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ส่วนที่ ๑ 

ค าแถลงประกอบการแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ของ 

 

    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 

อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร ์
 

ค าแถลงแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
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ประกอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เรียน  ประธานกรรมการ ฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบ 

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบ จะได้เสนอร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อคณะกรรมการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านท านบ จึงขอแถลงให้ท่านประธานและกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์
คลัง ตลอดจนหลักการแนวนโยบายการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้ 
๑.สถานการคลัง 
  ๑.๑  งบประมาณรายจ่าย 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ สถานศึกษามีสถานะการเงิน ดังนี้ 
 ๑.๑.๑  เงินฝากธนาคาร  ทั้งสิ้น    จ านวน  ๗๓๔,๐๖๔.๗๓   บาท 

๑.๑.๒  เงินรายได้สะสม  ทั้งสิ้น    จ านวน           ๔๔๘.๘๔๐.๔๗   บาท 
๒. การบริหารงบประมาณในปีท่ีผ่านมา( ๒๕๕๙) และปีปัจจุบัน 
    ๒.๑ รายรับจริง ท้ังสิ้น       จ านวน ๗๓๔,๐๖๔.๗๓   บาท 
 ๒.๑.๑ รายได้ที่จัดหาเอง       จ านวน            ๑๑,๓๖๔.๗๓  บาท    

        ๑) เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษาโดยเฉพาะ               จ านวน           ๙,๔๐๐      บาท 
        ๒) เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา     จ านวน            ๑,๙๖๔.๗๓  บาท 
๒.๒.๒  รายได้ที่ อบต.ตั้งงบประมาณให้ และเงินที่ได้รับจาก  จ านวน         ๗๒๒,๗๐๐     บาท 
 เงินอุดหนุน 

๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้ อบต.     จ านวน             ๕๕๔,๔๐๐     บาท 
เพ่ือตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา 

๒) เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารการศึกษา   จ านวน             ๑๖๘,๓๐๐     บาท 
                          (ค่าจัดการเรียนการสอนฯ) 
    ๒.๒  รายจ่ายจริง ทั้งสิ้น   จ านวน ๕๘๒,๗๙๗.๙๘   บาท 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน   จ านวน           ๔๒๒,๓๕๗.๗๙  บาท 
          ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาความพร้อมของสื่อ     จ านวน           ๑๖๐,๔๔๐.๑๙  บาท 
 การเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ 
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๒.๑ รายได ้

รายได้ 
รับจริง  

ปี ๒๕๕๙ 
ประมาณการ 

ปี ๒๕๖๑ 
หมายเหตุ 

ก. รายได้ที่จัดหาเอง 
          ๑) เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษาโดยเฉพาะ 
๒)เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้ 
ข.รายได้ที่  อบต. ตั้งงบประมาณให้และเงินที่ได้รับจากเงินอุดหนุน 

๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้  อบต. เพ่ือ ตั้งงบประมาณให้
สถานศึกษา  
๑.๑ เงินสนับสนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๑.๒  ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารการศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน) 
๑.๓  สนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กดี 

  

 
๙,๔๐๐ 

๑,๙๖๔.๗๓ 
 

 
 

๕๕๔,๔๐๐ 
  

๑๖๘,๓๐๐ 
 

 
๑๖,๐๐๐ 

๒,๐๐๐ 
 
 

 
๔๐๖,๗๐๐ 

 
๑๔๑,๑๐๐ 

๔๕๐๐๐ 

 

รวมรายได้ท้ังสิ้น ๗๓๔,๐๖๔.๗๓ ๖๑๐,๘๐๐  
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๒.๒ รายจ่ายตามยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ 
จ่ายจริง 
ปี ๒๕๕๙ 

งบประมาณ 
ปี ๒๕๖๑ 

หมายเหตุ 

 
 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ ๑ การส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก 
กลยุทธ์ที่ ๓ การส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
กลยุทธ์ที่ ๔ การส่งเสริมคุณธรรม-จริยธรรมของผู้เรียน 
 
