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ของ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพุตะเคียน 

สังกัดองคการบริหารสวนตําทาเสา 
ตําบลทาเสา  อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี



 

 

คําแถลงแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

         เรียน ประธานกรรมการฯ และกรรมการสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพุตะเคียน สังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลทาเสา 

บัดนี้  ถึงเวลาท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพุตะเคียน จะไดเสนอรางแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ตอคณะกรรมการสถานศึกษาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ทางศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพุตะเคียน จึงขอ
แถลงใหทานประธานและคณะกรรมการสถานศึกษาทุกทาน ไดทราบถึงสถานการณการคลัง ตลอดจนหลักการ
แนวนโยบายการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังตอไปนี้ 
       1. สถานการณคลัง 
           1.1 งบประมาณรายจาย 
                 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2560 สถานศึกษามีสถานะการเงิน  ดังนี้ 

           1.1.1   เงินฝากธนาคารท้ังสิ้น                                     จํานวนเงิน   180,336.49     บาท 
           1.1.2   เงินรายไดสะสมท้ังสิ้น                                     จํานวนเงิน   180,336.49     บาท 
           1.1.3   รายการกันเงินไว  จํานวน - รายการเปนเงินท้ังสิ้น    จํานวนเงิน              -                บาท 
 

        2. การประมาณการงบประมาณ (2562)  
           2.1   ประมาณการรายรับ                                   จํานวนเงิน      384,310         บาท    
           2.2   รายไดท่ีจัดหาเอง                                            จํานวนเงิน            -                บาท 
      

1.  เงินท่ีมีผูอุทิศใหแกสถานศึกษาโดยเฉพาะ                                -               บาท 
2.  เงินท่ีไดจากการรับจางและจากการจําหนายสิ่งของ                           -               บาท 
3.  เงินดอกผลท่ีเกิดจากรายไดสถานศึกษา                                               1,100       บาท 

 

        3. รายไดท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งงบประมาณใหและเงินท่ีไดจากเงินอุดหนุน 
1. งบประมาณท่ีองคการบริหารสวนตําบลทาเสาอุดหนุนให              20,000  บาท  
2. เงินอุดหนุนท่ีรัฐจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน            230,300  บาท 

เพ่ือตั้งงบประมาณใหสถานศึกษา (คาอาหารกลางวัน)                      
3. เงินคาจัดซ่ือสื่อ วัสดุ อุปกรณการเรียน การสอน (รายหัว)                               79,900  บาท 
4.  เงินอุดหนุนสําหรับคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก          53,110 บาท 
  
                                                                                           รวมท้ังส้ิน 384,310 บาท 

 
         4. รายจายจริงท้ังส้ิน                                                     จํานวนเงิน        396,000   บาท 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานบริหารจัดการท่ัวไป                                จํานวนเงิน       396,000    บาท 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานสงเสริมงานวิชาการตามมาตรฐานการศึกษา    จํานวนเงิน          -              บาท 
ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการสงเสริมความรวมมือสูเครือขายท่ีเข็มแข็ง   จํานวนเงิน          -              บาท 

 



 

 

  2. การบริหารงานในปงบประมาณท่ีผานมาและปจจุบัน 

          ในปงบประมาณ 2559 ท่ีผานมา แมวารายรับของศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพุตะเคียนในการเบิกจาย
งบประมาณเพียงพอกับรายจาย กับภารกิจตาง ๆ  ท่ีจะตองดําเนินการเพ่ือใหงานกิจกรรม/โครงการ ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไวตามมาตรฐานของการจัดการศึกษา แตศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพุตะเคียนก็สามารถ
บริหารจัดการใหสําเร็จตามแผนงานท่ีวางไว โดยมีรายละเอียดประมาณการรายรับและรายรับจริงในปท่ีผาน ๆ มา 

2.1 ดานรายรับ 
 

 
รายได 

ป 2560 
 

ป 2561 
 

ป 2562 
 

ก.รายไดท่ีจัดหาเอง 
1. เงินท่ีมีผูอุทิศใหแกสถานศึกษาโดยเฉพาะบริจาค 

 
 - 

 
- 

2. เงินท่ีไดจากการรับจางและจากการจําหนายสิ่งของ - - - 
3.เงินท่ีไดจากการแสดงหรือกิจกรรมตาง  ๆ - - - 
4.เงินท่ีไดจากการเรียกเก็บเปนคาบํารุงการศึกษา - - - 
5.เงินท่ีไดจากบุคลภายนอกเนื่องจากบุคคลนั้นไดรับประโยชน
จากการใชทรัพยของสถานศึกษา 

