
ส่วนที่ ส่วนที่ 11  
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน  

 
1. ด้านกายภาพ 

1.2 ที่ตั้งของต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  2 มีนาคม พ.ศ. 2538 โดยประกาศ

กระทรวงมหาดไทยตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  ตั้งอยู่เลขที่ 85 หมู่ที่ 3 
ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 เป็นอาคารที่ท าการ 2 ชั้น มีรั้วล้อมรอบ การคมนาคม
สะดวก ระยะทางห่างจากที่ว่าการอ าเภอพุทธมณฑล ประมาณ 3 กิโลเมตร ติดต่อกับต าบลใกล้เคียงดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดเขตต าบลคลองโยง   อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
  ทิศตะวันออก  ติดเขตต าบลศาลากลาง   อ าเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 

และต าบลบ้านใหม่  อ าเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
ทิศใต้  ติดเขตต าบลบางเตย   อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
ทิศตะวันตก  ติดเขตต าบลมหาสวัสดิ์   อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา มีเขตรับผิดชอบเนื้อท่ีประมาณ  18.73 ตารางกิโลเมตร  

หรือ 11,706.25 ไร่ 
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา (ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ)่  
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ตั้ งอยู่ เลขที่  85  หมู่ที่  3  ต าบลศาลายา  อ าเภอ

พุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  
-  โทรศัพท์  02 - 4313434 , 034 - 246682  
-  โทรสาร  02 - 4313434 , 034 - 246682 

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม อากาศร้อนชื้น มีแหล่งน้ าธรรมชาติและมีล าคลอง 8 คลอง สภาพดินเป็นดิน

เหนียว อุ้มน้ าได้ดี พ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท าการเกษตร 
 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิอากาศ มี 3 ฤดู อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 31 องศาเซลเซียส 
1.4 ลักษณะของดิน 

ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินนา เกิดจากการตกตะกอนบริเวณลุ่มน้ าท่าจีนและลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา 
คุณภาพของดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการท านา สวนผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ 

1.5  ลักษณะของแหล่งน้ า 
แหล่งน้ าธรรมชาติ  
1.5.1  คลองชลประทานสายหลัก จ านวน 4 คลอง อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ดังนี้  

- คลองมหาสวัสดิ์  ความยาว 1,894  เมตร 
- คลองทวีวัฒนา ความยาว 3,427  เมตร 
- คลองโยง ความยาว 3,120  เมตร 
- คลองบางเตย ความยาว 932 เมตร 

1.5.2 คลองซอย จ านวน 4 คลอง ได้แก่ 
- คลองตาหลี (เชื่อมระหว่างคลองมหาสวัสดิ์กับคลองโยง) ความยาว 2,883 เมตร 
- คลองตาเปล่ง (เชื่อมระหว่างคลองมหาสวัสดิ์กับคลองโยง) ความยาว 2,918เมตร 
- คลองตาพริ้ง (เชื่อมระหว่างคลองมหาสวัสดิ์กับคลองโยง)ความยาว 3,236เมตร 
- คลองตาคง (สาขาย่อยของคลองบางเตย) ความยาว 1,406 เมตร 

1.6 ลักษณะของไมแ้ละป่าไม้ 
  ในเขตต าบลศาลายาไม่มีปุาไม้  
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2. ด้านการเมือง/การปกครอง  
2.1 เขตการปกครอง 

องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ประกอบด้วยหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน ซึ่งหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลศาลายา หมู่ที่ 1 – 5 ดังนี้ 

หมู่ที่ 1 บ้านวัดสุวรรณ 
หมู่ที่ 2 บ้านคลองโยง 
หมู่ที่ 3 บ้านหนองแค  (มีบางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลต าบลศาลายา) 
หมู่ที่ 4 บ้านตาพิน  (มีบางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลต าบลศาลายา) 
หมู่ที่ 5 บ้านสาลวัน  (มีบางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลต าบลศาลายา) 

2.2 การเลือกตั้ง 
จ านวนผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ (ข้อมูลเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559) 
- จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  7,083 คน 
- จ านวนผู้มาใช้สิทธิ 4,064 คน คิดเป็นร้อยละ 57.08  

3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

ล าดับที่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร 

ครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

บ้านวัดสุวรรณ 
บ้านคลองโยง 
บ้านหนองแค 
บ้านตาพิน 
บ้านสาลวัน 

957 
1,286 
271 
82 

1,596 

1,105 
1,419 
314 
69 

1,945 

2,062 
2,705 
585 
151 

3,541 

1,393 
1,175 
573 
65 

2,587 
รวม 4,192 4,852 9,044 5,793 

ข้อมูล : ส านักทะเบียนอ าเภอพุทธมณฑล ( ณ  30 กันยายน 2559) 
 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

แบ่งตามช่วงอายุ จ านวน 
0 - 3 ปี 381  คน 
4 - 6 ปี 326 คน 
7 - 10 ปี 417 คน 
11 - 13 ปี 315 คน 
14 - 16 ปี 297 คน 
17 - 20 ปี 509 คน 
21 - 30 ปี 1,184 คน 
31 - 40 ปี 1,466 คน 
41 - 50 ปี 1,604 คน 
51 - 60 ปี 1,395 คน 
60 ปีขึ้นไป 1,150 คน 

ข้อมูล : ส านักทะเบียนอ าเภอพุทธมณฑล ( ณ  30 กันยายน 2559) 
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4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 

1. การศึกษาปฐมวัย 4 แห่ง ได้แก่  
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา(บ้านวัดสุวรรณ)  พ้ืนที่ตั้ง หมู่ที่ 1 

  มีครู  จ านวน  1  คน  ได้แก่  นางสาวเกศินี  เกิดทรัพย์  และมีผู้ดูแลเด็ก จ านวน 2 คน ได้แก่ 
นางสาวนุชจารี  ไทยเจริญ และนางสาวศิริพร  เจริญไชยศรี มีนักเรียน จ านวน 53 คน 

- โรงเรียนอนุบาลเอ้ือเพชร       พ้ืนที่ตั้ง หมู่ที่ 3  
ผู้อ านวยการโรงเรียนชื่อ อาจารย์ปราณี  เอื้อเกิดอารีย์   

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ศาลายา     พ้ืนที่ตั้ง หมู่ที่ 5 
มีผู้ดูแลเด็ก  จ านวน 3 คน  ได้แก่  นางสาวเสาวลักษณ์  โฉมฉาย, นางสาวสุนารี  วงษา และนางสาว

รุ่งอรุณ  วิลาศ มีนักเรียน จ านวน 43 คน 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านมหามงคล2    พ้ืนที่ตั้ง หมู่ที่ 5 

มีผู้ดูแลเด็ก  จ านวน  5  คน  มีนักเรียน จ านวน 20  คน 
2. โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง ได้แก่ 

- โรงเรียนวัดสุวรรณาราม (ดีราษฎร์รังสฤษฏิ์)    พ้ืนที่ตั้ง หมู่ที่ 1  
ผู้อ านวยการโรงเรียนชื่อ นายบุญชู  สวัสดิ์ตาล  มีนักเรียน จ านวน 195 คน 

- โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล          พ้ืนที่ตั้ง หมู่ที่ 5 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชื่อ นายช านาญ  ทัดมาลี  มีนักเรียน จ านวน  1,431  คน 

3. โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง 
- โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม)  พ้ืนที่ตั้ง หมู่ที่ 5 

ผู้อ านวยการโรงเรียนชื่อ นายนพดล  เด่นดวง   มีนักเรียน จ านวน 2,300 คน 
4. กศน. (วิทยาลัยในวัง)        พ้ืนที่ตั้ง หมู่ที่ 5 

- ผู้อ านวยการโรงเรียนชื่อ ผอ.วุฒิศักดิ์  เสนาเมือง  มีนักเรียน จ านวน  50 คน 
5. กาญนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง      พ้ืนที่ตั้ง หมู่ที่ 5 

- ผู้อ านวยการโรงเรียนชื่อ ผอ.จิตรา  อนุกูลเรืองกิตติ์  มีนักเรียน จ านวน  1,600 คน 
6. มหาวิทยาลัย 1 แห่ง 

- มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย      พ้ืนที่ตั้ง หมู่ที่ 1 
อธิการบดี ชื่อ พระราชบัณฑิต  มีนักศึกษา จ านวน  1,300  คน 

4.2 สาธารณสุข 
สถานที่ส าหรับให้บริการประชาชนด้านการรักษาพยาบาลและสุขภาพอนามัยดังนี้ 
1. โรงพยาบาลพุทธมณฑล  ขนาด 30 เตียง หมู่ที่ 1  

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพุทธมณฑล ชื่อ  นายชัช  จันทร์งาม 
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวัดสุวรรณ หมู่ที่ 1 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวัดสุวรรณ ชื่อ นายบรรเจิด  รูปสูง 
3. ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  จ านวน 1 แห่ง หมู่ที่ 5 

4.3 อาชญากรรม 
องค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน และ

ท าลายทรัพย์สินของราชการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ด าเนินการปูองกันการเกิดเหตุดังกล่าว จากการส ารวจ
ข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน วิธีการ
แก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด คือ
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การติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุด
หลายวันเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  

4.4 ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรพุทธมณฑลได้แจ้ง

ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีผู้ที่ติดยาเสพติด เหตุผลก็
เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า ประชาชน หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่
เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ 
การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือ
ต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

4.5 การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

1) ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ปุวยเอดส์   
จ านวนผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์  ท่ีรับเบี้ยยังชีพ 

หมู่ที่ 
งบรัฐบาล งบ อบต. 

เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ เบี้ยผู้ป่วยเอดส์ 
1 327 15 1 
2 193 11 2 
3 66 5 - 
4 2 - - 
5 340 8 1 

รวม 928 39 4 
(ท่ีมา : ฝุายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ) 

2) รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
3) ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
4) ต้ังโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง  

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้ 

5.1 การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟูา ปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟูาส่อง

สว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการ ให้ติดตั้ง
ไฟฟูาส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ องค์การบริหารส่วนต าบลจึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การ
แก้ปัญหา คือ ประสานความร่วมมือกันในหลาย ๆ ฝุาย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะ
ด าเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  

5.2 การประปา 
- ใช้บริการน้ าประปาบาดาลขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
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แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น  

ล าดับ สถานที ่ เจ้าของที่ดิน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ 
หน่วยราชการ

ก่อสร้าง 
1 บ้านวัดสุวรรณ(30ม3) มอบเป็นที่สาธารณะ 1 ศาลายา พุทธมณฑล อบต.ศาลายา 

2 บ้านวัดสุวรรณ(27 ลบ.ม.) มอบเป็นที่สาธารณะ 1 ศาลายา พุทธมณฑล รพช.จ.นครปฐม 

3 บ้านคลองโยง (30ม3) มอบเป็นที่สาธารณะ 2 ศาลายา พุทธมณฑล คพจ. 

