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ค าน า 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด เป็นส่วนราชการที่จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติสภาต้าบลและ
องค์การบริหารส่วนต้าบล พ.ศ. 2537 โดยจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่16 กุมภาพันธ์ 2540 สังกัดกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย มีบทบาทภารกิจในการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น การ
บริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการเพื่อให้ท้องถิ่น มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการ
ให้บริการสาธารณะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุดได้มุ่งม่ันให้มีชุมชนมีความเข้มแข็ง
และได้รับบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง และประชาชนมีความพึงพอใจ ควบคู่กับการพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพ 
และมุ่งประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพ่ือร่วมกันพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด ที่ว่า “พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สืบสานงานประเพณี ชุมชนอยู่ดี
มีสุข เศรษฐกิจรุ่งเรือง การเมืองและสังคมเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์”  

เพ่ือให้บุคลากรทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติราชการท้องถิ่น พ.ศ. 
2555 – 2558 ตามนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ไปสู่การปฏิบัติได้ อย่างเป็น
รูปธรรมและมีความชัดเจน องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด จึงได้จัดท้าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ขึ้น โดยได้รับความ
ร่วมมือจากผู้บริหาร ข้าราชการในสังกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก ฝุาย ผ่านกระบวนการระดมความคิดเห็น จึง
ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 

องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ฉบับนี้ จะ เป็น
เครื่องมือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ก้าหนดไว้อันเป็นการ
ตอบสนองนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด ที่มุ่งหมายให้มีการบริหารงานเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชนในต้าบลน้้าผุดต่อไป 
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แผนปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าผุด 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2558 
****************************************** 

วิสัยทัศน์ ( Vision ) 

 
“พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สืบสานงานประเพณี  

ชุมชนอยู่ดีมีสุข เศรษฐกิจรุ่งเรือง  
การเมืองและสังคมเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาด้านอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

พันธกิจ ( Mission) 
1. จัดให้มีการก่อสร้างบ้ารุงรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้้า หรือสาธารณูปโภคท่ัวถึงทุกพ้ืนที่ 
2. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการศึกษาของประชาชนทุกระดับ 
3. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพเพ่ิมรายได้เกษตรกร 
4. ดูแลรักษา ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพ้ืนที่ 
7. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีสุขภาพอนุมัยสมบูรณ์ 
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ค่านิยมองค์กร 
  TEAMWINS 
  T = Teamwork  การท้างานเป็นทีม หมายถึง บุคลากรมีความสามัคคี ประสานงานกัน
ท้างานเพ่ือองค์กร มีการระดมความคิดในการแก้ปัญหาร่วมกัน พัฒนางานร่วมกัน มีลักษณะเป็นหนึ่งเดียวใน
ด้านการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และด้านกฎหมายมีทีมงานที่สามารถน้านวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้พัฒนาการ
ท้างานขององค์กร ชักชวนให้คนในองค์กรช่วยกันขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติจริง เพื่อการท้างานที่น้าไปสู่
เปูาประสงค์ขององค์กร 
  E = Equality of Work  ความเสมอภาคในการท้างาน หมายถึง ผู้บริหารให้ความส้าคัญใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน โดยให้ความเสมอภาคและความเป็นธรรม สร้างขวัญก้าลังใจที่ดีให้กับ
ปฏิบัติงาน 
  A = Accountability  ความรับผิดชอบ หมายถึง บุคลากรมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายและงานที่ต้องมีส่วนร่วมต่างๆ ปฏิบัติด้วยความตั้งใจอย่างเต็มความสามารถ  บรรลุผลส้าเร็จตาม
เปูาหมาย ตระหนักในความรับผิดชอบ พร้อมที่จะให้ตรวจสอบ สามารถอธิบายถึงพฤติกรรมการกระท้าของ
ตนเองหรือหน่วยงานได้ รวมถึงความรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานให้บรรลุเปูาหมายได้ 
  M = Morality and Integrity  การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์ หมายถึง บุคลากรปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และถูกต้อง เพื่อน้าพาองค์กรให้เป็นที่น่าเชื่อถือ และก้าวไปข้างหน้าอย่างภาคภูมิ 
  W = Willingness  ความมุ่งม่ันตั้งใจท้างานอย่างเต็มศักยภาพ หมายถึง บุคลากรปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความเต็มใจ เต็มความรู้ เต็มความสามารถ และเต็มเวลา เพ่ือมุ่งสู่ความส้าเร็จขององค์กร 
  I = Improvement  การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่้าเสมอ หมายถึง บุคลากรมุ่งมั่น
แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ 
  N = Network and Communication  การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน หมายถึง 
บุคลากรยิ้มแย้มต่อกันและกัน กล่าวค้าทักทายซึ่งกันและกันเมื่อพบหน้ากันทุกครั้ง มีน้้าใจเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ 
บุคลากรให้ความร่วมมือแก่คนในองค์กรที่มาติดต่อเป็นอย่างดี รวมทั้งการน้าข่าวสารใหม่ๆ ดีๆ มาเผยแพร่เล่าสู่
กันฟัง มีการจัดให้มีการพบปะสังสรรค์ระหว่างบุคลากรในองค์กร ตลอดทั้งยิ้มแย้มแจ่มใส่ต่อผู้มาใช้บริการ 
  S = Service Mind  การมีจิตมุ่งบริการ หมายถึง บุคลากรให้บริการแก่ทุกคนที่มาติดต่อด้วย
ความตั้งใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีใจในการให้บริการด้วยกัลยาณมิตร มีการประสานสัมพันธ์กันในองค์กร พร้อมใจ
บริการเพื่อความพึงพอใจผู้ใช้บริการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

