
๑๖ 

 

         ๖. ภารกิจหลักและภารกิจรองที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา มีภารกิจหลัก และภารกิจรอง ต้องด าเนินการดังนี้ 
 ภารกิจหลัก 

๑) การจัดหาแหล่งน้ าให้ทั่วถึง 
๒) การส่งเสริมการเกษตรและอาชีพให้แก่ประชาชน 
๓) การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๔) การดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน 
๕) การบริการด้านสาธารณสุขข้ันพื้นฐานอย่างทั่วถึง 
๖) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 
 

         ภารกิจรอง 
๑. การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
๒. การฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและส่งเสริมประเพณี 
๓. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
๔. การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

 
 
วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) 
       1. วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา  
  “หนองศาลาเป็นชุมชนน่าอยู่  ชุมชนมีส่วนร่วม คุณภาพชีวิตดี การคมนาคมสะดวกระบบสาธารณูปโภค
ครบครัน การบริหารจัดการที่ดี มีระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงและยั่งยืน พร้อมก้าวสู่ ASEAN” 
 

พันธกิจ (Mission) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
๒. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 
๓. พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง 
 
 
๔. ส่งเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
๕. พัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ 
๖. เสริมสร้างความสมานฉันท์แก่ชุมชน 
๗. บริหารงานให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
๘. สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 
 



๑๗ 

 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 
 เพ่ือให้การด าเนินการบรรลุตามจุดมุ่งหมายหรือวิสัยทัศน์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
ศาลา จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาให้มีความครอบคลุม สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความ
ต้องการ  ศักยภาพและอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา ดังนี้ 
 

 นโยบายการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา 
 ๑. ด้านแหล่งน  า 
  โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
  ๑.๑ ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับประชาชนได้อุปโภค บริโภค โดยการพัฒนาแหล่งน้ า
ที่มีอยู่เดิมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและจัดหาแหล่งน้ าใหม่ตามความเหมาะสม 
 ๒. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
  ๒.๑ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 
  ๒.๒ ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ ทั้งในระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัย 
  ๒.๓ สนับสนุนการพัฒนาด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนทุกโรงในเขตต าบล 
  ๒.๔ ส่งเสริมกิจกรรมและสนับสนุนด้านการศาสนา 
  ๒.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
           ๓. นโยบายด้านโครงสร้างพื นฐาน 
  โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
  ๓.๑ พัฒนาระบบการ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาสาธารณูปโภคต่างๆ การขยายเขตไฟฟ้า
และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ ประชาชนมีไฟฟ้าในครัวเรือนใช้ตามความเหมาะสม 
  ๓.๒ สร้างและบ ารุงรักษาถนนทุกสาย ทั้งเส้นทางสายหลักและเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน โดยจะ
ปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี 
  ๓.๓ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบน้ าเ พ่ืออุปโภค บริโภค ให้ครอบคลุมทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
 ๔. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
  โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
  ๔.๑ สนับสนุน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เติบโตและเข้มแข็งเพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุ่มให้มี
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
  ๔.๒ สนับสนุน ส่งเสริมด้านการเกษตร กระบวนการเรียนรู้ภาคการเกษตร โดยการใช้เกษตร
อินทรีย์ 
  ๔.๓ สร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน 
  ๔.๔ ส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๕. นโยบายด้านสังคม 
  โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
  ๕.๑ ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีของประชาชนในต าบล 
  ๕.๒ ส่งเสริมการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความอบอุ่นให้แก่ครอบครัว 



๑๘ 

 

