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บทที่  ๒ 
ผลการจัดการศึกษาในปีงบประมาณที่ผ่านมา 

 ในปีงบประมาณท่ีผ่านมา งานการศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบลออยได้กําหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์และโครงการ
ต่างๆ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ และมีผลสําเร็จของโครงการดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
1.1 กลยุทธ์   การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาความพร้อมแก่เด็กเล็กให้มีพัฒนาการท้ังด้าน ร่างกาย  
                อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาอย่างเหมาะสมตามวัยตามศักยภาพ 
1.2 กลยุทธ์   พัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของการ 
                 ทํางานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมพัฒนาของเด็ก 

2.1 กลยุทธ์   เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมพัฒนาการของเด็กตามศักยภาพแต่ 
                ละคน 
2.2 กลยุทธ์   ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข 
2.3 กลุยทธ์  พัฒนาและเสริมสร้างการมีวิสัยให้กับเด็กทุกคน 

 
3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมกีฬา คุณธรรม จริยธรรม 

3.1 กลยุทธ์  ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
3.2 กลยุทธ์  ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 

 
4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมด้าน ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

4.1 กลยุทธ์  จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม อนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีท่ีเน้น 
               เอกลักษณ์ความเป็นไทยและท้องถ่ิน 
4.2 กลยุทธ์  ปลูกฝังจิตสํานึกให้รักในเอกลักษณ์และค่านิยมความเป็นไทย 
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ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑   พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
1.1 กลยุทธ์  การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความพร้อมแก่เด็กเล็กให้มีพัฒนาการทั้งด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาอย่างเหมาะสมตาม 
                  วัยตามศักยภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพและ

ข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการดําเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการดําเนินงาน 
๑. โครงการจัดซื้อสื่อการเรียน
การสอน/วัสดุอุปกรณ์การศึกษา 

เพื่อจัดซื้อสื่อและวัสดุ
อุปกรณ์การศึกษาส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก 

 บรรลุวัตถุประสงค์ จํานวนเด็กเล็ก
ทั้งหมด 7 ศูนย์ 

มีสื่อและวัสดุการเรียน
การสอนที่เพียงพอและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 
-มีสื่อการเรียนการสอนที่ได้
มาตรฐานและมีจํานวนเพียงพอ 

๒. โครงการจัดหารถรับ-ส่ง
นักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ
ผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย
และยากจน 

 บรรลุวัตถุประสงค์ 
 

 

 

 

 

จํานวนเด็กยากจน
และด้อยโอกาสได้รับ
การช่วยเหลือ 

มีรถรับส่งนักเรียนที่
ยากจนและด้อยโอกาส 

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 
- เด็กยากจนและด้อยโอกาส
ได้รับการช่วยเหลือและส่งเสริม
ในด้านการศึกษา 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑   พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
1.1 กลยุทธ์   การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความพร้อมแก่เด็กเล็กให้มีพัฒนาการทั้งด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาอย่างเหมาะสมตาม 
                  วัยตามศักยภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการดําเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการดําเนินงาน 
3 . โ ค ร ง ก า ร จ้ า ง นั ก เ รี ย น 
นักศึกษาปฏิบัติงานในช่วงปิด
เทอม 

- เพื่อเป็นการส่งเสริมเด็ก
ให้มีรายได้ในช่วงปิดภาค
เรียนและได้ฝึก
ประสบการณ์ในการ
ทํางาน  

 บรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละของจํานวนเด็ก
นักเรียนได้เข้าทํางาน
ในช่วงปิดภาคเรียน 

เด็กมีรายได้ระหว่าง
เรียนและประสบการณ์
ในการทํางาน 

เด็กมีรายได้ระหว่างเรียน 

4. โครงการเงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารเสริม(นม) 
สําหรับ ศพด. 

