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ค าน า 
 

  ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
ซึ่งได้ก าหนดการถ่ายโอนภารกิจ และการจัดสัดสรรสัดส่วนของภาษีเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไป
บริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ดังนั้น อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)        
พ.ศ. 2561 ประกอบกับหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท.0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562     
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลา 5 ปี เพ่ือสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด 
ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ      
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน 

 เทศบาลต าบลศาลายา จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
เพ่ือก าหนดทิศทางการบริหารท้องถิ่นให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ได้ก าหนดไว้ 

 เทศบาลต าบลศาลายาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)      
ของเทศบาลต าบลศาลายา คงจะประสบผลส าเร็จตามที่ได้วางไว้และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างด ี
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1 ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1. ด้านกายภาพ  

  1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล (แผนที่ประกอบ) 
        ส านักงานเทศบาลต าบลศาลายา อยู่เลขท่ี 199/95  ถนนศาลายา – บางภาษี หมู่ที่ 5  
ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม อยู่ในอ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ตั้งอยู่ด้านทิศ
ตะวันออกของจังหวัดนครปฐม  มีพ้ืนที่ติดกับเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร และอ าเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี  ปัจจุบันมีพ้ืนที่ในเขตเทศบาลต าบลศาลายาประมาณ  13.5 ตารางกิโลเมตร 
  1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
       ในเขตเทศบาลต าบลศาลายา มีพ้ืนที่การเกษตรเล็กน้อย ส่วนใหญ่พ้ืนที่เป็นชุมชนเมือง   
การจราจรหนาแน่น  มีคลองขุดมหาสวัสดิ์ คลองนราภิรมย์ คลองทวีวัฒนา และคลองสามบาทไหลผ่านในเขต
เทศบาลต าบลศาลายา เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มต่ า  พ้ืนทีสู่งกว่าระดับน้ าทะเลประมาณ 5 เมตร   

ทิศเหนือ อาณาเขตติดต่อหมู่ที่ 3,4,๕ ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล  
                        จังหวัดนครปฐม 

ทิศใต้  อาณาเขตติดต่ออ าเภอสามพราน จังวหวัดนครปฐม            
 ทิศตะวันออก อาณาเขตติดต่ออ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เขตทวีวัฒนา  

        กรุงเทพมหานคร 
 ทิศตะวันตก  อาณาเขตติดต่อพ้ืนที ่หมู่ที่ ๑ ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล 

      จังหวัดนครปฐม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
 

2  
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

   ลักษณะภูมิอากาศของเทศบาลต าบลศาลายา ขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุมที่พัด
ประจ าฤดูกาล 2 ชนิด คือ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะพัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากประเทศจีน
ปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูหนาว ท าให้มีอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้งทั่วไป กับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้    
ซึ่งจะพัดพามวลอากาศขึ้นจากทะเลและมหาสมุทรปกคลุมประเทศไทยในช่วงฤดูฝน ท าให้พ้ืนที่ในเขตจังหวัด
นครปฐมมีฝนตกท่ัวไป 
   มีอุณหภูมิค่อนข้างสูงเกือบตลอดปี 
   - อุณหภูมิเฉลี่ยทั้งปี อยู่ระหว่าง 28 – 30 องศาเซลเซียส   

- ในฤดูร้อนอากาศอบอ้าว อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 32 – 34 องศาเซลเซียส  
  1.4 ลักษณะของดิน 
   ลักษณะดินเป็นดินเหนียวปนทรายเหมาะแก่การท านา ท าไร่ และปลูกพืชไร่        
แต่เนื่องจากในเขตเทศบาลต าบลศาลายา ส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลต าบลศาลายาเป็นชุมชนเมือง  จึงมีพ้ืนที่ท า
การเกษตรน้อย 

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
   เทศบาลต าบลศาลายา มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติ จ านวน 3 สาย คือ  

1. คลองขุดมหาสวัสดิ์    
2. คลองนราภิรมย์ 
3. คลองทวีวัฒนา 

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
- สวนเฉลิมพระเกียรติใต้สะพานต่างระดับ สาย 4 
- สวนเฉลิมพระเกียรติในพุทธมณฑล 
- สวนเฉลิมพระเกียรติในมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง  

  เทศบาลต าบลศาลายา ได้แบ่งเขตการปกครอง เป็น 2 เขตเลือกตั้ง มี 15 ชุมชน  
    - ชุมชนร่มไทร    หมู่ 3  ต าบลศาลายา 
    - ชุมชนตาพิน    หมู่ 4  ต าบลศาลายา 
    - ชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์  หมู่ 5  ต าบลศาลายา 
    - ชุมชนสาลวัน    หมู่ 5  ต าบลศาลายา 
    - ชุมชนโพธิ์ทอง    หมู่ 5  ต าบลศาลายา 
    - ชุมชนต ารวจกลาง   หมู่ 5  ต าบลศาลายา 
    - ชุมชนรวมใจริมทางรถไฟ  หมู่ 5  ต าบลศาลายา 
    - ชุมชนตลาดเก่าศาลายา   หมู่ 5  ต าบลศาลายา 
    - ชุมชนคุณหลวง    หมู่ 5  ต าบลศาลายา 
    - ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ   หมู่ 5  ต าบลศาลายา 
    - ชุมชนสหพร    หมู่ 5  ต าบลศาลายา 
    - ชุมชนบ้านพักข้าราชการต ารวจ  หมู่ 5  ต าบลศาลายา 
    - ชุมชนศาลายานิเวศน์   หมู่ 6  ต าบลศาลายา 
    - ชุมชน ซอย ส.พูนทรัพย์   หมู่ 6  ต าบลศาลายา 
    - ชุมชนหน้าพุทธมณฑล   หมู่ 6  ต าบลศาลายา  
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  2.2 การเลือกตั้ง 

เขตการ เลื อกตั้ ง ของ เทศบาลต าบลศาลายา  แบ่ ง เขตการ เลื อกตั้ ง เป็ น  2  เขต                        
เขตเลือกตั้งที่ 1  และเขตเลือกตั้งที่ 2  

องค์การเทศบาล ประกอบด้วย สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี  สภาเทศบาล  
ประกอบด้วยสมาชิกสภาซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน  ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น เทศบาลต าบลศาลายา ประกอบด้วย สมาชิกสภา จ านวน ๑๒ คน          
อยู่ในต าแหน่งได้คราวละ ๔ ปี นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง 

สภาเทศบาล มีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง
จากสมาชิกสภาเทศบาล  ให้เทศบาลมีนายกเทศมนตรีคนหนึ่ง ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น  นายกเทศมนตรี ด ารงต าแหน่ง
นับตั้งแต่วันเลือกตั้งและมีระยะเวลาด ารงต าแหน่งคราวละ ๔ ปี นับตั้งแต่วันเลือกนายกเทศมนตรี อาจแต่งตั้ง
รองนายกเทศมนตรี  ซึ่ งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ช่วยการบริหารราชการของเทศบาล ตามที่
นายกเทศมนตรีมอบหมายได้ โดยเทศบาลก าหนดให้แต่งตั้ง รองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกิน ๒ คน และแต่งตั้ง    
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาได้ 

3. ประชากร 
  3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 - 5 ปี 
และการคาดการณ์ในอนาคต) 

จ านวนประชากรในเขตเทศบาลต าบลศาลายา ตามสถิติทะเบียนราษฎรของเทศบาลต าบล
ศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2562 

