
  

 

สภาพท่ัวไปและข�อมูลพ้ืนฐานขององค�การบริหารส�วนตําบล 
 

 ข�อมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไป 
  * ลักษณะท่ีตั้ง 
  องค�การบริหารสวนตําบลธรรมศาลา เป�นองค�กรปกครองสวนท�องถ่ิน ต้ังอยูเลขท่ี 4/1
หมูท่ี 7 ตําบลธรรมศาลา อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม อยูหางจากอําเภอเมืองนครปฐมประมาณ 
7 กิโลเมตร  
   องค�การบริหารสวนตําบลธรรมศาลา ได�ยกฐานะเป�นองค�การบริหารสวนตําบลและมี
ฐานะเป�นนิติบุคคลและเป�นราชการบริหารสวนท�องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค�การบริหาร
สวนตําบล พ.ศ.2537 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เม่ือวันท่ี 30 มีนาคม 2539 โดยมีนายวีระศักด์ิ จุล
นิพิฐวงษ� กํานันตําบลธรรมศาลาเป�นประธานกรรมการบริหาร (โดยตําแหนง) คนแรก และได�เปลี่ยนเป�น
นายกองค�การบริหารสวนตําบล โดยมีนายสุรชัย ผลประเสริฐ  เป�นนายกองค�การบริหารสวนตําบลธรรม
ศาลาคนป@จจุบัน 
  * เนื้อท่ี   รวม 4.58 ตารางกิโลเมตรหรือ 2,865 ไร 
  * อาณาเขตติดต�อ 
   ทิศเหนือ ติดตอกับ อบต.สามควายเผือก และเทศบาลตําบลธรรมศาลา 
   ทิศใต� ติดตอกับ อบต.ถนนขาด และอบต.พะเนียด 
   ทิศตะวันออก ติดตอกับ อบต.พะเนียด และอบตศีรษะทอง 
   ทิศตะวันตก ติดตอกับ อบต.พระประโทน 

  * ภูมิประเทศ 
   สภาพโดยท่ัวไป สวนใหญเป�นพ้ืนท่ีราบลุม พ้ืนดินสวนใหญเป�นดินเหนียว ดินรวน และ
ดินทราย เหมาะแกการทํานา ทําสวนผลไม� ปลูกพืชผักตางๆ เพราะมีคลองพญากงไหลผาน 

  * จํานวนหมู�บ�าน 
   แบงพ้ืนท่ีการปกครองออกเป�น 4 หมูบ�าน ดังนี้ 
   หมูท่ี 1 ชื่อบ�านธรรมศาลา มีนายสุวิทย� ชื่นตะโก   เป�นผู�ใหญบ�าน 
   หมูท่ี 2 ชื่อบ�านสระอ�อ  มีนายมนู อินทรเจิม   เป�นผู�ใหญบ�าน 
   หมูท่ี 3 ชื่อบ�านทาหนอไม�  มีนายภูภณ ต้ังอเนกเจริญ เป�นผู�ใหญบ�าน 
   หมูท่ี 5 ชื่อบ�านสวนใหม มีนายสุภาพ เฉลิมธํารงค�  เป�นกํานันตําบล 

  * ประชากร 
   มีประชากรท้ังสิ้น 5,900 คน แยกเป�นชาย 3,362 คน เป�นหญิง 2,538 คน มีจํานวน
ครัวเรือนท้ังสิ้น 1,527 ครัวเรือน มีความหนาแนนของประชากรโดยเฉลี่ย 1,214 คน/ตร.กม. 
 



