ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลแม่งอน
เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากาลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๕๗)
………………………………………
ตามที่องค๑การบริหารสํวนตาบลแมํงอนได๎มีคาสั่งที่ ๑๑๒ / ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๙ เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่องแตํงตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลั ง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕ - พ.ศ.
๒๕๕๗) เพื่อจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๕๗) เสนอตํอคณะกรรมการพนักงานสํวน
ตาบลจังหวัดเชียงใหมํพิจารณาให๎ความเห็นชอบ บัดนีค้ ณะกรรมการพนักงานสํวนตาบลจังหวัดเชียงใหมํได๎
มีมติเห็นชอบแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - พ.ศ. ๒๕๕๗) ขององค๑การบริหารสํวนตาบลแมํงอน ใน
การประชุมครั้งที่ ๙/ ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๙ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ แล๎วนั้น
ในการนี้ องค๑การบริหารสํวนตาบลแมํงอนจึงขอประกาศใช๎แผนอัตรากาลัง ๓ ปี (พ.ศ.
๒๕๕๕ -พ.ศ. ๒๕๕๗) เพื่อเป็นกรอบในการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวกับการกาหนดตาแหนํง และใช๎ตาแหนํง
ขององค๑การบริหารสํวนตาบลแมํงอนตํอไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(ลงชื่อ)
(นายชาญวิทย๑ เตียวกุล)
นายกองค๑การบริหารสํวนตาบลแมํงอน

แผนอัตรากาลัง ๓ ปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๕๗

องค์การบริหารส่วนตาบลแม่งอน
อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

คานา
จากพระราชบัญญัติ สภาตาบลและองค๑การบริหารสํว นต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก๎ไข
เพิ่มเติม จนถึง พ.ศ. ๒๕๔๔ นั้น เป็นการกระจายอานาจให๎กับองค๑การบริหารสํวนต าบล ให๎องค๑ก ร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎มีการบริหารงานและการดาเนินการทีม่ ีอิสระในการแก๎ไขปัญหาท๎องถิ่น ได๎ถูกต๎องและ
ตรงกับปัญหาและความต๎องการของประชาชนได๎มากที่ สุด จากการบริหารงานขององค๑การบริหารสํวน
ตาบลภายใต๎นโยบายตามพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยหลักเกณฑ๑และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖ นั้น ปัจจัยที่สาคัญตํอการพัฒนาในการบริหารงานตําง ๆ ให๎เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต๎องเริ่มจาก
บุคลากรที่มีศักยภาพและเหมาะสมกับปริมาณงานที่สมดุล
ดัง นั้ น เพื่ อ ให๎ มี ก ารบริ ห ารงานขององค๑ ก ารบริ ห ารสํ ว นต าบลแมํ ง อน มีศั ก ยภาพเกิ ด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล จึงได๎มีการวางแผนอัตรากาลังที่ใช๎ประกอบการจัดสรร
งบประมาณและบรรจุแตํงตั้งพนักงานสํว นตาบล จัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๔) ขึ้น
เพื่อเป็นกรอบในการกาหนดตาแหนํง การวิเคราะห๑อานาจหน๎าที่และภารกิจ การคาดคะเนความต๎องการ
กาลังคน การกาหนดคําใช๎จํายที่เหมาะสมและการใช๎บุคลากรให๎คุ๎มคําและเกิดประโยชน๑สูงสุด เพื่อรองรับ
ในภารกิจตามอานาจหน๎าที่และภาระกิจถํายโอนที่จะเกิดขึน้ เพื่อให๎การบริหารงานขององค๑การบริหารสํวน
ต าบลแมํง อน เกิด ประโยชน๑ตํอประชาชนในต าบล และเกิด ผลสัมฤทธิ์ตํอภารกิจ ตามอานาจหน๎าที่ให๎ มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดความคุ๎มคําและสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติ การลดภารกิจและยุบเลิก
หนํวยงานที่ไมํจาเป็น รวมทั้งการให๎บริการ การอานวยความสะดวก การแก๎ไขปัญหาความเดือนร๎อนและ
ความต๎องการของประชาชนในด๎านตําง ๆ ที่ดีข้นึ
องค๑การบริหารสํวนตาบลแมํงอน
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แผนอัตรากาลัง ๓ ปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่งอน
*******************
๑. หลักการและเหตุผล
๑.๑ ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานสํวนตาบล (ก.อบต.) เรื่อง มาตรฐานทั่วไป
เกี่ยวกับอัตราตาแหนํงและมาตรฐานของตาแหนํง ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ข๎อ ๕ กาหนดให๎
คณะกรรมการพนักงานสํวนตาบล (ก.อบต.จังหวัด) กาหนดตาแหนํงพนักงานสํวนตาบลวําจะมีตาแหนํงใด
ระดับใด อยูใํ นสํวนราชการใด จานวนเทําใด ให๎คานึงถึงภารกิจหน๎าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ต๎อง
ปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน ปริมาณ ตลอดจนกระทั่งภาระคําใช๎จํายขององค๑การบริหารสํวน
ตาบล ที่จะต๎องจํายในด๎านบุคคล โดยให๎องค๑การบริหารสํวนตาบลจัดทาแผนอัตรากาลังของพนักงานสํวน
ตาบล เพื่อใช๎ในการกาหนดตาแหนํงโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสํวนตาบล (ก.อบต.
จังหวัด) ทั้ง นี้ใ ห๎เป็นไปตามหลักเกณฑ๑และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนัก งานสํวนตาบล (ก.อบต.)
กาหนด
๑.๒ คณะกรรมการกลางพนักงานสํวนตาบล (ก.อบต.) ได๎มีมติเห็นชอบ ประกาศ
กาหนดการกาหนดตาแหนํงพนักงานสํวนตาบล โดยรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทยได๎ลงนามประกาศ
ณ วัน ที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ กาหนดแนวทางให๎องค๑ก ารบริหารสํวนต าบล จั ดทาแผน
อัตรากาลังขององค๑การบริหารสํวนตาบล เพื่อเป็นกรอบในการกาหนดตาแหนํงและการใช๎ตาแหนํงพนักงาน
สํวนตาบล โดยให๎เสนอให๎ ก.อบต.จังหวัดพิจารณาให๎ความเห็นชอบ โดยได๎กาหนดให๎องค๑การบริหารสํวน
ตาบล แตํง ตั้ง คณะกรรมการ จั ดทาแผนอัต ราก าลัง วิเคราะห๑อานาจหน๎าที่แ ละภารกิจขององค๑ก าร
บริหารสํวนตาบล วิเคราะห๑ ความต๎องการก าลังคน วิเคราะห๑ก ารวางแผนการใช๎กาลังคน จัด ทากรอบ
อัตรากาลังและกาหนดหลักเกณฑ๑และเงื่อนไขในการกาหนดตาแหนํงพนักงานสํ วนตาบลตามแผนอัตรากาลัง
ที่จัดทาขึ้นในครั้งแรก
๑.๓ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสํวนตาบลจังหวัดเชียงใหมํ เรื่อง หลักเกณฑ๑และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค๑การบริหารสํวนตาบล ได๎กาหนดหลักเกณฑ๑และวิธีปฏิบัติที่ได๎
กาหนดไว๎ตามมาตรฐานทั่วไปตามข๎อ ๑.๑ และตามประกาศกาหนด ตามข๎อ ๑.๒ ซึ่งคณะกรรมการกลาง
พนักงานสํวนตาบล (ก.อบต.) ได๎ให๎ความเห็นชอบแล๎วในการประชุมคณะกรรมการ ก.อบต.ครั้งที่ ๖/๒๕๔๕
เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ ๒๕๔๕ และผู๎วําราชการจังหวัดเชียงใหมํ ในฐานะประธานคณะกรรมการ
พนักงานสํวนตาบลเชียงใหมํ ได๎ลงนาม เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๕

-๒๑.๔ จากหลั ก การและเหตุ ผลดัง กลําว องค๑ก ารบริห ารสํวนต าบลแมํง อน จึง ได๎
ดาเนินการจัดทาแผน กรอบอัตรากาลังของพนักงานสํวนตาบล ๓ ปี สาหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
- ๒๕๕๗ เพื่อให๎สอดคล๎องตามหลักเกณฑ๑และวิธีการที่คณะกรรมการกลางพนักงานสํวนตาบล (ก.อบต.)
กาหนด

๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให๎องค๑การบริหารสํวนตาบลแมํงอน
มีโครงสร๎างการแบํงงานและระบบงานที่
เหมาะสม ไมํซ้าซ๎อน
๒.๒ เพื่อให๎องค๑การบริหารสํวนตาบลแมํงอน มีการกาหนดตาแหนํง การจัด
อัตรากาลัง โครงสร๎างให๎เหมาะสมกับอานาจหน๎าที่ขององค๑การบริหารสํวนตาบล ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค๑การบริหารสํวนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก๎ไขเพิ่มเติมจนถึง พ.ศ. ๒๕๔๒ และตามพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๒.๓ เพื่อให๎ คณะกรรมการพนัก งานสํวนต าบล (ก.อบต.จั ง หวัด ) สามารถตรวจสอบ
การกาหนดตาแหนํงและการใช๎ตาแหนํงพนักงานสํวนตาบลวําถูกต๎องเหมาะสมหรือไมํ
๒.๔ เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการวางแผนการใช๎อัตรากาลัง การพัฒนาบุคลากร
ขององค๑การบริหารสํวนตาบลแมํงอน ให๎เหมาะสม
๒.๕ เพื่ อ ให๎ อ งค๑ ก ารบริ ห ารสํ ว นต าบล สามารถวางแผนอั ต ราก าลั ง การจั ด สรร
งบประมาณและบรรจุแตํงตั้งพนักงานสํวนตาบล
เพื่อให๎การบริหารงานขององค๑การบริหารสํวนตาบล
เกิด ประโยชน๑ตํอประชาชน เกิด ผลสัมฤทธิ์ตํอภารกิจ ตามอานาจหน๎าที่ มีประสิทธิภาพ มีควา มคุ๎มคํา
สามารถลดขั้น ตอนการปฏิบัติงาน และมีการลดภารกิจ และยุบเลิก หนํวยงานที่ไมํจาเป็น การปฏิบัติ
ภารกิจสามารถตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎เป็นอยํางดี
๒.๖ เพื่อให๎องค๑การบริหารสํวนตาบลแมํงอน สามารถควบคุมภาระคําใช๎จํายด๎านการ
บริหารงานบุคคลให๎เป็นไปตามกฎมายกาหนด

๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
คณะกรรมการจั ดทาแผนอัต ราก าลัง ขององค๑การบริหารสํวนตาบลแมํง อน ซึ่งมีน ายก
องค๑การบริหารสํวนตาบลแมํงอน เป็นประธาน
เห็นสมควรให๎จัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี โดยให๎มี
ขอบเขตเนือ้ หาครอบคลุมในเรื่องตําง ๆ ดังตํอไปนี้

-๓๓.๑ วิเคราะห๑ภารกิจ อานาจหน๎าที่ความรับผิดชอบขององค๑การบริหารสํวนตาบลแมํงอน
ตามพระราชบัญญัติส ภาต าบลและองค๑ก ารบริหารสํวนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจายอานาจให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ตลอดจนกฎหมาย
อื่น ให๎ส อดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสัง คมแหํง ชาติ แผนพัฒนาจั ง หวัด แผนพัฒนาอาเภอ
แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล และสภาพปัญหาของตาบลแมํงอน
๓.๒ กาหนดโครงสร๎างการแบํงสํวนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจ
ตามอานาจหน๎าที่ความรับผิดชอบ ให๎สามารถแก๎ปัญหาของตาบลแมํงอนได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
๓.๓ กาหนดตาแหนํงในสายงานตําง ๆ จานวนตาแหนํง และระดับตาแหนํงให๎เหมาะสมกับ
ภาระหน๎าที่ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงาน รวมทั้งสร๎างความก๎าวหน๎าในสายอาชีพของ
กลุํมงานตําง ๆ
๓.๔ จัดทากรอบอัตรากาลัง ๓ ปี โดยภาระคําใช๎จํายด๎านการบริหารงานบุคคลต๎องไมํเกิน
ร๎อยละ ๔๐ ของงบประมาณรายจําย
๓.๕ ให๎พนักงานสํวนตาบลทุกคนได๎รับการพัฒนาความรู๎ความสามารถอยํางน๎อยปีละ ๑
ครั้ง

๔. สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
เพื่ อ ให๎ ก ารวางแผนอั ต ราก าลั ง ๓ ปี ขององค๑ ก ารบริ ห ารสํ ว นต าบลแมํ ง อน มี ค วาม
ครบถ๎วน องค๑การบริหารสํวนตาบลแมํงอน สามารถดาเนินการตามอานาจหน๎าที่ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ
องค๑การบริหารสํวนตาบลแมํงอนจึงวิเคราะห๑สภาพปัญหาในเขตพื้น ที่ขององค๑การบริหารสํวนตาบลแมํงอน
วํามีปัญหาอะไรและความจาเป็นพื้นฐานและความต๎องการของประชาชนในเขตพื้นที่ที่สาคัญ ดังนี้
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. สภาพทั่วไป
๑.๑ ที่ตั้ง องค๑การบริหารสํวนตาบลแมํงอนมีที่ทาการตั้งอยูํ เลขที่ ๑ หมูทํ ี่ ๑๔ บ๎านแมํงอน
สันติสุข
ตาบลแมํงอน อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหมํ รหัสไปรษณีย๑ ๕๐๓๒๐ หํางจากที่วําการ
อาเภอฝาง ๑๗ กิโลเมตร
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ
ติดตํอกับ
ตาบลแมํสูน และ ตาบลมํอนปิ่น
ทิศใต๎
ติดตํอกับ
ตาบลแมํขํา และ ตาบลปงตา
ทิศตะวันออก ติดตํอกับ
ตาบลแมํขํา
ทิศตะวันตก ติดตํอกับ
ชายแดนประเทศสหภาพเมียนมาร๑

-๔๑.๒ เนื้อที่ มีพนื้ ที่ทงั้ หมด ๑๐๗ ตารางกิโลเมตร หรือ ๖๖,๘๗๕ ไรํ
๑.๓ ภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขามีภูเขาและปุาไม๎จานวนมาก
๑.๔ จานวนหมู่บ้าน มีหมูํบา๎ นทั้งหมด จานวน ๑๕ หมูํบ๎าน อยูํในเขตความรับผิดชอบของ
องค๑การบริหารสํวนตาบลแมํงอน โดยแยกเป็นหมูไํ ด๎ ดังนี้
หมูทํ ี่ ๑ บ๎านห๎วยห๎อม
หมูทํ ี่ ๙ บ๎านสันมะกอกหวาน
หมูทํ ี่ ๒ บ๎านแมํงอนกลาง
หมูทํ ี่ ๑๐ บ๎านทุํงทอง
หมูทํ ี่ ๓ บ๎านห๎วยลึก
หมูทํ ี่ ๑๑ บ๎านปุาจี้
หมูทํ ี่ ๔ บ๎านแมํงอนขีเ้ หล็ก
หมูทํ ี่ ๑๒ บ๎านยาง
หมูทํ ี่ ๕ บ๎านหลวง
หมูทํ ี่ ๑๓ บ๎านใหมํหลวง
หมูทํ ี่ ๖ บ๎านปางควาย
หมูทํ ี่ ๑๔ บ๎านแมํงอนสันติสุข
หมูทํ ี่ ๗ บ๎านทุํงหลุก
หมูทํ ี่ ๑๕ บ๎านใหมํทงุํ เจริญ
หมูทํ ี่ ๘ บ๎านหนองขวาง
๑.๖ ประชากร
จานวนครัวเรือนทั้งสิน้ ๔,๙๗๕ ครัวเรือน ประชากรทั้งสิน้ ๑๖,๒๕๘ คน
แยกเป็น ชาย ๘,๒๒๕ คน หญิง ๘,๐๐๓ คน มีความหนาแนํนเฉลี่ย ๑๘๘ คน /ตารางกิโลเมตร

ตารางจานวนประชากร/จานวนครัวเรือน แยกเป็นรายหมู่บ้าน
ที่

หมู่บ้าน

จานวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

๑. บ๎านห๎วยห๎อม

๒๕๙

๔๑๗

๓๕๒

๗๖๙

๒. บ๎านแมํงอนกลาง

๓๒๑

๕๐๒

๕๐๕

๑,๐๐๗

๓. บ๎านห๎วยลึก

๓๕๑

๖๘๖

๕๕๓

๑,๒๓๙

๔. บ๎านแมํงอนขีเ้ หล็ก

๒๙๙

๔๕๕

๔๐๗

๘๖๒

๕. บ๎านหลวง

๘๑๐

๑,๔๔๓

๑,๓๕๕

๒,๗๙๘

๖. บ๎านปางควาย

๕๔๒

๑,๑๗๐

๑,๑๔๑

๒,๓๑๑

๗. บ๎านทุํงหลุก

๘๐๒

๗๙๐

๗๘๔

๑,๕๙๒

-๕๘. บ๎านหนองขวาง

๒๕๘

๔๑๓

๓๖๖

๗๗๙

๙. บ๎านสันมะกอกหวาน

๔๘๒

๖๗๑

๗๑๐

๑,๓๘๑

๑๐. บ๎านทุํงทอง

๑๙๖

๓๐๒

๓๐๕

๖๐๗

๑๑. บ๎านปุาจี้

๑๖๔

๒๓๐

๒๓๖

๔๖๖

๑๒. บ๎านยาง

๒๗๑

๕๔๗

๖๐๓

๑,๑๕๐

๑๓. บ๎านใหมํหลวง

๑๒๘

๑๘๓

๒๐๔

๓๘๗

๑๔. บ๎านแมํงอนสันติสุข

๑๒๗

๑๘๒

๒๑๒

๓๙๔

๑๕. บ๎านใหมํทงุํ เจริญ

๑๕๘

๒๕๒

๒๖๔

๕๑๖

๔,๙๗๕

๘,๒๕๕

๘,๐๐๓

๑๖,๒๕๘

รวม ๑๕ หมูบ่ ้าน

หมายเหตุ : ข๎อมูลมาจากฝุายทะเบียนอาเภอฝาง ณ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. สภาพทางเศรษฐกิจ
๒.๑ อาชีพ
 ทาสวน
 รับจ๎าง
 เลีย้ งสัตว๑
 ทานา  ค๎าขาย
๒.๒ หน่วยธุรกิจในเขต องค์การบริหารส่วนตาบลแม่งอน