- - - 

6.เงินท่ีไดจากจําหนายจายโอนทรัพยสินหรือเงินผลประโยชนจาก
ทรัพยสินท่ีเกิดจากรายไดของสถานศึกษาและจากบุคลภายนอก 

- - - 

7.เงินดอกผลท่ีเกิดจากรายไดสถานศึกษา 1,093.79 1,700 1,100 
8.รายไดอ่ืน ๆ - - - 
ข.รายไดท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งงบประมาณใหและเงินท่ีไดจากเงินอุดหนุน 

1.งบประมาณท่ีองคการบริหารสวนตําบลทาเสาอุดหนุนให - - 20,000 

2.เงินอุดหนุนท่ีรัฐจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือตั้ง
งบประมาณใหสถานศึกษา ( คาอาหารกลางวัน )  

420,000 340,400 294,000 

3.เงินคาสื่อการเรียนการสอน (รายหัว)   127,500 156,400 102,000 

4  เงินอุดหนุนสําหรับคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก       
 

- - 53,110 

รวมรายไดท้ังส้ิน 548,593.79 498,500 384,310 



 

2.2   รายจายตามยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา  
 

 

ยุทธศาสตร/แนวทางพัฒนา 
 

จายจริง 
ป 2560 

ประมาณการ 
ป 2561 

ประมาณการ 
ป 2562 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  ดานบริหารจัดการท่ัวไป 
แนวทางพัฒนา  
1 พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเหมาะสมเอ้ือตอการเรียนรู 
2 สงเสริมสุขภาพอนามัยและโภชนาการท่ีดีสําหรับเด็ก 
3 กอสรางปรับปรุงอาคารสถานท่ีใหปลอดภัยไดมาตรฐาน 
4 จัดซ้ือสื่อ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ใหไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด 
5 สงเสริมสนับสนุนงานดานการบริหารท่ัวไป 
 

371,230.65 
 

- 
243,730.65 

- 
127,500 

- 

396,000 
 

- 
294,000 

- 
102,000 

- 

377,310 
 

2,000 
230,300 

- 
89,900 
55,110 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2  ดานสงเสริมงานวิชาการตามมาตรฐานการศึกษา 
แนวทางพัฒนา 
1   สนับสนุนกิจกรรม/โครงการตามมาตรฐานการศึกษา 
2  การสงเสริมการเรียนรูดานศาสนา ศิลปะ  วัฒนธรรม ประเพณี คานิยมท่ีพึง
ประสงค  
3. สงเสริมนวัตกรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

- 
 

- 
- 

- 
 

- 
- 

7,000 
 

2,000 
5,000 

- 
 

- 
- 

ยุทธศาสตรท่ี 3  ดานการสงเสริมความรวมมือสูเครือขายท่ีเข็มแข็ง  
แนวทางพัฒนา  
1 สงเสริมกิจกรรมทองถ่ิน 
2 สรางเครือขายศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเข็มแข็ง 
3 สนับสนุนพัฒนาองคกรสูมาตรฐานของภาครัฐ 
 

- 
 

- 
- 
- 

- 
 

- 
- 
- 

- 
 

- 
- 
- 

- 
 

- 
- 
- 

รวมรายจาย 607,200 396,000 384,310  



สวนท่ี  2 
แผนปฏิบัติการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ของ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพุตะเคียน 
สังกัดองคการบริหารสวนตําทาเสา 

ตําบลทาเสา    อําเภอไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 



บันทึกหลกัการและเหตุผล 
ประกอบแผนปฏบิัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กวดัพุตะเคียน 
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลทาเสา   อําเภอไทรโยค   จังหวดักาญจนบุรี 

******************************* 
หลักการ 

รายจายท้ังส้ิน                                                                           ยอดรวม   384,310 บาท 
แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร/ กลยุทธ  ไดดังนี้ 
ก.ยุทธศาสตรท่ี 1  ดานบริหารจัดการท่ัวไป                                      ยอดรวม  377,310 บาท 

กลยุทธ  1.1 พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเหมาะสมเอ้ือตอการเรียนรู         ยอดรวม        2,000 บาท 

กลยุทธ  1.2  สงเสริมสุขภาพอนามัยและโภชนาการท่ีดีสําหรับเด็ก                 ยอดรวม  230,300  บาท 

กลยุทธ  1.3  กอสรางปรับปรุงอาคารสถานท่ีใหปลอดภัยไดมาตรฐาน             ยอดรวม         -        บาท 

กลยุทธ  1.4  จัดซ้ือสื่อ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ใหเพียงพอไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด  ยอดรวม  89,900   บาท 

