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 ส่วนที่ ๑ 

ค าแถลงประกอบการแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

ของ 

 

    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 

อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร ์
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ค าแถลงแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

ประกอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เรียน  ประธานกรรมการ ฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์ 

บัดนี้ถึงเวลาทีค่ณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์ จะได้เสนอร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อคณะกรรมการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กบ้านเทนมีย์ จึงขอแถลงให้ท่านประธานและกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง 

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  ทั้งส้ิน    จ านวน        ๓๖๐,๐๖๘.๐๙   บาท 

๑.๑.๒  เงินรายได้สะสม  ทั้งสิ้น    จ านวน         ๒๕๖,๔๔๙.๒๔  บาท 
๒. การบริหารงบประมาณในปีท่ีผ่านมา( ๒๕๕๙) และปีปัจจุบัน 
    ๒.๑ รายรับจริง ท้ังสิ้น     จ านวน         ๔๐๔,๔๖๘.๐๙   บาท 
 ๒.๑.๑ รายได้ที่จัดหาเอง     จ านวน           ๑๐,๒๖๘.๐๙   บาท   

        ๑) เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษาโดยเฉพาะ             จ านวน       ๙,๒๐๐        บาท 
        ๒) เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา   จ านวน         ๑,๐๖๘.๐๙    บาท 
๒.๒.๒  รายได้ที่ อบต.ตั้งงบประมาณให้ และเงินที่ได้รับจาก  จ านวน          ๓๙๔,๒๐๐      บาท 
 เงินอุดหนุน 

๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้ อบต.    จ านวน             ๓๐๒,๔๐๐      บาท 
เพ่ือตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา 

๒) เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารการศึกษา จ านวน      ๙๑,๑๐๐      บาท 
(ค่าจัดการเรียนการสอนฯ) 

    ๒.๒  รายจ่ายจริง ทั้งสิ้น จ านวน        ๓๐๑,๒๔๔.๑๔      บาท 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาผู้เรียน   จ านวน         ๒๒๐๘๔๖.๓๒      บาท 
                    ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความพร้อม 
  ของสื่อการเรียนการสอน และแหล่งเรียนรู้              จ านวน           ๗๘๔๐๑.๘๒       บาท  
  ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมจ านวน     จ านวน              ๑,๙๙๖   บาท 
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๒.๑ รายได ้

รายได้ 
รับจริง  

ปี ๒๕๕๙ 
ประมาณการปี 

๒๕๖๑ 
หมายเหตุ 

ก. รายได้ที่จัดหาเอง 
          ๑) เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษาโดยเฉพาะ 
          ๒) เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้ 
ข.รายได้ที ่ อบต. ตั้งงบประมาณให้และเงินที่ได้รับจากเงิน
อุดหนุน 

๑) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้  อบต. เพ่ือ ต้ัง
งบประมาณให้สถานศึกษา  
๑.๑ เงินสนับสนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
๑.๒  ค่าพัฒนาบุคลากร 

        ๑.๓  สนับสนุนค่าใช้จา่ยบริหารการศึกษา 
               (ค่าจัดการเรียนการสอนฯ)  
        ๑.๔  สนับสนุนค่าใช้จา่ยโครงการส่งเสริม 
               สุขภาพเด็กด ี
           ๑.๔.๑ โครงการส่งเสริมช่องปากในเด็กเล็กและ 
                   เด็กวัยก่อนเรียน  
           ๑.๔.๒ โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านการศึกษา  
                    ปฐมวัย (กิน กอด เล่น เล่า) 
 

 
๙,๒๐๐        

๑,๐๖๘.๐๙ 
        

 
 
 

๓๐๒,๔๐๐ 
  

 
- 

          ๙๑,๘๐๐ 
 

- 
 

- 
 

- 

 
๑๐,๖๐๐ 

๑,๒๐๐ 
 
 

 
 

๒๕๙,๗๐๐ 
                   - 
             

 - 
๙๐,๑๐๐ 

 
๓๐,๐๐๐ 

 
๑๕,๐๐๐ 

 
๑๕,๐๐๐ 

 

รวมรายได้ท้ังสิ้น ๔๐๔,๔๖๘.๐๙   ๓๙๑,๖๐๐  
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๒.๒ รายจ่ายตามยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ 
จ่ายจริง 
ปี ๒๕๕๙ 

