
 

 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 
 
 

 
 
 

ของ 
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ 

 อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 
 

 

 

 



 
 
 
 
 

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก 
เร่ือง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก 
------------------ 

  อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๑ ข้อ ๙  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครกจึงจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้ึน โดยคณะกรรมการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก ได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในการประชุม
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันท่ี            
๒๖  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  จึงขอประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๙ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
        
           (นายณัฐวัชต์  ศิริสวัสด์ิ) 
              หัวหน้าสถานศึกษา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส่วนที่  1 

ค าแถลงประกอบแผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

ของ 

 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรอื 

อ าเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 
 
 
 
 
 

 
 



ค าแถลงแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
ประกอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
เรียน  ประธานกรรมการฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก 

 บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก  จะได้เสนอร่างแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2561  ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาอีกครั้งหนึ่ง  ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านหนองครก  จึงขอแถลงให้ท่านประธานและกรรมการสถานศึกษาทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง 
ตลอดจนหลักการ แนวนโยบายการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ดังต่อไปนี้ 

1. สถานการณ์คลัง 
งบประมาณรายจ่ายท่ัวไปในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  ณ  วันท่ี  30  กันยายน  พ.ศ. 2559   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครกมีสถานะการเงิน ดังนี้  
 1) เงินฝากธนาคารทั้งส้ิน จ านวน  453,536.68  บาท 
 2) รายได้สะสม  จ านวน  198,639.12  บาท 
 

2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
2.1  รายได้ 

รายได้ รับจริงปี 2559 ประมาณการปี 2561 หมายเหตุ 
ก.รายได้ที่จัดหาเอง 
  1.เงินท่ีมีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษาโดยเฉพาะ 
  2.เงินท่ีได้จากการรับจ้างและท่ีได้จากการจ าหน่าย
ส่ิงของ 
  3.เงินท่ีได้จากการแสดงหรือกิจกรรมต่างๆ 
  4.เงินท่ีได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบ ารุงการศึกษา 
  5.เงินท่ีได้จากบุคคลภายนอก เนื่องจากบุคคลนั้น
ได้รับประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา 
  6.เงินท่ีได้จากจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินหรือเงิน
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินท่ีเกิดจากเงินรายได้ของ
สถานศึกษา และจากบุคคลภายนอก 
  7.เงินดอกผลท่ีเกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา 
  8.รายได้อื่น 

 
32,560.00 

0.00 
 

0.00 
0.00 
0.00 

 
0.00 

 
 

1,566.08 
500.00 

 
 

 
25,500.00 

0.00 
 

0.00 
0.00 

 
 

0.00 
 
 

1,566.08 
500.00 

 
 

 

 



 

2.2 รายจ่ายตามยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การพัฒนา จ่ายจริงปี 2559 ประมาณการปี 2561 หมายเหตุ 

1.ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของ
หลักสูตรระดับปฐมวัย 
1.1 กลยุทธ์ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการท่ีเหมาะสมกับ
วัยจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย  
อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา 
       -โครงการศึกษาเรียนรู้นอกสถานท่ี 
       -โครงการเด็กปฐมวัยเก่งและดีเริ่มต้น ท่ีพัฒนาการ ๕ 
ด้าน 
       -โครงการแข่งขันทักษะวิชาการระดับการศึกษา
ปฐมวัย ศพด. 
       -โครงการพัฒนาศักยภาพของเด็กในต าบล ปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของ ศพด. 
1.2 กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพ 
       -โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค 
       -โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กก่อนวัยเรียน 
       -โครงการอาหารกลางวัน 
       -โครงการอาหารเสริมนม 
1.3 กลยุทธ์การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน 
1.4 กลยุทธ์การส่งเสริมความรู้ด้านการอนุรักษ์ ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

 
 
 
 
 

8,497.00 
13,300.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
 

10,000.00 
9,260.00 

258,020.00 
109,760.00 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

15,000.00 
9,250.00 

 
20,000.00 

 
20,000.00 

 
 

7,700.00 
8,550.00 

240,100.00 
93,893.80 

 
 
 
 
 

 