4 บ้านหนองแค มอบเป็นที่สาธารณะ 3 ศาลายา พุทธมณฑล อบต.ศาลายา 

5 บ้านลุงพริ้ง(ข้างหมู่บ้านมามงคล2) มอบเป็นที่สาธารณะ 5 ศาลายา พุทธมณฑล อบต.ศาลายา 

- ใช้บริการน้ าประปาของการประปาภูมิภาค 
5.3 โทรศัพท์ 

(1) ตู้โทรศัพท์สาธารณะ     จ านวน   30      ตู้ 
 (2) โทรศัพท์บ้าน      จ านวน    90  เปอร์เซ็นต์ 
 (3) บริการอินเตอร์เน็ตฟรี     จ านวน     1      แห่ง 
5.4 ไปรณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

(1) ใช้บริการไปรษณีย์พุทธมณฑล 
5.5  เส้นทางคมนาคม 

การคมนาคมติดต่อระหว่างหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียง สามารถติดต่อ ได้โดยทางรถยนต์ส่วนตัว 
รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน มีทั้งถนนลูกรัง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ดั้งนี้ 

5.5.1 ถนนสายหลัก 3 เส้นทาง อยู่ในความรับผิดชอบของทางหลวงชนบทจังหวัดนครปฐม  
 นฐ. 3004 ศาลายา – นครชัยศรี ระยะทางในเขตรับผิดชอบ 1,877 เมตร 
- นฐ. 4006 ศาลายา – บางภาษี ระยะทางในเขตรับผิดชอบ 3,388 เมตร 
- นฐ. 5035 เทพนิมิต – ลานตากฟูา ระยะทางในเขตรับผิดชอบ 2,870 เมตร 

5.5.2 ถนนสายส าคัญที่มีการจราจรหนาแน่น เนื่องจากเป็นทางลัดจากการจราจรเพ่ือเข้าสู่
กรุงเทพมหานคร จ านวน 3 เส้นทาง อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ได้แก่ 

- ถนนดาวทอง 2 (เส้นทางลัดจากถนน นฐ. 6035 เทพนิมิต – ลานตากฟูา ไปถนนพุทธมณฑล
สาย 5) ระยะทาง 2,395 เมตร 

- ถนนองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา (เส้นทางลัดจากถนน นฐ. 4006 ศาลายา – บางภาษี ไป
ถนนพุทธมณฑลสาย 5) ระยะทางในเขตรับผิดชอบ 2,491 เมตร 

- ถนนเฉลิมนิเวศน์ 1 (เส้นทางลัดจากถนน นฐ. 6035 เทพนิมิต – ลานตากฟูา ไปถนนพุทธ
มณฑลสาย 5) ระยะทางในเขตรับผิดชอบ 1,978 เมตร 

5.5.3 ถนนที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  
จ านวน 5 เส้นทาง ได้แก่ 

- ถนนศาลายา – บางเตย ระยะทาง 718 เมตร 
- ถนนดาวทอง 1 ระยะทาง 1,677 เมตร 
- ถนนเลียบคลองตาหลี ระยะทาง 2,871 เมตร 
- ถนนเมตตาอรุณ 6 ระยะทาง 2,057 เมตร 

5.5.4 ถนนทางเข้าสถานที่ส าคัญหรือแหล่งท่องเที่ยว อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ต าบลศาลายา จ านวน 3 เส้นทาง ได้แก่ 

- ถนนเลียบคลองมหาสวัสดิ์ ระยะทาง 1,888 เมตร 
- ถนนทางเข้าสถาบันแม่ชีไทย (ร.พ.พุทธมณฑล) ระยะทาง 848 เมตร 
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- ถนนทางเข้าวัดสุวรรณาราม ระยะทาง 679 เมตร 
- ถนนทางเข้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวัดสุวรรณ ระยะทาง 91 เมตร 

5.5.5 ถนนเส้นหลักภายในหมู่บ้าน อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา จ านวน 
8 เส้นทาง ได้แก่ 

- ถนนเลียบทางรถไฟ ระยะทาง 1,343 เมตร 
- ซอยสุวรรณดี ระยะทาง 1,200 เมตร 
- ถนนเฉลิมนิเวศน์ 2 ระยะทาง 1,978 เมตร 
- ถนนทางเข้าชุมชนคลองตาหลี หมู่ที่ 1 ระยะทาง 796 เมตร 
- ถนนเมตตาอรุณ 1 ระยะทาง 1,651 เมตร 
- ซอยลุงบุญ ระยะทาง 1,234 เมตร 
- ซอยสุวรรณา ระยะทาง 1,295 เมตร 
- ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา ระยะทาง 721 เมตร 

5.5.6 ถนนภายในหมู่บ้าน อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  จ านวน 11 สาย ได้แก ่
- ถนนทางเข้าชุมชนคลองตาคง ระยะทาง 929 เมตร 
- ถนนทางเข้าหมู่บ้านศาลายา 1 ระยะทาง 284 เมตร 
- ถนนภายในชุมชนหลังราชมงคล จ านวน 3 ซอย ระยะทางรวม 591 เมตร 
- ถนนชุมชนนุกูลอุทิศ จ านวน 5 ซอย ระยะทางรวม 980 เมตร 
- ถนนภายในชุมชนคลองตาหลี หมู่ที่ 2 ซอยนายยันต์ ระยะทางรวม 600 เมตร ,  
    หมู่ที่ 2 ฝั่งเหนือ ระยะทางรวม 650 เมตร 
- ซอยอาภา ระยะทาง 403 เมตร 
- ซอยคลองตาพริ้ง ระยะทาง 427 เมตร 
- ซอยภารดี ระยะทาง 431 เมตร 
- ซอยภายในชุมชนบ้านหนองแค หมู่3 จ านวน 14 ซอย ระยะทางรวม 2,212เมตร 
- ซอยสานฝัน ระยะทาง 127 เมตร 
- ซอยซียูอพาร์ทเม้นท์ ระยะทาง 127 เมตร 
- ซอยเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศาลายา หมู่ที่ 2 ระยะทาง 150 เมตร 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 อาชีพ 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ประชากรประกอบอาชีพหลัก ได้แก่ท าการเกษตร  (ท านาและสวน) 

อาชีพรองลงมาได้แก่รับจ้าง ค้าขาย รับราชการ เป็นต้น 
6.2 การบริการ 
หน่วยงานธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

ที ่ หน่วยธุรกิจ จ านวน/แห่ง 
1 
2 
3 
4 
5 
 
6 
7 

โรงแรม (เดอะ รอยัลเจมส์ ลอดจ์ 2000) 
สนามกอล์ฟ 
ปั๊มน้ ามันและก๊าซ 
โรงงานอุตสาหกรรม (ขนาดเล็ก, กลาง, ใหญ่) 
ร้านซ่อมท่อไอเสีย,ซ่อมรถยนต์หรือเก่ียวกับการซ่อมรถยนต์ทุกประเภท,จ าหน่าย
อะไหล่รถยนต์      
ร้านขายของเบ็ดเตล็ด 
ร้านขายอาหาร 

1 
1 
1 
28 
12 
 

38 
19 
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8 
9 
10 
11 
12 
13 

ร้านวัสดุก่อสร้าง, อุปกรณ์ไฟฟูา, อลูมิเนียมและเหล็ก 
อพาร์ทเมนต์ 
ห้องแถวให้เช่า, บ้านให้เช่า และอาคารพาณิชย์ให้เช่า 
โกดังให้เช่า 
ร้านจ าหน่ายรถจักรยานยนต์, อะไหล่รถจักรยานยนต์ และซ่อมจักรยานยนต์ 
โกดังเก็บสินค้า 

18 
7 
72 
3 
5 
5 

      
ที ่ หน่วยธุรกิจ จ านวน/แห่ง 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

ร้านรับ-ซื้อขายของเก่า 
ร้านสะดวกซ้ือ 
โรงเรียนอนุบาลเอกชนและโรงเรียนสอนพิเศษ 
สถานีไฟฟูา 
โรงสีข้าว 
ตลาดนัด 
โรงแรมรายวัน 
อ่ืน ๆ 

4 
6 
2 
2 
1 
1 
1 
49 

รวม 276 
  ที่มา : กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559) 

6.3 การท่องเที่ยว   
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรล่องเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์ หมู่ที่ 1  

6.4 อุตสาหกรรม 
โรงงานอุตสาหกรรม            จ านวน    28  แห่ง  ได้แก่  
1. โรงงานแต่งรถยนต์   
2. โรงงานผลิตถุงพลาสติก  
3. โรงปั๊มพระ  
4. โรงงานผลิตยา บริษัท โรงงานเภสัชกรรมเกร็ทเตอร์ฟาม่า จ ากัด   
5. โรงเก็บของ บริษัท เชสเอ็นเตอร์ไพรส์  (สยาม) จ ากัด   
6. โรงงานผลิตเทียนไข บริษัท ลี้วัฒนาพุทธภัณฑ์ จ ากัด   
7. โรงงานผลิตตุ๊กตาเซรามิก บริษัท คลาสเดย์  (ประเทศไทย) จ ากัด   
8. โรงงานคัดแยกกล้วยไม้   
9. โรงตัดผ้า   
10. โรงงานแผ่นเหล็ก โลหะ อลูมิ เนียม   
11. โรงงานผลิตพลาสติก บริษัท วินเนอร์ อินเตอร์พลาส   
12. โรงงานผลิตของใช้พลาสติก บริษัท สกรีนสยาม จ ากัด   
13. บมจ.แฟชั่น พลาสติก   
14. โรงงานผลิตเม็ดสีพลาสติก บริษัท ไฟส์สตาร์คัลเลอร์  จ ากัด   
15. โรงงานปั๊มพระ   
16. หจก.ไทยแสตมป์ เอ็นจิ เนียริ่ ง   
17. โรงงานท าลูกชิ้น   
18. โรงงานผลิตน้ าแข็ง   
19. โรงงานผลิตเครื่องมือแพทย์ บริษัท บดีภัณฑ์ซัพพลาย จ ากัด   
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√ 

20. บริษัทแสงชัยอิควิปเมนท์   
21. โรงงานผลิตเครื่องท าน้ าเย็นและคอยส์  บจก. แสงชัย พรีซีชั่น   
22. โรงงานผลิตชิ้นรูปโลหะและผลิตภัณฑ์เหล็ก  

บริษัท จี เนียสเอ็นจิ เนียริ่ ง จ ากัด  
 

23. โรงงานผลิตกล่องกระดาษ หจก.พงษ์พันธ์ เทรดดิ้ ง   
24. โรงงานผลิตตะขอ   
25. โรงงานผลิตพริกปุน   
26. โรงงานผลิตวัสดุก่อสร้าง บริษัท สยามภัณฑ์ ศาลายา จ ากัด   
27. โรงงานน าเข้า -ส่งออกยางรถยนต์ บริษัท อินนิ เชียล ไทร์   

แอนด์เซสเซอรี่  จ ากัด  
 

28. โรงงานผลิตบะหมี่   
6.5 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
- ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา มีกลุ่มมวลชนที่ตั้งขึ้นเพ่ือส่งเสริมอาชีพให้ ชุมชนมีความ

เข้มแข็งหลายกลุ่ม เช่น  กลุ่มสตรี กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มสตรี กลุ่มกองแม่ของ
แผ่นดิน กลุ่มเกษตรกรนาแล้วและกลุ่มการเกษตร กลุ่มปลูกพืชสมุนไพร กลุ่มผักสวนครัวปลอดสารพิษ กลุ่มกีฬาต้าน
ยาเสพติด กลุ่มอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ า กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

6.6 แรงงาน ส่วนใหญ่เป็นประชากรแฝง 
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน ด้านการเกษตร 
(1) บ้านวัดสุวรรณ หมู่ที่ 1 จ านวนประชากร 1,393 คน ชาย 957 คน หญิง 1,105 คน ครัวเรือน

ทั้งหมด 1,393 ครัวเรือน  มีพ้ืนที่ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก/ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1 ท านา      ในเขตชลประทาน .......57......ครัวเรือน 

……1,080.50…....ไร ่
.....1,000...กก./ไร ่ ......2,630....บาท/ไร ่ ....11,000....บาท/ไร ่

    นอกเขตชลประทาน .................ครัวเรือน 
…………….………..ไร ่

..................กก./ไร ่ ....................บาท/ไร ่ ....................บาท/ไร ่

2.2 ท าสวน สวน......ส้มโอ............... 
 

