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เทศบาลตําบลฟากทา 

อําเภอฟากทา  จังหวัดอุตรดิตถ 



แผนอัตรากําลัง  3  ป 

เทศบาลตําบลฟากทา  พ.ศ. 2561 – 2563 
 

 

 

 1.1  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.กลาง)  เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับอัตรา

ตําแหนงกําหนดใหคณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.จังหวัด)  กําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงาน

สวนทองถ่ินวา  จะมีตําแหนงใด  ระดับใด  อยูในสวนราชการใด  จํานวนเทาใด  ใหคํานึงถึงภาระหนาท่ีความ

รับผิดชอบ  ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ  ความยาก  ปริมาณและคุณภาพของงาน  ตลอดจนท้ังภาระคาใชจาย

ดานบุคคลของเทศบาลตําบลฟากทา  โดยใหเทศบาลตําบลฟากทาจัดทําแผนอัตรากําลังของพนักงานเทศบาล  

เพื่อใชในการกําหนดตําแหนง  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.จังหวัด)        

ทั้งน้ี  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.กลาง)  กําหนด 

 1.2  คณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.กลาง)  ไดมีมติเห็นชอบประกาศกําหนดตําแหนง

พนักงานสวนทองถ่ิน  โดยกําหนดแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จัดทําแผนอัตรากําลังขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินเพื่อเปนกรอบในการกําหนดตําแหนงและการใชตําแหนงพนักงานสวนทองถ่ิน  โดยเสนอ

ใหคณะกรรมการพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.จังหวัด)  พิจารณาใหความเห็นชอบ  โดยกําหนดใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน  แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลัง  เพื่อวิเคราะหอํานาจหนาท่ีและภารกิจขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  วิเคราะหความตองการกําลังคน  วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน  จัดทํากรอบ

อัตรากําลังและกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการกําหนดตําแหนงพนักงานสวนทองถ่ิน  ตามแผน

อัตรากําลัง  3  ป 

 1.3  จากหลักการและเหตุผลดังกลาว  เทศบาลตําบลฟากทา  จึงไดจัดทําแผนอัตรากําลัง  3  ป  

สําหรับปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2563  ขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  วัตถุประสงค... 

 

1.  หลักการและเหตุผล 
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 2.1  เพื่อใหเทศบาลตําบลฟากทา  มีโครงสรางการแบงงานและระบบงานที่เหมาะสม  ไมซ้ําซอน 

 2.2  เพื่อใหเทศบาลตําบลฟากทา  มีการกําหนดตําแหนง  การจัดอัตรากําลัง  โครงสรางสวนราชการ

ใหเหมาะสมกับอํานาจหนาท่ีของเทศบาล  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และแกไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับท่ี  13)  พ.ศ. 2552  และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ 

 2.3  เพื่อใหคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.อุตรดิตถ) สามารถตรวจสอบการกําหนดตําแหนง

และการใชตําแหนงพนักงานเทศบาล  ขาราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง

วา  ถูกตองเหมาะสมหรือไม 

 2.4  เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลฟากทา           

ใหเหมาะสม 

 2.5  เพื่อใหเทศบาลตําบลฟากทา  สามารถวางแผนอัตรากําลังในการบรรจุแตงต้ังพนักงานเทศบาล  

ขาราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  เพื่อใหการบริหารงานของเทศบาล

เกิดประโยชนตอประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจตามอํานาจหนาท่ี  มีประสิทธิภาพ  มีความคุมคา  

สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  มีการลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน  การปฏิบัติภารกิจ

สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดเปนอยางดี 

 2.6  เพื่อใหเทศบาลตําบลฟากทา  สามารถควบคุมภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลใหเปนไป

ตามที่กฎหมายกําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  วัตถุประสงค 

3. ขอบเขตและ... 
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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  กาพนิ    ผูอํานวยการกองชาง    กรรมการ 

6.  นางดวงรัตน  สิงหดา   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล    กรรมการ/เลขานุการ 

7.  นางสาวลัดดาวรรณ  พิมพนอย    นักทรัพยากรบุคคล   ผูชวยเลขานุการ 

โดยมีขอบเขตเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องตาง ๆ      ดังตอไปนี้ 

 3.1   การ วิ เคราะหภาร กิจ   อํานาจหนา ท่ี   ความ รับผิดชอบของ เทศบาลตําบลฟากทา                      

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  13)  พ.ศ. 2552  และ                   

ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  

ตลอดจนกฎหมายอ่ืนใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  

แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาเทศบาล  นโยบายของรัฐบาล  นโยบายผูบริหาร  และสภาพปญหาในพื้นท่ีของ

เทศบาลตําบลฟากทา  เพื่อใหการดําเนินการของเทศบาลตําบลฟากทาบรรลุตามพันธกิจที่ต้ังไว   

วิสัยทัศน (Vision) การพัฒนาเทศบาลตําบลฟากทา 

                           สูพ้ืนฐานการศึกษา  เมืองสะอาด  พัฒนาคุณภาพชีวิต 

พันธกิจ:   

1. พัฒนาดานการศึกษา  เด็ก  เยาวชน  และประชาชนใหมีพื้นฐานการศึกษาใหเปนคนท่ีมีความรูคู 

คุณธรรม 

2. พัฒนาสภาพแวดลอมปราศจากมลพิษ มีภูมิทัศนที่สวยงาม  และนาอยู   

3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคระบบสาธารณูปโภคครบถวนทุกชุมชน  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี  ท้ังทางดาน 

อาชีพ  การศึกษา  สาธารณสุข  การบริการ  สังคมความเปนอยู  ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

ประเด็นยุทธศาสตร 

       1. ยุทธศาสตรการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ 

       2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษากีฬา และนันทนาการ  

       3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

       4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

3.  กรอบแนวคิดในการจัดทําแผนอัตรากําลัง  3  ป 
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       5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม 

       6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและบริหาร 

เปาประสงค 

   1.  การพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

    1.1  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

             1.2  อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหมีความบูรณย่ิงขึ้น 

 1.3  ประสานทุกภาคสวนในการอนุรักษบํารุงรักษาสิ่งแวดลอม 

 1.4  สรางจิตสํานึกใหชุมชนรวมกันพัฒนารักษาสิ่งแวดลอม 

       2.  การพัฒนาดานการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 

 2.1  พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา 

 2.2  พัฒนาการศึกษาเด็กและเยาวชนในการเรียนรูเขาสูระบบเทคโนโลยี 

 2.3  สงเสริมสนับสนุนการกีฬา  และนันทนาการ 

 2.4  ใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 2.5  จัดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาโดยสงเสริมและสนับสนุนใหทุนการศึกษาแกบุตรหลาน    

          ของประชาชนในชุมชน    

3.  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

3.1  กอสรางสาธารณูปการพื้นฐานใหครบทุกชุมชน 

3.2  พัฒนาและปรับปรุงแกไขสาธารณูปโภค  สาธารณูปการใหสามารถตอบสนองและแกไขปญหา 

        ความเดือดรอนของประชาชน 

3.3  กอสราง  ปรับปรุง  เสนทางการคมนาคมเพื่อสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน 

3.4  พัฒนาแหลงน้ําเพื่ออุปโภคใหเพียงพอตอความตองการของประชาชน 

3.5  กอสรางระบบบําบัดน้ําและทางระบายนํ้าทิ้ง    

  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  สงเสริมศิลปวัฒนธรรมในชุมชนสนับสนุนเอกลักษณทองถ่ินภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนแหลง  

หาความรูของชุมชนอนุรักษและฟนฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินท่ีดีงามใหสืบตอไป 
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  6.  การพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร 

  6.1  ปรับปรุงสมรรถนะในการบริหารงานของทองถ่ินใหมีความคลองตัว 

 6.2  พัฒนาระบบประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานระดับรากหญาโดยใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา 

 6.3  บริหารจัดการระบบราชการใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน 

6.4  พัฒนาบุคลากรในองคกรใหไดรับความรูและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

6.5  บริหารจัดการในการรักษาความสงบเรียบรอย  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
 

นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถ่ิน 
 

วิสัยทัศน  :     สูพ้ืนฐานการศึกษา  เมืองสะอาด  พัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

พันธกิจ:   

1. พัฒนาดานการศึกษา  เด็ก  เยาวชน  และประชาชนใหมีพื้นฐานการศึกษาใหเปนคนท่ีมีความรูคู 

คุณธรรม 

2. พัฒนาสภาพแวดลอมปราศจากมลพิษ มีภูมิทัศนที่สวยงาม  และนาอยู    

3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคครบถวนทุกชุมชน  มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ทั้งทางดาน 

อาชีพ  การศึกษา  สาธารณสุข  การบริการ  สังคมความเปนอยู  ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

และสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

1.  นโยบายดานการศึกษา 

-  สงเสริมและพัฒนาการศึกษาแกเด็กนักเรียนในเขตเทศบาลตําบลฟากทา 

-  สงเสริมสนับสนุนใหการชวยเหลือเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนยากไรใหความสําคัญดานการศึกษา พัฒนา

ใหไดรับโอกาสอยางท่ัวถึง 

-  สนับสนุนการจัดต้ังศูนยการเรียนรูทางคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตระดับตําบล 

-  สนับสนุนการใชหลักสูตรทองถ่ิน 

2.  นโยบาย ดานคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ 

-  สงเสริมสนับสนุนเบ้ียยังชีพใหกับผูสูงอายุ กลุมผูติดเชื้อ HIV ผูปวยเรื้อรัง ผูพิการ 

-  สงเสริมสนับสนุนผูดอยโอกาส กลุมอาชีพในชุมชน กลุมสตรีภายในชุมชน กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน 

(อสม.) อาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน (อปพร.) และเชื่อฝายปกครองในการพัฒนา 

-  สงเสริมสนับสนุนอบรม จัดต้ังศูนย OTOP ศูนยแสดงสินคา เพื่อสรางงานสรางรายได  ในชุมชน 

-  สงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในเขตเทศบาล 

-  สงเสริมสนับสนุนปรับปรุงภูมิทัศนแหลงน้ําลํานํ้าปาดเปนแหลงทองเที่ยวตอไป 
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3.  นโยบายการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

-  สงเสริมใหประชาชนมีกิจกรรมดานสุขภาพ การออกกําลังกาย รักษาสุขภาพอนามัย 

-  สงเสริมสนับสนุนในดานการบริการสุขภาพ อุปกรณที่ทันสมัย 

-  สงเสริมในการจัดต้ังกองทุนสุขภาพในระดับตําบล 

-  สงเสริมการปองกันและระงับโรคติดตอภายในชุมชน 

4.  นโยบายดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน 

-  สงเสริมเด็กและเยาวชนใหมีสวนรวมกับกิจกรรมทางศาสนา 

-  สงเสริมใหชุมชนอนุรักษศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและภูมิปญญาทองถ่ิน 

-  สงเสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัวใหมีความอบอุนและเขมแข็ง โดยอาศัยคุณคาจารีตประเพณีวัฒนธรรม 

และภูมิปญญาทองถ่ินเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต 

-  สนับสนุนกิจกรรมของสภาวัฒนธรรมตําบล 

5.  นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน 

-  สงเสริมปรับปรุงโครงสรางเพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวก 

-  สงเสริมในการพัฒนาระบบน้ําประปาในชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ 

-  สงเสริมปรับปรุงสิ่งกอสรางตางๆ 

-  แกไขปญหานํ้าทวมขังและเนาเหม็นในชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ 

6.  นโยบายดานสิ่งแวดลอม 

-  สงเสริมใหประชาชนในเขตเทศบาลอนุรักษแมนํ้าปาด 

-  สงเสริมใหประชาชนในเขตเทศบาลปลูกตนไมในวันสําคัญๆ เพื่อลดภาวะโลกรอน 

-  สงเสริมการบริการทิ้งขยะใหเปนระบบใหประชาชนมีสวนรวมในการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดลอม

ภายในชุมชน 

-  สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการวางแผนและ จัดการขยะเพื่อความระเบียบสวยงามของชุมชน 

7.  นโยบายดานกีฬาและนันทนาการ 

-  สงเสริมเด็กและเยาวชนภายในชุมชน สรางความเปนเลิศในดานกีฬา 

-  สงเสริมใหประชาชนภายในชุมชนสรางความสามัคคี สรางการมีสวนรวมดานกิจกรรมกีฬา 

-  สงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ใสใจการออกกําลังกาย 

-  จัดสรรงบประมาณเพื่อการกีฬาใหกับเยาวชน 

8.  นโยบายดานการบริหาร 

-  บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ 

หลักการมีสวนรวมละหลักความคุมคา 
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 3.2  กําหนดโครงสรางการแบงสวนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพื่อรองรับภารกิจ           

ตามอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบ  ใหสามารถแกปญหาของเทศบาลตําบลฟากทา  และจังหวัดอุตรดิตถ       

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  และตอบสนองความตองการของประชาชน 

 3.3  การวิเคราะหตนทุนคาใชจายของกําลังคน : Supply pressure  เปนการนําประเด็นคาใชจาย

บุคลากรเขามารวมในการพิจารณา  เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  

กําหนดตําแหนงในสายงานตาง ๆ จํานวนตําแหนง  และระดับตําแหนง  ใหเหมาะสมกับภาระหนาท่ีความ

รับผิดชอบ  ปริมาณงาน  และคุณภาพของงาน  รวมท้ังสรางความกาวหนาในสายอาชีพของกลุมงานตาง ๆ 

โดยในสวนนี้จะคํานึงถึง 

3.3.1  การจัดระดับชั้นงานท่ีเหมาะสม  ในพิจารณาถึงตนทุนตอการกําหนดระดับชั้นงานใน

แตละประเภท  เพื่อใหการกําหนดตําแหนงและการปรับระดับชั้นงานเปนไปอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ

สูงสุด 

3.3.2  การจัดสรรประเภทของบุคลากรสวนทองถ่ิน (พนักงานเทศบาล  ขาราชการครู  

บุคลากรทางการศึกษา  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง)  โดยหลักการแลว  การจัดประเภทลักษณะงานผิด

จะมีผลกระทบตอประสิทธิภาพ  และตนทุนในการทํางานขององคกร  ดังน้ัน  ในการกําหนดอัตรากําลัง

พนักงานสวนทองถ่ินในแตละสวนราชการจะตองมีการพิจารณาวาตําแหนงท่ีกําหนดในปจจุบันมีความ

เหมาะสมหรือไมหรือควรเปลี่ยนลักษณะการกําหนดตําแหนงเพื่อใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมาก

ข้ึน  โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกินรอยละ  40  ของงบประมาณรายจายตามมาตรา  

35  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 

 3.4  กําหนดความตองการพนักงานจางในเทศบาลตําบลฟากทา  โดยใหหัวหนาสวนราชการเขามามี

สวนรวม  เพื่อกําหนดความจําเปนและความตองการในการใชพนักงานจางใหตรงกับภารกิจและอํานาจหนาท่ี

ท่ีตองปฏิบัติอยางแทจริง  และตองคํานึงถึงโครงสรางสวนราชการ  และจํานวนขาราชการ  ลูกจางประจําใน

เทศบาลตําบลฟากทาประกอบการกําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง 

3.5  กําหนดประเภทตําแหนงพนักงานจาง  จํานวนตําแหนงใหเหมาะสมกับภารกิจ  อํานาจหนาท่ี  

ความรับผิดชอบ  ปริมาณงานและคุณภาพของงานใหเหมาะสมกับโครงสรางสวนราชการของเทศบาลตําบล

ฟากทา  

 3.6  จัดทํากรอบอัตรากําลัง  3  ป  โดยภาระคาใชจายดานการบริหารงานบุคคลตองไมเกินรอยละ 40  

ของงบประมาณรายจายประจําป 

 3.7  ใหขาราชการหรือพนักงานเทศบาล  และพนักงานจางทุกคน  ได รับการพัฒนาความรู  

ความสามารถ  อยางนอยปละ  1  ครั้ง 

 

 

4.  สภาพปญหา... 
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4.1  สภาพปญหา 

ปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

-  ลักษณะสภาพถนนบางสายในเขตเทศบาลตําบลฟากทา  มีสภาพชํารุด  และบางสายถูก

น้ํากัดเซาะเนื่องจากเกิดน้ําทวมทุกป  ทําใหการสัญจรไปมาเปนไปดวยความยากลําบาก  ประกอบกับพื้นที่เปน

