
ส่วนที่ 1 
   บทน าและข้อมูลพื้นฐานส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 บทบาท อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบมีความเป็นอิสระพอสมควร 
ความส าคัญในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันให้ความส าคัญการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ก าหนดกรอบความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายที่จะด าเนินในการบริหารด้านต่าง ๆ ตามอ านาจหน้าที่ของ
ตนเอง ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542โดยถ่ายโอนภารกิจในการให้บริการสาธารณะที่จ าเป็น และรายได้ที่รัฐจัดเก็บให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน การด าเนินการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก ๆ ด้าน ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน การวางแผนในการด าเนินการบริ หารจึงเป็นกลไกที่
ส าคัญที่ท าให้การบริหารเป็นรูปแบบและมีทิศทาง การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สมดุล และมี
ประสิทธิภาพจะส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถด าเนินการบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แก้ไข
ปัญหาได้ถูกจุด อันเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม และท าให้บรรลุตามความมุ่งหมาย 

1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนา เป็นการแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายที่จะ
ด าเนินการพัฒนาในอนาคต โดยแผนดังกล่าวสอดคล้องกับแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ แผนชุมชนและนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกระบวนการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาในอนาคตขององค์กร โดยก าหนดสถานะภาพความต้องการและแนวทางในการด าเนินการเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายบนพ้ืนฐานของการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับศักยภาพ 
ปัญหาและความต้องการของชุมชน เพ่ือให้การด าเนินการตามข้อก าหนดต่าง ๆ บรรลุตามเป้าหมาย โดย
สามารถแก้ไขปัญหาและสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนครอบคลุมทุกด้าน องค์การบริหารส่วน
ต าบลศาลายาจึงจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ้น 
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1.3 ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 ได้ก าหนดขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดังนี้ 

1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้องเพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่
เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือน ามาก าหนด
แนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และ
ข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามา
วิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

4. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความ
เห็นชอบก่อน แล้วพิจารณาอนุมัติและและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1.4 ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1. ท้องถิ่นมีจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน 
2. ท้องถิ่นสามารถจัดสรรและบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ผู้บริหาร บริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4. แนวทางการพัฒนาเป็นการประสานความร่วมมือ ระหว่างองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน

และมีชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการพัฒนา 
5. สามารถก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาได้ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา เป็นการก าหนดทิศทางในการ

พัฒนาในอนาคต ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2560-2563) ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาคม เพ่ือเป็นทิศทางในการ
พัฒนาที่ท าให้การด ารงชีวิตของประชาชนมีความสุข มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่สิ่งเหล่านี้จะบรรลุตามเป้าหมาย
ได้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกๆ ฝ่ายในการที่จัดท าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างมีระบบ 
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ข้อมูลพื้นฐานส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 
1. สภาพทั่วไป 

1.1 ที่ตั้ง 
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 
การคมนาคมสะดวก ระยะทางห่างจากที่ว่าการอ าเภอพุทธมณฑล ประมาณ 3 กิโลเมตร ติดต่อกับต าบล
ใกล้เคียงดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดเขตต าบลคลองโยง  อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 
 พิกัด N    1529380  E 641200 

  ทิศตะวันออก  ติดเขตต าบลศาลากลาง  อ าเภอบางกรวย และต าบลบ้านใหม่  
อ าเภอบางกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
พิกัด N 1526460  E 643700 

ทิศใต้  ติดเขตต าบลบางเตย  อ าเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 
  พิกัด N 1525200  E 639600 
ทิศตะวันตก  ติดเขตต าบลมหาสวัสดิ์  อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 
  พิกัด N 1526468  E 638792 

1.2 เนื้อที่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา มีเขตรับผิดชอบเนื้อที่ประมาณ 18.73 ตารางกิโลเมตร 

หรือ 11,706.25 ไร่ 

1.3 ภูมิประเทศ 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม อากาศร้อนชื้น มีแหล่งน้ าธรรมชาติและมีล าคลอง 9 คลอง สภาพ

ดินเป็นดินเหนียว อุ้มน้ าได้ดี พ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท าการเกษตร 

1.4 ภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิอากาศ มี 3 ฤดู อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 31 องศาเซลเซียส 

