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จัดทาโดย
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม

บทนา
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นร่ อ ม เป็ น หน่ ว ยงานบริ ห ารราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตาม
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช พ.ศ. 2550 มี บ ทบาท และอ านาจหน้ า ที่ และความ
รับผิดชอบที่มีความเป็นอิสระตามสมควร ความสาคัญตามรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกาหนดกรอบความเป็นอิสระในการกาหนดนโยบายที่จะดาเนินในการบริหารด้านต่าง
ๆ ตามอานาจหน้าที่ของตนเองประกอบกับพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยถ่ายโอนภารกิจในการให้บริการสาธารณะที่จาเป็น และรายได้ที่
รัฐจัดเก็บให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น การดาเนินการบริ การขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นทุก ๆ
ด้าน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ที่ทาให้การบริหารเป็นรูปแบบและทิศทาง การกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
สมดุล และมีป ระสิ ทธิภาพจะส่งผลให้องค์การบริห ารส่ วนตาบล สามารถดาเนินการบริห ารเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ แก้ปัญหาได้ถูกจุด อันเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม และทาให้บรรลุตามเป้าหมาย
****************************

บทที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
๑. สภาพทั่วไป
๑.๑ ลักษณะที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอาเภอท่าเรือ อยู่ห่างจาก
อาเภอท่าเรือ ประมาณ ๓ กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาประมาณ ๖๐ กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด
ประมาณ ๑๖ ตารางกิโลเมตร คิดเป็นพื้นที่การเกษตร ๗,๖๖๘ ไร่ ตาบลบ้านร่อมมีลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็น
ที่ราบลุ่ม
๑.๒ อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ

ติดต่อกับ ตาบลโคกบ้านใหญ่ อาเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

ทิศใต้

ติดต่อกับ ตาบลเจ้าท่าสนุก ตาบลศาลาลอย

อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตาบลท่าเรือ อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก

ติดต่อกับ ตาบลวังแดง อาเภอท่าเรือ

๑.๓ ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพโดยทั่วไป พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการทาการเกษตร โดยมีคลองชลประทานไหลผ่านให้มี
น้าใช้ได้ตลอดทั้งปี
๑.๔ แหล่งน้าธรรมชาติ
ตาบลบ้านร่อม มีแหล่งน้าที่สาคัญ ได้แก่
๑. คลองชลประทาน ๒๔ ขวา มาจากเริงราง ไหลผ่าน หมู่ที่ ๑ – ๔
๒. คลองชลประทาน ๒๓ ขวา มาจากเริงราง ไหลผ่าน หมู่ที่ ๕
๓. คลองชลประทาน ร๗ซ. มาจากบ้านหมอ ไหลผ่าน หมู่ที่ ๕
๔. คลอง ๑ ขวา ๒๔ ขวา แยกมาจากคลองสาย ๒๔ ขวา ไหลผ่าน หมู่ที่ ๓ – ๕
๕. คลองชลประทาน ๒๕ ขวา มาจากเริงราง ไหลผ่าน หมู่ที่ ๑
๖. คลอง ร ๘ ซ. แยกมาจาก คลองชลประทาน ๒๔ ขวา ไหลผ่าน หมู่ที่ ๖

๑.๕ ลักษณะการปกครอง
ตาบลบ้านร่อม แบ่งการปกครองออกเป็น ๙ หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ ๑ บ้านดอนกระสังข์ ผู้ใหญ่บ้าน

