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ค าน า 
 
  การจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์   มีวัตถุประสงค์เพ่ือจะ
น าไปใช้ในการวางแผนในการใช้อัตราก าลังบุคลากร พัฒนาบุคลากร ให้สามารถด าเนินการตามภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  การจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์สามารถคาดคะเนได้
ว่าในอนาคตในช่วงระยะเวลา ๓  ปี ข้างหน้าจะมีการใช้อัตราก าลังข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ า 
ต าแหน่งใด จ านวนเท่าใด จึงจะเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล       
อุทัยสวรรค์ อีกทั้งยังเป็นการก าหนดทิศทางและเปูาหมายในการพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้านการ
บริหารงานบุคคลไม่ให้เกินร้อยละ ๔๐% ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้อีกด้วย 
  องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ ได้จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓  ปี ประจ าปีงบประมาณ       
๒๕64– ๒๕๖6 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมส าหรับพัฒนาการ
บริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพได้อย่างถูกต้องต่อไป 
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                     ๑.๑ ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง )                         
เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับอัตราต าแหน่ง ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   
(ก.จังหวัด ) ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลว่าจะมี
ต าแหน่งใด ระดับใด อยู่ในส่วนราชการใด จ านวนเท่าใด ให้ค านึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะ
งานที่ต้องปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน ปริมาณ ตลอดจนทั้งภาระค่าใช้จ่ายขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล (อบต.)  ที่จะต้องจ่ายในด้านบุคคล โดยให้องค์การบริหารส่วนต าบล  จัดท าแผนอัตราก าลังของ
ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือใช้ในการก าหนดต าแหน่ง  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
กลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด ) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ                
ที่คณะกรรมการกลางหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นต าบล  (ก.กลาง) ก าหนด 
                     ๑.๒ คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบ  
ประกาศก าหนดการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนดแนวทางให้องค์การ
บริหารส่วนต าบล อุทัยสวรรค์  จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็น กรอบในการ
ก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยให้เสนอให้คณะกรรมการ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยได้ก าหนดให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าที่และภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบล อุทัยสวรรค์  วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้
ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนดหลักเกณฑ์  และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง  ๓  ป ี
              ๑.๓  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ จึงได้
จัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี  ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64-๒๕๖6 ขึ้น 
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   ๒.๑  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ มีโครงสร้างการแบ่งงานและ
ระบบงานเหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน 
   ๒.๒  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ มีการก าหนด ประเภทต าแหน่ง  สาย
งาน การจัดอัตราก าลัง   โครงสร้าง ส่วนราชการ ให้เหมาะสมกับ ภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ ตามกฎหมายจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลและตามพระบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  ๒.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล (ก.อบต.) สามารถตรวจสอบการก าหนด
ต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ว่าถูกต้องเหมาะสม กับภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของส่วน
ราชการนั้นหรือไม ่
 ๒.๔  เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ 
   ๒.๕  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ สามารถวางแผนอัตราก าลังในการ
บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้าง เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล อุทัยสวรรค์ เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ  มีความคุ้มค่า
สามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีการลดภารกิจและยุบเลิก ภารกิจงานหรือ หน่วยงานที่ไม่จ าเป็น      
การปฏิบัติภารกิจสามารถ ให้บริการสาธารณะ แก้ไขปัญหาและ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
เป็นอย่างด ี
  ๒.๖ เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้าน
การบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
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                       แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง  3 ปี ประกอบด้วย นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ เป็นประธาน  ปลัดองค์การอ งค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ หัวหน้าส่วน
ราชการทุกส่วนราชการ เป็นกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล เป็น
กรรมการและเลขานุการ และข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นท่ีได้รับมอบหมายไม่เกิน 2 คน เป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้าที่จัดท าแผนอัตรา ก าลัง ๓  ปี โดยมี ขอบเขต เนื้อหาคร อบคลุมในเรื่องต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 
   ๓.๑ วิเคราะห์ภารกิจ อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล              
อุทัยสวรรค์  ตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทและ ตามพระราชบัญญัติ แผน
และข้ันตอนการกระจายอ านาจให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 ตลอดจนกฎหมายอ่ืน ๆ      
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหาร และสภาพปัญหาของ องค์การบริหารส่วนต าบล
อุทัยสวรรค์ เพ่ือให้การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์  บรรลุผลตามพันธกิจที่ตั้งไว้
จ าเป็นต้องจัดสรรอัตราก าลัง ตามหน่วยงานต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับเปูาหมายการด าเนินการ โดยมุมมองนี้
เป็นการพิจารณาว่า งานในปัจจุบันที่ด าเนินการอยู่นั้นครบถ้วนและตรงตามภารกิจหรือไม่ อย่างไร หาก
งานที่ท าอยู่ในปัจจุบันไม่ตรงกับภารกิจในอนาคตก็ต้องมีการวางแผนกรอบอัตราก าลังให้ปรับเปลี่ยนไป
ตามทิศทางในอนาคต รวมถึงหากงานในปัจจุบันบางส่วนไม่ต้องด าเนินการแล้ว อาจท าให้การจัดสรร
ก าลังคนของบางส่วนราชการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในเรื่องก าลังคนให้
รองรับสถานการณ์ในอนาคต 
   ๓.๒  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงานเพ่ือรองรับ
ภารกิจ ตามอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาของจังหวัดหนองบัวล าภู  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 ๓.๓  การวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายของก าลังคน :Supply pressure เป็นการน า 
ประเด็นค่าใช้จ่ายบุคลากรเข้ามาร่วมในการพิจารณา เพื่อการจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพสูงสุด ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสม 
กับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสาย 
อาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ โดยในส่วนนี้จะค านึงถึง 
              ๓.3.1  การจัดระดับชั้นงานที่เหมาะสมให้พิจารณาถึงต้นทุนต่อการก าหนดระดับชั้น
งานในแต่ละประเภท เพื่อให้การก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับชั้นงานเป็นไปอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด  
                ๓.3.2  การจัดสรรประเภทของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง) โดยหลักการแล้ว การจัด
ประเภทลักษณะงานผิดจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพ และต้นทุนในการท างานขององค์กร ดังนั้นในการ
ก าหนดอัตราก าลังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในแต่ละส่วนราชการจะต้องมีการพิจาณาว่า
ต าแหน่งที่ก าหนดในปัจจุบันมีความเหมาะสมหรือไม่หรือควรเปลี่ยนลักษณะการก าหนดต าแหน่งเพ่ือให้
การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยภาระค่าใช้จ่ายต้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกิน
ร้อยละสี่สิบของงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