 
จ านวนประชากร ปี พ.ศ. 2557 

ชาย หญิง รวม เพิ่ม/ลด 
5,723 5,595 11,318 - 

จ านวนประชากร ปี พ.ศ. 2558  
ชาย หญิง รวม  

5,881 5,505 11,386 +68 คน 
จ านวนประชากร ปี พ.ศ. 2559  

ชาย หญิง รวม  
5,613 5,374 10,987 - 381 คน 

จ านวนประชากร ปี พ.ศ. 2560  
ชาย หญิง รวม  

5,626 5,316 10,942 - 45 คน 
จ านวนประชากร ปี พ.ศ. 2561  

ชาย หญิง รวม  
5,731 5,340 11,071 +129 คน 

จ านวนประชากร ปี พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน  
ชาย หญิง รวม  

6,037 5,282 11,319 +248 คน 
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คาดการณจ์ านวนประชากรเพ่ิมมากข้ึนตามล าดับความเจริญของพ้ืนที่ของเทสบาลต าบลศาลายา   

3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
   - อายุ น้อยกว่า 1  ปี   ชาย    42  คน   หญิง     53   คน 
   - อายุ      1 – 14 ปี  ชาย   968 คน  หญิง   858   คน 
   - อายุ    15 – 59 ปี  ชาย 3,458 คน   หญิง 4,447   คน 
   - อายุ    60    ขึ้นไป  ชาย   632  คน  หญิง    861   คน 

4. สภาพทางสังคม 
4.1 การศึกษา 

4.1.1 โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครปฐม  
เขต ๒      รวม   1   แห่ง 
- โรงเรียนวัดสาลวัน 

4.1.2 โรงเรียนมัธยมศึกษา    รวม   3   แห่ง 
- โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
- โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
- โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
- วิทยาลัยนาฏศิลป ศาลายา 

4.1.3 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน    รวม   ๑   แห่ง 
- ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพุทธมณฑล 

   4.1.4 ระดับอุดมศึกษา     รวม   ๒   แห่ง 
- มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

4.2 สาธารณสุข 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสาลวัน  รวม   ๑  แห่ง 
- โรงพยาบาลศาลายา(เอกชน)   รวม   ๑  แห่ง 
- ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยมหิดล รวม   ๑  แห่ง 

  4.3 อาชญากรรม 
   การปูองกันอาชญากรรมเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    - ที่ท าการปกครองอ าเภอพุทธมณฑล  รวม  1  แห่ง 
    - มีสถานีต ารวจภูธรพุทธมณฑล    รวม  1  แห่ง 
    - มีกล้องวงจรปิด CCTV ในเขตเทศบาลต าบลศาลายา รวม 15 ชุมชน     
  4.4 ยาเสพติด 

   โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอพุทธมณฑล 
- สนับสนุนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการสร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วม 
  ในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตพ้ืนที่อ าเภอพุทธมณฑล 

4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
- โครงการพัฒนาสตรี  
- โครงการอบรมและศึกษาดูงานผู้สูงอายุ 
- จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
- จ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ 
- จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์  
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5. ระบบบริการพื้นฐาน 

5.1 การคมนาคมขนส่ง (ทางบก,ทางน้ า,ทางรางฯลฯ) 
- ถนนพุทธมณฑล สาย 4 
- ถนนพุทธมณฑล สาย 5 
- ถนนศาลายา – นครชัยศรี 
- ถนนศาลายา – บางภาษี 
- เส้นทางรถไฟสายล่องใต้ 

    - รถร่วมบริการ/รถโดยสารประจ าทาง 
    - รถประจ าทาง สาย 84 ก ( วงเวียนใหญ่ - ศาลายา ) 
    - รถประจ าทาง ปอ.515   (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – ศาลายา) 
    - รถประจ าทาง ปอ.556 (สถานีรถไฟมักกะสัน – วัดไร่ขิง) 
    - รถประจ าทาง ปอ.Y70E (หมอชิต – ศาลายา) 
    - รถประจ าทาง 124  (สนามหลวง –  ศาลายา)  

   - รถประจ าทาง 125 (อนุสาวรีย์ชัยฯ – ศาลายา)    
- รถประจ าทาง ปอ.164 (อนุสาวรีย์ชัยฯ –  หน้า ม.มหิดล) 
- รถประจ าทาง ปอ.547 (ศาลายา – ลุมพินี) 
- รถประจ าทาง 388 (ปากเกร็ด - ศาลายา) 

 - รถตู้ปรับอากาศ/รถไฟ 
  - สายอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา (เชิงสะพานลอย  

              รพ.ราชวิถี) 
  - สายเซ็นทรัลปิ่นเกล้า – มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

  - ศาลายา – นครชัยศรี 
- ศาลายา – บางเลน 
- สถานีรถไฟศาลายา (สถานีร่องใต้) 

5.2 การไฟฟ้า 
    - การไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอพุทธมณฑล 
  5.3 การประปา 
    - การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้อมน้อย 

- ประปาเทศบาลต าบลศาลายา  
  5.4 โทรศัพท์ 
    - บริษัท ทีโอที จ ากัดมหาชน (TOT) 
    - บริษัท ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต จ ากัด (3BB) 
    - ทรู อินเตอร์เน็ตปอเรชั่น จ ากัด 
    - บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด(มหาชน) (AIS) 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
    - ไปรษณีย์สาขาพุทธมณฑล 
    - Kerry Express สาขาศาลายา 
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6. ระบบเศรษฐกิจ 
  6.1 การเกษตร 
    - การเกษตรในเขตพ้ืนที่เทศบาลต าบลศาลายา โดยประมาณ 25 ไร่ 
    - ชุมชนตาพิน นาข้าว ประมาณ 5 ไร่ 
    - ชุมชนร่มไทร นาข้าว ประมาณ 5 ไร่ และสวนกล้วยไม้ 6 ไร่ 
    - ชุมชนหน้าพุทธมณฑล นาข้าว ประมาณ 3 - 4 ไร่ 
  6.2 การประมง 
    - การเลี้ยงปลาในกระชังในคลองมหาสวัสดิ์ 
  6.3 การปศุสัตว์ 
    - กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (เทศบาลต าบลศาลายา) 
    - มีส านักงานปศุสัตว์อ าเภอพุทธมณฑล  
    - โรงพยาบาลรักษาสัตว์ 2 แห่ง (เอกชน) 

 6.4 การบริการ 
- มีภัตตาคาร/อาหาร/ร้านสะดวกซ้ือ  
- โรงแรม ๑ แห่ง (มหาวิทยาลัยมหิดล)  
- มีหอชมภาพยนตร์ไทย มีหอพัก/อพาร์เม้นท์ 200 กว่าแห่ง 
  และสถานบันเทิงอ่ืน ๆ 

  6.5 การท่องเที่ยว 
-  พุทธมณฑล เป็นสถานที่ส าคัญทางพุทธศาสนา พุทธมณฑลไม่ใช่วัด    

แต่เป็นพุทธอุทยานที่ไม่เพียงแต่มีความส าคัญกับชาวนครปฐมเท่านั้น        
แต่ยังเป็นศูนย์รวมใจถนนธรรมทุกสายมุ่งสู่พุทธมณฑลในวันธรรมสวนะ 
ส าคัญของชาวพุทธ ซึ่งประกอบกิจพิธีทางศาสนาเป็นประจ า และยังเป็น
ที่พักผ่อนหย่อนใจ 

- หอภาพยนตร์แห่งชาติ  มีภารกิจในการแสวงหา หรือรวบรวมและรักษา
ภาพยนตร์ทั้งของรัฐ และเอกชนเพ่ืออนุรักษ์ไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ของชาติส าหรับบริการสาธารณชนในการศึกษา ค้นคว้าเกี่ยวกับ
ภาพยนตร์ 

