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แผนปฏิบัติการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
 
 
 
 

ของ 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
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ส่วนท่ี  1  
 

คําแถลงประกอบแผนปฏิบัติการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
 
 
 
 
 

ของ 
 
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
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คําแถลงแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 
ประกอบแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

เรียน  ประธานกรรมการฯ และกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
 
 บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก จะได้เสนอร่าง
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้น       
ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก จึงขอแถลงให้ท่านประธาน
และกรรมการสถานศึกษาทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง  ตลอดจนหลักการแนวนโยบายการ
ดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ดังต่อไปนี้ 
 

1.สถานการคลัง 
            1.1 งบประมาณรายจ่าย 
        ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2557 สถานศึกษามีสถานะการเงิน 
ดังนี้   
        1.1.1 เงินฝากธนาคาร ท้ังสิ้น    จํานวน......-......... บาท 
        1.1.2 เงินรายได้สะสม ท้ังสิ้น    จํานวน......-......... บาท 
        1.1.3 รายการกันเงินไว ้จํานวน...-..... โครงการ เป็นเงินท้ังสิ้น จํานวน .....-........ บาท 

 

2.การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2557 
            2.1 รายรับจริง ท้ังสิ้น      จํานวน 567,660 บาท 
                 2.1.1 รายได้ท่ีจัดหาเอง     จํานวน  -  บาท 
                        1) เงินท่ีมีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษาโดยเฉพาะ  จํานวน -  บาท 
                        2) เงินท่ีได้จากการรับจ้างและท่ีได้จากการจําหน่ายสิ่งของ จํานวน -  บาท 
                        3) เงินท่ีได้จากการแสดงหรือกิจกรรมต่างๆ  จํานวน - บาท 
                        4) เงินท่ีได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบํารุงการศึกษา จํานวน - บาท 
                        5) เงินท่ีได้จากบุคคลภายนอก เนื่องจากบุคคลนั้น จํานวน -  บาท 
                            ได้รับประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินของ 
                            สถานศึกษา 
                        6) เงินท่ีได้จากการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินหรือ จํานวน  -  บาท 

        เงินผลประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีเกิดจากเงินรายได้ 
          ของสถานศึกษา และจากบุคคลภายนอก 

                        7) เงินดอกผลท่ีเกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา  จํานวน     -  บาท 
                 2.2.2 รายได้ท่ี อบต. ต้ังงบประมาณให้ และเงินท่ีได้รับ จํานวน 487,760 บาท 
                             จากเงินอุดหนุน 
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                   1) เงินท่ีเทศบาลต้ังงบประมาณให้สถานศึกษา  จํานวน    347,760 บาท 
                            จากเงินรายได้ของ อบต. เอง 

              2) เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐจัดสรรให้เทศบาล   จํานวน   140,000 บาท 
                        เพ่ือต้ังงบประมาณให้สถานศึกษา 
              3) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

                (1) เงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด จํานวน   79,900 บาท  
            การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบ 
            การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

            2.2 รายจ่ายจริง ท้ังสิ้น      จํานวน 567,660 บาท 
 

2.1 รายได้ 
 

รายได้ รับจริง 
ปี 2556 

ประมาณการ 
ปี 2557 

หมายเหตุ 

ก. รายได้ท่ีจัดหาเอง 
    1. เงินท่ีมีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษาโดยเฉพาะ 
    2. เงินท่ีได้จากการรับจ้างและท่ีได้จาก 
       การจําหน่ายสิ่งของ 
    3. เงินท่ีได้จากการแสดงหรือกิจกรรมต่างๆ 
    4. เงินท่ีได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบํารุง 
       การศึกษา 
    5. เงินท่ีได้จากบุคคลภายนอก เนื่องจาก 
       บุคคลนั้นได้รับประโยชน์จากการใช้ 
       ทรัพย์สินของสถานศึกษา 

6. เงินท่ีได้จากการจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สิน 
       หรือเงินผลประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีเกิด 
       จากเงินรายได้ของสถานศึกษา และจาก 
         บุคคลภายนอก 