๓. กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ป ี
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  3.4  การวิเคราะห์กระบวนการและเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นการน าข้อมูลเวลาที่
ใช้ในการปฏิบัติงานตามกระบวนการจริง ( Work process) ในอดีต เพื่อวิเคราะห์ปริมาณงานต่อบุคคล
จริงโดยสมมติฐานที่ว่า งานใดที่ต้องมีกระบวนการและเวลาที่ใช้มากกว่าโดยเปรียบเทียบย่อมต้องใช้อัตรา 
ก าลังคนมากกว่า อย่างไรก็ดีในภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้น งานบางลักษณะ เช่น งานก าหนดนโยบาย 
งานมาตรฐาน งานเทคนิคด้านช่าง หรืองานบริหารบางประเภทไม่สามารถก าหนดเวลามาตรฐานได้ ดังนั้น 
การค านวณเวลาที่ใช้ในกรณีของภาคราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจึงท าได้เพียงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ 
(Relative Information) มากกว่าจะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการก าหนดค านวณอัตราก าลังต่อหน่วยงานจริง
เหมือนในภาคเอกชน นอกจากนั้นก่อนจะค านวณเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานแต่ละส่วนราชการจะต้อง
พิจารณาปริมาณงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานหรือไม่ เพราะใน
บางครั้งอาจเป็นไปได้ว่างานที่ปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันมีลักษณะเป็นงานโครงการพิเศษ หรืองานของ
หน่วยงานอื่น ก็มีความจ าเป็นต้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 
  3.5  การวิเคราะห์ผลงานที่ผ่านมาเพ่ือประกอบการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นการน า
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของแต่ละส่วนราชการและพันธกิจขององค์กรมายึดโยงกับจ านวนกรอบอัตราก าลังที่
ต้องใช้ส าหรับการสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ให้ได้ตามเปูาหมาย โดยสมมติฐานที่ว่า หากผลงานที่ผ่านมา
เปรียบเทียบกับผลงานในปัจจุบันและในอนาคตมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ อาจต้องมีการ
พิจารณาแนวทางในการก าหนด/เกลี่ยอัตราก าลังใหม่ เพื่อให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพและ
สนับสนุนการท างานตามภารกิจของส่วนราชการและองค์กรอย่างสูงสุด 
  3.6  การวิเคราะห์ข้อมูลจากความคิดเห็นแบบ 360 องศา เป็นการสอบถามความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือน าประเด็นต่าง ๆ อย่างเรื่องการบริหารงาน งบประมาณ คน มา
พิจารณาอย่างน้อยใน 3 ประเด็นดังนี ้
        3.6.1  เรื่องพ้ืนที่และการจัดโครงสร้างองค์กร เนื่องจากการจัดโครงสร้างองค์กร
และการแบ่งงานในพ้ืนที่นั้นจะมีผลต่อการก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นอย่างมาก เช่น หากก าหนด
โครงสร้างที่มากเกินไปจะท าให้เกิดต าแหน่งงานขึ้นตามมาอีกไม่ว่าจะเป็นงานหัวหน้าฝุาย งานธุรการ สาร
บรรณและบริหารทั่วไปในส่วนราชการนั้น ซึ่งอาจจะมีความจ าเป็นต้องทบทวนว่าการก าหนดโครงสร้างใน
ปัจจุบันของแต่ละส่วนราชการนั้นมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 
        3.6.2  เรื่องการเกษียณอายุราชการ เนื่องจากหลายๆ ส่วนราชการในปัจจุบันมี
ข้าราชการสูงอายุจ านวนมาก ดังนั้น อาจต้องมีการพิจารณาถึงการเตรียมการเรื่องกรอบอัตราก าลังที่จะ
รองรับการเกษียณอายุของข้าราชการ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การปรับต าแหน่งที่
เหมาะสมขึ้นทดแทนต าแหน่งที่จะเกษียณอายุไป เป็นต้น 
       3.6.3  ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ภายใน
ส่วนราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับส่วนราชการนั้น ๆ ผ่านการส่งแบบสอบถามหรือการสัมภาษณ์ซึ่ง
มุมมองต่าง ๆ อาจท าให้การก าหนดกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  3.7  การพิจารณาเปรียบเทียบกับกรอบอัตราก าลังขององค์กรอื่น ๆ กระบวนการนี้เป็น
กระบวนการน าข้อมูลของอัตราก าลังในหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงกัน เช่น การเปรียบเทียบ
จ านวนกรอบอัตราก าลังของงานการเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบคล้ายกัน โดยสมมติฐานที่ว่าแนวโน้มของการใช้อัตราก าลังของแต่ละองค์กรในลักษณะงานและ
ปริมาณงานแบบเดียวกันน่าจะมีจ านวนและการก าหนดต าแหน่งคล้ายคลึงกันได้ 
  3.8  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นทุกคน โดยต้องได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อก าหนดกรอบอัตราก าลังไม่มุ่งเน้นในการเพิ่ม เกลี่ย หรือลด 
จ านวนกรอบอัตราก าลังเป็นส าคัญ แต่มีจะมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการมีแนวทางในการพิจารณาก าหนด  
กรอบอัตราก าลังที่เป็นระบบมากขึ้น นอกจากนั้นยังมีจุดมุ่งเน้นให้ส่วนราชการพิจารณาการก าหนด  
ต าแหน่งที่เหมาะสม (Right Jobs)  มากกว่าการเพ่ิม/ลดจ านวนต าแหน่ง ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์ 
ต้นทุนค่าใช้จ่ายแล้วพบว่าการก าหนดกรอบต าแหน่งในประเภททั่วไปอาจมีความเหมาะสมน้อยกว่าการ  
ก าหนดต าแหน่งประเภทวิชาการในบางลักษณะงาน ทั้ง ๆ ที่ใช้ต้นทุนไม่แตกต่างกันมาก รวมถึงในการ
พิจารณาที่กระบวนการท างานก็พบว่าเป็นลักษณะงานในเชิงการวิเคราะห์ในสายอาชีพมากกว่างานในเชิง
ปฏิบัติงาน และส่วนราชการอ่ืน ก็ก าหนดต าแหน่งในงานลักษณะนี้เป็นต าแหน่งประเภทวิชาการ โดยไม่ได้
เพ่ิมจ านวนต าแหน่งของส่วนราชการเลย โดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า กรอบแนวคิดการวิเคราะห์อัตราก าลัง 
(Effective Man Power Planning Framework) นี้จะเป็นแนวทางให้ส่วนราชการสามารถมีข้อมูลเชิง
วิเคราะห์อย่างเพียงพอในการที่จะอธิบายเหตุผลเชิงวิชาการส าหรับการวางแผนกรอบอัตราก าลังที่
เหมาะสมตามภารกิจงานของแต่ละส่วนราชการ นอกจากนั้นการรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าว จะท า
ให้ส่วนราชการ สามารถน าข้อมูลโดยวิธีการดังกล่าวจะท าให้ส่วนราชการ สามารถน้ าข้อมูลเหล่านั้นไปใช้
ประโยชน์ในเรื่องอ่ืน ๆ เช่น 
  -การใช้ข้อมูลที่หลากหลายจะท าให้เกิดการยอมรับได้มากกว่าโดยเปรียบเทียบหาก
จะต้องมีการเกลี่ยอัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 
  -การจัดท ากระบวนการจริง ( Work Process)  จะท าให้ได้เวลามาตรฐานที่จะสามารถ
น าไปใช้วัดประสิทธิภาพในการท างานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงในระยะยาวส่วนราชการสามารถ
น้ าผลการจัดท ากระบวนการและเวลามาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการปรับปรุงกระบวนการ ( Process 
Re-engineer) อันจะน าไปสู่การใช้อัตราก าลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  -การเก็บข้อมูลผลงาน จ าให้สามารถพยากรณ์แนวโน้มของภาวะงาน ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในอนาคตต่อส่วนราชการในการเตรียมปรับยุทธศาสตร์ในการท างาน เพ่ือรองรับภารกิจที่จะ
เพ่ิม/ลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื่องจากวิถีชีวิตของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์   มีการ 
ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรมมีการประกอบอาชีพอ่ืนๆ เช่น  การค้าขายหรืออุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน แต่ฐานะทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนยากจนคุณภาพภาพชีวิตยังมีมาตรฐานต่ า  
หากเทียบกับสังคมเมืองในจังหวัดหนองบัวล าภู ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์  จึงได้สรุปปัญหา
และความต้องการของประชาชนไว้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