กลยุทธ  1.5  สงเสริมสนับสนุนงานดานการบริหารทุกดาน                          ยอดรวม        55,11 บาท 
 

ข.ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานสงเสริมงานวิชาการตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ยอดรวม    7,000     บาท 
กลยุทธ  2.1  สนับสนุนกิจกรรม/โครงการตามหลักสูตและมาตรฐานการศึกษา    ยอดรวม       2,000 บาท 
กลยุทธ  2.2  สงเสริมและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง                               ยอดรวม       5,000 บาท  
กลยุทธ  2.3  สงเสริมนวัตกรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน                                ยอดรวม          -      บาท  
 

ค. ยุทธศาสตรท่ี 3  ดานการสงเสริมความรวมมือสูเครือขายท่ีเข็มแข็ง     ยอดรวม               -     บาท 
กลยุทธ  3.1 สงเสริมกิจกรรมนันทนาการ ชุมชน และทองถ่ิน                        ยอดรวม           -     บาท 
กลยุทธ  3.2 สนับสนุนเครือขายเด็กปฐมวัยสูมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก         ยอดรวม           -     บาท 
กลยุทธ  3.3 สนับสนุนพัฒนางานองคกรสูมาตรฐานของภาครัฐ                     ยอดรวม            -     บาท 
 
            เพ่ือใชในการดําเนินงานตามนโยบายคณะกรรมการและทางศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพุตะเคียนท่ีไดวางแผนไว
ตามแผนพัฒนาการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงไดเสนอรางแผนปฏิบัติ
งานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพุตะเคียน พิจารณาเห็นชอบ
ตอไป  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กวดัพุตะเคียน    

องคการบริหารสวนตําบลทาเสา   อําเภอไทรโยค   จังหวัดกาญจนบุรี 
 

 โดยท่ีเปนการสมควรจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 อาศัยอํานาจ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนําเงินรายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจาย
ในการจัดการศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2551 ขอ 9 จึงจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้ึนไว โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพุ
ตะเคียน ดังนี้ 

ขอ 1.  แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ นี้ เรียกวา แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ขอ 2   แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณนี้   ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2561 เปนตนไป 
ขอ 3 รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนจํานวนรวมท้ังสิ้น 384,310 บาท โดยแยก

รายละเอียดตามยุทธศาสตร และกลยุทธ ไดดังนี้ 
ก.ยุทธศาสตรท่ี 1  ดานบริหารจัดการท่ัวไป                                        ยอดรวม  377,310   บาท 

กลยุทธ  1.1 พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเหมาะสมเอ้ือตอการเรียนรู        ยอดรวม     2,000     บาท 

กลยุทธ  1.2  สงเสริมสุขภาพอนามัยและโภชนาการท่ีดีสําหรับเด็ก                ยอดรวม  230,300   บาท 

กลยุทธ  1.3  กอสรางปรับปรุงอาคารสถานท่ีใหปลอดภัยไดมาตรฐาน             ยอดรวม            -     บาท 

กลยุทธ  1.4  จัดซ้ือสื่อ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ใหเพียงพอไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด ยอดรวม 89,900 บาท 

กลยุทธ  1.5  สงเสริมสนับสนุนงานดานการบริหารทุกดาน                         ยอดรวม      55,110  บาท 

ข.ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานสงเสริมงานวิชาการตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ยอดรวม  7,000      บาท 
กลยุทธ  2.1  สนับสนุนกิจกรรม/โครงการตามหลักสูตและมาตรฐานการศึกษา  ยอดรวม     2,000    บาท  
กลยุทธ  2.2  สงเสริมและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง                             ยอดรวม    5,000      บาท  
กลยุทธ  2.3  สงเสริมนวัตกรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน                              ยอดรวม          -       บาท  
ค. ยุทธศาสตรท่ี 3  ดานการสงเสริมความรวมมือสูเครือขายท่ีเข็มแข็ง    ยอดรวม              -     บาท 
กลยุทธ  3.1 สงเสริมกิจกรรมนันทนาการ ชุมชน และทองถ่ิน                       ยอดรวม           -    บาท 
กลยุทธ  3.2 สนับสนุนเครือขายเด็กปฐมวัยสูมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก         ยอดรวม           -     บาท 
กลยุทธ  3.3 สนับสนุนพัฒนางานองคกรสูมาตรฐานของภาครัฐ                     ยอดรวม           -    บาท 