ข. รายได้ท่ี อบต.ตั้งงบประมาณให้ และเงินท่ีได้รับ
จากเงินอุดหนุน 
    1. เงินท่ี อบต.ต้ังงบประมาณให้สถานศึกษา 
จากเงินรายได้ของ อบต. เอง 
       1.1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจําปี 2557 
       1.2 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  
       1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
       1.4 โครงการพิธีรับอนุบัตรของเด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก ประจําปี

0.00 
0.00 
0.00 

 
0.00 
0.00 

 
0.00 

 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.00 
0.00 
0.00 

 
0.00 
0.00 

 
0.00 

 
 
 
 
 
 

567,660 
 

140,000 
 

70,000 
 

20,000 
20,000 
20,000 
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รายได้ รับจริง 
ปี 2556 

ประมาณการ 
ปี 2557 

หมายเหตุ 

การศึกษา พ.ศ.2556 
       1.5 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม 
 2. เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐจัดสรรให้  
อบต. เพ่ือตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา 
       2.1 โครงการอาหารกลางวันให้เด็กเล็กศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก 
       2.2 โครงการอาหารเสริม(นม)        
3. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
       3.1 เงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน 
            การจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล 
            จนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        

 
 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
10,000 

347,760 
 

257,600 
 

90,160 
79,900 
79,900 

รวมรายได้ท้ังส้ิน - 567,660  
 
2.2 รายจ่ายตามยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ่ายจริง 
ปี 2556 

งบประมาณ 
ปี 2557 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  ด้านการพัฒนาผู้เรียน 
๑.1  การส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2  การส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
1.3  การปลูกฝังค่านิยมรักษ์ความเป็นไทย 
1.4  การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย  จิตใจ  
อารมณ์และสังคม 
1.5  การปลูกฝังคุณค่าและความภาคภูมิใจใน
ตนเอง 
1.6  การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
1.7  การดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัย  
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  ด้านการส่งเสริมภาวะ
โภชนาการและสุขอนามัย 
2.1  การเสริมสร้างภาวะโภชนาการเด็ก 
2.2  การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพเด็กปฐมวัย 
2.3  การเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  ด้านอาคารสถานท่ี  สิ่งแวดล้อม 
และความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
3.1  การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกแก่
ผู้รับบริการ 

- 
 
 
 
 
 

 
- 
20,000 
- 
79,900 
 
90,000 
 
- 
- 
 
 
347,760 
- 
- 

 
 

10,000 
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ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ่ายจริง 
ปี 2556 

งบประมาณ 
ปี 2557 

หมายเหตุ 

3.2  การป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อม 
3.3  การพัฒนามาตรฐานอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ 
3.4  การเฝ้าระวังทรัพย์สินของทางราชการ   
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  ด้านบุคลากร 
4.1  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ 
4.2  ส่งเสริมให้มีบุคลากรมีภาวะความเป็นผู้นํา
และผู้ตามท่ีดี 
4.3  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้เป็นท่ียอมรับของ
ผู้ปกครองและชุมชน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านวิชาการ  และกิจกรรมตาม
หลักสูตร 
5.1  การนิเทศ ประเมินผลการใช้หลักสูตร 
5.2  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสม
กับผู้เรียนและท้องถ่ิน 
5.3  ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
สมํ่าเสมอ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ
สนับสนุนทุกภาคส่วน 
6.1  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมสนับสนุน
และพัฒนาการศึกษา 
6.2  ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่ง
บริการชุมชน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ด้านการจัดระบบประกัน
คุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
7.1  จัดทําแผน  ดําเนินการและประเมิน
คุณภาพการศึกษาสมํ่าเสมอ 
7.2  จัดทําระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่องตามระบบวงจร
คุณภาพ PDCA    

- 
- 
 
 
 
20,000 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
- 
 
- 
 

รวมรายจ่ายท้ังสิ้น  567,660  
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ส่วนท่ี 2 
 
 

แผนปฏิบัติการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
 
 
 

ของ 
 
 
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

------------------------------------------------------------ 
หลักการ 

 