  6.6 อุตสาหกรรม 
    - โรงงานยูนิแฟร์ ประกอบกิจการโรงงานผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปส่งออก 
  6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
    - ร้านอาหาร/ร้านสะดวกซ้ือ 
    - ร้านจ าหน่าย/ซ่อมรถจักรยานยนต์ 

- ร้านขายรถยนต์มือสอง 
- ร้านขายและแลกเปลี่ยนทองค า 
- ร้านซ่อมรถยนต์ 
- ร้านขายอะไหล่ยนต์ 
- ร้านรับซื้อของเก่า 
- โรงรับจ าน า 
- อ่ืน ๆ 
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6.8 แรงงาน 

- การเกษตร และการประมง 
- การท าหัตถกรรม อุตสาหกรรม 
- การก่อสร้าง 
- การไฟฟูา แก๊ส การประปา และการสาธารณูปการ 
- การพาณิชย์ 
- การขนส่ง คลังสินค้า และการคมนาคม 
- การอ านวยการบริหารต่าง ๆ 

 7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1 การนับถือศาสนา 

    - ศาสนาพุทธ  
    - ศาสนาคริสต์ 
    - ศาสนาอิสลาม 
  7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
    - ประเพณีเข้าพรรษา – ออกพรรษา 
    - ประเพณีแข่งขันเรือพาย 
    - ประเพณีสงกรานต์ 
    - ประเพณีลอยกระทง 
  7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาท้องถิ่น 
    - ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารมาตั้งแต่ดั่งเดิม 
  7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
    - กลุ่มอาหารแปรรูป  
 8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

9.1 น้ า 
    - มีคลองขุดไหลผ่าน 3 สาย 
    - ฝนตกตามฤดูกาล  
  9.2 ป่าไม้ 

- การปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ 
  9.3 ภูเขา 

- ศาลายาเป็นพื้นที่ราบลุ่มต่ า ไม่มีภูเขา 
  9.4. คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
    - การรักษาแม่น้ าล าคลอง โดยการก าจัดวัชพืช  
    - การบ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยลงแม่น้ า 
    - การรณรงค์ปลูกต้นไม้ในที่ว่างเปล่า 
    - การก าจัดขยะมูลฝอย 

9. อื่น ๆ  
- ส่งเสริมด้านกลุ่มอาชีพต่าง ๆ/แปรรูปอาหาร 
- ส่งเสริมด้านรักษาสุขภาพ/การออกก าลังกาย/สวัสดิการต่าง ๆ  
 
 
 
 

 



 
 

8 ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค   
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี    

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558  เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท า          
ยุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการ 
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้ คณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล (ปี 2558 – 2559) และกรอบ
ในการปฏิรูปในระยะที่ 3 (ปี 2560 เป็นต้นไป) ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไป    
สู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาวและ
ก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงจ าเป็นจะต้องก าหนด
ยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาวเพ่ือถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและ    
มีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วน
ในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้              
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง”  หรือคติพจน์ประจ าชาติ  “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้
ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดีกินดี 
สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ   
20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ได้แก่  

   1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
ส านักงานคณะกรรมกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีภารกิจส าคัญประการ

หนึ่งคือ การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ และการติดตาม
ประเมินผล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบ
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ยุทธศาสตร์การ พัฒนาประเทศประกอบด้วย  

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
ยุทธศาสตร์ที่ 3: การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 4: การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 5: การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่ง 

และยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 6: การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ 
               ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
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ยุทธศาสตร์ที่ 7: การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์  
ยุทธศาสตร์ที่ 8: การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ 9: การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ 10: ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

   1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
                       แผนพัฒนาภาคกลาง 
  “ ศูนย์การค้าและอุตสาหกรรมสีเขียว ประตูสู่อาเซียน เมืองนวัตกรรมอาหาร 
ศูนย์กลางสินค้าเกษตร ศูนย์กลางประมงแปรรูป ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มรดกโลก 
แหล่งท่องเที่ยวนานาชาติ “  

๑) เพ่ิมขีดความสามารถฐานอุตสาหกรรมเดิม และพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นฐานรายได้ใหม่ 
    เพ่ือเป็นศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียวชั้นน าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
๒) พัฒนาอาหารและสินค้าเกษตรให้ทันสมัย เพ่ือเป็นฐานการผลิตที่ได้มาตรฐานโลก และ 
    เป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของประเทศ  

- ส่งเสริมปศุสัตว์มีคุณภาพ ได้มาตรฐานปลอดภัย สอดคล้องความต้องการผู้บริโภค 
  โดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีผลิตที่ทันสมัย พันธุ์ที่เหมาะสม ปรับปรุงระบบบริหาร 
  จัดการตลาด ได้แก่ โคนม โคเนื้อในจังหวัดสระบุรี ราชบุรีและ สุกร ไก่ เป็ด  
   ในจังหวัดราชบุรี นครปฐม  
- สนับสนุนเกษตรกรใช้วิธีเพาะปลูกท่ีเหมาะสม โดยสนับสนุนเกษตรอินทรีย์  
  เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ลดการใช้สารเคมี เพื่อฟ้ืนฟูและปรับปรุงดิน 
  ที่มีปัญหา ได้แก่  
 นครนายก นครปฐม ปทุมธานี สระบุรี อยุธยา : ปัญหาดินเปรี้ยว  
 นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท ปราจีนบุรี :  
   ปัญหาดินเค็ม  

๓) ปรับปรุงมาตรฐานสินค้าและธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อเป็น 
    ศูนย์รวมท่องเที่ยวของเอเชียที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาต  

- พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน ยกระดับ 
  สู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร 
- ส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด อารยธรรมทวารวดีไปยังแหล่ง 
  ท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน และยกระดับการท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียง 
- พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดน และการค้าผ่านแดนให้ศักยภาพผลักดันเขตพัฒนา 
  เศรษฐกิจพิเศษ น าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้า 

   แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
        แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  

จังหวัดนครปฐม จัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประกอบด้วย ๔ จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ วิสยัทัศน์กลุ่มจังหวัด 

         “ เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน บริการธุรกิจและการพาณิชย์  
การผลิตอุตสาหกรรมระดับประเทศ  ศูนย์กลางโลจิสติกส์  
ศูนย์บริการด้านสุขภาพ (Medical Hub) แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย  
การศึกษาระดับมาตรฐานสากล ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สู่การเป็นเมืองน่าอยู่”  

 
 
  



 
 

10     พันธกิจ  
๑. ปรับโครงสร้างการด าเนินงานทางเศรษฐกิจของชุมชน วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์และ 
    วิสาหกิจขนาดย่อม ให้มีความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันเทคโนโลยีรู้ทันบริบทโลก 
    รอดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่การมีรายได้ ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
๒. สร้างและประสานความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายระหว่างภาคเอกชน ชุมชนประชา 
    สังคม และภาครัฐ รวมถึงเครือข่ายภายใน ในการพัฒนาส่งเสริมระบบด าเนินงานทาง  
    เศรษฐกิจและความมั่นคงในกลุ่มจังหวัด  
๓. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการด้าน Logistic ระบบ 
    การค้า ออนไลน์(E-Commerce) เชื่อมโยง Supply Chain ในระบบเศรษฐกิจ การค้า 
    การลงทุน การบริการและการ ท่องเที่ยว  
๔. ส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เมืองที่เป็นมิตรกับชุมชน และ 
    สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน  
๕. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตปริมณฑล เพ่ือไปสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่  
๖. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม  

