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บทที่ 1
บทนา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กาหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
แสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอและนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น การวางแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นกระบวนการกาหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยกาหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเ คราะห์
ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่นและปัญหา/ความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นด้วย
การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความสาคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้
เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแผนพัฒนาที่ มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็น
กรอบในการกาหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้
อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
จัดทาแผนยุ ทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็น การกาหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้อง
กาหนดถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุและแนวทางในการที่จะทาให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น การจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดี จะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่ างรอบด้าน และเป็น
ระบบทั้งนี้เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถนาไปสู่การแก้ไขปัญหาและ
สนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
ให้นิยามของ “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่กาหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อาเภอ และแผนชุมชน/หมู่บ้าน
1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา
1) เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองต่อปัญหา ความ
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง
2) เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
3) เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อมมีแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร และสามารถใช้แผน
เป็นเครื่องมือในการบริหารงบประมาณ ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
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4) เป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดเตรียมโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ ให้อยู่ใน
ลักษณะเป็นแนวทางพัฒนาที่พร้อมจะบรรจุในแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม สามารถ
นาไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ
5) เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของแผน วัตถุประสงค์ ขั้นตอนในการดาเนินการและประโยชน์ของการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
6) เพื่อนามาซึ่งการวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
7) เพื่อให้ทราบถึงวิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ทิศทางการพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
8) เพื่อให้ทราบถึงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาว่ามียุทธศาสตร์ใดบ้าง เพื่อนามาจัดทาแนวทางการ
พัฒนาให้มีความเชื่อมโยง และสอดคล้องกันระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอาเภอ แผนพัฒนาชุมชน
9) เพื่อให้ทราบถึงแนวทางและกลไกในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วงต่อๆไปและเป็นการสร้าง
แนวทางการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น
1.3 ขั้นตอนในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 3 ข้อ 16 การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ดาเนินการตามระเบียบนี้ โดยมีขั้นตอนดาเนินการ
ดังนี้
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง
เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนามากาหนดแนวทางการ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้นาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผน
ชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูล นามาวิเคราะห์
เพื่อจัดทาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น
(3) ผู้ บ ริ ห ารท้องถิ่ น พิจ ารณาอนุ มัติร่างแผนยุท ธศาสตร์การพัฒ นาท้ องถิ่น และประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
สาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อมให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารฯจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป
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1.4
ประโยชน์ของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การวางแผนและการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ที่ดีย่อมส่งผลให้เกิดประโยชน์ดังต่อไปนี้
1. บรรลุจุดมุ่งหมาย (Attention of Objectives) การวางแผนและการจัดทาแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่น ทุกครั้งจะมีจุดหมายปลายทาง เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อมบรรลุจุดมุ่งหมายที่
กาหนด เป็นงานขั้นแรกของการวางแผน ถ้าจุดมุง่ หมายที่กาหนดมีความชัดเจน จะทาให้การบริหารแผนมีทิศทาง
มุ่งตรงไปยังจุดมุ่งหมาย ที่กาหนดไว้ได้อย่างสะดวกและเกิดผลดี
2. ประหยัด (Economical Operation) การจัดทายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเป็นการใช้
สติปัญญา เพื่อคิดวิธีการให้องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อมสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่คาดการณ์ไว้ ทาให้
เกิดประสิทธิภาพ มีการประสานงานและร่วมกิจกรรม ที่ดาเนินมีความต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความเป็นระบบ ทาให้
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความคุ้มค่า นับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดี ก่อให้เกิดการใช้งบประมาณอย่าง
คุ้มค่า
3. ลดความไม่แน่นอน (Reduction of Uncertainty) การจัดทาแผนยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น
ช่วยลดความไม่แน่นอนในอนาคต เพราะการวางแผนยุทธศาสตร์ เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ล่วงหน้า
เหตุการณ์ในอนาคตการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ เป็นผลมาจากการวิเคราะห์พื้นฐานของข้อเท็จจริง
ที่ปรากฏขึ้น แล้วทาการคาดคะเน วิเคราะห์เหตุการณ์ในอนาคตและหาแนวทางพิจารณาป้องกันเหตุการณ์ไม่
แน่นอนที่จะเกิดขึ้นไว้แล้ว
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4. เป็นเกณฑ์ในการควบคุม (Basis of control) การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
ช่วยให้ผู้บริหารได้กาหนดหน้าที่การควบคุมขึ้น ทั้งนี้ การวางแผนและการควบคุมเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ออกเป็น
กิจกรรรมที่ดาเนินการควบคู่กัน อาศัยซึ่งกันและกัน คือ ถ้าไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม กล่าวได้ว่า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สามารถกาหนดจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานในหน้าที่การควบคุม
5. ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (Encourages innovation and Creativity)
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นพื้นฐานในด้านการตัดสินใจ และเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกิดแนวความคิด
ใหม่ ๆ (นวัตกรรม) และความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้ เนื่องจากขณะที่ฝ่ายบริหารจัดการ มีการวางแผนกัน เป็นการ
ระดมความรู้ สติปัญญาของคณะผู้ทางาน ให้เกิดความคิดใหม่ ๆ และความคิดสร้างสรรค์ นามาใช้ประโยชน์ และ
ยังเป็นการสร้างทัศนคติการมองอนาคตระหว่างคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน ในการร่วมพัฒนาท้องถิ่น
6. พัฒนาแรงจูงใจ (Improves Motivation) การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ที่ดีจะเป็นการ
บ่งชี้ให้เห็นถึงความร่วมแรง ร่วมใจในการทางานของคณะผู้บริหาร และยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นการ
พัฒนาแรงจูงใจเป็นเครื่องมือที่ดีสาหรับผู้บริหารในอนาคต
7. พัฒนาการแข่งขัน (Improves Competitive Strength) การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ ทาให้องค์กรมีการแข่งขันกันมากกว่าองค์กรที่ไม่มีการวางแผนหรือมีการวางแผนที่
ขาดประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพราะการวางแผนจะเกี่ยวข้องกับการขยายขอบข่ายการทางาน เปลี่ยนแปลงวิธีการทางาน
ปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
8. ทาให้เกิดการประสานงานที่ดี (Better Coordination) การจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่นได้สร้างความมั่นใจในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร ทาให้โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่จัดวาง
ไว้ มุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันขององค์กร
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บทที่ 2
สภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ
ประวัติองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
เมื่อครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา ผู้คนได้อพยพย้ายถิ่นฐาน
มาตั้งบ้านเรือนอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่
บริเวณหมู่บ้านมีป่าและที่ล้อมรอบ ต่อมาจานวนบ้านเรือนเพิ่มมากขึ้น เป็นหมู่บ้านใหญ่ ชาวบ้านเรียกว่า
“ บ้านร่วม“ หมายถึง ชาวบ้านมารวมกันอยู่ พึ่งพาอาศัยกันและกันฉันพี่น้อง มีความสามัคคีเป็นน้าหนึ่งใจ
เดียวกัน ต่อมาต่อมาชาวบ้านมักเรียกเพี้ยนจาก “บ้านร่วม” เป็น “บ้านร่อม” จนปัจจุบันเป็นบ้านร่อมนั่นเอง
ลักษณะทั่วไปทางกายภาพ
ที่ตั้ง ตาบลบ้านร่อม อยู่ทางทิศตะวันตกของอาเภอท่าเรือระยะห่างจากอาเภอท่าเรือ 3 กิโลเมตร เนื้อที่ 16
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ - ไร่ คิดเป็นพื้นที่ทาการเกษตร 7,668 ไร่
ลักษณะทางภูมิศาสตร์
ตาบลบ้านร่อมมีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ
ต. บ้านโคกใหญ่ อ. บ้านหมอ จ. สระบุรี
ทิศใต้
ติดต่อกับ
ต. เจ้าท่าสนุก ต. ศาลาลอย อ. ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
ต. ท่าเรือ อ.ท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
ต. วังแดง อ. ท่าเรือ , ต. ไผ่ขวาง อ. บ้านหมอ จ. สระบุรี
จานวนหมู่บ้าน 9 หมู่
จานวนหมู่บ้านในเขต อบต. ทั้ง 9 หมู่ ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านดอนกระสังข์
หมู่ที่ 2 บ้านโคกกุ่ม
หมู่ที่ 3 บ้านปากบ่อ
หมู่ที่ 4 บ้านเหนือ
หมู่ที่ 5 บ้านดอนประดู่
หมู่ที่ 6 บ้านใต้
หมู่ที่ 7 บ้านร่อม
หมู่ที่ 8 บ้านโคกแค
หมู่ที่ 9 บ้านกลาง
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การคมนาคม
ถนนลาดยาง จานวน 2 สาย ใช้งานได้ดี 2 สาย
ถนนดิน
จานวน 1 สาย ใช้งานได้ดี 1 สาย
ถนนลูกรัง
จานวน 9 สาย ใช้งานได้ดี 9 สาย
ถนน คสล. (มีถนน คสล. ครอบคลุมทั้งตาบล)
ถนนหลวงลาดยาง
2
สาย
ถนน คสล. เชื่อมหมู่บ้าน
ถนนลูกรัง