รายจ่ายท้ังส้ิน                                ยอดรวม  573,660 บาท 
 

แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนาได้ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  ด้านการพัฒนาผู้เรียน ยอดรวม  201,100  บาท 
  ๑.1  การส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  1.2  การส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
  1.3  การปลูกฝังค่านิยมรักษ์ความเป็นไทย 
  1.4  การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และสังคม 
  1.5  การปลูกฝังคุณค่าและความภาคภูมิใจในตนเอง 
  1.6  การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
  1.7  การดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัย  
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  ด้านการส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัย ยอดรวม  255,294 บาท 

   2.1  การเสริมสร้างภาวะโภชนาการเด็ก 
   2.2  การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพเด็กปฐมวัย 
   2.3  การเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  ด้านอาคารสถานท่ี  ส่ิงแวดล้อม และความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
    ยอดรวม  10,000 บาท 

   3.1  การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ 
   3.2  การป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อม 
   3.3  การพัฒนามาตรฐานอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
   3.4  การเฝ้าระวังทรัพย์สินของทางราชการ   

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  ด้านบุคลากร ยอดรวม  45,000  บาท 
   4.1  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ 
   4.2  ส่งเสริมให้มีบุคลากรมีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี 
   4.3  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้เป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านวิชาการ  และกิจกรรมตามหลักสูตร  ยอดรวม 3,000 บาท 
   5.1  การนิเทศ ประเมินผลการใช้หลักสูตร 
   5.2  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถ่ิน 
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   5.3  ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสมํ่าเสมอ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนทุกภาคส่วน  ยอดรวม - บาท 

   6.1  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษา 
   6.2  ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งบริการชุมชน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ด้านการจัดระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยอดรวม  - บาท 
  7.1  จัดทําแผน  ดําเนินการและประเมินคุณภาพการศึกษาสมํ่าเสมอ 
  7.2  จัดทําระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่องตาม

ระบบวงจรคุณภาพ PDCA  
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เหตุผล 
 

เพ่ือใช้ในการดําเนินงานตามนโยบายของ องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก คณะกรรมการ
สถานศึกษา และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ท่ีได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ตลอด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  จึงเสนอร่างแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เพ่ือกรรมการ
สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก พิจารณาเห็นชอบต่อไป 
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แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็องค์การบริหารส่วนตาํบลกระโทก 

องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
------------------------------- 

 
โดยท่ีเป็นการสมควรจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  อาศัยอํานาจ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2551 ข้อ 9 จึงจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ข้ึนไว้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  ดังนี้ 

ข้อ 1 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณนี้ เรียกว่า แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
ข้อ 2 แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณนี้ ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้น

ไป 
ข้อ 3 รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เป็นจํานวนรวมท้ังสิ้น 514,394 บาท โดยแยก

รายละเอียดตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  ด้านการพัฒนาผู้เรียน ยอดรวม  145,000  บาท 
  ๑.1  การส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยอดรวม 5,000  บาท 
  1.2  การส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ยอดรวม  20,000  บาท 
  1.3  การปลูกฝังค่านิยมรักษ์ความเป็นไทย  ยอดรวม  15,000 บาท 
  1.4  การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และสังคม         
        ยอดรวม 10,000 บาท 
  1.5  การปลูกฝังคุณค่าและความภาคภูมิใจในตนเอง ยอดรวม 90,000บาท 
  1.6  การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ยอดรวม 5,000  บาท 
  1.7  การดูแลช่วยเหลือเด็กปฐมวัย  ยอดรวม -  บาท 
ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒  ด้านการส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัย ยอดรวม  255,294 บาท 

   2.1  การเสริมสร้างภาวะโภชนาการเด็ก  ยอดรวม 250,294 บาท 
   2.2  การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพเด็กปฐมวัย  ยอดรวม  5,000 บาท 
   2.3  การเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ  ยอดรวม - บาท 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  ด้านอาคารสถานท่ี  ส่ิงแวดล้อม และความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
    ยอดรวม  10,000 บาท 

   3.1  การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ  ยอดรวม - บาท 
   3.2  การป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อม  ยอดรวม - บาท 
   3.3  การพัฒนามาตรฐานอาคารเรียนและอาคารประกอบ  ยอดรวม - บาท 
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   3.4  การเฝ้าระวังทรัพย์สินของทางราชการ  ยอดรวม  10,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  ด้านบุคลากร ยอดรวม  45,000  บาท 