  ๕.๓ ป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากพ้ืนที่ ประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันป้องกันและแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิดเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่สถาบันครอบครัว 
  ๕.๔ สนับสนุนกิจกรรมสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในต าบล 
  ๕.๕ ส่งเสริม สนับสนุน อ านวยความสะดวกแก่การด าเนินงานด้านสวัสดิการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพ่ึงตนเองได้ รวมทั้งได้รับการช่วยเหลือ
และได้รับการบริการอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
  ๕.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาและลานกีฬาหมู่บ้านเพ่ือสุขภาพอนามัยที่ดีของ
ประชาชน ให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬา เพื่อก่อให้เกิดความรัก
ความสามัคคีและปลูกฝังค่านิยมท่ีดีต่อการกีฬา 
 ๖. นโยบายด้านสาธารณสุข 
  โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
  ๖.๑ ส่งเสริมระบบสาธารณสุขมูลฐานให้มีความเข้มแข็ง 
  ๖.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆพร้อมทั้งป้องกัน
โรคติดต่อ รวมทั้งสามารถปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้ 
  ๖.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ส่งเสริมให้มีการออกก าลังกาย 
 ๗. นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 
  ๗.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกๆด้าน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นพร้อม
ทั้งได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ติดตามตรวจสอบการท างาน 
  ๗.๒ พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร โดยการส่งเสริมให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน เน้นการท างานเป็นทีมโดยยึดผลส าเร็จของ
งานและความพึงพอใจของประชาชนเป็นที่ตั้ง 
  ๗.๓ สร้างระบบการบริหารการจัดการที่ดี โดยเน้นการบริหารราชการเพ่ือประโยชน์โดยรวม
ของประชาชนเป็นหลัก ในการให้บริการประชาชนจะต้องสะดวก รวดเร็วและถูกต้องเป็นที่ประทับใจต่อ
ประชาชนที่มารับบริการ 
  ๗.๔ บริหารงบประมาณด้วยความประหยัดและโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ยุติธรรม มีการ
ตรวจสอบจากภาคประชาชน 
  ๗.๕ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ มีการติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารระหว่างองค์การบริหาร
ส่วนต าบลกับประชาชนอย่างทั่วถึง โดยผ่านทางสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบถึงข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลาอย่างทั่วถึง 

๘. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
  ๘.๑ การสร้างจิตส านึกและตระหนักในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๘.๒ สนับสนุนส่งเสริมอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้มีการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 
  ๘.๓ ส่งเสริมกิจกรรมปลูกไม้ริมทางและที่สาธารณะ 
  ๘.๔ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในต าบลให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ 



๑๙ 

 

 
นโยบายการพัฒนาจังหวดั 

         วิสัยทัศน์ของจังหวัด 
“เมืองเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และเมืองน่าอยู่น่ากิน น่าเที่ยวระดับประเทศ” 

   พันธกิจ 
  1. เสริมสร้างขีดความสามารถของจังหวัดรองรับการแข่งขัน รองรับการพัฒนาตามทิศทาง 
การพัฒนาประเทศไทยที่มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

2. เสริมสร้างความพร้อมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เข้มแข็ง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และสร้างรายได้สู่ชุมชน สร้างงาน อาชีพแก่ประชาชน สร้างเศรษฐกิจจังหวัด 

3. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการเกษตร และเกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าแบบ 
ครบวงจรให้มีศักยภาพในการผลิตที่มีคุณภาพ 

4. เสริมสร้างสังคมคุณภาพ ให้มีสุขภาวะ เรียนรู้ และปรับตัวได้อย่างมีศักยภาพในการ
จัดการ 

ตนเองเป็นชุมชนพอเพียง ประชาชนมีความมั่งคงในชีวิตเป็นชุมชน ปลอดภัย อบอุ่น น่าอยู่ 
5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ โดยการมีส่วนร่วม 

ของทุกภาคส่วน 
6. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการคมนาคม และระบบโลจิสติกส์รองรับการพัฒนา 

เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต 
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย ธรรมาภิบาล พัฒนาขีด 

สมรรถนะ บุคลากรภาครัฐทุกระดับให้มีความพร้อมรองรับยุทธศาสตร์จังหวัด และทิศทางในการพัฒนา
ประเทศ 

 

เป้าประสงค์ของจังหวัด  (Goal) 
1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยระดับจังหวัดในด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การค้า 