เขตชุมชนทําใหยากในการแกไขปญหาการกอสราง 

-  การระบายนํ้าในเขตชุมชน  โดยสวนใหญถนนในเขตเทศบาลจะมีระบบการระบายนํ้า

จํานวนนอย  ทางระบายนํ้าไมไดมาตรฐาน  ต้ืนเขิน  ทําใหเกิดปญหานํ้าทวมขังในเขตเทศบาลโดยเฉพาะ

ในชวงฤดูฝน 

-  ไฟฟาสาธารณะยังไมครอบคลุมพื้นที่ 
 

ปญหาดานเศรษฐกิจ 

-  แหลงน้ําเพื่อการเกษตรไมเพียงพอ  ไมสามารถกักเก็บนํ้าไวใชในฤดูแลงไดเพียงพอ  สงผล

ใหเกษตรกรไดผลผลิตทางการเกษตรตํ่า 

-  ราษฎรมีรายไดตํ่า  ราษฎรสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม  แตไมมีพืชเศรษฐกิจสวนใหญจะ

ปลูกพืชผสมไปตามฤดูกาล  ทําใหไมมีรายไดที่แนนอน  เกิดปญหาการวางงาน 

-  ขาดการรวมกลุมของกลุมอาชีพตาง ๆ เพื่อตอรองดานเศรษฐกิจที่สําคัญ 

-  ไมมีแหลงทองเที่ยว 
 

ปญหาดานสังคม 

-  ดานสุขภาพอนามัย  ราษฎรสวนใหญขาดการดูแลเร่ืองสุขภาพเน่ืองจากขาดความรู    

ความเขาใจที่ดีพอ 

-  ความรวมมือของประชาชนในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่เทศบาลจัดทํา  เชน  งานแขงขันกีฬา  

งานรัฐพิธี  จะมีจํานวนผูเขารวมกิจกรรมนอย 

-  ขาดการอนุรักษศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีท่ีสําคัญและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

ปญหาดานการเมืองการบริหาร 

-  ดานการเมือง  การมีสวนรวมของประชาชนมีนอย  ขาดความรูความเขาใจท่ีถูกตองทาง

การเมือง  มีการซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกต้ัง 

-  ดานการบริหาร  งบประมาณรายไดของเทศบาลมีจํานวนจํากัด  ไมเพียงพอตอการพัฒนา

ดานตาง ๆ ไดตามความตองการ  และอํานาจหนาท่ีของเทศบาลมีจํากัด 

 

4.  สภาพปญหาของพ้ืนที่และความตองการของประชาชน 
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ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

-  ขาดสถานที่ในการกําจัดขยะมูลฝอยที่เหมาะสมและถูกวิธีตามหลักวิชาการ 

-  ขาดสถานท่ีเพื่อนันทนาการ  เชน  สวนสาธารณะในการพักผอนหยอนใจ  สวนสุขภาพใน

การออกกําลังกาย 
 

4.2  ความตองการ 

ความตองการของชุมชนในทองถ่ิน  สวนใหญจะมีความเห็นสอดคลองกับสภาพปญหาท่ี

เกิดขึ้นในเทศบาล   ดังนี้ 
 

ความตองการดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.  ตองการใหปรับปรุง  ซอมแซมถนนใหใชงานไดตลอดป 

2.  ตองการใหเรงแกไขปญหาเรื่องระบบระบายน้ําใหดี  มีมาตรฐานอยางเพียงพอและทั่วถึง 

3.  ตองการใหมีการขยายไฟฟาสาธารณะใหครอบคลุมทั่วถึง 

4.  ตองการใหมีการจัดทําผังเมือง 
 

ความตองการดานเศรษฐกิจ 

1.  สนับสนุนใหราษฎรจัดต้ังกลุมอาชีพตาง ๆ เพื่อเพิ่มรายได 

2.  สนับสนุน  สงเสริมใหราษฎรปลูกพืชเศรษฐกิจ  รวมท้ังแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรเพื่อ

แกไขปญหาราคาตลาดพืชผล 

3.  สนับสนุนใหความรูและปลูกจิตสํานึกในการดําเนินชีวิตตามแนวทาง “เศรษฐกิจพอเพียง” 

4.  สงเสริมใหมีการใชแรงงานภายในทองถ่ินและใชปุยอินทรีย  เพื่อลดปญหาการวางงาน 

5.  ปรับปรุงและพัฒนาแมน้ําปาดใหเปนสถานที่ทองเท่ียวและพักผอนหยอนใจของประชาชน 
 

ความตองการดานสังคม 

1.  สงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ใหมากโดยมีการประชาสัมพันธอยาง

ทั่วถึง 

2.  สงเสริมใหความรูความเขาใจดานสุขภาพอนามัยตลอดจนการใหบริการแกประชาชนเพิ่ม

มากขึ้น 

3.  สนับสนุนองคกรและกลุมตาง ๆ ใหมีบทบาทในการแกไขปญหาทองถ่ิน 

4.  สนับสนุนสงเสริมอนุรักษศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีท่ีสําคัญของทองถ่ิน 

5.  สรางความพรอมในการจัดการศึกษาใหกับทองถ่ิน  สนับสนุนการศึกษาสําหรับ

ผูดอยโอกาสอยางจริงจัง 

6.  สงเสริมใหมีการฝกอบรมดานศีลธรรม  จริยธรรมแกราษฎร 
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7.  สงเสริมใหมีการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการสังคม  สงเสริมใหประชาชนในทองถ่ินไดรับ     

บัตรประกันสังคม  บัตรสงเคราะห  และบัตรผูสูงอายุ  โดยทั่วถึงทุกคน 
 

ความตองการดานการเมืองการบริหาร 

1.  เผยแพรขาวสารขอมูลใหประชาชนไดรับทราบอยางกวางขวาง  ประชาสัมพันธใหความรู  

ความเขาใจเก่ียวกับการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน 

2.  ตองการใหมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการพิจารณาเพิ่มมากขึ้น 

3.  ตองการใหมีการจัดเก็บภาษีคาธรรมเนียมอยางยุติธรรมทั่วถึง 

4.  ใหประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหาและพัฒนาทองถ่ิน 

5.  สรางจิตสํานึก  และตอตานการซื้อสิทธิ์ ขายเสียงโดยใชสถาบันทางสังคม  ไดแก  โรงเรียน  

วัด  และองคกร  ชุมชน  ในการพัฒนาการเมือง  การปกครอง 
 

ความตองการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1.  ตองการใหมีระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยที่ดีมีประสิทธิภาพ 

2.  ตองการใหมีระบบการควบคุมการปลอยนํ้าเสีย  การดูแลสภาพแวดลอมของแมนํ้า        

ลําคลอง 

3.  ตองการใหบานเมืองนาอยู  มีความรมร่ืนสวยงาม  มีสถานท่ีพักผอนเพื่อการนันทนาการ

อยางเพียงพอ 

4.  สงเสริมใหใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนใหเกษตรกรทําการเกษตรแบบ

ผสมผสานหรือเกษตรแนวทฤษฎีใหม 

5.  จัดสถานที่พักผอนใหใกลเคียงกับธรรมชาติ  เนนเชิงอนุรักษและปลูกฝงใหเด็กและเยาวชน

รักการปลูกตนไม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5.  ภารกิจ... 
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  อํานาจหนาท่ีของเทศบาลเก่ียวของกับประชาชนทุกดานต้ังแตเกิด  จนถึงตาย  ตลอดจน     

วิถีชีวิตความเปนอยูของประชาชน  เพื่อใหประชาชนไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นในทุก ๆ ดาน           

มีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีวิต  มีสุขภาพอนามัยแข็งแรง  และไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง  ซึ่งการบริหารงาน

จะตองประสานความรวมมือกับสวนราชการในพื้นท่ี   ผูบริหารสามารถกําหนดนโยบายและพัฒนาไดอยาง  

รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  ตามงบประมาณท่ีมีอยู  และสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

แผนพัฒนาจังหวัด  ซึ่งอํานาจหนาท่ีของเทศบาลอยูภายใตภารกิจท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติเทศบาล  

พ.ศ. 2496  และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  13)  พ.ศ. 2552  และตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอน

การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  ซึ่งสามารถแบงเปน  7  ดาน   ดังนี้ 

 5.1  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ   ดังน้ี 

  (1)  การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา  และทางระบายนํ้า  (มาตรา  16 (2)    

        มาตรา 50 (2) มาตรา 51 (8) 

  (2)  การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน ๆ (มาตรา 16 (4)) 

  (3)  การสาธารณูปการ  (มาตรา  16 (5)) 

  (4)  การควบคุมอาคาร  (มาตรา 16 (28)) 

  (5)  ใหมีและบํารุงการไฟฟา  หรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน  (มาตรา 51 (7)) 

 5.2  ดานสงเสริมคุณภาพชีวิต  มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ   ดังน้ี 

  (1)  การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9)) 

  (2)  การสงเสริมกีฬา  (มาตรา 16 (14)) 

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

  (4)  รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะรวมท้ังการกําจัดมูลฝอยและ 

        สิ่งปฏิกูล  (มาตรา  50 (3)) 

  (5)  ปองกันและระงับโรคติดตอ  (มาตรา 50 (4)) 

  (6)  ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม  (มาตรา 50 (6)) 

  

5.3  ดานการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบรอย  มีภารกิจท่ี    เกี่ยวของ   

ดังน้ี 

  (1)  การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน  (มาตรา 50 (1)) 

  (2)  ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง  (มาตรา 50 (5)) 

 

5.4  ดานการวาง... 

5.  ภารกิจ  อํานาจหนาที่ของเทศบาล 
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 5.4  ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเท่ียวมีภารกิจท่ี    

เกี่ยวของ  ดังน้ี 

  (1)  บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร  (มาตรา 51 (5)) 

  (2)  สงเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  (มาตรา 50 (7)) 

 5.5  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  มีภารกิจ   

ท่ีเกี่ยวของ  ดังน้ี 

  (1)  การจัดการ  การบํารุงรักษา  และการใชประโยชนจากปาไม  ท่ีดิน  ทรัพยากรธรรมชาติ 

         และสิ่งแวดลอม  (มาตรา 15 (24)) 

 5.6  ดานการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินมีภารกิจท่ี      

เกี่ยวของ   ดังน้ี 

  (1)   บํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถ่ิน  และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 

         (มาตรา 50 (8)) 

 5.7  ดานการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการและองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  มีภารกิจท่ีเกี่ยวของ   ดังน้ี 

  (1)  สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล 

 

  ภารกิจท้ัง  7  ดานตามท่ีกฎหมายกําหนดใหอํานาจเทศบาล  ภารกิจดังกลาว  สามารถจะ  

แกไขปญหาของเทศบาลตําบลฟากทาไดอยางไร  ทั้งนี้  ใหพิจารณาถึงความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่

ดวยการดําเนินการของเทศบาลควรใหสอดคลองกับ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนพัฒนา

อําเภอ  แผนพัฒนาจังหวัด  นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของผูบริหารเทศบาล 
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1  สภาพท่ัวไป 

1.1  ลักษณะท่ีตั้ง 

เทศบาลตําบลฟากทา  ต้ังอยูทางทิศเหนือของจังหวัดอุตรดิตถตาทางหลวงหมายเลข  117   

นครสวรรค – ดานภูดู  ต้ังอยูเลขที่  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   จดลํานํ้าปาด   ตําบลฟากทา   อําเภอฟากทา   จังหวัดอุตรดิตถ 

ทิศตะวันตก   จดบานสองคอน  ตําบลฟากทา   อําเภอฟากทา   จังหวัดอุตรดิตถ 

1.2   สภาพภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ และพ้ืน 

 ภูมิประเทศสวนใหญในเขตเทศบาลเปนท่ีราบลุม  ฤดูรอนคอนขางรอนจัด ฤดูหนาวคอนขางหนาว 

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  40  องศาเซลเซียส  อุณหภูมิตํ่าสุดเฉลี่ย  10  องศาเซลเซียส  มีพื้นที่ท้ังหมด  0.45  

ตารางกิโลเมตร     หรือประมาณ  281.3  ไร 

1.3   สภาพเศรษฐกิจ และสังคมโดยภาพรวม 

 ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม ปศุสัตว คาขาย มีสภาพสังคมแบบเครือญาติ         

สภาพชุมชนไมหนาแนน 

2  ขอมูลสภาพท่ัวไปในแตละประเด็นนโยบาย 

 เพื่อใหเกิดความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนา และเพื่อใหเห็นถึงสภาพทั่วไป ตลอดจนศักยภาพ

ของเทศบาลตําบลฟากทาในแตละประเด็นยุทธศาสตร  ไดแก  ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 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   

 -  ผูมีสิทธิ์เลือกต้ัง จํานวน  701  คน  แยกเปน  ชายจํานวน  370 คน  หญิงจํานวน  331   คน   
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โปรแกรมสรางปรามิดประชากร  v 1.2 

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

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 

รวม 440 400 840 52.38 47.62 

ขอมูล ณ วันที่  10  กันยายน  2559  

จํานวนผูสูงอายุที่ไดรับเบ้ียยังชีพ  จํานวน  132 คน 

จํานวนผูพิการที่ไดรับเบ้ียยังชีพ  จํานวน  21 คน 
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กราฟจํานวนประชากร 
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วิเคราะหประชากรเทศบาลตําบลฟากทา 

โครงสรางประชากรในปจจบุัน 

- ประชากรในวัยแรงงานมีเปนจํานวนมากทั้งเพศชาย และเพศหญิงแตจํานวนประชากรเพศชายจะ

มากกวาเพศหญิง การพัฒนาจะเปนไปอยางรวดเร็วเพราะมีประชากรในวัยแรงงาน 

- ประชากรในวัยเด็ก และทารกแรกเกิดมีจํานวนมาก และเพิ่มขึ้นทุกป 

-  ประชากรในวัยผูสูงอายุมีนอย 

แนวโนม  20  ปขางหนา 

- จํานวนประชากรในวัยแรงงานจะเพิ่มมากขึ้นการพัฒนาดานสังคม ดานเศรษฐกิจ  ดานการเมือง และ

ดานอ่ืนๆ จะเปนไปดวยความรวดเร็ว 

- ประชากรในวัยผูสูงอายุเพศชายจะมากกวาประชากรผูสูงอายุเพศหญิง 

- จํานวนเด็กนักเรียนที่เขาเรียนในระดับตาง ๆ จะมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น 

ปญหาท่ีจะเกิดขึ้นอีก  20  ปขางหนาจํานวนประชากรในวัยแรงงานมีจํานวนที่เพิ่มมากขึ้นปญหาการ

วางงาน และการยายถ่ินฐานเขาไปขายแรงงานในเมืองใหญจะเพิ่มมากขึ้น 

แนวทางการแกไขปญหา 

1.  ประชากรในวัยเด็ก และทารกแรกเกิดมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นน้ันแนวทางการแกไขปญหาควรมี

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  สถานท่ีออกกําลังกาย 

- เพิ่มบุคลากรเพื่อดูแลผูสูงอายุ 

- จัดหางบประมาณเพื่อสงเสริมกิจกรรมตาง ๆ ของผูสูงอายุ 

- โครงการตรวจสุขภาพใหกับประชาชน 

- โครงการจัดหาเบ้ียยังชีพใหแกผูสูงอายุ  และผูดอยโอกาสทางสังคม 

- โครงการที่เปนการสรางขวัญ  และกําลังใจใหแกผูสูงอายุตามวาระโอกาสตาง ๆ 
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2.2  ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม 

 เทศบาลตําบลฟากทาไดมีนโยบายใหความสําคัญกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  การ

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญไดคือแมน้ําปาด และการอนุรักษพันธุสัตวนํ้า  การปองกัน

มิใหเกิดมลพิษ และการเสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอม การดูแลรักษาความสะอาดภายในเขตเทศบาล โดยเฉพาะ

อยางย่ิงในประเด็นเรื่องการกําจัดขยะ และการหาพื้นท่ีทําบอกําจัดขยะ  

เทศบาลตําบลฟากทามีแมนํ้าปาดไหลผาน การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีแหลง

อนุรักษพันธุปลา จํานวน 2 แหง 

2.3  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

  การคมนาคม / ขนสง 

 มีทางหลวงหมายเลข 117 (สายนครสวรรค – ดานภูดู)  เปนเสนทางหลักในการคมนาคมระหวาง

ตําบลและอําเภอท่ีใกลเคียง  และในจังหวัดอุตรดิตถซึ่งจะมีรถโดยสารประจําทางผานตลอดชวงกลางวัน สวน