นายสมศักดิ์ จินตะไล

หมู่ที่ ๒ บ้านโคกกุ่ม

ผู้ใหญ่บ้าน

นางสาเภา กะมะรินทร์

หมู่ที่ ๓ บ้านปากบ่อ

ผู้ใหญ่บ้าน

นายสมัคร แก้วโรจน์

หมู่ที่ ๔ บ้านเหนือ

ผู้ใหญ่บ้าน

นายเสน่ห์ เอกเกิด

หมู่ที่ ๕ บ้านดอนประดู่

ผู้ใหญ่บ้าน

นายปรีชา ยุกิจภูติ

หมู่ที่ ๖ บ้านใต้

กานัน

นายสยาม แจ่มจารัส

หมู่ที่ ๗ บ้านร่อม

ผู้ใหญ่บ้าน

นางเปรมยุดา บางสุวรรณ์

หมู่ที่ ๘ บ้านโคกแค

ผู้ใหญ่บ้าน

นายเชิด ระษารักษ์

หมู่ที่ ๙ บ้านกลาง

ผู้ใหญ่บ้าน

นางเอมอร ประสงค์

๑.๖ จานวนประชากร
ตาบลบ้านร่อม มีจานวนประชากรทั้งสิ้น ประมาณ 3,042 คน แยกเป็นชาย 1,447 คน
หญิง 1,595 คน จานวน ๙๕๖ หลังคาเรือน (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2559)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น ๙ หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ชื่อหมู่บ้าน
บ้านดอนกระสังข์
บ้านโคกกุ่ม
บ้านปากบ่อ
บ้านเหนือ
บ้านดอนประดู่
บ้านใต้
บ้านร่อม
บ้านโคกแค
บ้านกลาง
รวม

ชาย(คน)
121
114
225
232
280
118
106
113
138
1,447

หญิง (คน)
127
153
232
256
312
135
108
122
150
1,595

รวม (คน)
248
267
457
488
592
253
214
235
288
3,042

๒. สภาพทางเศรษฐกิจ
๒.๑ การประกอบอาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาเป็นอาชีพอื่นๆ เช่น รับจ้าง รับราชการ และ
ค้าขาย รายได้เฉลี่ยเกินคนละ ๒๐,๐๐๐.- บาท ต่อปี โดยแยกเป็น
อาชีพเกษตรกรรม ประมาณ ๖๐ %
อาชีพรับจ้าง ประมาณ ๓๒ %
อาชีพอื่น ประมาณ ๘ %
๒.๒ มีร้านค้าของชาในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล
- สถาบันการเงิน

จานวน – แห่ง

- ปั้มน้ามัน

จานวน ๓ แห่ง

- ปั้มน้ามัน (ปั้มหลอด)

จานวน ๑ แห่ง

- ตลาด (ชั่วคราว)

จานวน ๑ แห่ง

- โรงงานอุตสาหกรรม

จานวน ๒ แห่ง

- โรงสีข้าวขนาดใหญ่

จานวน ๑ แห่ง

- ร้านค้าอื่นๆ

จานวน ๒๒ แห่ง

๒.๓ สภาพทางสังคม
๒.๓.๑ การศึกษา
- โรงเรียนระดับประถมศึกษา

จานวน ๒ โรงเรียน

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จานวน ๒ แห่ง

- ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนของ กศน. จานวน ๑ แห่ง
๒.๓.๒ สถาบันและองค์กรทางศาสนา
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จานวน ๒ แห่ง
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านร่อม หมู่ที่ ๘

มีเจ้าหน้าที่ จานวน ๓ คน

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านดอนประดู่ หมู่ที่ ๕

มีเจ้าหน้าที่ จานวน ๓ คน

- อาสาสมัครสาธารณสุข

จานวน ๖๐ คน

- หอกระจายข่าว

จานวน ๙ แห่ง

๒.๔ การบริการพื้นฐาน
๒.๔.๑ การคมนาคม
การคมนาคมติดต่อระหว่างอาเภอ และจังหวัดฯ รวมทั้งการคมนาคมภายในตาบลและหมู่บ้าน
มีรายละเอียด ดังนี้
- ถนนลาดยาง จานวน ๒ สาย ใช้งานได้ดี ๒ สาย
- ถนนดิน