ขอ  4 การเบิกจ าย เ งินรายได สถานศึกษา ท่ี ได รั บความเห็นชอบ ให เปน ไปตามระเบี ยบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑและวิธีการนําเงินรายไดของสถานศึกษาไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2551 

 

  (ลงชื่อ) ............................................. 
             (นายชาญณรงค  ทองแคลว) 

                                                                      หัวหนาสถานศึกษา 
- เห็นชอบ 
 
 ( ลงชื่อ ) ................................................... 
              (นายวิกิจ แกวจิตคงทอง) 
        นายกองคการบริหารสวนตําทาเสา 



สวนท่ี  3 
รายละเอียดประกอบขอบัญญัติงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2562 

 
 
 
 
 
 
 

ของ 

 
 
 
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพุตะเคียน 
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลทาเสา 

อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 

 ประมาณการรายได 
 รายจายตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
 รายละเอียดรายจายตามยุทธศาสตรการพัฒนา 

 
 
 
 
 

 



ประมาณการรายไดของสถานศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพุตะเคียน  องคการบริหารสวนตําทาเสา 
อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 

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

ประมาณการรายได                                                               รวมท้ังส้ิน   384,410     บาท 
ก.รายไดท่ีจัดหาเอง 
1.เงินท่ีมีผูอุทิศใหสถานศึกษาโดยเฉพาะ                                                   จํานวน         -     บาท 
คําช้ีแจง  ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมาเนื่องจากผูท่ีอุทิศไดระบุจํานวนไว 
2. เงินท่ีไดจากการรับจางและท่ีไดจากการจําหนายส่ิงของ                              จาํนวน         -    บาท 
คําช้ีแจง  ประมาณการไวเทากับปท่ีผานมาเนื่องจากมีการจําหนายสิ่งของปริมาณใกลเคียงกัน 
3. เงินท่ีไดจากการแสดงหรือกิจกรรมตางๆ                                                 จาํนวน         -    บาท 
คําช้ีแจง  ไมไดประมาณการไว 
4. เงินท่ีไดจากการเก็บเงินบํารุงการศึกษา                                                   จาํนวน         -   บาท 
คําช้ีแจง  ไมไดประมาณการไว 
5. เงินท่ีไดจากบุคคลภายนอกเนื่องจากบุคคลนั้นไดรับประโยชน จํานวน         -   บาท   
   จากการใชทรัพยสินของสถานศึกษา             
คําช้ีแจง  ไมไดประมาณการไวเพราะเปนรายไดท่ีแนนอน 
6. เงินท่ีไดจากการจําหนายจายโอนทรัพยสินหรือเงินผลประโยชน  จํานวน         -   บาท    
    จากทรัพยสินท่ีเกิดจากเงินรายไดของสถานศึกษา และจากบุคคลภายนอก      
คําช้ีแจง  ไมไดประมาณการไวเพราะเปนรายไดท่ีไมแนนอน 
7. เงินดอกผลท่ีไดจากเงินรายไดสถานศึกษา  จํานวน  1,100  บาท  
คําช้ีแจง  ไดประมาณการนอยกวาปท่ีผานมาเพราะรายรับไมแนนอน 
8. รายไดอ่ืน ๆ        จํานวน       -    บาท    
 คําช้ีแจง  ไมไดประมาณการไวเพราะเปนรายไดท่ีไมแนนอน 

ข.รายไดท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งงบประมาณให และเงินท่ีไดจากเงินอุดหนุน 
1. งบประมาณท่ีองคการบริหารสวนตําบลทาเสาอุดหนุนให                               จํานวน     20,000 บาท 
คําช้ีแจง ประมาณการจากรายไดท่ีคาดวาจะไดรับ 
2. เงินอุดหนุนท่ีรัฐจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือตั้งงบประมาณใหสถานศึกษา 
2.1   คาอาหารกลางวัน                                                                     จํานวน   230,300 บาท   
2.1  เงินคาจัดซ้ือวัสดุสื่อการเรียนการสอน (รายหัว)                                     จํานวน    79,900 บาท  
2.3  เงินอุดหนุนสําหรับคาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก      จํานวน  55,110 บาท 
คําช้ีแจง ประมาณการตามขอมูลเด็ก จํานวน 47 คน ขอมูล  ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2561 

 
 
 



รายละเอียดรายจายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพุตะเคียน องคการบริหารสวนตําบลทาเสา 
อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 