เสนทางในเขตเทศบาลมีถนนชิดวารี  และสายตาง ๆ ตามตรอก  ซอยเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสามารถใช

คมนาคมได ทุก ๆ ฤดูกาล รวมถนนท่ีใชในการคมนาคมท้ังหมด  6,000   เมตร 

 

ชื่อถนน ระยะทาง 

1.ถนนชิดวาร ี

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 

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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ทอระบายนํ้า/รางระบายน้ําที่ประชาชนไดรับประโยชน 

ชื่อรางระบายน้ํา ระยะทาง 

1.รางระบายน้ําซอยศิริมงคล 

2.รางระบายน้ําซอยรักสัจจา 

3.รางระบายน้ําทางหลวงเทศบาล 

4.ทอระบายน้ําถนนชิดวารี 

5.ทอระบายน้ําถนนสุขาภิบาล  1 

6.ทอระบายน้ําถนนสุขาภิบาล  2 

7.ทอระบายน้ําถนนชิดวารี  2 

8.ทอระบายน้ําถนนราษฏรอุทิศ 

9.ทอระบายน้ําถนนชิดวารี  5 

                                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  มีปริมาณการใชนํ้าประปา  ประมาณ  4,029   

ลูกบาศกเมตร / เดือน  และมีราษฎรท่ีเหลือใชนํ้าจากบอบาดาล 

 2.6   การสื่อสารและโทรคมนาคม 

สามารถแยกได  ดังนี้ 

การไปรษณีย  มีท่ีทําการไปรษณีย   1  แหง 

โทรศัพทประจําบาน    จํานวน  330  แหง 

โทรศัพทสาธารณะ  กระจายตามจุดตาง ๆ อยางทั่วถึง   

 1.  การสื่อสารภายในหมูบาน และเขตเทศบาลจะใชเสียงตามสายของเทศบาลตําบลฟากทา   

โทรศัพทประจําครัวเรือน และโทรศัพทสาธารณะ 

 2. การสื่อสารภายนอกเขตเทศบาลตําบลฟากทาจะใชการสื่อสารของการสื่อสารแหงประเทศไทย  

คือ  ที่ทําการไปรษณีย ต้ังอยูบานวังขวัญ  หมูที่ 9  ต.ฟากทา  อ.ฟากทา  จ.อุตรดิตถ 

 3.   การสื่อสารท่ีเปนความบันเทิงท่ัวไป  สามารถรับการสื่อสารทางวิทยุจากสถานีวิทยุจังหวัด

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 

  -ประชาชนในเขตเทศบาลมีศิลปวัฒนธรรม ตับเตา ซึ่งเปนการละเลนพื้นบานมีลักษณะ            

คลายลิเก ตีลายซึ่งเปนศิลปะการตอสู ประเพณีไหลเรือไฟ  แหขาวพันกอน  และทําบุญกองขาว นอกจากนี้ยังมี

ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย  เชน  วันขึ้นปใหม  วันสงกรานต  วันเขาพรรษา  วันสําคัญทางศาสนาอ่ืน ๆ  

 4.  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

  -มีสถานีตํารวจภูธรอําเภอฟากทา  1  แหง เปนผูดูแลรักษาความสงบเรียบรอยใหแก

ประชาชน  มีอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  และกองกําลังพิทักษถ่ินในทุกหมูบานเปนผูคอยชวยเหลือ

ภารกิจของตํารวจในพื้นที่ 

 -  อาชญากรรมไมรุนแรง 

 - ไมมีการแพรระบาดของยาเสพติด 

 5.  การใชท่ีดิน 

 มีลักษณะการจัดสรร/การใชประโยชนท่ีดิน คือ ท่ีดินสวนใหญเปนบานเรือนอยูอาศัย  สวนราชการ         

และพื้นที่วางเปลา 

  ดานเศรษฐกิจ 

  รายไดครัวเรือน/การสรางอาชีพ 

 ราษฎรประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม  คาขาย มีรายไดตอหัวประชากรโดยเฉลี่ย  57,924.- บาท/คน/

ป 

  การเกษตรกรรม 

 ลักษณะการประกอบการเกษตรในทองถ่ิน  ซึ่งจะปลูกขาว ขาวโพด ผัก พืชลมลุก   มะขาม ฯลฯ  มี

พื้นท่ีการเกษตรประมาณ  0.15  ตารางกิโลเมตร  จํานวนครัวเรือนในภาคเกษตรกรรม  ประมาณ  320  

ครัวเรือน  ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญไดแก  ขาว  ขาวโพด มะขามหวาน  มูลคาผลผลิตเฉลี่ยปละ  

76,370.- บาท  

  การปศุสัตว 

 ลักษณะการประกอบการปศุสัตวในทองถ่ิน จะเลี้ยงสุกร  โค เปด ไก เพี่อบริโภคในครอบครัว  ตาม

พื้นที่ของครัวเรือน ประมาณ  60  ครัวเรือน 
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ประเภทอาชีพ 

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

เกษตรกรรม – ทํานา  46     26.75 % 47      32.6 %  93      29.32 % 

เกษตรกรรม – ทําไร  - - 1 .56 %  1          0.27%  

เกษตรกรรม – ทําสวน  6        3.42 % 11 7.61 %  17 5.33 % 

เกษตรกรรม – ประมง  - - - -  - - 

เกษตรกรรม – ปศุสัตว  - - - -  - - 

รับราชการ เจาหนาท่ีของรัฐ 110 64 45 30.04  155 48.1 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ  - - - -  - - 

พนักงานบริษัท   6 3.66 5 3.29  11 3.52 

รับจางท่ัวไป   67 39.46 49 30.15  116 35.83 

คาขาย    8 4.72 30 18.28  38 11.21 

ธุรกิจสวนตัว   18 10.49 20 13.62  38 11.9 

อาชีพอ่ืน   2 1.18 6 4.56  8 2.70  

กําลังศึกษา   64 36.61 49 32.53  113 34.58 

ไมมีอาชีพ   16 9.7 40 26.76  56 17.68 

 

การวิเคราะหขอมูลทรัพยากรฯ และสิ่งแวดลอม 

การอนุรักทรัพยากรน้ําเทศบาลตําบลฟากทามีแมนํ้าปาดไหลผาน การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ปลูกตนไมไมดอกไมประดับโดยรอบบริเวณเขตเทศบาล        มีแหลงอนุรักษพันธุปลา จํานวน 2 

แหง  การรณรงคไมทิ้งของเสียสิ่งปฏิกูลลงในแมนํ้า 

สิ่งแวดลอมภายนอกปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมได แมนํ้าปาดไหลผานสองอําเภอหลายหมูบานตนนํ้า

แมน้ําปาดทําการเกษตรการใชสารเคมีการท้ิงสิ่งปฏิกูลเปนปจจัยที่ไมสามารถควบคุมได 
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การวิเคราะหดวยระบบ  SWOT  Analysis   เปนการวิเคราะหสภาพการพัฒนาของทองถ่ินเพื่อคนหา 

  จุดแข็งจุดออน  โอกาส   และอุปสรรค  จากนโยบายการพัฒนาเทศบาลตําบลฟากทา  และขอมูลพื้นฐานการ

พัฒนา  (Base  Line  Data)  ซึ่งไดทําการวิเคราะห  และศึกษาท่ีผานมา  ทราบสภาวการณแวดลอมของการ

พัฒนาและศักยภาพในการพัฒนาของเทศบาลตําบลฟากทา  จึงไดดําเนินการวิเคราะหสภาวการณในทุกดาน

การพัฒนาโดยใชเทคนิค  SWOT  Analysis   ซึ่งจะตองทําการวิเคราะหหา  จุดแข็งจุดออน  โอกาส   และ

อุปสรรค  ของการพัฒนา  สภาพการณภายในและสภาพการณภายนอก ดังผลการวิเคราะหซึ่งจะไดนําเสนอ

เปนรายประเด็นนโยบาย  รวม  6  ประเด็น  ตามลําดับตอไป 

การวิเคราะหสถานการณการพัฒนาดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 จุดแข็ง  (Strength ) 

 ผูบริหารเทศบาลตําบลฟากทาไดใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

และเทศบาลตําบลฟากทา  มีความพรอมท่ีจะดําเนินการปรับปรุงโครงสรางทางกายภาพ  และบํารุงรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติเทศบาลตําบลฟากทามีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณและอากาศบริสุทธิ์ มีบุคลากรทั้งหมด 

38 คน แบงเปนขาราชการ 15 คน พนักงานจางตามภารกิจ 10 คน และพนักงานจางท่ัวไป 13 คน  บุคลากรท่ี

สามารถปฏิบัติหนาท่ีในหนาท่ีความรับผิดชอบของตนเองใหบริการแกประชาชนในดานตาง ๆ เชนดําเนินการ

จัดทําโครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศนในเทศบาลและโครงการ หนาบาน หนามอง และโครงการจัดขยะ

ชุมชนมีสวนรวม ผลการดําเนินงานทําใหสภาพภายในชุมชนเทศบาลตําบลฟากทามีภูมิทัศนท่ีสวยงาม

ประชาชนมีจิตสํานึกในการท้ิงขยะรักษาความสะอาดในชุมชนปริมาณขยะในชุมชนลดลงปญหาโรคระบาดที่

เกิดจากขยะสิ่งปฏิกูลลดลงการรักษาสภาพสิ่งแวดลอมปรับปรุงตกแตงภูมิทัศนรอบๆ 

การบริหารงานบุคคลและงบประมาณไดต้ังไวเพียงพออุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชตางๆ ท่ีจําเปนในการ

ปฏิบัติงานมีครบและเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานมีศักยภาพเพียงพอที่จะดูแลใหบริการประชาชนภายในเขต

เทศบาลและประชาชนนอกเขตเทศบาลบางสวนอยางไมมีขอบกพรอง  

จุดออน  (Weakens) 

 เทศบาลตําบลฟากทายังขาดแคลนเจาหนาที่รับผิดชอบที่มีความรูเฉพาะทาง  ในการดําเนินงานท่ีผาน

มาตองขอความรวมมือจากหนวยงานอ่ืน  การดําเนินงานท่ีผานมาไมสามารถประเมินผลงานของ

กลุมเปาหมาย  และการดําเนินงานขาดความตอเน่ือง  นอกจากน้ัน  การดําเนินงานในประเด็นสิ่งแวดลอม

จะตองมีคาใชจายในการดําเนินงานสูง  เชน  การจัดการขยะโดยวิธีฝงกลบจะตองใชพื้นท่ีเปนบริเวณกวางซึ่ง

เปนจุดออนของเทศบาลตําบลฟากทาเปนชุมชนที่มีพื้นท่ีขนาดเล็กไมมีพื้นท่ีวางเพียงพอท่ีจะขุดบอขยะหรือต้ัง

เตาเผาขยะ  การใชเทคโนโลยีแบบเตาเผาปลอมมลพิษมีคาใชจายในการดําเนินงานและปฏิบัติการสูง  และท่ี

สําคัญประชาชนยังไมใหความรวมมือในการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมเทาท่ีควร  เชน  การคัดแยกขยะ

ครัวเรือน 
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โอกาส  (Opportunity) 

 ประเด็นเร่ืองการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เปนประเด็นท่ีไดรับความสนใจและเปน

กระแสโลกาภิวัตนท่ีมีการรณรงคกันต้ังแตระดับชุมชน  ทองถ่ิน  อําเภอ  จังหวัด  ประเทศ  และระดับโลก  มี

หนวยดําเนินงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน  ตลอดท้ังองคกรท่ีไมแสวงหากําไร  ดําเนินการสรางจิตสํานึกของ

ประชาชน  ตลอดท้ังการรณรงคใหมีการนําเอาทรัพยากรธรรมชาติท่ีใชแลวกลับมาใชซ้ํา (Recycle) ก็เปน

ตัวอยางการสรางเครือขายในระดับทองถ่ินท่ีจะสนับสนุนการดําเนินงานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

ปญหา/อุปสรรค (Threaten)  

การบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับสิ่งแวดลอมไมมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะอยางย่ิงไมสามารถควบคุม

ขยะและมลพิษจากภาคเอกชน  การกอสรางโครงสรางพื้นฐาน  เชน  บอฝงกลบ  เตาเผาขยะ  จะตอง

ระมัดระวังไมใหกระทบตอสภาพแวดลอม ประกอบกับท่ีดินในเขตพื้นท่ีเทศบาลตําบลฟากทามีจํานวนจํากัด  

ทําใหการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมมีความซับซอนมากย่ิงข้ึน  นอกจากน้ันประชาชนบางสวนยังขาดความรู

ความเขาใจท่ีถูกตอง ยังสรางมลพิษหรือสิ่งแปลกปลอมแกสิ่งแวดลอมและยังขาดความรวมมือในการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม  เชน  ยังไมใหความรวมมือในการคัดแยกขยะ  เปนตน 

 

ผลการวิเคราะหสถานการณการพัฒนาดานการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 

จุดแข็ง  (Strength )  

ผูบริหารใหความสําคัญในการสงเสริมการศึกษา  โดยไดมีการวางรากฐานความพรอมในการจัด

การศึกษาตามเกณฑการประเมินความพรอมของกฎกระทรวงระดับความพรอมมากท้ังปจจัยดานงบประมาณ  

แผนงานการจัดการศึกษา โครงสรางการบริหารจัดการ และบุคลากรตามโครงสราง นอกจากนั้น โครงสรางของ

เทศบาลตําบลฟากทา  มีหนวยงานท่ีเอ้ือตอการสนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษา  โดยมีแนวทางการ

สงเสริมการศึกษาโดยการกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนการสงเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานการสงเสริม

การศึกษาวัยเด็กกอนปฐมวัย ปจจุบันมีเด็กนักเรียน จํานวนอยู 23 คน ครูผูดูแลเด็ก จํานวน 2 คน แมบาน

จํานวน 1 คน  

การกีฬาและนันทนาการเพื่อใหประชาชนทั่วไปไดออกกําลังกายใชเวลาวางใหเกิดประโยชนโดยไดจาก

กิจกรรมโครงการแขงขันกีฬา ๕ เหลา เทา แดง การแขงขันฟุตบอลระหวางหนวยงานสวนราชการ การเขารวม

การแขงขันกีฬาเบญจสัมพันธและนอกจากนี้ยังไดใหการสนับสนุนการจัดแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ  

 ผลการดําเนินงานทําใหประชาชนท่ัวไปเยาวชนไดแสดงความสามารถดานกีฬาไดออกกําลังกายและ

ใชเวลาวางใหเกิดประโยชนสุขภาพรางกายแข็งแรงสมบูรณ 
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จุดออน  (Weakens) 

 ภารกิจดานการศึกษาเปนงานใหมของเทศบาลตําบลฟากทา  ถึงแมจะมีบุคลากรตามโครงสราง  แต

จะตองอาศัยความรูความสามารถและทักษะในการบริหารงานศึกษาอยางสูง  ซึ่งปจจุบันบุคลากรดาน

การศึกษายังขาดประสบการณและทักษะ  นอกจากนั้น  จากอัตราครูที่ยังขาดแคลน  และคุณภาพของครูยังอยู

ในเกณฑเฉลี่ยตํ่า       ยังทําใหการศึกษามีการพัฒนาที่ลาชา 

โอกาส  (Opportunity) 

ในพื้นท่ีเทศบาลตําบลฟากทามีสถาบันการศึกษาในระดับต้ังแตระดับกอนวัยเรียน  สวนระดับประถม

ศึกษา  มัธยมศึกษา  และมีสถาบันการศึกษาท่ีเปดสอนท้ังหลักสูตรสามัญ  อยูในพื้นท่ีทองถ่ินใกลเคียง  

นอกจากน้ันประชาชนในพื้นที่เทศบาลตําบลฟากทามีความรวมมือกันเปนอยางดี  ซึ่งจะนําไปสูความรวมมือใน

การจัดการศึกษาใหประสบผลสําเร็จ 

อนาคตทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนของเทศบาลตําบลฟากทา ผูบริหารใหความสําคัญในการ 

สงเสริมการศึกษา โดยไดมีการวางรากฐานความพรอมในการจัดการศึกษาตามเกณฑการประเมินความพรอม