จานวน ๑ สาย ใช้งานได้ดี ๑ สาย

- ถนนลูกรัง

จานวน ๙ สาย ใช้งานได้ดี ๙ สาย

- ถนน คสล. (มีถนน คสล. ครอบคลุมทั้งตาบล)
การคมนาคมตาบลบ้านร่อม สามารถติดต่อกับอาเภอและตาบลต่างๆ มี ๓ สาย ด้วยกันสภาพถนน
เป็นถนนลาดยาง คือ
- บ้านร่อม – สายท่าเรือ – สระบุรี
- บ้านร่อม – นครหลวง – อยุธยา
- บ้านร่อม – บ้านหมอ – ลพบุรี
๒.๔.๒ การโทรคมนาคม
- มีตู้โทรศัพท์สาธารณะใช้ครบทุกหมู่บ้าน
๒.๔.๓ การไฟฟ้า
- มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน
๓. ศักยภาพของชุมชน
- การติด ต่อคมนาคมสามารถเดิน ทางไปจัง หวัด สระบุรี และอ่า งทอง โดยใช้เส้ นทาง ทางหลวง
หมายเลข ๓๔๗๖ ได้

บทที่ 2
การวิเคราะห์ศักยภาพและเป้าหมายการท่องเที่ยว
นโยบายด้านการท่องเที่ยว
ภาคการท่องเที่ยว การบริการ และการกีฬา
การพัฒนาการท่องเที่ยว
(1) ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวและเร่งรัดการปรับปรุงมาตรฐานใน
เรื่องสิ่งอานวยความสะดวก ความปลอดภัย และสุขอนามัย โดยคานึงการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของคนพิการ
และผู้สูงอายุ
(2) พัฒนา บูรณะ และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่
แล้ว ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเชิงกลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ
ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน
(3) ยกระดับและรักษามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว
(4) ส่งเสริม สนับสนุนตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพ ทั้งต่างประเทศและในประเทศ
(5) ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสร้สงคุณค่า และมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว
(6) ผลักดันความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ
(7) พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบาย กลยุทธ์ด้านการตลาด และการประชาสัมพันธ์เพื่อ
ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวของไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก
เป้าหมายการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
1. ร่วมกันฝันเพื่อปักธงว่าเป้าหมายที่เราต้องการ ต้องการเห็นการท่องเที่ยวของเราเป็นเช่นไร?
- มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ
- อยากให้ตาบลบ้านร่อมเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรอย่าง
เต็มรูปแบบ
- คนบ้านร่อมมีแหล่งรายไดทางการท่องเที่ยวเสริม
- อยากให้นักท่องเที่ยวประทับใจในสินค้าและบริการของคนในชุมชน
- อยากให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาทุกวัน การค้าขายจะได้ทุกวัน สินค้าที่ผลิตก็สามารถจาหน่ายได้
- อยากให้คนในชุมชนมีจิตสานึกในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ช่วยกันดูแลรักษา
- อยากเห็นคนทั้งประเทศรู้จัก และจัดให้แหล่งท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของ
ประเทศ

มิติด้านสิ่งแวดล้อม
- อยากให้ประชาชนในชุมชนเอื้อเฟื้อกันเหมือนในอดีต
- อยากให้ป่าไม้อุดมสมบูรณ์
มิติในด้านเศรษฐกิจ
- คนในท้องถิ่นมีงานทา เศรษฐกิจในชุมชนดี
- ไม่มีปัญหาทางสังคม คนในชุมชนมีความสุข
- ชุมชนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันทั่ว
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน
ชื่อปัญหา
1. ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 การคมนาคมชารุด ไม่สะดวกต่อการคมนาคม
1.2 การถือครองเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทากิน
1.3 ไม่มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน
1.4 การระบายน้าไม่สะดวกมีผลให้น้าท่วมขัง
1.5 ขาดการบริการด้านสาธารณูปการไม่ทั่วถึง
2. ปัญหาด้านแหล่งน้า
2.1 ภาชนะเก็บน้ามีไม่เพียงพอในฤดูแล้ง
2.2 แหล่งน้าเพื่อการเกษตรมีไม่เพียงพอ
3. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
3.1 ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่า เมื่อเทียบกับ
ต้นทุน
3.2 ปัญหาด้านรายได้ไม่เพียงพอต่อการประกอบ
อาชีพ
3.3 ปัญหาด้านตลาด
3.4 ประชาชนไม่ค่อยมีความรู้ด้านวิชาการในการ
ผลิต
3.5 การส่งเสริมกลุ่มอาชีพมักประสบความล้มเหลว
3.6 งบประมาณ บุคลากรเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