4.  สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน 
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สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน 

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑ ปัญหาด้านเส้นทางคมนาคม 
๑.๒ ปัญหาด้านแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค -
บริโภคและการเกษตร 
๑.๓ ปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน 
๑.๔ ปัญหาด้านไฟฟูาสว่าง 
 
 
๒. ปัญหาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
๒.๑ ปัญหารายได้ต่อครัวเรือนต่ า 
๒.๒ ปัญหาด้านอาชีพเสริม 
๒.๓ ปัญหาด้านแหล่งเงินทุน 
๒.๔ ปัญหาด้านหนี้สิน 
๒.๕ ปัญหาด้านการพัฒนาอาชีพ  
   
๓. ปัญหาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
๓.๑ ปัญหาด้านยาเสพติด 
๓.๒ ปัญหาด้านความยากจน 
๓.๓ ปัญหาการขาดแคลนที่ดินท ากิน 
๓.๔ ปัญหาด้านสวัสดิการชุมชน 
 
๔. ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
๔.๑ ปัญหาการบุกรุกท่ีสาธารณะ 
4.2 ปัญหาขยะมูลฝอย 
๔.๓ ปัญหาการเผาหญ้า 
 
๕. ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร 
๕.๑ ปัญหาการบริหารไม่โปร่งใส 
๕.๒ ปัญหาของประชาชนขาดการมีส่วนร่วมใน 
การก าหนดความต้องการของตนเอง 

๑. ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๑.๑  ต้องการถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน ถนนลาดยางเชื่อมระหว่าง
หมู่บ้านและซ่อมแซมถนนลูกรังส าหรับขนส่งผลผลิตทางการเกษตร  
๑.๒ ต้องการขุดลอกแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร การอุปโภค -บริโภค  กัก
เก็บน้ าส าหรับเลี้ยงสัตว์และปูองกันน้ าท่วม 
๑.๓ ต้องการปรับปรุงและก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านให้มี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 
๑.๔ ต้องการระบบไฟฟูาสว่างภายในหมู่บ้านและไฟฟูาเพ่ือการเกษตร  
๒.ความต้องการด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
๒.๑ เพ่ิมศักยภาพและทักษะการประกอบอาชีพ 
๒.๒ ประกันราคาผลผลิต 
๒.๓ ปรับโครงสร้างหนี ้
๒.๔ จัดหาแหล่งเงินทุน 
๒.๕ จัดหาตลาดรับผลผลิต 
๒.๖ ปัญหาราคาผลผลิตต่ า 
๓.ความต้องการด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
๓.๑ ต้องการสวัสดิการทางสังคม เช่นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ  
๓.๒ ต้องการสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ออกก าลังกาย  
๓.๓ ต้องการที่ดินท ากิน 
๓.๔ ต้องการความสงบสุขในหมู่บ้าน/ชุมชน 
๔.ความต้องการด้านสิ่งแวดล้อม 
๔.๑  ต้องการอนุรักษ์ปุาและที่สาธารณะให้มีความสมบูรณ ์
๔.๒  ต้องการระบบก าจัดขยะมูลฝอยท่ีมีประสิทธิภาพ 
๔.๓ต้องการท าการเกษตรแบบอินทรีย์ชีวภาพ 
 
๕. ความต้องการด้านการเมืองและการบริหาร 
๕.๑ ความต้องการให้ผู้บริหารท้องถิ่นบริหารงานแบบโปร่งใสตรวจสอบได ้
๕.๒ ต้องการมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการบริหารแบบโปร่งใสตรวจสอบได้
๕.๓ ต้องการให้มีความโปร่งใสในการเลือกตั้ง    
5.๔ ต้องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและระบบการสร้างความเข้าใจถูกต้องให้กับ 
ประชาชน       
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สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน 
๖. ปัญหาด้านสาธารณสุข 
๖.๑ ปัญหาการแพร่ระบาดโรค 
๖.๒ ปัญหาด้านสุขภาพและพลานามัย 
๖.๓ ปัญหาของสารพิษตกค้างในอาหาร 
 
 
๗. ปัญหาด้านการศึกษา 
๗.๑ ปัญหาเด็กด้อยโอกาสไม่เข้าถึงการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง 
๗.๒ ปัญหาบุคลากรทางการศึกษาไม่เพียงพอโอกาส
ไม่เข้าถึงการศึกษาอย่างท่ัวถึง 
๗.๓ ปัญหาสถานศึกษาขาดเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ี
ทันสมัย 