รายได้ รับจริงปี 2559 ประมาณการปี 2561 หมายเหตุ 
ข.รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้ังงบประมาณให้
และเงินที่ได้รับจากเงินอุดหนุน 
  1.เงินท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้ังงบประมาณให้
สถานศึกษา จากเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอง 
  2.เงินอุดหนุนท่ีรัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อต้ังงบประมาณให้สถานศึกษา เช่น ค่าอาหารกลางวัน ,
ค่าอาหารเสริม(นม) ค่าจ้าง (เงินเดือน) สวัสดิการต่าง ๆ 

 
 

62,727.00 
  

 
1,054,720.00 

 

 
 

283,650.00 
 
 

1,130,682.80 

 

ค.รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
1. ค่าวัสดุการศึกษา,ค่าส่ือการเรียนการสอน 

 
95,900.00 

 
83,300.00 

 

รวมรายได้ทั้งสิ้น 1,247,973.08 1,525,198.88  



 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา จ่ายจริงปี 2559 ประมาณการปี 2561 หมายเหตุ 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 2.1กลยุทธ์การบริหารจัดการสานสัมพันธ์ระหว่างครู 
ผู้ปกครอง คณะกรรมการและชุมชน 

 
 

 
 
 

  

3.ยุทธศาสตร์ การจัดหาวัสดุ  สื่อการเรียนการสอนและ
ครุภัณฑ์ ที่ทันสมัยให้เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
3.1 กลยุทธ์การพัฒนา วัสดุ ส่ือการเรียนการสอนและ
ครุภัณฑ์ 
      -จัดหาส่ือการเรียนการสอน 
      -จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
      -จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน 
      -จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
      -จัดซื้อจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว 
      -จัดซื้อจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ 
      -โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ ศพด .ในสังกัด
อบต.หนองปรือ 

 
 
 
 
 

95,900.00 
4,300.00 

13,000.00 
2,000.00 

10,000.00 
5,670.00 

0.00 

 
 
 
 
 

83,300.00 
0.00 

26,100.00 
0.00 

10,000.00 
7,500.00 

13,300.00 

 

4. ยุ ทธศาสตร์  การพัฒนาอาคารสถานที่ และจั ด
สภาพแวดล้อมทั้งภายใน  ภายนอก อาคารเรียนบริเวณ
ศูนย์ฯให้เอื้อต่อการใช้ประโยชน์และการเรียนรู้ 
4.1 กลยุทธ์การพัฒนาอาคารสถานท่ี สภาพแวดล้อมและ
ความปลอดภัย 
       -ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
       -บ ารุงรักษา และซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
       -ต่อเติมหลังคาพร้อมทางเดินเช่ือมระหว่างอาคาร
เรียน ศพด.บ้านหนองครก 

 
 
 
 
 

4,500.00 
         0.00 

0.00 

 
 
 
 
 

17,500.00 
16,600.00 

100,000.00 

 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและ
สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.1 กลยุทธ์การส่งเสริมศักยภาพบุคลากร มีการพัฒนาโดย
การจัดให้ผู้ดูแลเด็กได้เข้าร่วมการอบรม/สัมมนาและศึกษา
ดูงาน 
      -ประชุม อบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน 
      -การพัฒนาศักยภาพครู 
5.2 เงินเดือนครู สวัสดิการต่างๆ 
      -เงินเดือนครู 
       -ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 
       -เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

 
 
 
 

 
14,760.00 

0.00 
 

686,940.00 
0.00 
0.00 

 
 
 
 
 

12,500.00 
6,000.00 

 
796,689.00 

1,250.00 
17,900.00 

 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 1,245,907.00 1,523,132.80  



 
ส่วนที่  2 

แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 
 
 

ของ 
 
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรอื 

อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 
 

 

 



บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 

หลักการ 
รายจ่ายทั้งสิ้น      ยอดรวม    1,523,132.80  บาท 
แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนาได้ ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรระดับปฐมวัยพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 1.1 กลยุทธ์การส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
 - โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี    ยอดรวม      15,000.00   บาท 

-โครงการเด็กปฐมวัยเก่งและดีเริ่มต้นท่ีพัฒนาการ ๕ ด้าน      ยอดรวม       9,250.00   บาท 
-โครงการแข่งขันทักษะวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัย ศพด.  ยอดรวม      20,000.00 บาท 

       -โครงการพัฒนาศักยภาพของเด็กในต าบล     ยอดรวม      20,000.00 บาท 
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของ ศพด. 