1.5 จ านวนหมู่บ้าน 
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ประกอบด้วยหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน ซึ่งหมู่บ้านที่อยู่ในเขต

องค์การบริหารส่วนต 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) 
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1.6 จ านวนประชากร 

ล าดับ
ที ่ หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 

จ านวนประชากร 
ครัวเรือน 

ชาย หญิง รวม 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 

บ้านวัดสุวรรณ 
บ้านคลองโยง 
บ้านหนองแค 
บ้านตาพิน 
บ้านสาลวัน 

942 
1,229 
268 
72 

1,586 

1,๐88 
1,371 
309 
65 

1,917 

2,030 
2,600 
577 
137 

3,503 

993 
1,099 
567 
52 

2,201 

รวม 4,097 4,750 8,847 4,912 
ข้อมูล : ส านักทะเบียนอ าเภอพุทธมณฑล (ณ ธันวาคม 2558) 

2. สภาพทางเศรษฐกิจ 

อาชีพ  
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ประชากรจะประกอบอาชีพหลัก ได้แก่ท าการเกษตร 

(ท านาและสวน) อาชีพรองลงมาได้แก่รับจ้าง ค้าขาย รับราชการ เป็นต้น 
หน่วยงานธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา 

ที ่ หน่วยธุรกิจ จ านวน/แห่ง 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

โรงแรม (เดอะ รอยลัเจมส์ ลอดจ์ 2000) 
สนามกอล์ฟ 
ปั๊มน้ ามันและก๊าซ 
โรงงานอุตสาหกรรม (ขนาดเล็ก, กลาง, ใหญ่) 
ร้านซ่อมท่อไอเสีย, ซ่อมรถยนตห์รือเกี่ยวกับการซ่อมรถยนต์ทุกประเภท      
ร้านขายของเบ็ดเตลด็ 
ร้านขายอาหาร 
ร้านวัสดุก่อสร้าง, อุปกรณ์ไฟฟ้า, อลูมิเนียมและเหล็ก 
อพาร์ทเมนต ์
ห้องแถวให้เช่า, บ้านให้เช่า และอาคารพาณิชย์ใหเ้ช่า 
โกดังให้เช่า 
ร้านจ าหน่ายรถจักรยานยนต์, อะไหล่รถจักรยานยนต์ และซ่อมจักรยานยนต์ 
โกดังเก็บสินคา้ 
ร้านรับ-ซื้อขายของเก่า 
ร้านสะดวกซื้อ 
โรงเรียนอนุบาลเอกชนและโรงเรียนสอนพิเศษ 
สถานีไฟฟ้า 
โรงสีข้าว 
ตลาดนดั 
โรงแรมรายวัน 
อื่น ๆ 

1 
1 
1 
16 
11 
29 
17 
14 
8 
58 
3 
7 
4 
4 
6 
1 
2 
1 
2 
1 
54 

รวม 241 
ที่มา : กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา (ข้อมูล ณ วันท่ี 24 พฤษภาคม 2559) 
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3. สภาพทางสังคม 
3.1 สถานศึกษา 

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

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านมหามงคล พ้ืนที่ตั้ง หมู่ที่ 5 
- โรงเรียนอนุบาลเอ้ือเพชร พ้ืนที่ตั้ง หมู่ที่ 3 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา พ้ืนที่ตั้ง หมู่ที่ 5 

2.โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง ได้แก่ 
- โรงเรียนวัดสุวรรณาราม (ดีราษฎร์รังสฤษฏิ์) พื้นที่ตั้งหมู่ท่ี 1 
- โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบมหามงคล พ้ืนที่ตั้งหมู่ที่ 5 

3. โรงเรียนมัธยมศึกษา ๑ แห่ง 
- โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย (นครปฐม)  พ้ืนที่ตั้งหมู่ที่ 5 

  4. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน   4   แห่ง   พื้นที่ตั้งหมู่ท่ี 1,2,3 
3.2 การสาธารณสุข 
 สถานที่ส าหรับให้บริการประชาชนด้านการรักษาพยาบาลและสุขภาพอนามัยดังนี้ 
 - โรงพยาบาลของรัฐ  จ านวน 2 แห่ง คือโรงพยาบาลพุทธมณฑล  หมู่ที่ 1 
             และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล วัดสุวรรณาราม หมู่ที่ 1 
 - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  จ านวน 1 แห่ง หมู่ที่ 5 