เป้าประสงค์รวม  
เศรษฐกิจมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง และความสุขที่ยั่งยืน (ม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน)  
เศรษฐกิจมั่นคง ประเมินอัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด ร้อยละ ๓.๕  
ประชาชนมั่งคั่ง ประเมินจากมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว เพิ่มข้ึนร้อยละ ๕  
ความสุขที่ย่ังยืน ประเมินจากค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เฉลี่ยของกลุ่มจังหวัด 

ต้องไม่น้อยกว่า ค่าเฉลี่ยของปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘  
(หรือไม่น้อยกว่า ๐.๖๒๒๙)  

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
      วิสัยทัศน์ (Vision) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม 

“เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ก้าวไกลการศึกษา 
สิ่งแวดล้อมงามตา พัฒนาการท่องเที่ยว” 

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการที่ดี 

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์  (Vision) ของเทศบาลต าบลศาลายา 

            “ศาลายาก้าวหน้า มุ่งม่ันพัฒนา บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
                  พร้อมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การศึกษา  ศิลปวัฒนธรรม” 

2.2  ยุทธศาสตร์ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
 
 
 



 
 

11 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการที่ดี 
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 

2.3 เป้าประสงค์  
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ตระหนัก และอนุรักษ์ 

       วัฒนธรรมท้องถิ่น 
- ด าเนินการให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
- น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาบริการประชาชน เช่น การจัดเก็บภาษี การช าระภาษีต่าง ๆ  

       การประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของเทศบาล งานทะเบียน งานทะเบียนพาณิชย์ งานประปา  
- การบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การรักษาสิ่งแวดล้อม ให้มีสภาพสมบูรณ์ 
- การให้บริการประชาชน ด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการอย่างทั่วถึงเพียงพอ 
- การปรับปรุงพัฒนาเส้นทางคมนาคม ไฟฟูาส่องสว่าง ให้ครอบคลุมทั่วถึง 
- พัฒนาประสิทธิภาพการบริการและการจัดการอย่างต่อเนื่อง 
- ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชน หน่วยงานของรัฐ 
 เอกชนและหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนา  

2.4 ตัวช้ีวัด 
   ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

- จ านวนประชาชนได้รับบริการการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบได้รับ 
- การพัฒนาที่ดีเพ่ิมขึ้น 
- จ านวนเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลมีศักยภาพที่ดี 
- การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
- ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
- ผลิตภัณฑ์ OTOP ต าบล มีขายตามท้องตลาด 
- กลุ่มมีการบริหารจัดการที่ถูกต้อง 
- ผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมขึ้นและได้ราคาดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
- จ านวนประชาชนที่ได้รับบริการด้านสาธารณสุข 
- จ านวนประชาชนที่ได้รับความปลอดภัย 
- จ านวนครัวเรือนที่มีความเข้มแข็ง 
- จ านวนประชาชนต่อครัวเรือนมีสุขภาพดี 

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว  
- จ านวนประชาชนที่มีส่วนร่วมสร้างจิตส านึกท่ีดีและมีความรัก 
  บ้านเกิดของตนเอง 
- จ านวนต้นไม้มีการปลูกเพ่ิมมากขึ้น 
- จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการปรับปรุง 
- จ านวนครัวเรือนที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการบริหารจัดการ 

         ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
- จ านวนชุมชนไม่มีน้ าเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น 
- จ านวนชุมชนที่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นชุมชนน่าอยู่ 
- ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นแหล่ง 
  ท่องเที่ยว 
 
 



 
 

12 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการที่ดี 
- จ านวนผู้มีส่วนร่วมตามกระบวนการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
- ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ 
- จ านวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น 
- ประชาชนในท้องถิ่นมีการเอ้ือเฟ้ือต่อกัน 
- จ านวนชุมชนมีการบริหารและจัดการระเบียบชุมชนที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 
- จ านวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ า 
- จ านวนปูายจราจรที่ติดตั้ง 
- จ านวนปริมาณการขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูาสาธารณะ 
- จ านวนระบบประปาที่ก่อสร้างและซ่อมแซม 

2.5 ค่าเป้าหมาย 
   ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   - ให้คนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ เป็นคนดี มีคุณภาพ มีศักยภาพ ความสามารถ 
     ในการแข่งขัน และมีคุณธรรม จริยธรรม สู่สังคมฐานความรู้ 

- ให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม มีการเชิดชูคุณค่าความเป็นไทยและ 
  วัฒนธรรมไทยบนความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ท าให้ชุมชน สังคม 
  มีความสมานฉันท์และสันติ 
- ส่งเสริมการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
- เพ่ิมรายได้ภาคประชาชนและการค้า 
- เพ่ิมมูลค่าผลผลิตการเกษตรและรายได้การเกษตร 
- ส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม 
- ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
  ที่ดีสงบสุขปลอดจากอบายมุขและสิ่งเสพติด 
- การส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การปูองกันและควบคุมโรค 
  การพยาบาล การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ทางร่างกายและจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาวะ 
  ที่สมบูรณ์ 
- พัฒนาสร้างสภาพแวดล้อมและหมู่บ้านให้ปลอดภัยปลอดยาเสพติด  
  และปลอดอบายมุข 
- พัฒนาสร้างและพัฒนาระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น  

ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
- เพ่ือเป็นการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
  ให้มีสภาพที่สมบูรณ์ และสร้างจิตส านึกให้ประชาชนรักสิ่งแวดล้อม เพื่อความ 
  สมบูรณ์และความสมดุลของธรรมชาติ ไม่ให้ท าลายต้นไม้ไปมากกว่านี้ ปรับปรุง 
  ภูมิทัศน์หรือสวนหย่อมรวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการที่ดี 
- ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพในการให้บริการภาครัฐ 
- ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 
- ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 
- สร้างความม่ันคง ปลอดภัย สันติสุข และสมานฉันท์ ของทุกภาคส่วน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ    

     - เพ่ือความสงบสุขของประชาชน ก่อสร้างและซ่อมแซมบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานใน 
  เขตเทศบาล ให้มีความสะดวกและมาตรฐานเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ  
  ให้ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง ความสงบเรียบร้อย 
  ความสงบสุขของประชาชน 

2.6 กลยุทธ์ 

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลศาลายา จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ 
ความส าคัญกับการวางบทบาทการพัฒนาเทศบาลต าบลศาลายาในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหา
ความต้องการของประชาชน รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของเทศบาลต าบลศาลายาเพื่อให้
ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด  

๑.ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ได้รับการดูแลด้านสุขภาพและการบริการด้านสวัสดิการ 
   สังคมอย่างทั่วถึง 
๒.ประชาชนได้รับการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน  ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา  รวมทั้ง 
   ขยายช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น 
๓.การได้รับบริการด้านสาธารณูปโภคมีความสะดวกและเสมอภาค 
๔.ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง 
๕.ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   อย่างยั่งยืน 
๖.การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
       เทศบาลต าบลศาลายา ให้ความส าคัญต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและ

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟ้ืนฟูพัฒนาการจัดการบริการ
สาธารณะ หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนการพัฒนา
ด้านการศึกษาฯ อันเป็นรากฐานส าคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ให้มีคุณภาพสูงการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ควบคู่กับการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ รวมถึง
การพิจารณา วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
พัฒนาเทศบาลต าบลศาลายา จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 6 ยุทธศาสตร์ 

1. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  4. ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
2. ด้านเศรษฐกิจ    5. ด้านการบริหารจัดการที่ดี  
3. ด้านสังคม    6. ด้านบริการสาธารณะ 
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2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ป ี

1.ด้านความมั่นคง 
 
 

2.ด้านการสร้างความ 
   สามารถในการแข่งขัน 

 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ ฯ 
ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร ์
กลุ่มจังหวัด 
ภาคกลาง 
ปริมณฑล 