สภาพปัญหา
- สภาพถนนทรุดโทรมเนื่องจากภัยธรรมชาติของพื้นที่
หมู่ที่ 5,6,7,9 เป็นส่วนใหญ่
- เมื่อเกิดฝนตกหนัก หรือน้าท่วมช่องทางระบายน้า
ระบายไม่ทันของพื้นที่ตาบล เช่น หมู่ที่ 2,3,4
- พื้นที่ในตาบลบ้านร่อมมักประสบปัญหาเนื่องจาก
สภาพพื้นที่ขาดแคลนน้าในช่วงหน้าแล้ง
- เกิดปัญหาเนื่องจากแหล่งน้าตามธรรมชาติ เพื่อ
การเกษตรตื้นเขิน และมีน้อย และประสบปัญหา
เกือบทุกหมู่บ้าน
- ประชาชนเกือบทุกครัวเรือนได้รับปัญหาเกือบทุกปี
โดยเฉพาะข้าวและถูกพ่อค้าคนกลางเอาเปรียบ
- ประชาชนมีอาชีพด้านการเกษตรกรรม ร้อยละ 80
ซึ่งมีผลต่อการมีรายได้ ถ้าหากราคาพืชผลตกต่าพลอย
ให้เกิดปัญหาด้านรายได้มากขึ้น
- ตลาดและสถานที่รับซื้อสินค้าส่วนใหญ่อยู่ห่างไกล
- ส่วนใหญ่ประชาชนไม่ค่อยให้ความสาคัญในการ
อบรมเชิงวิชาการ ด้านวิชาการ ด้านเทคนิคต่างๆ เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ในการเพิ่มรายได้และผลผลิต
- รัฐอุดหนุนกองทุนต่างๆ ให้กลุ่มอาชีพ และกลุ่ม
เกษตรกร แต่การปฏิบัติขาดการรับผิดชอบกลุ่ม
- ศักยภาพในพื้นที่ มีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง แต่ไม่
มีงบประมาณ บางแห่งมีเอกชนครอบครองและยัง
ขาดการประชาสัมพันธ์

ชื่อปัญหา
4. ปัญหาด้านสังคม
4.1 การบริการด้านสาธารณูปการมีน้อย
4.2 ประชาชนด้อยโอกาสทางข่าวสารข้อมูล
4.3 การส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรมยังไม่จริงจัง

5. ปัญหาด้านสาธารณสุขและอนามัย
5.1 ปัญหาโรคระบาด และโรคติดต่อ
6. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6.1 จิตสานึก และการให้ความสาคัญ
ทรัพยากรธรรมชาติ
7. ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร
7.1 บุคลากรไม่ค่อยมีความรู้ ความเข้าใจที่ควร
7.2 ประชาชนให้ความสาคัญในการมีส่วนร่วมน้อย
7.3 การพัฒนาด้านรายได้ ไม่ดีเท่าที่ควร