  

ประชากร 
ชื่อหมูบ�าน หมูท่ี ครัวเรือน 

ชาย หญิง 
รวม 

บ�านธรรมศาลา 1 163 278 273 551 
บ�านสระอ�อ 2 379 693 785 1,478 
บ�านทาหนอไม� 3 597 1,636 687 2,323 
บ�านสวนใหม 5 388 755 793 1,548 

  รวม  1,527 3,362 2,538 5,900 
  

รวมประชากร   5,900   คน ครัวเรือน   1,527   ครัวเรือน 
 
ตารางแสดงจํานวนประชากรและครัวเรือนในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบของ อบต..ธรรมศาลา 

ประชากรในเขตอบต. หมูท่ี อําเภอ ตําบล ชื่อหมูบ�าน 

คน ครัวเรือน 

1 เมือง ธรรมศาลา ธรรมศาลา 551 163 
2 เมือง ธรรมศาลา สระอ�อ 1,478 379 
3 เมือง ธรรมศาลา ทาหนอไม� 2,323 597 
5 เมือง ธรรมศาลา สวนใหม 1,548 388 

(อ�างอิงจากสถิติทะเบียนบ�านแยกรายพืน้ท่ีระดับตําบลข�อมูลของ อําเภอเมืองนครปฐม ตําบลธรรมศาลา เดือนมีนาคม 2556)) 

  2.1.6 องค�กรปกครองปกครองส�วนท�องถ่ินอ่ืนในตําบล 
   - เทศบาลตําบลธรรมศาลา จํานวน 1 แหง 
 

2.2 ข�อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของขององค�การบริหารส�วนตําบลธรรมศาลา 
  * การคมนาคมและการจราจร 

   - ถนนบ�านธรรมศาลา ถึงตําบลพะเนียด 
   - ถนนบ�านธรรมศาลา ถึงบ�านปIาผี 
   - ถนนบ�านธรรมศาลา ถึงบ�านสวนใหม 
   - ถนนสายเพชรเกษม ถึงบ�านทาหนอไม� 
 

  * การประปา 
   - มีการประปาหมูบ�าน จํานวน 16 แหง 
  บริเวณหมูท่ี 1 
   1.ข�างทางรถไฟ  2.บ�านนางชูศรี  3.บ�านนายชางออด 
  บริเวณหมูท่ี 2 
   1.บ�านนายโต ชื่นจิต 2.บ�านนายยุง  3.บ�านผู�ใหญเสง่ียม 
   4.บ�านนายพวน  5.บ�านนายใจ 



  

  บริเวณหมูท่ี 3 
   1.บ�านยายแจKว  2.ฟาร�มหมู  3.ศาลเจ�าพอโต 
   4.บ�านนายมา 
  บริเวณหมูท่ี 5 
   1.บ�านนายประสงค� 2.บ�านนายกิม  3.บ�านนายสุเจตน� 
   4.บ�านนายเซ้ีย 
 

  * การโทรคมนาคม 
   - ตู�โทรศัพท�สาธารณะ 7 แหง 
   - หอกระจายขาว  12 แหง 
  * การไฟฟ<า 
   -ได�ขยายเขตไฟฟMาทุกหลังคาเรือน 
   -ติดต้ังไฟฟMาสองสวางสาธารณะ ถนนสายสําคัญๆ ทางแยก 
  * อาชีพ 
   - เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป�นพ้ืนท่ีราบลุม มีน้ําพอเพียงในการทําการเกษตร
ประชากรสวนใหญจึงประกอบอาชีพเกษตรกร เลี้ยงสุกร ทําสวน ทําไร ทํานา และรับจ�างท่ัวไป  
  * ศาสนา 
  - ประชาชนสวนใหญประมาณร�อยละ 99 นับถือศาสนาพุทธ สวนศาสนาอ่ืน ๆ 
ประมาณร�อยละ 1 ของจํานวนประชากรท้ังหมด 
 

2.3 ด�านเศรษฐกิจ 
  * การเกษตร 
   - ประชากรในเขตองค�การบริหารสวนตําบลธรรมศาลา ประกอบอาชีพเลี้ยงสุกรทําสวน
ไม�ผล พืชผัก พืชไร ปลูกไม�ยืนต�น เลี้ยงสัตว� และทํานา 

