
ยุทธศาสตรที่   2 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ดานเสริมสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเสริมสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน 

2.1  แนวทางการพัฒนาที่ 1 สนับสนุนและสงเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มรายไดใหแกประชาชน 

งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

1. โครงการฝกอบรมสรางอาชีพหลักสูตรระยะ

สั้นเพื่อเพิ่มรายไดแกประชาชน 

   -โครงการฝกทําอาหารและขนม 

   -โครงการประดิษฐดอกไมจากใยบัว 

   -โครงการประดิษฐเทียนแฟนซี 

 -โครงการเพนทแกว 

 -โครงการฝกอบรมซอมเครื่องใชไฟฟา 

 -โครงการทํากรอบรูปวิทยาศาสตร 

 - โครงการสงเสริมทักษะการผลิตผาบาติก 

 

เพื่อให

ประชาชนไดมี 

ความรูทักษะ

สามารถนําไป

ประกอบอาชีพ 

 

จัดอบรมอาชีพ  

(หลักสูตรระยะสั้น) 

 ปละ2 ครั้ง 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนมีอาชีพ 

และรายไดเพิ่มขึ้น 
กองการศึกษา 

2. โครงการจัดตั้งกลุมแมบานพรอมอบรมและ

ทัศนศึกษาดูงาน 

เพื่อใหกลุม

แมบานมีการ

พัฒนาอาชีพเพิ่ม

มากขึ้น 

จัดตั้งกลุมแมบานพรอม

อบรมทัศนศึกษาดูงานให

ความรูดานอาชีพและการ

บริการจัดการกลุมใหมี

ประสิทธิภาพประสิทธิผล

เพิ่มมากขึ้น 

 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ผูเขารับการอบรมมีความรู

ความสามารถในการพัฒนา

กลุมฝกอาชีพเพิ่มมากขึ้น 

กองการศึกษา 

 

 



 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเสริมสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน 

2.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาระบบตลาดสินคาเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม  สินคา  OTOP ฯ 

งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

1. โครงการปรับปรุงตลาดนัด 

เกษตรกร 

เพื่อพัฒนาและสงเสริม

การคาขายให

สะดวกสบายขึ้น 

ปรับปรุงตลาดสดใหได

มาตรฐาน 

6,000,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

- - ตลาดสดมีความสะอาดนาซื้อ

และสะดวกสบายขึ้น 

กอง

สาธารณสุข 

2. โครงการรณรงคประชาสัมพันธ 

ผลิตภัณฑชุมชน 

เพื่อใหประชาชนไดทราบ 

ขอมูลขาวสาร 

จัดทําแผนปายประชาสัมพันธ

และประกาศเสียงตามสายของ

เทศบาล 

 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนไดรับทราบขอมูล

ขาวสาร 
สํานักปลัด 

3. โครงการกอสรางธนาคารหมูบาน เพื่อใหประชาชนมีแหลง

เงินทุนหมุนเวียน 

กอสรางธนาคารหมูบาน 800,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

800,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

800,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนมีแหลงเงินทุน

หมุนเวียน 
กองชาง 

4. โครงการกอสรางศูนยสงเสริม

อาชีพ/สหกรณหมูบาน/รานคา

สหกรณชุมชน 

เพื่อใหประชาชนนําสินคา

มาจําหนายและเปนการ

สงเสริมอาชีพของ

ประชาชน 

กอสรางศูนยจําหนายสินคา /

รานคาสหกรณชุมชนขนาด

กวาง 7 ม. ยาว 20 ม. 

800,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

800,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

800,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้นจาก

การจําหนายสินคาเสริมอาชีพ 
กองชาง 

 

 

 

 



 

2.2  แนวทางการพัฒนาที่ 2 พัฒนาระบบตลาดสินคาเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม  สินคา  OTOP ฯ 

งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

5. 

 

โครงการประกวดรานอาหาร 

/แผงลอยดีเดน 

เพื่อสงเสริมความรูความ

เขาใจแกผูประกอบการ

เพื่อจะไดนําไปปฏิบัติได

อยางถูกตองตามหลัก

สุขาภิบาลอาหารและเพื่อ

ปรับปรุงแกไขสถานที่

จําหนายอาหารใหได

มาตรฐาน 

จัดประกวดรานอาหาร แผง

ลอยจําหนายอาหารดีเดนใน

เขตเทศบาลตําบลบานสิงหโดย

จัดประกวดปละ 1 ครั้ง 

 

