
ยุทธศาสตรท์ี่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชวีิตมนุษย์
แนวทางที่ ๑ ส่งเสรมิการจัดการศึกษา การให้บรกิารขั้นพ้ืนฐานที่มคุีณภาพและไดม้าตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่

(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๖ ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ รับผิดชอบ
1 อดุหนนุโครงการส่งเสริมและ เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนได้เรียนรู้จัดกจิกรรมฝึกอบรมนกัเรียน 54,000  -  - นกัเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกบัวิชา กองการศึกษา

พฒันาคุณภาพชีวิต กจิกรรม การประชาสัมพนัธ์ และสามารถณ ศูนย์วิทยพฒันามหาวิทยาลัย หลักการประชาสัมพนัธ์  มคีวาม
อบรมนกัประชาสัมพนัธ์ ใหแ้ก่ ใช้ถ้อยค าที่ถูกต้องตามหลักการสุโขทยัธรรมาธิราช มั่นใจใช้ถ้อยค าได้ถูกต้อง
โรงเรียนสิงหส์มทุร ประชาสัมพนัธ์ จังหวัดนครนายก  

จ านวน ๕๐ คน

2 อดุหนนุโครงการส่งเสริมและ เพื่อส่งเสริมและพฒันาคุณภาพจัดกจิกรรมฝึกอบรมนกัเรียน 54,000  -  - นกัเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ กองการศึกษา
พฒันาคุณภาพชีวิต กจิกรรม ชีวิต  และเพื่อรับรู้ และรับฟงั ณ ศูนย์วิทยพฒันามหาวิทยาลัย ได้ฝึกทกัษะ แสดงความคิดเหน็
การอบรมผู้น าเยาวชน ใหแ้ก่ คิดเหน็ของนกัเรียน และการจัดสุโขทยัธรรมาธิราช สามารถน ามาปรับใช้ในชีวิต
โรงเรียนสิงหส์มทุร การเรียนการสอนภายในโรงเรียนจังหวัดนครนายก ประจ าวันได้

จ านวน ๕๐ คน

3 อดุหนนุโครงการค่ายภาษา เพื่อใหน้กัเรียนผึกทกัษะวิชา อดุหนนุโครงการค่ายภาษา 139,250  -  - นกัเรียนมปีระสบการณ์ และฝึก กองการศึกษา
องักฤษใหก้บัโรงเรียนสัตหบี ภาษาองักฤษขั้นพื้นฐาน และ องักฤษ ใหแ้กโ่รงเรียนสัตหบี ใช้ภาษาองักฤษในการส่ือสาร

ฝึกประสบการณ์ตรงในการพดู นกัเรียนและครู  จ านวน ได้อย่างถูกต้อง
ภาษาองักฤษ ๑๗๕ คน

งบประมาณและที่มา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๕๘)

เทศบาลต าบลเขตรอุดมศักดิ์



ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่
(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๖ ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

4 โครงการจัดหาส่ือการเรียน เพื่อส่งเสริมทกัษะความรู้และ ด าเนนิการจัดหาส่ือการเรียน 100,000  -  - เด็กนกัเรียนเกดิการเรียนรู้และ กองการศึกษา
การสอนวัสดุอปุกรณ์การศึกษา พฒันาการของเด็กนกัเรียน การสอน วัสดุการศึกษาให้ ทกัษะต่าง ๆ มกีารพฒันาการที่ดี

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กทั้ง ๓ ศูนย์  
5 โครงการฝึกอบรมความรู้เร่ือง เพื่อใหเ้ยาวชนและประชาชน ด าเนนิการฝึกอบรม 100,000 100,000 100,000 เยาวชน/ประชาชนมคีวามรู้ด้าน กองการศึกษา

คอมพวิเตอร์แกเ่ยาวชน มคีวามรู้ด้านคอมพวิเตอร์  คอมพวิเตอร์ ๗ รุ่น ๆ ละ คอมพวิเตอร์เพิ่มขึ้น สามารถ 
ประชาชนทั่วไป และบคุลากร สามารถน าพฒันาและประยุกต์ จ านวน ๒๐ คน ณ ศูนย์ น าไปพฒันาและประยุกต์ใช้ในชีวิต
ของรัฐ ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  คอมพวิเตอร์ต าบลสัตหบี ประจ าวันได้ดียิ่งขึ้น

 โดยอบรมในหลักสูตร
 Microsoft Window XP ๒๐๐๓

Microsoft Excel ๒๐๐๓
Microsoft Power Point ๒๐๐๓

Photoshop Cs๒

6 โครงการวันเด็กแหง่ชาติ เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนได้เรียนรู้จัดกจิกรรมงานวันเด็กแหง่ชาติ 900,000 1,000,000 1,100,000 เด็กนกัเรียนเกดิความสนกุสนาน กองการศึกษา
และเกดิความสนกุสนานมี ในเดือนมกราคม ๒๕๕๖ ผู้ร่วม มคีวามคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดง
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์กล้าคิดโครงการ จ านวน ๕,๐๐๐ คน ออกในทางที่ถูกต้อง
กล้าแสดงออก 

7 โครงการสอนภาษาองักฤษ เพื่อส่งเสริมวิชาภาษาองักฤษ ด าเนนิการจัดกจิกรรมการเรียน 100,000 100,000 100,000 เด็กมทีกัษะด้านภาษาองักฤษ กองการศึกษา
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ใหก้บัเด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก การสอนและจัดหาวัสดุส่ือการ เพิ่มขึ้น  และพดู กล้าแสดงออก