-เพื่อจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม

(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาม
จํานวนเด็กในระบบccis  

 บรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละของผู้เรียนมี
สุขภาพดี 

ผู้เรียนมีสุขภาพดี   เด็กมีสุขภาพดีและแข็งแรง 

5. โครงการเงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารเสริม(นม) สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

-เพื่อจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม
(นม) โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
 

 

 บรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละของผู้เรียนมี
สุขภาพดี 

ผู้เรียนมีสุขภาพดี   ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 
- ร้อยละ ๑๐๐  

ผู้เรียนมีสุขภาพดี 
 

6.โครงการอาหารกลางวัน
สําหรับ ศพด. 

-เพื่อจัดจ้างอาหาร
กลางวันให้กับเด็ก ศพด. 

บรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละของเด็กได้มี
อาหารกลางวัน
รับประทานและมี
คุณภาพ 

เด็กได้รับอาหารที่ถูก
สุขลักษณะและตาม
หลักโภชนาการ 

เด็กมีสุขภาพแข็งแรง และมี
น้ําหนักตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑   พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
1.1 กลยุทธ์   การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาความพร้อมแก่เด็กเล็กให้มีพัฒนาการทั้งด้าน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาอย่างเหมาะสมตาม 
                 วัยตามศักยภาพ 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการดําเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการดําเนินงาน 
7. โครงการเงินอุดหนุนสําหรับ
สนับสนุนอาหารกลางวัน 
โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) 

-เพื่อจัดซื้อจัดจ้างอาหาร
กลางวันให้กับโรงเรียน
สังกัด สพฐ.  

 บรรลุวัตถุประสงค์ ร้อยละของผู้เรียนมี
สุขภาพดี 

ผู้เรียนมีสุขภาพดี   ร้อยละ ๑๐๐ ผู้เรียนมี
สุขภาพดี 
 

8.โครงการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 
ครุภัณฑ์สํานักงานประจํา ศพด. 

-เพื่อให้มีวัสดุสํานักงานได้
ใช้ในการทําเอกสารต่างๆ 

บรรลุวัตถุประสงค์ จํานวนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กจํานวนทั้งหมด 7 
ศูนย์ 

มีวัสดุสํานักงานที่ตรง
กับความต้องการ 

วัสดุสํานักงานตรงกับความ
ต้องการและได้มาตรฐาน 

9.โครงการก่อสร้าง ศพด. -เพื่อให้ได้อาคาร ศพด.ที่มี
ความเหมาะสมปลอดภัย
และได้มาตรฐาน 

บรรลุวัตถุประสงค์ได้
อาคารเรียน ศพด.ที่ได้
มาตรฐาน 

จํานวนอาคาร ศพด.ที่
ได้มาตรฐาน 

ได้อาคารเรียน ศพด.
จํานวน 1 หลัง 

มีอาคารเรียน ศพด.ที่มี
จํานวนเพียงพอกับเด็กและ
ได้มาตรฐาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๑   พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
1.2 กลยุทธ์   พัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการดําเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการดําเนินงาน 
1. โครงการอบรมและให้ความรู้
กับครูผู้ดูแลเด็ก 

-เพื่อให้ครูได้รับความรู้ใน
เรื่องของการส่งเสริมและ
พัฒนาการทํางานรวมทั้ง
นํามาใช้ในการเรียนการ
สอนต่อไป 
 

 บรรลุวัตถุประสงค์ จํานวนครูทั้งหมด 14 
คนที่เข้าร่วมอบรม 

 

ครูทั้งหมด 14 คนได้
เข้ารับการอบรมและมี
ความรู้สามารถนํามา
พัฒนาการเรียนการ
สอนต่อไปได้อย่างมี
คุณภาพ 

-ครูมีความรู้และสามารถ
นํามาใช้ในการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อเสนอแนะ 
- เห็นควรดําเนินการ 
จัดทําโครงการต่อเนื่องทุกปี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2   ด้านการส่งเสริมพัฒนาของเด็ก 
2.1 กลยุทธ์    เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กตามศักยภาพแต่ละคน   
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการดําเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการดําเนินงาน 
1.โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็ก 
เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส 

-เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม เ ด็ ก แ ล ะ
เยาวชนได้แสดงออกทาง
ความสามารถของตัวเอง 
 

 บรรลุวัตถุประสงค์ จํานวนเด็กและเยาวชน
ตําบลออย 
 

เด็กและเยาวชนได้รับ
การส่งเสริมทางด้าน
ต่างๆ   

-เด็กได้รับการสนับสนุนและ
สงเสริมในด้านต่างๆไม่ว่า
เป็นการกีฬา การศึกษาฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2   ด้านการส่งเสริมพัฒนาของเด็ก 
2.2 กลยุทธ์   ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุข 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการดําเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการดําเนินงาน 
1.โครงการจัดงานวันเด็ก -เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีการ

แสดงออกและเรียนรู้อย่าง
มีความสุข 
 

 เด็กมีการเรียนรู้และมี
ความสุ ข กับการจั ด
กิ จ ก ร ร ม ต า ม ซุ้ ม
กิจกรรม 

เด็กในเขตองค์การ
บริหารส่วนตําบลออย
ทั้งหมด 

เด็กร้อยละ 90 ได้เข้า
ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ มี
ความสุ ข กับการ เล่ น
กิจกรรมตามซุ้มต่างๆ   

เด็กได้รับความรู้และความ
สนุกสนานควบคู่กับการเล่น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2   ด้านการส่งเสริมพัฒนาของเด็ก 
2.3 กลยุทธ์   พัฒนาและเสริมสร้างการมีวินัยให้กับเด็กทุกคน 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการดําเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการดําเนินงาน 
1.โครงการส่งเสริมการออม
ทรัพย์ 

-เพื่อฝึกให้เด็กเป็นคนมี
ระเบียบวินัยในตนเองใน
ด้านของการออม 

เด็กทุกคนมีการออม
ทรัพย์ 

เด็กและเยาวชนของ 
ศพด.ทุกคน 

เด็กมีการออมทรัพย์
เป็นประจําทุกเดือน  

เป็นการสร้างเสริมให้เด็กมี
ระเบียบวินัยในตนเองรวมถึง
เป็นการส่งเสริมการออม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3   การส่งเสริมกีฬา คุณธรรม จริยธรรม 
3.1 กลยุทธ์   ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม  
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการดําเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการดําเนินงาน 
1.โครงการปฏิบัติธรรมประจําปี -เพื่อให้เด็ก เยาวชนได้

เรียนรู้เรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม 

บรรลุวัตถุประสงค์ เด็กและเยาวชนใน
โรงเรียนเขต อบต.ออย 

เด็กและเยาวชนตําบล
ออย 

ทําให้เด็กได้เรียนรู้และ
ปลูกฝังความมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

2.โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม สําหรับเด็กและ
เยาวชน 

-เพื่อให้เด็ก เยาวชนได้
เรียนรู้เรื่องคุณธรรม 
จริยธรรม 

บรรลุวัตถุประสงค์ เด็กและเยาวชนใน
โรงเรียนเขต อบต.ออย 

เด็กและเยาวชนตําบล
ออย 

ทําให้เด็กได้เรียนรู้และ
ปลูกฝังความมีคุณธรรม 
จริยธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3   การส่งเสริมกีฬา คุณธรรม จริยธรรม 
3.2 กลยุทธ์  ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการดําเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการดําเนินงาน 
1.โครงการสนับสนุนการแข่งขัน
กีฬานักเรียน เด็กเล็ก ศพด.และ
ประชาชนตําบลออย 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ออกกําลังกายและห่างไกล
เสพติดได้รู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์ 

บรรลุวัตถุประสงค์ เด็กและเยาวชนรวมถึง
ประชาชนในเขต อบต.
ออยทุกคน 

ทุกคนได้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และนิยม
เล่นกีฬากันมากขึ้น 

ทําให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนมีสุขภาแข็งแรง 
ห่างไกลยาเสพติดและใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