---------------------------------------------------------------------- 
 

รายจายตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
 
ยุทธศาสตรท่ี 1  ดานบริหารจัดการท่ัวไป 
 

กลยุทธ 
     1.1 พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเหมาะสมเอ้ือตอการเรียนรู 
     1.2 สงเสริมสุขภาพอนามัยและโภชนาการท่ีดีสําหรับเด็ก 
     1.3 กอสรางปรับปรุงอาคารสถานท่ีใหปลอดภัยไดมาตรฐาน 
     1.4 จัดซ้ือสื่อ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ใหเพียงพอไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด 
     1.5 สงเสริมสนับสนุนงานดานการบริหาร 
                                 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเหมาะสมเอ้ือตอการเรียนรู 
2. เพ่ือสงเสริมสุขภาพอนามัยและโภชนาการท่ีดีสําหรับเด็ก 
3. เพ่ือกอสรางปรับปรุงอาคารสถานท่ีใหปลอดภัยไดมาตรฐาน  
4. เพ่ือจัดซ้ือสื่อ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ใหไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด 
5. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนงานดานการบริหารท่ัวไป 

 

งานท่ีทํา 

1. พัฒนาและปรับปรงุสภาพแวดลอมใหเหมาะสมเอ้ือตอการเรียนรู 
2. สงเสริมสุขภาพอนามัยและพัฒนาการท้ัง 4 ดานอาหารครบ 5 หมู มีพัฒนาการเติบโตตามวัย 
3. สรางปรับปรุงอาคารสถานท่ีใหปลอดภัยไดมาตรฐาน 
4. จัดซ้ือสื่อ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ใหไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด 
5. บริหารจัดการงานดานการบริหารท่ัวไปใหคลอบคลุมทุกดาน 

 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

               
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพุตะเคียน  จํานวน  377,310  บาท 

 

 

 

 

 



รายละเอียดรายจายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏบิัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพุตะเคียน องคการบริหารสวนตําบลทาเสา   
อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 

---------------------------------------------------------------------- 
 

รายจายตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2   ดานสงเสริมงานวิชาการตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา 

กลยุทธ 

     2.1  สนับสนุนกิจกรรม/โครงการตามหลักสูตและมาตรฐานการศึกษา 
     2.2  สงเสริมและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง  
     2.3  สงเสริมนวัตกรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือสงเสริมกิจกรรม/โครงการตามหลักสูตรมาตรฐานการจัดการศึกษา 
2. เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องในทุกดาน 
3. เพ่ือสงเสริมใหภูมิปญญาทองถ่ินไดมีสวนรวมในการจัดการเรียนรูในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 

งานท่ีทํา 

1. รายงานผลและประเมินผลงานดานผูเรียนเปนปจจุบันสอดคลองกับหลักสูตร 

2. บุคคลากรมีความรูความสามารถตรงตามสายงานและแบงหนาท่ีการปฏิบัติงานชัดเจน 

3. พัฒนาใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนแหลงเรียนรูและมีภูมิปญญาทองถ่ินเขารวมอยางตอเนื่อง 
 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 

              ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพุตะเคียน  จํานวน   7,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดรายจายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพุตะเคียน องคการบริหารสวนตําบลทาเสา 
อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี 

---------------------------------------------------------------------- 
 

รายจายตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
 

ยุทธศาสตรท่ี 3   ดานการสงเสริมความรวมมือสูเครือขายท่ีเข็มแข็ง 
กลยุทธ 
     3.1   สงเสริมกิจกรรมนันทนาการ ชุมชน และทองถ่ิน 
     3.2   สนับสนุนเครือขายเด็กปฐมวัยสูมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
     3.3   สนับสนุนพัฒนางานองคกรสูมาตรฐานของภาครัฐ                             
 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือมีสวนรวมในการสงเสริมกิจกรรมนันทนาการ ชุมชน และทองถ่ิน 
2. เพ่ือมีสวนรวมกับเครือขายเด็กปฐมวัยสูมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางตอเนื่อง 
3. เพ่ือรวมมือกับทุกหนวยงานภาครัฐ เอกชน ในการพัฒนาผูเรียนใหไดตามมาตรฐาน  

 

งานท่ีทํา 
 

1. เขารวมโครงการ/กิจกรรมนันทนาการ ชุมชน และกีฬาทองถ่ิน 
2. ประสานงานเครือขายรวมมือจัดทํามาตรฐานการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
3. เขารวมกิจกรรมกับทุกหนวยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนในวันสําคัญ วัฒนธรรม ประเพณี 

 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 

              ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพุตะเคียน   จํานวน   -   บาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดช้ีแจงรายจาย 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพุตะเคียน  สังกดัองคการบริหารสวนตําบลทาเสา 

โครงการ / กิจกรรม 
 

ประมาณการ 
2562 

 