9
9

สาย
สาย

การโทรคมนาคม
ที่ทาการไปรษณีย์โทรเลข ไม่มี
การไฟฟ้า
มีไฟฟ้าใช้ทั้ง 9 หมู่บ้าน
ข้อมูลประชากรครัวเรือน อาชีพ และการนับถือศาสนา
ประชากร
จานวนประชากรและความหนาแน่นประชากร จากข้อมูลกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ณ เดือน พฤษภาคม
พ.ศ. 2558 จานวนประชากรในตาบลบ้านร่อม มีจานวนทั้งสิ้น 2,956 คนจาแนกเป็นประชากรเพศชาย
1,447 คน เพศหญิง 1,595 คน โดยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 148 คน และมีความหนาแน่นของ
ประชากรเท่ากับ 185 คนต่อตารางกิโลเมตรโดยแยกแต่ละหมู่ตามตารางนี้
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

บ้าน
บ้านดอนกระสังข์
บ้านโคกกุ่ม
บ้านปากบ่อ
บ้านเหนือ
บ้านดอนประดู่
บ้านใต้
บ้านร่อม
บ้านโคกแค
บ้านกลาง
รวม

จานวนประชากร
248

ชาย
121

หญิง
127

267
457
488
592
253
214
235
288

114
225
232
280
118
106
113
138

153
232
256
312
135
108
122
150

3,042

1,447

1,595
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3. ด้านเศรษฐกิจ
อาชีพ
ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาเป็นอาชีพอื่นๆ ได้แก่ รับราชการ ค้าขาย
รับจ้าง รายได้เฉลี่ยเกินคนละ 20,000 บาท/ปี โดยแยกเป็น
กลุ่มอาชีพเกษตรกรรม
ประมาณ
70
%
อาชีพรับจ้าง
ประมาณ
25
%
อาชีพอื่น ๆ
ประมาณ
5
%
การนับถือศาสนา
ประชาชนในตาบลบ้านร่อมนับถือศาสนาพุทธคิดเป็น 100 %
 ด้านการศึกษา
มีสถานศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม จานวน 2 แห่ง ดังนี้
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนชุมชน
วัดบ้านร่อม
โรงเรียนวัดดอน
ประดู่

สังกัด

จานวนครู

สพท.
5
อย.เขต1 ครูจ้าง 2คน
สพท.อย.
3
เขต1
ครูจ้าง 2คน

จานวน
ห้องเรียน

จานวนนักเรียน (คน)
อนุบาล

ประถม มัธยมฯต้น มัธยมฯ
ปลาย

รวม

8

21

64

-

-

85

8

12

42

-

-

54

 ( ข้อมูล ณ มิถุนายน 2558 )
 ด้านกีฬาและนันทนาการ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อมมีลานกีฬาอเนกประสงค์ จานวน 2 แห่ง คือ
- บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม
- บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนวัดดอนประดู่
 ด้านการสาธารณสุข
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อมมีสถานบริการสาธารณสุขในเขตตาบลบ้านร่อม จานวน
2 แห่ง คือ สถานีอนามัยตาบลบ้านร่อม และสถานีอนามัยดอนประดู่ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
มีบุคลากรปฏิบัติงานดังนี้
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- เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุขรวมทั้งหมด 5 คน
- นักวิชาการสาธารณสุข

- คน

- เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

- คน

 ด้านวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
- ประเพณีทาบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
- ประเพณีวันสงกรานต์
- ประเพณีถวายเทียนพรรษา
- ฯลฯ
5. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- แหล่งน้าธรรมชาติ
- ลาน้า , ลาห้วย

-

แห่ง

- บึง , หนอง,สระน้า

3

แห่ง

- อื่น ๆ

-

แห่ง

-

แห่ง

- บ่อน้าตื้น

-

แห่ง

- บ่อบาดาล

-

แห่ง

- อื่น ๆ (คลองส่งน้า)

5

แห่ง

- แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
- ฝาย

( คลองชลประทาน 24 ขวา )
( คลองชลประทาน 1 ขวา )
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2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น
โครงสร้างคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม

นายกองค์การบริหารส่วนตาบล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
คนที่ 1

รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
คนที่ 2

เลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบล

โครงสร้างสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
ประธานสภา

รองประธานสภา

เลขานุการสภา

สมาชิกสภา หมู่บ้านละ 2 คน
รวมทั้งหมด 18 คน
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โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
นายก อบต.
เลขานุการนายก อบต.

รองนายก อบต. (คนที่ 1)

รองนายก อบต. (คนที่ 2)
ปลัด อบต.

สานักงานปลัด อบต.

ส่วนโยธา
ส่วนการคลัง

-

งานบริหารทัว่ ไป
งานนโยบายและแผน
งานกฎหมายและคดี
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานส่งเสริมการเกษตร
งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

-

งานการเงิน
งานบัญชี
งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

-

งานธุรการ
งานก่อสร้าง
งานออกแบบและควบคุมอาคาร
งานประสานสาธารณูปโภค
งานผังเมือง
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ข้อมูลพนักงานส่วนตาบล จานวน 16 คน ประกอบด้วย
จานวน
ชาย
หญิง
(คน)
(คน)
1
6
3

สานัก/ส่วน
สานักงานปลัด อบต.
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ลูกจ้างประจา (ชาย) 1 คน
รวม

วุฒิการศึกษา
ประกาศนียบัตร
ปริญญาตรี
วิชาชีพชั้นสูง
2
3

ปริญญาโท
5
-

2

1

-

2

-

3

10

-

6

5

ข้อมูลพนักงานจ้าง จานวน 12 คน ประกอบด้วย

สานัก/ส่วน
สานักงานปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
รวม

จานวน
ชาย หญิง
(คน) (คน)
1
1
2

2
1
3

ประถม
ศึกษา
-

วุฒิการศึกษา
มัธยมศึกษา ประกาศนีย
ตอนปลาย บัตรวิชาชีพ
-

-

ประกาศนีย
บัตรวิชาชีพ
ชัน้ สูง
2
1
3

ปริญญา
ตรี
2
2
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1) โครงสร้างและการบริหารงานบุคคล มีการจัดองค์กรบริงาน ดังนี้
 คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 คน รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบล จานวน 2 คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1 คน ทาหน้าที่
ควบคุ ม และรั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารกิ จ การขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล โดยมี พ นั ก งานส่ ว นต าบล
เป็นผู้ปฏิบัติงานให้เกิดผลสาเร็จตามนโยบายที่ผู้บริหารวางไว้ ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.