.......1.....ครัวเรือน 
……..8……………..ไร ่

..1,340......กก./ไร ่ ......4,975....บาท/ไร ่ .....46,900...บาท/ไร ่

สวน....มะพร้าว............ 
 

.......1........ครัวเรือน 
…….1……...………..ไร ่

......180.....กก./ไร ่ ......1,600....บาท/ไร ่ .....38,160...บาท/ไร ่

สวน......กุยช่าย............. 
 

.......5........ครัวเรือน 
…….5.............…..ไร ่

......700.....กก./ไร ่ ..... 3,500....บาท/ไร ่ .....49,000...บาท/ไร ่

2.3 ท าไร่         ไร่อ้อย .................ครัวเรือน 
………………….…..ไร ่

..................กก./ไร ่ ....................บาท/ไร ่ ....................บาท/ไร ่

        ไร่ข้าวโพด .................ครัวเรือน 
…………..........…..ไร ่

..................กก./ไร ่ ....................บาท/ไร ่ ....................บาท/ไร ่

         ไร่มันส าปะหลัง .................ครัวเรือน 
…………..…………..ไร ่

..................กก./ไร ่ ....................บาท/ไร ่ ....................บาท/ไร ่

         อื่น ๆ (โปรดระบุ) 
…….………….. 

.................ครัวเรือน 
………………..……..ไร ่

..................กก./ไร ่ ....................บาท/ไร ่ ....................บาท/ไร ่

2.4 อื่น ๆ      อื่น ๆ (โปรดระบุ) 
…………………………..…….. 

..................ครัวเรือน 
……………….……..ไร ่

..................กก./ไร ่ ....................บาท/ไร ่ ....................บาท/ไร ่

/
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(2) บ้านคลองโยง หมู่ที่  2 จ านวนประชากร 2,705 คน ชาย 1,286 คน หญิง 1,419 คน ครัวเรือน
ทั้งหมด 1,175 ครัวเรือน   มีพ้ืนที่ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร 
จ านวน 

ผลผลิตเฉลี่ย 
(กก/ไร่) 

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

ราคาขายโดยเฉลี่ย 
(บาท/ไร่) 

2.1 ท านา       ในเขตชลประทาน .......47......ครัวเรือน 
……863.25.……….ไร ่

.......969....กก./ไร ่ .....2,630.....บาท/ไร ่ .....11,000...บาท/ไร ่

      นอกเขตชลประทาน .................ครัวเรือน 
…………..…………..ไร ่

..................กก./ไร ่ ....................บาท/ไร ่ ....................บาท/ไร ่

2.2 ท าสวน สวน......กล้วยน้ าว้า........... 
 

........1.......ครัวเรือน 
….….2………….….ไร ่

.......500....กก./ไร ่ .....1,800.....บาท/ไร ่ .......6,000...บาท/ไร ่

สวน................................... 
 

..................ครัวเรือน 
……………….……..ไร ่

..................กก./ไร ่ ....................บาท/ไร ่ ....................บาท/ไร ่

สวน................................... 
 

..................ครัวเรือน 
…….........…………..ไร ่

..................กก./ไร ่ ....................บาท/ไร ่ ....................บาท/ไร ่

สวน…………....................... 
 

..................ครัวเรือน 
…….........…………..ไร ่

..................กก./ไร ่ ....................บาท/ไร ่ ....................บาท/ไร ่

สวน................................... 
 

..................ครัวเรือน 
…….........…………..ไร ่

..................กก./ไร ่ ....................บาท/ไร ่ ....................บาท/ไร ่

สวน…………....................... 
 

..................ครัวเรือน 
…….........…………..ไร ่

..................กก./ไร ่ ....................บาท/ไร ่ ....................บาท/ไร ่

สวน................................... 
 

..................ครัวเรือน 
…….........…………..ไร ่

..................กก./ไร ่ ....................บาท/ไร ่ ....................บาท/ไร ่

2.3 ท าไร่         ไร่อ้อย ..................ครัวเรือน 
…….........…………..ไร ่

..................กก./ไร ่ ....................บาท/ไร ่ ....................บาท/ไร ่

        ไร่ข้าวโพด ..................ครัวเรือน 
…….........…………..ไร ่

..................กก./ไร ่ ....................บาท/ไร ่ ....................บาท/ไร ่

         ไร่มันส าปะหลัง ..................ครัวเรือน 
…….........…………..ไร ่

..................กก./ไร ่ ....................บาท/ไร ่ ....................บาท/ไร ่

         อืน่ ๆ (โปรดระบุ) 
…………..………….. 

..................ครัวเรือน 
…….........…………..ไร ่

..................กก./ไร ่ ....................บาท/ไร ่ ....................บาท/ไร ่

2.4 อื่น ๆ       อื่น ๆ (โปรดระบุ) 
…................................….. 

..................ครัวเรือน 
…….........…………..ไร ่

..................กก./ไร ่ ....................บาท/ไร ่ ....................บาท/ไร ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 



~ 10 ~ 
 

(3) บ้านหนองแค  หมู่ที่ 3 จ านวนประชากร 585 คน ชาย 271 คน หญิง 314 คน ครัวเรือนทั้งหมด 
573 ครัวเรือน  มีพ้ืนที่ท าการเกษตร  ดังนี้ 

 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก/ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1 ท านา       ในเขตชลประทาน ......7.........ครัวเรือน 

……165.50....…..ไร ่
.....1,000...กก./ไร ่ ......2,630....บาท/ไร ่ .....11,000...บาท/ไร ่

      นอกเขตชลประทาน ..................ครัวเรือน 
…………..………....ไร ่

..................กก./ไร ่ ....................บาท/ไร ่ ....................บาท/ไร ่

2.2 ท าสวน สวน................................... 
 

..................ครัวเรือน 
………….......……..ไร ่

..................กก./ไร ่ ....................บาท/ไร ่ ....................บาท/ไร ่

สวน................................... 
 

..................ครัวเรือน 
……...............……..ไร ่

..................กก./ไร ่ ....................บาท/ไร ่ ....................บาท/ไร ่

สวน…………....................... 
 

..................ครัวเรือน 
……...............……..ไร ่

..................กก./ไร ่ ....................บาท/ไร ่ ....................บาท/ไร ่

สวน................................... 
 

..................ครัวเรือน 
……...............……..ไร ่

..................กก./ไร ่ ....................บาท/ไร ่ ....................บาท/ไร ่

สวน…………....................... 
 

..................ครัวเรือน 
……...............……..ไร ่

..................กก./ไร ่ ....................บาท/ไร ่ ....................บาท/ไร ่

สวน................................... 
 

..................ครัวเรือน 
……...............……..ไร ่

..................กก./ไร ่ ....................บาท/ไร ่ ....................บาท/ไร ่

2.3 ท าไร่         ไร่อ้อย ..................ครัวเรือน 
……...............……..ไร ่

..................กก./ไร ่ ....................บาท/ไร ่ ....................บาท/ไร ่

        ไร่ข้าวโพด ..................ครัวเรือน 
……...............……..ไร ่

..................กก./ไร ่ ....................บาท/ไร ่ ....................บาท/ไร ่

         ไร่มันส าปะหลัง ..................ครัวเรือน 
……...............……..ไร ่

..................กก./ไร ่ ....................บาท/ไร ่ ....................บาท/ไร ่

         อื่น ๆ (โปรดระบุ) 
…………..………….. 

..................ครัวเรือน 
……...............……..ไร ่

..................กก./ไร ่ ....................บาท/ไร ่ ....................บาท/ไร ่

2.4 อื่น ๆ      อื่น ๆ (โปรดระบุ) 
……………………………….….. 

..................ครัวเรือน 
……...............……..ไร ่

..................กก./ไร ่ ....................บาท/ไร ่ ....................บาท/ไร ่
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(4) บ้านตาพิน  หมู่ที่ 4 จ านวนประชากร 151 คน ชาย 82 คน หญิง 69 คน ครัวเรือนทั้งหมด 65 
ครัวเรือน  มีพ้ืนที่ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก/ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1 ท านา       ในเขตชลประทาน .........5......ครัวเรือน 

………104.75……..ไร ่
........960...กก./ไร ่ .......2,630...บาท/ไร ่ ....11,000....บาท/ไร ่

      นอกเขตชลประทาน ..................ครัวเรือน 
………....…………..ไร ่

..................กก./ไร ่ ....................บาท/ไร ่ ....................บาท/ไร ่

2.2 ท าสวน สวน…………....................... 
 

..................ครัวเรือน 
………....…………..ไร ่

..................กก./ไร ่ ....................บาท/ไร ่ ....................บาท/ไร ่

2.3 ท าไร่         ไร่อ้อย ..................ครัวเรือน 
………....…………..ไร ่

..................กก./ไร ่ ....................บาท/ไร ่ ....................บาท/ไร ่

        ไร่ข้าวโพด ..................ครัวเรือน 
………....…………..ไร ่

..................กก./ไร ่ ....................บาท/ไร ่ ....................บาท/ไร ่

         ไร่มันส าปะหลัง ..................ครัวเรือน 
………....…………..ไร ่

..................กก./ไร ่ ....................บาท/ไร ่ ....................บาท/ไร ่

         อื่น ๆ (โปรดระบุ) 
…………..………….. 

..................ครัวเรือน 
………....…………..ไร ่

..................กก./ไร ่ ....................บาท/ไร ่ ....................บาท/ไร ่

2.4 อื่น ๆ      อื่น ๆ (โปรดระบุ) 
………......................…….. 

..................ครัวเรือน 
………....…………..ไร ่

..................กก./ไร ่ ....................บาท/ไร ่ ....................บาท/ไร ่
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(5) บ้านสาลวัน  หมู่ที่ 5 จ านวนประชากร 3,541 คน ชาย 1,596 คน หญิง 1,945 คน ครัวเรือน
ทั้งหมด 2,587 ครัวเรือน  มีพ้ืนที่ท าการเกษตร  ดังนี้ 

ประเภทของการท าการเกษตร จ านวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก/ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1 ท านา       ในเขตชลประทาน ........7.......ครัวเรือน 

………236………..ไร ่
..972.97....กก./ไร ่ ......2,630....บาท/ไร ่ ....11,000....บาท/ไร ่

      นอกเขตชลประทาน .................ครัวเรือน 
…………..…………..ไร ่

..................กก./ไร ่ ....................บาท/ไร ่ ....................บาท/ไร ่

2.2 ท าสวน สวน......มะม่วง.................. 
 

........1.......ครัวเรือน 
………66.67……..ไร ่

..................กก./ไร ่ ....................บาท/ไร ่ ....................บาท/ไร ่

สวน................................... 
 