 1.2 กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
 -โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค     ยอดรวม        7,700.00   บาท 
 -โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กก่อนวัยเรียน   ยอดรวม        8,550.00 บาท 
 -โครงการอาหารกลางวัน      ยอดรวม     240,100.00  บาท 
 -โครงการอาหารเสริมนม      ยอดรวม       93,893.80 บาท 
 1.3 กลยุทธ์การพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมนักเรียน 
 1.4 กลยุทธ์การส่งเสริมความรู้  ด้านอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญา  ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปตามมาตรฐานการ
บริหารสถานศึกษา 
 2.1 กลยุทธ์การบริหารจัดการสานสัมพันธ์ระหว่างครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการและชุมชน 
 
3. ยุทธศาสตร์  การจัดหาวัสดุ สื่อการเรียนการสอนและครุภัณฑ์ที่ทันสมัยให้เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 3.1 กลยุทธ์การพัฒนา วัสดุ สื่อการเรียนการสอน และครุภัณฑ์ 
  -จัดหาส่ือการเรียนการสอน     ยอดรวม          83,300.00  บาท   
  -จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน    ยอดรวม          26,100.00  บาท 
  -จัดซื้อจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว    ยอดรวม          10,000.00  บาท 
  -จัดซื้อจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์    ยอดรวม            7,500.00  บาท 

-โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้    ยอดรวม          13,300.00 บาท 
ศพด.ในสังกัดอบต.หนองปรือ   



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่และจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายใน  ภายนอกอาคารเรียนและบริเวณศูนย์ฯให้
เอื้อต่อการใช้ประโยชน์  และการเรียนรู้ 
 4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านอาคารสถานที่  สภาพแวดล้อม  และความปลอดภัย 
  - ปรับปรุงภูมิทัศน์          ยอดรวม 17,500.00  บาท 

- บ ารุงรักษา และซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       ยอดรวม 16,600.00  บาท 
-ต่อเติมหลังคาพร้อมทางเดินเช่ือมระหว่างอาคารเรียน            ยอดรวม       100,000.00  บาท 

            ศพด.บ้านหนองครก 
 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.1 กลยุทธ์การส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาโดยการจัดโครงการให้ผู้ดูแลเด็กได้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา  
และศึกษาดูงาน 
  -ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประชุม  อบรม  สัมมนาและศึกษาดูงาน    ยอดรวม       12,500.00  บาท 
  -พัฒนาศักยภาพครู          ยอดรวม         6,000.00 บาท 
      
 5.2 เงินเดือนครู/สวัสดิการต่างๆ 
  -เงินเดือนครู          ยอดรวม    796,689.00  บาท 
  -ค่าตอบแทนพนักงานนอกเวลา        ยอดรวม       1,250.00   บาท 
  -เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร        ยอดรวม     17,900.00   บาท 
   
 

เหตุผล 

 เพื่อใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ  คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะ
ผู้บริหารสถานศึกษา ท่ีได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จึงเสนอร่าง
แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครกพิจารณา
เห็นชอบต่อไป 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ อ าเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 

--------------------- 
 โดยท่ีเป็นการสมควรจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอ านาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551  ข้อ 9  จึงจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2561 ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก 
 ข้อ 1  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณนี้เรียกว่าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 ข้อ 2  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณนี้ ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี  1  ตุลาคม  2559  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เป็นจ านวนรวมท้ังส้ิน    1,523,132.80  บาท 
โดยแยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาได้ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรระดับปฐมวัยพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 1.1 กลยุทธ์การส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
 - โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี    ยอดรวม         15,000.00  บาท 

-โครงการเด็กปฐมวัยเก่งและดีเริ่มต้นท่ีพัฒนาการ ๕ ด้าน       ยอดรวม           9,250.00  บาท 
-โครงการแข่งขันทักษะวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัย ศพด.  ยอดรวม         20,000.00  บาท 

       -โครงการพัฒนาศักยภาพของเด็กในต าบล     ยอดรวม         20,000.00  บาท 
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของ ศพด. 