ของกฎกระทรวงระดับความพรอมมากท้ังปจจัยดานงบประมาณ  แผนงานการจัดการศึกษา  โครงสรางการ

บริหารจัดการ  และบุคลากรตามโครงสราง  นอกจากน้ัน  โครงสรางของเทศบาลตําบลฟากทา  มีหนวยงานท่ี

เอ้ือตอการสนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษา   

ปญหา/อุปสรรค (Threaten)  

การถายโอนภารกิจการศึกษาขาดความชัดเจนในกฏระเบียบ เร่ืองการจัดการศึกษาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ความลาชาในการถายโอนทําใหกระทบตอแผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน   

การวิเคราะหสถานการณการพัฒนาดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

จุดแข็ง  (Strength )  

เทศบาลตําบลฟากทามีถนนท่ีเชื่อมตอกันท้ังหมด 14 เสน การคมนาคมท่ีสะดวกมีถนนท่ีสามารถ

ติดตอกันไดทุกสายท่ัวพื้นท่ีเทศบาลตําบลฟากทา  มีบุคลากรท่ีมีความสามารถในการกอสราง  ปรับปรุง  

บํารุงรักษา  โครงสรางพื้นฐานคอยดูแลอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนสามารถดูแลอํานวยความสะดวก

ใหกับประชาชนโดยทั่วถึง 

ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยจากนํ้าทวมเทศบาลตําบลฟากทาไดมีโครงการกอสรางผนัง

คอนกรีตปองกันนํ้าทวมซึ่งการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานตามแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงแกไข

สาธารณูปโภค ใหสามารถตอบสนองและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนเน่ืองจากสภาพพื้นท่ีของ

เทศบาลตําบลฟากทาเปนพื้นที่ราบลุม เปนพื้นที่เสี่ยงภัย อุทกภัย นอกจากนี้ปญหานํ้าทวมยังสงผลกระทบตอ

ประชาชนในเร่ืองของนํ้าทวมขังทําเกิดนํ้าเนาเสียสงกลิ่นเหม็นเทศบาลตําบลฟากทาไดแกไขปญหาความ

เดือดรอนของประชาชนดวยการจัดทํา 
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 1. โครงการกอสรางผนังคอนกรีตปองกันนํ้าทวม (ชวงท่ี 2 บานวังขวัญหลังโรงยิม) หมูท่ี 9 ต.ฟากทา 

อ.ฟากทา จ.อุตรดิตถ  2. โครงการกอสรางผนังคอนกรีตปองกันนํ้าทวม (ชวงท่ี 3 โคงวังขวัญ) หมูท่ี 9 ต.ฟาก

ทา อ.ฟากทา จ.อุตรดิตถ เพื่อแกไขปญหาน้ีทะลักเขาทวมในพื้นที่ปองกันความเสียหายใหกับประชาชนบานวัง

ขวัญจํานวน 1๔6 ครัวเรือนและไดดําเนินการแกไขปญหานํ้าทวมกอสรางคลองสงน้ําหวยน้ํารองทําให

ประชาชนไดรับความพึงพอใจตอการแกไขปญหาความเดือดรอน 

จุดออน  (Weakens) 

 ประสบการณการทํางานของชางผูควบคุมงานความระเอียดรอบคอบการดูแลเอาใจใสงานกอสรางแต

ละโครงการเปนการเอ้ือประโยชนแกใหผูรับจางทุจริตในงานกอสรางการทํางานของภาครัฐและองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินทําโดยแยกสวน และเปนพื้นท่ีคาบเก่ียวระหวางทองถ่ินท่ีไมบูรณาการรวมกันถนนสายหลักเปน

ของกรมทางหลวง  ถนนสายรองเปนของเทศบาลตําบลฟากทา 

โอกาส  (Opportunity) 

 เทศบาลตําบลฟากทา ไดรับความสนใจจากหนวยงานภาครัฐในการดําเนินงานกอสรางและบํารุง

โครงสรางพื้นฐานในพื้นท่ีเทศบาลตําบลฟากทา  นอกจากน้ันการใหบริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน  ไดแก  

ประปา  ไฟฟา     สามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็วเพราะมีจํานวนผูใชบริการท่ีเพิ่มข้ึนทุกป  ซึ่งสงผลให

หนวยงานผูใหบริการมีความ 

คุมคาตอการดําเนินงานขยายเขตการใหบริการ  อน่ึงไมเพียงแตหนวยงานภาครัฐท่ีใหการสนับสนุน  พัฒนา

โครงสรางพื้นฐานเพื่อพัฒนาเทศบาลตําบลฟากทาเปนทองถ่ินท่ีมีพื้นท่ีไมใหญมากนัก  ทําใหการบริการ

โครงสรางพื้นฐานดําเนินการไดครอบคลุมแลวทุกพื้นที่  จึงสงผลใหความจําเปนในดานการกอสรางลดลง  และ

คงเหลือเพียงภาระการบํารุงรักษาใหคงสภาพท่ีใชงานไดเปนปกติซึ่งภาระในการบํารุงรักษาน้ันมีคาใชจายไม

มาก  ทําใหสามารถซอมบํารุงใหมีสภาพใชงานไดดีโดยตลอด 

ปญหา/อุปสรรค (Threaten)  

 ระเบียบกฏหมายท่ียังไมเอ้ือตอการปฏิบัติงานโครงสรางพื้นฐานท่ีรับผิดชอบ  การขยายเขตบริการ

ไฟฟาและประปา  อยูในอํานาจหนาท่ีของการไฟฟาสวนภูมิภาค  และการประปาเขตอยูนอกเหนือจากการ

ใหบริการ          ตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบลฟากทา  ไมสามารถเขาไปดําเนินการในสวนท่ีซ้ําซอนกับ

หนวยงานอ่ืน      สามารถดําเนินการไดเพียงการใหการสนับสนุนเคร่ืองมือและบุคลากรในการดําเนินงาน

เทานั้น 
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การวิเคราะหสถานการณการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง  (Strength )  

ผูบริหารเทศบาลตําบลฟากทาไดใหความสําคัญกับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  โดยไดกําหนดไวใน

นโยบายอยางชัดเจนท่ีจะมุงพัฒนาดานเศรษฐกิจของประชาชน เชน การสนับสนุนกลุมอาชีพ เชน กลุมทอผา 

กลุมเลี้ยงไกไข กลุมปลูกผักปลอดสารพิษ กลุมอาหารโตะจีน กลุมทําขนม กลุมทําดอกไมจันทน เพื่อเปนการ

ปรับปรุงระบบการผลิต การสรางรายไดในชุมชน การบริหารจัดการและนอกจากน้ียังเปนการสงเสริมการ

ทองเที่ยวเพื่อใหชุมชนมีรายไดจากนักทองเท่ียว โดยใหสามารถพึ่งตนเองได  

ปจจุบันกลุมอาชีพในชุมชนเทศบาลตําบลฟากทามีทั้งหมด 10 กลุมอาชีพ 

1. วิสาหกิจชุมชนกลุมทอผาชุมชนเทศบาลตําบลฟากทา 

กอต้ังเมื่อ  ป  พ.ศ.2549 

ประธานกลุม  นางสมหมาย  อินฟากทา 

สมาชิกทั้งหมด  8  คน  

2. กลุมเลี้ยงไกไขบานวังขวัญ 

กอต้ังเมื่อ  วันท่ี  1  มีนาคม  2554 

ประธานกลุม  นางเย้ือน  มูลคํา 

สมาชิกทั้งหมด 81  คน   

3. กลุมผูเลี้ยงไกไขบานบุง(สองคอน) 

กอต้ังเมื่อ  วันท่ี  1  มีนาคม  2554 

ประธานกลุม  นางสาวสมจิตร  ใบผุย 

สมาชิกทั้งหมด 105  คน   

4. กลุมปลูกผักปลอดสารพิษเทศบาลตําบลฟากทา 

กอต้ังเมื่อ  วันท่ี 12  กุมภาพันธ  2554 

ประธานกลุม  นางแดง  จันโสดา 

สมาชิกทั้งหมด  22  คน   

5. กลุมประดิษฐของชํารวยเทศบาลตําบลฟากทา 

กอต้ังเมื่อ  วันที่  1  เมษายน  2554 

ประธานกลุม  นางสด  รักสัจจา 

สมาชิกทั้งหมด  22  คน 
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6. กลุมผลิตเห็ดนางฟา 

กอต้ังเมื่อ  วันท่ี  24  มิถุนายน  2554 

ประธานกลุม  นางสุวิมล  สีสะเกตุ 

สมาชิกทั้งหมด  17  คน 

7. กลุมดอกไมจันทน และดอกไมประดิษฐเทศบาลตําบลฟากทา 

กอต้ังเมื่อ  วันท่ี  12  กุมภาพันธ  2554 

ประธานกลุม  นางสีจันทร  ดามัง 

สมาชิกทั้งหมด  23  คน 

8. กลุมทําน้ํายาอเนกประสงค(กลุมผูสูงอายุ)บานวังขวัญ 

กอต้ังเมื่อ ป  พ.ศ.2552 

ประธานกลุม  นางเย้ือน  มูลคํา 

สมาชิกทั้งหมด 17  คน   

9. กลุมแปรรูอาหารและทําขนมเทศบาลตําบลฟากทา 

กอต้ังเมื่อ วันท่ี  12  กุมภาพันธ พ.ศ.2554 

ประธานกลุม  นางเย้ือน  มูลคํา 

สมาชิกทั้งหมด 23  คน   

10. กลุมโตะจีนแมบานเทศบาลตําบลฟากทา 

ประธานกลุม  นางแดง  จันโสดา 

 

จะเห็นไดวาทั้ง 10 กลุมอาชีพของเทศบาลตําบลฟากทานั้นจะเนนในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และ 

ตามนโยบายของรัฐบาลคือการใหแกไขปญหาความยากจน 

       -    สถานะทางการคลังมั่นคง 

  -    มีผลิตภัณฑพื้นบาน (ผาทอมือ) ท่ีสวยงาม 

  -    ผลผลิตดานการเกษตร (มะขามหวาน) ท่ีมีคุณภาพ 

  -   ไดรับการสนับสนุนในการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล จากองคกรเอกชนและจากประชาชนใน

พื้นที่   

จุดออน  (Weakens) 

 ประชาชนยังขาดความรูในการประกอบอาชีพ  มีภารหนี้สินมาก  ยังมีการอพยพไปหาทํางานในเมือง

ใหญประชาชนในชุมชนยังมีความคิดที่จะเขาไปทํางานในเมืองใหญ  การผลิตสินคายังไมไดมาตรฐานทั้งหมด

และสินคาที่ผลิตไดยังขาดศูนยจําหนายสินคารองรับ 
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        -   ขาดตลาดรองรับผลผลิต 

        -   ขาดวัตถุดิบในขบวนการผลิตในทองถ่ิน 

        -   หางไกลตลาดรองรับผลผลิต 

        -   ยังไมมีหนวยงานสนับสนุนการทองเที่ยวที่จะรองรับการทองเท่ียว การจําหนายผลผลิต 

        -   วัสดุ  อุปกรณ  และเครื่องใชในองคกรมีจํานวนนอย ไมเพียงพอตอการดําเนินงาน    

โอกาส  (Opportunity) 

 ประชาชนประกอบอาชีพท่ีแตกตางกันออกไป  เชน  การทําอาชีพเสริมตาง ๆ เพื่อพัฒนาอาชีพและ

รายได  เทศบาลจัดการฝกอบรมอาชีพเสริมและสงบุคลากรไปศึกษาดูงานในท่ีตางเพื่อนํามาพัฒนาทองถ่ินของ

ตนเอง 

-  มีทรัพยากรธรรมชาติ  ปาไม  ดิน นํ้าที่อุดมสมบูรณ  

 -  ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกพืช และเลี้ยงสัตว ปลูกไมผล สามารถสง 

             เสริมใหดําเนินกิจการในรูปของเกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง และเทศบาล

ตําบลฟากทาไดจัดต้ังกลุมอาชีพตาง ๆ ถือเปนโอกาสในการพัฒนากลุมอาชีพและการสรางรายไดใหกับ

ประชาชน 

ปญหา/อุปสรรค (Threaten)   

เทศบาลตําบลฟากทายังขาดบุคลากรผูมีความรูความสามารถท่ีใหความรูแกประชาชน  ประชาชนยัง

ขาดความรูความสามารถในการประกอบอาชีพ  ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณในการดําเนินงาน 

-  ระยะทางการคมนาคมทางการเกษตรท่ีอยูไกลไมสะดวก ทําใหเกิดการลาชา ในการขนสงสินคา  

 -  ประชาชนไมมีท่ีทํากินหรือ ไมมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทํากิน  

-  ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกตํ่า แตตนทุนการเกษตรมักมีราคาแพงทําใหเกษตรกรขาดแคลน 

  เงินทุนในการประกอบอาชีพ     

 

การวิเคราะหสถานการณการพัฒนาดานสังคม 

จุดแข็ง  (Strength ) 

รัฐบาลปจจุบันสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาและพัฒนาสังคมของชุมชน  

สงผลใหชุมชนมีความเขมแข็ง มีความสามัคคี มีวินัยและจิตสํานึกที่จะรวมกันพัฒนาชุมชนของตนเองมากขึ้น

ปญหาท่ีทําใหสังคมมีปญหาในปจจุบันคือ ปญหายาเสพติดซึ่งมีผลกระทบตอความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชนซึ่งในการดําเนินการแกไขปญหานั้นตองเนนใหทุกภาคท้ังภาครัฐและเอกชนเขามารวม

กันแกไขปญหา  
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ผูบริหารเทศบาลตําบลฟากทา  ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  โดยไดกําหนดไวใน

นโยบายอยางชัดเจนท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  โดยเฉพาะอยางย่ิงเยาวชน  ผูพิการ  หรือ

ผูดอยโอกาส  นอกจากน้ันเทศบาลตําบลฟากทา เทศบาลตําบลฟากทาไดจัดต้ังชมรมผูสูงอายุ มีหนวยงานท่ี

ทําหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยตรงในดานสวัสดิการสังคมและนอกจากน้ัน

เทศบาลตําบลฟากทายังมีเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการแกไขปญหาสังคมทางดานตางๆเชน ผูสูงอายุ ปญหาผู

พิการ ปญหาดานสาธารณะสุขปญหาผูปวยท่ีเปนโรคตางๆ โรคท่ีติดตอและไมติดตอ   ประชาชนมีความ

สมานฉันทไมมีความแตกแยกในการนับถือศาสนา  และมีความสามารถในวิชาชีพสามารถ และการรวมเปน

กลุมอาชีพท่ีเขมแข็ง 

จุดออน  (Weakens) 

การเอารัดเอาเปรียบทางสังคม  ประชาชนยังมีทัศนคติตอผูดอยโอกาสและผูพิการ  ในสวนของการ

เสริมสรางสุขภาพ  ยังขาดแคลนผูเชี่ยวชาญทางการแพทยดานสุขภาพอนามัย ปญหาโรคติดตอไดแก ปญหา

โรคไมติดตอ  จํานวนผูปวยท่ีเปนโรคติดตอ และจํานวนผูปวยท่ีเปนโรคไมติดตอ เชน ความดัน เปาหวาน 

โรคหัวใจ และนอกจากน้ันยังมีปญหาเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมเยาวชนยังขาดความสนใจในหลักธรรมคําสอน

ของศาสนา   

โอกาส  (Opportunity) 

 เทศบาลตําบลฟากทามีพื้นท่ีขนาดเล็กสามารถดูแลไดอยางท่ัวถึง ท้ังทางดานสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการการบริหารจัดการ การบริการทางสาธารณสุข การบริการดานโครงสรางพื้นฐานท่ีสามารถ

ใหบริการประชาชนไดอยางรวดเร็ว ไดรับโอกาสและความชวยเหลือจากรัฐบาลในเร่ืองเบ้ียยังชีพและการดูแล

ผูดอยโอกาสทางสังคม จํานวนผูสูงอายุท่ีไดรับเบ้ียยังชีพ จํานวน 136 คน   จํานวนผูพิการท่ีไดรับเบ้ียยังชีพ 

จํานวน  23 คน 

ปญหา/อุปสรรค (Threaten)  

การยายถ่ินฐานของประชาชนยายทะเบียนบานไปอยูท่ีอ่ืน แตตัวบุคคลยังอยูในเขตเทศบาล  ทําให