นายสัมภาษ
นายมนพ
นาพีระพล
นายประเสริฐ

อยู่พร้อม
ระษารักษ์
ลิ่มจันทร์
พุ่มวันเพ็ญ

นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล (คนที่ 1)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล (คนที่ 2)
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบล

 สภาองค์การบริ หารส่วนต าบล ประกอบด้ว ย สมาชิกสภาองค์การบริห ารส่ วนตาบลบ้านร่อม
ที่ราษฎรเลือกตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 9 หมู่บ้าน
(หมู่บ้านละ 2 คน รวม 18 คน) อยู่ในตาแหน่งคราวละ 4 ปี ซึ่งถือว่าเป็นผู้แทนประชาชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนตาบล มีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ ร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล
พิจารณาปรึกษาหารือใน เรื่องที่เกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบลตามที่กฎหมายกาหนด และให้ มี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งนายอาเภอแต่งตั้งจากสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล ตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนตาบล โดยมีรายชื่อต่อไปนี้
1. นายระเบียบ
เอกเกิด
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
2. นายเลิศสิน
กรรไกรภัย
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
3. นายสุรศักดิ์
อ่อนละมูล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 1
4. นายดาวเรือง
ยิ้มน้อย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 1
5. นายสุเทพ
ระษารักษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 2
6. นายสาเริง
กะมะรินทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 2
7. นางจาเนิน
เอกเกิด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 3
8. นายคงศักดิ์
สาราญจิต
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 3
9. นายวิโรจน์
โมราวงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 4
10. น.ส.เบญจวรรณ อ่อนหวาน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 5
11. นายรัญจวน
คชรินทร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 7
12. นายประทิน
ชัชวารี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 7
13. นายเทิดศักดิ์
มีมงคล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 8
14. นายอภิลักษ์
ระษารักษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 8
15. นางภัทรภร
โมราวงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 9
16. นายสาราญ
โภคี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล หมู่ที่ 9
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 ข้าราชการ และพนักงานจ้าง
การบริหารงานให้บรรลุเป้าหมาย ตามนโยบายของฝ่ายบริหารเป็นหน้าที่ของข้าราชการ
พนักงานจ้าง โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นหัวหน้าบังคับบัญชา ประกอบด้วย
ข้าราชการ จานวน 14 คน ลูกจ้างประจา 1 คน
สานักงานปลัด
1. นายสะอาด
บุญมี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
2. นางสาวกาญจนา
วัฒนะจิตพงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
3. นางสาวปาณิศา
พุ่มวันเพ็ญ
หัวหน้าสานักปลัด
4. นางวิฌุฎา
สุวารี
บุคลากร
5. นางชุติมา
ระษารักษ์
นักพัฒนาชุมชน
6. นางสาวกนกวรรณ ใจอ่อน
เจ้าพนักงานธุรการ
7. นางสาวพัชราภรณ์ แช่มช้อย
ครูผู้ดูแลเด็ก
ส่วนการคลัง
8. นางวรนุช
เปรมใจ
หัวหน้าส่วนการคลัง
9. นางสาวอุปสรา
มุขดารา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
10. นางสาวอรพรรณ เข็มสุวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการ
ส่วนโยธา
11. นายศึกษิต
ท่วงธี
หัวหน้าส่วนโยธา
12. นายสนัน่
อู๋เจริญ
นายช่างโยธา
13. นางนุชจรินทร์
สละชีพ
เจ้าพนักงานธุรการ
14. นายชัยวัฒน์
คงอรุณ
ลูกจ้างประจา พนักงานผลิตน้าประปา
พนักงานจ้าง จานวน 16 คน
1. นางสาวนงคราญ
โพธิ์เจริญ
ผู้ดูแลเด็ก
2. นางสาวศิริพร
เข็มสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พฒ
ั นาชุมชน
3. นางสาวสุพรรษา
อินทวรันตน์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พสั ดุ
4. นางสาววรรณ์วิสา
เหล็กเพ็ชร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
5. นายวิชาญ
แก้วจินดา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
6. นายสถาพร
จันทร์สวน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
7. นางสาวดวงรัตน์
อยู่เลิศ
จ้างเหมาทั่วไป
8. นางสาวสุรีรัตน์
คงรื่น
จ้างเหมาทั่วไป
9. นางสายยัน
รัตน์ห่วง
จ้างเหมาทั่วไป
10. นางกุหลาบ
กะมะรินทร์
จ้างเหมาทั่วไป
11. นางสาวละเอียด
แสงทอง
จ้างเหมาทั่วไป
12. นางบุบผา
คงนาค
จ้างเหมาทั่วไป
13. นางบุญเทิด
เปีย่ มระลึก
จ้างเหมาทั่วไป

และ

14
14. นายบุญชู
15. นายมานิตย์
16. นายอาบ

ซอกงูเหลือม
ยุกิจภูติ
พันธุมิตร

จ้างเหมาทั่วไป
จ้างเหมาทั่วไป
ยาม

งบประมาณ
ประมาณการรายรับ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
รายรับ
รายได้จัดเก็บเอง
หมวดภาษีอากร
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดภาษีจัดสรร
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
รวม

ประมาณการ
ปี 2558

ประมาณการ
หมายเหตุ
ปี 2559

631,450
73,800
60,000
20,000

667,000
66,000
40,000
20,000

13,736,750

11,900,000

4,454,200

4,300,000

18,976,200 16,993,000

รายได้ขององค์การบริหารส่วนตาบล
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
รายได้ที่องค์การบริหารส่วนตาบลจัดเก็บเอง
รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆ จัดเก็บให้
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์

24,268,919
1,385,250
13,736,750
4,454,200
4,692,719

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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รายจ่ายจาแนกตามแผนงาน
ด้าน/แผนงาน
1. ด้านบริหารงานทั่วไป
- แผนงานบริหารงานทั่วไป,
- แผนงานบริหารงานคลัง
2. ด้านบริการชุมชนและสังคม
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- แผนงานสังคมสงเคราะห์
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานรักษาความสงบภายใน
3. ด้านเศรษฐกิจ
- แผนงานการเกษตร
- แผนงานการพาณิชย์

จ่ายจริง
ปี 2558
9,209,723.89
1,335,174

9,657,520
1,699,900

160,280
4,003,257.37
272,130
274,500
68,180
942,906.26
282,970

315,000
2,273,080
175,000
105,000
50,000
1,453,280
340,000

522,766.88

20,000
550,000

797,022

704,500

17,868,910.40

17,343,280

4. ด้านการดาเนินงานอื่น
- แผนงานงบกลาง
รวม

ประมาณการ
ปี 2559

รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- รายจ่ายตามแผนงานการศึกษา
- รายจ่ายตามแผนงานสาธารณสุข
- รายจ่ายตามแผนงานเคหะและชุมชน (ถนน , ไฟฟ้า)
- รายจ่ายตามแผนงานสังคมเข้มแข็งของชุมชน
- รายจ่ายตามแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
- รายจ่ายตามแผนงานการเกษตร
- รายจ่ายตามแผนงานงบกลาง

เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน
เป็นเงิน

หมายเหตุ

942,906.26
160,280
4,003,257.37
274,500
272,130

797,022

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
การกาหนดตาแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านร่อม กาหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว5830 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทาและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้มีการกาหนดตาแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1
ประกอบด้วย สระบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และนนทบุรี มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สะอาด
อุดมสมบูรณ์ เป็นฐานการผลิตและสนับสนุนความสามารถในการค้าและการลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
พร้อมรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต
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บทที่ 3
แผนยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่สาคัญของชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
การพั ฒ นาในระยะแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ งชาติ ฉบับ ที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคม
อาเซียนในปี 2558 จึงจาเป็นต้องนาภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นมาใช้ใน
การเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป เพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วิสัยทัศน์
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง”
พันธกิจ
1. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิตได้รับ ความคุ้มครอง
ทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค
ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่
โปร่งใส เป็นธรรมพัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพบนฐานความรู้และความสร้างสรรค์
ของคนไทย
2. พั ฒ นาคุ ณ ภาพคนไทยให้ มี คุ ณ ธรรม เรีย นรู้ ต ลอดชี วิ ต มี ทั ก ษะและการดารงชี วิต อย่ า ง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทัน กับการ
เปลี่ยนแปลง
3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์
และภูมิปั ญญา สร้ างความมั่น คงด้านอาหารและพลั งงาน ปรับโครงสร้างการผลิ ตและการบริโภคให้ เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
4. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วม ของ
ชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
การพั ฒ นาประเทศให้ ค นในสั ง คมอยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งสงบสุ ข เศรษฐกิ จ เจริ ญ เติ บ โตอย่ า ง
มีคุณภาพและยั่งยืน ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณ์ได้
ยากและซับ ซ้อนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 11 จึงจาเป็นต้องกาหนดทิศทาง และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อปูองกันปัจจัยเสี่ยงและเสริมรากฐาน ของประเทศด้าน
ต่ า งๆ ให้ เ ข้ ม แข็ ง ควบคู่ กั บ การให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาคนและสั ง คมไทยให้ มี คุ ณ ภาพ ก้ า วทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง มีโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม
รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้และความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิต และการบริโภคที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมอันจะนาไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน มียุทธศาสตร์ การพัฒนาที่สาคัญในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจกครอบครัว
และชุมชน เพื่อให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงและบริหารจัดการความเสี่ยง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสาคัญกับการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทย
สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุมทั่วถึง และมีคุณภาพเท่าเทียม
กันมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานในการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง สามารถเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างเสมอภาค ได้รับการคุ้มครองสิทธิผลประโยชน์และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างเท่า
เทียม และสามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส ยึดประโยชน์ส่วนรวม
และเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ในกระบวนการพัฒนาประเทศ
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรีย นรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน มุ่งเตรียมคน ให้
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกัน เพื่อเข้าสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้างศักยภาพของคน ในทุกมิติให้
ความพร้อมด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาที่รอบรู้ และมีจิตใจที่สานึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความ
เพียร และรู้คุณค่าความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต ควบคู่ กับการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมใน
สังคมและสถาบันทางสังคมให้เข้มแข็งและเอื้อต่อการพัฒนาคน รวมทั้งส่ งเสริมการพัฒนาชุมขนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
และสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้คนในชุมชน และเป็นพลังทางสังคมในการพัฒนาประเทศ
3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ให้ความสาคัญ
กับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและสามารถ ใช้ประโยชน์ได้อย่าง
ยั่ งยื น เพื่อให้ ภ าคเกษตรเป็ น ฐานการผลิ ตอาหารและพลั งงานที่มีความมั่นคง โดยการเพิ่มประสิ ทธิภ าพและ
ศั ก ยภาพการผลิ ต ภาคเกษตร สนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นาพั น ธุ์ พื ช พั น ธุ์ สั ต ว์ และสั ต ว์ น้ า รวมถึ ง
เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร อาหาร และ
พลังงาน บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้สร้างสรรค์ การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่
เกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขณะเดียวกัน ให้ความสาคัญ กับการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
และพลังงานชีวภาพทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน และประเทศ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ภาคเกษตรสามารถพึ่งตนเอง
ได้และเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างมั่นคง
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4. ยุ ทธศาสตร์ การปรั บ โครงสร้ า งเศรษฐกิจสู่ก ารเติบโตอย่า งมีคุ ณ ภาพและยั่ งยื น ให้
ความสาคัญกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ความสร้างสรรค์ ตลอดจน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นพื้นฐานสาคัญในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน ภายใต้ปัจจัยสนับสนุนที่
เอื้ออานวยและระบบการแข่งขันที่เป็นธรรม เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศ มุ่งปรับโครงสร้างการค้าและการ
ลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับสาขาบริการที่มี
ศักยภาพบนพื้นฐานของนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ และเมืองสร้างสรรค์ เพิ่มผลิต
ภาพของภาคเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการผลิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิส ติกส์ สร้ างความมั่นคงด้านพลั งงาน ควบคู่ไปกับ การปฏิรูปกฎหมาย และกฎ ระเบียบต่างๆ ทาง
เศรษฐกิจ และบริห ารจัดการเศรษฐกิจ ส่วนรวม อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เป็นฐานเศรษฐกิจของประเทศที่
เข้มแข็งและขยายตัวอย่างมีคุณภาพ
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม มุ่งเชื่อมโยงมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับมิติของความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค
ต่างๆ บนพื้นฐานของการพึ่งพาซึ่งกันและกัน และมีภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก โดยให้
ความสาคัญกับการพัฒนาฐานการผลิตและการลงทุนของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งเชื่อมโยงกับการผลิตในประเทศ พัฒนาความร่วมมือแบบหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืน
บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค และสร้างปฏิสัมพันธ์ในความร่วมมือระหว่าง
ประเทศอย่างสร้างสรรค์ เตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน ให้ความสาคัญกับการ
พัฒนากาลังคนในทุกภาคส่วนให้มีทักษะที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ควบคู่ไปกับ การพัฒนาการเชื่อมโยงด้านขนส่ง
และระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบร่วมมืออนุภูมิภาค ปรับปรังกฎ ระเบียบการขนส่งคนและสินค้าเพื่อลดต้นทุนการ
ดาเนินธุรกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่นให้ก้าวหน้าทัน
การเปลี่ยนแปลง
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มุ่งบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของ
ชุม ชนในการดู แล รั ก ษาและใช้ป ระโยชน์ ควบคู่ ไปกั บการเตรีย มความพร้ อมรองรั บการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับ
คุ ณ ภาพชี วิ ต ให้ ค นในสั ง คมไทย โดยให้ ค วามส าคั ญ กั บ การอนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู และสร้ า งความมั่ น คงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและ
สั ง คมคาร์ บ อนต่ าและเป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม ยกระดั บ ขี ด ความสามารถในการรั บ มื อ และปรั บ ตั ว ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ควบคุมและลดมลพิษ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งในและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ สร้างภูมิคุ้มกันด้าน
การค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตภาวะโลกร้อน และเพิ่มบทบาทประเทศไทย ในเวทีประชาคมโลกที่
เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ประกอบด้วย
สระบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และนนทบุรี มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
สะอาด อุดมสมบูรณ์ เป็นฐานการผลิตและสนับสนุนความสามารถในการค้าและการลงทุนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม พร้อมรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต
วิสัยทัศน์
“เป็นแหล่งฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สะอาด อุดมสมบูรณ์เพื่อสนับสนุนการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิต การค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
เป้าประสงค์รวม
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ประกอบด้วยจังหวัดสระบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยาและ
นนทบุรี มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สะอาด อุดมสมบูรณ์ เป็นฐานการผลิตและสนับสนุน
ความสามารถในการค้าและการลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต
ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบการเกษตรให้มีผลผลิตปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์และแนวทาง
1. ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
เป้าประสงค์ มีการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
2. อนามัยสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ ทรัพยากรน้าในแม่น้าเจ้าพระยา / ป่าสักมีคุณภาพ ความสะอาดตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมความร่วมมือชุมชนกับภาคอุตสาหกรรมในการจัดการสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์และแนวทาง
1. การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นกับภาคอุตสาหกรรม
เป้าประสงค์ ทุกภาคส่วนมีจิตสานึกและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมแม่น้า
เจ้าพระยา/ป่าสัก
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมบทบาทชุมชนและนักท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้า
กลยุทธ์และแนวทาง
1. การจัดการโครงสร้างพื้นฐานชุมชนริมแม่น้าเจ้าพระยา/ป่าสัก
เป้าประสงค์ มีผลิต การค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. การจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์ มีการท่องเที่ยวที่ให้ความรู้และสร้างพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวให้อยู่ในกรอบของการ
อนุรักษ์แม่น้าเจ้าพระยา/ป่าสัก
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ฟื้นฟูคุณภาพระบบนิเวศของแม่น้าเจ้าพระยา/ป่าสัก
กลยุทธ์และแนวทาง
1. การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
เป้าประสงค์ ทรัพยากรน้าในแม่น้าเจ้าพระยา/ป่าสัก มีคุณภาพความสะอาดตามเกณฑ์มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วิสัยทัศน์จังหวัด
“อยุธยานครประวัติศาสตร์ น่าเที่ยว น่าอยู่ ก้าวสู่สากล”
เป้าประสงค์รวม
1. เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่น่าท่องเที่ยวระดับสากล
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและการบริการ สู่มาตรฐานสากล
1. เป้าประสงค์ประเด็นที่ 1 เพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
2. กลยุทธ์
(1) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์ งานประเพณี และการประชาสัมพันธ์เชิง
รุกด้านการท่องเที่ยว
(2) พัฒนาคุณภาพการให้บริการของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานสากล
(3) ส่งเสริมการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพด้านการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์
(4) พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกในการเดินทางและเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานสากล
3. ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละของรายได้จากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 5)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
1. เป้าประสงค์ประเด็นที่ 2 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
2. กลยุทธ์
(1) สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เสี่ยงและได้รับผลกระทบ
(2) เพิ่มขีดความสามารถของเครือข่ายทุกภาคส่วนในการจัดการสถานการณ์วิกฤต
(3) เพิ่มประสิทธิภาพกลไกทุกภาคส่วนในการป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม
3. ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละความสาเร็จในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีมาตรฐาน เพื่อการเป็นสังคมเมืองน่าอยู่
(ร้อยละ 10)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1. เป้าประสงค์ประเด็นที่ 3 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการในจังหวัด
2. กลยุทธ์
(1) ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว
(2) ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย
(3) ยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการของชุมชนและสถานประกอบการ ให้ได้มาตรฐานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
3. ตัวชี้วัด
(1) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการลงทุนภาคอุตสาหกรรม การค้า และบริการ (ร้อยละ 2.5)
(2) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสีเขียว (ร้อยละ 2)
(3) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเกษตรกร/แปลง/ฟาร์มที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยของจังหวัด (ร้อยละ 5)