 1.2 กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
 -โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค     ยอดรวม            7,700.00 บาท 
 -โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กก่อนวัยเรียน   ยอดรวม            8,550.00 บาท 
 -โครงการอาหารกลางวัน      ยอดรวม         240,100.00 บาท 
 -โครงการอาหารเสริมนม      ยอดรวม           93,893.80 บาท 
 1.3 กลยุทธ์การพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมนักเรียน 
 1.4 กลยุทธ์การส่งเสริมความรู้  ด้านอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญา  ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปตามมาตรฐานการ
บริหารสถานศึกษา 
 2.1 กลยุทธ์การบริหารจัดการสานสัมพันธ์ระหว่างครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการและชุมชน 
 
 
 
 
 
 



3. ยุทธศาสตร์  การจัดหาวัสดุ สื่อการเรียนการสอนและครุภัณฑ์ที่ทันสมัยให้เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 3.1 กลยุทธ์การพัฒนา วัสดุ สื่อการเรียนการสอน และครุภัณฑ์ 
  -จัดหาส่ือการเรียนการสอน     ยอดรวม  83,300.00  บาท   
  -จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน    ยอดรวม  26,100.00  บาท 
  -จัดซื้อจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว         ยอดรวม 10,000.00  บาท 
  -จัดซื้อจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์         ยอดรวม   7,500.00  บาท 
             -โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้        ยอดรวม 13,300.00  บาท 

  ศพด.ในสังกัดอบต.หนองปรือ 
 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่และจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายใน  ภายนอกอาคารเรียนและบริเวณศูนย์ฯให้
เอื้อต่อการใช้ประโยชน์  และการเรียนรู้ 
 4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านอาคารสถานที่  สภาพแวดล้อม  และความปลอดภัย 
  -ปรับปรุงภูมิทัศน์           ยอดรวม 17,500.00  บาท 
  - บ ารุงรักษา และซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       ยอดรวม 16,600.00  บาท 
  -ต่อเติมหลังคาพร้อมทางเดินเช่ือมระหว่างอาคารเรียน      ยอดรวม      100,000.00  บาท 
   ศพด.บ้านหนองครก 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.1 กลยุทธ์การส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาโดยการจัดโครงการให้ผู้ดูแลเด็กได้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา  
และศึกษาดูงาน 
  -ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประชุม  อบรม  สัมมนาและศึกษาดูงาน    ยอดรวม        12,500.00  บาท 
  -พัฒนาศักยภาพครู          ยอดรวม          6,000.00  บาท 
 5.2 เงินเดือนครู/สวัสดิการต่างๆ 
  -เงินเดือนครู           ยอดรวม      796,689.00  บาท 
  -การตอบแทนพนักงานนอกเวลา         ยอดรวม         1,250.00   บาท 
  -เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร         ยอดรวม       17,900.00   บาท 
 
 ข้อ 4 การเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาท่ีได้รับความเห็นชอบให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 
                              
 
 

(ลงนาม) 
        (นายณัฐวัชต์  ศิริสวัสด์ิ) 

   หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ   
        

     



 
ส่วนที่  3 

รายละเอียดประกอบแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 
 

ของ 
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรอื 

อ าเภอรัษฎา   จังหวัดตรัง 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

-ประมาณการรายได้ 
-รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
-รายละเอียดรายจ่ายตามยุทธศาสตร์การ 
พัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมาณการรายได้ของสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 

 
ประมาณการรายได้  รวมทั้งสิ้น        1,525,198.88 บาท 

ก. รายได้ที่จัดหาเอง 
1. เงินท่ีมีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษาโดยเฉพาะ    จ านวน        25,500.00  บาท 
2. เงินดอกผลท่ีเกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา    จ านวน           1,566.08  บาท  
3. รายได้อื่นๆ       จ านวน   500.00  บาท 

