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เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ข้ อ มูล ข่ า วสาร พ.ศ. 2540 ซึ่ ง ก าหนดให้ หน่ ว ยงานของรั ฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามมาตรา 7(1)(2) และ(3) เกี่ยวกับโครงสร้างการจัดองค์กรในการ
ดาเนินงานอานาจหน้าที่และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร โดยจัดให้มีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
องค์การบริหารส่วนตาบลวังม่วง เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ได้จัดโครงสร้างการจั ด
องค์กรในการดาเนินงาน อานาจหน้าที่และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร ดังนี้
โครงสร้างการจัดหน่วยงาน
1) สภาองค์การบริหารส่วนตาบล ประกอบด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล 1 คน
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล 1 คน เลขานุการฯ 1 คน และ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลหมู่บ้านละ 2 คน (จานวน 17 หมู่บ้าน) คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลไม่เกิน 2 คน และเลขานุการคณะผู้บริหาร 1 คน พนักงานส่วน
ตาบล ประกอบด้วย ปลัด องค์การบริหารส่วนตาบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล หัวหน้าสานักปลัด
ผู้อานวยการกองคลัง ผู้อานวยการกองช่าง ผู้อานวยการกองการศึกษา ฯ และพนักงานจ้าง
แบ่งเป็นส่วนราชการดังนี้
- สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่เกี่ย วกับการบริหารงานทั่วไป งานธุรการ
งานการเจ้า หน้า ที่ งานตราข้อบังคับ งานแผนพั ฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล งานจั ดทางบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
- กองคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี งานพัสดุและทรัพย์สิน การจัดทางบทรัพย์สิน
หนี้สิน โครงการเงินสะสม งานการจั ดทาบัญ ชีทุกประเภท งานทะเบีย นคุมรายได้ รายจ่ า ย ทรัพ ย์ สิน
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
- กองช่าง มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารวจ ออกแบบ เขียนแบบถนนอาคาร สะพานแหล่งน้า งานการ
ประมาณการค่ า ใช้ จ่ า ยโครงการ งานควบคุ ม อาคารตามพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ.2522
งานก่อสร้าง งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
อานาจหน้าที่
การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลวังม่วง นั้นเป็นการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ
ร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหา ร่วมสร้าง ร่วมจัดทาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลวังม่วง ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ในทุกด้าน การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลวังม่วง
จะสมบู รณ์ได้ จ าเป็นต้อ งอาศั ย ความร่วมมือของชุมชน ในพื้ นที่ที่เ กิดความตระหนัก ร่วมกั นแก้ไ ขปัญ หา
และความเข้าใจในแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง องค์การบริหารส่วนตาบลวังม่วง ยังได้เน้นให้คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกกลุ่ม ทุกวัยของประชากร นอกจากนั้นยังได้เน้นการส่งเสริม และสนับสนุน
ให้การศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน และพัฒนาเยาวชนให้พร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพโดยยึดกรอบแนวทางใน
การจั ดระเบีย บการศึก ษา ส่ว นด้ า นพั ฒ นาอาชีพ นั้ น จะเน้ นพั ฒนาเศรษฐกิจ ชุม ชนพึ่ ง ตนเองในท้ องถิ่ น
และเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยส่วนร่วม