23
การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2558 ครั้งที่ 1 วันที่ 15
มิถุนายน 2558 นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม ได้แถลงนโยบายการบริหารงานไว้ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้
1. นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
เป้าหมายของการพัฒนาคือเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนการลงทุน
ประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรม การพาณิชย์ และการท่องเที่ยว การเกษตร โดยจะดาเนินการปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคม ถนนสายหลักให้ได้มาตรฐานและปรับปรุงถนนสายรองและซอยต่างๆ ให้สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้
2. นโยบายเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง
เป้าหมายของการพัฒนาคือให้ประชาชนมีการรวมตัวกัน เพื่อเรียนรู้ พัฒนาทักษะในการ
ประกอบชีพ ตลอดจนเทคโนโลยี วิชาการต่างๆ โดยสามารถพึ่งตนเองและดารงอยู่อย่างมั่นคงและมั่นคั่งถึงแม้จะ
มีการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกและภายใน
องค์การบริหารส่วนตาบลจะดาเนินการเสริมสร้างขบวนการชุมชนเข้มแข็งสนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์และทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้งอานวย
ความสะดวกให้คาแนะนา บริการต่างๆ เสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพแก่กลุ่มอาชีพและสนับสนุนการ
จาหน่ายสินค้า
3. นโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม
เป้าหมายของการพัฒนาคือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถสืบ
ทอดวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นมีศาสนาเป็นเครื่องชี้นา ชุมชนและสังคมตลอดจนจัดการระบบการศึกษา
ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาส ออกกาลังกาย โดยการเล่นกีฬา เพื่อเสริมสร้างสวัสดิการสังคมแก่เด็ก สตรี
เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
4. นโยบายบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายของการพัฒนาคือจัดการให้เป็นเมืองน่าอยู่ปราศจากมลพิษมีลาคลองใสสะอาด ชุมชน
สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตาบลจะส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมขององค์กรประชาชนองค์เอกชนในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง มีประสิทธิภาพ มุ่งส่งเสริม
และรักษาสภาพแวดล้อมให้สวยงาน น่าอยู่อาศัย มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย รักษาความสะอาด ของถนน
หรือทางเดินและจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้าเสียตามหลักสุขาภิบาลอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
5. นโยบายด้านการบริหารจัดการ และการบริการประชาชน
เป้าหมายของการพัฒนาคือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและมีส่วนร่วมทาง
การเมืองอย่างต่อเนื่องทุกขั้นตอน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีศักยภาพ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลจะบริหารจัดการบนพื้นฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะตามหลักธรรมาภิบาลและพัฒนา
งานขององค์การบริหารส่วนตาบลให้สามารถบริการแก่ประชาชนให้ ได้รับความสะดวก รวมเร็ว และเป็นธรรม
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นจัดหาซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์และการเสริมสร้างและพัฒนา
บุคคลากรขอองค์การบริหารส่วนตาบลให้มีความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงานอย่างประสิทธิภาพ
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3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในตาบลบ้านร่อม
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. การคมนาคมและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร
2. ประปาหมู่บ้านยังไม่เพียงพอ
3. การระบายน้าทั้งของครัวเรือน

พื้นที่เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

หมู่ที่ 1 – 9

ประชาชนทั่วไป

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตและ
ความต้องการของประชาชน
1. ถนนลูกรังที่ใช้ในการคมนาคมขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตรไม่สะดวกเกิดการชารุด
2. ระบบประปาหมู่บ้านคุณภาพน้ายังไม่ดีพอ
3. การระบายน้าทิ้งจากครัวเรือนยังไม่สามารถระบาย
น้าได้ทัน
4. เกิดน้าท่วมขังภายในหมู่บ้าน
5. เกิดอุบัติเหตุและไม่สามารถขนสินค้าการเกษตร
ได้ทัน
6. เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน
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ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา
2. ด้านการพัฒนาสังคม
1. เด็ก เยาวชน คนพิการและคนชราขาดความรู้ความ
เข้าใจในการดูแลตนเอง
2. การแพร่ระบาดของยาเสพติด
3. ขาดการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ขาดการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ
5. ประชาชนขาดความรู้ในการกาจัดขยะที่ถูกต้อง

พื้นที่เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

หมู่ที่ 1 – 9

ประชาชนทั่วไป

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตและ
ความต้องการของประชาชน
1. ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจเด็กและเยาวชนมีความ
เข้าใจสังคมปัจจุบันและสามารถดูแลตนเองได้
2. หากไม่มีการสร้างเครือข่ายคนพิการตาบลบ้านร่อมก็จะ
ทาให้ขาดการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคนพิการอย่าง
ตรงตามความต้องการ
3. หากไม่มีการสร้างความเข็งแข็งให้แก่ผู้ดูแลคนพิการการ
ดูแลคนพิการอย่างถูกวิธีอาจทาให้คนพิการที่ป่วยเพียง
เล็กน้อยอาจเป็นผู้ติดเตียงได้
4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และสร้าง
จิตสานึกในการอนุรักษ์ ป้องกันและดูแลเรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทาให้ประชาชน
หวงแหน
5. ให้ความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง
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ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา

พื้นที่เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

3. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
1. ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ
2. ขาดความรู้ในการประกอบอาชีพอย่างแท้จริง
3. ต้นทุนการผลิตสูง
4. ราคาผลิตตกต่า

หมู่ที่ 1 – 9

ประชาชนทั่วไป

4. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. ประชาชนขาดจิตสานึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
2. อากาศเป็นพิษ / ฝุ่นละออง
3. ไม่มีการคัดแยกขยะ

หมู่ที่ 1 – 9

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตและ
ความต้องการของประชาชน
1. มีกองทุนให้กู้ยืมสาหรับการลงทุนประกอบอาชีพ
2. จัดทาโครงการ/กิจกรรมจะเน้นหนักในเรื่องของภาค
การเกษตร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ให้กับเกษตรกร
3. หาสถานที่จาหน่ายสินค้าที่มั่นคงถาวรเพื่อป้องกันราคา
ผลิตตกต่า

ประชาชนทั่วไป
1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และสร้าง
จิตสานึกในการอนุรักษ์ ป้องกันและดูแลเรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทาให้ประชาชน
หวงแหน
2. ให้ความรู้ ความเข้าใจในการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง
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ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา

พื้นที่เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

5. ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
1. ขาดการส่งเสริมและพัฒนาทักษะบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
2. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในกฎ/ระเบียบ
ท้องถิ่นและการเมือง การบริหาร
3. ประชาชนไม่เห็นความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น

หมู่ที่ 1 – 9

ประชาชนทั่วไป

6. ด้านการพัฒนาด้านการเกษตร
1. ขาดแคลนน้าใช้ในการเกษตร
2. ผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่า