๖. ความต้องการด้านสาธารณสุข 
๖.๑ ต้องการระบบการปูองกันโรคติดต่อ 
๖.๒ ต้องการเอาใจใส่ในการบริการจากหน่วยงานของรัฐ 
๖.๓ ต้องการข้อมูลข่าวสารทางด้านสุขภาพที่รวดเร็วและชัดเจน 
๖.๔ ปัญหาระบบการบริการของสถานพยาบาล 
 
๗. ความต้องการด้านการศึกษา 
๗.๑ ส่งเสริมเด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง 
๗.๒ เพิ่มปริมาณบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอ 
๗.๓ ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสถานศึกษาอย่างทั่วถึงและทันสมัย 
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   องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ โดยอาศัยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ 
บริหารส่วนต าบล พ .ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับปัจจุบัน  และตามพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอน
การกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๒ ได้ก าหนดขอบเขตและภารกิจตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ ด าเนินการอันเป็นการสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ จึงได้ก าหนดนโยบายและภารกิจ ดังนี้ 
 

   ๕.๑ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เพ่ือด าเนินการด้านกายภาพเกี่ยวกับสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการต่างๆ รวมทั้งการอ านวยความสะดวกในท้องถิ่น โดยมีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
      ๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก   
      ๒) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
      ๓) ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  
     ๔) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า    
      ๕) การผังเมือง      
     ๖) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ   
     ๗) การสาธารณูปการ      
      ๘) การควบคุมอาคาร             
   ๕.๒ ด้านเศรษฐกิจ  เพ่ือเป็นการส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ประชาชน ส่งเสริมการ
กระจายรายได้แก่ประชาชน ชุมชน และการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ โดยมีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
      ๑) ให้มีและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  
      ๒) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว   
     ๓) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  
     ๔) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล  
     ๕) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม                             
     ๖) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์    
      ๗) การท่องเที่ยว      
     ๘) ส่งเสริมการฝึก และการประกอบอาชีพ   
      ๙) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน   
  ๕.๓ ด้านสังคม  เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน ปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด การรักษา
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และภาวการณ์ ว่างงานโดยมี
ภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
   ๑) ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย     
   ๒) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ  

๓) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ   
                   ๔) การคุ้มครอง ดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดิน  

5. ภารกิจ อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 ๕) การปรับปรุงแหล่งชุมชน แออัด และการจัดการเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัย         
 ๖) การส่งเสริมการกีฬา 

   ๗) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ
และสาธารณสถานอื่น ๆ                                         
    ๘) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกัน และรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                                       
 ๕.๔ ด้านการเมืองการบริหาร   เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการเมืองการปกครอง
การบริการสาธารณะ การบริการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนใน
รูปแบบต่างๆ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
      ๑)  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรตาม
ความจ าเป็นและสมควร                    
      ๒) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง         
      ๓) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน        
      ๔) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น     
  ๕.๕ ด้านสาธารณสุข  เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของประชาชนและการแพร่ระบาด
ของโรคติดต่อ โดยมีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
      ๑) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล                     
     ๒) ปูองกันและระงับโรคติดต่อ       

   ๓) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย                        
   ๔) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล   

     ๕) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์                
     ๖) การจัดให้มีการควบคุมการฆ่าสัตว์    
 ๕.๖ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษาของเด็ก เยาวชน ส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีอันดีงาม ส่งเสริมและบ ารุงศาสนา ส่งเสริม
และสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
      ๑) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                
      ๒) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม                
ของท้องถิ่น                            
      ๓) การจัดการศึกษา                    
  ๕.๗  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการดูแลและบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมบรรยากาศให้ชุมชนน่าอยู่ การคุ้มครองและดูแลที่สาธารณะประโยชน์ 
โดยมีภารกิจที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
      ๑)  คุ้มครองดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      ๒)  การจัดการบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม     
      ๓) การดูแลที่สาธารณะ           
 โดยภารกิจที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ ได้ก าหนดไว้ทั้ง ๗  ด้าน ตามกรอบอ านาจ
หน้าที่ ถือเป็นการก าหนดทิศทางและกรอบภารกิจในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึงและ 
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ครอบคลุม พร้อมกันนี้ยังช่วยให้เกิดการบริหารงานโดยเป็นไปด้วยหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนตาม
หลัก”ธรรมมาภิบาล” การใช้งบประมาณของทางราชการได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

 
  
 ๑ ภารกิจหลัก 
     ๑.๑ การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน    

 การคมนาคม 
 การระบายน้ า 
 การไฟฟูา 
 การผังเมือง 

       ๑.๒ ด้านแหล่งน้ า   
 ประปา 
 ขุดลอกคลอง 
 สระน้ า 
 บ่อบาดาล 

                          ๑.๓ ด้านเศรษฐกิจ 
 ส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร เพื่อเป็นการสร้างรายได้และเป็น

การกระจายรายได้แก่ชุมชน 
 ส่งเสริมให้มีการประกอบอุตสาหกรรม 
 การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 

      ๑.๔ ด้านสังคม 
 การแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 การบริหารงานตามหลัก “ธรรมมาภิบาล” 

      ๑.๕ ด้านสาธารณสุข 
 การปูองกันควบคุมโรคติดต่อโรคไม่ติดต่อ 
 การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยราษฎรในต าบล “กินดีอยู่ดีมีสุขปราศจาก

โรคภัย” 
   ๒.  ภารกิจรอง 
     ๒.๑ ด้านการเมืองการบริหาร 

 การอ านวยความสะดวกให้แก่ราษฎรที่มาติดต่อราชการ 
 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์  จะด าเนินการ 
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      ๒.๒ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 การส่งเสริมและสนับสนุนงานประเพณีอันดีงาม 
 การจัดการศึกษา 

     ๒.๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 การรักษา ดิน ปุาไม้อากาศ แหล่งน้ า 
 การส่งเสริมการท าชุมชนเมืองน่าอยู่ 
 การก าจัดขยะมูลฝอย                   
 การคุ้มครองดูแลที่สาธารณะประโยชน์ 

  
 