งบประมาณ 
ปี ๒๕๖๑ 

หมายเหตุ 

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพคร ู
  ๑.๑ กลยุทธ์การจัดหาครูให้เหมาะสมและเพียงพอเพียงพอต่อ
อัตราส่วนเด็ก 
  ๑.๒ กลยุทธ์การพัฒนาและและส่งเสริมครูให้มีคุณลักษณะความ
เป็นครู 
๒) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาผู้เรียน 
  ๒.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียน 
  ๒.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมผู้เรียนกล้าแสดงออก 
  ๒.๓ กลยุทธ์การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๒.๔ กลยุทธ์การส่งเสริมคุณธรรมของผู้เรียน 
๓) ยุทธ์ศาสตร์ ด้านการส่งเสริมความภูมิใจในความเป็นท้องถิ่น 
  ๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง 
  ๓.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมการรักท้องถิ่น 
๔) ยุทธ์ศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
สนับสนุนทุกภาคส่วน 
  ๔.๑ กลยุทธ์การพัฒนาและการส่งเสริมความเข้มแข็งของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 
  ๔.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมสนับสนุน และ
พัฒนาการศึกษา 
๕) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความพร้อมของสื่อการเรียนการ
สอนและแหล่งเรียนรู้ 
  ๕.๑ กลยุทธ์การจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแหล่ง
เรียนรู้ 
๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
  ๖.๑ กลยุทธ์การพัฒนามาตรฐานอาคารเรียน 
  ๖.๒ กลยุทธ์การส่งเสริม และรักษาสิ่งแวดล้อม 

- 
                  - 

      
- 

 
๒๒๐,๘๔๖.๓๒ 
๒๒๐,๘๔๖.๓๒ 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
 

๗๘,๔๐๑.๘๒ 
 

๗๘,๔๐๑.๘๒ 
 

๑,๙๙๖ 
๑,๕๙๖ 

๔๐๐ 
                                         

- 
- 

 
                     - 
 
         ๒๙๔,๒๐๐ 
         ๒๘๙,๗๐๐ 

๑,๕๐๐ 
           ๑,๕๐๐ 

๑,๕๐๐ 
๒,๘๐๐ 
๑,๘๐๐ 
๑,๐๐๐ 
๓,๐๐๐ 

 
๑,๐๐๐ 

 
๒,๐๐๐ 

 
๙๐,๑๐๐ 

 
๙๐,๑๐๐ 

 
๑,๕๐๐ 

- 
๑,๕๐๐ 

 

 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น ๓๐๑,๒๔๔.๑๔ ๓๙๑,๖๐๐  
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ส่วนที่ ๒ 

แผนปฏิบัติการ 

 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ของ 
 

 

     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 

อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร ์
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ส่วนที่  ๒ 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
หลักการ 

รายจ่ายท้ังสิ้น                             ยอดรวม  ๓๙๑,๖๐๐ บาท 
แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้ 
๑) ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพคร ู    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น        -    บาท 
  ๑.๑ กลยุทธ์การจัดหาครูให้เหมาะสมและเพียงพอเพียงพอต่ออัตราส่วนเด็ก  เป็นเงิน  -   บาท 
  ๑.๒ กลยุทธ์การพัฒนาและและส่งเสริมครูให้มีคุณลักษณะความเป็นครู  เป็นเงิน  -   บาท 
๒) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาผู้เรียน     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๙๔,๒๐๐ บาท 
  ๒.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียน     เป็นเงิน     ๒๘๙,๗๐๐ บาท 
  ๒.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมผู้เรียนกล้าแสดงออก     เป็นเงิน        ๑,๕๐๐   บาท 
  ๒.๓ กลยุทธ์การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ    เป็นเงิน        ๑,๕๐๐   บาท 
  ๒.๔ กลยุทธ์การส่งเสริมคุณธรรมของผู้เรียน     เป็นเงิน        ๑,๕๐๐   บาท 
๓) ยุทธ์ศาสตร์ ด้านการส่งเสริมความภูมิใจในความเป็นท้องถิ่น  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น       ๒,๘๐๐ บาท 
  ๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง     เป็นเงิน        ๑,๘๐๐   บาท 
  ๓.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมการรักท้องถิ่น      เป็นเงิน        ๑,๐๐๐   บาท 
๔) ยุทธ์ศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนทุกภาคส่วน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐ บาท 
  ๔.๑ กลยุทธ์การพัฒนาและการส่งเสริมความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นเงิน        ๑,๐๐๐   บาท 
  ๔.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมสนับสนุน และพัฒนาการศึกษา เป็นเงิน        ๒,๐๐๐   บาท 
๕) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความพร้อมของสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๐,๑๐๐ บาท 
  ๕.๑ กลยุทธ์การจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้   เป็นเงิน        ๙๐,๑๐๐ บาท 
๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๐ บาท 
  ๖.๑ กลยุทธ์การพัฒนามาตรฐานอาคารเรียน     เป็นเงิน         -      บาท 
  ๖.๒ กลยุทธ์การส่งเสริม และรักษาสิ่งแวดล้อม     เป็นเงิน          ๑,๕๐๐   บาท 
ประชาชนให้ได้รับความสะดวก  รวดเร็ว และครอบคลุม 