หมู่ที่ 1 – 9

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตและ
ความต้องการของประชาชน
1. บุคลากร ได้รับการพัฒนาสามารถปฏิบัติงาน อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว
2. จัดอบรมแกนนาในชุมชน/หมู่บ้าน และส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหาร

ประชาชนทั่วไป
1. มีน้าใช้ทาการเกษตรพอเพียงในฤดูแล้ง
2. ราคาผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้น

แบบ ยท.01
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม (พ.ศ. 2561-2565)
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตาบล
บ้านร่อม

ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
และการบริการ สู่
มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่2
การพัฒนา
ด้านการ
ส่งเสริมและ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านการพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่3
ด้านการจัด
ระเบียบ
ชุมชน/สังคม
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการพัฒนา
สังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาเมืองและชุมชนให้
น่าอยู่

ยุทธศาสตร์ที่4
ด้านการวาง
แผนการ
ส่งเสริมการ
ลงทุนและ
พาณิชยกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่5
ด้านการ
บริหารจัดการ
และการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาภาคการผลิต ภาค
การค้าและบริการเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนา
ส่งเสริม
คุณธรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณี
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 7
การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านการพัฒนา
การเมืองการ
บริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ 8
การพัฒนา
เศรษฐกิจตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่
ความยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการ
พัฒนาการ
เกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ 9
การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี

29
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม (พ.ศ. 2561-2565) (ต่อ)
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์

แนวทาง
การพัฒนา
ผลผลิต/โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้าน ระหว่างหมู่บ้านต่อหมู่บ้าน ตาบลกับอาเภอ โดยให้มีเส้นทางที่ได้มาตรฐาน เพื่อใช้สัญจรไปมาได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย เพื่อประโยชน์ในการเดินทาง การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและขนส่งสินค้า การติดต่อกับหน่วยงานราชการ
เพื่อส่งเสริมการลงทุน
1.2 พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค - บริโภค เช่น จัดให้มีระบบประปา เพื่อให้ประชาชนได้มีน้าอุปโภค – บริโภคที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ บริหาร
จัดการทรัพยากรน้าให้ เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ซึ่งเป็นแหล่งน้าธรรมชาติ เพื่อให้ใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมของประชาชน
อย่างคุ้มค่าและทั่วถึง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเต็มที่ในการฟื้นฟู อนุรักษ์แหล่งกักเก็บน้า คูคลองส่งน้า คุณภาพน้า แ ละ
ชลประทานระบบท่อ รวมทั้งควบคุมดูแลการใช้น้าผิวดิน และน้าใต้ดินให้เกิดประสิทธิภาพ
1.3 ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน โดยการจัดการพลังงานและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและพลังงาน
ทดแทน
จัดหาบริการพื้นฐานที่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน

1. ก่อสร้างถนน ถนน คสล. ลาดยาง ถนนดิน
ลูกรัง ภายในตาบล
2. ซ่อมแซม ปรับปรุง ขยาย ถนน คสล. ลาด
ยาง ถนนดินลูกรัง ภายในตาบล
3. เสริมถนนดินลูกรัง เสริมคันคลอง
4. ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง สนามกีฬา
ลานอเนกประสงค์ หอประชุม
5. ก่อสร้างป้าย ซุ้มหมู่บา้ น

1. ติดตั้ง ซ่อมแซม ปรับปรุง ขยายเขต
ไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ
2. ขยายเขตและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาสังคม

2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสร้างสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างประกันด้านสุขภาพให้ทั่วถึง
2.3 ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสุขภาพทีด่ ี การป้องกันโรค การป้องกันอุบัติเหตุ และการป้องกันการเสพยา
เสพติด
2.4 สนับสนุนการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพ สร้างกิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพ และสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายควบคุมป้องกันโรคในแต่ละพื้นที่
2.5 ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมี คุณภาพสนับสนุนส่งเสริมเทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อให้บริการความรู้แก่ประชาชน ใน
ตาบลบ้านร่อม
2.6 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการปลูกฝังค่านิยมที่ดตี ่อการกีฬาให้แก่เยาวชน
2.7 ส่งเสริมให้ประชาชนในตาบลบ้านร่อม มีสุขภาพแข็งแรง โดยจัดให้มีสถานที่ออกกาลังกายมีอุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ออกกาลังกายอย่างเพียงพอและทั่วถึง
2.8 ส่งเสริมให้ศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อปลูกฝังจิตสานึกให้รักท้องถิ่นสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนให้มีกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อท้องถิ่น ห่างไกลยาเสพติด และสามารถรณรงค์เผยแพร่ความรูเ้ กี่ยวกับยาเสพติดไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่น ต่อ ๆ ไป
2.9 สนับสนุนให้มีศูนย์เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนที่มีคณ
ุ ภาพ และได้มาตรฐานในชุมชน
2.10 ส่งเสริมสิทธิ สถานภาพ และบทบาทของสตรี การพัฒนาศักยภาพของสตรีให้สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
2.11 ให้หลักประกันแก่ผสู้ ูงอายุ พัฒนาบริการสุขภาพอนามัย รวมทั้งนาประสบการณ์ และภูมิปัญญา ของผู้สูงอายุมาร่วมพัฒนาท้องถิ่น
2.12 ให้การสงเคราะห์ และการสนับสนุนการพัฒนาแก่ผู้ยากไร้ ผู้พกิ าร และผู้ด้อยโอกาส คนชรา ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถพึ่งตนเองได้
2.13 สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
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แนวทาง
การพัฒนา

ด้านสาธารณสุขและสุขภาพ

ด้านการศึกษาเร่งการพัฒนาระบบ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ด้านการกีฬาและศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ

ผลผลิต/
โครงการ

1. โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการแพร่ระบายของ
โรคติดต่อ
2. ส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐาน
หมู่บ้าน (อสม.)
3. กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตาบล

1. โครงการส่งเสริมการศึกษา
2. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม
3. สนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวัน
4. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
5. โครงการศูนย์การเรียนรูภ้ าษา
อาเซียน
6. ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1. โครงการส่งเสริมการเล่นกีฬา
2. โครงการติดตั้งเครื่องออกกาลัง
กายกลางแจ้ง
3.โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมไทย

ด้านการป้องกันยาเสพติด การ
รักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน
ลดอาชญากรรม และการบรรเทา
สาธารณะภัย

1. โครงการส่งเสริมความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2 .โครงการเฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

ด้านครอบครัว เด็ก เยาวชน
สตรี ผู้สูงอายุ ผูด้ ้อยโอกาส

1.โครงการสงเคราะห์ผยู้ ากไร้
2.โครงการพัฒนาเด็ก
ครอบครัวและเยาวชน
3.โครงการสวัสดิการผูส้ ูงอายุ
ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา

เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์

แนวทาง
การพัฒนา

ผลผลิต/โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

3.1 ส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.2 ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมอาชีพและรวมกลุ่มอาชีพ
3.3 สนับสนุนการดาเนินงานผลิตภัณฑ์ชุมชน

การพัฒนาอาชีพ

1. โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน
2. โครงการส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน
3. โครงการส่งเสริมกองทุนเศรษฐกิจชุมชน
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์

แนวทาง
การพัฒนา

ผลผลิต/โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 สร้างจิตสานึกให้ประชาชนมีบทบาทในการบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดภูมิทัศน์ในทุกชุมชนให้เป็น สถานที่พักผ่อน
หย่อนใจของประชาชนในชุมชน
4.2 ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ลุม่ น้า ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ แบบบูรณาการ โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล และการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีสว่ นร่วมของประชาชนและชุมชนในการควบคุมและกาจัดมลภาวะทีม่ ี ผลต่อสุขภาพอนามัยสวัสดิภาพ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
4.4 สนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มความสามารถของชุมชนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทุกแหล่ง
รวมถึงการนาสิ่งของหรือเศษวัสดุเหลือใช้มาใช้ใหม่

ส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและแหล่งน้า ปลูกจิตสานึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ขยะ น้าเสีย มลภาวะ และสภาพแวดล้อมต่างๆ รณรงค์ให้ประชาชนปลูกต้นไม้ และดูแลให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม

1. โครงการคัดแยกขยะ
2. โครงการลดภาวะโลกร้อน
3. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รักษาสภาพแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์

แนวทาง
การพัฒนา

ผลผลิต/
โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

5.1 การพัฒนางานบริการประชาชน
5.2 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน
5.3 เสริมสร้างองค์ความรู้ และปลูกจิตสานึกการมีส่วนร่วมของประชาชน
5.4 การพัฒนาด้านการบริหารงาน

การพัฒนางานบริการประชาชน

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่
ประชาชน

เสริมสร้างองค์ความรู้ และปลูก
จิตสานึกการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการ
บริหารจัดการ
2. โครงการออกหน่วยบริการ
เคลื่อนที่
3. โครงการประชาสัมพันธ์ผลงาน
ประจาปี
4. โครงการสารวจความพึงพอใจ
ของประชาชน
5. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
เลือกตั้ง

1. โครงการติดตั้ง/ปรับปรุง/
ซ่อมแซม เสียงตามสายหอกระจาย
ข่าวหมู่บ้านภายในตาบล
2. ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของ อบต.