เกิดปญหาประชากรแฝง  หรือมีชื่ออยูในเขตเทศบาลแตตัวบุคคลอยูท่ีอ่ืน การสนับสนุนเบ้ียยังชีพผูพิการ และ

การสนับสนุนเบ้ียยังชีพผูสูงอายุไมสามารถดําเนินการไดเต็มท่ี  เน่ืองจากกฏระเบียบของทางราชการ  การ

เบิกจายคาใชจายมีขอปฏิบัติท่ียุงยากซ้ําซอนและไมสามารถท่ีจะจายเบ้ียยังชีพใหได  จึงสงผลใหเกิดปญหา

การดูแลบุคคลเหลาน้ีไมท่ัวถึง และทางดานสาธารณะสุขดานสุขภาพอามัยไมสามารถท่ีจะตรวจเช็คไดเพราะ

ไมมีขอมูลบุคคลเหลาน้ี  ท้ังดานโภชนาการ  การออกกําลังกายและการพักผอน   เยาวชนรับเอาวัฒนธรรม

ตางชาติมาถือปฏิบัติซึ่งสงผลใหประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ินไดรับความสนใจนอยลง 
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การวิเคราะหสถานการณการพัฒนาดานการพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

จุดแข็ง  (Strength ) 

 ดานการเมืองและการบริหารเทศบาลตําบลฟากทาไดมีแนวทางในการดําเนินงานดวยการ

ปรับปรุงสมรรถนะการบริหารงานใหมีความคลองตัวใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชน

นอกจากน้ียังสามารถพัฒนาระบบประชาธิปไตยชั้นพื้นฐานระดับรากหญาโดยใหประชาชนมีสวนรวมในกร

พัฒนาโดยไดจัดกิจกรรม การจัดทําแผนชุมชน การอบรมสงเสริมและเผยแพรความรูดานกฎหมายสําหรับ

ประชาชน กิจกรรมปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลปใหมและวันสงกานตการรวมงานรัฐพิธีหรือ

วันสําคัญของชาติจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหแกบุคลากรนอกจากนี้ยังไดสนับสนุนการดําเนินงาน

ของหนอยงาน เชน อุดหนุนงบประมาณใหกับก่ิงกาชาด การจัดงานรัฐพิธีตางๆของอําเภอฟากทา อุดหนุนการ

ดําเนินงานของเหลากาชาดจังหวัดอุตรดิตถเพื่อบรรเทาทุกขและชวยเหลือประชาชนผูประสบภัยและ

ผูดอยโอกาสในจังหวัดอุตรดิตถ 

เทศบาลตําบลฟากทาเปนชุมชนเปนหนึ่งเดียว และการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาการเมือง

ทองถ่ินเปนเอกภาพ มีแนวโนมที่จะพัฒนาการบริหารและการบริการใหดี และมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น เพื่อ

ตอบสนองตามนโยบายของรัฐบาลและตอบสนองความตองการของประชาชนไดดีมีคุณภาพย่ิงขึ้น เนื่องจาก

ปจจุบันมีระบบการตรวจสอบในการทํางานของภาครัฐมากขึ้น โดยนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหาร

จัดการ 

ในทางการเมืองเทศบาลตําบลฟากทาเปนสังคมชนบท  แตในขณะเดียวกันประชาชนก็มีความต่ืนตัว

ทางการเมืองคอนขางสูงเชนเดียวกัน  ความรวมมือทางการเมืองของประชาชนไดสงผลใหเกิดความไววางใจ

กันระหวางประชาชนกับเทศบาลตําบลฟากทา  รางวัลตาง ๆ และรางวัลการเชิญชวนใหผูมีสิทธิเลือกต้ังไปใช

สิทธิ  ซึ่งมีจํานวน  73 %  เปนหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงผลของความรวมมือและไววางใจกันของประชาชน  

นอกจากน้ันความสัมพันธระหวางคณะผูบริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลฟากทา  เปนไปในลักษณะท่ี

เสริมประสิทธิภาพซึ่งกันและกัน  และมีความสัมพันธและประสานงานกันอยางดี  จึงสงผลใหการเมืองใน

เทศบาลตําบลฟากทามีความเขมแข็ง ในดานการบริหาร  ผูบริหารไดเนนการทํางานแบบมีสวนรวม  โดยยึด

หลักคิดการทํางานเชิงยุทธศาสตรท่ีเนนผลงานเปนหลัก  การกําหนดแผนงาน  โครงการ  และเปาหมายการ

ทํางาน  เปนการกําหนดรวมกันของทุกฝาย  ท้ังฝายบริหาร  สภา  ขาราชการ  และประชาชน  นอกจากน้ัน  

ขาราชการและเจาหนาท่ีมีความพรอมในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  และเปนผูมี

ประสบการณและมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในสาขาท่ีรับผิดชอบ 

-   บุคลากรในองคกรมีศักยภาพในการดําเนินงาน สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

-  ในองคกร มีวัสดุ อุปกรณ และเครื่องใชสํานักงานท่ีทันสมัย  

-   มีการแบงสายการบังคับบัญชา และการแบงสวนการทํางานท่ีชัดเจน 

-   บุคลากรในองคกรมีความสามัคคี เปนอันหนึ่ง อันเดียวกัน  

-   มีการกําหนดวิสัยทัศน เพื่อพัฒนาองคกรอยางชัดเจน 
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จุดออน  (Weakens) 

 ในดานการเมือง  ถึงแมประชาชนจะต่ืนตัวและเขามามีสวนรวมในทางการเมืองสูง  แตเยาวชนยังขาด

ความเขาใจในประเด็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ  และยังขาดความเขาใจในการเมืองการปกครอง  เปน

หนวยงานที่ตองตอบสนองตอนโยบายผูบริหารซึ่งสนองตอปญหาและความตองการของประชาชนในทองถ่ิน  

ซึ่งวิธีการดําเนินการดังกลาวจะตองอาศัยความรวมมือกันระหวางองคกรภายใน  แตอยางไรก็ตาม  คานิยมใน

การดําเนินงานแบบเดิม  ซึ่งเนนการทํางานแบบภาคสวนยังปรากฏเปนปญหาในการประสานงานภายในอยู

บาง  ซึ่งสงผลกระทบ 

ในการบริหารจัดการในภาพรวม  ท้ังน้ีไดมีการพัฒนาการความรวมมือดีข้ึนตามลําดับ  นอกจากน้ัน  ในการ

บริหารจัดการท่ีตองการความรวดเร็วทันเหตุการณ  จะตองมีเคร่ืองมือใชในการบริหารจัดการท่ีพรอม  แตจาก

การสํารวจ 

พบวาเทศบาลตําบลฟากทา  ยังขาดเครื่องมือเครื่องใชในการบริหารงาน  เชน  ยานพาหนะ  อุปกรณซอมบํารุง

เครื่องจักรกล  และเครื่องใชสํานักงาน  ที่จะใชในการอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

โอกาส  (Opportunity) 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และกฎหมายกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองทองถ่ิน  ไดใหอํานาจทองถ่ินในการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ในการ

ดําเนินงานเพื่อแกไขปญหา  และความตองการของทองถ่ิน  นอกจากน้ันกระแสความคิดเห็นเร่ืองการทํางาน

แบบมีสวนรวมของประชาชน  และกระแสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ไดรับความนิยมไปท่ัวโลก  ทํา

ใหประชาชนเร่ิมมีแนวความคิดในการเขามามีสวนรวมในการตัดสินหรือใหขอเสนอแนะแกองคกรปกครอง

ทองถ่ินในการดําเนินกิจการขององคกรปกครองทองถ่ิน 

ปญหา/อุปสรรค (Threaten) 

การจัดสรรงบประมาณใหแกองคกรปกครองทองถ่ินโดยรัฐบาลกลางยังขาดความแนนอน  ทําให

องคกรปกครองทองถ่ินไมสามารถวางแผนดําเนินงานไดในระยะยาว  นอกจากน้ัน  ความสัมพันธระหวาง

องคกรปกครองทองถ่ิน  กับสวนราชการอ่ืน เชนสวนกลางสวนและภูมิภาค  ยังเปนลักษณะของการควบคุมโดย

กฏระเบียบ  ทองถ่ินไมมีอิสระในการดําเนินงานท่ีจะตอบสนองตอปญหา และความตองการของประชาชน 

อยางแทจริง   ยังมีปญหาความเหลื่อมล้ําของอํานาจหนาท่ีระหวางหนวยงาน  โดยเฉพาะระเบียบราชการของ

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินยังมีหลายฉบับท่ีตองแกไข  เพราะการยกเวนระเบียบราชการไดเปนอํานาจ

จากกรม  หรือผูวาราชการจังหวัด  จึงมักมีการยกเวนระเบียบเฉพาะบางโครงการท่ีสั่งการมาจากสวนกลาง

เทาน้ัน  แตไมใชความตองการท่ีแทจริงของประชาชนหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่ 

 

 

 

6.  ภารกิจหลัก... 
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 นําภารกิจท่ีไดวิเคราะหตามขอ  5  นํามากําหนดภารกิจหลัก  และภารกิจรอง  เชน  เทศบาลตําบล

ฟากทา  วิเคราะหแลวพิจารณาวาภารกิจหลัก  และภารกิจรอง  ท่ีตองดําเนินการ   ไดแก 

ภารกิจหลัก 

1.  ภารกิจการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย 

2.  ภารกิจการบริการทั่วไป 

3.  ภารกิจดานการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว 

4.  ภารกิจดานการศึกษา 

5.  ภารกิจดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

6.  ภารกิจดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

7.  ภารกิจดานการศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม   จารีตประเพณีและ๓มิปญญาทองถ่ินและ

การกีฬา 

8.  ภารกิจดานการสาธารณสุข สุขาภิบาลและการอนามัย 

9.  ภารกิจดานผังเมืองและการควบคุมการกอสราง 

10. ภารกิจดานสวัสดิการสังคม 

11. ภารกิจดานการสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาน 

12. ภารกิจดานสวนสาธารณะและสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 

13. ภารกิจดานการวางแผนพัฒนาและจัดเก็บรายได 

14. ภารกิจการบริหารและจัดการองคกร 

15.  ภารกิจการบริหารขอมูลสารสนเทศ 

ภารกิจรอง 

1.  ภารกิจดานการพาณิชยการและการลงทุน 

2.  ภารกิจดานสถานธนานุบาลหรือสถานสินเชื่อทองถ่ิน 

3.  ภารกิจดานการขนสงและวิศวกรรมจราจร 

 

 

 

 

 

 

7.  สรุปปญหา... 

6.  ภารกิจหลักและภารกิจรองที่เทศบาลจะดําเนินการ 
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  เทศบาลตําบลฟากทา  เปนเทศบาลประเภทสามัญตามบทเฉพาะกาลแหงประกาศ ก.ท. เรื่อง 

มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับโครงสรางสวนราชการระดับตําแหนงของเทศบาล พ.ศ. 2558  ขอ  19  โดยกําหนด

โครงสรางการแบงสวนราชการออกเปน  6  สวน  ไดแก 

1)  สํานักปลัดเทศบาล 

2)  กองคลัง 

3)  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

4)  กองชาง 

5)  กองการศึกษา 

6)  กองการประปา 

             ทั้งนี้   เพื่อใหเทศบาลตําบลฟากทา  มีบุคลากรท่ีเพียงพอตอการปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จลุลวงไดอยาง

มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  จึงมีความจําเปนตองขอกําหนดตําแหนงขึ้นใหมเพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่ม

มากข้ึน  และแกไขปญหาการบริหารงานภายใน สํานัก/กอง  ของเทศบาลตําบลฟากทา  จึงไดกําหนดกรอบ

อัตรากําลังขาราชการ  จํานวน   17   อัตรา  พนักงานจางตามภารกิจ    (ผูมีคุณวุฒิ)  จํานวน   5   อัตรา  

พนักงานจางตามภารกิจ (ผูมีทักษะ)  จํานวน   5   อัตรา  พนักงานจางทั่วไป  จํานวน   13   อัตรา  รวมกําหนด

ตําแหนงเก่ียวกับบุคลากรทั้งสิ้น  จํานวน   40   อัตรา   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  โครงสรางการ... 

7.  สรุปปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง 



-  33  - 

 

 

 

  จากสภาพปญหาของเทศบาลตําบลฟากทาดังกลาว  เทศบาลตําบลฟากทามีภารกิจอํานาจ

หนาท่ีท่ีจะตองดําเนินการแกไขปญหาดังกลาวภายใตอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติ  เทศบาล  

พ.ศ. 2496  และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  13)  พ.ศ. 2552  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  โดยมีการกําหนดโครงสรางสวนราชการ    ดังนี้ 

8.1 โครงสรางสวนราชการ 

 

โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 

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 

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 

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 

 

 

 

4. กองสาธารณสุข... 

8.  โครงสรางการกาํหนดสวนราชการ 
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โครงสรางตามแผนอัตรากําลังปจจุบัน โครงสรางตามแผนอัตรากําลังใหม หมายเหตุ 

4.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

   4.1 งานธุรการ 

   4.2 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

   4.3  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม 

4.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

   4.1 งานธุรการ 

   4.2 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

   4.3  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม 

 

5.  กองการศึกษา 

   5.1 งานบริหารการศึกษา    

   5.2 งานการศึกษาปฐมวัย 

   5.3 งานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และ

ภูมิปญญาทองถิ่น 

5.  กองการศึกษา 

   5.1 งานบริหารการศึกษา    

   5.2 งานการศึกษาปฐมวัย 

   5.3 งานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 

และภูมิปญญาทองถิ่น 

   5.4 สถานศึกษาในสังกัด 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลฟากทา 

- งานบริหารทั่วไปของศูนยพฒันาเด็กเล็ก 

- งานจัดการเรียนการสอน 

- งานการเงิน/บัญชี และพสัดุ 

 

6.  กองการประปา 

     6.1  งานผลิตและการบริการ 

     6.2 งานการเงินและบัญช ี

     6.3 งานจัดเก็บและพัฒนารายได 

 

6.  กองการประปา 

     6.1  งานผลิตและการบริการ 

     6.2 งานการเงินและบัญช ี

     6.3 งานจัดเก็บและพัฒนารายได 

 

 

การกําหนดสวนราชการ  และภารกิจหนาท่ีความรับผิดชอบของแตละสวนราชการ  

ตามแผนอัตรากําลัง  3  ป  (พ.ศ. 2561 – 2563)  ดังรายละเอียดแนบทายนี้ 

1.  สํานักปลัดเทศบาล  มีหนาที่ความรับผิดชอบเก่ียวกับราชการท่ัวไปของเทศบาล และ    

ราชการท่ีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของฝาย หรือสวนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ  รวมท้ังกํากับและเรงรัด 

การปฏิบัติราชการของสวนราชการในเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของ

เทศบาล   โดยรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ดังน้ี   

1.1  งานบริหารงานท่ัวไป  มีหนาท่ีเก่ียวกับ  งานบริหารจัดการภายในสํานักงานและการ

บริหารราชการท่ัวไป  ซึ่งมีลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติตามแตจะไดรับคําสั่งโดยไมจํากัดขอบเขตหนาท่ี  เชน  

การศึกษาเก่ียวกับขอมูล  สถิติ  การรายงาน  ชวยวางแผนและติดตามงาน  การติดตอนัดหมาย  จัดงานรับรอง

และงานพิธีตาง ๆ เตรียมเร่ืองและเตรียมการสําหรบการประชุม  จดบันทึก  และเรียบเรียงรายงานการประชุม

ทางวิชาการ  และรายงานอ่ืน ๆ  ทําเร่ืองติดตอกับหนวยงานและบุคคลตาง ๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศ  

ติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติท่ีประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามคําสั่งหัวหนาสวนราชการ  และงานอ่ืนท่ี

เก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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1.2  งานวิเคราะหนโยบายและแผน  มีหนาท่ีเก่ียวกับ  การจัดทําแผนงาน  หรือโครงการ  

ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการตาง ๆ  ซึ่งอาจเปนนโยบาย  แผนงานและโครงสราง 

พื้นฐานทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การบริหาร  หรือการจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

อาจเปนนโยบายแผนงานของเทศบาล  แผนงานระดับอําเภอ  แผนงานระดับจังหวัด  และแผนงานระดับชาติ  