เหตุผล 
เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก และคณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ตลอดปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงเสนอร่างแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านเทนมีย ์ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์ 

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

โดยที่เป็นการสมควรจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ อาศัยอ านาจ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษา  สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๙ จึงจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย ์  ดังนี้ 

ข้อ ๑ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณนี้ เรียกว่า แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ข้อ ๒ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น ๓๘๑,๖๐๐ บาท โดยแยก 

รายละเอียดตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ดังนี้ 
๑) ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพคร ู    รวมเป็นเงินทั้งสิ้น        -    บาท 
  ๑.๑ กลยุทธ์การจัดหาครูให้เหมาะสมและเพียงพอเพียงพอต่ออัตราส่วนเด็ก  เป็นเงิน  -   บาท 
  ๑.๒ กลยุทธ์การพัฒนาและและส่งเสริมครูให้มีคุณลักษณะความเป็นครู  เป็นเงิน  -   บาท 
๒) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาผู้เรียน     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๙๔,๒๐๐ บาท 
  ๒.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียน     เป็นเงิน     ๒๘๙,๗๐๐ บาท 
  ๒.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมผู้เรียนกล้าแสดงออก     เป็นเงิน        ๑,๕๐๐   บาท 
  ๒.๓ กลยุทธ์การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ    เป็นเงิน        ๑,๕๐๐   บาท 
  ๒.๔ กลยุทธ์การส่งเสริมคุณธรรมของผู้เรียน     เป็นเงิน        ๑,๕๐๐   บาท 
๓) ยุทธ์ศาสตร์ ด้านการส่งเสริมความภูมิใจในความเป็นท้องถิ่น  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น       ๒,๘๐๐ บาท 
  ๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง     เป็นเงิน        ๑,๘๐๐   บาท 
  ๓.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมการรักท้องถิ่น      เป็นเงิน        ๑,๐๐๐   บาท 
๔) ยุทธ์ศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนทุกภาคส่วน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐ บาท 
  ๔.๑ กลยุทธ์การพัฒนาและการส่งเสริมความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นเงิน        ๑,๐๐๐   บาท 
  ๔.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมสนับสนุน และพัฒนาการศึกษา เป็นเงิน        ๒,๐๐๐   บาท 
๕) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความพร้อมของสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๐,๑๐๐ บาท 
  ๕.๑ กลยุทธ์การจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้   เป็นเงิน        ๙๐,๑๐๐ บาท 
๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๐ บาท 
  ๖.๑ กลยุทธ์การพัฒนามาตรฐานอาคารเรียน     เป็นเงิน         -      บาท 
  ๖.๒ กลยุทธ์การส่งเสริม และรักษาสิ่งแวดล้อม     เป็นเงิน          ๑,๕๐๐   บาท 
ประชาชนให้ได้รับความสะดวก  รวดเร็ว และครอบคลุม 



- ๘ - 

ข้อ ๔  การเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   (ลงนาม) 
(นางสาวกัญญาณัฐ   ชื่นชม ) 

                                                      ต าแหน่ง หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 



- ๙ - 

 

ส่วนที่ ๓ 

 

 

รายละเอียดประกอบแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

ของ 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 

อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

 

 

- ประมาณการรายได้ 

- รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

- รายละเอียดรายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
 



- ๑๐ - 

 
 
 

ประมาณการรายได้ของสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
ประมาณการรายได้               รวมทั้งสิ้น ๓๙๑,๖๐๐  บาท 

ก. รายได้ที่จัดหาเอง 
๑. เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษาโดยเฉพาะ    จ านวน  ๑๐,๖๐๐  บาท 

ค าชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากได้รับงบประมาณสูงกว่าประมาณการของปีที่แล้ว 
๒.  เงินจากผลที่เกิดจากเงินรายได้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์   จ านวน     ๑,๒๐๐   บาท      

ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากมีเงินฝากธนาคารเพ่ิมข้ึน 
      ข.  รายได้ที ่ อบต. ตั้งงบประมาณให้ และเงินท่ีได้จากเงินอุดหนุน 
          ๑.  เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้  อบต.  เพ่ือตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา จ านวน  ๓๖๙,๘๐๐  บาท 
               ๑.๑ เงินสนับสนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จ านวน  ๒๕๙,๗๐๐  บาท  ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากมีจ านวนนักเรียนเพ่ิมขึ้น 
               ๑.๒ สนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารการศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)        จ านวน ๙๐,๑๐๐   บาท ค าชี้แจง  
ประมาณการสูงกว่าปีที่ผ่านมา  เนื่องจากจ านวนนักเรียนเพ่ิมข้ึน 
       ๑.๓  สนับสนุนค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กดี       จ านวน  ๓๐,๐๐๐   บาท ค าชี้แจง
ประมาณการไว้มากกว่าปีที่แล้ว 
  ๑.๓.๑ โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กในก่อนวัยเรียน จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท 
  ๑.๓๒ โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านการศึกษาปฐมวัย(กิน กอด เล่น เล่า) จ านวน ๑๕,๐๐๐ บาท 
    
 

........................................................... 

 

 

 

 

 

 



- ๑๑ - 

 

รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

 

๒)  ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาผู้เรียน 
      ๒.๑ แนวทางการส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียน 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือส่งเสริมภาวะโภชนาการและพัฒนาการของเด็กให้มีความเหมาะสม 
งานที่ท า 

๑. จัดอาหารกลางวัน มีโภชนาการครบ ๕ หมู่กับเด็ก 
๒. จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กเล็กให้เหมาะสมกับวัย 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์ ต าบลเทนมีย์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

โครงการ/กิจกรรม 
จ่ายจริง ปี 

๒๕๕๙ 
ประมาณการ 

ปี ๒๕๖๑ 
หมายเหตุ 

 
โครงการอาหารกลางวันส ารับเด็ก ๒๒๐,๘๔๖.๓๒ ๒๕๙,๗๐๐  
โครงการส่งเสริมช่องปากในเด็กเล็กและเด็กวัยก่อน
เรียน 

- ๑๕,๐๐๐  

โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านการศึกษาปฐมวัย
(กิน กอด เล่น เล่า) 

- ๑๕,๐๐๐  

รวม ๒๒๐,๘๔๖.๓๒ ๒๘๙,๗๐๐  
 
 ๒.๒ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมผู้เรียนให้กล้าแสดงออก 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ ความคิดริเริ่มสร้างและจินตนาการให้เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออกในทางที่ดีและ      
เหมาะสมกับวัย 
งานที่ท า 
 ๑. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะกล้าคิดกล้าแสดงออก เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง 
 
 
 
 



- ๑๒ - 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์ ต าบลเทนมีย์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

โครงการ/กิจกรรม 
จ่ายจริง ปี 

๒๕๕๙ 
ประมาณการ 

ปี ๒๕๖๑ 
หมายเหตุ 

 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ - ๑,๐๐๐  
โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของเด็กเล็ก - ๕๐๐  

รวม - ๑,๕๐๐  
 
 ๒.๓ แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
งานที่ท า 
  ๑. ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองในชุมชน ในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์ ต าบลเทนมีย์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

โครงการ/กิจกรรม 
จ่ายจริง ปี 

๒๕๕๙ 
ประมาณการ 

ปี ๒๕๖๑ 
หมายเหตุ 

 
โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม - ๑,๕๐๐  

รวม - ๑,๕๐๐  
 
 ๒.๔ แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมคุณธรรมของผู้เรียน 
วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความซื่อสัตย์สุจริต 
  ๒. เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความกตัญญู กตเวทีต่อพ่อแม่ ครูและผู้มีพระคุณ 
  ๓.  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
  ๔.   เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักประหยัดอดออม รู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 
งานที่ท า 
  ๑. จัดกิจกรรมปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้เรียน เช่น เรื่องระเบียบวินัยในตนเอง ความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ หลักธรรมเบื้องต้นทางศาสนา ทั้งความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวที เมตตากรุณา ความเสียสละ 
การประหยัด 
 
 
 



- ๑๓ - 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์ ต าบลเทนมีย์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

โครงการ/กิจกรรม 
จ่ายจริง ปี 

๒๕๕๙ 
ประมาณการ 

ปี ๒๕๖๑ 
หมายเหตุ 

 
โครงการธรรมมะเล็กจูงเด็กเข้าวัด - ๑,๕๐๐  

รวม - ๑,๕๐๐  
 
๓)  ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมความภูมิใจในความเป็นท้องถิ่น 
     ๓.๑ แนวทางการส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
งานที่ท า 