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชน 
กลยุทธ์ที่ ๑ การส่งเสริมให้สังคมท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง 
กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมการรักท้องถิ่นและชุมชน 
 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ที่ ๑   การพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของคณะกรรมการ
สถานศึกษา  
กลยุทธ์ที่ ๒  การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความพร้อมของสื่อการเรียนการสอนและ
แหล่งเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ ๑  การจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ 
 
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนามาตรฐานอาคารเรียน 
กลยุทธ์ที่ ๒ การส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

๕๘๒,๗๙๗.๙๘ 
 
๔๒๒,๓๕๗.๗๙ 
๔๒๒,๓๕๗.๗๙ 

- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 
- 
 

๑๖๐,๔๔๐.๑๙ 
 

๑๖๐,๔๔๐.๑๙ 
 
- 
- 
- 

๖๑๐,๘๐๐ 
 

๔๕๙,๒๐๐ 
๔๕๖,๒๐๐ 

๒,๐๐๐ 
๕๐๐ 
๕๐๐ 

 
๑,๕๐๐ 

๕๐๐ 
๑,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

๕๐๐ 
 

๕๐๐ 
 

๑๔๕,๑๐๐ 
 

๑๔๕,๑๐๐ 
 

๔,๐๐๐ 
- 

๔,๐๐๐ 
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ส่วนที่ ๒ 

แผนปฏิบัติการ 

 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ของ 
 

     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 

อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร ์
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ส่วนที่  ๒ 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

.............................................................. 
หลักการ 

รายจ่ายท้ังสิ้น                           ยอดรวม   ๖๑๐,๘๐๐ บาท 
แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์การพัฒนาได้ ดังนี้ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน             รวมทั้งสิ้น   ๔๕๙,๒๐๐  บาท 

๒.๑  การส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียน              เป็นเงิน     ๔๕๖,๒๐๐  บาท 

๒.๒  การส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก               เป็นเงิน         ๒,๐๐๐  บาท 

๒.๓  การส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ              เป็นเงิน            ๕๐๐  บาท 

๒.๔  การส่งเสริมคุณธรรม – จริยธรรมของผู้เรียน    เป็นเงิน            ๕๐๐  บาท  

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชน            รวมทั้งสิ้น      ๑,๕๐๐  บาท 

๓.๑  การส่งเสริมให้สังคมท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง    เป็นเงิน            ๕๐๐   บาท 

๓.๒  การส่งเสริมการรักท้องถิ่นและชุมชน     เป็นเงิน         ๑,๐๐๐   บาท 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม             รวมทั้งสิ้น      ๑,๐๐๐   บาท 

  ๔.๑  การพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของคณะกรรมการฯ   เป็นเงิน           ๕๐๐   บาท 

  ๔.๒  การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม               เป็นเงิน           ๕๐๐   บาท 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความพร้อมของสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งสิ้น  ๑๔๕,๑๐๐   บาท 

     ๕.๑  การจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้            เป็นเงิน     ๑๔๕,๑๐๐  บาท 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม       รวมทั้งสิ้น       ๔,๐๐๐  บาท 

    ๖.๒  การส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม                 เป็นเงิน         ๔,๐๐๐  บาท 
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เหตุผล 

เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์  คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และคณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ตลอด
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงเสนอร่างแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือให้คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบ  พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
……………………………………….. 

