
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน 
      2.1  วิสัยทัศน์  

“ชุมชนเกษตรอินทรีย์น่าอยู่  มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดีมีส่วนร่วม”  
 

         พันธกิจ 
1) พัฒนาการจัดการศึกษา การสาธารณสุข และสังคมเชิงบูรณาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชน

เข้มแข็งสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืนส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2) เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาความสบเรียบร้อยภายในชุมชนและเขตชายแดน 
3) ส่งเสริมให้ประชาชนมีฐานเศรษฐกิจที่ม่ันคงอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน และครอบคลุมพ้ืนที่เพ่ือ

รองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต 
5) พัฒนาปรังปรุงระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาค

ส่วน 
6) พัฒนาการบริหารจัดการท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล 
 

           2.2  ยุทธศาสตร์ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 

         2. ยุทธศาสตร์รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย  
                   3.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
                   4.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
                   5.ยุทธศาสตรก์ารบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
                   6.ยุทธศาสตรก์ารบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม  
      2.3  เป้าประสงค์การพัฒนา 

1) ส่งเสริมด้านสุขภาพพัฒนาคุณภาพชีวิตและดูแลผู้ด้วยโอกาสทางสังคมให้ได้รับบริการและ 
สวัสดิการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างทั่วถึง ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในวันส าคัญทางศาสนา และร่วมอนุรักษ์
ฟ้ืนฟู รักษาศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน 
             2)  ประชาชนมีความสามัคคีสามารถป้องกันและรับมือจากสาธารณภัยต่างๆ ได้ ปัญหายาเสพติดและความไม่
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนลดลงเป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด 
       3)  ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างงาน เพิ่มรายได้ประชาชนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ 
           4)  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนส่ง มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการ
ประชาชนอย่างท่ัวถึง 
           5)  ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิม 
มากขึ้น 
           6)   มีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี การปฏิบัติงานบนพื้นฐานการมีคุณธรรมจริยธรรมและหลัก 
ธรรมมาภิบาล ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ิมมากขึ้น   
 
2.4   ตัวช้ีวัด  



        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
        - ร้อยละของประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ร้อยละ 80 
 - ร้อยละของเด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับอาหารเสริม(นม)อาหารกลางวันมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
 - ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมงานรัฐพิธีและวันส าคัญต่างๆ 
 - ร้อยละของผู้ด้อยโอกาสที่ยื่นค าขอความช่วยเหลือได้รับภายในวันที่ระเบียบกฎหมายก าหนด 
 - ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ด้านที่เข้าอบรมเพ่ิมข้ึน  
        2. ยทุธศาสตร์รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย  
                  - ร้อยละของจ านวนจุดบริการประชาชน เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ของประชาชนในช่วง         
                    เทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 
 
                  - ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ในการป้องกันห่างไกลยาเสพติด 
        3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
                  -ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับกาพัฒนาฝีมือจนเกิดทักษะมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
                  -ร้อยละของครัวเรือนมีความรู้และทักษะในด้านการเกษตรอินทรีย์เพิ่มข้ึน 
         -ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการสนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดรายได้ 
 
 
        4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
  -  ร้อยละของจ านวนระยะทางของถนลาดยาง,ถนนคสล.,ถนนดินและถนนหินคลุกเพ่ือประโยชน์ 
                        ของประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมขึ้น 
                      - ร้อยละของการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเพ่ือการเกษตรประโยชน์ของประชาชนมีความ 
                        ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมขึ้น 
  - ร้อยละของจ านวนรางระบาย,แหล่งน้ าเดิม,แหล่งน้ าธรรมชาติ,แหล่งน้ าใต้ดินได้รับการฟ้ืนฟู  
                       ปรับปรุงบ ารุงรักษาเพ่ือประชาชนได้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ 
      5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  -  ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 
                        สิ่งแวดลอ้มเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยชุมชนน่าอยู่เพ่ิมข้ึน 
  -  ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมรณรงค์ท่ีด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมก าจัดขยะมูลฝอยให้  
                        เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
                   6.ยุทธศาสตรก์ารบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม  
  - ร้อยละของจ านวนโรงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการด้านการพัฒนาสมรรถนะภาพของบุคลากรและ 
                       องค์กรหลักการบริหารจัดการที่ดีและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

- ร้อยละของจ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยรับสวัสดิการตามเกณฑ์มาตรฐานระเบียบกฎหมาย
ก าหนด 

2.5  ค่าเป้าหมาย 
        1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
         - จ านวนของประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 - จ านวนเด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับอาหารเสริม(นม)อาหารกลางวันมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น  



