อัตรากําลัง 3 ป การพัฒนานอกจากจะพัฒนาดานความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน ดานความรูและทักษะเฉพาะของ
งานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติสวนตัว และดานคุณธรรมและจริยธรรมแลว เทศบาลตําบล
ฟากทา ยังตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายแหงรัฐ คือ การพัฒนาไปสู Thailand 4.0 ดังนั้น เทศบาลตําบล
ฟากทา จึงกําหนดแนวทางการพัฒนาระบบราชการของเทศบาลไปสูยุค 4.0 เชนกัน โดยกําหนดแนวทางการพัฒนา
บุคลากรเพื่อสงเสริมการทํางานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชนสุขของประชาชนเปนหลัก
1. การกําหนดหลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนา ระยะเวลา และงบประมาณในการพัฒนาพนักงาน
เทศบาลใหมีความสอดคลองกับตําแหนงและระดับตําแหนงในแตละสายงานที่ดํารงอยูตามกรอบแผนอัตรากําลัง 3 ป
2. กําหนดใหบุคลากรของเทศบาลตําบลฟากทา ตองไดรับการพัฒนาความรู ความสามารถใน
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือหลายหลักสูตรอยางนอย ปละ 1 ครั้ง หรือตามที่ผูบริหารทองถิ่นเห็นสมควร ดังนี้
1. หลักสูตรความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน
2. หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง
3. หลักสูตรดานการบริหาร
4. หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม
5. การพัฒนาระบบราชการของเทศบาลไปสูยุค 4.0
3. วิธีการพัฒนาบุคลากร ใหเทศบาลตําบลฟากทาเปนหนวยดําเนินการเอง หรือดําเนินการรวมกับ
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ
(ก.ท.จ.อุตรดิตถ) หรือหนวยงานอื่นโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี ตามความจําเปนและความเหมาะสม
ดังนี้
1. การปฐมนิเทศ
2. ใหเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรที่กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นจัด
3. จัดใหมีการดูงานเทศบาลอื่น หรือหนวยงานอื่นเพื่อพัฒนาทักษะ ปละ 1 ครั้ง
4. ประชุมรับฟงปญหาในการปฏิบัติงาน เดือนละ 1 ครั้ง
5. จัดใหเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการดานคุณธรรม จริยธรรม และฝกสมาธิ

- 80 6. การสอนงาน การใหคําปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม
7. สนับสนุนดานการศึกษาตอ
8. สนับสนุนการทําอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายไดใหกับครอบครัว และไมทําใหงานเสียหาย
4. งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา เทศบาลตําบลฟากทา ตองจัดสรรงบประมาณสําหรับการ
พัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจนแนนอนโดยคํานึงถึงความประหยัด คุมคา เพื่อให
การพัฒนาบุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
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13. ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานและลูกจางเทศบาล
อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.) ไดกําหนดมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งไดประมวลขึ้นจาก
ขอเสนอแนะของผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ลูกจางในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และประชาชน ผูรับบริการจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหขาราชการ พนักงาน
และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยทั่วไปใชยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อเปนเครื่องกํากับ
ความประพฤติของตน ไดแก
1. พึงดํารงตนใหตั้งมั่นอยูในศีลธรรม ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ
2. พึงปฏิบัติหนาที่อยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ
3. พึ ง ให บ ริ ก ารด ว ยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ ว มี อั ธ ยาศั ย ไมตรี โดยยึ ด ประโยชน ข อง
ประชาชนเปนหลัก
4. พึงปฏิบัติหนาที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา
5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถและตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ
เทศบาลตําบลฟากทา ขอประกาศใหมาตรฐานทั้ง 5 ประการดังกลาวขางตนเปน “มาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจาง และพนักงานจางของเทศบาลตําบลฟากทา” และขอกําหนด
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อ
ยึดถือเปนแนวทางสําหรับประพฤติตนและเปนหลักการในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม ดังนี้
1. ขาราชการของ เทศบาลตําบลฟากทา ตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
2. ข าราชการของ เทศบาลตําบลฟากทา ต องเปน แบบอยางที่ดีใ นการรักษาไวและปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ
3. ขาราชการของ เทศบาลตําบลฟากทา ตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปนพลเมืองดี เคารพและ
ปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด
4. ขาราชการของ เทศบาลตําบลฟากทา ตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอ
เกียรติภูมิของตําแหนงหนาที่
5. ขาราชการของ เทศบาลตําบลฟากทา ตองปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถดวยความ
เสี ย สละ ทุ ม เทสติ ป ญ ญา ความรู ค วามสามารถ ใหบรรลุ ผ ลสําเร็จ และมีป ระสิท ธิ ภ าพตามภาระหนาที่ ที่ไ ดรั บ
มอบหมาย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน

- 82 6. ขาราชการของ เทศบาลตําบลฟากทา ตองมุงแกปญหาความเดือดรอนของประชาชนดวยความ
เปนธรรม รวดเร็ว และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน
7. ขาราชการของ เทศบาลตําบลฟากทา ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ เรียบรอย มีอัธยาศัยที่ดี
8. ขาราชการของ เทศบาลตําบลฟากทา ตองรักษาความลับที่ไดจากการปฏิบัติหนาที่ การเปดเผย
ขอมูลที่เปนความลับโดยขาราชการ/พนักงานจะกระทําไดตอเมื่อมีอํานาจหนาที่และไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา
หรือเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดเทานั้น
9. ขาราชการของ เทศบาลตําบลฟากทา ตองรักษา และเสริมสรางความสามัคคีระหวางผูรวมงาน
พรอมกับใหความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
10. ขาราชการของ เทศบาลตําบลฟากทา ตองไมใชสถานะหรือตําแหนงไปแสวงหาประโยชนที่มิควร
ไดสําหรับตนเองหรือผูอื่น ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม ตลอดจนไมรับของขวัญ ของกํานัล หรือ
ประโยชนอื่นใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนตางๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของตน
เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยา หรือการใหตามประเพณี
11. ขาราชการของ เทศบาลตําบลฟากทา ตองประพฤติตนใหสามารถทํางานรวมกับผูอื่นดวยความ
สุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลที่จําเปนในการปฏิบัติงานของเพื่อนรวมงาน และไมนํา
ผลงานของผูอื่นมาแอบอางเปนผลงานของตน
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลตําบลฟากทา มีหนาที่ดําเนินการให
เปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล และจะตองยึดมั่นตามประกาศคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลตําบลฟากทา ดังนี้
1. การยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม
2. การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ
3. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน
4. การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
5. การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
6. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
7. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
ทั้งนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย
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