
 

 

ยุทธศาสตรที่   3 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ดานพัฒนาคุณภาพชีวิตศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชน 
 

 

 

 

 

 

 



3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานพัฒนาคุณภาพชีวิต 

3.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

งบประมาณและที่มา 

 ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

1. 

 

 

 

โครงการกอสรางและปรับปรุง

ลานกีฬาตานยาเสพติด 

เพื่อแกไขปญหาที่เกิดจากสิ่ง 

เสพติดทุกชนิด 

จัดสรางและปรับปรุงลาน

กีฬาในเขตเทศบาล เชน 

สนามฟุตบอล ตะกรอ 

บาสเกตบอล 

200,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

200,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

200,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

เยาวชนมีสถานที่พักผอนและ

ออกกําลังกาย 
กองการศึกษา 

2. โครงการชุมชนรวมใจตานภัย

ยาเสพติด 

เพื่อสงเสริมใหประชาชนใน

ชุมชนรูจักปองกันตนเอง 

ตลอดจนครอบครัวใหหางไกล

จากสิ่งเสพติด 

ประชาชนทุกหมูบานในเขต

เทศบาลตําบลบานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

เพื่อใหประชาชนในหมูบาน

รูจักปองกันตนเองครอบครัว

ชุมชนใหหางไกลยาเสพติด

และสามารถปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด 

สํานักปลัด 

3. โครงการรณรงคเพื่อปองกัน

ยาเสพติด 

เพื่อเผยแพรความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด 

และแลกเปลี่ยนความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับปญหายาเสพติด 

เผยแพรความรูใหเด็ก

เยาวชนและประชาชนใน

หมูบานรูจักโทษและการ

ปองกันยาเสพติด 

200,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

200,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

200,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

เพื่อใหความรู ความเขาใจ

เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด 
สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

4. โครงการแขงขันกีฬาเยาวชน 

 – ประชาชนตานยาเสพติด 

เพื่อใหเยาวชนและประชาชนรัก

การออกกําลังกายหางไกล

ยาเสพติด 

ดําเนินการจัดใหมีการ

แขงขันกีฬาเยาวชน – 

ประชาชน 

200,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

200,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

200,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ผูเขาแขงขันมีความสัมพันธอัน

ดีตอกันสรางความดีและ

หางไกลจากยาเสพติด 

กองการศึกษา 

5. โครงการอุดหนุนงบประมาณ

เพื่อปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติดและการจัดระเบียบ

สังคม 

เพื่อประสานความรวมมือรวมใจ

กันรณรงคตอตานยาเสพติดไมให

แพรระบาดในหมูบาน 

ดําเนินการทุกตําบล

หมูบานในอําเภอ 

โพธารามจังหวัดราชบุรี 

200,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

200,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

200,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

เกิดกระแสสังคมในหมูบาน มี

ปฏิกิริยาเคลื่อนไหวตอตาน

ยาเสพติดทุกประเภท 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานพัฒนาคุณภาพชีวิต 



3.2 แนวทางการพัฒนาที่ 2 สงเสริมคุณภาพชีวิต 

งบประมาณและที่มา 

 ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

1. 

 

 

โครงการสงเคราะหและจัด

สวัสดิการใหกับผูสูงอายุ 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

คนชราใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น 

มอบเงินและเครื่อง

อุปโภคบริโภคชวยเหลือ

คนชรา ในเขตเทศบาล

ตําบลบานสิงห 
 

4,000,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

4,000,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

4,000,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

คนชรามีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 กองการศึกษา 

2. โครงการสงเคราะหผูปวยเอดส

ในตําบล 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูปวย

เอดสใหมีความเปนอยูดีขึ้น 

 

มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

พรอมยาเวชภัณฑ 

 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ผูปวยโรคเอดสมีคุณภาพชีวิตที่

ดีขึ้น 

 