แลวแตกรณ ี และงานอ่ืนที่เก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

1.3  งานนิติการ   มีหนาท่ีเก่ียวกับ  จัดทํารางเทศบัญญัติตามกฎหมาย  ระเบียบ               

งานดําเนินการรับ – ดําเนินการเร่ืองรองเรียน – รองทุกข  งานจัดทําทะเบียนคุมงานเก่ียวกับเร่ืองรองเรียน –    

รองทุกขตาง ๆ    ของเทศบาลตําบลฟากทา   ดานดําเนินการทางคดีแพง  คดีอาญาและทางวินัยของพนักงาน

เทศบาลและลูกจาง  งานตรวจสอบความถูกตองของการขออนุมัติดําเนินการตามเทศบัญญัติ  กอนการบังคับ

ใช  งานท่ีมีปญหาเก่ียวกับกฎหมาย  ระเบียบ  เทศบัญญัติตาง ๆ  ของเทศบาลตําบลฟากทา  งานตินิกรรม/

สัญญาอ่ืน ๆ  และงานอ่ืนที่เก่ียวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

1.4  งานประชาสัมพันธ   มีหนาท่ีเก่ียวกับ   ใหบริการดานประชาสัมพันธ  ติดตอ  ตอนรับ  

ชี้แจง  และอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอ  ควบคุมรับผิดชอบและดําเนินการออกเสียงตามสายเพื่อเผยแพร

ดังกลาว  ปฏิบัติงานเผยแพรแจกจายขาวสารและเอกสารใหความรูในดานตาง ๆ  สํารวจ รวบรวม รับฟง      

ความคิดเห็นของประชาชน จัดปาฐกถา อภิปราย สัมมนา  จัดนิทรรศการเผยแพรผลงานและนโยบายของ

เทศบาลและรัฐบาล  บริการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินและของชาติ   สํารวจกิจกรรมเก่ียวกับการ

ประชาสัมพันธ  นํามาประมวลสรุปเพื่อเสนอแนะฝายบริหาร   ศึกษา  คนควาเร่ืองตาง ๆ  ประกอบการ

วิเคราะห  วิจัย  วางแผนงานการประชาสัมพันธ และเพื่อประกอบการพิจารณาวางหลักเกณฑ  ปรับปรุงแกไข

ระเบียบวิธีการปฏิบัติตาง ๆ  เก่ียวกับการประชาสัมพันธ  และงานอ่ืนที่เก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

1.5  งานการเจาหนาท่ี   มีหนาท่ีเก่ียวกับ  ดําเนินการเก่ียวกับการจัดสอบ  การออกคําสั่ง

เก่ียวกับการบรรจุแตงต้ังและอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวกับงานบุคคล  จัดทําแกไข  เปลี่ยนแปลงบัญชีขอถือจายเงินเดือน

ของพนักงานเทศบาลและลูกจางของเทศบาล  การขอกําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือน การจัดระบบงาน          

การสรรหา  การสอบ  และบรรจุแตงต้ัง  โอน  ยาย การเลื่อนขั้นเงินเดือน  การเลื่อนตําแหนง  การพัฒนาและ

สงเสริมสมรรถภาพขาราชการ   การพิจารณาดําเนินการทางวินัยขาราชการ การดําเนินเรื่องการขอรับบําเหน็จ

บํานาญและเงินทดแทน  การจัดทํา  แกไข  เปลี่ยนแปลงเก่ียวกับประวัติการรับราชการ  การประเมินผลงาน

บุคคล  และงานอ่ืนที่เก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

1.6  งานทะเบียนราษฎร  มีหนาท่ีเก่ียวกับ  งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎรและ  

บัตรประจําตัวประชาชน  งานจัดเตรียมการเลือกต้ังและดําเนินการเลือกต้ัง  และงานอ่ืนที่เก่ียวของหรือตามท่ี

ไดรับมอบหมาย 
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1.7  งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหนาท่ีเก่ียวกับงานรักษาความปลอดภัย         

ของสถานท่ีราชการ งานปองกันและระงับอัคคีภัย  งานวิเคราะหและพิจารณาทําความเห็น  สรุปรายงาน   

เสนอแนะรวมท้ังดําเนินการดานกฎหมาย และระเบียบเก่ียวกับการปองกัน  และระงับอัคคีภัยธรรมชาติ         

และสาธารณภัยอ่ืน ๆ งานตรวจสอบควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอํานวยความสะดวกในการปองกัน

บรรเทาและระงับสาธารณภัยตาง ๆ งานจัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานฝกซอมและดําเนินการ

ตาม          แผนงานเก่ียวกับวิทยุสื่อสาร งานการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  และงาน

อ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

1.8  งานพัฒนาชุมชน  มีหนาท่ีเก่ียวกับ  งานดานวิชาการพัฒนาชุมชน  ซึ่งมีลักษณะ

งานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน  ดานเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  การศึกษา  และสันทนาการ  การ

อนามัยและสุขาภิบาล  การปกครองทองถ่ินและความเจริญดานอ่ืน ๆ  โดยเปนผูประสานงานระหวางสวน

ราชการและองคการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  เพื่อชวยเหลือประชาชนในทองถ่ินทุกดาน  และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ี

เก่ียวของ 
 

2.  กองคลัง   มีหนาที่ความรับผิดชอบปฏิบัติงาน  ดังน้ี 

2.1  งานธุรการ  มีหนาท่ีเก่ียวกับ  งานสารบรรณ  งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและใหบริการ

เรื่องสถานท่ี  วัสดุ  อุปกรณ  ติดตอและอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ  งานสาธารณกุศลของเทศบาลและ

หนวยงานตางๆ  ท่ีขอความรวมมือ  งานตรวจสอบ  แสดงรายการเก่ียวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ  งาน

ขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ  เหรียญจักรพรรดิมาลา  และผูทําคุณประโยชน  งานจัดทําคําสั่งและ

ประกาศของเทศบาล  งานการลาพักผอนประจําป  และการลาอ่ืน ๆ  งานสวัสดิการของกองหรือฝาย  งาน

ประชาสัมพันธเก่ียวกับรายไดและแนะนําอํานวยความสะดวกแกประชาชน  และงานอ่ืนเก่ียวของหรือตามท่ี

ไดรับมอบหมาย 

2.1  งานการเงินและบัญชี  มีหนาที่เก่ียวกับ  งานตรวจสอบการเบิกจายเงินทุกประเภท  

งานควบคุมและจัดทําทะเบียนงบประมาณรายจาย  งานจัดทําเช็คและจัดเก็บเอกสารการจายเงิน  งานการ

จายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคูจาย  งานจัดทําบัญชีและทะเบียนที่เก่ียวของทุกประเภท  งานจัดทํา

รายงานประจํา  ประจําเดือน  ประจําป  และรายงานอ่ืนๆ  งานจัดทําสถิติรายรับ  และรายจายจริง  ประจําป

งบประมาณ  งานจัดทํางบประมาณการรายรับ  และรายจายประจําปงบประมาณ  จัดทําสถิติรายรับและ

จายเงินนอกงบประมาณ  จัดทําสถิติเก่ียวกับการรับ  และจายเงินสะสม  จัดทําสถิติเก่ียวกับการรับและจายเงิน

อุดหนุน  การรายงานสถิติการคลังประจําป  และการใหบริการขอมูลทางดายสถิติการคลัง  และงานอ่ืนที่

เก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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2.2  งานพัสดุและทะเบียนทรัพยสิน   มีหนาท่ีเก่ียวกับ  งานซื้อการจาง  งานการซอม

บํารุงรักษา  งานการจัดทําทะเบียนพัสดุ  งานการตรวจสอบการรับจายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ  งานการ

จําหนายพัสดุ  งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

2.3  งานจัดเก็บและพัฒนารายได  มีหนาท่ีเก่ียวกับงานผลประโยชน  งานพัฒนารายได     

งานพัฒนาทองที่  งานเรงรัดรายได  งานการจัดเก็บภาษีของเทศบาลทุกประเภท  คาธรรมเนียม  คาใบอนุญาต  

คาปรับ  และงานอ่ืนที่เก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.  กองชาง  มีหนาที่หลักในดานบริหารงานวิศวกรรม  งานผังเมือง  งานสาธารณูปโภค     

งานสถานท่ีและไฟฟาสาธารณะ  งานสวนสาธารณะ และงานธุรการ  นอกจากน้ียังมีหนาท่ีหลักในการปฏิบัติ

ตามกฎหมายตางๆ ที่เก่ียวของ ตลอดจนงานท่ีไดรับถายโอนและงานอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย  โดยมีวัตถุประสงค

หลักเพื่อใหประชาชนที่อยูในเขตเทศบาลฯ ไดรับความสะดวกสบายปลอดภัย และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต

ใหดีขึ้น   

3.1 งานสาธารณูปโภค  มีหนาที่เก่ียวกับ  งานดานการกอสรางอาคาร ถนน สะพาน ทางเทา 

เข่ือน และสิ่งติดต้ังอ่ืน ฯลฯ  งานวางโครงการและควบคุมการกอสราง  งานซอมบํารุงรักษาอาคาร ถนน 

สะพาน เขื่อน ทางเทา  งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่  งานปรับปรุงแกไขและปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ  งาน

ใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบเก่ียวกับงานกอสราง  งานควบคุมพัสดุ งานดานโยธา  งานประมาณ

ราคา  งานซอมบํารุงรักษา  งานอ่ืนที่เก่ียวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

3.2 งานผังเมือง  มีหนาที่เก่ียวกับงานจัดทําผังเมืองรวม  งานจัดทําผังเมืองเฉพาะ 

 งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด  งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน  

งานสํารวจรวบรวมขอมูลทางดานผังเมือง  งานอนุรักษสิ่งแวดลอมทางบก ทางน้ํา  งานตรวจสอบโครงการ

พัฒนาผังเมือง  งานใหคําปรึกษาดานผังเมือง  งานใหคําปรึกษาดานสิ่งแวดลอม  งานควบคุมใหปฏิบัติตามผัง

เมืองรวม  งานวิเคราะหวิจัยงานผังเมือง  งานวิเคราะหวิจัยดานสิ่งแวดลอม  งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์

ที่ดิน  งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.3 งานสถานท่ีหรือไฟฟาสาธารณะ  มีหนาที่เก่ียวกับ  งานออกแบบ จัดสถานท่ี ติดต้ัง

ไฟฟา ทั้งงานรัฐพิธี ประเพณีและงานอ่ืนๆ  งานประมาณการ  งานจัดสถานท่ีเน่ืองในงานรัฐพิธี ประเพณี และ

งานอ่ืนๆ  งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณเก่ียวกับการจัดสถานท่ี  งานสํารวจออกแบบและคํานวณอุปกรณไฟฟา  

งานควบคุมการกอสรางในการติดต้ังอุปกรณไฟฟา  งานซอมบํารุงการไฟฟาในเขตเทศบาลงานใหคําปรึกษา

แนะนําตรวจสอบในดานการไฟฟา  และงานอ่ืนที่เก่ียวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

3.4 งานสวนสาธารณะ  มีหนาท่ีเก่ียวกับ  งานจัดสถานท่ีพักผอนหยอนใจ เชน 

สวนสาธารณะ สวนสัตว สวนหยอม ฯลฯ  งานควบคุมดูแล บํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ  งานดูแล 

บํารุงรักษาตนไม  พันธุไมตาง ๆ งานจัดทํา ดูแลรักษาเรือนเพาะชําและขยายพันธุไมตาง ๆ งานประดับ ตกแตง

สถานท่ีอาคารเก่ียวกับการใชพันธุไมตาง ๆ งานใหคําแนะนําเผยแพรทางดานภูมิสถาปตย  งานประมาณราคา

ดานภูมิสถาปตย  งานอ่ืนที่เก่ียวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
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3.5 งานธุรการ  มีหนาที่เก่ียวกับงานธุรการของกองดังตอไปนี ้

งานสารบรรณ  งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงานและใหบริการเร่ืองสถานท่ี วัสดุอุปกรณ

ติดตอและอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ  งานประสานงานเก่ียวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะผูบริหาร 

และพนักงานเทศบาล  งานตรวจสอบแสดงรายการเก่ียวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ  งานรักษาความ

ปลอดภัยของสถานท่ีราชการ  งานขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผูทํา

คุณประโยชน  งานจัดทําคําสั่งและประกาศ  งานรับเรื่องราวรองทุกขและรองเรียน  งานพิจารณาเลื่อนข้ัน

เงินเดือนพนักงาน ลูกจาง และการใหบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ  งานการลาพักผอนประจําปและการลาอ่ืน 

ๆ  งานอ่ืนที่เก่ียวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

4.  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม   มีหนาที่กํากับดูแลและบริหารงานในการปฏิบัติ

ราชการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ใหเปนไปตามเจตนารมยของกฎหมายท่ีเก่ียวของ กําหนด

แนวทางปฏิบัติตลอดจนประสานแผนการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายหลักของผูบริหารทองถ่ิน ประสาน

การดําเนินงานกับภาครัฐและเอกชนพรอมท้ังปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมาย โดยแบงงาน

ภายในสวนราชการดังนี ้

4.1  งานธุรการ  มีหนาท่ีท่ีเก่ียวกับงานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียมและใหบริการ

เร่ืองสถานท่ี วัสดุอุปกรณ การติดตอและอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ งานการประสานเก่ียวกับการ

ประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล งานการตรวจสอบ แสดงรายการเก่ียวกับเอกสาร

สําคัญของทางราชการ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเหรียญจักรพรรดิมาลาและผูทําคุณประโยชน  

งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานท่ีราชการ  งานจัดทําคําสั่งและประกาศของเทศบาล  

งานรับเร่ืองราวรองทุกขและรองเรียน งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจาง และการใหบําเหน็จ 

ความชอบเปนพิเศษ  งานลาพักผอนประจําป  และลาอ่ืน ๆ  และงานอ่ืนที่เก่ียวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

4.2  งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ  มีหนาที่ เ ก่ียวกับงานดานสงเสริมสุขภาพ               

งานรักษาพยาบาล  ผูเจ็บไขไดปวย   ดังน้ี 

1.  ปฏิบัติการหรือใหบริการทางการแพทย  ซึ่งเก่ียวของโดยตรงตอชีวิต  สุขภาพและอนามัย

ของประชาชน  หรือปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพและปองกันโรคแกประชาชน  งานวิเคราะห  วิจัยและชันสูตรโรค     

งานวางแผนทางวิชาการแพทย  งานตรวจแนะนําใหคําปรึกษาในวิชาการแพทย  งานใหการศึกษาและ

ฝกอบรมดานการแพทยหรือการสาธารณสุขแกแพทย  หรือเจาหนาท่ีทางการสาธารณสุข  หรือเจาหนาท่ีอ่ืนท่ี

เก่ียวของ  หรือบริหารงานในฐานะผูอํานวยการโรงพยาบาล  หรือสถานพยาบาล  ซึ่งตําแหนงตาง ๆ  เหลาน้ีมี

ลักษณะ  ที่จําเปนตองใชผูที่มีความรูความชํานาญในทางวิชาการ  หรือผูประกอบวิชาชีพทางการแพทย 
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2.  การพยาบาล  ซึ่งมีลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ  โดยไดรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ

สาขาวิชาการพยาบาล  หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหน่ึง  ปฏิบัติงานสงเสริมและพัฒนาบริการ

การพยาบาล  และปฏิบัติงานตรวจวินิจฉัยและบําบัดรักษา  ภายใตการควบคุมของแพทย  โดยทําหนาท่ีเปนผู

ใหบริการ  วางแผนงาน  ประสานงาน  ประเมินผลและบันทึกผลการใหการพยาบาล  ศึกษา  วิเคราะห  คิดคน  

พัฒนาการพยาบาลและควบคุมการพยาบาลใหเปนไปอยางมีคุณภาพและอยูในมาตรฐาน  สงเสริมและ

พัฒนาความรูความสามารถทางการพยาบาลใหกับเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของกับงานพยาบาล  จัดสถานท่ีและ

เตรียมอุปกรณ  ท่ีใชในการรักษาพยาบาล  ชวยแพทยในการตรวจวินิจฉัยและบําบัดรักษา  จัดเตรียมและสง

เครื่องมือในการ    ผาตัด  ชวยแพทยในการใชยาระงับ ความรูสึก  หรือใชเครื่องมือพิเศษบางประเภท  เพื่อการ

วินิจฉัยและบําบัดรักษาโรค  ตลอดจนปฏิบัติงานการวางแผนครอบครัวและการผดุงครรภ  การสงเสริมสุขภาพ