ค าช้ีแจง ประมาณการไว้เท่าปีท่ีผ่านมา 
    ข. รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้ังงบประมาณให้  และเงินที่ได้จากเงินอุดหนุน 
    1. เงินท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้ังงบประมาณให้สถานศึกษา จากเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น          จ านวน     283,650.00  บาท 
ค าช้ีแจง  
 1.1 เงินโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี   จ านวน       15,000.00  บาท 

1.2 โครงการแข่งขันทักษะวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัย ศพด. จ านวน       20,000.00  บาท 
       1.3 โครงการพัฒนาศักยภาพของเด็กในต าบล    จ านวน       20,000.00  บาท 

     ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของ ศพด. 
 1.4 จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน     จ านวน       26,100.00  บาท  
 1.5 จัดซื้อจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว    จ านวน       10,000.00  บาท 
 1.6 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์     จ านวน        7,500.00  บาท 

1.7 โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ศพด.ในสังกัดอบต.หนองปรือ จ านวน       13,300.00  บาท 
          1.8 ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ      จ านวน      17,500.00  บาท 
 1.9 บ ารุงรักษาและซ่อมแซมศูนย์ฯ     จ านวน      16,600.00  บาท 

1.10 ต่อเติมหลังคาพร้อมทางเดินเช่ือมระหว่างอาคารเรียน  จ านวน     100,000.00  บาท 
       ศพด.บ้านหนองครก 
1.11  ค่าประชุม อบรม สัมมนา     จ านวน      12,500.00  บาท 

          1.12 พัฒนาคุณธรรมครู/พัฒนาศักยภาพครู    จ านวน       6,000.00  บาท 
 1.13 การตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา    จ านวน       1,250.00  บาท 
 1.14 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร         จ านวน        17,900.00   บาท 
 
 
 
 
 



    2.เงินอุดหนุนท่ีรัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา 
จ านวน        1,130,682.80 บาท 

 2.1 ค่าอาหารกลางวัน/อาหารเสริม(นม)    จ านวน         333,993.80 บาท 
  
ค าช้ีแจง 
 ประมาณการไว้เท่ากับการส ารวจข้อมูลเด็ก เมื่อวันท่ี 10 มิถุนายน 2560  ซึ่งส่งให้กรมส่งเสริมฯ  จัดสรร
ให้  ดังนี้ 

- ค่าอาหารกลางวัน  จ านวน 49 คนๆละ 20 บาท จ านวน  245 วัน   ต้ังไว้ 240,100.00  บาท 
- ค่าอาหารเสริม(นม) จ านวน 49 คนๆละ 7.37 บาท จ านวน 260 วัน   ต้ังไว้   93,893.80  บาท 
2.2  ค่าตอบแทน                      จ านวน   796,689.00   บาท 

 - เงินเดือนข้าราชการ ครูคศ.1 จ านวน 24,290  บาท            ต้ังไว้ 291,480.00  บาท
 - เงินเดือนข้าราชการ ครูคศ.1     จ านวน  23,360  บาท            ต้ังไว้ 280,320.00  บาท 
 - เงินพนักงานจ้างตามภารกิจ      จ านวน  18,740  บาท            ต้ังไว้ 224,889.00  บาท 
 
3. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                จ านวน   83,300.00  บาท 
ค าช้ีแจง  
 ประมาณการไว้เท่ากับการส ารวจข้อมูลจ านวนเด็ก  เมื่อวันท่ี  10 มิถุนายน  2560  ซึ่งกรมส่งเสริมฯ
จัดสรรให้จ านวน  49  คนๆละ  1,700  บาท 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 

รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
******** 

รายจ่ายทั้งสิ้น         1,523,132.80    แยกเป็น 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรระดับปฐมวัยพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 1.1 แนวทางการส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัยจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
 -โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี     ต้ังไว้ 15,000.00 บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ/อุปกรณ์  ในการจัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ีเพื่อส่งเสริม
การเรียนรู้ (จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานท่ี) 

ต้ังจ่ายจาก  เงินรายได้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ  งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย   
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  (พ.ศ.2561-2563)  และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2561 
 
-โครงการแข่งขันทักษะวิชาการระดับการศึกษาปฐมวัย ศพด.               ต้ังไว้     20,000.00 บาท 