   4.1  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ      
       ยอดรวม   20,000 บาท 

   4.2  ส่งเสริมให้มีบุคลากรมีภาวะความเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี ยอดรวม - บาท 
   4.3  ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้เป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองและชุมชน          
         ยอดรวม  25,000  บาท 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านวิชาการ  และกิจกรรมตามหลักสูตร  ยอดรวม 3,000 บาท 
   5.1  การนิเทศ ประเมินผลการใช้หลักสูตร  ยอดรวม - บาท 
   5.2  พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถ่ิน        

        ยอดรวม  - บาท 
   5.3  ส่งเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสมํ่าเสมอ ยอดรวม3,000 บาท 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนทุกภาคส่วน  ยอดรวม - บาท 
   6.1  ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมสนับสนุนและพัฒนาการศึกษา       

       ยอดรวม  - บาท 
   6.2  ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งบริการชุมชน                     
       ยอดรวม  - บาท 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ด้านการจัดระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยอดรวม  - บาท 
  7.1  จัดทําแผน  ดําเนินการและประเมินคุณภาพการศึกษาสมํ่าเสมอ      

        ยอดรวม  - บาท 
  7.2  จัดทําระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างต่อเนื่องตาม   

           ระบบวงจรคุณภาพ PDCA   ยอดรวม  - บาท  
 

ข้อ 4 การเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาท่ีได้รับความเห็นชอบให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหา
ไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2551 

 
 
 
 

           (นางทิพย์สุดา  พวงพอก) 
นักบริหารงานท่ัวไป รักษาราชการแทน 

หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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ส่วนท่ี 3 
 
 

รายละเอียดประกอบแผนปฏิบัติการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 
 
 
 
 

ของ 
 
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 
- ประมาณการรายได ้
- รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
- รายละเอียดรายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษา 
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ประมาณการรายได้ของสถานศึกษา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ของ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

 
ประมาณการรายได้  รวมท้ังส้ิน   520,394  บาท 
 

ก. รายได้ท่ีจัดหาเอง    
    1. เงินท่ีมีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษาโดยเฉพาะ จํานวน 0.00 บาท คําชี้แจง ประมาณการไว้เท่าปีท่ีผ่านมา  
    2. เงินท่ีได้จากการรับจ้างและท่ีได้จากการจําหน่ายสิ่งของ จํานวน 0.00 บาท  คําชีแ้จง ให้ประมาณ
การไว้เท่าปีท่ีผ่านมา 
    3. เงินท่ีได้จากการแสดงหรือกิจกรรมต่างๆ  จํานวน 0.00  บาท  คําชี้แจง ให้ประมาณการไว้เท่าปีท่ี
ผ่านมา  
    4. เงินท่ีได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบํารุงการศึกษา  จํานวน 0.00   บาท  คําชี้แจง ประมาณการไว้สูง
กว่าปีท่ีผ่านมา เนื่องจากในปีท่ีผ่านมาได้รับจริงสูงกว่าท่ีประมาณการไว้  จึงประมาณการเท่าท่ีได้รับจริง 
    5. เงินดอกผลท่ีเกิดจากเงินรายได้สถานศึกษาจํานวน 0.00บาท คําชี้แจงประมาณการไว้เท่าปีท่ีผ่านมา  
 
ข. รายได้ท่ี อบต.ตั้งงบประมาณให้ และเงินท่ีได้จากเงินอุดหนุน  
 

    1. เงินท่ี อบต. ต้ังงบประมาณให้สถานศึกษา จากเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเอง จํานวน 
514,394 บาท คําชี้แจง ประมาณการไว้น้อยกว่าปีท่ีผ่านมา ประกอบด้วย 
       1.1 เงินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๕8 
จํานวน 70,000.00   บาท คําชี้แจง ประมาณการไว้เท่าปีท่ีผ่านมา  
       1.2 เงินโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้  จํานวน 20,000   บาท คําชี้แจง ประมาณการไว้เท่าปีท่ี
ผ่านมา  
       1.3 เงินโครงการพิธีรับอนุบัตรของเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก  ประจําปีการศึกษา 
พ.ศ.๒๕๕7  จํานวน 20,000   บาท คําชี้แจง ประมาณการไว้เท่าปีท่ีผ่านมา  
       1.4 เงินโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก จํานวน 10,000 บาท คํา
ชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีท่ีผ่านมา เนื่องจากปีท่ีผ่านมาไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 