โดยที่เป็นการสมควรจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑ อาศัยอ านาจ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษา  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๙ จึงจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบดังนี้ 

ข้อ ๑ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณนี้ เรียกว่า แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ข้อ ๒ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๑  เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  ๖๑๐,๘๐๐ บาท โดยแยก 

รายละเอียดตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพัฒนาได้ดังนี้ 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน             รวมทั้งสิ้น   ๔๕๙,๒๐๐  บาท 

๒.๑  การส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียน              เป็นเงิน     ๔๕๖,๒๐๐  บาท 

๒.๒  การส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก               เป็นเงิน         ๒,๐๐๐  บาท 

๒.๓  การส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ              เป็นเงิน            ๕๐๐  บาท 

๒.๔  การส่งเสริมคุณธรรม – จริยธรรมของผู้เรียน    เป็นเงิน            ๕๐๐  บาท  

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชน            รวมทั้งสิ้น      ๑,๕๐๐  บาท 

๓.๑  การส่งเสริมให้สังคมท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง    เป็นเงิน           ๕๐๐   บาท 

๓.๒  การส่งเสริมการรักท้องถิ่นและชุมชน     เป็นเงิน         ๑,๐๐๐  บาท 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม             รวมทั้งสิ้น      ๑,๐๐๐  บาท 

  ๔.๑  การพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของคณะกรรมการฯ  เป็นเงิน           ๕๐๐   บาท 

  ๔.๒  การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม              เป็นเงิน            ๕๐๐   บาท 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความพร้อมของสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้      รวมทั้งสิ้น   ๑๔๕,๑๐๐   บาท 

     ๕.๑  การจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้           เป็นเงิน     ๑๔๕,๑๐๐   บาท 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม           รวมทั้งสิ้น       ๔,๐๐๐   บาท 

    ๖.๒  การส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม                         เป็นเงิน         ๔,๐๐๐   บาท 

    

 



- ๙ - 

 

ข้อ ๔  การเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

  
   (ลงนาม) 

     (นางสาวกัญญาณัฐ  ชื่นชม) 

                                                       ต าแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๑๐ - 

 

ส่วนที่ ๓ 

 
 

รายละเอียดประกอบแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ของ 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 
อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร ์

 



- ๑๑ - 

- ประมาณการรายได้ 

- รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

- รายละเอียดรายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
 

ประมาณการรายได้ของสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
ประมาณการรายได้               รวมทั้งสิ้น      ๖๑๐,๘๐๐ บาท 

ก. รายได้ที่จัดหาเอง 

๑. เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษาโดยเฉพาะ    จ านวน        ๑๖,๐๐๐  บาท 

ค าชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากเก็บค่าสนับสนุนการศึกษาได้เพ่ิมขึ้น 

๒.  เงินจากผลที่เกิดจากเงินรายได้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบ  จ านวน           ๒,๐๐๐  บาท 

ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากเงินฝากธนาคารเพิ่มข้ึน 

      ข.  รายได้ที่  อบต. ตั้งงบประมาณให้ และเงินที่ได้จากเงินอุดหนุน 

       ๑.  เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้  อบต.  เพื่อตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา             จ านวน     ๕๙๒,๘๐๐  บาท 

  ๑.๑ เงินสนับสนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จ านวน ๔๐๖,๗๐๐ บาท ค าชี้แจง ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากมีจ านวนนักเรียนลดลง 

๑.๒ ค่าสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารการศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)              จ านวน     ๑๔๑,๑๐๐  บาท     

ค าชี้แจง  ประมาณการต่ ากว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากจ านวนนักเรียนลดลง 

๑.๓ สนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กดี                                จ านวน       ๔๕,๐๐๐  บาท   

    ๑.๓.๑ โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน  จ านวน        ๒๕,๐๐๐  บาท 

    ๑.๓.๒ โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านการศึกษาปฐมวัย (กิน กอด เล่น เล่า) จ านวน       ๒๐,๐๐๐  บาท

ค าชี้แจง  ประมาณการเท่ากับปีที่แล้ว 

 
******************************** 

 



- ๑๒ - 

รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

*************************** 
รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

๒.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียน 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการของเด็กให้มีความเหมาะสม 

๒. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 

งานที่ท า 

๑. จัดอาหารกลางวัน  มีโภชนาการอาหารครบ ๕ หมู่ให้กับเด็ก 

๒. จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กเล็กที่เหมาะสมกับวัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบ ต าบลเทนมีย์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