..................ครัวเรือน 
………..…..………..ไร ่

..................กก./ไร ่ ....................บาท/ไร ่ ....................บาท/ไร ่

สวน................................... 
 

..................ครัวเรือน 
………..…..………..ไร ่

..................กก./ไร ่ ....................บาท/ไร ่ ....................บาท/ไร ่

2.3 ท าไร่         ไร่อ้อย ..................ครัวเรือน 
………..…..………..ไร ่

..................กก./ไร ่ ....................บาท/ไร ่ ....................บาท/ไร ่

        ไร่ข้าวโพด ..................ครัวเรือน 
………..…..………..ไร ่

..................กก./ไร ่ ....................บาท/ไร ่ ....................บาท/ไร ่

         ไร่มันส าปะหลัง ..................ครัวเรือน 
………..…..………..ไร ่

..................กก./ไร ่ ....................บาท/ไร ่ ....................บาท/ไร ่

2.4 อื่น ๆ      อื่น ๆ (โปรดระบุ) 
……บัวหลวง..............…….. 

......1.........ครัวเรือน 
……10…..…………..ไร ่

....800.......กก./ไร ่ ....35,000....บาท/ไร ่ ..211,200...บาท/ไร ่
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7.2 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

 
7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค)  

แหล่งน้ า ไม่มี 
มี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ       
4.2 บ่อน้ าตื้นสาธารณะ       
4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

     100 % 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)      บางส่วน 
4.5 แหล่งน้ าธรรมชาต ิ       
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)       

 
 
 
 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ าฝนที่ใช้ในการท าการเกษตร ปริมาณน้ าฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ เพียงพอ ไม่เพียงพอ 

3.1) ปริมาณน้ าฝน   900  มิลลิเมตร 

แหล่งน้ า 
ทางการเกษตร 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

ความเพียงพอของน้ าเพ่ือ
การเกษตร 
ตลอดท้ังป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง 
ร้อยละของครัวเรือน

ที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 1. แม่น้ า       
2. ห้วย/ล าธาร       
3. คลอง       
4. หนองน้ า/บึง       
5. น้ าตก       
6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 

      

3.3) แหล่งน้ าท่ีมนุษยส์ร้างขึ้น 
1. แก้มลิง       
2. อ่างเก็บน้ า       
3. ฝาย       
4. สระ       
5. คลองชลประทาน       
6. อ่ืนๆ(โปรดระบุ) 
6.1) . 
6.2) . 
6.3) . 
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8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
8.1 การนับถือศาสนา 

- วัดสุวรรณาราม       พ้ืนที่ตั้ง หมู่ที่ 1 
- วัดสิริวัฒนาราม     พ้ืนที่ตั้ง หมู่ที่ 2 
- วัดเทพนิมิต      พ้ืนที่ตั้ง หมู่ที่ 5 
- วัดปุาสติปัฏฐานญาณสัมปันโน    พ้ืนที่ตั้ง หมู่ที่ 1 
- สถาบันแม่ชี  1  แห่ง     พ้ืนที่ตั้ง หมู่ที่ 1 

8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
- งานประเพณีสงกรานต์ 
- แห่เทียนเข้าพรรษา 
- งานประเพณีตักบาตรท้องน้ าในวันลอยกระทง 

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีภูมิปญัญาดังนี้ 
  1. นายประทุม  สวัสดิ์น า   มีภูมิปัญญาด้านการเกษตร 
  2. นายวัฒนา  เทียมปฐม  มีภูมิปัญญาด้านการรักษาพยาบาล ประเพณีท้องถิ่น  
  3. นายสมศักดิ์  สุทธิวิริยะกุล  มีภูมิปัญญาด้านการรักษาแผนโบราณ 
  4. นางสาวจงดี  เศรษฐอ านวย มีภูมิปัญญาด้านการแปรรูปอาหาร 
9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1 น้ า   

- ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา พ้ืนดินอุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการท าการเกษตร มีคู คลองอยู่ทั่วไป 
9.2 ป่าไม้  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ไม่มีปุาไม้ 
9.3 ภูเขา  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ไม่มีภูเขา 
9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  สมบูรณ์ตามระบบนิเวศ 

๑๐. อ่ืน ๆ  
10.1 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดใหญ่ มีฐานะเป็นนิติบุคคล

และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบลศาลายา พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 การปกครองท้องที่มีจ านวน 5 หมู่บ้าน (มี
บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลต าบลศาลายา) ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 10 คน นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 2 คน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน 
การบริหารงานในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาระหว่างท้องถิ่นกับท้องถิ่นไม่มีความขัดแย้งกัน 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้บริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล และมีพนักงานประจ า
ที่เป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ท างาน โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลและรองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
เป็นหัวหน้าการบริหาร ภายในองค์กรมีการแบ่งออกเป็นหน่วยงานต่าง ๆ ตามภาระหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแต่ละแห่ง เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีที่รับผิดชอบอยู่ประกอบด้วย 
 - ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
 1. นายอ านวย เหมือนวงศ์ธรรม  ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
 2. นายปราโมทย์ บุญส่งเจริญ  ต าแหน่ง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
 3. นางศิริพร นราสัมพันธ์กุล  ต าแหน่ง   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
 4. นางปทิตตา พร้อมมงคล  ต าแหน่ง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
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 - ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
 1.นายบุญยิ่ง  จันทร์เชื้อแถว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
 2.นางสาวทิพวรรณ   ข าอาจ  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
 3.นายเอกชัย  เอกสัมพันธ์ทิพย์ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
 - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
 1. นายเอกรินทร์  บุญส่งเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา หมู่ที่ 1 
 2. นายประจวบ  อ่วมสายศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา หมู่ที่ 1 
 3. นายบุญธรรม  แก่นลออ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา หมู่ที่ 2 
 4. นายอ๊อด  ชื่นแสงจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา หมู่ที่ 2 
 5. นายประวิทย์  กลิ่นศรีทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา หมู่ที่ 3 
 6. นายวิเชียร  ศรีนวลมาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา หมู่ที่ 4 
 7. นายปรินทร์  บุรพลสกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา หมู่ที่ 4 
 8. นายอภิชัย  แก้วสมนึก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา หมู่ที่ 5 
 - พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประกอบด้วย 
 ส านักงานปลัด มีบุคลากร จ านวน 27 คน ดังนี้ 
ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ระดับการศึกษา 

1 นายเอกชัย  เอกสัมพันธ์ทิพย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปริญญาตรี 
2 นายธีรวัฒน์  นิราศโศก รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปริญญาโท 
3 นายศรชัย  ลุนละวงษ์ หัวหน้าส านักปลัด ปริญญาโท 
4 นางสาวสรัญญา  ทิพย์สุมณฑา หัวหน้าฝุายนโยบายและแผน ปริญญาโท 
5 นาวสาววรา  ตันเสียงสม หัวหน้าฝุายส่งเสริมการศึกษาฯ ปริญญาตรี 
6 นางสาวลัดดา  เมฆขยาย หัวหน้าฝุายปูองกันฯ ปริญญาโท 
7 นายไพโรจน์  พันธุ์ไพโรจน์ หัวหน้าฝุายสวัสดิการฯ ปริญญาตรี 
8 นางสาวทยากร  ปัญโญ นักทรัพยากรบุคคล ปริญญาโท 
9 นางสาวพรพิมล  กรพิพัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปริญญาตรี 
10 นางพิมพา  ภูนาสอน เจ้าพนักงานธุรการ ปริญญาตรี 
11 นางสาวสุกัญญา  ทองด้วง เจ้าพนักงานธุรการ ปริญญาตรี 
12 นายปัญญา  นราผ่อง ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ปริญญาตรี 
13 นางสาวเกศินี  เกิดทรัพย์ ครู ปริญญาตรี 
14 นางสาววลัยลักษณ์  สิริไพโรจน์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ปริญญาตรี 
15 นายสมบัต  กลมจีน พนักงานขับรถยนต์ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
16 นายสมชาติ  เข็มปัญญา พนักงานขับรถยนต ์ มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
17 นายประพันธ์  น้อยสมเชื้อ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
18 นางสิริชา  อุ่นฤทธ์ิ ภารโรง มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
19 นายสุเทพ  บ าเพ็ญทาน คนงาน ปวช. 
20 นายวสันต์ กลมจีน คนงาน มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
21 นายวีระพงษ์  แสงคลัง  คนงาน มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
22 นางสาวเสาวลักษณ์  โฉมฉาย ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ปริญญาตรี 
23 นางสาวนุชจารี  ไทยเจริญ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ปวช. 
24 นางสาวสุนารี  วงษา ผู้ดูแลเด็ก ปริญญาตรี 
25 นางสาวศิริพร  เจริญไชยศรี ผู้ดูแลเด็ก มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
26 นางสาวรุ่งอรุณ  วิลาศ ผู้ดูแลเด็ก ปริญญาตรี 
27 นางสาวอารมณ์  บุญโพธ์ิทอง ภารโรง ประถมศึกษาปีท่ี 4 
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 กองคลัง มีบุคลากร จ านวน 13 คน ดังนี้ 
ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ระดับการศึกษา 

1 นางสาวอุไรวรรณ พ้องเสียง ผู้อ านวยการกองคลัง ปริญญาตรี 
2 นางสาวสงกรานต์  วัฒโน หัวหน้าฝุายการเงิน ปริญญาตรี 
3 นางสาวรัชนี  เลิศส าราญ หัวหน้าฝุายพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ปริญญาตรี 
4 นางสาวสุภาวดี พ่ึงประชา หัวหน้าฝุายทะเบียนและทรัพย์สิน ปริญญาตี 
5 นางสาวณัฏฐวี  แซ่จิว นักวิชาการเงินและบัญชี ปริญญาตรี 
6 นางสาวอภิชาภัค  ชุมรักษา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปริญญาตรี 
7 นางสาวณัฐธิมา  ยิ้มถนอม นักวิชาการพัสดุ ปริญญาตรี 
8 นางรจนา  เถื่อนใย พนักงานจัดเก็บรายได้ ปวส. 
9 นางสาวกนกวรรณ  เพ็งโตวงศ์ ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ ปริญญาโท 
10 นางสาวนารถนารี  ยิ้มฟุูงเฟื่อง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได ้ ปวช. 
11 นางสาววิมลลักษณ์  อินทร์โสม ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ปริญญาตรี 
12 นางสาวจิรัชยา  อุ่นฤทธ์ิ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ปริญญาตรี 
13 นายขวัญชัย  เขียวค ารพ พนักงานจดมาตรวัดน้ า ประถมศึกษาปีท่ี 6 

 
 กองช่าง มีบุคลากร จ านวน 11 คน ดังนี้ 
ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ระดับการศึกษา 

1 นายปกรณ์  เกตุเหม ผู้อ านวยการกองช่วง ปริญญาตรี 
2 นายกฤต  โกบแก้ว หัวหน้าฝุายก่อสร้าง ปริญญาตรี 
3 นายอดุลย์  อุ่นฤทธิ์ นายช่างโยธา ปวส. 
4 นางสาวชนันณ์ชิฎา  ทองชัยสมบูรณ์ เจ้าพนักงานธุรการ ปริญญาตรี 
5 นางจตุพร  ปานศิริ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ปวส. 
6 นายศักดิ์ดา  สุทินเผือก พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ประถมศึกษาปีท่ี 6 
7 นางสาวเยาวเรศ  จันทร์ชาวนา ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ ปริญญาตรี 
8 นายทวีศักดิ์  ดีแก่ ผู้ช่วยช่างก่อสร้าง ประถมศึกษาปีท่ี 4 
9 นายเกษมรัฐ  แสงศรี ผู้ช่วยช่างก่อสร้าง ประถมศึกษาปีท่ี 6 
10 นายอัทธเศรษฐ์  จันทร์พวง คนงาน ปริญญาตรี 
11 นายสถาพร  พันเพ็ง คนงาน ปวช. 
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 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีบุคลากร จ านวน 25 คน ดังนี้ 
ล าดับที ่ ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง ระดับการศึกษา 