จายจริง 
2562 

 

หมายเหตุ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานบริหารจัดการท่ัวไป   (377,310บาท) 
   กลยุทธ 1.1  พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเหมาะสมเอ้ือตอการเรียนรู     ( 2,000บาท ) 

1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนใหเอ้ือตอการเรียนรู 2,000 
  กลยุทธ ท่ี 1.2 สงเสริมสุขภาพอนามัยและโภชนาการท่ีดีสําหรับเด็ก   (230,300บาท) 

1. โครงการอาหารกลางวัน 230,300   

กลยุทธ ท่ี 1.3 กอสรางปรับปรุงอาคารสถานท่ีใหปลอดภัยไดมาตรฐาน        (  -  ) 

กลยุทธ ท่ี 1.4 จัดซ้ือส่ือ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ใหเพียงพอไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด   (89,900บาท) 

1. โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียน การสอน 79,900   
2. ซอมบํารุงวัสดุอุปกรณชองใชตางๆภายใน – ภายนอกอาคารท่ี
ชํารุด 5,000   

3.จัดซ้ือวัสดุอุปกรณของใชดานความสะอาด 5,000   

กลยุทธ ท่ี 1.5 สงเสริมสนับสนุนงานดานการบริหารทุกดาน   (55,110บาท) 

1.จัดซ้ือเอกสารแบบพิมพ 1,000   

2.จัดทําปายไวนิลประชาสัมพันธ 1,000   

3.โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาพัฒนาเด็กเล็ก     53,110   

ยุทธศาสตรที่ 2   ดานสงเสริมงานวิชาการตามมาตรฐานการศึกษา  ( 7,000 บาท) 

กลยุทธ ท่ี 2.1  สนับสนุนกิจกรรม/โครงการตามหลักสูตและมาตรฐานการศึกษา ( 2000บาท ) 

1.โครงการสงเสริมกิจกรรมวันแม 2,000   

กลยุทธ ท่ี 2.2 เสริมสรางและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง  ( 5,000บาท ) 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ  คณะครู ศึกษาดูงาน 5,000   

กลยุทธ ท่ี 2.3  สงเสริมนวัตกรรมและภูมิปญญาทองถิ่น      

ยุทธศาสตรท่ี 3  ดานการสงเสริมความรวมมือสูเครือขายท่ีเข็มแข็ง   ( - ) 

กลยุทธท่ี 3.1 สงเสริมกิจกรรมของภาครัฐ ชุมชน และทองถิ่น        

กลยุทธท่ี 3.2 สนับสนุนเครอืขายเด็กปฐมวัยสูมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก     ( - ) 

กลยุทธท่ี 3.3 สนับสนุนพัฒนางานองคกรสูมาตรฐานของภาครัฐ   ( - ) 

รวมรายจายท้ังส้ิน 396,000    -  

 



รายละเอียดรายจายตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพุตะเคียน 

สังกัดองคการบริหารสวนตําบลทาเสา  อําเภอไทรโยค  จงัหวัดกาญจนบุรี 

รายจายจําแนกตามยุทธศาสตรการพัฒนา 

-------------------------------------------------- 
 

รายจายทั้งสิ้น                                   ตั้งไวรวม   384,310  บาท       แยกเปน

ยุทธศาสตรที่  1 ดานบริหารจัดการทั่วไป                       ตั้งไว     377,310   บาท   

กลยุทธท่ี  1.1 พัฒนาปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเหมาะสมเอ้ือตอการเรียนรู      ยอดรวม   2,000  บาท 
             1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนใหเอ้ือตอการเรียนรู                  ตั้งไว      2,000  บาท 
                   เพ่ือจายเปนคาจางเหมาตัดแตงพ้ืนท่ีรอบๆใหสวยงามมีความปลอดภัยสามารถใชเปนแหลงเรียนรูได
ตลอดเวลา  เชน สนามหญา ก่ิงไม ตนไม  ถอนหญา และอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของ ตั้งจายจากงบประมาณท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลทาเสาอุดหนุนใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏอยูในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป ( 2561 – 
2564) 
กลยุทธท่ี 1.2  สงเสริมสุขภาพอนามัยและโภชนาการท่ีดีสําหรับเด็ก    ยอดรวม    230,300       บาท 
              1. โครงการอาหารกลางวัน                                            ตั้งไว       230,300        บาท 
                          เพ่ือจายเปนคาจางเหมาผูประกอบอาหารกลางวันของศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพุตะเคียน  ตั้งจายจาก
เงินท่ีรัฐบาลจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏอยูในแผนพัฒนา
การศึกษาสี่ป  (2561 – 2564 ) 
 