๑. พัฒนานวัตกรรมด้านการผลิต และ 
ยกระดับอุตสาหกรรม เกษตร

อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมที่ได้
มาตรฐาน รองรับการ เติบโตระดับโลก

ของกรุงเทพมหานคร (๓, ๘, ๙) 

๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิ
สติกส์ เมือง ชุมชนอยา่งเป็นระบบ 

พัฒนาการบริหารจัดการน้ า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

อย่างสมดุลและยั่งยืน (๓, ๔, ๗) 

๓. การพัฒนาเมืองและยกระดบัคุณภาพ
ชีวิตและ ความปลอดภัยของประชาชน 
ส่งเสริมการบริการทางการแพทย์และ
การศึกษาสูก่ารเป็นสังคมเมืองน่าอยู่ 

               (๑, ๒, ๘, ๙, ๑๐) 

๔. พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์และ 
วัฒนธรรมอยา่งครบวงจร (๑, ๓, ๔) 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา

จังหวัดนครปฐม 

๑. พัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart 
City) โดยเน้นด้านการขนส่ง (Transport), เมือง

หลวงแห่ง อาหารและการท่องเที่ยว (Food 
Metropolis) (Healthy City) รองรับสังคม
ผู้สูงอายุ (Aging) และ บริบทโลก (Global 

Content) (๑, ๒, ๓, ๔) 

๒. สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้
สามารถ รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
และ กระจายความเจริญ สรา้งความสุข
ให้กับ ประชาชนในทุกระดับ (๑, ๒, ๓) 

   3.พัฒนาคุณภาพชวีิต และความมั่นคง 
    ทางสังคมยกระดับคุณภาพการศึกษา 

    และบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์
พัฒนาของ
อปท.ใน 

เขตจังหวัด 

1.ยุทธศาสตร์ด้าน 
   การศึกษา ศาสนา  
   และวัฒนธรรม 
         (1,3) 

2.ยุทธศาสตร์ด้าน 
   เศรษฐกิจ 
        (1,2,3) 

3.ยุทธศาสตร์ด้าน 
     สังคม 

(1,2,3) 

4.ยุทธศาสตร์ด้าน 
   ทรัพยากรธรรมชาต ิ
   และการทอ่งเที่ยว 
          (1,2,3) 

5.ยุทธศาสตร์ด้าน 
  การบริหารจัดการ 
   ที่ด ี   

(1,2) 

6.ยุทธศาสตร์ด้าน   
   บรกิารสาธารณะ 

(1,2) 

3.ด้านการพัฒนาและ 
  เสริมสร้างศักยภาพ 

 

  4.ด้านการสร้างโอกาสความ 
     เสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

     ทางสังคม  

5.ด้านการสร้างการเติบโต 
   บนคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นมิตร 

   กับสิ่งแวดล้อม  

6.ด้านการปรับสมดุลและ 
   พัฒนาระบบการบริหาร 

   จัดการภาครัฐ 

1.การเสริมสร้าง 
 และพัฒนา 
 ศักยภาพ 
 ทุนมนุษย ์

(3) 
 

2.การสร้างความ
เป็นธรรมลด 
ความเหลื่อม 

   ล้ าในสังคม 
(4) 

 3.การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 

(2) 
 

4.การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  เพื่อการพัฒนา 
  อย่างยั่งยืน 

(5) 

5.การเสริมสร้าง 
 ความมั่นคงแห่งชาต ิ
 เพื่อการพัฒนาประเทศ 

 สู่มั่งค่ังและยังยืน 
(1) 
 

6.การบริหารจัดการ 
   ในภาครัฐการปูองกัน

การทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย (6) 

 7.การพัฒนา 
 โครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบโลจิสตกิส ์

8.การพัฒนา
วิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี วจิัย
และนวัตกรรม 

(2,3,5) 
 

9.การพัฒนา 
  ภาค เมือง 
  และพื้นที ่
  เศรษฐกิจ 

(6) 

10.ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 
  เพื่อการพัฒนา 

(3,6,) 
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2.1 วิสัยทัศน์ 

1.2 ยุทธศาสตร์ 

2.3 เป้าประสงค์ 

                                  

                                  

“เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข็มแข็ง แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ก้าวไกลการศึกษา สิ่งแวดล้อมงามตา พัมนาการท่องเที่ยว” 

1.ยุทธศาสตร์ด้าน 
   การศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

2.ยุทธศาสตร ์
      ด้านเศรษฐกิจ 

3.ยุทธศาสตร ์
       ด้านสังคม 

4.ยุทธศาสตร์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและการ

ท่องเที่ยว 

5.ยุทธศาสตร์ด้าน 
  การบริหารจัดการ 

  ที่ด ี

6.ยุทธศาสตร์ด้าน 
   การบริการสาธารณะ 

1.การพัฒนาด้านการศึกษา 
มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
ประชาชนมีศักยภาพในการ 
เรียนรู้เพื่อประโยชน์ต่อการ 

  พัฒนา 
(1) 

กลยุทธ ์

2.การท านุ
บ ารุงรักษาศาสนา 
วัฒนธรรมจารีต
ประเพณีและ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 
(1) 

3.การส่งเสริม 
สนับสนุนจัดสร้าง 
แหล่งการเรียนรู้ 
เพื่อการพัฒนา
ท้องถ่ิน 
อย่างยั่งยืน 

 
 

(1) 

4.เศรษฐกิจชุมชนมีความ
เข็มแข็งมีศักยภาพในการ
พัฒนาอาชีพ ประชาชนมี
รายได้เพิ่มข้ึน รวมท้ังการ
ส่งเสริมการผลิตผลผลิต
ทางการเกษตรปลอดภัย 
จากสารพิษเพื่อการ
บริโภค 

(1) 

5.การเช่ือมโยงระบบ
คมนาคมขนส่งมี
ประสิทธิภาพ ได้ 
มาตรฐานและเพียงพอต่อ 
ความต้องการของประชาชน 
สามารถรองรับการขยายตัว 

ของเมืองในอนาคตและ 
เศรษฐกิจชุมชน 

(6) 

7.การพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิต การคุ้มครองทาง
สังคมการคุ้มครอง
พิทักษ์สิทธิ์ สวัสดิการ
ชุมชน ช่วยเหลือผู้
ด้อยโอกาศ ผู้พิการ
ผู้สูงอายุ สตรี เด็ก 
และกลุ่มชาตืพันธุ์ 

(1) 

8.ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้รบัการ
ดูแลรกัษาให้มคีณุภาพ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรกัษ์ ฟืน้ฟ ู เพื่อ
การพัฒนาที่ยังยนื 

 
 

(4) 

9.แหล่งท่องเท่ียว 
ทางวัฒนธรรมแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์/
เชิงสุขภาพ มีศักยภาพ 
และสร้างรายได้ให้แก่
ท้องถ่ิน 

 
 

(4) 

10.ระบบการบริหาร 
จัดการ และการปฏิบัติ  
งานของท้องถ่ินมี
ประสิทธิภาพส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วม 
และความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วนในการ
พัฒนาท้องถ่ิน 

(5) 

๑.พัฒนาการศึกษา ส่งเสริมระบบการศึกษา และ 
สนับสนุนสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา  
เพื่อการศึกษาตลอดชีวิตสู่ประเทศไทย ๔.๐ และ 
การเป็นเมอืงอจัฉริยะ  
๒.ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว สมเดจ็พระนางเจ้าพระบรมราชินี  
พระบรมวงศานุวงศ์ งานราชพิธี และ งานรัฐพิธี  
๓.ส่งเสริม สนบัสนุน แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และ 
ศาสตร์พระราชา เพื่อการพฒันาท้องถ่ิน  
๔.ส่งเสริม สนบัสนุนการเผยแพร่ และการปฏิบัติด้าน 
คุณธรรมทางศาสนา จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน  
๕.อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินและศาสนสถาน  
๖.ส่งเสริม สนบัสนุน การเฝูาระวังทางวัฒนธรรม ใน
ครอบครัว สถานศึกษา และชุมชน 