1 นายณรงค์  ถนอมศักดิ์ศรี ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปริญญาโท 
2 นางสาววารุจี  นาคเทศแก้ว เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ปริญญาตรี 
3 นางสาวกุลวรรณ  ศรีสวัสดิ์ เจ้าพนักงานสุขาภิบาล ปริญญาตรี 
4 นางปรียา  บุญสมัย พนักงานธุรการ ปริญญาตรี 
5 นายสงัด  ชูสว่าง พนักงานจัดเก็บขยะ ประถมศึกษาปีท่ี 4 
6 นายบุญสม  แซ่ลิ้ม พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ประถมศึกษาปีท่ี 7 
7 นายยันต์  แก่นลออ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ประถมศึกษาปีท่ี 6 
8 นายสมบัติ  พันเพ็ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
9 นายปิยะ  ฉ่ าโต พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ประถมศึกษาปีท่ี 6 
10 นายชลิตกุล  วงษ์ศรี พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ประถมศึกษาปีท่ี 7 
11 นายส าเนาว์  อินทา คนงานประจ ารถขยะ ประถมศึกษาปีท่ี 4 
12 นายไพลิน  เจริญมี คนงานประจ ารถขยะ ปวช. 
13 นายบุญเจิด  กันภัย คนงานประจ ารถขยะ ประถมศึกษาปีท่ี 4 
14 นายบุญปลูก  แก่นลออ คนงานประจ ารถขยะ ประถมศึกษาปีท่ี 6 
15 นายกิตติคุณ  สัมภวะผล คนงานประจ ารถขยะ ประถมศึกษาปีท่ี 6 
16 นางบุญมา  สุวรรณวงษ์ คนงานประจ ารถดูดสิ่งปฏิกูล มัธยมศึกษาปีท่ี 3 
17 นายสุรพล  เขียวค ารพ คนงานประจ ารถดูดสิ่งปฏิกูล ประถมศึกษาปีท่ี 6 
18 นายต้น  ด้วงม ี คนงานประจ ารถขยะ ประถมศึกษาปีท่ี 6 
19 นายสุทธิพล  ชมชิด คนงานประจ ารถขยะ ประถมศึกษาปีท่ี 6 
20 นายวิรัช  เจริญมี คนงานประจ ารถขยะ ประถมศึกษาปีท่ี 6 
21 นายพิษณุ  ช่ืนแสงจันทร์ คนงานประจ ารถขยะ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
22 นายกฤษ  อรอ่อน คนงาน ประถมศึกษาปีท่ี 2 
23 นายเริงชัย  เอื่ยมกลิ่น คนงาน มัธยมศึกษาปีท่ี 6 
24 นายสิทธิชัย  รอดกระทึก คนงาน ประถมศึกษาปีท่ี 6 
25 นายวันชัย  อ่อนระห้อย คนงาน ประถมศึกษาปีท่ี 6 
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แผนที่พอสังเขปขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

 
      

************************************ 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 22  
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   

(พ.ศ. 2557 (พ.ศ. 2557 ––  2560)2560)  
 

1.  สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
1.1 สรุปสถานการณ์พัฒนา การต้ังงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

จ านวน
โครงการ ใน

แผน

โครงการที่
ด าเนินการ

คิดเปน็% งบประมาณที่ตั้งไว้
งบประมาณที่

เบกิจ่าย
คิดเปน็%

1.ด้านการบริการสาธารณะ               35                9               5          4,594,098.02          3,742,750.00         16.34
2.ด้านสังคม               50                8               5          1,302,900.00            578,327.00           2.53
3.ด้านการศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม

              29               11               7          9,542,000.00          3,898,833.00         17.02

4.ด้านเศรษฐกิจ                6                2               1            420,000.00            297,800.00           1.30
5. การพฒันาด้านส่ิงแวดล้อม
และการทอ่งเที่ยว

              14                2               1          2,469,800.00          2,434,542.50         10.63

6. ด้านการบริหารจัดการที่ดี               31                5               3          4,572,600.00          4,228,293.55         18.46
รวม            165              37            22       22,901,398.02       15,180,546.05        66.29

ยุทธศาสตร์

พ.ศ. 2557

 
 

จ านวน
โครงการ ใน

แผน

โครงการที่
ด าเนินการ

คิดเปน็% งบประมาณที่ตั้งไว้
งบประมาณที่

เบกิจ่าย
คิดเปน็%

1.ด้านบริการสาธารณะ          19.00            8.00 7.14 6,745,000.00                  3,730,844.23           7.70
2.ด้านการศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม

         21.00          12.00 10.71 13,512,840.00              12,147,832.66         25.06

3.ด้านเศรษฐกิจ          12.00            9.00 8.04 1,025,000.00                    617,542.00           1.27
4.ด้านสังคม          31.00          22.00 19.64 15,824,000.00              14,758,071.00         30.45
5.ด้านส่ิงแวดล้อมและการ
ทอ่งเที่ยว

         10.00            3.00 2.68 3,170,000.00                  2,483,703.00           5.12

6.ด้านบริหารจัดการที่ดี          19.00          13.00 11.61 8,190,500.00                  4,973,904.57         10.26
รวม        112.00          67.00 59.82       48,467,340.00       38,711,897.46        79.87

ยุทธศาสตร์

พ.ศ. 2558
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จ านวน
โครงการ ใน

แผน

โครงการที่
ด าเนินการ

คิดเปน็% งบประมาณที่ตั้งไว้
งบประมาณที่

เบกิจ่าย
คิดเปน็%

1.ด้านบริการสาธารณะ          20.00            8.00 6.72 6,823,000.00                  4,427,000.00           7.91
2.ด้านการศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม

         24.00          13.00 10.92 17,309,253.00              11,022,927.04         19.70

3.ด้านเศรษฐกิจ            6.00            3.00 2.52 1,160,000.00                  1,091,007.00           1.95
4.ด้านสังคม          43.00          21.00 17.65 10,245,800.00                8,857,738.00         15.83
5.ด้านส่ิงแวดล้อมและการ
ทอ่งเที่ยว

           7.00            2.00 1.68 3,200,000.00                  2,911,305.00           5.20

6.ด้านบริหารจัดการ          19.00          12.00 10.08 17,218,500.00                4,086,386.82           7.30
รวม        119.00          59.00 49.58       55,956,553.00       32,396,363.86        57.90

ยุทธศาสตร์

พ.ศ. 2559

 
 

จ านวน
โครงการใน

แผน

โครงการที่ตั้ง
ไว้ใน

ข้อบญัญตัิ
คิดเปน็%

งบประมาณตาม
แผน

งบประมาณตาม
ข้อบญัญตัิฯ

คิดเปน็%

1.ด้านการบริการสาธารณะ          29.00            8.00 5.44 70,820,000.00                7,993,000.00           4.97
2.ด้านการศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม

         35.00          15.00 10.20 17,438,203.00              14,114,776.00           8.77

3.ด้านเศรษฐกิจ            8.00            2.00 1.36 1,220,000.00                    950,000.00           0.59
4.ด้านสังคม          42.00          28.00 19.05 27,772,000.00              15,865,700.00           9.86
5.ด้านส่ิงแวดล้อมและการ
ทอ่งเที่ยว

         10.00            4.00 2.72 5,400,000.00                  3,800,000.00           2.36

6.ด้านบริหารจัดการที่ดี          23.00          12.00 8.16 38,324,000.00                7,796,900.00           4.84
รวม        147.00          69.00 46.94     160,974,203.00       50,520,376.00        31.38

ยุทธศาสตร์

พ.ศ. 2560

 
 

ผลการด าเนินงาน  
(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2557 กับ 2558)  

การ
ด าเนินงาน 

แผนพัฒนา 
สามป ี
2557 

แผนการ
ด าเนินงาน 

2557 

ข้อบญัญัติ 
2557 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 

แผนพัฒนา 
สามป ี
2558 

แผนการ
ด าเนินงาน 

2558 

ข้อบัญญัติ 
2558 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 
จ านวน
โครงการ 

165 37 26 25 112 67 54 53 

ร้อยละ - 22.42 15.76 15.15 - 59.82 48.21 47.32 
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ผลการด าเนินงาน 

(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2558 กับ 2559) 
การ

ด าเนินงาน 
แผนพัฒนา 

สามป ี
2558 

แผนการ
ด าเนินงาน 

2558 

ข้อบัญญัติ 
2558 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 

แผนพัฒนา 
สามป ี
2559 

แผนการ
ด าเนินงาน 

2559 

ข้อบัญญัติ 
2559 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 
จ านวน
โครงการ 

112 67 54 53 119 59 43 43 

ร้อยละ - 59.82 48.21 47.32 - 49.58 36.13 36.13 
 
    ส าหรับในปีงบประมาณ 2560 องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการตั้งงบประมาณ ตามแผนพัฒนาดังนี้ 

ผลการด าเนินงาน 
(ตารางเปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2559 กับ 2560) 

การ
ด าเนินงาน 

แผนพัฒนา 
สามป ี
2559 

แผนการ
ด าเนินงาน 

2559 

ข้อบัญญัติ 
2559 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 

แผนพัฒนา 
สามปี 
2560 

แผนการ
ด าเนินงาน 

2560 

ข้อบัญญัติ 
2560 

ด าเนิน 
การ 

ได้จริง 
จ านวน
โครงการ 

119 59 43 43 147 69 69 ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ร้อยละ - 49.58 36.13 36.13 - 46.94 46.94  
 
1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ

พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ข้อ 13  โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนด
แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

 ซึ่งแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสามารถน าไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ดังนี้   
(1) เชิงปริมาณ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) 
โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน    165 โครงการ 

    สามารถด าเนินการได้     จ านวน   25  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  15.15 

องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของแผน ซึ่งไม่สามารถด าเนินการได้ครอบคลุมทุกโครงการตามแผน  
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 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) 
โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   112 โครงการ 

    สามารถด าเนินการได้     จ านวน   53  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  47.32 

     องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของแผน ซึ่งไม่สามารถด าเนินการได้ครอบคลุมทุกโครงการตามแผน  

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2563) 

    โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   119  โครงการ 
    สามารถด าเนินการได้     จ านวน   43  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  36.13 

     องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของแผนซึ่งไม่สามารถด าเนินการได้ครอบคลุมทุกโครงการตามแผน แต่สา
มารสามารถด าเนินการได้ในอัตราที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา
 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562) 

    โครงการที่บรรจุในแผน    จ านวน   147  โครงการ 
    คาดว่าจะสามารถด าเนินการได้     จ านวน   65  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  44.22 

     องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของแผน ซึ่งไม่สามารถด าเนินการได้ครอบคลุมทุกโครงการตามแผน แต่
สามารสามารถด าเนินการได้ในอัตราที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 