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการ
ดาเนินงานด้านต่างๆ เช่น การ
จัดทา แผนพัฒนา อบต.

การพัฒนาด้านการบริหารงาน

1. จัดซื้อครุภัณฑ์ในการ
บริหารงาน
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์

แนวทาง
การพัฒนา

ผลผลิต/โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาการเกษตร

6.1 ส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง ไร่นา
สวนผสม ส่งเสริมให้ประชาชนทาการเกษตรอินทรีย์ เกษตรชีวภาพ การเลี้ยง
สัตว์ ลดการใช้สารเคมี เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากสารเคมี

ส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางพระราชดาริเศรษ,ฐกิจพอเพียงไร่นา
สวนผสม ส่งเสริมให้ประชาชนทาการเกษตรอินทรีย์ การเกษตรชีวภาพ การ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ลดการใช้สารเคมี เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากสารพิษ

1. โครงการส่งเสริมด้านการเกษตร
2. โครงการศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร
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แผนที่ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม

แบบ ยท.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรการบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
วิสัยทัศน์

พันธกิจ

“บ้านร่อมเมืองน่าอยู่เชิดชูคณ
ุ ธรรม”

1. การพัฒนาระบบ

2. การบารุงรักษา

3. การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของคนใน

4. การพัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษา

สาธารณูปโภค
สาธารณูปการและ
โครงสร้างพืน้ ฐาน

และการเพิม่
ประสิทธิภาพแหล่ง
น้าเพื่อการเกษตร

ชุมชนในการพึ่งตนเองและมีสว่ นร่วมในการ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6. พัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนความ
มั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
และเสริมสร้างความเรียบร้อยในชุมชน

เป้าประสงค์

โครงสร้างพืน้ ฐานและ
สาธารณูปโภคได้มาตรฐาน

7. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สวัสดิการสังคม กีฬา การ
สาธารณสุขได้รับการพัฒนาทาให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดี

เศรษฐกิจ อาชีพ การ
ลงทุนในชุมชนมีความ
เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ

57

5. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดูแลสุขอนามัยของประชาชน

8.ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

ส่งเสริมการศึกษาควบคูก่ ับการมีส่วนร่วม
ในการสืบสานประเพณีวฒ
ั นธรรม

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้รับการอนุรักษ์ฟนื้ ฟูและใช้ประโยชน์
อย่างเหมาะสม

ระบบการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ บุคลากรขององค์กรได้รับการพัฒนา
และประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์

แนวทาง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคม

จัดหาบริหาร
พื้นฐานที่จาเป็น
ต่อการดาเนิน
ชีวิตและความ
เป็นอยู่ของ
ประชาชน

ด้านการสาธารณะสุขและสุขภาพ
ด้านการศึกษาเร่งการ
พัฒนาระบบการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
ด้านการกีฬาและศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ

ด้านการป้องกันยาเสพติด
การรักษาความสงบ
เรียบร้อยในชุมชน ลด
อาชญากรรม และการ
บรรเทาสาธารณภัย

ด้านครอบครัว เด็ก
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ
และผู้ด้อยโอกาส

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ

การพัฒนาอาชีพ

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและแหล่ง
น้า ปลูกจิตสานึกให้ประชาชน
ตระหนักถึงคุณค่า และมีส่วนร่วม
ในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไข
ปัญหาขยะ น้าเสีย มลภาวะ และ
สภาพแวดล้อมต่างๆ รณรงค์ให้
ประชาชนปลูกต้นไม้ และดูแลให้มี
การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมาะสม

5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร

การพัฒนางาน
บริการประชาชน

การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร
ให้แก่ประชาชน

เสริมสร้างองค์ความรู้
และปลูกจิตสานึกการมี
ส่วนร่วมของประชาชน

การพัฒนาด้านการ
บริหารงาน
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ยุทธศาสตร์

แนวทาง

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

ส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวพระราชดาริ
เศรษฐกิจพอเพียง ไร่นาสวนผสม ส่งเสริมให้ประชาชน
ทาการเกษตรอินทรีย์ เกษตรชีวภาพ การเลี้ยงสัตว์
ลดการใช้สารเคมี เพือ่ ให้ประชาชนปลอดภัยจากสารเคมี
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แบบ ยท.03

บทที่ 4
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.บ้านร่อม (พ.ศ. 2561- 2565)
4.1 ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
พันธกิจการพัฒนา
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เป้าประสงค์

1.1 ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้าน ระหว่างหมู่บ้านต่อหมู่บ้าน ตาบลกับอาเภอ โดยให้มี
เส้นทางที่ได้มาตรฐาน เพื่อใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย เพื่อประโยชน์
ในการเดินทาง การขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและขนส่งสินค้า การติดต่อกับหน่วยงาน
ราชการ เพื่อส่งเสริมการลงทุน
1.2 พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค - บริโภค เช่น จัดให้มีระบบประปา เพื่อให้ประชาชนได้มีน้า
อุปโภค – บริโภคที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ บริหารจัดการทรัพยากรน้าให้ เหมาะสม และ
สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ซึ่งเป็นแหล่งน้าธรรมชาติ เพื่อให้ใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมของ
ประชาชนอย่างคุ้มค่าและทั่วถึง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเต็มที่ในการฟื้นฟู
อนุรักษ์แหล่งกักเก็บน้า คูคลองส่งน้า คุณภาพน้า และชลประทานระบบท่อ รวมทั้ง
ควบคุมดูแลการใช้น้าผิวดิน และน้าใต้ดินให้เกิดประสิทธิภาพ
1.3 ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน โดยการจัดการพลังงานและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและพลังงาน

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
3. ชุมชนมีความเจริญเติบโต มีระเบียบแบบแผน
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง เส้นทาง
คมนาคมขนส่ง

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

จานวนถนนที่ได้รับการก่อสร้าง
จานวนถนนที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม
จานวนสนามที่ก่อสร้าง
จานวนสะพานที่ก่อสร้าง/ซ่อมแซม
จานวนหอประชุมที่ได้รับการปรับปรุง/ก่อสร้าง
จานวนป้ายจราจร และป้ายซุ้มทางเข้าหมู่บ้าน
จานวนลานตากข้าวที่ก่อสร้าง
จานวนไฟฟ้าที่ได้รับการซ่อมแซม ปรับปรุง
บารุงรักษา
9. จานวนไฟฟ้าที่ติดตั้ง
10. จานวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สานักงานปลัด/ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

