
 
 

 

 
ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
 

วิสัยทัศนในการพัฒนาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
             “พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน นำชุมชนกาวหนา รักษาสิ่งแวดลอม พรอมใจรักษาความสงบ
เรียบรอย สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน” 
 
 

 ยุทธศาสตรการพัฒนา องคการบริหารสวนตำบลพรหมมาสตร 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม   
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมประเพณี และนันทนาการ 
5. ยุทธศาสตรการสงเสริมสุขภาพ และการสาธารณสุข 
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และการ

ทองเท่ียว 
7. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการพัฒนาองคกร 

 
เปาประสงค 

1. พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ในชุมชนอยางท่ัวถึง 
2. พัฒนาดานสังคม สงเสริมคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชน 
3. พัฒนาดานเศรษฐกิจสงเสริมการเรียนรูในชุมชนดานการประกอบอาชีพของประชาชน  
4. สงเสริม สนับสนุนดานการศึกษา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  การกีฬาและ

นันทนาการ    
5. สงเสริมการเรียนรูดานสุขภาพอนามัย การสาธารณสุข และการควบคุม ปองกันโรค 
6. พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษา และอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาติ  จัดการสิ่งแวดลอม รวมถึง

การสงเสริมการทองเท่ียว เพ่ือใหเกิดความนาอยูและมีความยั่งยืน    
7. การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการพัฒนาองคกร รวมถึง การพัฒนาบุคลากร 

เพ่ือให บริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ตัวช้ีวัด 
 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
1. พัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ในชุมชนอยางท่ัวถึง 
 

1.1  จำนวน ถนน ทางเทา  ทอระบายน้ำ สะพานท่ี
ดำเนินการกอสรางปรับปรุง และบำรุงรักษา 

1.2  จำนวนประปา ถังเก็บน้ำ แหลงนำ้เพ่ือการอุปโภค 
บริโภคท่ีดำเนินการกอสรางปรับปรุง และบำรุง
ระบบ 

1.3  จำนวนไฟฟา  ไฟฟาสาธารณะ  โทรศัพท
สาธารณะมีการดำเนินการขยายเขต ซอมแซม 
ปรับปรุง บำรุงรักษา         

1.4  รอยละ ๘๐ ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
พัฒนาระบบจราจรภายในชุมชน 

 
2. พัฒนาดานสังคม สงเสริมคุณภาพชีวิต และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
 

2.1  รอยละ ๘๐ ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
พัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตในสังคม 

2.2 รอยละ ๘๐ ประชาชนมีความพึงพอใจในการแกไข
ปญหาความยากจน 

2.3 รอยละ ๘๐ ประชาชนมีความพึงพอใจในการพัฒนา
ดานการปองกัน รักษาความสงบ เรียบรอยในชุมชน 
และการบรรเทาสาธารณภัย 

3. พัฒนาดานเศรษฐกิจสงเสริมการเรียนรูในชุมชนดาน
การประกอบอาชีพของประชาชน  
 

3.1 รอยละ ๘๐ ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
พัฒนาการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ         
และการเรียนรูในชุมชน 

3.2 รอยละ ๘๐ ประชาชนมีความพึงพอใจในการพัฒนา 
และสงเสริมอาชีพแกชุมชน 

3.3 รอยละ ๘๐ ประชาชนมีความพึงพอใจในการพัฒนา
สงเสริมผลผลิตทางการเกษตร 

 
เปาประสงค ตัวช้ีวัด 

4. ส ง เส ริ ม  ส นั บ ส นุ น ด า น ก า ร ศึ ก ษ า  ศ าส น า  
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  การกีฬาและนันทนาการ    
 

4.1 รอยละ ๘๐ ประชาชนมีความพึงพอใจในการเพ่ิม
โอกาสการรับรูขอมูลขาวสารใหแกประชาชน 

4.2  รอยละ ๘๐ ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
สงเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบ 

4.3  จำนวนเด็กนักเรียนท่ีไดรับการสงเสริมการศึกษา
ระดบักอนวัยเรียนและการศึกษาในระบบภาคบังคับ 



 
 

 

4.4  รอยละ ๘๐ ประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแร.ใน
การสงเสริมการกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ 

4.5  รอยละ ๘๐ ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
สงเสริมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี ทองถ่ิน 

5. ส ง เส ริ ม การ เรี ยน รู ด าน สุ ขภ าพ อน ามั ย  การ
สาธารณสุข และการควบคุม ปองกันโรค 

5.1  รอยละ ๘๐ ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
สนับสนุนเพ่ือสงเสริมสุขภาพท่ีดีใหกับประชาชน 

 5.2  รอยละ ๘๐ ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
พัฒนาสงเสริมการเรียนรูของชุมชนในการ
ดำเนินงานสาธารณสุข 

 5.3  รอยละ ๘๐ ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
ควบคุมปองกันโรค 

 
 

6 . พั ฒ น า  ป รั บ ป รุ ง  บ ำรุ งรั กษ า และอนุ รั กษ  
ทรัพยากรธรรมชาติ  จัดการสิ่งแวดลอม รวมถึงการ
สงเสริมการทองเท่ียว เพ่ือใหเกิดความนาอยูและมีความ
ยั่งยืน    
 