(2)  เชิงคุณภาพ  
องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดต่อประชาชน

โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 

 
2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 

2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินงานต่าง ๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 เพ่ือ

แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพ่ือให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น  
ซึ่งผลจากการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนั้น ผลที่ได้รับมีดังนี้   

1.  ประชาชนมีน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน 
2.  ประชาชนมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน 
3.  ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
4.  ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่   
5.  เด็ก ๆ ได้รับการศึกษาทุกคน 
6.  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 
7. ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณะภัย 
8. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข 
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9. ประชาชนได้รับความรู่เกี่ยวกับการปูองกันภัย 
10. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
11. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการตา่งๆ ขององค์การบริหารสว่นต าบลดว้ยความสะดวก 

ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ผลที่คาดว่าจะได้รับเพ่ิมข้ึน มีดังนี้ 
1. ประชาชนมีถนนที่มีคุณภาพดีขึ้นส าหรับในการสัญจรไปมา เช่น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด 
2. มีส านักงานแห่งใหม่เพ่ือรองรับการบริการประชาชน  
3. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือน าไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน 
4. ปัญหาไข้เลือดออกลดลง 
5. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง 

2.2 ผลกระทบ 
 ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 การด าเนินงานนั้น

ก็สามารถส่งผลผลกระทบต่อความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังนี้ 
 1. การก่อสร้างถนนเพิ่มข้ึนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  
 2. การพัฒนาเจริญขึ้นท าให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นไปด้วย ส่งผลให้เกิดเป็นชุมชนแออัด 

ก่อให้เกิดโรคระบาด เช่น ไข้เลือดออก โรคมือ เท้า ปาก เป็นต้น 
 3. เมื่อประชาชนเพ่ิมมากขึ้น แต่หน่วยบริการด้านสาธารณสุขมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ ท าให้

ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ 
 4. การก่อสร้างทางระบายน้ าในชุมชนสามารถระบายน้ าได้ แต่ผลกระทบคือปลายทางท่ีเป็นพื้นที่

การเกษตรได้รับความเสียหาย เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคต่าง ๆ    
 5. การก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรเพ่ิมข้ึน ท าให้บ้านเรือนของประชาชนที่ก่อสร้างก่อนได้รับความ

เดือดร้อนทางดา้นการระบายน้ า  
 

3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ปัญหา 

1)  เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย เท่าท่ีควร   
2)  เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย   
3)  หมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
4)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   
5)  ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่จะสามารถ

ด าเนินการได้  
อุปสรรค 

1)  การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการ
ท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย ท าให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงานเป็นอย่างยิ่ง  

2)  องค์การบรหิารส่วนต าบลมงีบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาของ
ประชาชน   

3)  องค์การบริหารส่วนต าบลสมารถด าเนินการได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่ 
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 แนวทางการแก้ไข   
  (1)  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

1)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน
การจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

2)  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี 
กล่าวคือควรจะพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาด าเนินการ  

3)  ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ ในแผนพัฒนาสามปี   
4)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
5)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด  

เช่น  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา   
(2)  การบริการประชาชน 
 1)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและเก้าอ้ี

เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี    
 2)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก  

รวดเร็วและถูกต้อง ในการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 3)  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลควรยิ้มแย้ม แจ่มใส และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 
 4)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
 5)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนต าบล  

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
  ปัญหา 

1) การจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลยังมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คือ ไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

2) องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   

3) องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ใน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
  อุปสรรค 

1) องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายามีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหา
และความต้องการของประชาชนได้ท้ังหมด  

2) องค์การบริหารส่วนต าบลตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบาง
รายการยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ท าให้ต้องโอนเพ่ิม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่      
    แนวทางการแก้ไข   
  (1)  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

1) การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปแีละให้มีความสอดคล้องกัน   

2) การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี                               

3) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

4) องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับ
ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่    
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5) ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากที่สุด  
เช่น การก่อสร้างถนนเพ่ือการคมนาคม การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา การระบายของน้ า และปัญหาน้ าท่วมขังเวลา
ฝนตกต่อเนื่องทุกวัน 

(2)  การบริการประชาชน 
1) ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและเก้าอ้ี

เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี    
2) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก  

รวดเร็วและถูกต้อง ในการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
3) เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลควรยิ้มแย้ม แจ่มใส และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 
4) ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชน เพ่ือให้เกิดความ

เข้าใจ 
5)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดขึ้นกับองค์การบริหารส่วนต าบล  
 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ปัญหา 

1) องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาได้รับการจัดสรรงบประมาณรายรับบางประเภทและ
เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งไม่ได้รับตามที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ท าให้ไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ท้ังหมด  

2) เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีในการท างานยังมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ 
3) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
4) ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   

อุปสรรค 
1) อ านาจหน้าที่มีข้อจ ากัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้   

    แนวทางการแก้ไข   
  (1)  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

1) การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   

2) การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี  

3) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

4) องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับ
ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

(2)  การบริการประชาชน 
1) ควรปรับสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง เช่น มีจุดบริการและเก้าอ้ี

เพียงพอ สะดวก สะอาด และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี   
2) องค์การบริหารส่วนต าบลควรจัดประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ผ่านทางหอกระจายข่าว

มากกว่านี้และประชาสัมพันธ์ข่าวบ่อย ๆ  
4) ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวก  

รวดเร็วและถูกต้อง ในการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 33  
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี โดยมุ่งเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ของประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุม คณะกรรมกรรจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) สรุปย่อได้ ดังนี้ 
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วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าว
จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารง
อยู่อย่างม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศั กดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้าน
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล
ประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น  จ าเป็นจะต้องมี

การวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว  และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการ
พัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทย
ร่วมกันและเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือ
การสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี 
สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อ
จากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญของ
แต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและ
ปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อม่ันในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

(7) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่

การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถใน
การแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัย
ด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่ง
อนาคต ทั้งนี้ ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิ
สติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจ
เอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจนการพัฒนา
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ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคและเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วง
โซ่มูลค่ามากข้ึน 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขาและในภาคบริการที่หลากหลายตาม
รูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด 
และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและ
ยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ เป็นต้น 

(3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 

(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่าง ๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มี
ระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญ อาท ิ

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวใน

การบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพ่ือเร่งกระจาย

โอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่
ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
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(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและมีความมั่นคงด้านน้ า  รวมทั้งมีความสามารถในการปูองกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติและพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว  
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(1) การจัดระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจ
ไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงาน  ต่าง 

ๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ  อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการใน
ระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลา นอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบใน
การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืน ๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเปูาหมาย 
โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับ
บทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง 
ๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
1. สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเปูาหมายและภาพใน

อนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเปูาหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ สู่เปูาหมายเฉพาะด้านต่าง ๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วง ๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการก าหนด
ตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 
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2. ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และแผนในระดับต่าง ๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการจัดสรร
งบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการและ
กรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง  รวมทั้งมีระบบการติดตามและ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

3. กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดท ายุทธศาสตร์ การน าไปสู่การ
ปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่
การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ  สามารถก าหนดแผนงานโครงการให้
สอดคล้องกับเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แต่ทั้งนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้สิ้นสุดลงและการ
จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 อยู่ระหว่างการเสนอร่างแผนซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์เอาไว้
แล้ว 

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  มีความ
สอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 องค์การบริหารส่วนต าบล จึงได้จัดท าแผนที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ซึ่งมีท้ังหมด  10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 9  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ

ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้อง
ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความม่ันคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว 
“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้น 
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ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม    เป็นศูนย์กลางด้านการ
ขนส่งโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย 
1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0 
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 

(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2546 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) ต่อคนต่อปี 

(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่

ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 

2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่าง
มีคุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
(5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

1.3 THAILAND  4.0 
Thailand 4.0 ขอเกริ่นด้วย Thailand 1.0 Thailand 2.0 และ Thailand 3.0 ก่อน ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ล้วน

เป็น “โมเดลการพัฒนาประเทศไทย” ถ้าใน Thailand 1.0 จะเน้นภาคเกษตร Thailand 2.0 เน้นภาคอุตสาหกรรม
เบา และ Thailand 3.0 เน้นภาคอุตสาหกรรมหนักและการส่งออกโมเดลพัฒนาประเทศไทยทั้ง 3 โมเดลที่ผ่านมา ท า
ให้ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศ “รายได้ปานกลางขั้นสูง” แต่ก็หยุดอยู่แค่นั้น ท าให้มีแนวคิด Thailand 4.0 
ออกมา ซึ่งจะสามารถขับเคลื่อนประเทศให้ไปได้ไกลกว่านั้นเยอะ โดยโมเดลนี้เป็นแนวคิดที่จะน าโครงสร้างเศรษฐกิจ
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ไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ได้แก่ 

1. เปลี่ยนจากการผลักดันสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  
2. เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และ

ความคิดสร้างสรรค์ 
3 .เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น ภาคบริการมากขึ้น 

องค์ประกอบของโมเดลการพัฒนาประเทศไทย Thailand 4.0 ได้แก่  
1. เปลี่ยนจากเกษตรแบบดั้งเดิม สู่เกษตรสมัยใหม่ เน้นบริหารจัดการและเทคโนโลยี เตรียมปั้น

เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ ทั้งยังเป็นเกษตรกรที่มีฐานะร่ ารวย 
2. เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีภาครัฐคอยช่วยเหลือ เพื่อผลักดันสู่การเป็น 

Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง 
3. เปลี่ยนจาก Traditional Services ที่มีมูลค่าต่ าสู่ High Value Services 
4. เปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ า สู่แรงงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูงเปูาหมายที่ได้จาก

โมเดลนี้ คือเปลี่ยนประเทศไทยที่จัดอยู่ในกลุ่มประเทศ “รายได้ปานกลางขั้นสูง” ให้กลายเป็นกลุ่ม “ประเทศที่มีรายได้
สูง” ด้วยนวัตกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพของเศรษฐกิจ จากกลไกต่าง ๆ เน้นไปทางการน าเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้  

5. กลุ่มอุตสาหกรรมเปูาหมาย ได้แก่  
5.1 กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 
5.2 กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 
5.3 กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 
5.4 กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์

และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 
5.5 กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลางทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (จ.กาญจนบุรี          
จ.นครปฐม จ.ราชบุรี จ.สุพรรณบุรี) 

ค าขวัญจังหวัดนครปฐม 
“ส้มโอหวาน ข้าวสารขาว ลูกสาวงาม ข้ามหลามหวานมัน สนามจันทร์งามล้น พุทธมณฑลคู่ธานี พระปฐมเจดยี์

เสียดฟูา” 
วิสัยทัศน ์
ศูนย์กลางสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและบริการเพ่ือสุขภาพครบวงจร การท่องเที่ยวหลากหลาย

เชื่อมโยงภายใต้อารยธรรมทวารวดี การค้าและการลงทุนระดับสากลที่มีความสามารถในการแข่งขัน และการค้าผ่าน
แดนสู่เอเชีย 

พันธกิจ  
(1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเพื่อน าไปใช้พัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาด และการท่องเที่ยว  
(2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้สามารถรองรับการผลิต การแปรรูป และการท่องเที่ยว  
(3) จัดหาและพัฒนาปัจจัยการผลิตให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อการผลิตแปรรูป และการ

