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บทท่ี 5  
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน 

 
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลแกงเสี้ยน 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
ยุทธศาสตรท่ี  1     ดานการพัฒนา
ศักยภาพคนและความเขมแข็งของ
ชุมชน 

1.1  การพัฒนาคน  ชุมชน  และสังคม  ดานการศึกษา  
สาธารณสุข  ตลอดจนการสังคมสงเคราะหประชาชน  ใน
ดานการจัดการศึกษา  งานพัฒนาสังคม  งานพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  งานสาธารณสุข  งานฝกอบรมประชาชน  งานพัฒนา
เด็ก  เยาวชน  สตร ี งานสงเคราะหประชาชน  งาน
สวัสดิการสังคม   

1.1.1  จัดซื้ออุปกรณกีฬา 
1.1.2  จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 
1.1.3  สงเสริมอาหารกลางวัน 
1.1.4  อบรมประชาคมและผูนําชุมชนพัฒนาการเมือง 
1.1.5  อบรมพัฒนาผูนําสตร ี
1.1.6  อบรมเสริมสรางความรูแก  อสม. / ผูนําชุมชน / แกนนําสุขภาพ 
1.1.7  จัดเขาคายเยาวชนรักเรียนรักรู 
1.1.8  จัดต้ังศูนยพัฒนาครอบครัวระดับหมูบาน  ระดับตําบล 
1.1.9  อบรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใหกับประชาชน 

 1.2  การรักษาความสงบเรียบรอยของชุมชน  ลด
อาชญากรรม  และการแกไขปญหา  ยาเสพติด  เพื่อให
เปนเมืองนาอยู 

1.2.1  ต้ังจุดตรวจรวมระหวางผูนําชุมชน  ผูใหญบาน  อปพร.  และ
เจาหนาที่ ในชวงเทศกาลปใหม   
1.2.2  ต้ังจุดตรวจรวมระหวางผูนําชุมชน  ผูใหญบาน  อปพร.  และ
เจาหนาที่ในชวงเทศกาลวันสงกรานต 
1.2.3  กอสรางศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต. 
แกงเสี้ยน   อปพร.   
1.2.4  อบรมเยาวชนปองกันโรคเอดสและยาเสพติด 
1.2.5  อุดหนุนอําเภอเมืองกาญจนบุรีโครงการยาเสพติด 
1.2.6  จัดหาอุปกรณและซอมการปองกันภัยแกอาสาสมัครปองกันภัย
ฝายพลเรือน (อปพร.) 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
  1.2.7  อุดหนุนใหแกอําเภอเมืองกาญจนบุรีและจังหวัดกาญจนบุรีตาม

โครงการเกี่ยวกับยาเสพติด   
1.2.8  อุดหนุนสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองกาญจนบุรีเพื่อจัดต้ังจุดตรวจ
รวมกับศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน อบต.แกงเสี้ยน (อปพร.) 

ยุทธศาสตรท่ี  2 ดานการพัฒนาการ 
เกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดลอม 
 

2.1  การปลูกจิตสํานึกใหประชาชนตระหนักถึงคุณคา 
และมีสวนรวมในการเฝาระวัง  ปองกันและแกไขปญหา 
ขยะ นํ้าเสีย มลพิษมลภาวะ  และสภาพแวดลอมตาง ๆ  
    
 

2.1.1  อบรมและจัดต้ังกลุมเยาวชนรักษสิ่งแวดลอม 
2.1.2  รณรงค  ประชาสัมพันธ  การกําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งแวดลอม 
2.1.3  สรางเตาเผาขยะขนาดเล็ก 
2.1.4  สรางเตาเผาขยะติดเช้ือสถานพยาบาล 
2.1.5  จัดซื้อถังรองรับขยะ 
2.1.6  รณรงคการลดขยะและการคัดแยกขยะ 
2.1.7  การปลูกตนไมริมถนนภายในหมูบาน 
2.1.8  การปรับปรุงภูมิทัศนขางถนนภายในหมูบาน 

 2.2  การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหลงนํ้า 2.2.1  กําจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูลในคลองสงนํ้า 
2.2.2  ขุดลอกลําหวย 
2.2.3  ขุดลอกสระนํ้า 
2.2.4  สงเสริมการสงคณะผูบริหาร  เจาหนาที่  เขาฝกอบรม 
ใหความรูเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรนํ้า 

 2.3  การสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานการเกษตร 
    

2.3.1  อบรมสงเสริมความรูดานการเกษตร 
2.3.2  สงเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
2.3.3  สงเสริมการเลี้ยงและการปองกันโรคระบาดในโค 
2.3.4  สงเสริมการฝกอบอาชีพแกกลุมแมบานเกษตรกร 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
  2.3.5  สงเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