กองการศึกษา 

3. โครงการเยี่ยมผูสูงอายุตั้งแต  

80 ปขึ้นไป 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ผูสูงอายุ 

มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

พรอมยาเวชภัณฑ 

300,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

300,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

300,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

กองการศึกษา 

4. โครงการสงเคราะหศพราษฎร

ผูมีรายไดนอย 

เพื่อเปนการบรรเทาความ

เดือดรอนแกครอบครัวผูมีรายได

นอย 

มอบเงินชวยเหลือจัดงาน

ศพใหกับญาติของศพผูมี

รายไดนอย 

500,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

500,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

500,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ครอบครัวผูมีรายไดนอยไดรับ

การสงเคราะหศพซึ่งชวย

บรรเทาความเดือดรอนใน

ระดับหนึ่ง 

กองการศึกษา 

5. โครงการแมลูกสดใส  สาน

สายใยหัวใจรัก 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของแม

และบุตรใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น 

มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

ใหแม 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

แมและบุตรหลังคลอดมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กอง

สาธารณสุข 

 

 



 

 

3.2 แนวทางการพัฒนาที่ 2 สงเสริมคุณภาพชีวิต 

งบประมาณและที่มา 

 ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

6. 

 

 

โครงการจัดตั้งชมรมผูสูงอายุ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ผูสูงอายุใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น 

จัดตั้งกลุมผูสูงอายุ ในเขต

เทศบาลตําบลบานสิงห 
 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ผูสูงอายุมีกลุมจัดทํากิจกรรม

เพื่อพัฒนาสุขภาพและมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 

กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานพัฒนาคุณภาพชีวิต 

3.3 แนวทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 

งบประมาณและที่มา 

 ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

1. 

 

 

 

โครงการสนับสนุน

งบประมาณการจัดกิจกรรม

กีฬาหรือการออกกําลังกายแก

ชุมชนหรือองคกรตางๆ 

เพื่อพัฒนาและสงเสริมการกีฬา

หรือกิจกรรมการออกกําลังกาย

ขององคกรตางๆใหสูงขึ้น 

จัดสรรงบประมาณ

สนับสนุนองคกรตางๆ

ตามความเหมาะสม 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง 

มีความสามัคคีอันดีตอกัน 

 

กองการศึกษา 

2. โครงการสงเสริมกีฬาเยาวชน

และประชาชนในเขตเทศบาล

ตําบล 

เพื่อสงเสริมใหเยาวชนและ

ประชาชนมีความสัมพันธอันดี มี

ความสามัคคีกันและมีสุขภาพ

แข็งแรง 

สรางสนามกีฬาตามชุมชน 

ภายในเขตเทศบาลตําบล 

200,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

200,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

200,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

เยาวชนมีสถานที่พักผอนและ

ออกกําลังกาย 
กองการศึกษา 

3. โครงการสนับสนุนการแขงขัน

กีฬาเทศบาลสัมพันธ 

เพื่อสงเสริมความสามัคคีระหวาง

พนักงานเทศบาลภายในจังหวัด

ราชบุรี  

สงนักกีฬาเขารวมการ

แขงขันกีฬาระหวาง

เทศบาลภายในจังหวัด

ราชบุรี  

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

พนักงานและลูกจางเทศบาลมี

สุขภาพรางกายแข็งแรง และมี

ความสัมพันธอันดีตอกันใน

การติดตอประสานงานระหวาง

เทศบาล   

กองการศึกษา 

4. โครงการแขงขันกีฬาชุมชน

สัมพันธ 

เพื่อพัฒนาและสงเสริมสุขภาพ

รางกายของเยาวชนและ 

ประชาชนใหแข็งแรงขึ้น  

จัดการแขงขันกีฬา

ประเภทตาง ๆ  

150,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

150,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

150,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

พนักงานและลูกจางเทศบาลมี

สุขภาพรางกายแข็งแรง และมี

ความสัมพันธอันดีตอกันใน

การติดตอประสานงานระหวาง

เทศบาล   

กองการศึกษา 

 