ท่องเที่ยว  
(4) ผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรและการบริการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับทั้ง

ภายในและต่างประเทศ  
(5) แสวงหาตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างช่องทางการจัดจ าหน่ายที่สามารถ

เข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
เปูาประสงค์รวม 
เศรษฐกิจมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง และความสุขที่ยั่งยืน (ม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ มีรายละเอียดดังนี้ 

4 ประเด็นยุทธศาสตร ์ 4 เป้าประสงค์ 23 กลยุทธ์ 
1.พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ
ให้ ได้ คุณภาพมาตรฐาน ยกระดับสู่การเป็น
ศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร 

1.รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและ
บริการทางสุขภาพเพ่ิมขึ้น 

1.ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร 
2.ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด ประชาสัมพันธ์สินค้า 
และบริการ 
3.พัฒนาสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน 
4.พัฒนาอุตสาหกรรมเชื่อมโยง สนับสนุนการเป็น
ศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร 
5.พัฒนาผู้ประกอบการและผู้ผลิตให้มีความพร้อมและ
ศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการ 
6.ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและลดความเสี่ยงจากภัย
พิบัติเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม 
และบริการ 

2.การส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเท่ียวเชื่อมโยง
กลุ่มจังหวัด อารยธรรมทวารวดีไปยังแหล่ง
ท่องเท่ียวในภูมิภาคอาเซียนและยกระดับการท่อง
เท่ียงให้มีชื่อเสียง 

2. เพิ่มรายได้และจ านวนนักท่องเท่ียว 7.การส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์
การท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด 
8.การสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเท่ียวของกลุ่มจังหวัด 
9.ส่งเสริมสินค้าและบริการท่องเท่ียวเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเท่ียวรวมถึงสินค้า สนับสนุนด้านการท่องเท่ียวอื่น ๆ 
เช่น ของที่ระลึกฯ 
10.พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรวมถึงบุคลากรด้าน
การท่องเท่ียว 
11.ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับคุณภาพเส้นทางคมนาคม 
และสร้างทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเท่ียว 
12.อ านวยความสะดวกความปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียว 

3.  ส่ ง เสริมการ ค้าผ่านแดนและพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มี
ศักยภาพ ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษ
น าไปสู่กระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุนเชื่อมโยงสู่
การค้าสู่เอเชีย 

3. มูลค่าการค้าบริ เวณด่านชายแดน
เพิ่มขึ้น 

13.พัฒนาระบบอ านวยความสะดวก ระบบโลจิสติกส์
และเครือข่ายคมนาคม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการค้า การ
ลงทุน เชื่อมโยงการค้าสู่เอเชีย 
14.พัฒนาด่านชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
15.ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ท้ังในและต่างประเทศ 
16.พัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการเพื่อการส่งออก 
17.ยกระดับผู้ประกอบการของกลุ่มจังหวัดให้มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันและสามารถประกอบธุรกิจ
ระหว่างประเทศได้ 
18.พัฒนาระบบส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการค้า การ
ลงทุนในกลุ่มจังหวัดและผลักดันให้มีการลงทุนใน
ต่างประเทศ 

4.ยกระดับการผลิตภาคเกษตรกรรม พาณิชย 
กรรม อุตสาหกรรม สินค้าชุมชนและภาคแรงงาน 
ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยเน้นวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ประเทศไทย 4.0 

4.เพิ่มผู้ผลิตภาคเกษตรกรรม พาณิชย 
กรรม อุตสาหกรรม สินค้าชุมชน และ
ภาคแรงงานท่ีปรับเปลี่ยนกระบวนการสู่
ประเทศไทย 4.0 

19.พฒันาสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการโดยใช้นวัตกรรม 
20.ส่งเสริมและปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต โดยใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึง Small Batch 
21.ส่งเสริมการสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดเพื่อ
สนับสนุนเชิงนวัตกรรม 
22.ส่งเสริมความรู้และความสามารถให้กับแรงงานใน
ภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สินค้า
ชุมชนในสนับสนุนการท างานเชิงนวัตกรรม 
23.พัฒนาระบบการส่งเสริมปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใน
การยอมรับการเปลี่ยนแปลงเป็นประเทศไทย 4.0 
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1.5 แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561 – 2564) 
  “เมืองเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม ศูนย์กลาง
การศึกษา และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” 

พันธกิจ 
(1) ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตรและ

อุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่า 
(2) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการ

ท่องเที่ยว 
(3) พัฒนาคุณภาพชีวิต  สร้างความมั่นคงทางสังคมยกระดับคุณภาพการศึกษาและบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์รวม  
(1) มูลค่าการจ าหน่วยผลผลิตการเกษตร และสินค่าเกษตรแปรรูปเพิ่มขึ้น 
(2) จ านวนแปลง/ฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภาย (GAP) และเกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้น 
(3) จ านวนโรงงานที่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดอุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพ่ิมขึ้น 
(4) รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน และมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมทีได้รับการ

พัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น 
(5) การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเปูาหมายในระดับประเทศ 
(6) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  และคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่

ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ มีรายละเอียดดังนี้ 
3 ประเด็นยุทธศาสตร ์ 3 เป้าประสงค์ 11 กลยุทธ์ 

1.พัฒนาจัดการห่วงโซ่ คุณค่าสินค้าเกษตร อาหาร
ปลอดภัยและส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

1.มูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย
เพิ่มขึ้น และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้รับ
การส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง 

1.พัฒนาศักยภาพเกษตรกรปัจจัยพื้นฐานและเทคโนโลยี
นวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการผลิต 
2.พัฒนามาตรฐานการผลิต การแปรรูป และการลด
ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ 
3.สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิตและพัฒนาความแตกต่าง
ของผลผลิตภัณฑ์ 
4.ส่งเสริมการค้า การตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ าย
ผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ 

2.ยกระดับการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ท่องเท่ียว 

2.การท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและยกระดับ
ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการ
ท่องเท่ียว 

5.พัฒนาโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานท่ีเอื้อต่อการ
ท่องเท่ียว และพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว กิจกรรมสินค้า
ด้านการท่องเท่ียว 
6.พัฒนามาตรฐานและบริหารจัดการแหล่งท่องเท่ียว
อย่างมีประสิทธิภาพ 
7.พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวเชิง
รุก 

3.พัฒนาคุณภาพและความมั่ งคงทางสั งคม 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

3.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สังคม
เข้มแข็ง การศึกษามีคุณภาพและมีการ
จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

8.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยพื้นฐานรองรับ
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
9.เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนและสร้างความเข้มแข็งทางสังคม 
10.พัฒนาการให้บริการทางการศึกษาและสาธารณสุข
อย่างมีประสิทธิภาพ 
11.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

 
 

1.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  วิสัยทัศน์ 

“นครปฐมเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย มีแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมดี 
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนสู่ประชาคมอาเซียน” 

  พันธกิจ 
(1) ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
(2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ า ด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ     

และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
(4) พัฒนากระบวนการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
(5) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
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เป้าประสงค์ 
(1) การพัฒนาด้านการศึกษามีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน ประชาชนมีศักยภาพในการเรียนรู้เพ่ือ

ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
(2) การท านุบ ารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(3) เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน รวมทั้ง

การส่งเสริมการผลิตผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษเพ่ือการบริโภค 
(4) การจัดการด้านสาธารณสุข กีฬา นันทนาการ สวัสดิการสังคม/การสังคมสงเคราะห์ มี

ประสิทธิภาพ  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(5) การเชื่อมโยงระบบการคมนาคมขนส่งมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ

ของประชาชน สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของชุมชน 
(6) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาให้เกิดความสมดุลอย่างมีคุณภาพ  

ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(7) แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/เชิงสุขภาพ มีศักยภาพ และสร้างรายได้

ให้แก่ท้องถิ่น 
(8) ระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม 

และความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น  
(9) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 6 ด้านดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

  แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมระบบการศึกษาอย่างยั่งยืน 
- พัฒนาระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริม 
การศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย   
และส่งเสริมความเสมอภาคในการศึกษา 

     - พัฒนาศักยภาพทางการศึกษา ส่งเสริมทักษะสู่ความเป็นเลิศของ 
                 ประชาคมอาเซียน 
  แนวทางการพัฒนาที่ 2  ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
     สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์   
     งานราชพิธี และงานรัฐพิธี 

แนวทางการพัฒนาที่ 3   ส่งเสริมสนับสนุน แหล่งการเรียนรู้ ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร  
แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ และการปฏิบัติด้านคุณธรรมทางศาสนา 

จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
แนวทางการพัฒนาที่ 5  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและ 

ศาสนสถาน 
แนวทางการพัฒนาที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุน การเฝูาระวังทางวัฒนธรรมในครอบครัว สถานศึกษา 

และชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน 

- สร้างทักษะ พัฒนาฝีมือกลุ่มอาชีพ พร้อมรองรับประชาคมอาเซียน 
- สร้างเครือข่ายในการพัฒนาอาชีพควบคู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย 
จากสารพิษผลิตภัณฑ์ชุมชน และอุตสาหกรรม SME  
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  แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาของ 
     เศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาพลังงาน พลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข 
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ปูองกันต่อต้าน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคม และงานสวัสดิการสังคม 
แนวทางการพัฒนาที่ 5 การปูองกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง และ 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวทางการพัฒนาที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาประสิทธิภาพในการบรรเทาสาธารณภัย 
แนวทางการพัฒนาที่ 7 เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 
แนวทางการพัฒนาที่ 8 การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมและความสามัคคี 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 

  แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน พลังงานทดแทน ทรัพยากรธรรมชาติ  
     สิ่งแวดล้อมการจัดการขยะ การลดปริมาณขยะ และมลภาวะ 

แนวทางการพัฒนาที่ 2 บ ารุงรักษาแม่น้ าล าคลอง แหล่งน้ าต่าง ๆ และการปูองกันน้ าท่วม  
และน้ าเสีย 

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การดูแลรักษา และพัฒนาที่สาธารณะ 
แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และ 

เชิงสุขภาพ 
แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนา ส่งเสริม พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้เป็น 

แหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
แนวทางการพัฒนาที่ 6 การเตรียมความพร้อมในการรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

  แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร โดยยึดหลักการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการปกครอง 

     ในระบอบประชาธิปไตย 
แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมธรรมาภิบาล การปูองกันและปราบปรามการทุจริต และ 
   ประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ 
แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้บริหาร และผู้ช่วยเหลือ อปท. สมาชิกสภาอปท.

ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน 
แนวทางการพัฒนาที่ 4 ปรับปรุง พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการท างานของบุคลากร 

- เสริมสร้างคุณธรรม จรยิธรรม และพัฒนาประสิทธิภาพหน่วยงานสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

แนวทางการพัฒนาที่ 5 สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยี-สารสนเทศ 
เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคารสถานที่ 

แนวทางการพัฒนาที่ 6 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น 
แนวทางการพัฒนาที่ 7 ปรับปรุงพัฒนารายได้ และจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด 
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แนวทางการพัฒนาที่ 8  เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 
แนวทางการพัฒนาที่ 9  สนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ 

กระบวนการยุติธรรมชุมชน  และการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้าเส้นทางจักรยานท่อ

ระบายน้ าท่าเทียบเรือ ระบบการจัดการขยะ ระบบบ าบัดน้ าเสีย และ
ซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคท่ีได้รับความเสียหาย 

แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาระบบจราจรและการคมนาคมขนส่ง 
แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาระบบไฟฟูา ประปา และระบบโทรคมนาคม 
แนวทางการพัฒนาที่ 4 ส่งเสริม  สนับสนุน การจัดท าผังเมือง  ผังเมืองรวม  ผังเมืองเฉพาะและ

ปูองกันการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์ 
แนวทางการพัฒนาที่ 5 พัฒนาแหล่งน้ าคูคลอง และระบบชลประทาน เพ่ือการอุปโภค- 
   บริโภค การเกษตรและอ่ืน ๆ 
 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
2.1 วิสัยทัศน์ 

“สาธารณูปโภคพร้อม สิ่งแวดล้อมดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนมีส่วนร่วม” 
2.2 ยุทธศาสตร์ 

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ 
รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 6 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1.1 การพัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าและก่อสร้าง

ระบบบ าบัดน้ าเสียและซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคท่ีได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย 
1.2 พัฒนาระบบจราจร  
1.3 พัฒนาระบบไฟฟูา-ประปา 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
2.1 พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมระบบการศึกษา 
2.2 พัฒนาเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสาร 
2.3 พัฒนาส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงานรัฐพิธี 

รวมถึงการอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

3.1  พัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการผลิตผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษผลิตภัณฑ์ชุมชน 
3.2  พัฒนาส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน 
3.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม  
4.1  พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไข ปูองกันและต่อต้านยาเสพติด 
4.2  พัฒนาส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณสุขชุมชน เพ่ือการมีสุขภาพท่ีดีของประชาชน 
4.3  พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 
4.4  พัฒนาส่งเสริม สนับสนุนงานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 
4.5  พัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงด้านความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน  
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
5.1  พัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2  พัฒนาบ ารุงรักษาแม่น้ าล าคลอง แหล่งน้ าต่าง ๆ การปูองกันน้ าท่วม และน้ าเสีย 
5.3  พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวทางการเกษตร 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการที่ดี 
6.1 พัฒนาการบริหารการจัดการที่ดีในองค์กร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

พัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
6.2 พัฒนาด้านการส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมี

ทัศนคติที่ดีในการท างานโดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
6.3 สนับสนุนการปฏิบัติงานปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือ

เครื่องใช้และอาคารสถานที ่
 

2.3 เป้าประสงค์  
 องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าซึ่งจะส่งผล

ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ดีและสะดวกสบายมากขึ้น จึงได้ก าหนดเปูาประสงค์เพ่ือให้สามารถด าเนินการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดดังนี้ 

 1.การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 2.ส่งเสริมและสนับการศึกษา ท านุบ ารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
 3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้ โดยยึดหลักการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 4.การส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ชุมชนเข้มแข็ง การบริการด้านสาธารณสุขและการ

บริการด้านสวัสดิการสังคม ด้านปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย อย่างทั่วถึง 
 5.การส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.การบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
2.4 ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวชี้วัด 
1.การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 1.ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน 
2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน 

2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
3.ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับอาหารกลางวัน 
4.ร้อยละของนักเรียนท่ีได้รับอาหารเสริม (นม) 
5.ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม 

3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1.ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน 
2.ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม 

4.การพัฒนาด้านสังคม 1.ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน 
2.ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม 
3.จ านวนครั้งในการเกิดอุบติเหตุลดลง 
4.จ านวนครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น 
5.จ านวนของผู้ได้รับประโยชน์ 
6.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจรรม 
7.จ านวนผู้สูงอายุท่ีได้รับเบี้ยยังชีพ 
8.จ านวนผู้ปุวยเอดส์ที่ได้รับเบี้ยยังชีพ 
9.ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวชี้วัด 
5.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 1.ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน 

2.จ านวนของผู้ได้รับประโยชน์ 
6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 1.จ านวนของผู้ได้รับประโยชน์ 

2.ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม 
3.คะแนนการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
4.จ านวนเครื่องมือท่ีใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น 
5.จ านวนของผู้ได้รับประโยชน์ 
6.จ านวนของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
 2.5 ค่าเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ค่าเป้าหมาย 
1.การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 1.เพื่อพัฒนาบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการและงานก่อสร้างต่าง ๆ ได้มาตรฐาน 
2.เพื่อปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สามารถสัญจรไปมาได้อย่าง
สะดวก 
3.เพื่อให้ทุกครัวเรือนมีไฟฟูาใช้อย่างทั่วถึง 
4.เพื่อติดตั้งซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะให้ส่องสว่าง 
5.เพื่อไม่ให้มีน้ าท่วมขังในฤดูฝน 
6.เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุง ระบบประปาหมู่บ้านให้มีประสิทธิภาพ
และสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค 

2.การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 1.เพื่อให้เยาวชนมีการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.เพื่อสิบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้อยู่สืบไป 
3.เพื่อพัฒนาทางด้านการศึกษาของประชาชนได้มีโอกาสได้เรียนรู้
ตลอดชีวิต 

3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้และน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง 
2.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพเพื่อ
น าไปสู่เศรษฐกิจพอเพียง 
3.ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 

4.การพัฒนาด้านสังคม 1.เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 
2.เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 
3.เพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนได้รับการสงเคราะห์และพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
4.เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้มีอุปกรณ์กีฬา เครื่องออก
ก าลังกายและห่างไกลยาเสพติด 

5.การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 1.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
2.เพื่อส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
3.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 1.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
2.เพื่อพัฒนาระบบการบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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2.6 กลยุทธ์ 
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
2. การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
3. ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
4. การพัฒนากระบวนการจัดการที่ดีและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1.  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น

เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
2.  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
4.  การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
5.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

 2.8 แผนงาน 
  1. แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  3. แผนงานการศึกษา 
  4. แผนงานสาธารณสุข 
  5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
  6. แผนงานเคหะและชุมชน  
  7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  8. แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  10. แผนงานเกษตร 
  11. แผนงานการพาณิชย์ 
  12. แผนงานงบกลาง 
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2.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล     

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนา

ด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการ
ประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยเป็นการตอบค าถามว่า “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” ส าหรับใช้เป็น
ประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคตต่อไป ท้ังนี้โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง 
(Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจัยภายนอกได้แก่โอกาส (Opportunity – O) และอุปสรรค (Threat – T) เป็นเครื่องมือ 

 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ(SWOT Analysis) ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยท่ีเอ้ือต่อการพัฒนา 
(S  =  STRENGHT) 

ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา 
(W = WEAKNESS) 

1. มีการคมนาคมขนส่งสะดวก สามารถเช่ือมโยงกับพื้นที่ใกล้เคียง
ได้สายเส้นทาง 

2. มีอ านาจเป็นอิสระในการบริหารจัดการและวางแผนพัฒนา 
แก้ไขปัญหาเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็วและตรงเปูาหมาย 

3. เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกลุ่มองค์กร ชุมชน ส่วน
ราชการต่าง ๆ ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 

4. มีโรงงานอุตสาหกรรมในเขตรับผดิชอบหลายแห่ง สามารถสร้าง
งานและรายได้แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้จ านวนหนึ่ง 

1. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นการมีส่วนร่วมในกระบวนการทาง
การเมืองการปกครอง มีน้อย ท าให้การแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ท้องถิ่นไม่ตรงตามความต้องการเท่าท่ีควร 

2. อ านาจตามภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาก 
บุคลากรและงบประมาณมีจ ากัดท าให้การบริหารงานไม่
คล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

3. บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้  ความเข้าใจในระเบียบ 
ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 
3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ(SWOT Analysis) ขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
ปัจจัยภายนอก 

ปัจจัยภายนอกที่เอื้อต่อการพัฒนา 
(O = OPPORTUNITY) 

ปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา 
(T = THREAT) 

1. จังหวัดนครปฐมเป็นจังหวัดปริมณฑลของกรุงเทพฯ ท าให้เป็น
พื้นที่เปูาหมายของการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เพื่อรองรับการขยายตัวของกรุงเทพฯ ส่งผลให้
จังหวัดนครปฐมเป็นศูนย์กลางภาคตะวันตก 

2. มีระบบเครือข่ายการคมนาคมขนส่งที่สะดวก สามารถเช่ือมโยง
ไปยังอ าเภอและจังหวัดใกล้เคียงได้หลายแห่ง 

3. การยกระดับคุณภาพสินค้าทางการเกษตร อุตสาหกรรม และ
บริการเพื่อรองรับนโยบายการเป็นครัวโลก 

4. การพัฒนาทักษะและฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการขยายตัว
ทางด้านเศรษฐกิจ 

1. การส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐไม่สามารถกระตุ้นการลงทุน
ในพื้นที่ได้เท่าที่ควร 

2. ประสบภัยทางธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม ภัยแล้ง ท าให้การท า
การเกษตรไม่ได้ผลผลิตตามต้องการ 

3. สภาวการณ์เศรษฐกิจและการเมืองระดับประเทศส่งผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

4. ระเบียบกฎหมายบางฉบับ ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติหน้าที่ท าให้ไม่
เกิดความคล่องตั ว  และยั งคงมีการ เปลี่ ยนแปลงตาม
สภาพการณ์อย่างต่อเนื่อง 
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จากการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายาโดยใช้เทคนิค SWOT  Analysis ในการ
พิจารณาสภาพปัจจัยภายนอกและภายในที่มีผลต่อการปฏิบัติแล้ว พบว่า ปัจจัยภายในขององค์การบริหารส่วนต าบล
ศาลายามีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อนในแทบทุกด้าน โดยเฉพาะความเข็มแข็งด้านการบริหารซึ่งช่วยสนับสนุนปัจจัยภายใน
ด้านอ่ืน ๆ ให้มีความเข้มแข็งตามไปด้วย ส่งผลให้สภาพปัจจัยภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา อยู่ใน
สถานภาพ “เอ้ือ” และในด้านสภาพปัจจัยภายนอกขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา พบว่า องค์การบริหารส่วน
ต าบลศาลายามีโอกาสมากกว่าอุปสรรค ซึ่งอุปสรรคที่ส าคัญนั้น คือ อุปสรรคด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจ อันเป็นผล
สืบเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัฒน์และข้อมูลข่าวสารที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในชุมชน ส่งผลให้สภาพปัจจัย
ภายนอกขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา อยู่ในสภาพ “ต้องพัฒนา” ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
จึงต้องเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงการพัฒนาให้ทุกด้านเป็นไปโดยสมดุลและเชื่อมโยงให้ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพ
ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในเอ้ืออ านวยซึ่งกันและกันให้มากที่สุด การพัฒนาต่าง ๆ จึงจะประสบความส าเร็จ 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา จึงสรุปได้ว่า องค์การบริหารส่วนต าบล
ศาลายามีศักยภาพการพัฒนาที่ ปัจจัยภายนอกมีโอกาสมากกว่าอุปสรรค และปัจจัยภายในมีจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน 
ดังนั้น จึงมีสภาพความโน้มเอียงไปในต าแหน่ง “เอ้ือแต่ต้องพัฒนา” 
 
 
 
 
 
 
 