2.3.6  สงเสริมการใชมันสําปะหลังพันธุดี 
2.3.7  สงเสริมการถายทอดความรูการขยายพันธุพืช 
2.3.8  สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยบริการและถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรของ อบต.แกงเสี้ยน 
2.3.9  สงเสริมการอบรมพัฒนาเทคโนโลยีและเกษตรแบบใหม 

 2.4  การดูแลใหมีการใชประโยชนที่ดินใหเหมาะสม 2.4.1  สงเสริมการปรับปรุงบํารุงดิน 
2.4.2  สงเสริมการปรับปรุงบํารุงดินโดยใชปุยอินทรียและนํ้าชีวภาพ 
2.4.3  สงเสริมการใชปุยอินทรียตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
2.4.4  สงเสริมการปรับปรุงบํารุงดินโดยใชปุยอินทรียรวมกับปุยเคม ี
2.4.5  สงเสริมการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพดิน 

ยุทธศาสตรท่ี  3 ดานการพัฒนา
คุณภาพชีวิต  และคุณคาทางสังคม 
 

3.1  การใหบริการสาธารณะแกประชาชน    
    
 

3.1.1  การจัดสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  คนพิการ  และผูปวยเอดส 
3.1.2  การจัดซื้อวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 
3.1.3  การจัดซื้อยาพนหมอกควันปองกันโรคไขเลือดออก  
3.1.4  การจัดหาหนังสือพิมพประจําหมูบาน 
3.1.5  อุดหนุนงบประมาณ  เพื่อสนับสนุนการดําเนินภารกิจของสถานี
อนามัยบานหนองสองตอน  หมูที่ 4  ต.แกงเสี้ยน  3.1.6  อุดหนุน
โครงการจัดเก็บและบันทึกขอมูล จปฐ. 
3.1.7  จัดงานวันผูสูงอายุแหงชาติ 
3.1.8  ตัดแวนสายตาแกผูสูงอายุและผูมีปญหาทางสายตา 
3.1.9  สมทบคากระแสไฟฟาสําหรับกลุมเกษตรกรผูใชนํ้า 
3.1.10  สงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุข  
(อสม.)   
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
  3.1.11  ชวยเหลือผูปวยเอดสและผูติดเช้ือ H.I.V. 

3.1.12  ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 3.2  การพัฒนาสวนสาธารณะ  สนามกีฬา  ใหเพียงพอ 

 
3.2.1  ปรับปรุงสนามฟุตบอล 
3.2.2  สรางสนามกีฬาชุมชนตําบลแกงเสี้ยน 
3.2.3  ปรับปรุงเครื่องเลนสนามกลางแจง 

 3.3 การปลูกฝงจิตสํานึกใหประชาชนมีความเอื้อเฟอเผื่อแผ 
ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  สงเสริมกิจกรรมที่สรางความสมัคร
สมานสามัคคีภายในชุมชน 

3.3.1  ประกวดหมูบานนาอยู 
3.3.2  อบรมสัมมนาคณะกรรมการหมูบาน 
3.3.3  ประกวดบานเรือนสะอาดนาอยู 

ยุทธศาสตรท่ี  4 ดานการพัฒนา
ประสิทธิภาพการเมือง  การบริหารการ
พัฒนาบุคลากร 
 
 

4.1  การฝกอบรมใหความรูแกสมาชิกสภา  พนักงานสวนตําบล 
และพนักงานจาง 
 
 

4.1.1  อบรมพัฒนาการเมืองการปกครอง 
4.1.2  โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บภาษี 
4.1.3  สงเสริมเยาวชนมีสวนรวมในการปกครองทองถ่ิน 
4.1.4  อบรมใหความรูเกี่ยวกับสิทธิ,หนาที ่
4.1.5  สงเสริมการประชุมประชาคมตําบล 
4.1.6  สงเสริมและพัฒนาองคกรใหความรูแกบุคลากรของ อบต. 

 4.2  การเผยแพรขอมูลขาวสาร   4.2.1  ลงบทความ  ประมวลภาพ  กิจกรรมโครงการตาง ๆ ของ
อบต.แกงเสี้ยน  ตามสื่อตาง  ๆ
4.2.2  โครงการแกงเสี้ยนสารสัมพันธ 
4.2.3  จัดทําวารสารประชาสัมพันธ 
4.2.4  จัดทําเว็บไซด อบต.แกงเสี้ยน 
4.2.5  บํารุงหรือซอมแซมเสียงตามสายและหอกระจายขาว
ประจําหมูบาน 

 4.3  การเสริมสรางความรูและจิตสํานึกการมีสวนรวมของ 
ประชาชน  และชุมชนในตําบล 

4.3.1  สงเสริมการประชุมประชาคมตําบล 
4.3.2  จัดกิจกรรมรักษทองถ่ิน 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
 4.4  การพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช  และระบบการบริหารการ 