 ๑. มีการระดมใช้ทรัพยากรในชุมชนอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในลักษณะ “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมกันแก้ไข
ปัญหาต่างๆเพ่ือส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์ ต าบลเทนมีย์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

โครงการ/กิจกรรม 
จ่ายจริง ปี 

๒๕๕๙ 
ประมาณการ 

ปี ๒๕๖๑ 
หมายเหตุ 

 
โครงการแข่งกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ๑,๐๐๐  
โครงการประชุมผู้ปกครอง - ๘๐๐  

รวม - ๑,๘๐๐  

 
     ๓.๒ แนวทางการส่งเสริมการรักท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ประเพณี  สืบสานวัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่นในชุมชน 
งานที่ท า 
 ๑. จัดกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
 ๒. จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนให้กับเด็ก 
 ๒. จัดหาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เด็กได้ศึกษาและได้เรียนรู้ 
 
 
 



- ๑๔ - 

 

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์ ต าบลเทนมีย์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

โครงการ/กิจกรรม 
จ่ายจริง ปี 

๒๕๕๙ 
ประมาณการ 

ปี ๒๕๖๑ 
หมายเหตุ 

 
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน - ๕๐๐  
โครงการประเพณีแซนโฎนตา - ๕๐๐  

รวม - ๑,๐๐๐  
 
 
๔)  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนทุกภาคส่วน 
     ๔.๑ แนวทางการพัฒนาและการส่งเสริมความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมทางการศึกษากับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยหลักการน าเอากิจกรรม
ของชุมชนเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนแบบบูรณาการ ด้วยการประสานความรู้สึกท่ีดีต่อกัน และเปิดโอกาสให้
ผู้ปกครองและชุมชนหรือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เข้ามามีส่วนร่วมบริหารงานทางการศึกษาของโรงเรียนใน
ด้านต่างๆ 
งานที่ท า 
 ๑. คัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ๒.จัดประชุมและวางแผนการด าเนินงานร่วมกันอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์ ต าบลเทนมีย์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

โครงการ/กิจกรรม 
จ่ายจริง ปี 

๒๕๕๙ 
ประมาณการ 

ปี ๒๕๖๑ 
หมายเหตุ 

 
โครงการศึกประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา - ๑,๐๐๐  

รวม - ๑,๐๐๐  

 
     ๔.๒  แนวทางการส่งเสริมทุกภาส่วนมีส่วนร่วมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการพัฒนาครอบคลุมทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. เพ่ือส่งเสริมกระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในลักษณะ “ร่วมคิด ร่วมท า และร่วมเรียนรู้” 
งานที่ท า 
 ๑. เปิดโอกาสให้ประชาชน ชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียน 
 ๒. ร่วมกันคิดเห็น การวางแผน การด าเนินการและแก้ไขปัญหา ตลอดจนควบคุมก ากับ ติดตามและประเมินผล    
               เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
 ๓. ปฏิบัติตามแผนการด าเนินงานที่วางไว้ 



- ๑๕ - 

 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์ ต าบลเทนมีย์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

โครงการ/กิจกรรม 
จ่ายจริง ปี 

๒๕๕๙ 
ประมาณการ 

ปี ๒๕๖๑ 
หมายเหตุ 

 
โครงการควบคุมตรวจสอบคุณภาพการศึกษา - ๑,๐๐๐  
โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือขอ
ประกันภายนอก 

- ๑,๐๐๐  

รวม - ๒,๐๐๐  
 
 
๕)  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านความพร้อมพร้อมของสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ 
     ๕.๑ แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการจัดหาวัสดุสื่อการเรียนการสอน 

๑. เพ่ือให้มีแหล่งเรียนรู้ สื่อหรือกิจกรรมทีเ่พียงพอและเหมาะสมส าหรับเด็ก 
งานที่ท า 

๑. ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลายและกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก 
๒. จัดหาสื่อการเรียนการสอน 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์ ต าบลเทนมีย์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