โครงการ/กิจกรรม 
จ่ายจริง ปี 

๒๕๕๙ 
ประมาณการ 

ปี ๒๕๖๑ 
หมายเหตุ 

โครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็ก ๔๒๑,๖๒๘.๗๙ ๔๐๖,๗๐๐  
โครงการผักสวนครัว รั้วกินได้ - ๕๐๐  
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน - ๒๕,๐๐๐  
โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านการศึกษาปฐมวัย(กิน กอด เล่น เล่า) - ๒๐,๐๐๐  
ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า เป็นต้น ๗๒๙ ๔,๐๐๐  

รวม ๔๒๒,๓๕๗.๗๙ ๔๕๖,๒๐๐  
 
 
 
 
 
 



- ๑๓ - 

๒.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือส่งเสริมกล้าแสดงออก มีความมั่นใจในตัวเอง 

๒. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 

งานที่ท า 

๑. จัดกิจกรรมให้เด็กได้แสดงออก  

๒. จัดกิจกรรมที่ให้ผู้ปกครองและชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบ ต าบลเทนมีย์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

โครงการ/กิจกรรม 
จ่ายจริง ปี 

๒๕๕๙ 
ประมาณการ 

ปี ๒๕๖๑ 
หมายเหตุ 

โครงการวันเด็กแห่งชาติ - ๒,๐๐๐  
รวม - ๒,๐๐๐  

 
๒.๓ กลยุทธ์การส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือปลูกฝังให้เด็กได้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเด็ก  

๒. เพ่ือให้เด็กได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

งานที่ท า 

๑. จัดกิจกรรมให้เด็กได้สัมผัสหรือเรียนรู้ถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

๒. จัดกิจกรรมที่ให้ผู้ปกครองและชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบ ต าบลเทนมีย์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
จ่ายจริง ปี 

๒๕๕๙ 
ประมาณการ 

ปี ๒๕๖๑ 
หมายเหตุ 

 
โครงการโลกสีเขียว - ๕๐๐  

รวม - ๕๐๐  



- ๑๔ - 

๒.๔ กลยุทธ์การส่งเสริมคุณธรรม – จริยธรรมของผู้เรียน 
วัตถุประสงค์ 

  ๑. เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา 

  ๒. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักศาสนาและวัฒนธรรม 

งานที่ท า 

  ๑. จัดกิจกรรมให้เด็กได้เสริมสร้างทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบ ต าบลเทนมีย์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
จ่ายจริง ปี 

๒๕๕๙ 
ประมาณการ 

ปี ๒๕๖๑ 
หมายเหตุ 

 
โครงการธรรมะเล็กจูงเด็กเข้าวัด - ๕๐๐  

รวม - ๕๐๐  
 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชน 

๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมให้สังคมท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่าง ศพด. กับผู้ปกครองและชุมชน 

งานที่ท า 

๑. จัดกิจกรรมที่'ให้ผู้ปกครองและชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบ ต าบลเทนมีย์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
จ่ายจริง ปี 

๒๕๕๙ 
ประมาณการปี 

๒๕๖๑ 
หมายเหตุ 

 
โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก - ๕๐๐  

รวม - ๕๐๐  
 
 



- ๑๕ - 

   ๓.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมการรักท้องถิ่นและชุมชน 
วัตถุประสงค์ 

  ๑. เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา 

  ๒. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยประพฤติปฏิบัติธรรมตามหลักศาสนาและวัฒนธรรม 

       งานที่ท า 

  ๑. จัดกิจกรรมให้เด็กได้เสริมสร้างทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบ ต าบลเทนมีย์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

โครงการ/กิจกรรม 
จ่ายจริง ปี 

๒๕๕๙ 
ประมาณการ 

ปี ๒๕๖๑ 
หมายเหตุ 

 
โครงการวันส าคัญ - ๕๐๐  
โครงการแซนโฏนตา - ๕๐๐  

รวม - ๑,๐๐๐  

 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

๔.๑ กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษา 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