จัดการ 
 

4.4.1  จางเหมาทําความสะอาดบริเวณที่ทําการ อบต.แกงเสี้ยน 
4.4.2  จางเหมาดูแลรักษาตนไมและสวนหยอม  บริเวณ อบต.
แกงเสี้ยน 
4.4.3  จางเหมาดูแลรักษาตนไม  บริเวณสนามกีฬา            
บานทาดินสอพอง  หมูที่ 7 
4.4.4  รับวารสาร หนังสือพิมพรายวัน 
4.4.5  จัด อบต.เคลื่อนที ่ 
4.4.6  แขงขันกีฬา อบต.ประสานสัมพันธ  
4.4.7  บํารุงรักษาหรือซอมแซมครุภัณฑ 
4.4.8  จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 

  4.4.9  จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 
4.4.10  จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 
4.4.11  จัดซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น 
4.4.12  จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร 
4.4.13  จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 
4.4.14  จัดซื้อวัสดุกีฬา 
4.4.15  จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน 
4.4.16  จัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง 
4.4.17  จางองคกรหรือสถาบันเปนผูดําเนินการสํารวจความ   
พึงพอใจของผูรับบริการ 

ยุทธศาสตรท่ี  5   ดานการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  
โครงสรางพื้นฐาน 

5.1  การจัดหาบริการพื้นฐานที่จําเปนแกการดําเนินชีวิต   
 

5.1.1  กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต   
5.1.2  กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
5.1.3  กอสรางถนนลูกรัง   
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
  5.1.4  ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 

5.1.5  ติดต้ังโทรศัพทสาธารณะ   
5.1.6  ขยายเขตประปา 
5.1.7  การวางทอประปา 
5.1.8  ขุดเจาะบอบาดาล 

 5.2  การปรับปรุงและซอมแซมสาธารณูปการโครงสรางพื้นฐาน 
 

5.2.1  ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต   
5.2.2  ปรับปรุงซอมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
5.2.3  ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง 
5.2.4  ยกระดับถนนดินลูกรัง 
5.2.5  ฝงทอระบายนํ้าพรอมขยายถนน 
5.2.6  ซอมแซมคลองสงนํ้า 

ยุทธศาสตรท่ี  6   ดานการพัฒนาระบบ
การศึกษา  และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
ทองถ่ิน 
 

6.1  การสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของชุมชน  
    
 

6.1.1  การสนับสนุนจัดหาอุปกรณการศึกษา 
6.1.2   การสนับสนุนจัดซื้อวัสดุการศ ึกษา 
6.1.3   การสนับสนุนการจางครูผูดูแลเด็กเล็ก 
6.1.4  จัดหาเครื่องเลนประจําศูนยเด็กเล็ก 
6.1.5  จัดหาครุภัณฑหองสมุด 
6.1.6  อุดหนุนงบประมาณแกโรงเรียนบานหนองสองตอน 
6.1.7  อุดหนุนงบประมาณแกโรงเรียนบานหนองปลวก   

 6.2  สงเสริมการสรางเครือขาย  การเรียนรูทางประวัติศาสตร 
วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน  รวมทั้งสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน 

6.2.1  การสงเสริมการจัดงานประเพณี 
6.2.2  การสงเสริมจัดกิจกรรมวันสําคัญทางรัฐพิธี 
6.2.3  การสงเสริมการจัดกิจกรรมเขาคายเยาวชนภาคฤดูรอน 
6.2.4  จัดต้ังศูนยวัฒนธรรมตําบลและภูมิปญญาทองถ่ิน 
6.2.5  การจัดสัมมนาเรื่องศาสนาและวัฒนธรรมกับเยาวชน 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
ยุทธศาสตรท่ี  7     ดานการพัฒนา
ระบบการบริหารและการจัดการดาน
เศรษฐกิจ 

7.1  การพัฒนาฝมือในการประกอบอาชีพของประชาชน 
 

7.1.1  การสงเสริมอาชีพเสริม   
7.1.2  การอบรมการต้ังกลุมอาชีพ 
7.1.3  ฝกอบรมอาชีพเยาวชน 

 7.2  การสนับสนุนใหชุมชนรวมคิด  รวมทํา  ใชหลักการ 
มีสวนรวมและพึ่งพาตนเอง        
 

7.2.1  สนับสนุนกองทุนหมุนเวียนกลุมอาชีพ   
7.2.2  การอบรมการต้ังกลุมอาชีพ 
7.2.3  การอุดหนุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 
7.2.4  อุดหนุนกองทุนหมูบาน 

 7.3  การสนับสนุนและสงเสริมการทองเที่ยวของทองถ่ิน 
 

7.3.1  ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวทองถ่ิน    
7.3.2  จัดกิจกรรมทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

 

 
  