โครงการ/กิจกรรม 
จ่ายจริง ปี 

๒๕๕๙ 
ประมาณการ 

ปี ๒๕๖๑ 
หมายเหตุ 

 
โครงการจัดหาวัสดุ สื่อการเรียนการเรียนการสอน ๗๘,๔๐๑.๘๒ ๙๐,๑๐๐  

รวม ๗๘,๔๐๑.๘๒ ๙๐,๑๐๐  
 
๖)  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
     ๖.๑ แนวทางการส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานอาคารเรียน 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. เพ่ือจัดหาวัสดุ, อุปกรณ์ ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง ที่มีความทันสมัยและไว้ใช้ในศูนย์ฯเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน 
การปฏิบัติงาน 
งานที่ท า 
 ๑. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้างที่ทันสมัยไว้ใช้ศูนย์ฯ 
 ๒. จดัการดูแลรักษาซ่อมแซมสิ่งของที่มีค่าของศูนย์ เพ่ือน ามาใช้งานให้มีประสิทธิภาพ 
 



- ๑๖ - 

 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์ ต าบลเทนมีย์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

โครงการ/กิจกรรม 
จ่ายจริง ปี 

๒๕๕๙ 
ประมาณการ 

ปี ๒๕๖๑ 
หมายเหตุ 

 
โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

๘๕๐ -  

ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ าประปา  ค่าไฟฟ้า ๗๔๖ -  
รวม ๑,๕๙๖ -  

 
     ๖.๒ แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และรักษาสิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้ผู้ปกครอง เด ็กนักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ในการช่วยกันดูและพัฒนาศูนย์ 
              พัฒนาเด็กเล็กร่วมกัน 
 ๒. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดข้ึนในตัวเด็ก 
 ๓. เพ่ือให้เด็กได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมปัจจุบัน 
งานที่ท า 

๑. จัดกิจกรรมให้เด็กได้สัมผัสหรือเรียนรู้ถึงวัฒนธรรม ประเพณี สิ่งแวดล้อมในชุมชน 
๒. จัดกิจกรรมทีใ่ห้ผู้ปกครองและชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์ ต าบลเทนมีย์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

โครงการ/กิจกรรม 
จ่ายจริง ปี 

๒๕๕๙ 
ประมาณการ 

ปี ๒๕๖๑ 
หมายเหตุ 

 
โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔๐๐ ๑,๕๐๐  

รวม ๔๐๐ ๑,๕๐๐  
 
 

 
 
 
 
 
 



- ๑๗ - 

รายละเอียดรายจ่าย 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

****************************** 
รายจ่ายท้ังสิ้น  ตั้งไว้รวม  ๓๙๑,๖๐๐ บาท  แยกเป็น 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาผู้เรียน  ตั้งไว้รวมจ านวน  ๒๙๔,๒๐๐  บาท  แยกเป็น 
    ๒.๑ แนวทางการส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียน  ตั้งไว้รวม  ๒๘๙,๗๐๐  บาท  แยกเป็น 
 ๒.๑.๑ โครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็ก       ตั้งไว้  ๒๕๙,๗๐๐บาท 
 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็กจ านวน ๕๓  คนๆ ละ ๒๐ บาท /คน/วัน จ านวน ๒๔๕ วัน ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ที่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือตั้งงบประมาณให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ป(ีพ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ )  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  แนวทางท่ี ๑ 
 ๒.๑.๒ โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน ตั้งไว้  ๑๕,๐๐๐  บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กเล็กและเด็กวัยก่อนเรียน   จ านวน  ๑๕.๐๐๐  บาท  ตั้งจ่ายจาก
เงินรายได้ที่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือตั้งงบประมาณให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษาสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ )  ยุทธศาสตร์ที ่๒  แนวทางท่ี ๑ 