 
 องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ก าหนดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๔  ส่วน              
และอีก 1  ฝุาย ได้แก่  ส านักงานปลัด กองคลัง  กองช่าง  กองสวัสดิการสังคม และฝุายบริหารงานทั่วไป
และก าหนดกรอบอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล จ านวนทั้งสิ้น  47 อัตรา พนักงานส่วนต าบล 16 อัตรา  
ลูกจ้างประจ า ๑ อัตรา ครู 3 อัตรา พนักงานจ้าง ตามภารกิจ 16 อัตรา พนักงานจ้างทั่วไป  7 อัตรา   
และอัตราพนักงานส่วนต าบลเดิมว่าง  3 อัตรา และพนักงานจ้างตามภารกิจเดิมว่าง 1 อัตรา            
แต่เนื่องจากที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสรรค์มีภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมมากข้ึนจากเดิม 
และมีความต้องการใช้บุคลากรที่มีความช านาญหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในการปฏิบัติภารกิจ ให้ส าเร็จ
ลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ดังนั้น จึงต้องมี ความจ าเป็นต้องขอ ก าหนดต าแหน่งขึ้นใหม่
เพ่ือรองรับปริมาณงานที่เพ่ิมมากข้ึน และแก้ไขปัญหาการบริหารงานภายในส่วนราชการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ และ โครงสร้างและก าหนดกรอบอัตราก าลัง ให้สอดคล้องกับภารกิจและอ านาจ
หน้าที่เพื่อที่จะให้สามารถแก้ไขปัญหาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

จากภารกิจและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลและการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของ
ส่วนราชการต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดขึ้นจะเห็นได้ว่า พนักงานส่วนต าบลและบุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเข้าใจในการปฏิบัติงาน  
ทั้งในทางระเบียบกฎหมายตามหน้าที่และเทคนิคทักษะที่จะน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน หากพนักงานส่วน
ต าบลและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีความรู้ความเข้าใจ ไม่มีคุณธรรมจริยธรรมและทักษะ
ในการปฏิบัติงานก็ยากที่จะบริหารงาน และปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพแก่องค์กรและประชาชนผู้มา
รับบริการ   ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ได้วิเคราะห์ในส่วนของตัวพนักงานส่วนต าบล 
ต าแหน่งหน้าที่และตัวองค์กร ดังนี้ 
  (1)  การวิเคราะห์ตัวพนักงานส่วนต าบล 
 จุดแข็ง   

- บุคลากรส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่และภูมิล าเนาใกล้เคียงกับ อบต. 
- มีระดับความรู้ตั้งแต่ ปวส. - ปริญญาโทขึ้นไป 
- มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมโดยการเข้ารับการฝึกอบรมต่างๆ 
- มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
- มีความรักและความสามัคคี ช่วยเหลือกันภายในองค์กร 

 

7. สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
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จุดอ่อน   
- บุคลากรบางส่วนยังมีระดับความรู้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 
- ไม่กล้าตัดสินใจน าเสนอความคิดและแนวทางในการปฏิบัติงานใหม่ ๆ 
- บุคลากรส่วนใหญ่มีเงินเดือน / ค่าจ้างน้อยมีรายได้ไม่เพียงพอ 
- ขาดความรู้ในเรื่องการเมือง  เศรษฐกิจและสังคม ระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(2)  การวิเคราะห์ต าแหน่งในการปฏิบัติงาน 
จุดแข็ง 

-บุคลากรส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบมากกว่าหนึ่งต าแหน่ง 
-บุคลากรบางส่วนมีความรู้ในการปฏิบัติงานและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมากกว่า
ที่ก าหนดในมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

จุดอ่อน 
-การบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลต าแหน่งต่าง ๆ ยังไม่ครบตามแผนอัตราก าลัง 3 ป ี
-บุคลากรได้รับมอบหมายงานมากกว่างานในหน้าที่ตามที่ก าหนดในมาตรฐานก าหนด 

ต าแหน่งท าให้บางครั้งไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันหรือท าล่าช้า 

 (3)  การวิเคราะห์องค์กร (องค์การบริหารส่วนต าบล) 
      องค์การบริหารส่วนต าบล ได้รับการถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ จากส่วนราชการเป็นจ านวนมาก
ซึ่งภารกิจดังกล่าวพนักงานส่วนต าบลจะต้องปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับ  ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องทั้งเรื่อง ระเบียบกฎหมาย เทคนิค และทักษะในการปฏิบัติงานซึ่งต้องมีการศึกษาหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง แต่องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถบรรจุพนักงานส่วนต าบลให้รับผิดชอบหน้าที่ ตามภารกิจ
ได้ครบทุกต าแหน่ง เนื่องจากจ ากัดในเรื่องของสถานที่ท างานและภารกิจที่ถ่ายโอนมีระเบียบกฎหมายใน
การปฏิบัติงานเป็นจ านวนมาก  ซึ่งพนักงานส่วนต าบลไม่สามารถศึกษาได้ทั้งหมด 
       จากหลักการและเหตุผลและจากการวเิคราะห์ดังกล่าวขา้งตน้ พนกังานส่วนต าบล และ
บุคลากรขององค์กรบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์  จึงต้องได้รับการพัฒนาความรู้ทั้งทางด้านทักษะ 
แนวทางปฏิบัติงาน และคุณธรรมจริยธรรมที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้การบริหารงานและการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหาร   ส่วนต าบลอุทัยสวรรค์  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนอย่างสูงสุด 
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           จากทีอ่งค์การบริหารสว่นต าบลอุทัยสวรรค์ ไดก้ าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองท่ีจะ
ด าเนินการดังกล่าวให้องค์การบริหารส่วนต าบลและเพ่ือก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลให้ตรงกับ
ภารกิจ ดังกล่าวองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์   จึงก าหนดโครงสร้างและก าหนดต าแหน่งเพ่ือ
ด าเนินการตามภารกิจดังกล่าว ดังนี้         
โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังปัจจุบัน โครงสร้างตามแผนอัตราก าลังใหม่ 

1. ส านักงานปลัด 01 
    ๑.๑ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
งานตามนโยบายผู้บริหารและนโยบายของรัฐ งานประสาน
หน่วยงานอื่น งานไม่มีส่วน ราชการใดรับผิดชอบ งานอื่นที่
เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
          ๑.๑.๑  งานกิจการสภาท้องถิ่น 
งานประชุมสภาท้องถิ่น  จัดเตรียมห้องประชุม จดรายงาน
การประชุม ท าทะเบียน ประวัติข้าราชการการเมือง
ท้องถิ่น ติดประกาศ งานเอกสารเกี่ยวกับการประชุมสภา
 งานกิจการการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
งานการเลือกตั้ง งานส่งเสริมการ การเมืองการปกครอง  
งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
           ๑.๑.๒  งานส่งเสริมการเกษตร 
จัดอบรมให้ความรู้การเกษตรตามนโยบาลของรัฐบาล 
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เกษตรกรให้ความรู้และจัดระบบ
การเกษตรอย่างมีคุณภาพ และงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย   
          ๑.1.3 งานธุรการ 
ปฏิบัติงานธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล โต้ตอบหนังสือ 
งานเลขานุการงานประชุมข้าราชการส่วนท้องถิ่น/ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง งานกิจการสภา  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและท่ี
ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
          1.1.4 งานสาธารณสุข 
ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ สาธารณสุขแบบ
ผสมผสาน ทั้งการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การฟ้ืนฟูสุขภาพ 
การควบคุมปูองกันโรค การส่งเสริมสุขภาพและอนามัย งาน
สุขาภิบาล ซึ่งรวมถึงงานวางแผนครอบครัว งานอนามัยแม่
และเด็ก งานอนามัยโรงเรียน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งาน
ให้สุขศึกษาและภูมิคุ้มกันโรค งานโภชนาการ และงานทันต
สาธารณสุข ปฏิบัติงานทางด้านระบาดวิทยา งานเผยแพร่ 
อบรม สาธิต ให้ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่เจ้าหน้าที่ 
ผู้น าท้องถิ่น ชุมชน ประชาชน และอาสาสมัครที่ปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณสุข หรือ ปฏิบัติงานในลักษณะส่งเสริม 