การลงทุน เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
2. จังหวัดเพชรบุรีสามารถรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุล ระหว่าง 

การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่าง ยั่งยืนและเป็นธรรม ขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม มีขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประสิทธิภาพและ 
ธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการน้ าให้สมดุล 

3. ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Social-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน การศึกษาและการเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาคุณภาพ สถาบันทางสังคมมี
ความเข้มแข็งเป็นฐานรากท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาคน 

4. การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน บริการทางสังคมมีคุณภาพ และมี 
การกระจายอย่างทั่วถึง 

5. การบริหารงานภาครัฐทุกระดับของจังหวัดเพชรบุรีโปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ 
และประชาชนมีส่วนร่วมขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 

  



๒๐ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด (Strategic  Issues) 

                    ๑. การเสริมสร้างความม่ันคงสันติสุข และสังคมคุณภาพที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของ 
                        เศรษฐกิจพอเพียง 

๒. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
                    ๓. การเสริมสร้างความม่ันคงทางอาหาร และให้เติบโตจากฐานการเกษตรแบบครบวงจร 
                    ๔. การพัฒนาเมืองการค้าการผลิต การบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 

แนวทางการพัฒนาจังหวัด   
  ๑. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ด้านการผลิต และการแปรรูปสินค้าประมงและเกษตร 
  ๒. พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานเพ่ือการส่งออก 
  ๓. ส่งเสริมและขยายก าลังการผลิตอุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
  ๔. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด (Routing) 
  ๕. พัฒนาการตลาดและส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
  ๖. ปรับปรุง/พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
  ๗. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก เส้นทางคมนาคม เชื่อมโยงจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดพัฒนาการตลาดและส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
  ๘. พัฒนาด้านการบริการที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวและเสริมสร้างระบบรักษาความ
ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว 
  ๙. การพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการ 
  ๑๐. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลแบบบูรณาการ 
  ๑๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
  ๑๒. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเชิงรุก 
 
  ๑๓. ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ภาครัฐทุกข้ันตอน 
  ๑๔. ปรับปรุงกระบวนงานบริการให้มีประสิทธิภาพ 
  ๑๕. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  ๑๖. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ทันสมัยและต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 

         ๗.สรุปปัญหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
      องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง   ได้ก าหนด
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น ๔ ส่วนราชการได้แก่  
  ๑.  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๒.  กองคลัง   
  ๓.  กองช่าง 
  ๔.  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   
 

ทั้งนี้  กรอบอัตราก าลัง ๓ ปีเดิม มีพนักงานส่วนต าบล ๑๕ อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ  
จ านวน  11  อัตรา  พนักงานจ้างทั่วไป จ านวน  ๗  อัตรา  รวมก าหนดต าแหน่งเกี่ยวกับบุคลากรทั้งสิ้น 
จ านวน  33  อัตรา  และที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา มีภารกิจและปริมาณงานที่เพ่ิมมาก
ขึ้นประกอบกับบุคลากรที่มีอยู่ก็ไม่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในต าแหน่งหน้าที่เช่น งานบริหารงานบุคคล จึง
ปฏิบัติหน้าที่ไม่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  จึงมีความจ าเป็นในการก าหนดต าแหน่งขึ้นใหม่ แต่ไม่เกิน
ภาระค่าใช้จ่ายด้านบริหารงานบุคคล ๔๐% ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
   
         ๘.โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
     ๘.๑  จากสภาพปัญหาและภารกิจหลัก ภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา  
จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. ๒๕๔๒  จึงก าหนดโครงสร้างและก าหนดต าแหน่งของพนักงานส่วน
ต าบลให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว  และในระยะแรกการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการด าเนินการ
ตามภารกิจนั้น  อาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่ในงานหรือก าหนดเป็นฝ่าย  และในระยะต่อไปเมื่อมีการด าเนินการ
ตามภารกิจนั้น  และองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่าภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอ  ก็อาจพิจารณา
ตั้งเป็นส่วนต่อไป  ดังนี้ 
 
 