กลยุทธท่ี 1.3  กอสรางปรับปรุงอาคารสถานท่ีใหปลอดภัยไดมาตรฐาน      ยอดรวม        -          บาท       
 
กลยุทธ ท่ี 1.4  จัดซ้ือส่ือ วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ใหเพียงพอไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด  ยอดรวม 
89,900 บาท  

1.  โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียน การสอน                       ตั้งไว      79,900    บาท 
                       เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือจัดหาสื่อ การเรียน การสอนดานรางกาย อารมณ สังคมและ
สติปญญา เชน  สื่อการเรียนรู และอุปกรณการเรียน การสอน สําหรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใชในการสงเสริม
พัฒนาการท้ัง 4 ดานของผูเรียน  และอ่ืน ๆท่ีเก่ียวของ  ตั้งจายจากเงินรายไดท่ีรัฐบาลจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   ปรากฏอยูในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (2561 – 2564) 

2. ซอมบํารุงวัสดุอุปกรณชองใชตางๆภายใน – ภายนอกอาคารท่ีชํารุด ตั้งไว    5,000  บาท 
                    เพ่ือจายเปนคาซอมแซมอุปกรณของใช เชน ประตู  หนาตาง  มุงลวด ระบบน้ํา  กอกน้ํา สาย
ยาง ระบบไฟฟา และอ่ืน ๆ ใหมีความปลอดภัย สามารถใชงานไดตลอดเวลา และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ           
ตั้งจายจากงบประมาณท่ีองคการบริหารสวนตําบลทาเสาอุดหนุนใหพัฒนาการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก        
ปรากฏอยูในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป ( 2561 – 2564 ) 

                  3.  จัดซ้ือวัสดุอุปกรณของใชดานความสะอาด                    ตั้งไว  5,000   บาท 
                       เพ่ือจายเปนคาวัสดุอุปกรณงานบาน  ภายใน-ภายนอกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เชน น้ํายาถู
พ้ืน , ลางหองน้ํา,   ไมถูพ้ืน อุปกรณของใช และอ่ืน ๆท่ีเก่ียวของ ตั้งจายจากงบประมาณท่ีองคการบริหารสวน
ตําบลทาเสาอุดหนุนใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏอยูในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (2561 – 2564) 



กลยุทธ ท่ี 1.5 สงเสริมสนับสนุนงานดานการบริหารทุกดาน                    ยอดรวม    55,110   บาท 
                 1. จัดซ้ือเอกสารแบบพิมพ                                           ตั้งไว         1,000   บาท           
                       เพ่ือจายเปนคาดําเนินการจัดซ้ือเอกสารแบบพิมพใชในงานดานการเงินและบัญชีตางๆ ของ
ศูนย ฯ เชน ใบเสร็จรับเงิน  และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  ตั้งจายจากงบประมาณท่ีองคการบริหารสวนตําบลทาเสา
อุดหนุนใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ปรากฏอยูในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (2561 – 2564) 

2. จัดทําปายไวนิลประชาสัมพันธ                                       ตั้งไว      1,000  บาท 
   เพ่ือจายเปนคาจัดทําปายประกาศรับสมัคร  ปายกําหนดการตางๆ ในการประชาสัมพันธงาน 

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  และอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ  ตั้งจายจากงบประมาณท่ีองคการบริหารสวนตําบลทาเสา
อุดหนุนใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ปรากฏอยูในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (2561 – 2564) 

3. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาพัฒนาเด็กเล็ก    จํานวน  53,110 บาท 
เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาพัฒนาเด็กเล็ก     โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- คาหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาทตอป จํานวน 47 คน  เปน  9,400 บาท 
- คาอุปกรณการเรียน อัตราคนละ 200 บาทตอป จํานวน 47 คน  เปน  9,400 บาท 
- คาเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 300 บาทตอป จํานวน 47 คน  เปน 14,100 บาท 
- คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน อัตราคน 430 บาทตอป จํานวน 47 คน  เปน 20,210 บาท 

ตั้งจายจากเงินรายไดท่ีรัฐบาลจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   ปรากฏอยูใน
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (2561 – 2564) 
 