2.โครงการแข่งขันกีฬาเมืองออย
เกมส์ 

เพื่อส่งเสริมให้ ทุกคนได้
ออกกําลังกาย 

บรรลุวัตถุประสงค์ เด็กและเยาวชนรวมถึง
ประชาชนในเขต อบต.
ออยทุกคน 

ทุกคนได้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และนิยม
เล่นกีฬากันมากขึ้น 

ทําให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนมีสุขภาแข็งแรง 
ห่างไกลยาเสพติดและใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

3. โครงการอุดหนุนกีฬา อสม. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
แกนนําในการดูแลสุขภาพ
และออกกําลังกาย 

บรรลุวัตถุประสงค์ แกนนํา อสม.ทุกๆคน แกนนํา อสม.ทุกคน
สามารถส่งเสริมและ
เป็นแกนนําในการให้
ประชาชนทุกคนได้รู้จัก
การออกกําลังกาย 

สามารถส่งเสริมแกนนํา    
อสม.ในการประชาสัมพันธ์
และเป็นตัวอย่างในการออก
กําลังกายและเล่นกีฬา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3   การส่งเสริมกีฬา คุณธรรม จริยธรรม 
3.2 กลยุทธ์   ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง 
 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการดําเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการดําเนินงาน 
4.โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อม
ความสัมพันธ์ระดับตําบล อําเภอ 
จังหวัดและระดับชาติ 

เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ เ ด็ ก 
เยาวชน ประชาชนที่ มี
ความสามารถในด้านกีฬา
เ ข้ า ร่ วมการแ ข่ ง ขัน ใน
ระดับอําเภอต่อไป 

เ ด็ ก  เ ย า ว ช น 
ป ร ะ ช า ช น  ไ ด้ มี
ประสบการณ์ในด้าน
การแข่งขันกีฬา 

เด็กและเยาวชนรวมถึง
ประชาชนในเขต อบต.
ออยทุกคน 

ทุกคนได้ใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์และนิยม
เล่นกีฬากันมากขึ้น 

ทําให้เด็ก เยาวชน 
ประชาชนได้มีโอกาสเข้าร่วม
การแข่งขันและเป็นตัวแทน
ในระดับตําบลเพื่อแข่งขันใน
ระดับอําเภอ จังหวัด ต่อไป 

5.โครงการกีฬาสีสัมพันธ์แม่ทาย
เกมส์ 

เพื่อส่งเสริมให้ ทุกคนได้
ออกกําลังกาย 

ทุกคนในหมู่บ้านได้มี
การเล่นกีฬาและมี
ความสามัคคีในหมู่
คณะ 

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ในหมู่บ้านแม่ทาย 

ทุกคนได้เล่นกีฬาและมี
ความสามัคคีในหมู่คณะ 

ทําให้เกิดความสามัคคีในหมู่
คณะและส่งเสริมกีฬาการ
ออกกําลังกาย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4   การส่งเสริมด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.1 กลยุทธ์  จัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ที่เน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทยและท้องถิ่น 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการดําเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการดําเนินงาน 
1. โครงการจัดงานประเพณี
ปล่อยโคมลอย 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณี 

บรรลุวัตถุประสงค์ เ ด็ ก  เ ย า ว ช น แ ล ะ
ประชาชนตําบลออยทุก
คน 

ประเพณีปล่อยโคมลอย
ได้มีการสืบทอดไว้ให้คน
รุ่นหลังได้ศึกษาและ
อนุรักษ์ต่อไป 

เด็ก เยาวชน และประชาชน
ได้ร่วมกันอนุรักษ์และรักษา
ประเพณีอันดีงามไว้ให้คงอยู่
สืบไป 

2.โครงการจัดงานประเพณีสลาก
ภัตร 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณี 