41
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
พันธกิจการพัฒนา
การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและศักยภาพผู้นาชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชนน่า
อยู่และเป็นเมื่อน่าอยู่
เป้าประสงค์
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสร้างสุขภาพที่ดีแก่ประชาชน
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างประกันด้านสุขภาพให้ทั่วถึง
2.3 ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสุขภาพที่ดี
การป้องกันโรคการป้องกันอุบัติเหตุ และการป้องกันการเสพยาเสพติด
2.4 สนับสนุนการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพ สร้างกิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพ และ
สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายควบคุมป้องกันโรคในแต่ละพื้นที่
2.5 ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมี คุณภาพสนับสนุนส่งเสริม
เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อให้บริการความรู้แก่ประชาชน ในตาบลบ้านร่อม
2.6 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการกีฬาให้แก่เยาวชน
2.7 ส่งเสริมให้ประชาชนในตาบลบ้านร่อม มีสุขภาพแข็งแรง โดยจัดให้มีสถานที่ออกกาลังกายมี
อุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ออกกาลังกายอย่างเพียงพอและทั่วถึง
2.8 ส่งเสริมให้ศาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อปลูกฝังจิตสานึกให้รัก
ท้องถิ่นสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนให้มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น ห่างไกลยาเสพ
ติด และสามารถรณรงค์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดไปยังกลุ่มเป้าหมายอื่น ต่อ ๆ ไป
2.9 สนับสนุนให้มีศูนย์เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานในชุมชน
2.10 ส่งเสริมสิทธิ สถานภาพ และบทบาทของสตรี การพัฒนาศักยภาพของสตรีให้สามารถมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
2.11 ให้หลักประกันแก่ผู้สูงอายุ พัฒนาบริการสุขภาพอนามัย รวมทั้งนาประสบการณ์
และภูมิปัญญา ของผู้สูงอายุมาร่วมพัฒนาท้องถิ่น
2.12 ให้การสงเคราะห์ และการสนับสนุนการพัฒนาแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส คนชรา
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถพึ่งตนเองได้
2.13 สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
2. คนพิการ คนชรา ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่งมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. ไม่มีการแพร่ระบาดของโรค
4. ประชาชนสืบทอด ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี แหล่งการเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
5. ประชาชนได้รับการรณรงค์ ป้องกัน ปราบปราม อาชญากรรมและยาเสพติด
ทุกประเภท
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6. ผู้ประสบภัยธรรมชาติได้รับความช่วยเหลือเบื้องต้น
7. อาสมัครป้องภัยฝ่ายพลเรือนได้ฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
อย่างถูกต้อง
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. ด้านสาธารณะสุขและสุขภาพ
2. ด้านการศึกษาเร่งการพัฒนาระบบการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง
3. ด้านการกีฬาและศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

4. ด้านการป้องกันยาเสพติด การรักษาความสงบ
เรียบร้อยในชุมชน ลดอาชญากรรม และการบรรเทา
สาธารณะภัย
5. ด้านครอบครัว เด็ก เยาวชน สตรี ผูส้ ูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาส

1. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสงเคราะห์
2. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
1. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น
2. จานวนโครงการ/กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
ที่ดาเนินการ
3. จานวนประชาชนที่ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ศาสนา ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
1. ประสิทธิภาพการช่วยเหลือและอานวยความสะดวก
เพิ่มขึ้น
2. จานวนหมู่บ้าน/ชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติด
3. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
1. จานวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสงเคราะห์
2. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
3. จานวนผู้สูงอายุและผู้พิการที่ได้รับการช่วยเหลือ
เพิ่มเติม
4. จานวนประชาชนและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
5. จานวนเด็ก เยาวชน สตรี และครอบครัวได้รับการ
พัฒนา

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สานักงานปลัด/ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาส่งเสริมคุณธรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
พันธกิจการพัฒนา
การพัฒนาอาชีพ
เป้าประสงค์

1. ส่งเสริมการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพ
และพัฒนารายได้ เพื่อให้เกิดความสมดุล มั่นคง อย่างยั่งยืน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการจาหน่ายสินค้า OTOP
3. ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพด้านการประกอบอาชีพแก่ชุมชน และเกษตร

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพในท้องถิ่น มีความเข้มแข็ง มีรายได้เพิ่มขึ้น
2. ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น สินค้าเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
3. แหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตรเพื่อส่งเสริมการฝึกอบรม การประกอบอาชีพ
และขยายผลตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
การพัฒนาอาชีพ

1.
2.
3.
4.
5.

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
จานวนประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นบนพื้น
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง
จานวนโครงการที่ดาเนินการ
จานวนกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุน
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น สินค้าเป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย
จานวนกลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุน

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พันธกิจการพัฒนา
การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อพัฒนาชุมชนน่าอยู่
เป้าประสงค์
1. ปรับปรุงภูมิทัศน์และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม
2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์
3. การบริการจัดการขยะมูลฝอยและระบบบาบัดน้าเสีย
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. ไม่มีการแพร่ระบาดของโรค
2. ประชาชนร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านให้มีสภาพที่ดีขึ้น
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการอนุรักษ์
4. ประชาชนรู้จักการกาจัดขยะแยกแยะขยะที่ถูกต้อง
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1. การปรับปรุงภูมิทัศน์และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่าง 1. จานวนที่สาธารณะประโยชน์ที่ได้รับการปรุง
เหมาะสม
ภูมทิ ัศน์
2. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. จานวนครัวเรือนใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า
2. จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
3. การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและระบบบาบัด
1. จานวนปริมาณขยะลดลง
น้าเสีย
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
พันธกิจการพัฒนา
การพัฒนาด้านการบริหารที่ดี
เป้าประสงค์

1. ส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพบุคลากรและหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีทัศนคติที่ดีในการทางานโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม
และจริยธรรม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงาน
3. การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารราชการบนหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพโปร่งใส เป็นธรรม ประหยัด และคุ้มค่า รวมทั้งเพิ่มขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อรับรองการ กระจายอานาจ และเพื่อให้ประชาชนมีความ
เชื่อมั่นและพึงพอใจในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2. ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอแนวทางแก้ปัญหาในท้องถิ่น
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนางานบริการประชาชน

2. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน

3. เสริมสร้างองค์ความรู้ และปลูกจิตสานึกการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
4. การพัฒนาด้านการบริหารงาน

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
1.

จานวนบุคลากรที่เข้าอบรม
จานวนวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์สานักงาน
จานวนโครงการที่ดาเนินการ
จานวนประชาชนในการมีส่วนร่วม
จานวนหอกระจายข่าวหมู่บ้าน
ร้อยละของประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มมากขึ้น
จานวนแหล่งสืบค้นอินเตอร์เน็ตตาบล
จานวนประชาชนที่มีส่วนร่วม
จานวนหมู่บ้านที่เข้าร่วมกิจกรรม
จานวนครั้งที่มีการจัดการประชาคม
จานวนครุภัณฑ์สานักงาน
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สานักงานปลัด/ส่วนการคลัง/ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 9 พัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองทีดี

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร
พันธกิจการพัฒนา

ส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียงไร่นาสวนผสม
ส่งเสริมให้ประชาชนทาการเกษตรอินทรีย์ การเกษตรชีวภาพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์
ลดการใช้สารเคมี เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยจากสารพิษ

เป้าประสงค์

1. ส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง ไร่นาสวนผสม ส่งเสริมให้
ประชาชนทาการเกษตรอินทรีย์ เกษตรชีวภาพ การเลี้ยงสัตว์ ลดการใช้สารเคมี เพื่อให้ประชาชน
ปลอดภัยจากสารเคมี

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์
1. กลุ่มเกษตรกรในท้องถิ่น มีความเข้มแข็ง มีรายได้เพิ่มขึ้น
2. แหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตรเพื่อส่งเสริมการฝึกอบรม การส่งเสริมให้เกษตรกรดาเนินชีวิต
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามแนวทางพระราชดาริ
เศรษฐกิจพอเพียงไร่นาสวนผสม ส่งเสริมให้ประชาชน
ทาการเกษตรอินทรีย์ การเกษตรชีวภาพ การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ ลดการใช้สารเคมี เพื่อให้ประชาชน
ปลอดภัยจากสารพิษ

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์
1. จานวนแหล่งน้าที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซมและ
ก่อสร้าง
2. จานวนแหล่งน้าที่ได้รับการพัฒนาและฟื้นฟู
3. ร้อยละของเกษตรกรมีน้าใช้ในการเกษตร
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หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาภาคการผลิต ภาคการค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์ที่ 8 พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ไปสู่ความยั่งยืน