โรงแรม
บ๎านพัก / รีสอรท๑
ปั๊มน้ามันและก๏าซ
โรงงานอุตสาหกรรม
โรงสี
ตลาดสด

๑
๗
๑๒
๒
๓
๕

แหํง
แหํง
แหํง
แหํง
แหํง
แหํง

-๖๓. สภาพทางสังคม
๓.๑ การศึกษา
 โรงเรียนประถมศึกษา
 โรงเรียนมัธยมศึกษา
 ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
 ที่อํานหนังสือพิมพ๑ประจาหมูํบ๎าน
๓.๒ สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 วัด / สานักสงฆ๑ ๘
แหํง
 มัสยิด
๒
แหํง
 ศาลเจ๎า
๒
แหํง
 โบสถ๑
๒
แหํง
๓.๓ สาธารณสุข

๕
๕
๒
๑๕

โรง
โรง
แหํง
แหํง

 สถานีอนามัยประจาตาบล / หมูบํ ๎าน ๓ แหํง
 อัตราการมีและใช๎ส๎วมราดน้า ร๎อยละ ๙๕ %
๓.๔ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
 สถานีตารวจชุมชน
๔. การบริการพื้นฐาน
๔.๑ การคมนาคม

๒

แหํง

 องค๑การบริหารสํวนตาบลแมํงอน มีเส๎นทางการคมนาคมทางบก ที่ใช๎ติดตํอกับอาเภอ
ฝาง ๑ เส๎นทาง เป็นถนนลาดยาง ๑ สาย (ทางหลวงหมายเลข ๑๒๔๙) ระยะทาง ๑๗ กิโลเมตร
เส๎นทางที่ใช๎ติดตํอระหวํางหมูบํ ๎าน จานวน ๗ สาย ระยะทางประมาณ ๒๐ กิโลเมตร
๔.๒ การไฟฟ้า
 มีไฟฟูาใช๎จานวน
๑๕
หมูบํ ๎าน
 จานวนประชากรที่ใช๎ไฟฟูา
๔,๘๗๕
ครัวเรือน คิดเป็น ๙๕ %
๔.๓ แหล่งน้าธรรมชาติ
 ลาน้า / ลาห๎วย
๗ สาย
 อํางเก็บน้า
๒
แหํง

-๗๔.๔ แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
 ฝาย
๑๒
แหํง
 บํอน้าตืน้
๑,๕๕๒
บํอ
 บํอโยก
๑๖
แหํง
 น้าประปาหมูบํ ๎าน
๑๔
หมูบํ ๎าน
๕. ข้อมูลอื่น ๆ
๕.๑ ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
 น้าตก
๑
แหํง
๕.๒ มวลชนจัดตั้ง
 ลูกเสือชาวบ๎าน
๒ รุนํ ๒๔๙ คน
 อปพร.
๒ รุนํ ๗๒ คน
๕.๓. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
๑. การรวมกลุ่มของประชาชนทุกประเภท ๖ กลุ่ม โดยแยกประเภทกลุม่
 กลุํมอาชีพ
๒
กลุํม
 กลุํมออมทรัพย๑
๔
กลุํม
๖. ศักยภาพในตาบล
๖.๑ ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตาบล จานวนบุคลากร จานวน ๔๐ คน
 สานักงานปลัด
 สํวนการคลัง
 สํวนโยธา
 สํวนการศึกษา
๖.๒ ระดับการศึกษา





ประถมศึกษา / ม.๓
ม.๖ /ปวช.
อนุปริญญา /ปวส.
ปริญญาตรี

๑๗
๘
๕
๑๐

คน
คน
คน
คน

๕
๓
๙
๑๕

คน
คน
คน
คน

-๘๗. ประเพณีและวัฒนธรรมของตาบลแม่งอน
- ประเพณีงานแหํไม๎คาวั
้ นปีใหมํ
จัดขึ้นในชํวงเดือน เมษายนของทุกปี
- ประเพณีงานสงกรานต๑รดน้าดาหัวผู๎เฒําผู๎แกํ จัดขึ้นในชํวงวันที่ ๑๓ – ๑๕ เมษายน ของทุกปี
- ประเพณีการสรงน้าพระ
จัดขึ้นในชํวงวันสงกรานต๑
- ประเพณีการสงน้าพระธาตุ
จัดขึ้นในชํวงเดือนเมษายน
- ประเพณีการทอดผ๎าปุา
จัดขึ้นในชํวงเข๎าพรรษา เดือนกรกฎาคม
- ประเพณีงานเข๎าพรรษา
จัดขึ้นในชํวงเดือน กรกฎาคม ของทุกปี
- ประเพณีงานสลากภัตรหรือประเพณีตานก๐วยสลาก จัดขึน้ ในชํวงเดือนกันยายน-ตุลาคมของทุกปี
- ประเพณีการทอดกฐิน
จัดขึ้นในชํวงออกพรรษาเดือนตุลาคม
- ประเพณีลอยกระทงเดือนยี่เป็ง
จัดขึ้นในชํวงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
- ประเพณีงานปอยหลวง
จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองสิ่งปลูกสร๎างใหมํภายในวัด
- ประเพณีตานข๎าวใหมํในวันขึน้ ๑๒ ค่า
จัดขึ้นในชํวงเดือน
สภาพปัญหาของเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบและความต้องการของประชาชนโดยแบ่ง
ออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ ปัญหาการคมนาคมภายในตาบล
- ถนนบางแหํงชารุดเป็นหลุมเป็นบํอจากรถบรรทุกเกินน้าหนัก ทาให๎การ
คมนาคมไมํสะดวก
- ไหลทางถนนชารุดจากน้าฝนกัดเซาะ
- ชํองทางจราจรของถนนบางแหํงคับแคบทาให๎การสัญจรไมํสะดวก
- ถนนบางแหํงชารุดเพราะผู๎ประกอบการใช๎วสั ดุกํอสร๎างไมํได๎มาตรฐาน
๑.๒ ปัญหาคอสะพานชารุดเนื่องจากถูกน้าปุากัดเซาะ
๑.๓ บางครัวเรือนที่อยูหํ ํางไกลยังไมํมีไฟฟูาใช๎และไฟกิ่งภายในหมูบํ ๎านยังไมํเพียงพอ
ทาให๎มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบตั ิเหตุ
๑.๔ ปัญหาด๎านโทรศัพท๑สาธารณะมีไมํเพียงพอตํอความต๎องการของประชาชนในตาบล
๒. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
๒.๑ ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่า
- ในชํวงที่ผลผลิตทางการเกษตรออกสูํตลาดเป็นจานวนมากทาให๎ขายได๎ราคาถูก
และถูกพํอค๎าคนกลางเอารัดเอาเปรียบในด๎านราคา

-๙- มีการลักลอบและนาเข๎าผลผลิตทางการเกษตรจากตํางประเทศเข๎ามาขาย
- การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสภาวะการตลาดทีไ่ มํแนํนอน
๒.๒ ปัญหาต๎นทุนการผลิตสินค๎าทางการเกษตรมีราคาสูง
๒.๓ ปัญหาการเข๎าถึงแหลํงเงินทุนกู๎ยืมที่มีอัตราดอกเบีย้ ถูกในการประกอบอาชีพเสริม
๒.๔ ปัญหาไมํมีตลาดรองรับสินค๎าของกลุํมอาชีพเสริมของตาบล
๒.๕ ปัญหาประชาชนขาดที่ดินทากินเป็นของตนเองและขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดนิ
๒.๖ ปัญหาขาดความรํวมมือในการประกอบอาชีพเสริมอยํางจริงจัง
๒.๗ ปัญหาการวํางงานภายในตาบล
- ปัญหาการวํางงานหลังฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร
- ปัญหาผู๎ประกอบการในพืน้ ที่จ๎างแรงงานตํางด๎าวแทนแรงงานภายในหมูบํ ๎าน
- กลุํมผู๎สูงอายุในแตํละหมูบํ ๎านวํางงานไมํมีอาชีพเสริมรายได๎
๓. ปัญหาด้านสังคม
๓.๑ ปัญหาการแพรํระบาดของยาเสพติดของเยาวชนในตาบล
- ผู๎นาชุมชนและสํวนราชการขาดความจริงจังในการปราบปรามและแก๎ไขปัญหา
การแพรํระบาดของยาเสพติดในหมูบํ ๎าน
- เยาวชนทีต่ ิดยาเสพติดในหมูบํ ๎านเป็นทั้งผู๎ค๎าและผู๎เสพรวมทั้งมีการชักจูงให๎
เยาวชนให๎ทดลองเสพยาเสพติด
- ปัญหาเยาวชนจับกลุํมมั่วสุมและกํอปัญหาอาชญากรรมในหมูบํ ๎าน
- แหลํงผลิตยาเสพติดและแหลํงขายอยูใํ กล๎พนื้ ที่ หาได๎งํายและมีราคาถูกลง
๓.๒ ปัญหาเด็กและผู๎สงู อายุถกู ทอดทิง้ ขาดการดูแลอยํางตํอเนื่อง เพราะบิดา มารดา
ของเด็กเสียชีวิตจากโรคเอดส๑ หรือการอพยพไปทางานตํางจังหวัด
3.3 ปัญหาโรคติดตํอที่มากับแรงงงานตํางด๎าวและลักลอบเข๎ามาทางานของแรงงาน
ตํางด๎าวเข๎ามาแยํงสวัสดิการในการรักษาพยาบาลและการศึกษาของคนในพื้นที่
๓.๔ ปัญหาการให๎บริการสาธารณสุขของสถานีอนามัยทีย่ ังขาดวัสดุอุปกรณ๑ในการ
เคลื่อนย๎ายผู๎ปวุ ยในกรณีได๎รับอุบัติเหตุฉุกเฉิน เชํน รถเข็น เตียงขนย๎ายผู๎ปวุ ย
เปลหามผู๎ปวุ ย
๓.๕ ปัญหาการให๎บริการของศูนย๑สาธารณสุขมูลฐานชุมชน
- หัวหน๎าศูนย๑ยังขาดการบริหารจัดการที่ดแี ละตํอเนื่อง
- อสม. สํวนใหญํยังไมํตระหนักถึงสุขภาพของประชาชนและบาเพ็ญตนเพื่อ
สํวนรวมอยํางแท๎จริง