1.5 โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนา(ศพด.กระโทก) จํานวน …3,000.00 . บาท 
คําชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีท่ีผ่านมา เนื่องจากปีท่ีผ่านมาไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 

1.6 โครงการหนูน้อยฟันสวยและสุภาพดี(ศพด.กระโทก) จํานวน …5,000.00… บาท คํา
ชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีท่ีผ่านมา เนื่องจากปีท่ีผ่านมาไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 

1.7 โครงการการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ(ศพด.กระโทก) 
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จํานวน …5,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไว้มากกว่าปีท่ีผ่านมา เนื่องจากปีท่ีผ่านมาไม่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้ 
 1.8โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา จํานวน …5,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการ
ไว้มากกว่าปีท่ีผ่านมา เนื่องจากปีท่ีผ่านมาไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 
 1.9 โครงการหนูน้อยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงจํานวน …5,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการไว้
มากกว่าปีท่ีผ่านมา เนื่องจากปีท่ีผ่านมาไม่ได้ต้ังงบประมาณไว้ 
 1.10โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีพ้ืนบ้าน  จํานวน  10,000 บาท คําชี้แจง ประมาณการ
ไว้มากกว่าปีท่ีผ่านมา เนื่องจากปีท่ีผ่านมาไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 
 1.11โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  จํานวน 45,000  บาท คําชี้แจง ประมาณการไว้
เท่าปีท่ีผ่านมา  
 

    2. เงินอุดหนุนท่ีรัฐจัดสรรให้ อบต. เพ่ือต้ังงบประมาณให้สถานศึกษา จํานวน 250,294  บาท        
คําชี้แจง ประมาณการไว้น้อยกว่าปีท่ีผ่านมา ประกอบด้วย 
       2.1 เงินค่าอาหารกลางวัน จํานวน 185,000บาท คําชี้แจง ประมาณการไว้น้อยกว่าปีท่ีผ่านมา 
เนื่องจากมีจํานวนนักเรียนลดลง 
       2.2 เงินค่าอาหารเสริม (นม)  จํานวน …65,294 บาท คําชี้แจง ประมาณการไว้น้อยกว่าปีท่ีผ่านมา 
เนื่องจากจํานวนนักเรียนลดลง 
 

    3. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพ่ือสนับสนุนวัสดุการศึกษา จํานวน 56,100  บาท คําชี้แจง ประมาณการไว้
น้อยกว่าปีท่ีผ่านมา ประกอบด้วย 
       - เงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
จํานวน 56,100  บาท คําชี้แจง ประมาณการไว้น้อยกว่าปีท่ีผ่านมา เนื่องจากจํานวนนักเรียนลดลง 
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รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 

ตามแผนปฏิบัติการประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 

องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  อําเภอโชคชัย จังหวดันครราชสีมา 
************************ 

รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1   การพัฒนาผู้เรียน 
 แนวทางการพัฒนา  ส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบทางศีลธรรมและสังคม 
 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้เด็กเกิดความคิดรวบยอด 
2. เพ่ือให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง 
3. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน 
4. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ให้แก่ผู้เรียน 
5. เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์(เป็นคนดี) ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

งานท่ีทํา 
1. จัดการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง 
2. จัดให้เด็กได้ศึกษาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและพ้ืนท่ีใกล้เคียง 
3. ปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทยและการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
4. จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ให้แก่ผู้เรียน ได้แก่  

การจัดกิจกรรมงานวันสําคัญทางศาสนา,วันสําคัญของชาติ ฯลฯ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
- ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

 

โครงการ/กิจกรรม จ่ายจริงปี 
2557 

ประมาณการปี 
2558 

หมายเหตุ 

1. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๕8  70,000.00 70,000.00  
2. โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ 20,000.00 20,000.00  
3. โครงการพิธีรับอนุบัตรของเด็กเล็กศูนย์พัฒนา  
เด็กเล็ก อบต.กระโทก  ประจําปีการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕7 