 

3.3 แนวทางการพัฒนาที่ 3 สงเสริมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 

งบประมาณและที่มา 

 ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

5. โครงการแขงขันกีฬาหนวยงาน

สัมพันธอําเภอโพธาราม 

เพื่อสงเสริมใหทุกหนวยงานมี

ความสัมพันธอันดี มีความสามัคคี

กันและมีสุขภาพแข็งแรง 

สงนักกีฬาเขารวมการ

แขงขันกีฬาระหวาง

หนวยงานภายในจังหวัด

ราชบุรี 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

พนักงานและลูกจางเทศบาลมี

สุขภาพรางกายแข็งแรง และมี

ความสัมพันธอันดีตอกันใน

การติดตอประสานงานระหวาง

หนวยงาน 

กองการศึกษา 

6. โครงการกอสรางสนามเด็กเลน เพื่อเปนที่พักผอนและออกกําลัง

กายของเด็ก 

สรางสนามเด็กเลนตาม

ชุมชนตางๆภายในเขต

เทศบาล 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

เด็กเยาวชนมีสุขภาพแข็งแรง 

มีความสามัคคีอันดีตอกัน 

 

กองชาง 

7. โครงการสวนสุขภาพ เพื่อเปนที่พักผอนและออกกําลัง

กายของเด็ก ผูสูงอายุ 

สรางสวนสุขภาพ หมู 11  

และตามชุมชนตางๆ

ภายในเขตเทศบาล 

200,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

200,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

200,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนชนมีสถานที่พักผอน

และออกกําลังกาย 

 

กอง

สาธารณสุข 

8. โครงการสงเสริมและพัฒนา

สุขภาพประชาชน 

เพื่อสงเสริมการสรางสุขภาพให

ประชาชนในตําบลและใกลเคียง 

จางวิทยากรนําออกกําลัง

กายและจัดหาอุปกรณใน

การออกกําลังกาย 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนมีสุขภาพดีถวนหนา กอง

สาธารณสุข 

 

 

 

 



3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานพัฒนาคุณภาพชีวิต 

3.4 แนวทางการพัฒนาที่ 4 การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

งบประมาณและที่มา 

 ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

1. 

 

 

โครงการฝกอบรมการปองกัน

และระงับอัคคีภัย 

 

เพื่อใหผูเขารับการอบรม 

มีความรูความเขาใจใน 

หนาที่ที่ตองปฏิบัติ 

 

ฝกอบรมรุนละ 100 คน 

 

 

70,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

70,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

70,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ผูไดรับการอบรมมีความรู

ความเขาใจในหนาที่ที่ตอง

ปฏิบัติ 

สํานักปลัด 

2. โครงการฝกอบรมอาสาสมัคร 

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อใหผูเขารับการอบรม 

มีความรูความเขาใจใน 

หนาที่ที่ตองปฏิบัติ 

 

ฝกอบรมรุนละ 100 คน 

 

80,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

80,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

80,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ผูไดรับการอบรมมีความรู

ความเขาใจในหนาที่ที่ตอง

ปฏิบัติ 

สํานักปลัด 

3. โครงการอบรมและฝกทบทวน

สมาชิก อปพร. 

เพื่อใหผูเขารับการอบรม 

มีความรูความเขาใจใน 

หนาที่ที่ตองปฏิบัติ 

 

ฝกอบรมรุนละ 100 คน 100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ผูไดรับการอบรมมีความรู

ความเขาใจในหนาที่ที่ตอง

ปฏิบัติ 

สํานักปลัด 

4. โครงการสงเสริมและ

สนับสนุนการปองกันและ

รักษาความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินของประชาชน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ 

จัดสรรงบประมาณ

สนับสนุนผูปฏิบัติหนาที่ 

และเปนคาวัสดุอุปกรณ

ตาง ๆ ทั้ง 12 หมูบาน 

120,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

120,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

120,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนมีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 
สํานักปลัด 

 