เป้าประสงค ์ :   พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านถนน สะพาน ไฟฟ้า ประปา ให้มีมาตรฐาน 
 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ร้อยละของจ้านวนถนน สะพาน ที่ก่อสร้างมี
มาตรฐาน สร้างความสะดวกในการเดินทางให้แก่
ประชาชน 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้้าประปาท่ีสะอาด ใช้อย่าง
ทั่วถึง   

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95 

ร้อยละของจ้านวนครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช้ ร้อยละ 100 

กลยุทธ์หลัก 
1. จัดประชุมประชาคม รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน  เพ่ือน้ามาจัดล้าดับ

ความส้าคัญ และความจ้าเป็น จัดท้าโครงการบรรจุในแผนพัฒนาสามปี  
2. จัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าผุด เพื่อด้าเนินการตามโครงการ 
3. ประสานขอรับงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง กรณีที่โครงการเกินศักยภาพของ อบต. 

โครงการ/กิจกรรมที่รองรับยุทธศาสตร ์
1. โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ต้าบล เพื่อรับฟังความคิดเห็น น้าปัญหา และความ

ต้องการ/ข้อเสนอแนะจากชุมชน/หมู่บ้าน มาวิเคราะห์และบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
จัดล้าดับความส้าคัญ จ้าเป็นเร่งด่วนในการก่อสร้าง 

2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายต่าง ๆ 
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายต่าง ๆ ในต้าบลน้้าผุด 
4. โครงการตามพระราชด้าริ เช่น โครงการประปาภูเขา  
5. โครงการขยายท่อเมนประปาและท่อประปาภายในต้าบล 
6. โครงการติดตั้งและปรับปรุงซ่อมแซม เครื่องหมาย ปูายชื่อถนน ปูายบอกทางสถานที่

ส้าคัญต่าง ๆ ภายในเขตต้าบล 
7. โครงการก่อสร้างสะพาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษา 
 
เป้าประสงค ์ :  1. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณ์แข็งแรง  ลดอัตราการเจ็บป่วย 
  2. ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนในทุกระดับ 
  3. อปพร.มีความพร้อมในการด าเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  4. ประชาชนทุกระดับมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน 
 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ร้อยละของจ้านวนประชากร ทุกวัยที่ได้รับการดูแล
ด้านสุขภาพอนามัย 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95 

ร้อยละของจ้านวนผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ปุวยเอดส์ ที่
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ร้อยละ 100 

 

ร้อยละของจ้านวนผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการ
ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

ความพึงพอใจของประชาชนในคุณภาพการให้บริการ
ของหน่วยงาน 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อย    
1 หลักสูตร ต่อปี 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

ร้อยละของบุคลากรที่ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีขึ้นไป 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

กลยุทธ์หลัก 
1. จัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ปุวยเอดส์ 
2.  ประสานการปฏิบัติงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล เพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัย

ของประชาชน 
3. จัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.น้้าผุด เพื่อด้าเนินกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ

อนามัยประชาชน 
4.  น้ามาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย และ

มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ กรมอนามัย มาด้าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
5. พัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จ้าเป็นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากร  
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โครงการ/กิจกรรมที่รองรับยุทธศาสตร ์
1. โครงการด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน เช่น การตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ฝึกอบรมผู้น้า

การออกก้าลังกาย ส่งเสริมการนวดแพทย์แผนไทย โครงการสายใยรักนมแม่ 
2. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา อบต.น้้าผุด  
3.  โครงการเฝูาระวังและปูองกันโรคติดต่อ 
4.  โครงการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งเสริมสุขภาพแมวและสุนัข 
4. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานของชุมชน 
5. โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและรักษาความสงบเรียบร้อยในต้าบล 
6. โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อบรม

ความรู้กฎหมาย ระเบียบใหม่ อบรมพัฒนาศักยภาพให้กับพนักงานส่วนต้าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบรม
คุณธรรม จริยธรรม 

7. โครงการส้ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
8. โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้งด้านอาคารสถานที่ เช่น ก่อสร้างสนามเด็กเล่น 

ปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียน  ก่อสร้างถังเก็บน้้า ติดตั้งเหล็กดัด การจัดหาครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การเรียนการ
สอน ประจ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านบุคลากร การส่งเสริมการศึกษาต่อ การฝึกอบรม 

9. โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตต้าบล พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของต้าบล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
เป้าประสงค ์ :  1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่น 
  2. อบต.มีการบริหารจัดการที่ดี สามารถจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชน  
  3. ระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ ช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที 
 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ร้อยละของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ65 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 68 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 

ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมประชุมประชาคม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ20 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 25 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 

ความพึงพอใจของประชาชนในคุณภาพการให้บริการ
ของหน่วยงาน 

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

ร้อยละของจ้านวนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
ที่มาปฏิบัติหน้าที่ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 65 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 68 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

กลยุทธ์หลัก 
 
1. จัดประชุมประชาคมทั้งในระดับหมู่บ้านและต้าบล 
2. ส้ารวจความพึงพอใจของประชาชนในการจัดบริการสาธารณะ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการด้าเนินกิจการ อปพร. อบต.น้้าผุด  
4. น้าหลักการบริหารจัดการที่ดี มาเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

โครงการ/กิจกรรมที่รองรับยุทธศาสตร ์
1. โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ต้าบล 
2. โครงการปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เช่น การรับช้าระภาษี การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

การจดทะเบียนพาณิชย์ การขออนุญาตก่อสร้าง เป็นต้น 
3. โครงการประเมินความพึงพอใจประชาชนในการรับบริการ 
5. โครงการ อบต. เคลื่อนที ่
6. โครงการประกวดหมู่บ้านพัฒนาดีเด่น และปลอดยาเสพติด 
7. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการ อปพร. อบต.น้้าผุด 
8. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันบรรเทาสาธารณภัยหลักสูตรจัดตั้ง/หลักสูตรทบทวน 
9. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 :  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่การส่งเสริม
การท่องเท่ียว 
 
เป้าประสงค ์ :  1. ประชาชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2. ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางธรรมชาติในต าบลน้ าผุด 
 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

จ านวนร้อยละของท่ีสาธารณะประโยชน์ที่ได้รับการ
บ ารุงรักษาและไม่มีการบุกรุก 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95 

ร้อยละของประชากรที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 2 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 2 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 2 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 2 

จ านวนที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมา
ท่องเที่ยวในต าบลน้ าผุด 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 4 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 6 

ร้อยละของงบประมาณที่จัดสรรเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 1 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 2 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 3 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 4 

กลยุทธ์หลัก 

1. สร้างจิตส้านึกให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในต้าบล ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น รายการโทรทัศน์  

โครงการ/กิจกรรมที่รองรับยุทธศาสตร ์
1. โครงการสร้างจิตส้านึกด้านสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
2. โครงการรณรงค์ก้าจัดขยะในครัวเรือน 
3. โครงการตรวจสอบแนวเขตของที่สาธารณะ 
4. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และฟ้ืนฟูสภาพปุาเฉลิมพระเกียรติ  
5. โครงการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
6. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเชิงวัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 :  การพัฒนาด้านอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 
เป้าประสงค ์ :  เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่กับต าบลน้ าผุด
และเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป 
 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

จ านวนร้อยละของประเพณีท้องถิ่นที่ได้รับการ
ส่งเสริม 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95 

จ านวนร้อยละของวัฒนธรรมพื้นบ้านได้รับการ
อนุรักษ์ 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95 

จ านวนร้อยละของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการ
ถ่ายทอดสู่ลูกหลาน 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95 

กลยุทธ์หลัก 

1. ส่งเสริมการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรม 

3. สนับสนุนให้เยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการ/กิจกรรมที่รองรับยุทธศาสตร ์
1. โครงการจัดงานวันกตัญญู ประจ้าปี 
2. โครงการจัดงานวันลอยกระทง 
3. โครงการปั่นจักรยานสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. โครงการเยาวชนรุ่นใหม่เปิดขุมทรัพย์ความรู้ในท้องถิ่น 
5. โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มภูมิปัญญาชาวบ้าน 
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ยุทธศาสตร์ที่  6 :  การพัฒนาด้านการอยู่ดีมีสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
เป้าประสงค ์ :  1.  สร้างความเข็มแข็งให้กับเกษตรกรโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 
 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

จ านวนร้อยละของกลุ่มอาชีพที่ได้รับการส่งเสริม ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 65 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 

จ านวนร้อยละของจ านวนครัวเรือนที่จัดท าบัญชี
ครัวเรือนและใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 55 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 65 

ความย่ังยืนและพัฒนาของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 95 

กลยุทธ์หลัก 

1. ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร 

2. ส่งเสริมการจัดท้าบัญชีครัวเรือน 

3. การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 

4. การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 

โครงการ/กิจกรรมที่รองรับยุทธศาสตร ์
1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ 
2. โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
3. โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพและฝึกทักษะอาชีพให้กับประชาชนภายในต้าบล 

เช่น กลุ่มทอผ้า กลุ่มเครื่องแกง 
 
 