-๑๐- อสม. สํวนใหญํขาดทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต๎นและการให๎บริการในศูนย๑
ศสมช. เพราะยังไมํผํานหลักสูตรการอบรมทักษะการปฏิบัติ
๔. ปัญหาด้านแหล่งน้า
๔.๑ ปัญหาแหลํงน้าเพื่อการเกษตร ลาเหมืองตืน้ เขินจากน้าปุาและมีปริมาณน้าไมํ
เพียงพอตํอการทาการเกษตรในฤดูแล๎ง
๔.๒ ปัญหาขาดแคลนน้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค
- ปัญหาคุณภาพน้าสะอาดในการอุปโภคและบริโภค
- ระบบประปาของหมูบํ ๎านชารุดบํอย ๆ และขาดแคลนงบประมาณซํอมแซม
๕. ปัญหาด้านการศึกษา
๕.๑ ปัญหาการกาหนดคําใช๎จํายการรับเลีย้ งเด็กเล็กของเด็กกํอนเกณฑ๑ในศูนย๑พัฒนา
๕.๒ ศูนย๑พัฒนาเด็กในตาบลไมํเพียงพอกับการให๎บริการกับชุมชน
๕.๓ สถานทีร่ ับเลีย้ งเด็กเล็กอยูหํ ํางไกลจากหมูบํ ๎าน
๕.๔ ขาดห๎องเรียนในการจัดการศึกษในาระดับประถมวัย
๕.๕ งบประมาณมีไมํเพียงพอในการจัดการเรียน การสอนและกิจกรรมตําง ๆ ของศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก
๕.๖ ประชาชน ผู๎นาชุมชนยังขาดการเข๎ามามีสํวนรํวมในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
๕.๗ ปัญหาเด็กยากจนขาดโอกาสในการับการศึกษาตํอเนื่องจากครอบครัวยากจน
ผู๎ปกครองไมํสามารถสํงบุตรเรียนตํอในระดับสูงได๎
๖. ปัญหาศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
๖.๑ ผู๎ปกครองขาดการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและพุทธศาสนาในครอบครัว
๖.๒ เด็กและเยาวชนไมํสนใจเข๎าวัดทาบุญตักบาตรและปฏิบัติธรรมและจริยธรรม
๖.๓ ปัญหาเยาวชนรับเอาสังคมและวัฒนธรรมการดาเนินชีวิตแบบตะวันตกมาใช๎โดย
ขาดจิตสานึกในการอนุรกั ษ๑และธารงไว๎ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีไทย
๖.๔ ปัญหาสถานที่ออกกาลังกายและสถานที่พกั ผํอนหยํอนใจของชุมชน
๗. ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
๗.๑ ปัญหามลภาวะน้าเนํา ปัญหามลพิษในอากาศ
- การทิง้ สารเคมีจากบ๎านเรือนและจากสวนผลไม๎ลงในแมํน้าลาคลอง
- การใช๎สารเคมีของสวนส๎มทาให๎เกิดกลิน่ เหม็นและเป็นอันตรายตํอสุขภาพ
- ฟาร๑มเลีย้ งสัตว๑สงํ กลิ่นเหม็นรบกวนชาวบ๎าน

-๑๑๗.๒ ปัญหาการบุกรุกตัดไม๎ทาลายปุาในพืน้ ที่ปาุ สงวนและพื้นที่สาธารณะประโยชน๑
๗.๓ ปัญหาการใช๎ดนิ ไมํถกู ต๎องทาให๎ดนิ เสื่อม สภาพเร็ว
๗.๔ ปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของตาบล
๘. ปัญหาการเกิดอัคคีภัย อุทกภัยและการบรรเทาสาธารณภัย
- ขาดวัสดุ อุปกรณ๑ เครื่องมือเครื่องใช๎ที่ใช๎ในกู๎ชีพ กูภ๎ ัยในตาบล
- อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือนยังขาดความรู๎ทางด๎านการกู๎ชีพ กู๎ภัยและการ
บรรเทาสาธารณภัย
การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่งอนที่เป็นปัจจัยในการ
พัฒนาตาบลให้ครอบคลุมและยังยื่นโดยใช้หลัก SWOT analysis
๑. จุดแข็ง (Strength = S)
๑.๑ เกษตรกรมีศกั ยภาพในการผลิตสินค๎าทางการเกษตรที่มีคุณภาพได๎อยํางตํอเนื่อง
เชํนส๎มสายน้าผึง้ , ลิน้ จี่ , สตรอเบอรี่ , ข๎าวโพดและพืชผักอื่น ๆ
๑.๒ มีสถานที่ทอํ งเที่ยวที่สร๎างรายได๎ให๎กับชุมชน ได๎แกํ สถานีเกษตรหลวงดอยอํางขางที่
เป็นสถานที่วิจัยและทดลองปลูกพืชผักและผลไม๎เมืองหนาว
๑.๓ มีโรงงานอุตสาหกรรมทีส่ ามารถรองรับผลผลิตทางการเกษตร เชํน ลิน้ จี่ , ข๎าวโพด
นาไปแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคําได๎อยํางตํอเนื่อง
๑.๔ พื้นทีส่ ํวนใหญํของตาบลเป็นปุาไม๎และที่ราบเชิงเขา พื้นที่ปุายังคํอนข๎างจะสมบูรณ๑
มีเขตปุาสงวนแหํงชาติ และอํางเก็บน้าแมํงอนน๎อย ซึ่งสามารถที่จะพัฒนาเป็นแหลํงทํองเที่ยวที่สาคัญได๎
๑.๕ กลุํมสตรีแมํบา๎ น มีความพร๎อมทางด๎านปักเย็บ การตัดเย็บเสือ้ ผ๎า และงาน
หัตถกรรมสามารถที่จะพัฒนาเป็นอาชีพหลักได๎
๒. จุดอ่อน (Weak = W)
๒.๑ ระบบการสื่อสารในแตํละหมูบํ ๎านยังไมํสะดวกและเพียงพอตํอความต๎องการใช๎
๒.๒ ประชาชนสํวนใหญํมีอาชีพทาการเกษตร ซึ่งมีตน๎ ทุนการผลิตสูง ราคา
ผลผลิตตกต่า
๒.๓ การรวมกลุํมอาชีพเสริมในแตํละหมูํบา๎ นยังไมํยั่งยืนและเหนียวแนํน ยังขาด
การให๎ความรํวมมือ
๒.๔ ปัญหาด๎าน ภาษาและสัญชาติเกิดความไมํเข๎าใจในการสื่อสารในเรื่องตําง ๆ
๒.๕ ปัญหาการเดินทางในตาบล ปัจ จุบัน มีรถประจาทางวิ่งผําน แตํผู๎โดยสาร
จะต๎องเหมารถประจาทางเอง เพราะไมํมีรถที่จะออกวิ่งเป็นคิว

-๑๒๒.๖ ปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู ในแตํละหมูบํ า๎ นและปัญหาจากโรงงานที่
ปลํอยกลิ่นเหม็นออกมารบกวนเป็นบางชํวง
๓. โอกาส (Opportunity = O)
๓.๑ การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวหรือการปรับภูมิทัศน๑ในตาบลเพื่อดึงดูดนักทํองเที่ยว
และเป็นการเพิ่มรายได๎ให๎กับตาบลและประชาชน
๓.๒ การบริหารจัดการในเรื่องขยะสิ่งปฏิกูล
๓.๓ การสํงเสริมอุตสาหกรรมขนาดยํอมในการแปรรูปสินค๎าในตาบล
๓.๔ การสํงเสริมแหลํงทํองเที่ยวในเชิงเกษตรในตาบล
๔. อุปสรรค (Threat = T)
๔.๑ ปัญหาการขาดแคลนแหลํงเงินทุน
๔.๒ ปัญหาราคาผลผลิตทางการตลาดที่ไมํสามารถกาหนดเองได๎
๔.๓ ปัญหาการรวมกลุํมในการประกอบอาชีพตําง ๆ ไมํยั่งยืน
๔.๕ ปัญหาแรงงานตํางด๎าว
๔.๖ ปัญหาของเหลือจากกระบวนการผลิตทีท่ าให๎เกิดน้าเสีย แมลง กลิ่น