-2การวิเคราะห์ภารกิจ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2542 และรวบรวมกฎหมายอื่ น ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล
ใช้เทคนิค SWOT เข้ามาช่วย ทั้งนี้เพื่อให้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตาบล มีอานาจหน้าที่ ที่จะเข้าไป
ดาเนินการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนได้อย่ างไร โดยวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ในการดาเนิน การตามภารกิจตามหลัก SWOT องค์การบริหารส่วนตาบลวังม่วง
ก าหนดวิ ธี ก ารด าเนิ น การตามภารกิ จ สอดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ แห่ ง ชาติ แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด
แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้สามารถ
วิเคราะห์ภารกิจให้ตรงกับสภาพปัญหา โดยสามารถกาหนดแบ่งภารกิจได้เป็น 7 ด้าน ซึ่งภารกิจดังกล่าวถูก
กาหนดอยู่ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และตามพระราชบัญญัติ
กาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดังนี้
5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น
1. การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางน้า
2. การสร้างและบารุงรักษาทางบกและทางน้าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
3. การขนส่งมวลชนและการวินาศกรรมจราจร
4. การสาธารณูปการ
5. การจัดให้มีและการบารุงทางน้าและทางบก
6. การจัดให้มีและบารุงทางระบายน้า
7. การจัดให้มีน้าสะอาดหรือการประปา
8. การจัดให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
9. การจัดให้มีและการบารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
5.2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น
1. การจัดการศึกษา
2. การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและการควบคุมโรคติดต่อ
3. การป้องกัน การบาบัดโรค และการจัดตั้งและบารุงสถานพยาบาล
4. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
5. การรักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ
6. การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์
7. การจัดให้มีสุสานและฌาปนสถาน
8. การจัดให้มีการบารุงสถานที่สาหรับนักกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ สวนสัตว์
ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมราษฎร
9. การบารุงและส่งเสริมการทามาหากินของราษฎร
5.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และลัทธิเสรีภาพของประชาชน
2. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. การจัดให้ระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด
4. การรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในเขตสภาตาบล

-35.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่กี่ยวข้อง ดังนี้
1. การจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด
ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
2. การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง
3. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
4. การพานิชย์ การส่งเสริมการลงทุนและการทากิจกรรมไม่ว่าจะดาเนินการเองหรือร่วมกับ
บุคคลอื่นหรือจากสหการ
5.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. การคุ้มครอง ดูแลและบารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. การจัดตั้งและการดูแลระบบบาบัดน้าเสียรวม
3. การกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
4. การกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
5. การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ
5.6 ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. การจัดการศึกษา
2. บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
3. การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
4. การจัดให้มีพิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ
5. การศึกษา การทานุบารุงศาสนา และการส่งเสริมวัฒนธรรม
-45.7 ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. สนั บ สนุ น สภาตาบลและองค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งงถิ่ นอื่ น ในการพั ฒ นาท้ องถิ่ น สนั บสนุ น หรื อ
ช่วยเหลือส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
2. ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตาบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
3. การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตาบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
4. การให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสากิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น

ภารกิจทั้ง 7 ด้าน ตามกฎหมายกาหนดให้อานาจองค์การบริหารส่วนตาบล สามารถจะแก้ไข
ปั ญ หาขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลวั ง ม่ ว ง ได้ เ ป็ น อย่ า งดี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
โดยคานึงถึงความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ ประกอบด้วยการดาเนินการขององค์การบริหารส่วน
ตาบล จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาตาบล นโยบายของรัฐบาล
และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลเป็นสาคัญ
หมายเหตุ : มาตรา 66,67,68 หมายถึง ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ.2543 มาตรา 16 หมายถึง พระราชบัญญั ติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
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6. ภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะดาเนินการ
องค์การบริหารส่วนตาบลวังม่วง มีภารกิจหลัก และภารกิจรอง ที่จะต้องดาเนินการดังนี้
ภารกิจหลัก
1. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
2. การพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการ
3. การส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
5. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6. การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข
7. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
8. การพัฒนาเด็กและเยาวชน
9. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร
10. การพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
11. การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ภารกิจรอง
1. การฟื้นฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
2. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
3. การสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือนและเศรษฐกิจชุมชน
4. การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กกาพร้า และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
5. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว
6. การสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ปฏิบัติตาม
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548และที่
แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2541
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535. แก้ไข
เพิม่ เติม (ฉบับที 9) พ.ศ. 2553

-5ค. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลวังม่วง ถนนวังม่วง – ซับสนุ่น หมู่ที่ 5 ตาบลวังม่วง อาเภอวังม่วง
จังหวัดสระบุรี 18220 โทรศัพท์ 036-730691 โทรสาร 036-730691
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559

(นายมานะชัย สุนันตา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังม่วง