งานที่ท า 

๑. จัดกิจกรรมให้เด็กได้เสริมสร้างทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา 

๒. จัดกิจกรรมให้ผู้ปกครอง  คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบ ต าบลเทนมีย์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

โครงการ/กิจกรรม 
จ่ายจริง ปี 

๒๕๕๙ 
ประมาณการ 

ปี ๒๕๖๑ 
หมายเหตุ 

 
โครงการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ๕๐๐  

รวม - ๕๐๐  
  
 



- ๑๖ - 

 ๔.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่าง ศพด. กับผู้ปกครองและชุมชน 

งานที่ท า 

๑. จัดกิจกรรมที'ให้ผู้ปกครองและชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็น 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบ ต าบลเทนมีย์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

โครงการ/กิจกรรม จ่ายจริง ปี ๒๕๕๙ ประมาณการปี ๒๕๖๑ 
หมายเหตุ 

 
โครงการประชุมผู้ปกครอง - ๕๐๐  

รวม - ๕๐๐  
 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความพร้อมของสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ 

   ๕.๑ กลยุทธ์การจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์ 

๑.  เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. เพ่ือจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ที่มีความทันสมัยและไว้ใช้ในศูนย์ฯเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

งานที่ท า 
๑. จัดกิจกรรมให้เด็กได้เสริมสร้างทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา 
๒. จัดกิจกรรมให้ผู้ปกครอง  คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบ ต าบลเทนมีย์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

โครงการ/กิจกรรม จ่ายจริง ปี ๒๕๕๙ ประมาณการปี ๒๕๖๑ 
หมายเหตุ 

 
โครงการจัดหาวัสดุ สื่อการเรียนการเรียนการสอน ๑๖๐,๔๔๐.๑๙ ๑๔๑,๑๐๐  
โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ๒,๐๐๐  
โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพประจ าส านักงานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- ๒,๐๐๐  

รวม ๑๖๐,๔๔๐.๑๙ ๑๔๕,๑๐๐  



- ๑๗ - 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 

 ๖.๒  กลยุทธ์การส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือปลูกฝังให้เด็กได้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใกล้ตัวเด็ก  

๒. เพ่ือให้เด็กได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

งานที่ท า 

๑. จัดกิจกรรมให้เด็กได้สัมผัสหรือเรียนรู้ถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

๒. จัดกิจกรรมที่ให้ผู้ปกครองและชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบ ต าบลเทนมีย์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

โครงการ/กิจกรรม 
จ่ายจริง  
ปี ๒๕๕๙ 

ประมาณการ 
ปี ๒๕๖๑ 

หมายเหตุ 
 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ - ๔,๐๐๐  
รวม - ๔,๐๐๐  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



- ๑๘ - 

รายละเอียดรายจ่าย 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

****************************** 
รายจ่ายท้ังสิ้น  ตั้งไว้รวม ๖๑๐,๘๐๐ บาท แยกเป็น 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน      ตั้งไว้รวมจ านวน  ๔๕๖,๒๐๐   บาท แยกเป็น 
      ๒.๑  กลยุทธ์การส่งเสรมิคุณภาพของผู้เรียน                          ตั้งไว้รวม จ านวน  ๔๐๖,๗๐๐บาท    แยกเป็น 

๒.๑.๑ โครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็ก              ตั้งไว้  ๔๐๖,๗๐๐  บาท  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็กจ านวน ๘๓ คนๆละ ๒๐ บาท/คน/วัน  จ านวน ๒๔๕ วัน  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ที่รัฐจัดสรรให้ อบต.เพ่ือตั้งงบประมาณให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี   
( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  กลยุทธ์ที่ ๑ 

๒.๑.๒โครงการผักสวนครัว รั้วกินได้              ตั้งไว้          ๕๐๐  บาท 
 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการผักสวนครัว รั้วกินได้ จ านวน  ๕๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธ์ที่ ๑ 