  * การอุตสาหกรรม    
   - ป@Nมน้ํามันหมุน (ป@Nมหลอด) จํานวน 2 แหง 
   - ป@Nมถังลอย(ประเภท3 ) จํานวน 1 สถานี  
2.4 ด�านสังคม 
 * การศึกษา  
   - มีศูนย�พัฒนาเด็กเล็กองค�การบริหารสวนตําบลธรรมศาลา จํานวน 1 แหง 
   - มีศูนย�พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลธรรมศาลา จํานวน 2 แหง (อยูในเขตทต.ธรรมศาลา) 
   - มีศูนย�การศึกษานอกโรงเรียน (อ.เมืองนครปฐม) จํานวน 1 แหง (อยูในเขตทต.ธรรมศาลา) 
   - สนามบาสเก็ตบอล หมูท่ี 2 (งบประมาณอบจ.นฐ.) จํานวน 1 แหง   

 
* การสาธารณสุข 



  

   - มีอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม) จํานวน 27 คน 
   - มีสถานีอนามัยวัดธรรมศาลาและสถานีอนามัยวัดต�นสําโรง จํานวน 2 แหง (อยูในเขตทต.ธรรม
ศาลา) 
  *ผู�สูงอายุ /ผู�พิการ /ผู�ด�อยโอกาส 
   -จํานวนผู�สูงอายุท้ังสิ้น   449 คน 
          -จํานวนผู�พิการ            58 คน 
                   -ผู�ปIวยเอดส�                 2 คน 

  * การรักษาความสงบเรียบร�อย 
   - มีอาสาสมัครปMองกันภัยฝIายพลเรือน (อพปร.) จํานวน 20 คน 
   - มีศูนย�ปฏิบัติการตอสู�เพ่ือเอาชนะยาเสพติด(ศตส.อบต.ธรรมศาลา)จํานวน 1 แหง 
   - อยูในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสถานีตํารวจภูธรสามควายเผือก 
 

 2.5 ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
  *แหล�งน้ําท่ีสร�างข้ึน 
   - บอน้ําบาดาล จํานวน 17 บอ 
  *แหล�งน้ําตามธรรมชาติ 
   - สระน้ํา  จํานวน  4 บอ ( สระน้ําหวาน 1/บึงสระกราง 3 ) 
   - คลองชลประทาน  จํานวน  1 สาย 
   - คู คลอง ภายในตําบล จํานวน  4 สาย  ประกอบด�วย 
    (1) หมูท่ี 2 บริเวณบึงกุม กว�าง 25 ม. ยาว 800 ม. 
    (2) หมูท่ี 2 บริเวณบ�านปIาผี กว�าง 20 ม. ยาว 1,200 ม. 
    (3) หมูท่ี 3 บริเวณเลียบทางรถไฟ กว�าง 20 ม. ยาว 1,200 ม. 
    (4) หมูท่ี 5 บริเวณคลองเกาะศรีจันทร� กว�าง 20 ม. ยาว 1,200 ม. 
   - มีบึงกุมบึงบางช�าง เป�นแหลงน้ําธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

แผนที่อาณาเขตความผิดชอบขององค�การบริหารส�วนตําบลธรรมศาลา 
 

 
 
 
 



  

 2.6 ข�อมูลอ่ืนๆ 
  
*วัฒนธรรมประเพณีตําบลธรรมศาลาท่ีสําคัญ 

กิจกรรม ระยะเวลาท่ีจัดกิจกรรม 

1. วันข้ึนปTใหม ตรงกับวันท่ี 1 มกราคมของทุกปT 

2. วันเด็ก ตรงกับวันเสาร�ท่ีสองของเดือนม.ค.ของทุกปT 

3. วันมาฆบูชา ตรงกับวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 3 

4. วันสงกรานต� ระหวางวันท่ี 13 - 17 เมษายนของทุกปT 

5. วันวิสาขบูชา ตรงกับวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 6 

6. งานวันกีฬาตําบล (ตามความเหมาะสม) 

7. วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันข้ึน 15 คํ่า เดือน 8 

8. วันเข�าพรรษา ตรงกับวันแรม 1 คํ่า เดือน 8 

9. วันแมแหงชาติ ตรงกับวันท่ี 12 สิงหาคม ของทุกปT 

10. วันปาวารณาออกพรรษา ตรงกับวันข้ึน 15 คํ่าเดือน 11 

11.วันลอยกระทง ตรงกับวันเพ็ญ เดือน 12 ของทุกปW 

12.งานคล�ายวันมรณะภาพพระครูภาวนากิตติคุณ 
(อินททสโร) หลวงพอน�อย วัดธรรมศาลา 

ตรงกับวันท่ี 15-17 พ.ย. ของทุกปT 
 

13. วันพอแหงชาติ ตรงกับวันท่ี 5 ธันวาคม ของทุกปT 
 

 * มวลชนจัดตั้ง 
- ลูกเสือชาวบ�าน 1 รุน    จํานวน 14 คน 
- สมาชิกอพปร. 1 รุน    จํานวน 20 คน 
- กลุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลธรรมศาลา จํานวน 1 กลุม 
- หมูบ�านโครงการแก�ไขป@ญหาความยากจน   จํานวน 4 กลุม 
- ชมรมผู�สูงอายุ    จํานวน 1 ชมรม ( 295 คน) 
 
 
 
 



  

* พ้ืนท่ีความรับผิดชอบตําบลธรรมศาลา 
 

เนื้อท่ี (ไร) 
หมูท่ี/บ�าน 

ทต.ธรรมศาลา อบต.ธรรมศาลา 
หมูท่ี 1 บ�านธรรมศาลา 
หมูท่ี 2 บ�านสระอ�อ 
หมูท่ี 3 บ�านทาหนอไม� 
หมูท่ี 4 ชุมชนเกาะกลางตะวันตก-เกาะกลางตะวันออก 
หมูท่ี 5 บ�านสวนใหม 
หมูท่ี 6 ชุมชนบ�านต�นสําโรง 
หมูท่ี 7 ชุมชนหน�าวัด-ชุมชนรมิคลองเจดีย�บูชา 

450 
- 

100 
870 
425 
65 

365 

375 
1,309.375 

575.75 
- 

605.6875 
- 
- 

รวม 
 

2,275 ไร� 3.64 ตร.กม. 
 

2,865.81 ไร�4.58 ตร.กม. 
*หมายเหตุ 625 ไร� = 1 ตารางกิโลเมตร 

  
*หน�วยเลือกตั้ง จํานวน 6 หน�วย 
  (1)  หมูท่ี 1 เขตท่ี 1 หนวยเลือกต้ังท่ี 1 ใต�ถุนศาลาการเปรียญวัดธรรมศาลา  
    (2)  หมูท่ี 2 เขตท่ี 2 หนวยเลือกต้ังท่ี 1 หน�าท่ีทําการอบต.ธรรมศาลา 
  (3)  หมูท่ี 3 เขตท่ี 3 หนวยเลือกต้ังท่ี 1 ปะรําศาลเจ�าหลวงพอโต 
  (4)  หมูท่ี 3 เขตท่ี 3 หนวยเลือกต้ังท่ี 2 ปะรําศาลเจ�าหลวงพอโต 
  (5)  หมูท่ี 5 เขตท่ี 4 หนวยเลือกต้ังท่ี 1 ศาลเจ�าเลากง 
  (6)  หมูท่ี 5 เขตท่ี 4 หนวยเลือกต้ังท่ี 2 ศาลเจ�าเลากง 

 
*บุคลากร  แยกเปHน 
  -พนักงานข�าราชการสวนตําบล จํานวน 15 คน 
  -ลูกจ�างประจํา  จํานวน   1 คน  
  -พนักงานจ�างตามภารกิจ  จํานวน   7 คน 
  -พนักงานจ�างท่ัวไป  จํานวน   5 คน 
    ท้ังหมดจํานวน     28  คน 
           คณะผู�บริหารและสมาชิก อบต. 