๒.๑.๓ โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านการศึกษาปฐมวัย(กิน กอด เล่น เล่า) ตั้งไว้  ๑๕,๐๐๐  บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านการศึกษาปฐมวัย(กิน กอด เล่น เล่า)จ านวน  ๑๕.๐๐๐  บาท  ตั้ง
จ่ายจากเงินรายได้ที่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือตั้งงบประมาณให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ )  ยุทธศาสตร์ที่ ๒  แนวทางท่ี ๑ 
    ๒.๒ แนวทางการส่งเสริมคุณภาพของผู้เรียน    ตั้งไว้รวม  ๑,๕๐๐  บาท  แยกเป็น 
 ๒.๒.๑. โครงการวันเด็กแห่งชาติ     ตั้งไว้  ๑,๐๐๐  บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ  จ านวน ๑,๐๐๐  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางท่ี ๒ 
 ๒.๒.๒ โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของเด็กเล็ก  ตั้งไว้  ๕๐๐  บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของเด็กเล็ก  จ านวน ๕๐๐ บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางท่ี ๒ 
    ๒.๓ แนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   ตั้งไว้  ๑,๕๐๐  บาท   
  ๒.๓.๑ โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม    ตั้งไว้  ๑,๕๐๐ บาท 
เพ่ือเป็นค่าจ่ายตามโครงการจัดนิทรรศการผลงานเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษาสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางท่ี ๓ 
 ๒.๔ แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมของผู้เรียน 
  ๒.๔.๑ โครงการธรรมมะเล็ก จูงเด็กเข้าวัด    ตั้งไว้  ๑,๕๐๐ บาท   
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เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการธรรมมะเล็กจูงเด็กเข้าวัด  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษาสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แนวทางท่ี ๓ 
๓)  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมความภูมิใจในความเป็นท้องถิ่น  ตั้งไว้รวมจ านวน  ๒,๘๐๐ บาท แยกเป็น 
     ๓.๑ แนวทางการส่งเสริมให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง   ตั้งไว้รวมจ านวน  ๑,๘๐๐  บาท แยกเป็น 
 ๓.๑.๑ โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ตั้งไว้      ๑,๐๐๐  บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  ๑,๐๐๐  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ แนวทางท่ี ๑ 
  ๓.๑.๒ โครงการประชุมผู้ปกครอง     ตั้งไว้ ๘๐๐   บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมผู้ปกครอง จ านวน  ๘๐๐  บาท  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ แนวทางท่ี ๑ 
     ๓.๒ แนวทางการส่งเสริมการรักท้องถิ่น     ตั้งไว้รวมจ านวน  ๑,๐๐๐  บาท แยกเป็น 
 ๓.๑.๑ โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน   ตั้งไว้      ๕๐๐  บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน  จ านวน  ๕๐๐  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ แนวทางท่ี ๒ 
 ๓.๑.๒ โครงการประเพณีแซนโฏนตา    ตั้งไว้      ๕๐๐  บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประเพณีแซนโฏนตาจ านวน  ๕๐๐  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ปรากฏ
ในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ แนวทางท่ี ๒ 
๔)  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนทุกภาคส่วน ตั้งไว้รวมจ านวน  ๓,๐๐๐ บาท 
แยกเป็น 
     ๔.๑ แนวทางการพัฒนาและการส่งเสริมความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษา ตั้งไว้จ านวน  ๑,๐๐๐  บาท  
 ๔.๑.๑ โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา   ตั้งไว้      ๑,๐๐๐  บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  จ านวน  ๑,๐๐๐  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที ่ ๔  แนวทางท่ี ๑ 
    ๔.๒ แนวทางการส่งเสริมทกุภาคส่วนมีส่วนร่วมสนับสนุนทุกภาคส่วนและพัฒนาการศึกษา ตั้งไว้  จ านวน  ๒,๐๐๐  
บาท แยกเป็น 
 ๔.๒.๑ โครงการควบคุมตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   ตั้งไว้      ๑,๐๐๐  บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จ านวน ๑,๐๐๐  บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที ่ ๔  แนวทางท่ี ๒ 
 ๔.๒.๒ โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือขอรับประกันภายนอก  ตั้งไว้      ๑,๐๐๐  บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการควบคุมตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเพ่ือขอรับประกันภายนอก จ านวน  ๑,๐๐๐  บาท 
ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
แนวทางท่ี ๒ 
๕)  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านความพร้อมของสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ ตั้งไว้รวมจ านวน  ๙๐,๑๐๐ 
บาท  แยกเป็น 
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     ๕.๑ แนวทางการพฒันาส่งเสริมการจัดหาสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ ตั้งไว้จ านวน  ๙๐,๑๐๐ บาท  
 ๕.๑.๑ โครงการจัดหาวัสดุ สื่อการเรียนการสอน    ตั้งไว้      ๙๐,๑๐๐ บาท  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดหาวัสดุ สื่อการเรียนการสอน จ านวน  ๙๐,๑๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของรัฐที่
จัดสรรให้ อบต. เพื่อเป็นงบประมาณให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ยุทธศาสตร์ที่  ๕  แนวทางท่ี ๑ 
 
๖)  ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้รวมจ านวน    ๑,๕๐๐  บาท  แยกเป็น 
   ๖.๒ แนวทางการส่งเสริมและอนุรักษ์สิงแวดล้อม   ตั้งไว้จ านวน ๑,๕๐๐    บาท 
  ๖.๒.๑  โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม     ตั้งไว้ ๑,๕๐๐    บาท 
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  จ านวน  ๑,๕๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของรัฐที่จัดสรร
ให้ อบต. เพ่ือเป็นงบประมาณให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
ยุทธศาสตร์ที่  ๖  แนวทางท่ี ๒ 
๑. สถานศึกษาเสนอร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณให้คณะกรรมการสถานศึกษา / คณะกรรมการบริหารศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