๒.๑.๓ โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน               ตั้งไว้     ๒๕,๐๐๐  บาท  
เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กดี   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ที่รัฐจัดสรรให้ อบต.เพ่ือตั้งงบประมาณให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  กลยุทธ์ที่ ๑ 

๒.๑.๔ โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านการศึกษาปฐมวัย(กิน กอด เล่น เล่า            ตั้งไว้     ๒๐,๐๐๐  บาท  
เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กดี   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ที่รัฐจัดสรรให้ อบต.เพ่ือตั้งงบประมาณให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  กลยุทธ์ที่ ๑ 

๒.๑.๕  ค่าสาธารณูปโภค  เชน่ ค่าน้ าประปา  ค่าไฟฟ้า         ตั้งไว้        ๔,๐๐๐  บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ าประปา  ค่าไฟฟ้า       จ านวน  ๔,๐๐๐  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  กลยุทธ์ที่ ๑ 
       ๒.๒  กลยุทธ์การส่งเสรมิให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก                    ตั้งไว้รวม จ านวน  ๒,๐๐๐   บาท     แยกเป็น 

๒.๒.๑ โครงการวันเด็กแห่งชาติ               ตั้งไว้        ๒,๐๐๐  บาท  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการวันเด็กแห่งชาติ  จ านวน  ๒,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธ์ที่  ๒ 
        ๒.๓  กลยุทธ์การส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ                       ตั้งไว้รวม    จ านวน  ๕๐๐บาท      แยกเป็น 

๒.๓.๑ โครงการโลกสีเขียว               ตั้งไว้          ๕๐๐  บาท  



- ๑๙ - 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการโลกสีเขียว  จ านวน  ๕๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธ์ที่  ๓ 
              ๒.๔  กลยุทธ์การส่งเสริมคุณธรรม – จริยธรรม     ตั้งไว้รวม     จ านวน  ๕๐๐บาท     แยกเป็น 

 ๒.๔.๑ โครงการธรรมะเล็กจูงเด็กเข้าวัด                       ตั้งไว้          ๕๐๐  บาท  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการธรรมะเล็กจูงเด็กเข้าวัด   จ านวน  ๕๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ กลยุทธ์ที่  ๔ 
๓. ยุทธศาสตร์การด้านการสง่เสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชน   ตั้งไว้รวมจ านวน  ๑,๕๐๐   บาท   แยกเป็น 
      ๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมให้สังคมท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง       ตั้งไว้รวม จ านวน  ๕๐๐บาท       แยกเป็น 

๓.๑.๑ โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก                              ตั้งไว้     ๕๐๐  บาท  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก  จ านวน  ๕๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กลยุทธ์ที่ ๑ 
       ๓.๒ กลยุทธ์การส่งเสรมิการรักถิ่นและชุมชน                  ตั้งไว้รวม จ านวน  ๕๐๐บาท       แยกเป็น 

๓.๒.๑ โครงการวันส าคัญ                              ตั้งไว้     ๕๐๐  บาท  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการวันส าคัญ  จ านวน  ๕๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กลยุทธ์ที่ ๒ 

๓.๒.๒ โครงการวันแซนโฎนตา                              ตั้งไว้     ๕๐๐  บาท  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการแซนโฎนตาวันส าคัญ  จ านวน  ๕๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ กลยุทธ์ที่ ๒ 
๔. ยุทธศาสตร์การด้านการสง่เสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม    ตั้งไว้รวมจ านวน  ๑,๐๐๐   บาท   แยกเป็น 
      ๔.๑ กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของคณะกรรมการฯ ตั้งไว้รวม จ านวน  ๕๐๐บาท   แยกเป็น 

๔.๑.๑ โครงการประชุมคณะกรรมการฯ                   ตั้งไว้     ๕๐๐  บาท  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการประชุมคณะกรรมการฯ  จ านวน  ๕๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ กลยุทธ์ที่ ๑ 
       ๔.๒ กลยุทธ์การส่งเสรมิให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม                           ตั้งไว้รวม จ านวน  ๕๐๐  บาท แยกเป็น 