๑.พัฒนา สง่เสริม และฝกึอบรม อาชีพให้
ประชาชน  
๒.ส่งเสริม และสนบัสนุนการผลิต/ผลผลิต
ทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ สูก่าร
เป็นเมืองแห่ง อาหาร ผลิตภัณฑ์ชุมชน และ 
อุตสาหกรรม SME  
๓.ส่งเสริม สนบัสนุน การพฒันา เศรษฐกจิ
ตามหลกัปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 
 ๔.ส่งเสรมิการพัฒนาพลังงาน พลงังาน
ทดแทน และการประหยัดพลังงาน  
๕.ส่งเสริม พฒันาการด าเนินงาน ตาม
โครงการพระราชด าร ิ 
๖.ส่งเสริม สนบัสนุน การวิจัย และ 
พัฒนานวัตกรรมสู่ประเทศไทย ๔.๐ 

 

 ๑.ส่งเสรมิ สนับสนุนกีฬา และนันทนาการ  
 ๒.ส่งเสรมิ สนับสนุนกจิการสาธารณสุข  

 ๓.ปูองกัน ต่อต้าน และแก้ไขปญัหายาเสพติด  
 ๔.ส่งเสรมิ สนับสนุนการพฒันาสังคม และ 

  งานสวัสดิการสังคม  
 ๕.การปูองกันและรักษาความสงบเรียบรอ้ย  
 ในบ้านเมือง และความปลอดภัยในชีวิตและ 
 ทรัพย์สิน  
 ๖.ส่งเสรมิ สนับสนุน และพัฒนาประสิทธิภาพ 

 ในการบรรเทาสาธารณภัย  
 ๗.เสรมิสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและ 
  ชุมชน  
 ๘.การเสรมิสร้างความสมานฉันท์ในสงัคม  
 และความสามัคคีตามปณิธานพ่อหลวง 

๑.พัฒนา สง่เสริม สนับสนุน พลงังาน 
ทดแทน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
การจัดการขยะ การลดปริมาณขยะ และ 
มลภาวะ  
๒.บ ารงุรักษาแม่น้ าล าคลองแหล่งน้ าต่างๆ 
และการปูองกันน้ าท่วม และน้ าเสีย  
๓.การดูแลรักษาและพัฒนาที่สาธารณะ  
๔.พัฒนาและสง่เสรมิการท่องเที่ยวเชิง 
วัฒนธรรม เชิงนเิวศ และเชิงสุขภาพ  
๕.พัฒนา สง่เสริม พื้นที่ที่มีศักยภาพด้าน 
การท่องเที่ยวให้เป็นแหลง่ท่องเที่ยวใหม ่
๖.การเตรียมความพร้อมในการรองรับ  
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

๑.พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร โดยยึดหลักการบรหิารกจิการ บ้านเมอืง
ที่ดี (Good Governance) ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพฒันา
ท้องถ่ิน และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  
๒.ส่งเสริมธรรมาภิบาล การปูองกันและปราบปรามการทุจรติ และ ประพฤติมิ
ชอบในการปฏิบัติราชการ  
๓.ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผูบ้รหิาร และผู้ช่วยเหลือ อปท. สมาชิกสภา อปท. 
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน  
๔.ปรบัปรุง พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการท างานของบุคลากร  
๕.สนับสนุนการปฏิบัตงิาน ปรบัปรุง และพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เครื่องมือเครื่องใช้ และอาคารสถานที ่ 
๖.ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกจิการท้องถ่ิน ๗.ปรบัปรุง พฒันารายได้ 
และจัดการสินทรพัย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให ้เกิดประโยชนส์ูงสุด  
๘.เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน  
๙.สนับสนุน สง่เสริมการด าเนินงานพัฒนาเพื่อเสริมความมัน่คงของชาติ 
กระบวนการยุติธรรม และการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี 

 

  ๑.ก่อสร้าง ปรับปรงุ บ ารุงรักษาถนน สะพาน 
  ทางเท้า เส้นทางจกัรยาน ท่อระบายน้ า ท่าเทียบเรือ 
  ระบบการจัดการขยะ ระบบบ าบัดน้ าเสียและซ่อมแซม 
  ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหาย  
  ๒.พัฒนาระบบจราจรและการคมนาคมขนส่ง  
  ๓.พัฒนาระบบไฟฟูา ประปา และระบบ โทรคมนาคม 
  รองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ  
  ๔.ส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าผงัเมือง ผังเมืองรวม 
  ผังเมืองเฉพาะและปอูงกันการบกุรกุที่าธารณประโยชน ์ 
  ๕.พัฒนาแหลง่น้ าคูคลอง และระบบ ชลประทาน  
  เพื่อการอุปโภค-บริโภค 
 

แผนงาน 3.3 การพาณิชย ์3.2 การเกษตร 
3.1 อุตสาหกรรมและ

การโยธา 
2.6 การศาสนา วัฒนธรรม

และนันทนาการ 
2.5 สรา้งความเข็มแข็ง

ของชุมชน 
2.1 

การศึกษา 
2.2 

สาธารณสุข 
2.3 สังคม
สงเคราะห์ 

2.4 เคหะและ
ชุมชน 

1.1 
บริหารงาน

ท่ัวไป 

1.2 การ
รักษาความ
สงบภายใน 

4.1 งบกลาง 

รักษาศาสนา วัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 
 
 
 

(1) 
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“ศาลายาก้าวหน้า  มุ่งมั่นพัฒนา  บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
      พร้อมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม การศึกษา  ศิลปและวัฒนธรรม” 

 

วิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร ์ 1. ด้านการศึกษา ศาสนาแล
วัฒนธรรม 

 2. ด้านเศรษฐกิจ 3. ด้านสังคม 4. ด้านสิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 

5. ด้านบริหารจัดการที่ด ี 6.ด้านบริการสาธารณะ 

เป้าประสงค ์
ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีความรู้ 
คุณธรรม จริยธรรม ตระหนัก 
และอนุรกัษ์ 

ด าเนินการใหป้ระชาชน 
มีรายได้เพิ่มข้ึน 

น าเทคโนโลยีสมัยใหมม่าบรกิารประชาชน 
เช่น การจัดเก็บภาษี การช าระภาษีต่างๆ 
การระชาสัมพันธ์ต่างๆ ของเทศบาล 
งานทะเบียน งานทะเบียนพาณิชย์ งาน
ประปาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 

  การบ ารงุรกัษาทรัพยากรธรรมชาติ 
   การรักษาสิ่งแวดล้อมให้มสีภาพ

สมบรูณ์ 
 

การใหบ้ริการประชาชนด้าน
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
อย่างทั่วถึงเพียงพอ 

  การปรับพฒันาเส้นทาง
คมนาคมไฟฟูาส่องสว่าง 

    ให้ครอบคลมุทั่วถึง 

 

 พัฒนาประสิทธิภาพ 
  การบริการและการจัดการ 
  อย่างต่อเนื่อง 

 

ส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิด
ความร่วมมือระหว่างประชาชน
หน่วยงานของรฐั  เอกชน 
และน่วยงานต่างๆ เพื่อบรรล ุ
 จุดมุ่งหมายการพัฒนา 

 