๑. ส านักงานปลัด 01 
   ๑.๑ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
งานตามนโยบายผู้บริหารและนโยบายของรัฐ งานประสาน
หน่วยงานอื่น งานไม่มีส่วน ราชการใดรับผิดชอบ  งานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
         ๑.๑.๑  งานกิจการสภาท้องถิ่น 
งานประชุมสภาท้องถิ่น  จัดเตรียมห้องประชุม จดรายงาน
การประชุม ท าทะเบียน ประวัติข้าราชการการเมือง
ท้องถิ่น ติดประกาศ งานเอกสารเกี่ยวกับการประชุมสภา
 งานกิจการการเมือง การมีส่วนร่วมทางการเมือง 
งานการเลือกตั้ง งานส่งเสริมการ การเมืองการปกครอง  
งานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
         ๑.๑.๒  งานส่งเสริมการเกษตร 
จัดอบรมให้ความรู้การเกษตรตามนโยบาลของรัฐบาล 
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เกษตรกรให้ความรู้และจัดระบบ
การเกษตรอย่างมีคุณภาพ และงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย   
         ๑.1.3 งานธุรการ 
ปฏิบัติงานธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล โต้ตอบหนังสือ 
งานเลขานุการงานประชุมข้าราชการส่วนท้องถิ่น/ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง งานกิจการสภา  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและท่ี
ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
        1.1.4  งานสาธารณสุข 
ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ สาธารณสุขแบบ
ผสมผสาน ทั้งการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การฟ้ืนฟูสุขภาพ 
การควบคุมปูองกันโรค การส่งเสริมสุขภาพและอนามัย งาน
สุขาภิบาล ซึ่งรวมถึงงานวางแผนครอบครัว งานอนามัยแม่
และเด็ก งานอนามัยโรงเรียน งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งาน
ให้สุขศึกษาและภูมิคุ้มกันโรค งานโภชนาการ และงานทันต
สาธารณสุข ปฏิบัติงานทางด้านระบาดวิทยา งานเผยแพร่ 
อบรม สาธิต ให้ความรู้ด้านสาธารณสุขมูลฐานแก่เจ้าหน้าที่ 
ผู้น าท้องถิ่น ชุมชน ประชาชน และอาสาสมัครที่ปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณสุข หรือ ปฏิบัติงานในลักษณะส่งเสริม 

8. โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
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  สนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุขในระดับ
ต่าง ๆ ประสานงานให้ความร่วมมือกับแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่
ฝุายรักษาพยาบาลในงานสาธารณสุข รวมทั้งร่วมปฏิบัติงาน
ศึกษา วิจัย ส ารวจ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องและได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
๑.2 งานการเจ้าหน้าที่ 
งานก าหนดต าแหน่งและกรอบอัตราข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  การสอบแข่งขัน/งานส่งเสริมพัฒนา 
ฝึกอบรมฯลฯ บ านาญ  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นลูกจ้างและ
พนักงานจ้าง จัดท าแผนพัฒนาข้าราชการ  งานเลื่อนขั้น
เงินเดือน เพ่ิมค่าจ้าง/ค่าตอบแทนงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
งานฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการ งานทะเบียนประวัติ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง พนักงานจ้าง สมาชิกสภาฯ
ผู้บริหารฯ  และงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  
๑.๔ งานนโยบายและแผน 
รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ การจัดท าแผนพัฒนา  งาน
รวบรวมวิเคราะห์ และให้บริการข้อมูล สถิติท่ีจ าเป็นในการ
วางแผนและติดตามและประเมินผลแผน พัฒนา อบต.และ
จัดท าข้อบัญญัติต าบลและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีและเพ่ิมเติม งานก าหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็น
กรณีพิเศษ งานอื่นที่เก่ียว ข้องและท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา 
๑.๕ งานนิติการ 
งานสืบสวนข้อเท็จจริง/วินัย/ความรับผิดทางละเมิด งาน
ติดตามผลกรณีทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับ
ความเสียหาย งานหารือราชการ งานร้องทุกข์/ร้องเรียน/บัตร
สนเท่ห์ งานนิติกรรม สัญญา งานเลขานุการ งานตาม
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร งานสารสนเทศ งานรัฐพิธี งาน
พิธีการต่างๆ งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา 
๑.๖ งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รับผิดชอบ การจัดท าแผนงานและโครงการ และประสาน
แผนงานการติดตามตามโครงการในสถานศึกษาการจัดท า
แผนและกิจกรรมด้านการศึกษาท้ังในระบบและการศึกษา
นอกระบบและภารกิจตามท่ีได้มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
รับผิดชอบ การบริหารงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งาน
ส่งเสริมวิชาการงานโภชนาการ อาคาร สถานที่ และบุคลากร
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รับผิดชอบ งานด้านพิธีทางศาสนา 
และการจัดหรือส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีด้านต่างๆ 
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๑.๗ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
รับผิดชอบงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ
อ่ืนๆ งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร งานฝึกอบรม อปพร.งาน
ฝึกซ้อมและจัดท าแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งาน
กู้ภัย งานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ งานจัดระเบียบ
สังคมงานรักษาความสงบและความปลอดภัยขององค์การ
บริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องและได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
๒. กองคลัง 04 
๒.๑ งานการเงิน 
รับผิดชอบ ด้านการเบิก-จ่าย และการเก็บรักษาเงินตาม
ระเบียบกฎหมาย และภารกิจที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา 
๒.๒ งานบัญชี 
รับผิดชอบการจัดท าบัญชีทุกประเภท การเก็บรักษาเอกสาร
และรายงานตามระเบียบฯ 
๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
รับผิดชอบ การจัดท าบัญชี การจัดเก็บรายได้ การรับเงินภาษี 
การน าส่งเงินการเก็บรักษาเงินการประชุมการจัดกิจกรรมใน
การส่งเสริม ด้านการพัฒนารายได้และการจัดเก็บภาษี 
๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
รับผิดชอบ การจัดท าทะเบียนทรัพย์สินทุกรายการทุก
ประเภทการเก็บรักษา- การยืม การจ าหน่าย ตามระเบียบ 
กฎหมาย การจัดท าเอกสารตามระเบียบพัสดุ การจัดซื้อจัด
จ้าง การท าสัญญาตามระเบียบกฎหมาย 
3. กองช่าง 05 
๓.๑ งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
รับผิดชอบงานธุรการ เกี่ยวกับรับ - ส่งหนังสือต่างๆของกอง
ช่าง การส ารวจ ออกแบบ การเขียนแบบ การประมาณ
ราคา การควบคุมงานก่อสร้าง และการตรวจสอบการ
ก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐานต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
พัสดุ และกฎหมาย ระเบียบ  และหนังสือสั่งการอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง การจัดท าแผนงาน โครงการเกี่ยวกับการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆงานซ่อมแซมบ ารุงรักษา งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า ทางเท้า ฯลฯ 
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเก่ียวกับงานในหน้าที่ และ
งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
๓.๒  งานไฟฟ้าและถนน  
รับผิดชอบ การส ารวจ การออกแบบ เขียนแบบ การ
ประมาณราคา การควบคุมงานก่อสร้าง และการตรวจสอบ
การก่อสร้างเก่ียวกับสาธารณูปโภค งานอาคารสถานที่ และ
งานไฟฟูาและถนนจัดท าแผนโครงการเกี่ยวกับงานไฟฟูาและ
ถนนประกอบด้วย งานประสานสาธารณูปโภค งานอาคาร
สถานที่ และงานไฟฟูาสาธารณ ะ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
พัสดุ กฎหมาย ระเบียบ  และหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 