๔.๒.๑ โครงการประชุมผู้ปกครอง                    ตั้งไว้   ๕๐๐   บาท  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการประชุมผู้ปกครอง     จ านวน  ๕๐๐ บาท      ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ กลยุทธ์ที่ ๒ 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความพร้อมของสื่อการเรียนการสอนฯ  ตั้งไว้รวมจ านวน   ๑๔๕,๑๐๐บาท แยกเป็น 
        ๕.๑  การจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้    ตั้งไว้รวม จ านวน  ๑๔๑,๑๐๐บาท แยกเป็น 

๕.๑.๑  โครงการจัดหาวัสดุ สือ่การเรียนการสอน                ตั้งไว้  ๑๔๑,๑๐๐บาท 



- ๒๐ - 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการจัดหาวัสดุ สื่อการเรียนการสอน จ านวน  ๑๔๑,๑๐๐  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ที่รัฐ
จัดสรรให้เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป   ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )  ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
กลยุทธ์ที่ ๑ 

๕.๑.๒  โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของศูนย์ฯ    ตั้งไว้    ๒,๐๐๐ บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของศูนย์ฯ จ านวน  ๒,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ กลยุทธ์ที่ ๑ 

 
๕.๑.๓  โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพฯตั้งไว้   ๒,๐๐๐  บาท 

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างฯ จ านวน  ๒,๐๐๐  บาท ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ )ยุทธศาสตร์ที่๕ กลยุทธ์ที่ ๑ 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอาคาร สถานที่และสภาพแวดล้อม  ตั้งไว้รวมจ านวน         ๔,๐๐๐บาท   แยกเป็น 
   ๖.๒ การส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม                                     ตั้งไว้รวม จ านวน  ๔,๐๐๐  บาท แยกเป็น 

๖.๒.๑  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์        ตั้งไว้  ๔,๐๐๐   บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์   จ านวน  ๔,๐๐๐  บาท   ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี ( พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ) ยุทธศาสตร์ที่ ๖  กลยุทธ์ที่ ๒ 

๑. สถานศึกษาเสนอร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณให้คณะกรรมการสถานศึกษา / คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๒. สถานศึกษาเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษาท่ีผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษา / คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา / หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษา 

๓. สถานศึกษาเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษาท่ีผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษา / คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และผู้อ านวยการสถานศึกษา / หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กได้ประกาศใช้แล้ว  ให้ส านัก / กอง / ส่วนการศึกษา  เพ่ือทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๑ - 

 
 
 
 
 
 
 

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบ 

เรื่อง แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบ 

************************* 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบ ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์   ได้

ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพ่ือเป็นกลยุทธ์การพัฒนาและเป็นการจัดเตรียมโครงการ

การพัฒนาต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กบ้านท านบองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 
 

ดังนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติสภาอบต.และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.

๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ ได้จัดท าแผนประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดย

ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบ ครั้งที่ ๔  / ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ 

และโดยการอนุมัติของหัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบ 

  

 
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

 
ประกาศ      ณ      วันที่  ๗  กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๐ 

 
  
 
 

       (นางสาวกัญญาณัฐ  ชื่นชม) 
        หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบ 

 



- ๒๒ - 

การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณเป็นแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่ใช้ปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณนั้น ๆ (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่  ๑  ตุลาคมของทุกปี  ถึง  วันที่  ๓๐  กันยายน ของปีถัดไป) ซึ่งเป็นแผนการ
ใช้จ่ายเงินที่จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไป
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 เนื่องจากแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณเป็นแผนการใช้จ่าย เงินของสถานศึกษา  ดังนั้นการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณจึงมีข้ันตอน ดังนี้ 