- อัตราการใช้ส้วมราดน้ า 100% 
3.3 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

- สถานีดับเพลิง จ านวน 1 แห่ง (สถานีดับเพลิงตลิ่งชันของกรุงเทพมหานคร)  พ้ืนที่ตั้งหมู่ที่ 5 
- องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)     พ้ืนที่ตั้งหมู่ที่ 3 

3.4 สถาบันทางศาสนา 
- วัด 4 แห่ง  ได้แก่ 

- วัดสุวรรณาราม   พ้ืนที่ตั้งหมู่ที่ 1 
- วัดศิรวิัฒนาราม    พ้ืนที่ตั้งหมู่ที่ 2 
- วัดเทพนิมิต     พ้ืนที่ตัง้หมู่ที่ ๕ 

   - วัดป่าสติปัฏฐานญาณสัมปันโน  พ้ืนที่ตั้งหมู่ที่ 1 
  - สถาบันแม่ชี 1 แห่ง   พ้ืนที่ตั้งหมู่ที่ 2 
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4. การบริการพื้นฐาน 

4.1 การคมนาคม 
การคมนาคมติดต่อระหว่างหมู่บ้านและชุมชนใกล้เคียง สามารถติดต่อได้โดยทางรถยนต์

ส่วนตัว รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน มีทั้งถนนลูกรัง ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ดั้งนี้ 

4.1.1 ถนน สายหลัก ๓ เส้นทาง อยู่ในความรับผิดชอบของทางหลวงชนบทจังหวัดนครปฐม  
- นฐ. 3004 ศาลายา – นครชัยศรี ระยะทางในเขตรับผิดชอบ 1,877 เมตร 
- นฐ. 4006 ศาลายา – บางภาษี ระยะทางในเขตรับผิดชอบ 3,388 เมตร 
- นฐ. 6035 เทพนิมิต – ลานตากฟ้า ระยะทางในเขตรับผิดชอบ 2,870 เมตร 

4.1.2 ถนนสายส าคัญที่มีการจราจรหนาแน่น เนื่องจากเป็นทางลัดจากการจราจรเพ่ือเข้าสู่
กรุงเทพมหานคร จ านวน 3 เส้นทาง ได้แก่ 

- ถนนดาวทอง 2 (เส้นทางลัดจากถนน นฐ. 6035 เทพนิมิต – ลานตากฟ้า ไปถนนพุทธ
มณฑลสาย 5) ระยะทาง 2,395 เมตร 

- ถนนองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา (เส้นทางลัดจากถนน นฐ. 4006 ศาลายา – บาง
ภาษี ไปถนนพุทธมณฑลสาย 5) ระยะทางในเขตรับผิดชอบ 2,491 เมตร 

- ถนนเฉลิมนิเวศน์ 1 (เส้นทางลัดจากถนน นฐ. 6035 เทพนิมิต – ลานตากฟ้า ไปถนน
พุทธมณฑลสาย 5) ระยะทางในเขตรับผิดชอบ 1,978 เมตร 

4.1.3 ถนนที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน จ านวน 4 เส้นทาง ได้แก่ 
- ถนนศาลายา – บางเตย ระยะทาง 718 เมตร 
- ถนนดาวทอง 1 ระยะทาง 1,677 เมตร 
- ถนนเลียบคลองตาหลี ระยะทาง 2,871 เมตร 
- ถนนเมตตาอรุณ 2 ระยะทาง 2,057 เมตร 

4.1.4 ถนนทางเข้าสถานที่ส าคัญหรือแหล่งท่องเที่ยว จ านวน 4 เส้นทาง ได้แก่ 
- ถนนเลียบคลองมหาสวัสดิ์ ระยะทาง 1,888 เมตร 
- ถนนทางเข้าสถาบันแม่ชีไทย (ร.พ.พุทธมณฑล) ระยะทาง 848 เมตร 
- ถนนทางเข้าวัดสุวรรณาราม ระยะทาง 679 เมตร 
- ถนนทางเข้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวัดสุวรรณ ระยะทาง 91 เมตร 