ความต้องการของประชาชน
๑. ความต้องการด้านเศรษฐกิจ
๑.๑ การจัดตัง้ ตลาดกลางเพื่อรับซือ้ สินค๎าทางการเกษตรของเกษตรกร
๑.๒ จัดตั้งศูนย๑ขอ๎ มูลในการผลิตทางการเกษตร
๑.๓ ฝึกอบรมความรู๎ ด๎านวิชาการ และการศึกษาดูงาน
๑.๔ สนับสนุนแหลํงเงินทุนพร๎อมอุปกรณ๑
๑.๕ ให๎ความรู๎ทางด๎านเทคโนโลยีและวิชาการทีท่ ันสมัย
๑.๖ การหาตลาดขายสํงผลผลิตและการประกันราคาผลผลิต
๒. ความต้องการด้านสังคม
๒.๑ ต๎องการให๎แก๎ไขปัญหาการวํางงานของประชาชนโดยการสํงเสริมให๎มีการฝึกอบรม
อาชีพเสริมให๎ประชาชนและควบคุมการใช๎แรงงานตํางด๎าว
๒.๒ จัดการให๎ความรูแ๎ ละอบรมเกี่ยวกับยาเสพติดอยํางตํอเนื่องและสม่าเสมอ
๒.๓ จัดตัง้ กองทุนชํวยเหลือผู๎ติดเชือ้ เอดส๑
๒.๔ จัดตัง้ กองทุนชํวยเหลือผู๎ยากไร๎และคนชรา
๒.๕ ตรวจสอบสถานประกอบการภายในท๎องที่เกี่ยวกับการใช๎แรงงานตํางด๎าว
๒.๖ การบริการด๎านสวัสดิการที่เทําเทียมกันอยํางเสมอภาค

-๑๓๓. ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๓.๑ การติดตั้งไฟฟูาสาธารณะและไฟกิ่งเพิ่มขึน้
๓.๒ กํอสร๎างถนน คสม. และ คสล. พร๎อมกับปรับปรุงซํอมแซมถนนลูกรัง หินคลุก และ
ปรับปรุง ผิวถนนลาดยาง
๓.๓ สร๎างสะพาน คสล. ทํอเหลี่ยม
๓.๔ การติดตั้งโทรศัพท๑สาธารณะให๎เพียงพอทุกหมูบํ ๎าน
๓.๕ การวางทํอระบายน้า กํอสร๎างรางระบายน้า
๓.๖ การขยายเขตบริการไฟฟูา
๔. ความต้องการด้านแหล่งน้า
๔.๑ สร๎างระบบประปาน้าสะอาดสาหรับอุปโภคและบริโภคให๎เพียงพอ
๔.๒ ขุดลอกอํางเก็บน้า
๕. ความต้องการด้านสาธารณสุข
๕.๑ เพิ่มเจ๎าหน๎าที่ในสถานีอนามัยให๎มากขึ้น
๕.๒ เพิ่มวัสดุอุปกรณ๑และเครื่องมือเครื่องใช๎สาหรับให๎บริการประชาชนให๎พอเพียง
๕.๓ ให๎ความรู๎ด๎านสุขศึกษาแกํประชาชน
๕.๔ ฝึกอบรมให๎ความรู๎ทางโภชนาการอนามัยแมํและเด็ก
๕.๕ ฝึกอบรมให๎ความรูแ๎ กํ อสม. ในการดูแลรักษาเบื้องต๎นแกํผู๎ปวุ ย
๕.๖ ฝึกอบรมและให๎ความรู๎เกี่ยวกับยาเสพติดและโรคเอดส๑
๕.๗ จัดตัง้ ศูนย๑สาธารณสุขมูลฐานประจาหมูํบา๎ นให๎ทวั่ ถึง
๕.๘ จัดตัง้ สถานที่พักผํอนหยํอนใจและสถานที่ออกกาลังกายของชุมชน
๖. ความต้องการด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๖.๑ จัดตั้งศูนย๑พัฒนาและรับเลีย้ งเด็กเล็กภายในแตํละหมูบํ ๎าน
๖.๒ การสนับสนุนงบประมาณในการจัดชือ้ สื่อการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมให๎กับศูนย๑
เด็ก
๖.๓ จัดตั้งกองทุนสาหรับชํวยเหลือเด็กที่เรียนดีแตํยากจน
๖.๔ จัดตั้งสนามกีฬาประจาหมูํบา๎ นตาบลพร๎อมวัสดุอปุ กรณ๑กีฬา
๖.๕ จัดการอบรมจริยธรรมให๎แกํเด็กและเยาวชน

-๑๔๗. ความต้องการด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
๗.๑ กาหนดให๎ฟาร๑มที่เลีย้ งสัตว๑ ในพื้นที่มกี ารจัดระบบบาบัดน้าเสียของฟาร๑ม
๗.๒ การอนุรักษ๑ปาุ ไม๎ให๎เป็นเขตปุาสงวนและมีบทลงโทษสาหรับผู๎ฝุาฝืน
๗.๓ ให๎ความรู๎ในการปลูกพืชและการใช๎สารเคมีบางชนิดที่ทาลายสภาพของดิน
๗.๔ ขุดลอกลาคลองที่ตนื้ เขินและกาจัดวัชพืช
๗.๕ การจัดกรรมกํอสร๎างฝายต๎นน้าลาธาร
๗.๖ ให๎ความรู๎ในการคัดแยกขยะกํอนทิง้ และการทาปุ๋ยหมักจากวัชพืช
๗.๗ การรณรงค๑ในการปลูกปุาทดแทนในพื้นที่ในตาบลเนื่องในวโรกาสตําง ๆ
๘. ความต้องการด้านอื่น ๆ
๘.๑ ติดตํอเจ๎าหน๎าที่กรมที่ดินเกี่ยวกับการออกเอกสารสิทธิ์ให๎แกํประชาชนที่ไมํมีเอกสาร
สิทธิ์
๘.๒ การประสานงานในการขอสัญชาติ

๕. ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
การพัฒนาท๎องถิ่นขององค๑การบริหารสํวนตาบลแมํงอนนั้น เป็นการสร๎างความเข๎มแข็ง
ของชุมชนในการรํวมคิดรํวมแก๎ไขปัญหารํวมสร๎างรํวมคิดทาสํงเสริมความเข๎มแข็งของชุมชนในเขตพื้นที่
ให๎มีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่นทุกด๎านการพัฒนาขององค๑การบริหารสํวนตาบลแมํงอนจะสมบูรณ๑ได๎
จาเป็นต๎องอาศัยความรํวมมือของชุมชน รวมทัง้ ตระหนักถึงการรํวมกันแก๎ไขปัญหา และความเข๎าใจในแนว
ทางแก๎ไขปัญหากันอยํางจริงจัง องค๑การบริหารสํวนตาบลแมํงอนยังได๎เน๎นให๎คนเป็นศูนย๑กลางของการ
พัฒนาในทุกกลุํมทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได๎เน๎นการสํงเสริม และสนับสนุนให๎การศึกษาเด็กกํอน
วัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให๎พร๎อมที่จะเป็นบุคลากรทีด่ ีท่มี ีคุณภาพ โดยยึดกรอบแนวทางในการจัด
ระเบียบการศึกษา ด๎านพัฒนาอาชีพ นัน้ จะเน๎นพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองในท๎องถิน่ และการจัดให๎ตั้ง
เศรษฐกิจแบบพอเพียงการเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรยกระดับรายได๎ของเกษตรกรการสํงเสริมการทํองเที่ยว
เพื่อกระจายรายได๎ให๎แกํราษฎรในท๎องถิน่
การวิ เ คราะห๑ ภ ารกิ จ อ านาจหน๎ า ที่ ข ององค๑ ก ารบริ ห ารสํ ว นต าบลแมํ ง อน ตาม
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค๑การบริหารสํวนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผน
และขัน้ ตอนการกระจายอานาจให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และรวบรวมกฎหมายอื่นของ
อบต. ใช๎เทคนิค SWOT เข๎ามาชํวย ทั้งนีเ้ พื่อให๎ทราบวําองค๑การบริหารสํวนตาบล มีอานาจหน๎าที่ที่จะเข๎าไป
ดาเนิน การแก๎ไขปัญหาในเขตพื้น ที่ ให๎ ต รงกับความต๎องการของประชาชนโดยวิเคราะห๑จุ ดแข็ง จุ ดอํอน
โอกาส อุปสรรคในการดาเนินการตามภารกิจตามหลัก SWOT

-๑๕ทั้งนีอ้ งค๑การบริหารสํวนตาบลแมํงอน ได๎กาหนดวิธีการดาเนินการตามภารกิจสอดคล๎อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหํ ง ชาติ แผนพัฒนาจั ง หวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาต าบล
นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู๎บริหารท๎องถิ่น ทั้งนี้สามารถวิเคราะห๑ภารกิจ ให๎ตรงกับสภาพ
ปัญหา โดยสามารถกาหนดแบํงภารกิจได๎ เป็น ๗ ด๎าน ซึ่งภารกิจดังกลําวถูกกาหนดอยูํในพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค๑การบริหารสํวนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอานาจให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ดังนี้
๕.๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้
(๑) จัดให๎มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก (มาตรา ๖๗ (๑))
(๒) ให๎มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร (มาตรา ๖๘(๑))
(๓) ให๎มีและบารุงการไฟฟูาหรือแสงสวํางโดยวิธีอนื่ (มาตรา ๖๘(๒))
(๔) ให๎มีและบารุงรักษาทางระบายน้า (มาตรา ๖๘(๓))
(๕) การสาธารณูปโภคและการกํอสร๎างอื่นๆ (มาตรา ๑๖(๔))
(๖) การสาธารณูปการ (มาตรา ๑๖(๕))
๕.๒ ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) สํงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู๎สูงอายุ และผู๎พิการ (มาตรา ๖๗(๖))
(๒) ปูองกันโรคและระงับโรคติดตํอ (มาตรา ๖๗(๓))
(๓) ให๎มีและบารุงสถานที่ประชุม การกีฬาการพักผํอนหยํอนใจและสวนสาธารณะ
(มาตรา ๖๘(๔))
(๔) การสังคมสงเคราะห๑ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ
ผู๎ด๎อยโอกาส (มาตรา ๑๖(๑๐))
(๕) การจัดการเกี่ยวกับที่อยูอํ าศัย (มาตรา ๑๖(๒))
(๖) การสํงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(มาตรา ๑๖(๕))
(๗) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา ๑๖(๑๙))
๕.๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยมีภารกิจที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา ๖๗(๔))
(๒) การคุม๎ ครองดูแลและรักษาทรัพย๑สนิ อันเป็นสาธารณสมบัติของแผํนดิน
(มาตรา ๖๘(๘))