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

๓. สถานศึกษาเสนอแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของสถานศึกษาท่ีผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษา / คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และผู้อ านวยการสถานศึกษา / หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้
ประกาศใช้แล้ว  ให้ส านัก / กอง / ส่วนการศึกษา  เพื่อทราบ 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 

เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย ์ องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 

----------------------------------- 
 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของ 

สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ข้อ ๙ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์ จึงจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ขึ้นไว้โดยมีมติเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์  เมื่อคราวประชุม 
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์ พิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 
 ๗ กันยายน ๒๕๖๐ และเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วนั้น 
 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์ องค์การบริหารส่นต าบลเทนมีย์ จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์ องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 
  

ทั้งนี้ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่   ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
 

ประกาศ      ณ      วันที่   ๑๔   กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 
  
 

       (นางสาวกัญญาณัฐล    ชื่นชม) 
       ผู้อ านวยการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
 

 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณเป็นแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่ใช้ปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ
นั้น ๆ (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคมของทุกปี  ถึง  วันที่  ๓๐  กันยายน ของปีถัดไป) ซึ่งเป็นแผนการใช้จ่ายเงินที่จัดท า
ขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 เนื่องจากแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณเป็นแผนการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา  ดังนั้นการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณจึงมีขั้นตอน ดังนี้ 

๑. สถานศึกษาคัดเลือกโครงการ / กิจกรรมจากแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของสถานศึกษาโดยคัดเลือกเองเฉพาะ
โครงการ / กิจกรรมที่ใช้จ่ายเงินจากรายได้หรือรายได้สะสมของสถานศึกษา และด าเนินการระหว่าง  วันที่ ๑ ตุลาคมของปี
หนึ่ง  ไปจนถึง วันที่ ๓๐ กันยายนของปีถัดไป  มาจัดท าเป็นร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  กล่าวคือ  แผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณจะเป็นแผนการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษาที่รวบรวมเอาทุกโครงการ / กิจกรรมในแผนพัฒนา
การศึกษาสามปีของสถานศึกษาที่ใช้จ่ายจากเงินรายได้หรือเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา  และด าเนินการระหว่าง
ปีงบประมาณนั้น ๆ ดังนั้นทุกโครงการ / กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณจะต้องเป็นโครงการที่ใช้จ่ายเงิน
ของสถานศึกษาและเป็นโครงการที่มาจากแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของสถานศึกษา  ซึ่งด าเนินการระหว่างปีงบประมาณ
นั้น 

 

 

 
 
 



- ๒๒ - 

แผนแผนปฏิบัติการประจ าปฏิบัติการประจ าปีปี 
งบประมาณ พ.ศ. งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑๒๕๖๑  

‘  
  

  

  

  

  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์  
องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ย์  

อ าเภอเมืองสุรินทร์  อ าเภอเมืองสุรินทร์    จังหวัดสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ 
 
 

 



- ๒๓ - 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๐ 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์  องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 
----------------------------------- 

 อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของ 
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ข้อ ๙ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์ จึงจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขึ้นไว้โดยมีมติเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์  เมื่อคราวประชุม 
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์ พิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 
 ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วนั้น 
 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์ องค์การบริหารส่นต าบลเทนมีย์ จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์ องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 
  

ทั้งนี้ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่   ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙  
 

ประกาศ      ณ      วันที่   ๒๐   กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 
  
 

       (นางสาวกัญญาณัฐ    ชื่นชม) 
       ผู้อ านวยการ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 



- ๒๔ - 

 

บันทึกการให้ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 

...................................................................... 
 ข้าพเจ้า  นายประถม  วรรณตรง  ประธานกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์     ร่วมกับ
คณะกรรมการการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์  ได้พิจารณาเกี่ยวกับร่างแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์  ตามบันทึกการประชุมครั้งที่          ๒ / ๒๕๖๐   ลงวันที่  ๗  กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖๐   แล้วเห็นชอบ  ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์ ใช้แผนพัฒนาการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์ เพ่ือใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์ได้ 
 
 

       ลงชื่อ................................................ 
                                                (นายประถม   วรรณตรง) 

     ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์ 
 
 

      ลงชื่อ............................................... 
         (นางสาวกัญญาณัฐ   ชื่นชม) 

    หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทนมีย์ 
 
 

 

 
 
 
 

 