 
๑.๗ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
รับผิดชอบงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ
อ่ืนๆ งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร งานฝึกอบรม อปพร.งาน
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ช่าง การส ารวจ ออกแบบ การเขียนแบบ การประมาณราคา 
การควบคุมงานก่อสร้าง และการตรวจสอบการก่อสร้าง 
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ประมาณราคา การควบคุมงานก่อสร้าง และการตรวจสอบ
การก่อสร้างเก่ียวกับสาธารณูปโภค งานอาคารสถานที่ และ
งานไฟฟูาและถนนจัดท าแผนโครงการเกี่ยวกับงานไฟฟูาและ
ถนนประกอบด้วย งานประสานสาธารณูปโภค งานอาคาร
สถานที่ และงานไฟฟูาสาธารณะ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ 
พัสดุ กฎหมาย ระเบียบ  และหนังสือสั่งการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง   
 



  
๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
รับผิดชอบ การจัดท าบัญชี การจัดเก็บรายได้ การรับเงิน
ภาษี การน าส่งเงินการเก็บรักษาเงินการประชุมการจัด
กิจกรรมในการส่งเสริม ด้านการพัฒนารายได้และการ
จัดเก็บภาษ ี
๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  
รับผิดชอบ การจัดท าทะเบียนทรัพย์สินทุกรายการทุก
ประเภทการเก็บรักษา- การยืม การจ าหน่าย ตามระเบียบ 
กฎหมาย การจัดท าเอกสารตามระเบียบพัสดุ การจัดซื้อ
จัดจ้าง การท าสัญญาตามระเบียบกฎหมาย 
๓.๓  งานผังเมือง 
การส ารวจแผนที่ การก าหนด/วางผังพัฒนาเมือง งาน
ควบคุมทางผังเมือง การดูแลตรวจสอบรักษาท่ีสาธารณะ
ประโยชน์ สิ่งสาธารณูปการ เช่น ถนน ทางเท้า คันดินคัน
ดิน สะพาน ท่อระบายน้ า ฯลฯ ตอบปัญหาชี้แจงเรื่อง
ต่างๆเก่ียวกับงานในหน้าที่ผังเมือง และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
และได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 
๔  ส่วนสวัสดิการสังคม 11 
๔.๑  งานสวัสดิการ  และพัฒนาชุมชน 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านสวัสดิการสังคมด้าน
พัฒนาชุมชน ด้านจัดระเบียบชุมชน 
-งานธุรการ เกี่ยวกับงานสารบรรณ  งานตรวจสอบแสดง
รายการที่เก่ียวกับเอกสารหลักฐาน ง านติดต่อ 
ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง และงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย   
-งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน เกี่ยวกับส่งเสริม 
สวัสดิการเด็กและเยาวชน 
-งานพัฒนาชุมชน เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนการจัด
ระเบียบชุมชน 
๔.๒ งานสังคมสงเคราะห์ 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านสังคมสงเคราะห์ ด้าน
พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี   
-งานธุรการ เกี่ยวกับงานสารบรรณ  งานตรวจสอบแสดง
รายการที่เก่ียวกับเอกสาร หลักฐาน  งานติดต่อ 
ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง และงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย  
-งานสังคมสงเคราะห์    
-งานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ปุวยโรคเอดส์ 
 
 

 
๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
รับผิดชอบ การจัดท าบัญชี การจัดเก็บรายได้ การรับเงินภาษี 
การน าส่งเงินการเก็บรักษาเงินการประชุมการจัดกิจกรรมใน
การส่งเสริม ด้านการพัฒนารายได้และการจัดเก็บภาษี 
๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  
รับผิดชอบ การจัดท าทะเบียนทรัพย์สินทุกรายการทุก
ประเภทการเก็บรักษา- การยืม การจ าหน่าย ตามระเบียบ 
กฎหมาย การจัดท าเอกสารตามระเบียบพัสดุ การจัดซื้อ     
จัดจ้าง การท าสัญญาตามระเบียบกฎหมาย 
๓.๓ งานผังเมือง 
การส ารวจแผนที่ การก าหนด/วางผังพัฒนาเมือง งานควบคุม
ทางผังเมือง การดูแลตรวจสอบรักษาท่ีสาธารณะประโยชน์ 
สิ่งสาธารณูปการ เช่น ถนน ทางเท้า คันดินคันดิน สะพาน 
ท่อระบายน้ า ฯลฯ ตอบปัญหาชี้แจงเรื่องต่างๆเก่ียวกับงานใน
หน้าที่ผังเมือง และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชา 
   