6.1  รอยละ ๘๐ ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษาและอนุรักษ แหลงน้ำ 

6.2  รอยละ ๘๐ ประชาชนมีความพึงพอใจในการกำจัด
ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และการรักษา ความสะอาด 

6.3 รอยละ ๘๐ ประชาชนมีความพึงพอใจในการสราง
จิตสำนึก และตระหนัก ในคุณคาของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

6.4 รอยละ ๘๐ ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
สงเสริมดานการทองเท่ียว 

7. การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการพัฒนา
องคกร รวมถึง การพัฒนาบุคลากร เพ่ือให บริการแก
ประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

7.1 รอยละ ๘๐ ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
สงเสริมและพัฒนาดานการเมือง การบริหารแกภาค
ประชาชน 

7.2 รอยละ ๘๐ ประชาชนมีความพึงพอใจในการเพ่ิม
โอกาสในการมีสวนรวมของประชาชนในดาน
การเมือง การบริหาร 

7.3  รอยละ ๘๐ ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
พัฒนาการบริหารจัดการบุคลากร และองคกร
ทองถ่ิน  

 
 
 
 
 
 



 
 

 

คาเปาหมาย 
  ๑)  ดานการไดรับบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความสะดวกและรวดเร็ว  
   ๒)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน   

๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได 
๔)  เด็กและเยาวชนไดรับการสงเสริมการศึกษามากข้ึน 
๕)  ประชาชนมีความรูและบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม   
๖)  มลภาวะและสิ่งแวดลอมไมเปนพิษทำใหชุมชนนาอยูอยางสงบสุข    
๗)  การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
  

กลยุทธ 
๑)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสรางแหลงน้ำ  สงวนและเก็บกักน้ำเพ่ือการเกษตร  

เพ่ือการอุปโภคและบริโภค  รวมท้ังวางโครงการเพ่ือแกไขปญหาน้ำทวมและน้ำแลง 
๒)  สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรดานการศึกษา คร ู นักเรยีน  ใหเปนผู

มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๓)  พัฒนา ปรับปรุงพันธุพืชและเมล็ดพันธุพืชท่ีดีมีคุณภาพ สงเสริมใหเกิดเกษตร

อุตสาหกรรม ลดตนทุน  เพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลใหมีคุณภาพ สงเสริม
สนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินคาทางการเกษตร สงเสริมใหมีการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภค
เพ่ือจำหนวยและเพ่ือการอนุรักษ และเพ่ิมชองทางตลาด 

๔)  สงเสริมชุมชนใหเขมแข็ง พัฒนาบทบาทของผูนำชุมชน  คณะกรรมการหมูบาน
และชุมชนใหพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูดอยโอกาส  
ประชาชน และคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน  พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของ
แรงงานในทองถ่ิน   

๕)  ปองกันและแกไขปญหาการเสพ  การผลิตและการจำหนายยาเสพติดในทุกระดับ 
๖)  ดำเนินการโครงการ เพ่ือใหบริการประชาชน และรับทราบปญหา  อุปสรรค และ

ความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม) 
สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ใหมีสุขภาพแข็งแรง  

๗)  สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานใหสอดคลองกับ
ความจำเปนและความตองการของประชาชน กอสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางท่ัวถึง 

๘)  พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของ
ชุมชนทองถ่ินลพบุรี  โดยการอนุรักษสืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเท่ียว 

๙)  ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน  นำระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงาน
ภายในองคกร  สนับสนุนบุคลากรในสังกัดใหไดรับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพ่ิมพูนความรู 

๑๐)  สงเสริม  สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ  หนวยงานตางๆ  ในการเตรียม
ความพรอมในการปองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัย ติดตั้งระบบกลองวงจรปดในเขตชุมชนและ
สถานท่ีสำคัญ สนับสนุนการฝกอบรมจัดตั้งและอบรมฟนฟูตำรวจบานและอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล
เรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 



 
 

 

  ๑๑)  พัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ำ ลุมน้ำลำคลองและปาไม
ใหมีความอุดมสมบูรณ สรางจิตสำนึกเพ่ือปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของ
ชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

๑๒)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 

จุดยืนทางยุทธศาสตร 
๑)  การพัฒนาชุมชนใหนาอยูมีความเขมแข็ง โดยไดรับบริการสาธารณะดานโครงสราง

พ้ืนฐานท่ีจำเปนเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
๒)  การพัฒนาระบบการศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
๓)  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔)  การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดลอมท่ีมีอยางยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
 

 แผนงาน 
  ๑) แผนงานบริหารงานงานท่ัวไป 
  ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  ๓) แผนงานการศึกษา 
  ๔) แผนงานสาธารณสุข 
  ๕) แผนงานสังคมสงเคราะห 
  ๖) แผนงานสรางความเขมแข็ง 
  ๗) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  ๘) แผนงานงบกลาง 
 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

   การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของ อบต.มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  ดังนี้ 
   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.    

เป้าประสงค์  

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 