20,000.00 20,000.00  
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โครงการ/กิจกรรม จ่ายจริงปี 
2557 

ประมาณการปี 
2558 

หมายเหตุ 

4. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.กระโทก 

0.00 10,000.00  

5. โครงการการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ 0.00 5,000.00  
6. โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา 0.00 5,000.00  
7. โครงการหนูน้อยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 0.00 5,000.00  
8. โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีพ้ืนบ้าน 0.00 10,000.00  
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รายละเอียดรายจ่ายสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 

องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
******************************* 

รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัย 
 แนวทางการพัฒนา  การเสริมสร้างภาวะโภชนาการเด็ก 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 
2. เพ่ือสร้างภูมิต้านทานโรคและภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก 

งานท่ีทํา 
1. จัดหาอาหารกลางวันท่ีมีคุณภาพและเพียงพอ 
2. ส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรในชุมชน 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
- ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

 

 

โครงการ/กิจกรรม จ่ายจริง 
ปี 2557 

ประมาณการปี 
2558 

หมายเหตุ 

1. โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.กระโทก 

257,600.00 185,000.00  

2. โครงการอาหารเสริม(นม) 90,160 65,294  
3. โครงการหนูน้อยฟันสวยและสุภาพดี 0.00 3,000.00  
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รายละเอียดรายจ่ายสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 

องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
******************************* 

รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาอาการเรียนและอาคารประกอบ 
 วัตถุประสงค์ 

1. มีอาคารเรียนและอาคารประกอบให้เพียงพอ 
2. มีอาคารเรียนและอาคารประกอบท่ีปลอดภัย 
3. มีวัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้อย่างเพียงพอ 

งานท่ีทํา 
1. ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ ท่ีชํารุด 
2. ปรับปรุงซ่อมบํารุงให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี 
3. จัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้ให้เพียงพอ 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
- ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

 

 

โครงการ/กิจกรรม จ่ายจริง 
ปี 2557 

ประมาณการ
ปี 2558 

หมายเหตุ 

1. โครงการซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ 10,000.00 10,000.00  
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รายละเอียดรายจ่ายสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 

องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
******************************* 

รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 4  ด้านบุคลากร 
 แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาบุคลากร 
 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเพ่ิมทักษะและความรู้แก่บุคลากร 
2. เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากร 
3. เพ่ือพัฒนามาตรฐานวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษา 

งานท่ีทํา 
1. ส่งเสริมให้บุคลกรได้รับการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน 
2. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพ่ิมความรู้ในวิชาชีพ 
3. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
- ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

 

 

โครงการ/กิจกรรม จ่ายจริง 
ปี 2557 

ประมาณการ
ปี 2558 

หมายเหตุ 

1. โครงการพัฒนาทักษะ/ความรู้ของบุคลากร 20,000.00 20,000.00  
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รายละเอียดรายจ่ายสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 

องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
******************************* 

รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5  ด้านวิชาการ  และกิจกรรมตามหลักสูตร 
แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เด็กมีสื่อการเรียนการสอนท่ีทันสมัยและเพียงพอ 
2. เพ่ือส่งเสริมการใช้วัสดุในท้องถ่ิน 
3. เพ่ือพัฒนาครูให้สามารถผลิตสื่อและนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ 

งานท่ีทํา 
1. จัดหาสื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอ 
2. ส่งเสริมให้ครูผลิตสื่อการเรียนการสอนและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 
3. ส่งเสริมการใช้เศษวัสดุเหลือใช้ในชุมชน 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
- ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

 

โครงการ/กิจกรรม จ่ายจริงปี 
2557 

ประมาณการปี 
2558 

หมายเหตุ 

1. โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ฯ 

0.00 3,000.00  

2. โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน 79,900.00 56,100.00  
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รายละเอียดรายจ่ายสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 

องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
******************************* 

รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6  ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนทุกภาคส่วน 

6.1  แนวทางการพัฒนา  การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ กับ
ชุมชน 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างเครือข่ายภาคีในการพัฒนาและบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2. เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานและรับทราบข้อมูลข่าวสารของ ศพด. 