บรรลุวัตถุประสงค์ เ ด็ ก  เ ย า ว ช น แ ล ะ
ประชาชนตําบลออยทุก
คน 

ประเพณีสลากภัตรได้มี
การสืบทอดไว้ให้คนรุ่น
หลังได้ศึกษาและ
อนุรักษ์ต่อไป 

เด็ก เยาวชน และประชาชน
ได้ร่วมกันอนุรักษ์และรักษา
ประเพณีอันดีงามไว้ให้คงอยู่
สืบไป 

3.โครงการส่งเสริมประเพณีหก
เป็งพระธาตุกู่กั้ง 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณี 

บรรลุวัตถุประสงค์ เ ด็ ก  เ ย า ว ช น แ ล ะ
ประชาชนตําบลออยทุก
คน 

ประเพณีหกเป็งพระ
ธาตุกู่กั้งได้มีการสืบ
ทอดไว้ให้คนรุ่นหลังได้
ศึกษาและอนุรักษ์ต่อไป 

เด็ก เยาวชน และประชาชน
ได้ร่วมกันอนุรักษ์และรักษา
ประเพณีอันดีงามไว้ให้คงอยู่
สืบไป 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4   การส่งเสริมด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.1 กลยุทธ์   จัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ที่เน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทยและท้องถิ่น 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการดําเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการดําเนินงาน 
4.โครงการสรงน้ําพระธาตุดอย
แสนเล่ม 

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
ประเพณี 

บรรลุวัตถุประสงค์ เ ด็ ก  เ ย า ว ช น แ ล ะ
ประชาชนตําบลออยทุก
คน 

ได้มีการสืบทอดไว้ให้คน
รุ่นหลังได้ศึกษาและ
อนุรักษ์ต่อไป 

เด็ก เยาวชน และประชาชน
ได้ร่วมกันอนุรักษ์และรักษา
ประเพณีอันดีงามไว้ให้คงอยู่
สืบไป 

5.โครงการจัดงานถวายเทียน
พรรษา 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์และ
สืบทอดประเพณีอันเก่าแก่ 

ไ ด้ มี ก า ร สื บ ท อ ด
ประเพณีอันเก่าแก่ 

เด็ก เยาวชน ประชาชน
ของตําบลออย 

มีการถวายเทียนพรรษา มีการอนุรักษ์และสืบทอด
ประเพณีอันเก่าแก่ให้คงอยู่
สืบไป 

6. โครงการส่งเสริมประเพณี
เทศน์มหาชาติ 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมงานด้านศาสนา 

มีการเทศน์มหาชาติ เ ด็ ก  เ ย า ว ช น แ ล ะ
ประชาชนในเขตตําบล
ออย 

มีการเทศน์มหาชาติ
และทํานุบํารุงศาสนา 

การเทศน์มหาชาติมีการสืบ
ทอดให้คนรุ่นหลังได้รู้จัก 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4   การส่งเสริมด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.1 กลยุทธ์    จัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ที่เน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทยและท้องถิ่น 
 

โครงการ/กิจกรรม 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

และข้อเสนอแนะ ที่ตั้งไว้ ผลการดําเนินงาน ที่ตั้งไว้ ผลการดําเนินงาน 
1. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญา
พื้นบ้าน 

เพื่อเป็นการอนุรักษ์และ
สืบทอดภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ให้รู้จักต่อไป 

มีการ ถ่ายทอดและ
อ นุ รั ก ษ์ ภู มิ ปั ญ ญ า
พื้นบ้าน 

เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ
และประชาชนในเขต
ตําบลออย 

มีการแสดงออกถึงภูมิ
ปัญญาพื้นบ้านได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

มีการเผยแพร่ภูมิปัญญา
พื้นบ้านให้กับเด็กและคนรุ่น
หลังได้สืบทอดต่อไป 

2. โครงการจัดงานประเพณีกวน
ข้าวทิพย์ 

เ พื่อเป็นการอนุรักษ์ภู มิ
ปัญญาพื้นบ้าน 

มีการจัดงานกวนข้าว
ทิพย์ 

ประชาชนในเขตตําบล
ออย 

เป็นการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
ประเพณีต่อไป 

เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและประเพณีต่อไป 

 


