
 
ส่วนที่ 4 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 
 

1. วิสัยทัศน์การพัฒนา 
           “สาธารณูปโภคพร้อม สิ่งแวดล้อมดี ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนมีส่วนร่วม” 

2. พันธกิจ 
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ

และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
2. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี ไม่มีมลภาวะและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้ตาม

แนวเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและงานประเพณีท้องถิ่น 
5. ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชีวิตมีคุณภาพ 
6. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวาง

แผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 

3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภคเพียงพอและท่ัวถึง 
2. จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิดมลภาวะและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
3. ประชาชนด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีอาชีพและมีรายได้เพียงพอ 
4. ส่งเสริมให้ประชาชน/เยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และส่งเสริมด้านศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม/ งานประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไป 
5. ประชาชนมีสุขภาพดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชีวิตมีคุณภาพ 
6. การบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ มีแนวทางในการพัฒนาดังนี้ 

1.1  พัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาสะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และก่อสร้างระบบ
บ าบัดน้ าเสีย และซ่อมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายจากสา
ธารณภัย 

1.2  พัฒนาระบบจราจร 
1.3  พัฒนาระบบไฟฟ้า - ประปา 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีแนวทางในการพัฒนาดังนี้ 
2.1  พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมระบบการศึกษา 
2.2  พัฒนาเพิ่มช่องทางการรับรู้ข่าวสาร 
2.3  พัฒนาส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และงานรัฐพิธี 

รวมถึงการอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มีแนวทางในการพัฒนาดังนี้ 

3.1  พัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการผลิตผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

3.2  พัฒนาส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน 
3.3  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม มีแนวทางในการพัฒนาดังนี้ 
4.1  พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไข ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด 
4.2  พัฒนาส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมสาธารณสุขชุมชน เพ่ือการมีสุขภาพท่ีดีของประชาชน 
4.3  พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 
4.4  พัฒนาส่งเสริม สนับสนุนงานสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 
4.5  พัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงด้านความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สิน  
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว มีแนวทางในการพัฒนาดังนี้ 

5.1  พัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.2  พัฒนาบ ารุงรักษาแม่น้ าล าคลอง แหล่งน้ าต่าง ๆ การป้องกันน้ าท่วม และน้ าเสีย 
5.3  พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวทางการเกษตร 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการที่ดี มีแนวทางในการพัฒนาดังนี้ 
6.1  พัฒนาการบริหารการจัดการที่ดีในองค์กร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

พัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
6.2  พัฒนาด้านการส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมี

ทัศนคติที่ดีในการท างานโดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
6.3  สนับสนุนการปฏิบัติงานปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือ

เครื่องใช้และอาคารสถานที ่
5. นโยบายการพัฒนาจังหวัดนครปฐม 

วิสัยทัศน์จังหวัดนครปฐม 
“เป็นหนึ่งด้านสินค้าเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นเมืองน่าอยู่ที่มีการ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม” 

พันธกิจ 
1. พัฒนาการผลิตและส่งออกด้านอาหาร สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม ให้ได้มาตรฐานสากลและ

ปลอดภัย 
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม 
3. สังคมเข้มแข็ง มั่นคง ปลอดภัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและอยู่ร่วมกันอย่างผาสุข 
4. ทรัพยากรธรรมชาติมีความสมดุล อุดมสมบูรณ์ และสภาพแวดล้อมน่าอยู่ 
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3  ประเด็นยุทธศาสตร์ 7  เป้าประสงค์ 12  กลยุทธ์ 
1. เป็นแหล่งผลิต จ าหน่ายและ 
   ส่งออกสินค้าเกษตร เกษตร 
   อุตสาหกรรม และ 
   อุตสาหกรรมที่มีมาตรฐาน 
   สากลและปลอดภัย 

1. เพิ่มมูลค่าและการส่งออกสินค้า 
   เกษตร  เกษตรอุตสาหกรรม และ 
   อุตสาหกรรม 
2. เพิ่มจ านวนผูผ้ลิตและผูป้ระกอบ 
   การอาหาร สินค้าเกษตร เกษตร 
   อุตสาหกรรมที่ได้รับ 
   มาตรฐานสากล 

    
 

1. พัฒนาคุณภาพการผลิตอาหารสินค้า 
   เกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมให้ได้ 
   มาตรฐานสากล 
2. สร้างมลูค่าเพิ่มให้กับสินคา้ ด้วยการ 
   พัฒนากระบวนการแปรรูปและการ 
   บรรจุหีบห่อ 
3. พัฒนาระบบการตลาดทั้งในและ 
   ต่างประเทศ 
4. เสริมสร้างเครือข่ายการศึกษา และการ 
   เรียนรู้การประสานการพัฒนาด้าน 
   เทคโนโลยีที่ปลอดภัย 