มคีวามคิดสร้างสรรค์ เกดิความ เรียนภาษาองักฤษใหก้บัเด็กเล็ก มคีวามคิดสร้างสรรค์และเกดิความ
สนกุสนานในการเรียนภาษา ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ทั้ง ๓ สนกุสนานในการเรียนภาษา



ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่
(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๖ ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

ภาษาองักฤษ  ศูนย์ จ านวน ๓๐๐ คน องักฤษ
 
 

8 โครงการสอนเสริมใหก้บัเด็ก เพื่อพฒันาและเพิ่มทกัษะวิชา จัดกจิกรรมสอนเสริมวิชา 400,000 400,000 400,000 เด็กได้รับการพฒันาทกัษะวิชา กองการศึกษา
และเยาวชนภาคฤดูร้อน ภาษาองักฤษ  คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ  คณิตศาสตร์ ภาษาองักฤษ  คณิตศาสตร์

คอมพวิเตอร์ ฯลฯ  และส่งเสริมคอมพวิเตอร์ ฯลฯ   ใหแ้ก ่ คอมพวิเตอร์ ฯลฯ  และใช้เวลา 
ใหรู้้ใช้เวลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ นกัเรียน  จ านวน ๓๕๐ คน ว่างใหเ้กดิประโยชนใ์นช่วงปดิภาค

ภาคเรียน

9 โครงการฝึกอบรมศิลปะการพดู เพื่อส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ ด าเนนิการจัดฝึกอบรมด้านการ 200,000 200,000 200,000 เยาวชน และประชาชน มทีกัษะ กองการศึกษา
และการพฒันาบคุลิกภาพ ด้านการพดู และการพฒันา พดูและการพฒันาบคุลิกภาพ ความรู้ ความสามารถด้านศิลปะ
ส าหรับเยาวชนและประชาชน บคุลิกภาพ ใหก้บัเยาวชน และประชาชน การพดู และพฒันาบคุลิกภาพ

 ใหดี้ยิ่งขึ้น
10 โครงการสนบัสนนุจัดกจิกรรม เพื่อใหเ้ด็กนกัเรียนมส่ีวนร่วม ด าเนนิการจัดกจิกรรมภายใน 200,000 200,000 200,000 เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ กองการศึกษา

ของ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก และประสบการณ์เรียนรู้ประเพณีศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ทั้ง ๓ ศูนย์ จริง มส่ีวนร่วมและเหน็ความ
ทั้ง ๓ ศูนย์ และวันส าคัญ เด็กจ านวน ๓๐๐ คน ส าคัญของวันประเพณีต่าง ๆ

  
 

11 โครงการจัดต้ัง เพื่อส่งเสริมสนบัสนนุ จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 100,000 100,000 100,000 เด็ก เยาวชน และประชาชน กองการศึกษา
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน การเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน ชุมชนละ ๑ แหง่ เกดิการเรียนรู้ตลอดชีวิต

และประชาชนในชุมชน



ล าดบัที่ โครงการ วัตถุประสงค์ เปา้หมาย ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ หน่วยงานที่
(ผลผลติของโครงการ) ป ี๒๕๕๖ ป ี๒๕๕๗ ป ี๒๕๕๘ รับผิดชอบ

งบประมาณและที่มา

12 โครงการจัดหาเคร่ืองเล่น เพื่อส่งเสริมพฒันาการทางสมองจัดหาเคร่ืองเล่นกลางแจ้งและ 1,000,000  -  - เด็กนกัเรียนมพีฒันาทางด้าน กองการศึกษา
กลางแจ้งและอปุกรณ์ ด้านร่างกายและจิตใจ สติปญัญาอปุกรณ์สนามเด็กเล่นในพื้นที่ ร่างกายและจิตใจเกดิการเรียนรู้
สนามเด็กเล่น ของเด็ก เทศบาลต าบลเขตรอดุมศักด์ิ ได้ดีขึ้น

    

13 โครงการกอ่สร้างศูนย์พฒันา เพื่อกอ่สร้างอาคารส าหรับจัด กอ่สร้างอาคารเรียนศูนย์พฒันา 8,000,000  -  - ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมอีาคารเรียน กองการศึกษา

เด็กเล็กวัดเขาคันธมาทน์ กจิกรรมการเรียนการสอน เด็กเล็กวัดเขาคันธมาทน์ และเพยีงพอในการใหบ้ริการ

ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  

 

14 โครงการกอ่สร้างศูนย์พฒันา เพื่อกอ่สร้างอาคารส าหรับจัด กอ่สร้างอาคารเรียนศูนย์พฒันา 8,000,000  -  - ศูนย์พฒันาเด็กเล็กมอีาคารเรียน กองการศึกษา

เด็กเล็กวัดปา่ยุบ กจิกรรมการเรียนการสอน เด็กเล็กวัดปา่ยุบ และเพยีงพอในการใหบ้ริการ

ของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก  

15 โครงการกอ่สร้างหอ้งน้ า เพื่ออ านวยความสะดวกใหเ้ด็ก ด าเนนิการกอ่สร้างหอ้งน้ า 500,000 - - เด็กศูนย์พฒันาเด็กเล็กมี กองการศึกษา
ของ ศูนย์พฒันาเด็กเล็ก เด็กในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก โดยแยกเปน็หอ้งน้ าชาย-หญิง หอ้งน้ าใช้อย่างเพยีงพอ
วัดเขาคันธมาทน์, จุกเสมด็ มหีอ้งน้ าใช้อย่างเพยีงพอ

 