งานท่ีทํา 
1. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2. นําเด็กเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชน 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 

- ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

 
6.2แนวทางการพัฒนา การเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้เด็กและผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน 
2. เพ่ือสร้างความเข้าใจในการร่วมพัฒนาเด็ก 
3. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและผู้ปกครอง 

งานท่ีทํา 
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวในโอกาสต่างๆ 
2. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
- ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม จ่ายจริงปี 
2557 

ประมาณการปี 
2558 

หมายเหตุ 

1. โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ 500.00 500.00  



- 23 - 
 

 
รายละเอียดรายจ่ายสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

******************************* 
รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7  ด้านการจัดระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
แนวทางการพัฒนา  มีการจัดระบบประกันคุณภาพการศกึษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

งานท่ีทํา 
1. ส่งเสริมให้บุคลกรได้รับการฝึกอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง

สมํ่าเสมอ 
หน่วยงานรับผิดชอบ 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 
- ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   

 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม จ่ายจริงปี 
2554 

ประมาณการปี 
2555 

หมายเหตุ 

1. โครงการวันแม่  (ต้ังจ่ายจากเงินตามโครงการ
วันสําคัญของชาติ ต้ังไว้ 5,000 บาท) 

0.00 1,800.00  

2. โครงการวันพ่อแห่งชาติ  (ต้ังจ่ายจากเงินตาม
โครงการวันสําคัญของชาติ ต้ังไว้ 5,000 บาท) 

0.00 1,500.00  

โครงการ/กิจกรรม จ่ายจริงปี 
2557 

ประมาณการปี 
2558 

หมายเหตุ 

1. โครงการพัฒนาบุคลากร 25,000.00 25,000.00  
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รายละเอียดรายจ่ายสถานศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 

องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
รายจ่ายจําแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
******************************* 

 

รายจ่าย ท้ังส้ิน       ตั้งไว้รวม  311,320 บาท
 แยกเป็น  

1. ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาผู้เรียน    ตั้งไว้รวม   140,000 บาท 
 1.1  แนวทางการพัฒนา  การส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  - โครงการหนูน้อยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ต้ังไว้  5,000  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหนูน้อยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

อบต.กระโทก ประจําปี 2558  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
1.2 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  

-  โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ต้ังไว้รวม 20,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ประจําปี 2557 ต้ังจ่ายจากเงิน

รายได้   ปรากฏในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 1.3  แนวทางการพัฒนา การปลูกฝังค่านิยมรักษ์ความเป็นไทย 

   -  โครงการการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ  ต้ังไว้ 5,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ เช่น 5 ธันวา

มหาราช, วันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก ประจําปี 2558 ,วันปีใหม่ ต้ังจ่ายจากเงิน
รายได้   ปรากฏในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

  -  โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีพ้ืนบ้าน  ต้ังไว้ 10,000  บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีพ้ืนบ้าน  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในงานระดับ
ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

1.4 แนวทางการพัฒนา  การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์และสังคม 
  -  โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก  ต้ังไว้ 

10,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.
กระโทก ประจําปีการศึกษา พ.ศ.2558 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในงานระดับก่อนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 
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 1.5 แนวทางการพัฒนา การปลูกฝังคุณค่าและความภาคภูมิใจในตนเอง 
  -  โครงการพิธีรับอนุบัตรของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก 

ประจําปีการศึกษา พ.ศ.2557  ต้ังไว้  20,000  บาท 
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพิธีรับอนุบัตรของเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก อบต.กระโทก ประจําปีการศึกษา พ.ศ.2557  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในงานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา 

  - โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2557  ต้ังไว้ 70,000  บาท  เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2558  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในงาน
ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

 1.6 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
  - โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางพุทธศาสนา  ต้ังไว้  5,000  บาท  เพ่ือจ่าย

เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติเช่นวันวิสาขบูชา,วันเข้าพรรษาฯ  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.กระโทก ประจําปี 2558  ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

   
   

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมภาวะโภชนาการและสุขอนามัย  ตั้งไว้รวม   255,294  บาท
 แยกเป็น 
 2.1 แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างภาวะโภชนาการเด็ก ต้ังไว้รวม    250,294 บาท 
  - โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต้ังไว้รวม    185,000   บาท  เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทําอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา   ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ.  2555 - 
2557)  