2. พัฒนาการท่องเที่ยวเชงิศาสนา 
    และวัฒนธรรม 

3. เพิ่มรายไดจ้ากการท่องเที่ยวและ  
บริการการท่องเที่ยว 
4. เพิ่มจ านวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และต่างชาต ิ

5. พัฒนาระบบบริหารจัดการการ 
   ท่องเที่ยว 
6. พัฒนาปัจจัยพืน้ฐานด้านทรพัยากร 
   ท่องเที่ยว 
7. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกจิกรรม 
   รูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับความ 
   ต้องการของนักท่องเที่ยว 
8. พัฒนาผูป้ระกอบการและบุคลากร 
    ด้านการท่องเที่ยว 
9. พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
    การท่องเที่ยว 

3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและ 
   ส่งเสริมความมั่นคงและ 
   ปลอดภัย รวมถึงการอนุรักษ์ 
   ทรัพยากรธรรมชาติและ 
   สิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู ่

5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตาม 
   ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการดูแล
รักษาให้เกิดความสมดุล 
7. สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ สะอาด 
   ลดผลกระทบด้านคุณภาพชีวติ 

10.พัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน  
    เสริมสร้างศักยภาพชุมชน 
11.อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ 
    ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่าง 
    เหมาะสม 
12.พัฒนาด้านความมัน่คง คุณภาพชีวิต  
    ครอบครัว ชุมชน รวมถึงสรา้งมาตรฐาน 
    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ 
    ประชาชน 

 

6. นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
 1.นโยบายแนวทางการพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 

องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา จะเน้นการพัฒนาสู่ระบบสาธารณูปการพ้ืนฐานของ
ท้องถิ่นให้มีความสมบูรณ์และทั่วถึงในพ้ืนที่ ซึ่งก็คือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น การปรับปรุง 
ก่อสร้าง บ ารุงรักษาถนน การก่อสร้างเขื่อน การวางท่อเมนประปา ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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 2.นโยบายแนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา ตระหนักและเห็นความส าคัญของการบูรณาการแบบองค์

รวมที่มุ่งเน้นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมระบบการศึกษาทั้งในและนอก
ระบบ ทั้งระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ เพ่ิมช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารรวมทั้งส่งเสริม 
สนับสนุนเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  
 3.นโยบายแนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา มีลักษณะของชุมชนเป็นแบบกึ่งชุมชนเมืองและชุมชน
การเกษตร จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชน ส่งเสริมให้ประชาชนได้อยู่ดี กินดี มี
รายได้ที่เพียงพอกับการอุปโภค บริโภค มีเงินลงทุน และมีเงินออม  
 4.นโยบายแนวทางการพัฒนาด้านสังคม 

คน เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา การอยู่รวมกันของคนในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงจะต้อง
มีการพัฒนาไปพร้อม ๆ กันในหลายด้าน ในการพัฒนาด้านสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายามี
ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ มีทั้งการส่งเสริม รักษา การแก้ไข การป้องกัน อาทิ การส่งเสริม สนับสนุนกิจการ
สาธารณสุข การแก้ไขป้องกันและต่อต้านยาเสพติด ส่งเสริมสนับสนุนงานสวัสดิการสังคมและการสังคม
สงเคราะห์ การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งการส่งเสริม
สนับสนุนการด าเนินงานบรรเทาสาธารณภัย 
 5.นโยบายแนวทางการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 

การด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ในด้านที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา จะมุ่งเน้นการสร้างให้ประชาชนตื่นตัว เกิดความตระหนัก เกิดความ
ส านึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สร้างการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ส่งเสริม 
สนับสนุน ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบ ารุงรักษาแม่น้ าล าคลองแหล่งน้ าต่าง ๆ และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และเชิงคุณธรรม 
 6.นโยบายแนวทางการพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา จะมุ่งประสิทธิภาพ สุจริต โปร่งใส 
ประชาชนมีส่วนร่วม และตรวจสอบได้ โดยจะด าเนินการใน 2 มิติ ด้วยกัน คือ มิติที่ 1 มุ่งเน้นประชาชน 
คือ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร มิติที่ 2 มุ่ งเน้นบุคลากรผู้บริหารงานและผู้ปฏิบัติงานภายใน
องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา อาทิ การส่งเสริมและการพัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการท างาน
ของบุคลากร การปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง
และพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ อาคารและสถานที่ให้มคีวามเหมาะสม 