-๑๖(๓) การผังเมือง (มาตรา ๖๘(๑๓))
(๔) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง
(มาตรา ๑๖(๑๗))
(๕) การควบคุมอาคาร (มาตรา ๑๖(๒๘))
๕.๔ ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว มี
ภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) สํงเสริมให๎มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา ๖๘(๖))
(๒) ให๎มีและสํงเสริมกลุํมเกษตรกร และกิจการสหกรณ๑ (มาตรา ๖๘(๕))
(๓) บารุงและสํงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร (มาตรา ๖๘(๗))
(๔) ให๎มีตลาด (มาตรา ๖๘(๑๐))
(๕) การทํองเที่ยว (มาตรา ๖๘(๑๒))
(๖) กิจการเกี่ยวกับการพาณิช (มาตรา ๖๘(๑๑))
(๗) การสํงเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ (มาตรา ๑๖(๖))
(๘) การพาณิชยกรรมและการสํงเสริมการลงทุน (มาตรา ๑๖(๗))
๕.๕ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมมี
ภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) คุม๎ ครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม (มาตรา ๖๗
(๗))
(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทัง้ กาจัดมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล (มาตรา ๖๗(๒))
(๓) การจัดการสิ่งแวดล๎อมและมลพิษตํางๆ (มาตรา ๑๗ (๑๒))
๕.๖ ด้านการศาสนา ศิลปะวัฒนาธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น มี
ภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท๎องถิ่น (มาตรา ๖๗(๘))
(2) สํงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (มาตรา ๖๗(๕))
(3) การจัดการศึกษา (มาตรา ๑๖(๙))
(4) การสํงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท๎องถิ่น
(มาตรา ๑๗(๑๘))

-๑๗๕.๗ ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(๑) สนับสนุนสภาตาบลและองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิน่ อื่นในการพัฒนาท๎องถิน่
(มาตรา ๔๕(๓))
(๒) ปฏิบัติหน๎าที่อนื่ ตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือ
บุคลากรให๎ตามความจาเป็นและสมควร (มาตรา ๖๗(๙))
(๓) สํงเสริมการมีสํวนรํวมของราษฎร ในการมีมาตรการปูองกัน (มาตรา ๑๖(๑๖))
(๔) การประสานและให๎ความรํวมมือในการปฏิบัตหิ น๎าที่ขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น (มาตรา ๑๗(๓))
(๕) การสร๎างและบารุงรักษาทางบกและทางน้าที่เชื่อมตํอระหวํางองค๑การปกครอง
สํวนท๎องถิ่นอืน่ (มาตรา ๑๗(๑๖))
ภารกิจทั้ง ๗ ด๎าน ตามที่กฎหมายกาหนดให๎อานาจองค๑การบริหารสํวนตาบลสามารถจะแก๎ไขปัญหาของ
องค๑การบริหารสํวนตาบลแมํงอนได๎เป็นอยํางดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคานึงถึงความต๎องการ
ของประชาชนในเขตพื้นที่ประกอบด๎วยการดาเนินการขององค๑การบริหารสํวนตาบล จะต๎องสอดคล๎องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบาย
ของรัฐบาล และนโยบายของ ผู๎บริหารขององค๑การบริหารสํวนตาบลเป็นสาคัญ
หมายเหตุ : มาตรา ๖๗ , ๖๘ หมายถึง พ.ร.บ.สภาตาบลและองค๑การบริหารสํวนตาบล พ.ศ.๒๕๔๓ มาตรา
๑๖ , ๑๗ และ ๔๕ หมายถึงพ.ร.บ.กาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให๎แกํ องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒

๖. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนตาบลจะดาเนินการ
ภารกิจหลัก
๑. ด๎านการปรับปรุงโครงสร๎างพื้นฐาน
๒. ด๎านการสํงเสริมคุณภาพชีวิต
๓. ด๎านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร๎อย
๔. ด๎านการอนุรกั ษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล๎อม
๕. ด๎านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
๖. ด๎านการสํงเสริมการศึกษา
๗. ด๎านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย

-๑๘-

ภารกิจรอง
๑.
๒.
๓.
๔.

การฟืน้ ฟูวัฒนธรรมและสํงเสริมประเพณี
การสนับสนุนและสํงเสริมศักยภาพกลุํมอาชีพ
การสํงเสริมการเกษตรและการประกอบอาชีพทางการเกษตร
ด๎านการวางแผน การสํงเสริมการลงทุน

๗. สรุปปัญหา และแนวทางในการกาหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากาลัง
องค๑การบริหารสํวนตาบลแมํงอน คณะกรรมการกลางพนักงานสํวนตาบล (ก.อบต.)
กาหนดให๎เป็นขนาดใหญํ โดยกาหนดโครงสร๎างการแบํงสํวนราชการออกเป็น ๔ สํวน ได๎แกํ สานักงานปลัด
กองคลัง กองชําง และกองการศึกษา และกาหนดให๎มีกรอบอัตรากาลังจานวนทั้งสิน้ ๒๖ อัตรา โดย
ก.ท.(เดิม) กาหนดตาแหนํงในสายงานไว๎เพียง ๑๘ สายงาน ทาให๎องค๑การบริหารสํวนตาบลแมํงอน ไมํ
สามารถกาหนดตาแหนํงตําง ๆ เพิ่มใหมํได๎ตามความจาเป็นที่จะต๎องใช๎บุคคลที่มีความรู๎ความสามารถด๎าน
อื่นๆ นอกเหนือจากตาแหนํงที่กาหนดไว๎ เพื่อให๎แก๎ปัญหาของประชาชนในเขตตาบลแมํงอน ดังนั้น จึงต๎องมี
การกาหนดโครงสร๎างและกาหนดกรอบอัตรากาลังใหมํข้ึน โดยให๎สอดคล๎องกับภารกิจและอานาจหน๎าที่
สามารถแก๎ไขปัญหาขององค๑การบริหารสํวนตาบลได๎อยํางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๘. โครงสร้างการกาหนดส่วนราชการ
๘.๑ โครงสร้าง
จากการที่องค๑การบริหารสํวนตาบลแมํงอน ได๎กาหนดภารกิจหลักและภารกิ จรองที่จะ
ดาเนินการดังกลําว จึงได๎กาหนดตาแหนํงของพนักงานสํวนตาบลให๎ตรงกับภารกิจดังกลําวและในระยะแรก
การกาหนดโครงสร๎าง สํวนราชการที่ จะรองรับการดาเนินการตามภารกิจ อยูํในงาน หรือกาหนดเป็นงาน
และในระยะตํอไป เมื่อมีการดาเนินการตามภารกิจนั้น และองค๑การบริหารสํ วนตาบลพิจารณาเห็นวํา ภารกิจ
นั้นมีปริมาณงานมากก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นสํวนตํอไป ดังนี้
หมายเหตุ
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
๑. สานักงานปลัด อบต.
๑. สานักงานปลัด อบต.
๑.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป
๑. งานบริหารทั่วไป
- งานสารบรรณ
- งานกิจการสภา อบต.
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข๎อมูล
- งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานบริหารงานบุคคล

๑.๑ ฝ่ายบริหารทั่วไป
๑. งานบริหารทั่วไป
- งานสารบรรณ
- งานกิจการสภา อบต.
- งานเลือกตั้งและทะเบียนข๎อมูล
- งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานบริหารงานบุคคล

-๑๙โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
- งานสังคมสงเคราะห๑

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
- งานสังคมสงเคราะห๑

- งานสํงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
- งานตรวจสอบภายใน
- งานอานวยการและข๎อมูลขําวสาร

- งานสํงเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี
- งานตรวจสอบภายใน
- งานอานวยการและข๎อมูลขําวสาร

- งานสวัสดิการและสังคม

- งานสวัสดิการและสังคม
- งานสาธารณสุข – งานกาจัดขยะมูลฝอยฯ

๒. งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผน
- งานงบประมาณ
- งานแผนพัฒนา อบต.
- งานวิชาการ สถิตขิ ๎อมูล
- งานวิจัยและประเมินผล
- งานข๎อมูลและการประชาสัมพันธ๑
- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร๑
๓. งานนิติกร
- งานกฎหมายและคดี
- งานนิติกรรมและสัญญาตําง ๆ
- งานดาเนินการทางคดีและศาลปกครอง
- งานร๎องเรียนร๎องทุกข๑และอุทธรณ๑
- งานเกี่ยวกับการตราข๎อบัณณัติ อบต.
- งานให๎คาปรึกษาทางกฎหมายและคดีแกํประชาชน