และปองกันโรคเชิงรุกและเชิงรับ  การฟนฟูสภาพผูปวย 

3.  การใหบริการทางการพยาบาลขั้นมูลฐาน  หรือการพยาบาลเทคนิคอยางงาย  ซึ่งมี

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการปฏิบัติการ  หรือใหบริการพยาบาลข้ันมูลฐาน  หรือการพยาบาลเทคนิค  

อยางงายแกผูปวยทางรางกายหรือจิต  ผูไดรับบาดเจ็บหรือทุพพลภาพ  ผูมีครรภ  ทารก  คนปญญาออน  

คนชรา         เตรียมเคร่ืองมือเคร่ืองใชและอุปกรณการพยาบาลในโรงพยาบาล  หรือสถาบันการรักษาและ

บําบัด  หรือปฏิบัติงานสงเสริมสุขภาพและอนามัยและการปองกันโรคแกผูปวย 

4.  การพยาบาลซึ่งมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติเก่ียวกับการพยาบาลข้ันมูลฐาน  หรือการพยาบาล

ผูปวยท่ีมีปญหาไมซับซอน  ผูทุพพลภาพ  หญิงมีครรภ  ทารก  คนปญญาออน  คนชราหรือผูปวย  ทางจิต       

ซึ่งเปนลักษณะการพยาบาลท่ีไมจําเปนตองปฏิบัติ  โดยไดรับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการพยาบาล  

หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหน่ึง  ตลอดจนปฏิบัติเก่ียวกับการเตรียมเคร่ืองมือ  เคร่ืองใชและ

อุปกรณการพยาบาลในสถานพยาบาล 

5.  งานสาธารณสุขมูลฐาน งานควบคุมแมลงและพาหะนําโรค งานควบคุม ปองกัน       

โรคติดตอ งานปองกันการติดยาและสารเสพติด งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว งานควบคุมการฆาสัตว

และโรงฆาสัตว งานควบคุมและปองกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรําคาญจากสัตว  งานรายงานขอมูล

สถิติและการศึกษาวิจัยเก่ียวกับงานดานสัตวแพทย 
 

4.3  งานสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดลอม  มีหนาท่ีเก่ียวกับ  การควบคุมดานสุขาภิบาล

และสิ่งแวดลอม  งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ  งานควบคุมการประกอบการคาท่ีนารังเกียจ  หรืออาจ

เปนอันตรายตอสุขภาพ  งานรักษาความสะอาด  งานปองกันควบคุมแกไขเหตุรําคาญและมลภาวะ  งาน

สุขาภิบาลโรงงาน  งานชีวอนามัย  งานฌาปนกิจ  งานกวาดลางทําความสะอาด  งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย  

งานขนถายขยะมูลฝอย  งานขนถายสิ่งปฏิกูล  และงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
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5.  กองการศกึษา  มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ

การศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย สงเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ัน

พื้นฐานและกระบวนการเรียนรูพัฒนาสื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การสงเสริมพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษาใหเปนไปตามความตองการของทองถ่ิน และหลักเกณฑมาตรฐานท่ีรัฐกําหนดท้ัง

การศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยรับผิดชอบการ

วางแผนการศึกษา กําหนดนโยบายและแผนโครงการใหสอดคลองกับนโยบายและแผนของจังหวัดและ

กระทรวง ทบวง กรมท่ีเก่ียวของ สงเสริมทํานุบํารุงศาสนา การอนุรักษขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน การพัฒนากิจกรรมเด็ก เยาวชนและนันทนาการ การฝกอบรมและการ

สงเสริมอาชีพ การสงเสริมหองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ และงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย  

โดยควบคุมดูแลการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบ  ดังน้ี 

5.1  งานธุรการ  มีหนาท่ีท่ีเก่ียวกับงานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียมและใหบริการ

เร่ืองสถานท่ี วัสดุอุปกรณ การติดตอและอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ งานการประสานเก่ียวกับการ

ประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรีและพนักงานเทศบาล งานการตรวจสอบ แสดงรายการเก่ียวกับเอกสาร

สําคัญของทางราชการ งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณเหรียญจักรพรรดิมาลาและผูทําคุณประโยชน  

งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ  งานจัดทําคําสั่งและประกาศของเทศบาล  

งานรับเร่ืองราวรองทุกขและรองเรียน งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจาง และการใหบําเหน็จ 

ความชอบเปนพิเศษ  งานลาพักผอนประจําป  และลาอ่ืน ๆ   และงานอ่ืนที่เก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

5.2  งานการศึกษาปฐมวัย  มีหนาที่   จัดการศึกษาใหแกเด็กปฐมวัย โดยจัดทําหลักสูตรการ

เรียนรูและแนวการจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย  ใหบริการดานสุขภาพอนามัยแกเด็กปฐมวัย  สงเสริม

พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย  งานเก่ียวกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

จัดทําบันทึก ประเมินผลและรายงานผลการพัฒนาการของเด็กปฐมวัยใหหนวยงานและผูปกครองทราบ  

จัดเก็บขอมูลสถิติการพัฒนาตามวัยของเด็กปฐมวัย  และงานอ่ืนที่เก่ียวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 

 5.3  งานสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  มีหนาท่ี   รับผิดชอบตรวจสอบ 

ควบคุมการปฏิบัติงานของงานสงเสริมคุณภาพและมาตรฐาน  หลักสูตรและงานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางการศึกษา  จัดทําหลักสูตรที่มีความจําเปนตอนักเรียน ผูสอน  จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู ดาน

คุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  งานศึกษาคนควาทางวิชาการ  โดยรวบรวมเอกสารทาง

วิชาการ  เขียนตํารา ผลิตคูมือ  ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนตางๆ  เพื่อใชในการปฏิบัติงานหรือเผยแพร  หรือ

เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  งานวิเคราะหวิจัย  เพื่อใชในการ

ปฏิบัติงานหรือเผยแพร  หรือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  จัดทํา

สงเสริม การพัฒนาหลักสูตร โดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน  ติดตาม ตรวจสอบการใชหลักสูตรใหสอดคลองกับ

หลักสูตรพื้นฐาน  ติดตอประสานงานกับหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีผูบังคับบัญชา

มอบหมาย 
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5.4  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน มีหนาที่  รับผิดชอบงานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งาน

กีฬาและนันทนาการงานพัฒนาเยาวชนใหเปนไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ  งานเก่ียวกับศูนย

เยาวชน  งานควบคุมตรวจสอบ นิเทศติดตามผล วัดผลกิจกรรมเยาวชน  งานชุมชนตางๆ เชน การอยูคายพัก

แรม  งานพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน  งานบริการดานวิชาการอ่ืนๆ  งานติดตอและประสานงานกับสถานศึกษา

หรือหนวยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

5.5  งานกีฬาและนันทนาการ  มีหนาที่   กําหนดแผนและจัดการแขงขันกีฬาและการ

สงเสริมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน  จัดฝกอบรมดานกีฬาแกเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป  

จัดต้ังศูนยสงเสริมการกีฬาและอุปกรณการกีฬา  การขออนุญาตใชสนามกีฬา อุปกรณการกีฬา และการ

อํานวยความสะดวกแกผูใช  และงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับมอบหมาย 

5.6  งานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน  มีหนาที่             

จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริม  เผยแพรศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน  การจัดเก็บรวบรวม

ขอมูลและวิเคราะหขอมูลสถิติทางศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน  จัดกิจกรรม

สงเสริมการเรียนรู  ขนบธรรมเนียมประเพณีทางศาสนาของทองถ่ินใหแกเยาวชนและประชาชนท่ัวไป            

จัดกิจกรรมสําคัญทางศาสนา  จัดกิจกรรมสงเสริมวิถีชีวิตตามหลักธรรมทางศาสนา  ประชาสัมพันธและสราง

จิตสํานึกดานงานวัฒนธรรม  สงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางรัฐพิธีและทางศาสนา  การจัดต้ังสภา

วัฒนธรรมทองถ่ิน  ศึกษา  คนควา  วิเคราะหงานทางวิชาการเพื่อสงเสริมการพัฒนาองคความรูดานศาสนา  

ศิลปะ  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  รณรงค  สงเสริม  พัฒนาและสรางคานิยมท่ีพึงประสงคเพื่อสราง

ภูมิคุมกันทางวัฒนธรรม  การอนุรักษ  สรางสรรค  พัฒนา  และสืบสานจารีตประเพณี  ภูมิปญญาไทยทางดาน

ศิลปวัฒนธรรม  และงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

6.  กองการประปา  มีหนาที่ความรับผิดชอบปฏิบัติงาน  ดังนี้ 

6.1  งานผลิตและการบริการ  มีหนาท่ีเก่ียวกับการควบคุมดูแล  และรับผิดชอบการ

ปฏิบัติงานในหนาท่ีของงานผลิต  งานจําหนายและบริการนํ้า  งานมาตรวัดนํ้า  งานสูบนํ้าประปา  งานการ

เบิกจายวัสดุ  อุปกรณท่ีเก่ียวกับกิจการประปา  ดูแล  และบํารุงรักษาเคร่ืองสูบนํ้าใหใชงานไดตลอด  24  

ชั่วโมง  ดูแลทอนํ้าใหอยูในสภาพใชงานไดตลอด  ติดต้ังมาตรวัดนํ้าท่ีมาขอใหม  และซอมแซมบํารุงรักษาที่

ติดต้ัง  และงานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย   

 

 

 

 

8.2  การวิเคราะห... 
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8.2 การวิเคราะหการกําหนดตําแหนง 

    เทศบาลตําบลฟากทา  กําหนดตําแหนงของภารกิจตาง ๆ  ท่ีจะดําเนินการวาจะใชบุคลากร  

ตําแหนงใด  ไวดังนี้ 

                 ภารกิจ 

                            ตําแหนงท่ีปฏิบัติงานประจําของเทศบาลในฐานะปลัดเทศบาล ลักษณะงานเก่ียวกับการ

ปฏิบัติตามนโยบายของแผนงาน ท่ีสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีหรือ  คณะผูบริหาร เปนผูกําหนดให

สอดคลองกับกฎหมาย นโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ใหคําปรึกษา 

และเสนอความเห็นตอนายกเทศมนตรี  หรือผูวาราชการจังหวัด หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของกับ  งานภายในหนาที่

และความรับผิดชอบ  ปกครองบังคับบัญชาพนักงานเทศบาล  ลูกจาง  พนักงานจาง  ในเทศบาลน้ันๆ  

รับผิดชอบงานประจําท่ัวไปของเทศบาลท้ังหมด ปฏิบัติงานเก่ียวกับการพิจารณาทําความเห็น สรุปรายงาน 

เสนอแนะ  และดําเนินการเก่ียวกับการอนุญาตตาง ๆ ท่ีเปนอํานาจหนาท่ีของเทศบาล การจัดต้ัง ยุบหรือ

เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล การปองกันและระงับอัคคีภัย การพัฒนา  สงเสริมอาชีพ  งานทะเบียนราษฎร  

การศึกษา  การเลือกต้ัง งานเลขานุการสภาเทศบาลและปฏิบัติหนาที่ อ่ืนที่เ ก่ียวของ  หรือตามท่ีไดรับ         

มอบหมาย 
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กรอบอัตรากําลัง  3  ป  ระหวางป  พ.ศ.  2561 – 2563 

พนักงานเทศบาลตําบลฟากทา 

 

 

สวนราชการ กรอบ 

อัตรา 

กําลังเดิม 

อัตราตําแหนงที่คาดวา 

จะตองใชในชวงระยะเวลา 

3 ป ขางหนา 

เพิ่ม/ลด หมาย 

เหตุ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทองถ่ิน  

บริหารทองถ่ินกลาง) (00) 

1 1 1 1 - - -  

สํานักปลัดเทศบาล  (01)         

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล (นักบริหารงาน

ทั่วไป  อํานวยการทองถ่ินตน) 

1 1 1 1 - - -  

นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ) 1 1 1 1 - - -  

นักวิเคราะหนโยบายและแผน  (ชํานาญการ) 1 1 1 1 - - -  

นิติกร (ชํานาญการ) 1 1 1 1 - - -  

นักทรัพยากรบุคคล  (ชํานาญการ) 1 1 1 1 - - -  

เจาพนักงานทะเบียน (ปฏิบัติงาน) 1 - 1 1 - - -  

นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ) 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจางตามภารกิจ ประเภทผูมีทักษะ         

พนักงานขับรถยนต 2 2 2 2 - - -  

พนักงานดับเพลิง 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจางท่ัวไป         

พนักงานดับเพลิง 3 3 3 3 - - -  

ภารโรง 1 1 1 1 - - -  

กองคลัง  (04)         

ผูอํานวยการกองคลัง(นักบริหารงานคลัง  

อํานวยการทองถ่ินตน) 

1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการเงินและบัญชี  (ปฏิบัติการ) 1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการจัดเก็บรายได  (ปฏิบัติการ) 1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการพัสดุ  (ปฏิบัติการ) 1 1 1 1 - - -  
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สวนราชการ กรอบ 

อัตรา 

กําลังเดิม 

อัตราตําแหนงที่คาดวา 

จะตองใชในชวงระยะเวลา 

3 ป ขางหนา 

เพิ่ม/ลด หมาย 

เหตุ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

พนักงานจางตามภารกิจ ประเภทผูมี

คุณวุฒิ 

        

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  

ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได 1 1 1 1 - - -  

กองชาง  (05)         

ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง 

อํานวยการทองถ่ินตน) 

1 1 1 1 - - -  

นายชางโยธา (ปฏิบัติงาน) 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจางตามภารกิจ ประเภทผูมี

คุณวุฒิ 

        

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  

ผูชวยนายชางโยธา 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจางท่ัวไป         

คนงาน 2 2 2 2 - - -  

คนสวน 1 1 1 1 - - -  

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  (06)         

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  

อํานวยการทองถ่ินตน) 

1 1 1 1 - - -  

พนักงานจางตามภารกิจ ประเภทผูมี

คุณวุฒิ 

        

ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 1 1 1 1 - - -  

พนักงานจางตามภารกิจ ประเภทผูมีทักษะ         

พนักงานขับรถยนต 2 2 2 2 - - -  

พนักงานจางท่ัวไป         

คนงานประจํารถขยะ 3 3 3 3 - - -  

คนงาน 1 1 1 1 - - -  
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สวนราชการ กรอบ 

อัตรา 

กําลังเดิม 

อัตราตําแหนงที่คาดวา 

จะตองใชในชวงระยะเวลา 

3 ป ขางหนา 

เพิ่ม/ลด หมาย 

เหตุ 

2561 2562 2563 2561 2562 2563 

กองการศกึษา  (08)         

ผูอํานวยการกองการศึกษา (นักบริหารงาน

การศึกษา อํานวยการทองถ่ินตน) 

1 1 1 1 - - -  

นักวิชาการศึกษา (ชํานาญการ) 1 1 1 1 - - -  

สถานศึกษาในสังกัด         

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลฟากทา         

พนักงานจางท่ัวไป         

ผูดูแลเด็ก 2 2 2 2 - - -  

กองประปา  (09)         

ผูอํานวยการกองประปา (นักบริหารงานประปา 

อํานวยการทองถ่ินตน) 

1 1 1 1 - - -  

เจาพนักงานประปา (ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน) 1 1 1 1 - - -  

         

พนักงานเทศบาล 19 19 19 19 - - -  

พนักงานจางตามภารกิจ 10 10 10 10 - - -  

พนักงานจางท่ัวไป 13 13 13 13 - - -  

รวม 42 42 42 42 - - -  



 

-  65  - 
 

สรุปกรอบอัตรากําลัง  3  ป  รอบปงบประมาณ พ.ศ.  2561 – 2563 

เทศบาลตําบลฟากทา  อําเภอฟากทา  จังหวัดอุตรดิตถ 

 

 

แยกประเภทพนักงาน 

 

 