๔  กองสวัสดิการสังคม 11    
๔.๑  งานสวัสดิการ  และพัฒนาชุมชน 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านสวัสดิการสังคมด้านพัฒนา
ชุมชน ด้านจัดระเบียบชุมชน    
 -งานธุรการ เกี่ยวกับงานสารบรรณ  งานตรวจสอบแสดง
รายการที่เก่ียวกับเอกสารหลักฐาน งานติดต่อ ประสานงาน
กับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับ
มอบหมาย   
-งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน เกี่ยวกับส่งเสริม สวัสดิการ
เด็กและเยาวชน      
-งานพัฒนาชุมชน เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนการจัดระเบียบ
ชุมชน 
๔.๒ งานสังคมสงเคราะห์ 
มีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านพิทักษ์
สิทธิเด็กและสตรี   
-งานธุรการ เกี่ยวกับงานสารบรรณ  งานตรวจสอบแสดง
รายการที่เก่ียวกับเอกสาร หลักฐาน  งานติดต่อ ประสานงาน
กับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับ
มอบหมาย  
-งานสังคมสงเคราะห์    
-งานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ปุวยโรคเอดส์ 
 
 



๔.๓  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
         มีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านส่งเสริมอาชีพ
และข้อมูลแรงงาน ด้านพัฒนาสตรีและเยาวชน ด้าน
สนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี และด้าน
สวนสาธารณะ  
-งานธุรการ เกี่ยวกับงานสารบรรณ  งานตรวจสอบแสดง
รายการที่เก่ียวกับเอกสาร หลักฐานงานติดต่อ 
ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง และงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 
-งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน  
-งานพัฒนาสตรีและเยาวชน   
-งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี  
-งานสวนสาธารณะ และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับ
มอบหมาย 

๔.๓  งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 
 มีหน้าที่และความรับผิดชอบด้านส่งเสริมอาชีพและ
ข้อมูลแรงงาน ด้านพัฒนาสตรีและเยาวชน ด้านสนับสนุน
กิจกรรมของเด็กและสตรี และด้านสวนสาธารณะ  
-งานธุรการ เกี่ยวกับงานสารบรรณ  งานตรวจสอบแสดง
รายการที่เก่ียวกับเอกสาร หลักฐานงานติดต่อ ประสานงาน
กับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับ
มอบหมาย 
-งานส่งเสริมอาชีพและข้อมูลแรงงาน  
-งานพัฒนาสตรีและเยาวชน   
-งานสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและสตรี  
-งานสวนสาธารณะ และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับ
มอบหมาย 
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   องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ ได้ก าหนดก าหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาลูกจ้างและพนักงานจ้างทั่วประเทศทุก
ต าแหน่งทุกสายงานและทุกระดับให้ได้มีโอกาสได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทักษะและทัศนคติที่ดีมี
คุณธรรมและจริยธรรมอันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลโดยจัดท าแผนพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามที่
กฎหมายก าหนดระยะเวลา 3 ปีสอดคล้องกับระยะเวลาของแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

การพัฒนา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างและพนักงานจ้างนอกจากจะพัฒนาด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงานด้านความรู้และทักษะเฉพาะ
ของงานในแต่ละต าแหน่งด้านการบริหารด้านคุณสมบัติส่วนตัวและด้านคุณธรรมและจริยธรรมแล้วองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตระหนักถึงการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลจังหวัดประกอบด้วยเช่นการ
พัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์จึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบราชการ
ส่วนท้องถิ่นไปสู่ยุค 4.0 เช่นกันโดยก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการท างานโดยยึด
หลักธรรมาภิบาลเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นหลักกล่าวคือ 

1 เป็นองค์กรที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกันต้องมีความเปิดเผยโปร่งใสในการท างานโดย 
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการหรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกันและ
สามารถเข้ามาตรวจสอบการท างานได้ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไกหรือภาคส่วนอื่นๆเช่นภาคเอกชนภาค
ประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมและโอนถ่ายภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วน
อ่ืนๆเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแทนโดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการ
ท างานในแนวระนาบ ในลักษณะของเครือข่ายมากกว่าตามสายการบังคับบัญชาในแนวดิ่งขณะเดียวกันก็
ยังต้องเชื่อมโยงการท างานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกันไม่ว่าจะเป็น
ราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 

2 ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยตั้งค าถามกับ 
ตนเองเสมอว่าประชาชนจะได้อะไรมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนโดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการและระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการ
จัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชนพร้อมทั้งอ านวยความสะดวกโดยมีการเชื่อมโยง
กันเองของทุกส่วนราชการเพ่ือให้บริการต่างๆสามารถเสร็จสิ้นไปจุดเดียวประชาชนสามารถเรียกใช้บริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตนและผ่านการติดต่อได้หลาย
ช่องทางผสมผสานกันไม่ว่าจะมาติดต่อด้วยตนเอง internet website Social Media Application ทาง
โทรศัพท์มือถือเป็นต้น 

3 องค์กรมีสมรรถนะสูงและทันสมัยต้องท างานอย่างเตรียมการไว้ล่วงหน้ามีการ 
วิเคราะห์ความเสี่ยง นวัตกรรมหรือความคิดริเริ่มการประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ใน
การตอบโต้กับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันเพ่ือสร้างคุณค่ามีความยืดหยุ่นและความสามารถใน
การตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันเวลาตลอดจนเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและปรับตัวเข้าสู่ 
 
 

12. แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
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สภาพความเป็นส านักงานสมัยใหม่รวมทั้งท าให้บุคลากรมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการและปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 

4 การก าหนดแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้ถือปฏิบัติตามหนังสือส านักงาน  
ก.พ . ที่ 1013 14/42 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่องเครื่องมือส ารวจทักษะด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตนเอง Digital quotient settlement โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็น
รัฐบาลดิจิทัลตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 

ทัง้นี้วิธีการพัฒนาอาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีการก็ได้เช่นการปฐมนิเทศการ 
ฝึกอบรมการศึกษาดูงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นต้น 
 
 
 
 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบล อุทัยสวรรค์   ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้าง  เพ่ือให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นลูกจ้างและ
พนักงานจ้างยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนด 

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์ พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ าและ 
พนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยสวรรค์  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อ
รักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ  อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก       
ธรรมาภิบาลโดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมดังนี้  

1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
2. การมีจิตส านึกที่ดีซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ  
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มี 

ผลประโยชน์ทับซ้อน  
4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย  
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ  
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้  
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
9. การยึดมั่นในหลักจริยธรรมวิชาชีพขององค์กรทั้งนี้การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม 

มาตรฐานทางจริยธรรมให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 
 
     … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. 
 
 
 
 
 
 

13. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