- งานดาเนินคดีและการบังคับคดี
๔. งานส่งเสริมการเกษตร
- งานวิชาการด๎านการเกษตรและสํงเสริมการเกษตร
- งานสํงเสริมและปรับปรุงขยายพันธ๑พืช
- งานเทคโนโลยีทางการเกษตร
- งานปูองกัน ควบคุมรักษาโรคและศัตรูพชื
- งานสํงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ๑ทางการเกษตร

๒. งานนโยบายและแผน
- งานนโยบายและแผน
- งานงบประมาณ
- งานแผนพัฒนา อบต.
- งานวิชาการ สถิตขิ ๎อมูล
- งานวิจัยและประเมินผล
- งานข๎อมูลและการประชาสัมพันธ๑
- งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร๑
๓. งานนิติกร
- งานกฎหมายและคดี
- งานนิติกรรมและสัญญาตําง ๆ
- งานดาเนินการทางคดีและศาลปกครอง
- งานร๎องเรียนร๎องทุกข๑และอุทธรณ๑
- งานเกี่ยวกับการตราข๎อบัณณัติ อบต.
- งานให๎คาปรึกษาทางกฎหมายและคดีแกํประชาชน

- งานดาเนินคดีและการบังคับคดี
๔. งานส่งเสริมการเกษตร
- งานวิชาการด๎านการเกษตรและสํงเสริมการเกษตร
- งานสํงเสริมและปรับปรุงขยายพันธ๑พืช
- งานเทคโนโลยีทางการเกษตร
- งานปูองกัน ควบคุมรักษาโรคและศัตรูพชื
- งานสํงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ๑ทางการเกษตร

-งานศูนย๑ถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล

-งานศูนย๑ถํายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจาตาบล

- งานสํงเสริมปศุสตั ว๑

- งานสํงเสริมปศุสตั ว๑

หมายเหตุ

-๒๐โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
๒. กองคลัง
๒.๑ งานการเงิน
- งานรับเงิน - เบิกจํายเงิน
- งานจัดทาฏีกาเบิกจํายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
๒.๒ งานบัญชี
- งานบัญชี
- งานลงทะเบียนการคุมเบิกจํายเงิน
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานแสดงฐานะทางการเงิน
- งานรายงานทางการเงิน
๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานภาษีอากร คําธรรมเนียมและคําเชํา
- งานพัฒนารายได๎
- งานควบคุมกิจการค๎าและคําปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเรํงรัดรายได๎
๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพย๑สนิ และแผนทีภ่ าษี

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
๒. กองคลัง
๒.๑ งานการเงิน
- งานรับเงิน - เบิกจํายเงิน
- งานจัดทาฏีกาเบิกจํายเงิน
- งานเก็บรักษาเงิน
๒.๒ งานบัญชี
- งานบัญชี
- งานลงทะเบียนการคุมเบิกจํายเงิน
- งานงบการเงินและงบทดลอง
- งานแสดงฐานะทางการเงิน
- งานรายงานทางการเงิน
๒.๓ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
- งานภาษีอากร คําธรรมเนียมและคําเชํา
- งานพัฒนารายได๎
- งานควบคุมกิจการค๎าและคําปรับ
- งานทะเบียนควบคุมและเรํงรัดรายได๎
๒.๔ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
- งานทะเบียนทรัพย๑สนิ และแผนทีภ่ าษี

- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจํายวัสดุครุภัณฑ๑และ
ยานพาหนะ

- งานพัสดุ
- งานทะเบียนเบิกจํายวัสดุครุภัณฑ๑และ
ยานพาหนะ

๓. กองช่าง

๓. กองช่าง

๓.๑ ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร
1. งานก่อสร้าง
- งานกํอสร๎างและบูรณะถนน
- งานกํอสร๎างสะพาน เขือ่ นทดน้า
- งานระบบข๎อมูลกํอสร๎างและแผนที่เส๎นทาง
คมนาคม

๓.๑ ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร
2. งานก่อสร้าง
- งานกํอสร๎างและบูรณะถนน
- งานกํอสร๎างสะพาน เขือ่ นทดน้า
- งานระบบข๎อมูลกํอสร๎างและแผนที่เส๎นทาง
คมนาคม

หมายเหตุ

-๒๑โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังปัจจุบัน
๒. งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์
- งานวิศวกรรม
- งานประเมินราคา
- งานออกแบบ
- งานควบคุมการกํอสร๎างอาคาร
- งานบริการข๎อมูลและหลักเกณฑ๑
๓. งานประสานสาธารณูปโภค
- งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการ

โครงสร้างตามแผนอัตรากาลังใหม่
๒. งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์
- งานวิศวกรรม
- งานประเมินราคา
- งานออกแบบ
- งานควบคุมการกํอสร๎างอาคาร
- งานบริการข๎อมูลและหลักเกณฑ๑
๓. งานประสานสาธารณูปโภค
- งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา

ประปา

- งานไฟฟูาสาธารณะ
- งานระบายน้า
๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑. งานส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม
- งานสํงเสริมและสนับสนุนกิจการศาสนา
- งานสํงเสริมประเพณีศิลปะและ
วัฒนธรรม
- งานกิจการเด็กและเยาวชน
- งานกีฬาและสันทนาการ
๒. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานข๎อมูลพัฒนาการเด็ก
- งานวิชาการและสํงเสริมพัฒนาการเด็ก
- งานกิจกรรมศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
- งานติดตามและประเมินผล
๓. งานกิจการโรงเรียน
- งานข๎อมูล
- ประสานกิจกรรม
- สํงเสริมการศึกษา

- งานไฟฟูาสาธารณะ
- งานระบายน้า
๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๑. งานส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม
- งานสํงเสริมและสนับสนุนกิจการศาสนา
- งานสํงเสริมประเพณีศิลปะและวัฒนธรรม
- งานกิจการเด็กและเยาวชน
- งานกีฬาและสันทนาการ
๒. งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- งานข๎อมูลพัฒนาการเด็ก
- งานวิชาการและสํงเสริมพัฒนาการเด็ก
- งานกิจกรรมศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
- งานติดตามและประเมินผล
๓. งานกิจการโรงเรียน
- งานข๎อมูล
- ประสานกิจกรรม
- สํงเสริมการศึกษา

หมายเหตุ

-๒๒๘.๒ การวิเคราะห์การกาหนดตาแหน่ง
ตามข๎อ ๘.๑ องค๑การบริหารสํวนตาบลแมํงอน ได๎วิเคราะห๑กาหนดตาแหนํงของภารกิจที่ดาเนินการ
เสร็จเรียบร๎อยแล๎ว และสามารถนาผลการวิเคราะห๑ตาแหนํงกรอกข๎อมูลในกรอบอัตรากาลัง ๓ ปี ได๎ดงั นี้
กรอบอัตรากาลัง ๓ ปี ระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – พ.ศ. ๒๕๕๗
สํวนราชการ

กรอบ
อัตรา
กาลัง
เดิม

กรอบอัตรากาลังใหม่

เพิ่ม / ลด

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

- นักบริหารงาน อบต. ๘ (ปลัด อบต.)
- นักบริหารงาน อบต. ๗ (รองปลัด อบต.)
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
- นักบริหารงานทั่วไป ๗
- นักบริหารงานทั่วไป ๖
- เจ๎าหน๎าที่วเิ คราะห๑นโยบายและแผน ๓-๕ /๖ว
- นักวิชาการเกษตร ๓-๕ /๖ว
- บุคลากร ๓-๕ /๖ว
- เจ๎าพนักงานธุรการ ๒-๔/๕
- เจ๎าหน๎าที่ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๑-๓/๔
กองคลัง
- นักบริหารงานการคลัง ๗
- เจ๎าหน๎าที่บริหารงานการเงินและบัญชี ๓-๕ /๖ว
- นักวิชาการเงินและบัญชี ๓-๕ /๖ว
- นักวิชาการเงินและบัญชี ๓-๕ /๖ว
- นักวิชาการคลัง ๓-๕ /๖ว
- นักวิชาการจัดเก็บรายได๎ ๓-๕ /๖ว

๑
๑

๑
๑

๑
๑

๑
๑

-

-

-

๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑
๑

+๑
-

-

+๑
-

-

๑

๑

๑

+๑

-

-

๑
๑
๑
-

๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑
๑

๑
๑
๑
๑
๑
๑

+๑
+๑
+๑

-

-

- เจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี ๒-๔/๕

๑

๑

-

-

-

-๑

-

- เจ๎าพนักงานพัสดุ ๒-๔/๕
- เจ๎าพนักงานจัดเก็บรายได๎ ๒-๔/๕
กองช่าง
- นักบริหารงานชําง ๗

๑
๑

๑
๑

๑
๑

๑
๑

-

-

-

-

๑

๑

๑

+๑

-

-

- นักบริหารงานชําง ๗ (หัวหน๎าฝุายออกแบบฯ)

๑

๑

๑

๑

-

-

-

- นายชํางโยธา ๒-๔/๕
- นายชํางโยธา ๒-๔/๕
- เจ๎าพนักงานธุรการ ๒-๔/๕

๑
๑
๑

๑
๑
๑

๑
๑
๑

๑
๑
๑

-

-

-

หมาย
เหตุ

วํางเดิม

รับโอนแล๎ว

วํางเดิม

ลด
อัตรากาลัง

วํางเดิม

-๒๓กรอบอัตรากาลัง ๓ ปี ระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗
กรอบ
อัตรากาลัง
เดิม

สํวนราชการ

กรอบอัตรากาลังใหม่

เพิม่ / ลด

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๕

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๑
๑
๑
๒๕

๑
๑
๑
๒๔

๑
๑
๑
๒๕

+๑
+๑
+๘

-๑

+๑

หมาย
เหตุ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- นักบริหารการศึกษา ๗
- นักวิชาการศึกษา ๓-๕ /๖ว
- เจ๎าพนักงานพัสดุ ๒-๔/๕
รวม

๑
๑๗

วํางเดิม

๑๐. แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากาลัง ๓ ปี
กรอบโครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตาบลแม่งอน
ปลัด อบต.
(นักบริหารงาน อบต. ๘)
รองปลัด อบต.
(นักบริหารงาน อบต. ๗)

สานักงานปลัด อบต.
(นักบริหารงานทั่วไป ๗)

กองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ๗)

ฝ่ายบริหารทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)

๑.
๒.
๓.
๔.