สวนราชการ กรอบ

อัตรา 

กําลังเดิม 

ตําแหนงท่ี

มีคนครอง

อยูจริง 

อัตราตําแหนงที่คาดวา 

จะตองใชในชวงระยะเวลา 

3 ป ขางหนา 

เพิ่ม/ลด หมาย 

เหตุ 

 2561 2562 2563 2561 2562 2563 

ปลดัเทศบาล (00) 1 1 1 1 1 - - -  

สํานักปลัดเทศบาล (01) 13 13 14 14 14 - - - วางเดิม 

กองคลัง (04) 6 6 6 6 6 - - -  

กองชาง (05) 7 7 7 7 7 - - -  

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม (06) 8 8 8 8 8 - - -  

กองการศึกษา (08) 4 3 4 4 4 - - - วางเดิม 

กองประปา (09) 2 - 2 2 2 - - - วางเดิม 

รวม 42 38 42 42 42 - - -  

สวนราชการ กรอบ

อัตรา 

กําลังเดิม 

ตําแหนงท่ี

มีคนครอง

อยูจริง 

อัตราตําแหนงที่คาดวา 

จะตองใชในชวงระยะเวลา 

3 ป ขางหนา 

เพิ่ม/ลด หมาย 

เหตุ 

 2561 2562 2563 2561 2562 2563 

พนักงานเทศบาล 19 16 19 19 19 - - -  
พนักงานจางตามภารกิจ (ประเภทผูมีคุณวุฒิ) 5 5 5 5 5 - - -  
พนักงานจางตามภารกิจ(ประเภทผูมีทักษะ) 5 5 5 5 5 - - -  

พนักงานจางท่ัวไป 12 12 13 13 13 - - -  

รวม 42 38 42 42 42 - - -  



 

 

 

 

โครงสรางเทศบาลตําบลฟากทา (เทศบาลสามัญ) 

(ระบบแทง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานทองถ่ิน  ระดับกลาง) (1) 

สํานักปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานท่ัวไป ระดับตน) 

กองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน) 

กองชาง 

(นักบริหารงานชาง  ระดับตน) 

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

(นักบริหารงานสาธารณสุข  

ระดับตน) 

กองการศึกษา 

(นักบริหารงานการศึกษา 

ระดับตน) 

กองประปา 

(นักบริหารงานประปา  

ระดับตน) 

- งานธุรการ 

- งานการเงินและบัญช ี

- งานจัดเก็บและพัฒนารายได 

- งานพัสดุและทะเบียน

ทรัพยสิน 

- งานธุรการ 

- งานสาธารณูปโภค 

- งานสวนสาธารณะ 

- งานธุรการ 

- งานสุขาภิบาลและ

อนามัยส่ิงแวดลอม 

- งานบริหารการศึกษา 

- งานการศกึษาปฐมวัย 

- งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

- สถานศึกษาในสังกัด 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลฟากทา 

- งานบริหารทั่วไปของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

- งานจัดการเรียนการสอน 

- งานการเงิน/บัญชี และพัสด ุ

 

- งานผลิตและบริการ 

- งานการเงินและบัญช ี

- งานจัดเก็บและพัฒนา

รายได 

- งานธุรการ 

- งานบริหารงานท่ัวไป 

- งานวิเคราะหนโยบายและแผน 

- งานนิติการ 

- งานการเจาหนาท่ี 

- งานทะเบียนราษฎร 

- งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- งานพัฒนาชมุชน 

10.  แผนภูมิโครงสรางการแบงสวนราชการตามแผนอัตรากาํลัง 3 ป 



 

โครงสรางของสํานักปลัดเทศบาล  

(ระบบแทง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อํานวยการทองถ่ิน วิชาการ ท่ัวไป ลูกจางประจํา ตามภารกิจ ท่ัวไป รวม 

สูง กลาง ตน เช่ียวชาญ ชํานาญการพิเศษ ชํานาญการ ปฏิบัติการ อาวุโส ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน 

- - 1 - - 3 2 - - 1 - 3 4 14 

 

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

(นักบริหารงานทั่วไป  ระดับตน)(1) 

งานธุรการ งานวเิคราะหนโยบายและแผน 

 

งานนิตกิาร 

 

งานบริหารงานท่ัวไป 

 

งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

งานพัฒนาชมุชน 

- นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ชํานาญการ (1) 

 

- นิติกรชํานาญการ (1) 

 

- นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ (1)  

 

- พนักงานดับเพลิง (ภารกจิ) (1) 

- พนักงานดับเพลิง (ท่ัวไป) (3) 

 

- พนักงานขับรถยนต(ภารกิจ) 

(2) 

- ภารโรง (ท่ัวไป) (1) 

 

- นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  (1) 

งานทะเบียนราษฎร 

- นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ (1) 

งานการเจาหนาท่ี 

- เจาพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน (1) 

 



 

โครงสรางของกองคลัง 

(ระบบแทง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อํานวยการทองถ่ิน วิชาการ ท่ัวไป ลูกจางประจํา ตามภารกิจ ท่ัวไป รวม 

สูง กลาง ตน เช่ียวชาญ ชํานาญการพิเศษ ชํานาญการ ปฏิบัติการ อาวุโส ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน 

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

ผูอํานวยการกองคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน) (1) 

งานการเงินและบัญชี งานจัดเก็บและพัฒนารายได งานพัสดุและทรัพยสิน 

- นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (1) - นักวิชาการจัดเก็บรายไดปฏิบัติการ (1) 

- ผูชวยเจาพนักงานจัดเก็บรายได (ภารกิจ)(1) 

- นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (1) 

งานธุรการ 

- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (ภารกิจ)(1) 



 

โครงสรางกองชาง 

(ระบบแทง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อํานวยการทองถ่ิน วิชาการ ท่ัวไป ลูกจางประจํา ตามภารกิจ ท่ัวไป รวม 

สูง กลาง ตน เช่ียวชาญ ชํานาญการพิเศษ ชํานาญการ ปฏิบัติการ อาวุโส ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน 

- - 1 - - - - - - 1 - 2 3 7 

 

 

ผูอํานวยการกองชาง 

(นักบริหารงานชาง  ระดับตน)(1) 

งานสวนสาธารณะ 

 

- คนสวน(ทั่วไป)(1) 

 

งานธุรการ 

- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ (ภารกิจ)(1) 

งานสาธารณูปโภค 

 

- นายชางโยธาปฏิบัติงาน(1) 

- ผูชวยนายชางโยธา(ภารกิจ)(1) 

- คนงาน(ท่ัวไป) (2) 

 



 

โครงสรางของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

(ระบบแทง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อํานวยการทองถ่ิน วิชาการ ท่ัวไป ลูกจางประจํา ตามภารกิจ ท่ัวไป รวม 

สูง กลาง ตน เช่ียวชาญ ชํานาญการพิเศษ ชํานาญการ ปฏิบัติการ อาวุโส ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน 

- - 1 - - - - - - - - 3 4 8 

 

 

ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ระดับตน)(1) 

งานธุรการ งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม 

- พนักงานขับรถยนต(ภารกิจ) (2) 

- คนงานประจํารถขยะ(ทั่วไป) (3) 

- คนงาน(ท่ัวไป) (1) 

- ผูชวยเจาพนักงานธุรการ(ภารกิจ)(1) 



 

โครงสรางของกองการศึกษา 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อํานวยการทองถ่ิน วิชาการ ท่ัวไป ครู ตามภารกิจ ท่ัวไป รวม 

สูง กลาง ตน เช่ียวชาญ ชํานาญการพิเศษ ชํานาญการ ปฏิบัติการ อาวุโส ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน คศ.1 ครูผูชวย 

- - วาง 1 - - 1 - - - - - - - 2 3 

 

กองการศึกษา 

(นักบริหารงานการศึกษา  ระดับตน)(....) 

งานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 

และภูมิปญญาทองถ่ิน 

- ผูอํานวยการกองการศึกษา 

- นักวิชาการศึกษาชํานาญการ (1) 

 

งานบริหารการศึกษา 

- ผูอํานวยการกองการศึกษา 

- นักวิชาการศึกษาชํานาญการ (1) 

           

สถานศึกษาในสังกัด 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลฟากทา 

พนักงานจางท่ัวไป 

   - ผูดูแลเด็ก  จํานวน  2  อัตรา 

1. นางโยธกาญน  วันมา  ตําแหนง ผูดูแลเด็ก 

2. นางสาวณัฎฐธิดา  ใจงาม  ตําแหนง ผูดูแลเด็ก 

 

 

งานการศึกษาปฐมวัย 

- ผูอํานวยการกองการศึกษา 

- นักวิชาการศึกษาชํานาญการ (1) 

 



 

โครงสรางของกองประปา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อํานวยการทองถ่ิน วิชาการ ท่ัวไป ลูกจางประจํา ตามภารกิจ ท่ัวไป รวม 

สูง กลาง ตน เช่ียวชาญ ชํานาญการพิเศษ ชํานาญการ ปฏิบัติการ อาวุโส ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน 

- - วาง 1 - - - - วาง 1 - - - - 

 

 

 

กองประปา 

(นักบริหารงานประปา  ระดับตน)(....) 

งานผลิตและบริการ 

-  เจาพนักงานการประปาปฏิบัติงาน/

ชํานาญงาน (...) 



 

 

 

 

เทศบาลตําบลฟากทา  ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาขาราชกร  ลูกจาง  และพนักงานจาง  ทุกตําแหนง  

ใหมีโอกาสไดรับการพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนความรู  ทักษะ  ทัศนคติท่ีดี  มีคุณธรรมและจริยธรรม  อันจะทําใหการปฏิบัติ

หนาที่ของพนักงานเทศบาล  ลูกจาง  และพนักงานจางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  โดยจัดทําแผนพัฒนา

พนักงานเทศบาล  ลูกจาง  และพนักงานจาง  ตามท่ีกฎหมายกําหนด  โดยมีระยะเวลา  3  ป  ตามรอบของแผน

อัตรากําลัง  3  ป  การพัฒนานอกจากจะพัฒนาดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน  ดานความรูและทักษะเฉพาะของ

งานในแตละตําแหนง  ดานการบริหาร  ดานคุณสมบัติสวนตัว  และดานคุณธรรมและจริยธรรมแลว  เทศบาลตําบล

ฟากทา  ยังตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายแหงรัฐ  คือ  การพัฒนาไปสู  Thailand  4.0  ดังน้ัน  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  หรือตามที่ผูบริหารทองถ่ินเห็นสมควร   ดังนี ้

1.  หลักสูตรความรูทั่วไปในการปฏิบัติงาน 

2.  หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 

3.  หลักสูตรดานการบริหาร 

4.  หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม 

5.  การพัฒนาระบบราชการของเทศบาลไปสูยุค  4.0 
 

3.  วิธีการพัฒนาบุคลากร  ใหเทศบาลตําบลฟากทาเปนหนวยดําเนินการเอง  หรือดําเนินการรวมกับ  

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  และคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุตรดิตถ 

(ก.ท.จ.อุตรดิตถ)  หรือหนวยงานอ่ืนโดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหน่ึง  หรือหลายวิธี  ตามความจําเปนและความเหมาะสม   

ดังนี้ 

1.  การปฐมนิเทศ 

2.  ใหเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรท่ีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  หรือหนวยงานอ่ืนจัด 

3.  จัดใหมีการดูงานเทศบาลอ่ืน  หรือหนวยงานอ่ืนเพื่อพัฒนาทักษะ  ปละ  1  ครั้ง 

4.  ประชุมรับฟงปญหาในการปฏิบัติงาน  เดือนละ  1  คร้ัง 

5.  จัดใหเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการดานคุณธรรม  จริยธรรม  และฝกสมาธิ 
 

 

12.  แนวทางการพัฒนาพนักงานและลูกจางของเทศบาล 
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6.  การสอนงาน  การใหคําปรึกษาหรือวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม 

7.  สนับสนุนดานการศึกษาตอ 

8.  สนับสนุนการทําอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายไดใหกับครอบครัว  และไมทําใหงานเสียหาย 

4.  งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา  เทศบาลตําบลฟากทา ตองจัดสรรงบประมาณสําหรับการ

พัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจนแนนอนโดยคํานึงถึงความประหยัด  คุมคา  เพื่อให

การพัฒนาบุคลากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 
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อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ก.ถ.) ไดกําหนดมาตรฐานทาง

คุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ  พนักงาน  และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซึ่งไดประมวลขึ้นจาก

ขอเสนอแนะของผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ิน  ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  ลูกจางในองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน  และประชาชน  ผูรับบริการจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหขาราชการ  พนักงาน  

และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยท่ัวไปใชยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติ  เพื่อเปนเคร่ืองกํากับ

ความประพฤติของตน  ไดแก 

1.  พึงดํารงตนใหต้ังมั่นอยูในศีลธรรม  ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตย  สุจริต  เสียสละ  และมีความ

รับผิดชอบ 

2.  พึงปฏิบัติหนาที่อยางเปดเผย  โปรงใส  พรอมใหตรวจสอบ 

3.  พึงใหบริการดวยความเสมอภาค  สะดวก  รวดเร็ว  มีอัธยาศัยไมตรี  โดยยึดประโยชนของ

ประชาชนเปนหลัก 

4.  พึงปฏิบัติหนาที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา 

5.  พึงพัฒนาทักษะ  ความรู  ความสามารถและตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ 
 

เทศบาลตําบลฟากทา  ขอประกาศใหมาตรฐานท้ัง  5  ประการดังกลาวขางตนเปน “มาตรฐานทาง

คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล  ลูกจาง  และพนักงานจางของเทศบาลตําบลฟากทา”  และขอกําหนด

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับขาราชการ  พนักงาน  และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพื่อ

ยึดถือเปนแนวทางสําหรับประพฤติตนและเปนหลักการในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม   ดังน้ี 

  1.  ขาราชการของ  เทศบาลตําบลฟากทา  ตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 

  2.  ขาราชการของ  เทศบาลตําบลฟากทา  ตองเปนแบบอยางท่ีดีในการรักษาไวและปฏิบัติตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

  3.  ขาราชการของ  เทศบาลตําบลฟากทา  ตองเปนแบบอยางท่ีดีในการเปนพลเมืองดี  เคารพและ

ปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 

  4.  ขาราชการของ  เทศบาลตําบลฟากทา  ตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอ

เกียรติภูมิของตําแหนงหนาที่ 

  5.  ขาราชการของ  เทศบาลตําบลฟากทา  ตองปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลังความสามารถดวยความ

เสียสละ  ทุมเทสติปญญา  ความรูความสามารถ  ใหบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหนาท่ีท่ีไดรับ

มอบหมาย  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน 

 

13.  ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานและลูกจางเทศบาล 
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  6.  ขาราชการของ  เทศบาลตําบลฟากทา  ตองมุงแกปญหาความเดือดรอนของประชาชนดวยความ

เปนธรรม  รวดเร็ว  และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน 
 

  7.  ขาราชการของ  เทศบาลตําบลฟากทา  ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุภาพ เรียบรอย  มีอัธยาศัยท่ีดี 

  8.  ขาราชการของ  เทศบาลตําบลฟากทา  ตองรักษาความลับท่ีไดจากการปฏิบัติหนาท่ี  การเปดเผย

ขอมูลท่ีเปนความลับโดยขาราชการ/พนักงานจะกระทําไดตอเมื่อมีอํานาจหนาท่ีและไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา 

หรือเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดเทานั้น 

  9.  ขาราชการของ  เทศบาลตําบลฟากทา  ตองรักษา และเสริมสรางความสามัคคีระหวางผูรวมงาน 

พรอมกับใหความชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 

  10.  ขาราชการของ  เทศบาลตําบลฟากทา  ตองไมใชสถานะหรือตําแหนงไปแสวงหาประโยชนที่มิควร

ไดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน  ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม  ตลอดจนไมรับของขวัญ ของกํานัล หรือ

ประโยชนอ่ืนใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลที่เก่ียวของ  เพื่อประโยชนตางๆ      อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของตน  

เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยา  หรือการใหตามประเพณี 

  11.  ขาราชการของ  เทศบาลตําบลฟากทา  ตองประพฤติตนใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความ

สุภาพ   มีนํ้าใจ  มีมนุษยสัมพันธอันดี  ตองไมปดบังขอมูลท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานของเพื่อนรวมงาน  และไมนํา

ผลงานของผูอ่ืนมาแอบอางเปนผลงานของตน 
 

พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจางของเทศบาลตําบลฟากทา  มีหนาท่ีดําเนินการให

เปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ  อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตาม

หลักธรรมาภิบาล  และจะตองยึดมั่นตามประกาศคุณธรรม จริยธรรมของเทศบาลตําบลฟากทา   ดังนี้ 

1.  การยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

2.  การมีจิตสํานึกท่ีดี  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 
 

ทั้งน้ี  การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย 

------------------------------- 
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