๑. สถานศึกษาคัดเลือกโครงการ / กิจกรรมจากแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีของสถานศึกษาโดยคัดเลือกเองเฉพาะ
โครงการ / กิจกรรมที่ใช้จ่ายเงินจากรายได้หรือรายได้สะสมของสถานศึกษา และด าเนินการระหว่าง   วันที่ ๑ ตุลาคม
ของปีหนึ่ง  ไปจนถึง วันที่ ๓๐ กันยายนของปีถัดไป  มาจัดท าเป็นร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  กล่าวคือ  
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณจะเป็นแผนการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาที่รวบรวมเอาทุกโครงการ / กิจกรรมใน
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีของสถานศึกษาที่ใช้จ่ายจากเงินรายได้หรือเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา  และด าเนินการ
ระหว่างปีงบประมาณนั้น ๆ ดังนั้นทุกโครงการ / กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณจะต้องเป็นโครงการที่
ใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาและเป็นโครงการที่มาจากแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีของสถานศึกษา  ซึ่งด าเนินการระหว่าง
ปีงบประมาณนั้น 

 



- ๒๓ - 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

ของ 
 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์

อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
  จังหวัดสุรินทร ์

 



- ๒๔ - 

 

 
   

 
 
 
 
 

 
 
 
 



- ๒๕ - 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 

อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร ์
  



- ๒๖ - 

 

 
รายการ/โครงการ รายได้ เงินอุดหนุนทั่วไป งบประมาณ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน - - - 
กลยุทธ์การส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียน - - - 
       ๑.  โครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็ก - ๔๐๖,๗๐๐ ๔๐๖,๗๐๐ 
       ๒.  โครงการผักสวนครัวรั้วกินได้ ๕๐๐ - ๕๐๐ 
       ๓.  โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน  ๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ 
       ๔.  โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านการศึกษาปฐมวัย(กิน กอด เล่น เล่า)  ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ 
       ๕.  ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้า ๔,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ 
กลยุทธ์การส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออก - - - 
      ๑.  โครงการวันเด็กแห่งชาติ ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ 
กลยุทธ์การอนุรักษ์ธรรมชาติ - - - 
      ๑.  โครงการโลกสีเขียว ๕๐๐ - ๕๐๐ 
กลยุทธ์การส่งเสริมคุณธรรม – จริยธรรมของผู้เรียน - - - 
      ๑.  โครงการธรรมะเล็กจูงเด็กเข้าวัด ๕๐๐ - ๕๐๐ 
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมความภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชน - - - 
กลยุทธ์การส่งเสริมให้สังคมท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง - - - 
       ๑. โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก ๕๐๐ - ๕๐๐ 
กลยุทธ์การส่งเสริมการรักท้องถิ่นและชุมชน - - - 

๑. โครงการวันส าคัญ ๕๐๐ - ๕๐๐ 
๒. โครงการแซนโฏนตา ๕๐๐ - ๕๐๐ 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม - - - 
กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของคณะกรรมการฯ - - - 
      ๑.  โครงการประชุมคณะกรรมการฯ ๕๐๐ - ๕๐๐ 
กลยุทธ์การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม - - - 

๑.  โครงการประชุมผู้ปกครอง ๕๐๐ - ๕๐๐ 
๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความพร้อมของสื่อการเรียนฯ - - - 
กลยุทธ์การจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ - - - 

๑. โครงการจัดหาวัสดุ สื่อการเรียนการสอน - ๑๔๑,๑๐๐ ๑๔๑,๑๐๐ 

สรุปการใช้จา่ยเงิน 



- ๒๗ - 

๒. โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของศูนย์ฯ ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ 
๓. โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ฯ ๒,๐๐๐ - ๒,๐๐๐ 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม - - - 
กลยุทธ์การส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม - - - 
  ๑.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ๔,๐๐๐ - ๔,๐๐๐ 

รวม ๑๘,๐๐๐ ๕๙๒,๘๐๐ ๖๑๐,๘๐๐ 

 
 
 
  



- ๒๘ - 

 

 
 
 

ภาคผนวก 
  



- ๒๙ - 

แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท านบ 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 

อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 