-คณะผู�บริหาร     จํานวน     6 คน 
         -คณะสมาชิก อบต.    จํานวน     8 คน  

    ท้ังหมดจํานวน     14  คน 
 
 



  

 

โครงสร�างและการบริหารงานบุคคลของ อบต.ธรรมศาลา 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 พัฒนาชุมชน             นายชางโยธา               นวก.การเงินและบัญชี 
 จนท.ระบบงานคอมฯ        พนง.จ�างท่ัวไป              นวก.พัสดุ 
 บุคลากร                     พนง.จ�างตามภารกิจ   จพง.จัดเก็บ 
 จนท.วิเคราะห�ฯ                                    จนท.จัดเก็บฯ 
 จพง.ธุรการ         พนง.การเงิน(ลจ.) 
 พนง.จ�างตามภารกิจ        พนง.จ�างตามภารกิจ 
 พนง.จ�างท่ัวไป          พนง.จ�างท่ัวไป 
 
 
 

ผ�ายบริหาร 

เลขานุการนายก

รองนายกฯ 2 คน 

 นายกฯ 

ปลัด อบต. 

หัวหน�าสํานักปลัด ผอ.การคลัง ผอ.กองชาง 

ท่ีปรึกษา 2 คน 

รองปลัด อบต. 

ผ�ายนิติบัญญัติ 

 ประธานสภา� 

รองประธานสภาฯ 

สมาชิกสภาฯ 6 คน 

เลขานุการสภาฯ 

โครงสร�างส�วนราชการ 



  

  
*รายได�ขององค�การบริหารส�วนตําบล 
   - ประจําปTงบประมาณ 2555 จํานวนท้ังสิ้น  30,139,621.84 บาท แยกเป�น 
   - รายได�ท่ีองค�การบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง   1,943,786.30 บาท 
   - รายได�ท่ีสวนราชการตางๆ จัดเก็บให�  13,888,462.54 บาท 
   - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     10,636,746.00 บาท 
   -.เงินอุดหนุนท่ัวไป       3,670,627.00 บาท 
โดยแสดงเปHนแผนภูมิวงกลมดังนี้ 
 

รายได�ที่อบต.จัดเก็บเอง

รายได�ส�วนราชการต�างๆจัดเก็บให�

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

เงินอุดหนุนท่ัวไป

 
* รายได�ขององค�การบริหารส�วนตําบล 
 การบริหารรายจ�ายในปKงบประมาณท่ีผ�านมาเปรียบเทียบย�อนหลังเปHนระยะเวลา 5 ปK 
รายการ พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 
รายรับ 16,259,803.78 17,933,060.71 24,840,708.31 24,685,533.54 30,139,621.84 
รายจ�าย 13,408,128.71 14,399,559.13 22,194,118.59 22,225,844.41 25,833,693,59 
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 * ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนท่ี 
พ้ืนท่ีขององค�การบริหารสวนตําบลธรรมศาลา เป�นพ้ืนท่ีเหมาะแกการพัฒนา ประชาชนสวนใหญ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและกสิกรรม จึงมีผลผลิตทางการเกษตรปMอนตลาด สินค�าของจังหวัดนครปฐมอยาง
ตอเนื่อง มีวัดธรรมศาลาและพระครูภาวนากิติคุณ(หลวงพอน�อย)เป�นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวตําบล  ธรรม
ศาลา และถือเป�นศาสนสถานท่ีสําคัญของชาวจังหวัดนครปฐม สถานท่ีทองเท่ียวทางน้ําท่ีมีทัศนียภาพอันงดงาม
คือบึงกุมบึงบางช�าง ซ่ึงมีนักทองเท่ียวมาเยี่ยมชมอยูเสมอ 

 
 
 
 

 
ตารางจําแนกรายได�เฉลี่ยตอคนตอปT (เรียงลําดับจากน�อยไปหามาก พ.ศ.2554) 

ลําดับท่ี หมูบ�าน รายได�เฉลี่ยตอคนตอปT(บาท) 

1 

2 

3 

4 

ธรรมศาลา 

สวนใหม 

ทาหนอไม� 

สระอ�อ 

31,597 

36,228 

41,667 

43,787 

 เฉลี่ยรายได�เฉลี่ยตอคนตอปTของคนในพ้ืนท่ี 39,629 

 

 

************************************ 

 