งานบริหารทั่วไป
งานนโยบายและแผน
งานนิติกร
งานสํงเสริมการเกษตร

กองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ๗)
ฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร
(นักบริหารงานทั่วไป ๗)

๑. งานการเงิน
๒. งานบัญชี
๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได๎

๔. งานทะเบียนทรัพย๑สินและพัสดุ

๑. งานกํอสร๎าง
๒. งานออกแบบและควบคุม
อาคาร
๓. งานประสานสาธารณูปโภค

กองการศึกษาฯ
(นักบริหารการศึกษา ๗)

๑. งานสํงเสริมการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม
๒. งานศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
๓. งานกิจการโรงเรียน

โครงสร้างของสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแม่งอน
หัวหน้าสานักงานปลัด
(นักบริหารทั่วไป ๗)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)

งานบริหารทั่วไป
- บุคลากร ๓-๕ / ๖ ว (๑)
- เจ๎าพนักงานธุรการ ๒-๔/๕ (๑)
- เจ๎าหน๎าทีป่ ูองกัน ฯ ๑-๓/๔ (๑)

งานกฎหมายและคดี

งานนโยบายและแผน

งานสํงเสริมการเกษตร

- เจ๎าหน๎าที่วิเคราะห๑นโยบายและแผน ๓-๕/๖ว (๑)

- นักวิชาการเกษตร ๓ – ๕/๖ว. (๑)

ระดับ

๗ ๗ว

๖

๖ว ๕

๔

๓

๒

๑

ลูกจ๎างประจา

พนักงานจ๎างตามภารกิจ

พนักงานจ๎างทั่วไป

จานวน

-

๑

๑

๑

-

-

-

-

๔

๗

-

-

โครงสร้างกองคลัง
ผู๎อานวยการกองคลัง
นักบริหารงานการคลัง ๗ (๑)

งานการเงิน

งานบัญชี

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได๎

งานทะเบียนทรัพย๑สินและพัสดุ

- เจ๎าหน๎าที่บริหารงานการเงินและบัญชี ๒-๔/๕ (๑) - นักวิชาการเงินและบัญชี ๓-๕ / ๖ว (๑) - นักวิชาการจัดเก็บรายได๎ ๓-๕ / ๖ว (๑)
- เจ๎าพนักงานพัสดุ ๒-๔/๕ (๑)
- นักวิชาการเงินและบัญชี ๓-๕ / ๖ว (๑)
- เจ๎าพนักงานจัดเก็บรายได๎ ๒-๔/๕ (๑)
- นักวิชาการคลัง ๓-๕ / ๖ ว (๑)
- เจ๎าหน๎าที่จัดเก็บรายได๎ (ลูกจ๎างประจา) (๑)
- เจ๎าพนักงานการเงินและบัญชี ๒-๔/๕ (๑)

ระดับ

๗ ๗ว

๖

๖ว ๕

๔

๓

๒

๑

ลูกจ๎างประจา

พนักงานจ๎างตามภารกิจ

พนักงานจ๎างทั่วไป

จานวน

-

-

-

๓

๒

-

-

๑

๑

-

-

๑

โครงสร้างกองช่าง
ผู๎อานวยการกองชําง
นักบริหารงานชําง ๗ (๑)
ฝุายออกแบบและควบคุมอาคาร
(นักบริหารงานชําง ๗) (๑)

งานกํอสร๎าง

งานประสานสาธารณูปโภค

- นายชํางโยธา ๒-๔/๕ (๑)

งานออกแบบและควบคุมอาคาร
- นายชํางโยธา ๒-๔/๕ (๑)

- เจ๎าพนักงานธุรการ ๒-๔/๕ (๑)

ระดับ

๗ ๗ว

๖

๖ว ๕

๔

๓

๒

๑

ลูกจ๎างประจา

พนักงานจ๎างตามภารกิจ

พนักงานจ๎างทั่วไป

จานวน

๑

-

-

๑

๑

๑

-

-

๒

-

-

-

โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อานวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารการศึกษา ๗)

งานกิจการโรงเรียน

งานสํงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งานศูนย๑พัฒนาเด็ก

เล็ก

- นักวิชาการศึกษา ๓-๕ / ๖ ว (๑)
- เจ๎าพนักงานพัสดุ ๒-๔/๕ (๑)

ระดับ

๗ ๗ว

๖

๖ว ๕

๔

๓

๒

๑

ลูกจ๎างประจา

พนักงานจ๎างตามภารกิจ

พนักงานจ๎างทั่วไป

จานวน

-

-

-

-

๑

-

-

-

๙

-

-

-

-๓๓๑๒. แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนตาบล
พนักงานสํวนตาบลองค๑การบริหารสํวนตาบลแมํงอน จะพึงปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความซื่อสัตย๑
สุจริตอยํางเต็มกาลังความสามารถ ด๎วยความรอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร โปรํงใสตรวจสอบได๎ โดย
คานึงถึงประโยชน๑ของราชการและให๎บริการประชาชนอยํางเสมอภาค
องค๑ก ารบริห ารสํวนต าบลแมํง อน จะก าหนดแนวทางพัฒนาพนั ก งานสํวนต าบลและ
จริยธรรม อันจะทาให๎การปฏิบัติหน๎าที่ของพนักงานสํวนตาบลเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ โดยให๎พนักงาน
สํวนตาบลทุกคน ทุกตาแหนํงได๎มีโอกาสที่จะได๎รับการพัฒนาภายในชํวงระยะเวลาตามแผนอัตรากาลัง ๓
ปี ทั้งนี้ วิธีการพัฒนา อาจใช๎วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได๎ เชํนการปฐมนิเทศ การฝึกอบรม
การศึกษาดูงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯลฯ ประกอบในการพัฒนารพนักงานสํวนตาบล เพื่อให๎งาน
เป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บังเกิดผลดีตํอประชาชนและท๎องถิ่นตํอไป

๑๓. ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล
องค๑การบริหารสํวนตาบลแมํงอน ได๎กาหนดมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของ
พนักงานสํวนตาบลและพนักงานจ๎างขององค๑การบริหารสํวนตาบลแมํงอน ดังนี้
๑. พึงปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความซื่อสัตย๑ สุจริตและเที่ยงธรรม ไมํแสวงหาผลประโยชน๑อื่น
ใดอันมิควรด๎วยกฎหมาย มีความโปรํงใสพร๎อมให๎ตรวจสอบ
๒. พึงดารงตนให๎ตงั้ มั่นอยูใํ นศีลธรรม ปฏิบัตหิ น๎าทีด่ ๎วยความซื่อสัตย๑ สุจริต เสียสละ
และมีความรับผิดชอบ
๓. พึงปฏิบัตหิ น๎าที่ราชการด๎วยความอุตสาหะ เอาใจใสํ ระมัดระวังรักษาประโยชน๑ของ
ทางราชการอยํางเต็มกาลังความสามารถ และการพัฒนาทักษะความรู๎ ความสามารถของตนเองอยูํ
เสมอ
๔. พึงปฏิบัตติ นตํอผูร๎ ํวมงานด๎วยความสุภาพเรียบร๎อย รักษาความสามัคคีและไมํกระทา
การอยํางใดที่เป็นการกลั่นแกล๎งกัน
๕. พึงต๎อนรับให๎ความสะดวก ให๎ความเป็นธรรม และให๎การสงเคราะห๑แกํประชาชน
ผู๎มาติดตํอราชการเกี่ยวกับหน๎าที่ของตนโดยไมํชักช๎าและด๎วยความสุภาพเรียบร๎อย ไมํดหู มิ่น เหยียด
หยาม กดขี่หรือขํมแหงประชาชนผู๎มาติดตํอราชการ
๖. พึงปฏิบตั ิหน๎าที่ตามหลักธรรมภิบาลอยํางเครํงครัด ได๎แกํ การยึดหลักนิตธิ รรม
หลักความโปรํงใส หลักความรับผิดชอบ หลักคุณธรรม หลักการมีสํวนรํวมและหลักความคุม๎ คํา