                     ร้อยเปอร์เซ็น 
 - จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมงานรัฐพิธีและวันส าคัญต่างๆร้อยละ 80 
 - จ านวนผู้ด้อยโอกาสที่ยื่นค าขอความช่วยเหลือได้รับภายในวันที่ระเบียบกฎหมายก าหนด   
 - กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ด้านที่เข้าอบรมเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 80 
        2. ยทุธศาสตร์รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย  
                  - จ านวนจุดบริการประชาชนเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในการตั้งจุดบริการประชาชนช่วง 
                    เทศกาล ตั้งจุดบริการประชาชนจ านวน  3  จุด 
                  - จ านวนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ในการป้องกันห่างไกลยาเสพติด ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย 
                    มีความรู้ในการป้องกันห่างไกลยาเสพติด 
        3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
                  -จ านวนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาฝีมือจนเกิดทักษะมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นร้อยละ 80 
                  -จ านวนกลุ่มเกษตรกรครัวเรือนมีความรู้และทักษะในด้านการเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น อบรมเกษตร 
                   อินทรีย์ให้เกษตรกร อย่างน้อยปีละ 2 กลุ่ม 
         -ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการสนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดรายได้ จ านวน
โครงการที่ด าเนินการอย่างน้อยปีละ จ านวน 1 โครงการ 
        4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
         - จ านวนระยะทางของถนลาดยาง,ถนนคสล,ถนนดินและถนนหินคลุกเพ่ือประโยชน์ 
                     ของประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นอย่างน้อยปีละ 1,000 เมตร 
                   - การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเพ่ือการเกษตรประโยชน์ของประชาชนมีความ 
                     ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมข้ึน ปีละ 1 จุด 
 
 
          - จ านวนรางระบาย,แหล่งน้ าเดิม,แหล่งน้ าธรรมชาติ,แหล่งน้ าใต้ดินได้รับการฟ้ืนฟูปรับปรุง          
                     บ ารุงรักษาเพ่ือประชาชนได้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ      
                     อย่างน้อยปีละ 1  แห่ง 
      5.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  -  จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 
                        สิ่งแวดลอ้มเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยชุมชนน่าอยู่เพ่ิมข้ึน ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม 
                        อย่างน้อยปีละ 4  โครงการ 
  -  จ านวนโครงการ/กิจกรรมรณรงค์ที่ด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมก าจัดขยะมูลฝอยให้  
                        เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมรณรงค์อย่างน้อยปีละ 2  โครงการ 
 
                   6.ยุทธศาสตรก์ารบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม  
  - จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการด้านการพัฒนาสมรรถนะภาพของบุคลากร 
                        และองค์กรหลักการบริหารจัดการที่ดีและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ปีละ 1 ครั้ง 

-จ านวนผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยรับสวัสดิการตามเกณฑ์มาตรฐานระเบียบกฎหมายก าหนด  
 ร้อยเปอร์เซ็นครบตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ 

2.6 กลยุทธ์  



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
  - ส่งเสริมการควบคุมและป้องกันเก่ียวกับโรคติดต่อในท้องถิ่น 
  - ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
  - ส่งเสริมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปัญญาท้องถิ่น 
   - ส่งเสริมและสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนให้มีทั่วถึง 
   - ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาชุมชนเกิดความเข้มแข็งตามเกณฑ์มาตรฐาน 
        2. ยทุธศาสตร์รักษาความม่ันคงและความสงบเรียบร้อย  
                   - พัฒนาประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
                  -  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งตามเกณฑ์มาตรฐาน 
        3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจละการท่องเที่ยว 

      - ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างงาน เพิ่มรายได้ประชาชนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ 
        4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  
         - ด าเนินการก่อสร้างถนนหลทางเพ่ือความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรของประชาชน  

        - ด าเนินการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเพ่ือการเกษตรไฟฟ้าส่องสว่าง รวมถึงการปรับปรุง ซ่อมแซม    
          บ ารุงรักษาให้ครอบคลุมและทั่วถึง เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

                  -  ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา สิ่งสร้างสาธารณะและปรับปรุงสภาพบริบทภูมิทัศน์             
                     ให้สวยงาม 
        -  จัดหา พัฒนา ปรับปรุง แหล่งน้ าเดิมแหล่งน้ าธรรมชาติ,แหล่งน้ าใต้ดินได้รับการฟ้ืนฟูปรับปรุง          
                     บ ารุงรักษาเพ่ือประชาชนได้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอได้ตลอดทั้งป ี 
    5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
         -  ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนน่าอยู่เป็นระเบียบเรียบร้อย โครงการ/
กิจกรรมที่ด าเนินการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 
         - ส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
   6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม 
        -ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทักษะของบุคลากรและองค์กรภายใต้หลักการบริหารจัดการที่ดีและเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 1) ส่งเสริมคนและสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต,มีสุขภาพอนามัยที่ดี 
 2) เสริมสร้างความมั่นคงความสงบเรียนร้อยชายแดน 
                  3) เป็นแหล่งเกษตรอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประชาชนมีอาชีพ,รายได้และอยู่ดีมีสุข 
 4) มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างทั่วถึง 
 5) ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6) มีการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม 
 