 -โครงการพัฒนาศักยภาพของเด็กในต าบล              ต้ังไว้     20,000.00 บาท 
 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของ ศพด. 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ/อุปกรณ์  ในการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 

 ต้ังจ่ายจาก  เงินรายได้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ  งบด าเนินงาน  ค่าใช้สอย   
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  (พ.ศ.2561-2563)  และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2561 
 
-โครงการเด็กปฐมวัยเก่งและดีเริ่มต้นท่ีพัฒนาการ ๕ ด้าน   ต้ังไว้     9,250.00 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ/อุปกรณ์  ในการจัดโครงการเด็กปฐมวัยเก่งและดีเริ่มต้นท่ีพัฒนาการ ๕ 
ด้าน (จัดกิจกรรมเด็กปฐมวัยเก่งและดีเริ่มต้นท่ีพัฒนาการ ๕ ด้าน) 
 ต้ังจ่ายจาก  เงินรายได้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินท่ีมีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษาโดยเฉพาะ (ก าหนด
วัตถุประสงค์ ให้ใช้ในการด าเนินโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กก่อนวัย
เรียน และโครงการเด็กปฐมวัยเก่งและดีเริ่มต้นท่ีพัฒนาการ ๕ ด้าน 
 ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ.2561-2563) 
 
 
 
 
 
 



 1.2 แนวทางการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
 -โครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค      ต้ังไว้    7,700.00  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ/อุปกรณ์ ในการจัดโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค (จัดกิจกรรมศูนย์เด็ก
เล็กปลอดโรค) 

ต้ังจ่ายจาก  เงินรายได้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินท่ีมีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษาโดยเฉพาะ (ก าหนด
วัตถุประสงค์ ให้ใช้ในการด าเนินโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กก่อนวัย
เรียน และโครงการเด็กปฐมวัยเก่งและดีเริ่มต้นท่ีพัฒนาการ ๕ ด้าน 
 ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ.2561-2563) 

 
-โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กก่อนวัยเรียน    ต้ังไว้  8,550.00  บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ/อุปกรณ์ ในการจัดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(จัดกิจกรรมทัตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

ต้ังจ่ายจาก  เงินรายได้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินท่ีมีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษาโดยเฉพาะ (ก าหนด
วัตถุประสงค์ ให้ใช้ในการด าเนินโครงการศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กก่อนวัย
เรียน และโครงการเด็กปฐมวัยเก่งและดีเริ่มต้นท่ีพัฒนาการ ๕ ด้าน 
 ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ.2561-2563) 
 

-โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    ต้ังไว้  240,100.00  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารกลางวันของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน 49 คน  (จ านวนเด็ก ณ วันท่ี 
10 มิถุนายน 2560)  อัตราคนละ  20  บาท  จ านวน  245  วัน 
 ต้ังจ่ายจาก  เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐจัดสรรให้องค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อต้ังงบประมาณให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก   

ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  (พ.ศ.2561-2563)  และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2561 
 
 -โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)      ต้ังไว้ 93,893.80  บาท 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน 49 คน  (จ านวนเด็ก ณ 
วันท่ี 10 มิถุนายน 2560)  อัตราคนละ  7.37  บาท  จ านวน  260  วัน 
 ต้ังจ่ายจาก  เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐจัดสรรให้องค์การบริหารส่วนต าบลเพื่อต้ังงบประมาณให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก   

ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  (พ.ศ.2561-2563)  และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2561 
 1.3  แนวทางการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมนักเรียน 
 1.4  แนวทางการส่งเสริมความรู้  ด้านอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญา  ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปตามมาตรฐานการ
บริหารสถานศึกษา 
 2.1 แนวทางการบริหารจัดการสานสัมพันธ์ระหว่างครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการและชุมชน 
 



3.ยุทธศาสตร์  การจัดหาวัสดุ สื่อการเรียนการสอนและครุภัณฑ์ที่ทันสมัยให้เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 3.1 แนวทางการพัฒนา วัสดุ สื่อการเรียนการสอน และครุภัณฑ์ 