ค่าเป้าหมาย 

1. ให้คนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ เป็นคนดี  
มีคุณภาพ มีศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขัน 
และมีคุณธรรม จริยธรรม สู่สงัคมฐานความรู้ 
2. ให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม มกีาร
เชิดชูคุณค่าความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทยบน
ความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
ที่ท าให้ชุมชน สังคม มีความสมานฉันท์และสันติ 
3. ส่งเสรมิการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

1. เพิ่มรายได้ภาคประชาชนและ 
    การค้า 
2. เพิ่มมลูค่าผลผลิตการเกษตร 
    และรายได้การเกษตร 
3. ส่งเสรมิเครือข่ายวิสาหกิจ 
    ชุมชน 

1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพยส์ินมีคุณภาพ ชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ด ี
สงบสุข ปลอดจากอบายมุขและสิง่เสพติด 
2. การสง่เสรมิและสนับสนุนการจัดการด้าน
สาธารณสุขการปูองกันและควบคุมโรค  
การพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางร่างกาย 
และจิตใจให้ประชาชน  มีสุขภาวะที่สมบูรณ์ 
3. พัฒนาสร้างสภาพแวดล้อมและหมู่บ้านให้
ปลอดภัย ปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข 
5. พัฒนาสร้างและพัฒนาระบบรักษาความสงบ
เรียบร้อยในทอ้งถ่ินและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนในท้องถ่ิน   โดย
ชุมชนมีส่วนร่วม 

1. จ านวนประชาชนที่มสี่วนร่วมสร้างจิตส านึกที่ดีและ 
มีความรักบ้านเกิดของตนเอง 
2. จ านวนต้นไม้มีการปลูกเพิ่มมากขึ้น 
3. จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการปรบัปรุง 
4. จ านวนครัวเรือนที่มีส่วนร่วมรบัผิดชอบในการบรหิาร    
จัดการขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกลู 
5. จ านวนชุมชนไม่มีน้ าเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น 
6. จ านวนชุมชนที่มีการปรบัปรุงภูมิทัศน์ใหเ้ป็นชุมชนน่าอยู่ 
7. ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่ใหเ้ป็น
แหล่งท่องเที่ยว 

 

  เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการ 
  จัดการทรัพยากรธรรมชาติ  
  และสิ่งแวดล้อมในชุมชน 
  ให้มีสภาพที่สมบรูณ์ และสร้าง 
  จิตส านึกให้ประชาชนรัก 
  สิ่งแวดล้อม เพื่อความสมบรูณ์ 
  และความสมดุลของธรรมชาติ 
  ไม่ให้ท าลายต้นไม้ไปมากกว่าน้ี 
  ปรับปรุงภูมิทัศนห์รือสวนหย่อม 
  รวมทั้งเพิ่มพื้นทีส่ีเขียวในชุมชน 

  เพื่อก่อสร้างและซ่อมแซมบ ารงุ 
  โครงสร้างพื้นฐานในเขตเทศบาล 
  ให้มีความสะดวกและมาตรฐาน  
  เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร ์
  ด้านอื่น ๆ ให้ประสบความส าเร็จ 
  โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคม 
  ขนส่ง ความสงบเรียบร้อย และ 
  ความสงบสุขของประชาชน 

กลยทุธ ์

แผนงาน แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ด้านบริการสาธารณะ ด้านบริหารจัดการที่ด ี ด้านสังคม ด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา 

แผนงานการพาณิชย ์ แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสงเคราะห ์ แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

แผนงานการศาสนา
และนันทนาการ 

แผนงานบริการงาน
ทั่วไป 

แผนงาน 
งบกลาง 
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โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลศาลายา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์พัฒนา
ของเทศบาลต าบล

ศาลายา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน

การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา 

ด้านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนา 
ด้านสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนา 

ด้านสิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนา 

ด้านบริหารจัดการที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนา 

ด้านบริการสาธารณะ 

เปูาประสงค ์

ระบบการคมนาคมขนส่ง  
มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
และเพียงพอต่อความต้อง 
การของประชาชน 

เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง 
มีศักยภาพในการพัฒนาอาชพี
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 

การจัดการด้านสวัสดิการ
สังคม การศึกษา กีฬา 
นันทนาการ สาธารณสุข  
มีประสิทธิภาพประชาชน 
มีความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 

การบริหารงานและการ
ปฏิบัติงานของ เทศบาล 
มีประสิทธิภาพ ส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วม
และความร่วมมอืทุกภาค
ส่วนในการพัฒนาทอ้งถิ่น 

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล
รักษาประชาชนมีสว่นร่วม
ในการอนุรักษ์และฟื้นฟ ู

แผนงาน 
บริหาร 

งานทั่วไป 
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

การศึกษา สาธารณสุข สังคม
สงเคราะห์ 

เคหะ 
และชุมชน 

สร้างความ
เข้มแข็งของ

ชุมชน 

การศาสนา 
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

 อุตสาหกรรม
และการโยธา 

ผลผลติ/โครงการ 
ยุทธศาสตร์ด้านบริการาธารณะ 
(รายละเอียดตามแบบ ผ 02) 
 

   ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  
 ศาสนา และวัฒนธรรม 
(รายละเอียดตามแบบ ผ 02) 

 

     ยุทธศาสตร์ด้านสังคม 
(รายละเอียดตามแบบ ผ 02) 

 

   ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
(รายละเอียดตามแบบ ผ 02) 

 

 ยุทธศาสตร์ด้านบริหารจัดการท่ีด ี
   (รายละเอยีดตามแบบ ผ 02) 

 

การเกษตร การพาณิชย ์ งบกลาง 

   ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม
และการท่องเท่ียว 
(รายละเอียดตาม แบบผ 02) 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

  3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  เทศบาลต าบลศาลายาได้ท าการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT ANALYSIS) ที่เก่ียวข้องของ
องค์กรเพ่ือมาสนับสนุนการวางแผนการจัดท ายุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น โดยได้จ าแนกผลการวิเคราะห์
ปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน และปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสและอุปสรรคของเทศบาลต าบลศาลายา 
โดยสรุปเฉพาะประเด็นที่ส าคัญได้ดังนี้ 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ เพ่ือประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนา  ใน
อนาคตของเทศบาลต าบลศาลายา 

 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

  เขตเทศบาลต าบลศาลายา พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ของราชพัสดุ เช่น ที่ดินของส านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ดินของส านักกรมชลประทาน  ท าให้ยากต่อ
การพัฒนา อีกท้ังในเขตเทศบาลต าบลศาลายา เป็นพื้นที่เขตเมือง การจราจรหนาแน่น เนื่องจากปริมาณรถยนต์ที่
เพ่ิมข้ึน ท าให้เสี่ยงต่อการเกิดมลพิษในอากาศที่มากขึ้นและเพ่ิมข้ึนทุกวัน และมีประชากรที่เข้ามาอยู่ในเขต
เทศบาลที่มากข้ึน และมีประชาชนที่เพ่ิมมากข้ึนท าให้ปริมาณขยะและน้ าเสียเพ่ิมมากขึ้น และการขยายตัวของด้าน
การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ผลกระทบการเคลื่อนย้ายแรงงานที่เข้ามา
อย่างเสรี ส่งผลการเกิดอาชญากรรมและด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
 
 

 

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
จุดแข็ง Strengths : S 
- เป็นเมืองปริมณฑล 
- มีสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่ส าคัญใกล้เคียง 
  หลายแห่ง 
- มีสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง 
- มีเส้นทางคมนาคมและการขนส่งสะดวกหลายสาย 
- มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ 
- เป็นเมืองปลอดอบายมุข 
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
- มีแม่น้ าล าคลองไหลผ่าน 