 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

50,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

รานอาหาร/แผงลอยมี

มาตรฐานการสุขาภิบาลมาก

ยิ่งขึ้น ทําใหประชาชนได

บริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ 

กอง

สาธารณสุข 

6. โครงการอบรมและทัศนศึกษา 

ดูงานของคณะกรรมการ

ผูประกอบการ/รานคาแผงลอย 

เพื่อใหผูประกอบการคา

อาหารแผงลอยจําหนาย

อาหารมีการพัฒนาตนเอง 

ทําการปรับปรุงแกไข

พฤติกรรมในการ

ปฏิบัติงานใหถูกหลัก

สุขาภิบาลและปรับปรุง

แกไขสถานประกอบการ

ใหถูกหลักสุขาภิบาล 

จัดอบรมและทัศนศึกษา

ผูประกอบการคาอาหารแผง

ลอยจําหนายอาหาร 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

คณะกรรมการ/สมาชิก

ผูประกอบการคาอาหารแผง

ลอย มีความรูและทัศนคติที่

ถูกตอง นําไปปรับปรุง  

พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน

และปรับปรุงแกไขสถาน

ประกอบการใหถูกหลัก

สุขาภิบาล 

กอง

สาธารณสุข 

 

 



2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเสริมสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน 

2.3  แนวทางการพัฒนาที่ 3 พัฒนาระบบการผลิตสินคาเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมใหมีคุณภาพและปลอดภัยจากสารพิษ 

งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

1. โครงการฝกอบรมการพัฒนา

รูปแบบบรรจุภัณฑ 

 

เพื่อพัฒนารูปแบบสินคาให

หลากหลายและตอบสนอง

ความตองการผูซื้อ 

 

จัดอบรมประชาชนใหมีความรู

ในการพัฒนารูปแบบการ 

บรรจุภัณฑ 

20,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

20,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

20,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

เปนการสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพการบรรจุภัณฑ 
กองการศึกษา 

2. โครงการประสานความรวมมือ

กับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ

ถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ

ชุมชน 

เพื่อสนับสนุนและ

สงเสริมใหประชาชนมี

อาชีพและมีรายไดเพิ่มขึ้น 

หนวยงานที่เกี่ยวของใหความ

รวมมือและใหความรูแก 

ประชาชนในการพัฒนา

ผลิตภัณฑของชุมชน 

 

30,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

30,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

30,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนไดรับการแนะนํา

และสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ

ผลิตภัณฑชุมชนจากหนวยงาน

ตาง ๆ 

กองการศึกษา 

3. โครงการปรับปรุงโรงปุยชีวภาพ ปรับปรุงโรงปุยชีวภาพให

ไดมาตรฐาน 

เพื่อใหสามารถผลิตปุยชีวภาพ

ไดปริมาณมากขึ้นและได

มาตรฐาน 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

100,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

ประชาชนไดรับการสงเสริม

การพัฒนาคุณภาพปุยชีวภาพ 
กองการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 



2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเสริมสรางความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน 

2.4  แนวทางการพัฒนาที่ 4 พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว 

 

งบประมาณและที่มา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 

2552 

(บาท) 

2553 

(บาท) 

2554 

(บาท) 

ผลลัพธที่คาดวา 

จะไดรับ 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

1. 

 

 

โครงการพัฒนาหมูบานใหเปน

แหลงทองเที่ยวทางการเกษตร 

เพื่อเพิ่มรายไดใหกับ

เกษตรกร 

 

พัฒนาหมูบานใหเปนแหลง

ทองเที่ยวทางการเกษตร 

 

200,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

200,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

200,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น 

 กองการศึกษา 

2. โครงการประชาสัมพันธแหลง 

ทองเที่ยวในตําบล 

 

เพื่อใหนักทองเที่ยวได

ทราบขอมูลเกี่ยวกับแหลง

ทองเที่ยว 

จัดทําปายบอกทางและแผนพับ

ประชาสัมพันธ ปละ  2  ครั้ง 

30,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

30,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

30,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

มีนักทองเที่ยวมาเยือนมากขึ้น 
สํานักปลัด 

3. สนับสนุนจังหวัดราชบุรีตาม

โครงการจัดทําไมดัดปรับปรุงภูมิ

ทัศนจังหวัดราชบุรี 

เพื่อสนับสนุนจังหวัด

ราชบุรีจัดทําไมดัด

ปรับปรุงภูมิทัศนเมือง

ราชบุรี ตามนโยบาย 

”เมืองสะอาดราชบุรี” 

สนับสนุนงบประมาณจังหวัด

ราชบุรีตามโครงการจัดทําไม

ดัดปรับปรุงภูมิทัศนเมือง

ราชบุรี 

20,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

20,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

20,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

สนับสนุนจังหวัดราชบุรีจัดทํา

ไมดัดปรับปรุงภูมิทัศนเมืองให

สวยงาม 

สํานักปลัด 

4. สนับสนุนจังหวัดราชบุรีตาม

โครงการ”อุทยานแหงความ

จงรักภักดี” 

เพื่อสนับสนุนจังหวัด

ราชบุรีตามโครงการ 

”อุทยานแหงความ

จงรักภักดี” 

จัดทําโครงการฯ ณ บริเวณ

อุทยานหินเขางู 

200,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

200,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

200,000 

งบประมาณ 

ทต.บานสิงห 

เพื่อเปนแหลงรวบรวมพระราช

ประวัติและโครงการ

พระราชดําริตางๆเพื่อการศึกษา

คนควา 

สํานักปลัด 

 