ยุทธศาสตรที่  2  ดานสงเสริมงานวิชาการตามมาตรฐานการศึกษา     ยอดรวม  7,000บาท 
กลยุทธ ท่ี 2.1  สนับสนุนกิจกรรม/โครงการตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา   ตั้งไว    2,000 บาท 
                1. โครงการสงเสริมกิจกรรมวันแม                                             ตั้งไว    2,000    บาท 
           เพ่ือจายเปนคาใชจายในการดําเนินกิจกรรม/โครงการ วันแม เชน คาจัดสถานท่ี,ปาย และอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวของ เปนการสงเสริมประสบการณการเรียนรูใหผูเรียน ตั้งจายจากงบประมาณท่ีองคการบริหารสวน
ตําบลทาเสาอุดหนุนใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏอยูในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (2561 – 2564)  
กลยุทธ ท่ี 2.2 เสริมสรางและพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง                           ยอดรวม  5,000 บาท     

1. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ คณะครู ศึกษางาน       ตั้งไว 5,000 บาท 
เพ่ือเปนคาใชจายในการนําคณะกรรมการ คณะครู ศึกษางาน เชน คาจางเหมารถตู

,คาอาหาร และคาอาหารวางและเครื่องดื่ม และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ตั้งจายจากงบประมาณท่ีองคการบริหารสวน
ตําบลทาเสาอุดหนุนใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ปรากฏอยูในแผนพัฒนาการศึกษาสี่ป (2561 – 2564) 
 

ยุทธศาสตรที่ 3  ดานการสงเสริมความรวมมือสูเครือขายที่เข็มแข็ง      ยอดรวม    -     บาท 
 
กลยุทธท่ี 3.1 สงเสริมกิจกรรมของภาครัฐ ชุมชน และทองถิ่น                       ตั้งไวรวม     -      บาท 
 
กลยุทธท่ี 3.2 สนับสนุนเครอืขายเด็กปฐมวัยสูมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก       ยอดรวม       -     บาท 
 
กลยุทธท่ี 3.3 สนับสนุนพัฒนางานองคกรสูมาตรฐานของภาครัฐ                       ยอดรวม  -   บาท 
 
 
 



สรุปคาใชจาย 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพุตะเคียน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานบริหารจัดการท่ัวไป  

กลยุทธ รายได 
 

อุดหนุน 
 

เฉพาะกิจ 
 

สปสช. 
 

รวม 

กลยุทธท่ี1.1 2,000 - - - 2,000 
กลยุทธท่ี1.2 - 230,300 - - 230,300 
กลยุทธท่ี1.3 - - - - - 
กลยุทธท่ี1.4 10,000 79,900     - - 89,900 
กลยุทธท่ี1.5 2,000 53,110 - - 55,110 

รวม 14,000 363,310 - - 377,310 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานสงเสริมงานวิชาการตามมาตรฐานการศึกษา  
กลยุทธ รายได อุดหนุน เฉพาะกิจ สปสช. รวม 

กลยุทธท่ี2.1 2,000 - - - 2,000 
กลยุทธท่ี2.2 5,000 - - - 5,000 
กลยุทธท่ี2.3 - - - - - 
รวม 7,000 - - - 7,000 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3  ดานการสงเสริมความรวมมือสูเครือขายท่ีเข็มแข็ง - 
กลยุทธ รายได อุดหนุน เฉพาะกิจ สปสช. รวม 

กลยุทธท่ี3.1 - - - - - 
กลยุทธท่ี3.2 - - - - - 
กลยุทธท่ี3.3 - - - - - 
รวม - - - - - 
รวมท้ังหมด - - -  
 
 

สรุป 
รายได                                                       รวมท้ังสิ้น   384,410 บาท 
รายจาย             รวมท้ังสิ้น   384,310 บาท        
 
 

 

 

 



 
 
 

 

 
ประกาศศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพุตะเคียน 

เรื่อง  ประกาศใชแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562 

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพุตะเคียน 

-------------------------------- 
 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย  หลักเกณฑและวิธีการนําเงินรายไดของสถานศึกษา
ไปจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2551 ทางศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพุตะเคียน องคการบริหารสวนตําบลทาเสา ไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ 2562 เพ่ือใชเปนแนวทางในการจายเงินงบประมาณของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยผานความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพุตะเคียน เม่ือวันท่ี 21 เดือน 
กันยายน พ.ศ. 2561 
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพุตะเคียน จึงประกาศใชแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2562    
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพุตะเคียน เริ่มใชตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2561  ถึง วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2562  
ปงบประมาณ  2562  
                   ประกาศ  ณ  วันท่ี  28  เดือน กันยายน  พ.ศ. 2561 
 
 

 
                                                           (ลงชื่อ) ................................................ 
                                                                     (นายชาญณรงค  ทองแคลว)  
                                                                     นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
            รักษาราชการแทน หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดพุตะเคียน 
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