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
จุดอ่อน Weaknesses : W 
- ปัญหาจราจร 
- ขาดการวางผังเมืองที่ดี 
- ขาดความรู้ ไม่มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ 
- ขาดการส่งเสริมการลงทุนของเกษตรกร 
- ขาดการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
- มีงบประมาณจ ากัด 
- ไม่มีสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
- ประชาชนรุกล้ าแม่น้ าล าคลอง 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
โอกาส  Opportunities : O 
- เป็นเทศบาลที่ปราศจากมลพิษอากาศบริสุทธิ์ 
- มีระบบการจัดการผังเมืองที่ดี 
- เป็นเมืองมีคุณภาพเหมาะส าหรับอยู่อาศัย 
- มีการจัดการศึกษาส าหรับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย 
  อย่างทั่วถึง ทัดเทียมกัน 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
อุปสรรค Threats : T 
- ถนน ท่อหรือทางระบายน้ า ทางเท้าไม่เพียงพอ  
  และไม่ได้มาตรฐาน 
- สาธารณูปโภคไม่เพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลง 
- มีการย้ายเข้าของประชากรเพ่ิมมากข้ึน 
- ที่ดินในเขตเทศบาลต าบลศาลายาส่วนใหญ่ 
  เป็นที่ดินของส านักงานทรัพย์สิน 
  ส่วนพระมหากษัตริย์ กรมชลประทาน 
  และการรถไฟแห่งประเทศไทย 
 



 
 

19 ส่วนที่ 3 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

 
ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู้การปฏิบัติ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั 
 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

บริการชุมชนและ
สังคม 
บริหารงานทั่วไป 

- การศึกษา 
- การศาสนาและวัฒนธรรม 
- บริหารงานท่ัวไป 

กองการศึกษา  
ส านักปลดัเทศบาล 

เทศบาลต าบล
ศาลายา 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ บริการชุมชนและ
สังคม 

- สร้างความเข้มแข็ง 
  ของชุมชน 

ส านักปลดัเทศบาล เทศบาลต าบล
ศาลายา 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม การด าเนินงานอ่ืน 
บริการชุมชนและ
สังคม 
บริหารงานท่ัวไป 

- งบกลาง 
- การศาสนา วัฒนธรรม 
  และนันทนาการ 
- การศึกษา 
- สาธารณสุข 
- สังคมสงเคราะห ์
- การรักษาความสงบภายใน 
- บริหารงานท่ัวไป 

ส านักปลดัเทศบาล 
กองการศึกษา 
กองสาธารณสุขฯ 
ส านักปลดัเทศบาล 
 

เทศบาลต าบล
ศาลายา 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 

บริการชุมชนและ
สังคม 

- สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ เทศบาลต าบล
ศาลายา 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นบริหาร
จัดการที่ด ี

บริการชุมชนและ
สังคม 
การเศรษฐกิจ 
บริหารงานทั่วไป 
บริการชุมชนและ
สังคม 

- สร้างความเข้มแข็งของ 
  ชุมชน 
- บริหารงานท่ัวไป 
- เคหะและชุมชน 
- การพาณิชย ์
- การรักษาความสงบภายใน 
- การศึกษา 

ส านักปลดัเทศบาล 
กองคลัง 
กองวิชาการและ
แผนงาน 
กองสาธารณสุขฯ 
กองช่าง 
 

เทศบาลต าบล
ศาลายา 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการ
บริการสาธารณะ 

บริการชุมชนและ
สังคม 
การเศรษฐกิจ 

- เคหะและชุมชน 
- สาธารณสุข 
- การพาณิชย ์

กองช่าง 
กองสาธารณสุขฯ 
ส านักปลดัฯ 

เทศบาลต าบล
ศาลายา 

รวม 6 ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน 10 แผนงาน 6 หน่วยงานหลัก  
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  

เทศบาลต าบลศาลายา 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
    ศาสนา และวัฒนธรรม 

            

   1.1 แผนงานการศึกษา 16 7,742,460 16   7,742,460 16 8,832,460 16 8,852,460 16 8,872,460 80 42,042,300 
   1.2 แผนงานการศาสนา 
         และวัฒนธรรม 

4   600,000 4 600,000 4  1,700,000 4 1,700,000 4 1,700,000 20 6,300,000 

   1.3 แผนงานบริหารงานทั่วไป 2 250,000 2 2,040,000 1      500,000 1 500,000 1 500,000 7 3,790,000 
รวม 22 8,592,460 22 10,382,460 21 11,032,460 21    11,052,460 21 11,072,460 107 52,132,300 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ             
    2.1 แผนงานสร้างความ 
          เข้มแข็งของชมุชน 

1 500,000 1 500,000 1     500,000 1        500,000 1 500,000 5 2,500,000 

รวม 1 500,000 1 500,000 1     500,000 1       500,000 1 500,000 5 2,500,000 
3) ยุทธศสาสตร์การพัฒนาด้านสังคม             
    3.1 แผนงานงบกลาง  3  2,050,000  3  2,050,000  3  14,684,000  3  14,684,000   3 14,684,000  15 48,152,000  
   3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม 
         และนันทนาการ 

2 200,000 6 930,000 6      930,000 6 930,000 6 930,000 26 3,920,000 

   3.3 แผนงานการศึกษา 1 100,000 1 100,000 1     100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000 
   3.4 แผนงานสาธารณสุข 9 1,880,000 10 2,100,000 10  2,100,000 10 2,100,000 10 2,100,000 49 10,280,000 
   3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 1 400,000 1 400,000 1    700,000 1 700,000 1 700,000 5 2,900,000 
   3.6 แผนงานการรักษาความสงบ 
        ภายใน 

7 800,000 6 500,000 7    800,000 6 500,000 7 800,000 33 3,400,000 

   3.7 แผนงานบริหารทั่วไป 1 100,000 - - - - - - - - 1 100,000 
รวม 24 5,530,000 27 6,080,000 28 19,314,000 27 19,014,000 28 19,314,000 134 69,252,000 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลศาลายา 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ 
    สิ่งแวดล้อมและท่องเที่ยว 

            

     4.1 แผนงานาธารณสุข 4 6,800,000 4  6,800,000 4 10,200,000 4 10,200,000 4 10,200,000 20  44,200,000 
รวม 4 6,800,000 4  6,800,000 4 10,200,000 4 10,200,000 4 10,200,000 20  44,200,000 

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    ด้านการบริหารจัดการที่ดี 

            

    5.1 แผนงานสร้างความ 
          เข้มแข็งชุมชน 

3  1,200,000 5  1,910,000 6   3,910,000 5 3,410,000 6  3,610,000 25   14,040,000 

    5.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 19  8,310,000 17  4,460,000 21 26,445,000 18 7,625,000 17  7,125,000 91  53,965,000 
    5.6 แผนงานการศึกษา 7  810,000 3  6,560,000 2      560,000 2 560,000 2     560,000 16 15,050,000 

รวม 29 10,320,000 25 12,930,000 29 30,915,000 25 11,595,000 25 11,295,000 132  77,005,000 
6) ยุทธศสาสตร์การพัฒนา 
    ด้านบริการสาธารณะ 

            

   6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1  2,000,000 22  65,163,000 20  66,250,000 1 2,000,000 - - 44 135,413,000 
   6.2 แผนงานการพาณิชย์ 1 550,000 4   2,050,000 5    2,080,000 - - - - 10      4,680,000 

รวม 2  2,550,000 26 67,213,000 25  68,330,000 1 2,000,000 - - 54 140,093,000 
รวมท้ังสิ้น 82  34,292,460 105 96,905,460 108 146,291,460 79 54,361,460 79 52,381,460 453 385,232,300 
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