- โครงการอาหารเสริม(นม)   ต้ังไว้ 65,294  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซ้ืออาหารเสริม 
(นม)  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป   ปรากฏในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 2.2 แนวทางการพัฒนา  การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพเด็กปฐมวัย 
  - โครงการหนูน้อยฟันสวยและสุภาพดี  ต้ังไว้  5,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดกิจกรรมหนูน้อยฟันสวยสุขภาพดี  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก ประจําปี 2558 
 ต้ังจ่ายจากเงินรายได้   ปรากฏในงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 
 
 
 
 



- 26 - 
 

3. ยุทธศาสตร์ ด้านอาคารสถานท่ี  สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตั้งไว้รวม   20,000 บาท แยกเป็น 

3.1 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ แยกเป็น 
- โครงการจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว ต้ังไว้รวม   10,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็น

ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น น้ํายาล้างจาน น้ํายาล้างห้องน้ํา น้ํายาถูพ้ืน ไม้กวาด 
เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ แปลงขัดห้องน้ํา ไม้ถูพ้ืน  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีจําเป็น 

3.2 แนวทางการพัฒนา การเฝ้าระวังทรัพย์สินของทางราชการ ต้ังไว้รวม 10,000  บาท 
แยกเป็น 

- ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม  ต้ังไว้รวม 10,000  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซมเพ่ือให้ทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ สามารถใช้งานได้ตามปกติ เครื่องคอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป ตู้ โต๊ะ 
ฯลฯ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในงานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา   
     

4. ยุทธศาสตร์ ด้านบุคลากร   ตั้งไว้รวม   20,000 บาท  แยกเป็น  

 4.1 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาบุคลากร   ต้ังไว้รวม    20,000 บาท
  แยกเป็น  
  4.1.1 โครงการพัฒนาบุคลากร   ต้ังไว้รวม    20,000 บาท  
  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาบุคลากร เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน
ต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ  และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในประเภทนี้ 

ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ.2558 - 
2560)  

   

5. ยุทธศาสตร์ ด้านวิชาการ  และกิจกรรมตามหลักสูตร ตั้งไว้รวม   59,100 บาท แยกเป็น 
5.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  ต้ังไว้รวม   59,100 บาท  
แยกเป็น   

5.1.1 โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ ต้ังไว้รวม   3,000  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนา     

เด็กเล็ก อบต.กระโทก ประจําปี 2558 
ต้ังจ่ายจากเงินรายได้สถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2558 - 

2560) 
5.1.2โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน  ต้ังไว้รวม   56,100  บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุทางการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก ฯลฯ 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2558 - 

2560) 
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6.ยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนทุกภาคส่วน   ต้ังไว้ 3,800  บาท  แยกเป็น 

6.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ กับชุมชน 
ต้ังไว้รวม   500 บาท แยกเป็น  

  6.2.1 โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์     ต้ังไว้รวม   500 บาท 
   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์ ต้ังจ่ายจากเงินบริจาค
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) 
 6.2 แนวทางการพัฒนา  การเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว  ต้ังไว้ 3,300  บาท  แยกเป็น 
  6.2.1โครงการวันแม่แห่งชาติ  ต้ังไว้ 1,800  บาท 

 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ เช่น 5 ธันวามหาราช, วัน
แม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก ประจําปี 2558 ,วันปีใหม่ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) 

 6.2.2 โครงการวันพ่อแห่งชาติ  ต้ังไว้ 1,500  บาท 
 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการการจัดกิจกรรมวันสําคัญของชาติ เช่น 5 ธันวามหาราช, วัน

แม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.กระโทก ประจําปี 2558 ,วันปีใหม่ ต้ังจ่ายจากเงินรายได้  
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2558 - 2560) 
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ภาคผนวก 

 

�  คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนําแผน
ยุทธศาสตร์ ฯไปสู่การปฏิบัติและคณะกรรมการสนับสนุน การจัดทําแผนพัฒนา
การศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 

�  คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษา ของ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลกระโทก 

� ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 2558 
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