สภาพปัญหา
- สิ่งสาธารณปการ เช่น ตู้โทรศัพท์ สวนสาธารณะ
สวนพักผ่อนมีน้อยมาก ซึ่งเป็นผลต่อการพัฒนาด้าน
บุคคล เพื่อพัฒนาด้านจิตใจ
- สถานที่ให้ข่าวสารทางราชการมีเพียงร้อยละ 20
ของตาบล ทาให้โอกาสรับรู้ข่าวสารมีน้อย
- เยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจด้าน
วัฒนธรรม ทางตะวันตก และส่วนใหญ่ห่างกิจกรรม
ด้านศาสนา ไม่ให้ความสาคัญ หรือสืบสานวัฒนธรรม
อันดีงาม ของหมู่บ้านตาบล รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ในพื้นที่ตาบลบ้านร่อม ราษฎรมีความเสี่ยงที่จะ
ได้รับเชื้อไข้เลือดออก โรคฉี่หนู
- อุปกรณ์การป้องกันมีน้อย เช่นเครื่องพ่นหมอกควัน
มีน้อย แต่ต้องดาเนินการทั้งตาบล
- ราษฎรร้อยละ 20 ของตาบลยังขาดจิตสานึกในการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ
- สมาชิกบางส่วนยังไม่ค่อยมีความเข้าใจเกี่ยวกับการ
บริหาร กฎหมายระเบียบ เพราะมีการแก้ไขระเบียบ
ใหม่
- ประชาชนส่วนใหญ่ของตาบล ไม่ค่อยมีเวลา และ
ขาดความเข้าใจที่ถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตย
- สภาพปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บ ประชาชนไม่ค่อย
ให้ความร่วมมือในการยื่นรายการเสียภาษี เป็นเหตุให้
การจัดเก็บ และการพัฒนารายได้ ไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส การพัฒนาในอนาคต
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม (SWOT)
จุดแข็ง Strength
จุดอ่อน Weakness
1. ระบบการบริหาร
1. ระบบการบริหาร
- มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับ - กฎ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ มีการปรับปรุงแก้ไข
ภารกิจ
ตลอดเวลา ทาให้ศึกษาไม่ทัน ขาดความชัดเจนในการ
- การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงาน
ดาเนินงาน
- การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล
- พื้นที่รับผิดชอบมาก ไม่สามารถบริการการพัฒนาได้
- มีการแบ่งงาน/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
ทั่วถึง
- ปริมาณงานมีมาก เนื่องจากได้รับการถ่ายโอนแต่ไม่
มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ทาให้ผลงานไม่ได้ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเท่าที่ควร
- ประชาชนบางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วม
2. ระบบข้อมูล
2. ระบบข้อมูล
- มีการจัดเก็บข้อมูลในการดาเนินการ
- ขาดความรู้ความชานาญในการจัดเก็บข้อมูล
3. อัตรากาลัง
3. อัตรากาลัง
- บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ - มีบุคลากรไม่เพียงพอ
- ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
- บุคลากรได้รับมอบหมายงานมากเกินไปเนื่องจากมี
- มีการกาหนดอัตรากาลังตามโครงสร้าง
การถ่ายโอนงานเพิ่มขึ้น
4. การเงิน/งบประมาณ
4. การเงิน/งบประมาณ
- การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาในการขยายตัว
จากชนบทเป็นเมือง
5.ศักยภาพของชุมชน
5. ศักยภาพของชุมชน
- มีกลุ่มต่างๆในหมู่บ้าน เช่นกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่ม
- สถานที่และอาคารที่ทาการคับแคบไม่เพียงพอ
อาชีพ
- กลุ่มไม่เข้มแข็ง
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- มีแหล่งน้าธรรมชาติสามารถใช้ประโยชน์ใน
- ขาดจิตสานึกในการรับผิดชอบร่วมกัน ในการ
การเกษตร
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- มีทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้อต่อการพัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว ทาให้มีรายได้จากการท่องเที่ยวมาก
โอกาสการพัฒนาในอนาคต Opportunity
- นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด ที่สนับสนุนส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ตาบล
- การสร้างความเข้มแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง
- การแก้ไขปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล
ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจากัด Threat
- กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
- การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจ่ายไม่เหมาะสมกับเวลาดาเนินการ

- ภาระหน้าที่เพิ่มมากขึ้น ตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ ในด้านผู้นาและโครงสร้างองค์กร เพื่อให้การนาแผนพัฒนาการท่องเที่ยวไปสู่
การปฏิบัติ ชุมชนควรจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุด ทาหน้าที่เป็นตัวแทนของคนในชุมชนในการขับเคลื่อน
โครงการ เพื่อวางแผนและประสานงานติดต่อระหว่างชุมชน องค์การบริหารส่วนตาบล และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ เพื่อให้ทุกกลุ่มได้เข้ามามีบทบาทและทางานร่วมกันในการพัฒนาชุมชนของตนเอง
คณะกรรมการชุดดังกล่าว ควรจัดตั้งด้วยระบบโควตา กล่าวคือ ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนที่มีความเหมาะสมเข้า
มาทางาน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประกอบด้วยสานัก/กอง/ฝ่ายต่างๆดังนี้
สานัก/กอง/ฝ่าย

หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. สานักปลัด
- เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวของประชาชนใน
ชุมชน สื่อสารภายในชุมชน ดูแลด้านสื่อมวลชน สร้าง
กิจกรรมการตลาดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งรัฐและเอกชน
- ออกแบบเส้นทางการท่องเที่ยวให้ครบวงจร
นาเสนอเป็น Packages Tour ควบคุมรูปแบบการ
ท่องเที่ยว และให้บริการนักท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน
และคงความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนไว้
2. กองคลัง
- จัดระบบการเงิน บัญชีรายรับ/จ่าย ดูแลทรัพย์สิน
ของคณะกรรมการ
3. กองช่าง
- ดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน เพื่อให้สะดวกต่อการ
คมนาคม
นอกจากคณะกรรมการชุดดังกล่าว ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการโครงการด้านการท่องเที่ยวโดยตรง
แล้ว ยังมีกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยอ้อม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็งยิ่งขึ้นในการดาเนินงานการท่องเที่ยว ประกอบด้วยกลุ่มบุคคล ดังนี้
สานัก/กอง/ฝ่าย
หน่วยงานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยตรง
- สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม
วัด
อปพร.

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- พัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการฯ คนในชุมชน
และผู้ประกอบการและเจ้าบ้านที่ดี โครงการสร้าง
เครือข่ายองค์ความรู้ จัดอบรมยุวมัคคุเทศก์
- จัดโครงการฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์
- สนับสนุนให้มีการสอนศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ใน
โรงเรียน
เป็นศูนย์ประสานงานความร่วมมือระหว่างในชุมชน
ดูแลรักษาความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวและคนใน
ชุมชนโดยเฉพาะช่วงเทศกาล และช่วงวัดหยุดยาว
และสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย

สานัก/กอง/ฝ่าย
ภาคเอกชน เช่น ผู้ประกอบการ ร้านค้า ที่พัก
ร้านอาหาร และธุรกิจอื่นๆ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- ลงทุนธุรกิจท่องเที่ยวและการให้บริการ ที่ได้
มาตรฐานไม่เอาเปรียบผู้บริโภค

บัญชีโครงการพัฒนา
แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตาบลบ้านร่อม (พ.ศ. 2558 – 2560)
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านร่อม อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

1 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมและภูมปัญญาท้องถิ่น

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ประชาชนในตาบลบ้าน
ประเพณีวัฒนธรรม ร่อม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น

2 โครงการสืบสานงานประเพณีวนั
สงกรานต์และวันผู้สูงอายุตาบล
บ้านร่อม

เพื่อให้ประชาชน
ตระหนักในความ

3 โครงการส่งเสริมประเพณีวนั
เข้าพรรษา

เพื่อสืบสานประเพณี
ไทยอันงดงามให้คง
อยู่สืบไป

ประชาชนในตาบล
บ้านร่อม

เพื่อพัฒนาสินค้า
OTOP ให้ดียิ่งขึ้น

กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า
OTOP

4 โครงการส่งเสริมพัฒนาสินค้า
OTOP ของตาบลบ้านร่อม
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สาคัญแก่ผู้สูงอายุและ
สืบสานประเพณีไทย
ให้คงอยู่สืบไป
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน
กิจกรรมที่
ส่งเสริม

ประชาชนและคนรุ่น
ใหม่ไม่ลืมประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิน่

สานักปลัด

จานวน
ประชาชน

ประชาชนตระหนักใน
ความสาคัญแก่
ผู้สูงอายุและสืบสาน
ประเพณีไทยให้คงอยู่
สืบไป

สานักปลัด

ประชาชนร่วมมือกัน
รักษาวัฒนธรรม
ประเพณีให้คงอยู่

สานักปลัด

ประชาชนมีการ
พัฒนารายได้ มี
คุณภาพชีวิตทีด่ ีขึ้น

สานักปลัด
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จานวนกลุ่ม
Otop ที่มี
รายได้เพิ่มขึ้น