4.1.5 ถนนเส้นหลักภายในหมู่บ้าน จ านวน 8 เส้นทาง ได้แก่ 
- ถนนเลียบทางรถไฟ ระยะทาง 1,343 เมตร 
- ซอยสุวรรณดี ระยะทาง 1,200 เมตร 
- ถนนเฉลิมนิเวศน์ 2 ระยะทาง 1,978 เมตร 
- ถนนทางเข้าชุมชนคลองตาหลี ระยะทาง 796 เมตร 
- ถนนเมตตาอรุณ 1 ระยะทาง 1,651 เมตร 
- ซอยลุงบุญ ระยะทาง 1,234 เมตร 
- ซอยสุวรรณา ระยะทาง 1,295 เมตร 
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- ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา ระยะทาง 721 เมตร 
4.1.6 ถนนภายในหมู่บ้าน ขึ้นอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  

จ านวน 11 สาย ได้แก่ 
- ถนนทางเข้าชุมชนคลองตาคง ระยะทาง 929 เมตร 
- ถนนทางเข้าหมู่บ้านศาลายา 1 ระยะทาง 248 เมตร 
- ถนนภายในชุมชนหลังราชมงคล จ านวน 3 ซอย ระยะทางรวม 591 เมตร 
- ถนนชุมชนนุกูลอุทิศ จ านวน 5 ซอย ระยะทางรวม 980 เมตร 
- ถนนภายในชุมชนคลองตาหลี (นายยันต์) ระยะทางรวม 600 เมตร 
- ซอยอาภา ระยะทาง 403 เมตร 
- ซอยคลองตาพริ้ง ระยะทาง 427 เมตร 
- ซอยภารดี ระยะทาง 431 เมตร 
- ซอยภายในชุมชนบ้านหนองแค หมู่๓ จ านวน 14 ซอย ระยะทางรวม 2,212 เมตร 
- ซอยสานฝัน ระยะทาง 127 เมตร 
- ซอยซียูอพาร์ทเม้นท์ ระยะทาง 127 เมตร 

4.2 การโทรคมนาคม 
โทรศัพท์บ้าน มีประมาณร้อยละ 90 

4.3 การไฟฟ้า (แสดงถึงจ านวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าและจ านวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า) 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ประชาชนมีไฟฟ้าใช้จ านวน 99% ของ

ประชากรทั้งหมด ที่เหลือยังไม่มีไฟฟ้าใช้ เนื่องจากมาปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนใหม่ในบริเวณที่ยังไม่มีการ
ขยายเขตไฟฟ้า 

4.4 แหล่งน้ าธรรมชาติ 
4.4.1 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 

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

ล าดับ 
ที ่

สถานที ่ เจ้าของที่ดิน หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ 
หน่วยราชการ 

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

2 บ้านวัดสุวรรณ(18ม3) มอบเป็นที่สาธารณะ 1 ศาลายา พุทธมณฑล โยธาธิการ 

3 บ้านวัดสุวรรณ(วัดสุวรรณาราม) มอบเป็นที่สาธารณะ 1 ศาลายา พุทธมณฑล คพจ. 

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

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

6 บ้านหนองแค มอบเป็นที่สาธารณะ 3 ศาลายา พุทธมณฑล อบต.ศาลายา 

7 บ้านลุงพริ้ง(ข้างหมู่บ้านมหามงคล) มอบเป็นที่สาธารณะ 5 ศาลายา พุทธมณฑล อบต.ศาลายา 
 

5. ข้อมูลอ่ืน ๆ 

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา พ้ืนดินอุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการท าการเกษตร มีคู 
คลองอยู่ทั่วไปสภาพทั่วไปเป็นดินนา เกิดจากการตกตะกอนบริเวณลุ่มน้ าท่าจีนและลุ่มแม่น้ า
เจ้าพระยาคุณภาพของดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการท านา ท าสวนผลไม้ ไม้ดอกไม้
ประดับ 

มวลชนจัดตั้ง 
ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา มีกลุ่มมวลชนที่ตั้งขึ้นเพ่ือส่งเสริมอาชีพให้ชุมชนมี
ความเข้มแข็งหลายกลุ่ม เช่น  กลุ่มสตรี กลุ่มฌาปนกิจส่งเคราะห์ กลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
กลุ่มสตรี กลุ่มกองทุ่นแม่ของแผ่นดินกลุ่มเกษตรกรนาข้าวและกลุ่มการเกษตร กลุ่มปลูกพืช
สมุนไพร กลุ่มผักสวนครัวปลอดสารพิษ กลุ่มกีฬาต้านยาเสพติด กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า กลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
 

 

 

 

 