-จัดหาส่ือการเรียนการสอน      ต้ังไว้ 83,300.00  บาท  
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา/ส่ือการเรียนการสอนของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน 49 คน

(จ านวนเด็ก ณ วันท่ี 10 มิถุนายน 2560)  อัตราคนละ  1,700  บาท 
ต้ังจ่ายจาก  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  (พ.ศ.2561-2563)  และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ  พ.ศ. 2561 
 
 -จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ส านักงาน      ต้ังไว้ 26,100.00  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่า 
  -ตู้เหล็กส าหรับเก็บเอกสาร จ านวน 2 ตู้ ตู้ละ 5,500 บาท  ต้ังไว้    11,000.00  บาท 
  -ตู้บานเล่ือนกระจก จ านวน 1 ตู้ ตู้ละ 5,500 บาท    ต้ังไว้      5,500.00  บาท 
  -พัดลมติดฝาผนัง   จ านวน 8 ตัว ตัวละ 1,200  บาท   ต้ังไว้  9,600.00 บาท 
 ต้ังจ่ายจาก  เงินรายได้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ   

ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  (พ.ศ.2561-2563)  และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2561    
  

-จัดซื้อจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว      ต้ังไว้ 10,000.00  บาท  
 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน  เช่น  ไม้กวาด  แปรงขัดห้องน้ า  แก้วน้ า  จานรอง ฯลฯ 
 ต้ังจ่ายจาก  เงินรายได้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาส่ีปี  (พ.ศ.
2561-2564)  และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
 
 -จัดซื้อจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์      ต้ังไว้     7,500.00  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  เช่น  อุปกรณ์บันทึกข้อมูล  ตลับผงหมึก  ส าหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์  
เมนบอร์ด  เมมโมรีชิป ฯลฯ ,  ค่าชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ       
 ต้ังจ่ายจาก  เงินรายได้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ   

ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  (พ.ศ.2561-2563)  และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2561 

 
 -โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ ศพด.ในสังกัด อบต.หนองปรือ   ต้ังไว้ 13,300.00 บาท
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต รวมถึงอินเตอร์เน็ตการ์ดและค่าส่ือสารอื่น ๆ เช่นค่า
เคเบิล้ทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมฯ  
 ต้ังจ่ายจาก  เงินรายได้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ   

ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  (พ.ศ.2561-2563)  และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2561 
 
 
 



 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคารสถานที่และจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายใน  ภายนอกอาคารเรียนและบริเวณศูนย์ฯให้
เอื้อต่อการใช้ประโยชน์  และการเรียนรู้ 
 4.1 แนวทางการพัฒนาด้านอาคารสถานที่  สภาพแวดล้อม  และความปลอดภัย 
 -ปรับปรุงภูมิทัศน์        ต้ังไว้      17,500.00  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ เช่น จ้างตกแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า ฉีดหญ้า ปรับปรุงภูมิทัศน์ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
  

ต้ังจ่ายจาก  เงินรายได้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ 
 ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  (พ.ศ.2561-2563)  และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2561 
 
 - บ ารุงรักษา และซ่อมแซม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    ต้ังไว้ 16,600.00  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 ต้ังจ่ายจาก  เงินรายได้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ   

ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  (พ.ศ.2561-2563)  และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2561 
 

-ต่อเติมหลังคาพร้อมทางเดินเช่ือมระหว่างอาคารเรียน   ต้ังไว้  100,000.00  บาท 
 ศพด.บ้านหนองครก 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าต่อเติมหลังพร้อมทางเดินเช่ือมระหว่างอาคารเรียน ศพด.บ้านหนองครก  
 ต้ังจ่ายจาก  เงินรายได้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ   

ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  (พ.ศ.2561-2563)  และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2561 

 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5.1 แนวทางการส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาโดยการจัดโครงการให้ผู้ดูแลเด็กได้เข้าร่วมอบรม/สัมมนา  
และศึกษาดูงาน 
 -ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประชุม  อบรม  สัมมนาและศึกษาดูงาน      ต้ังไว้ 12,500.00  บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางในราชอาณาจักรและนอกราชการอาราจักร  เช่น  ค่าเบี้ยเล้ียง  ค่าเดินทาง  
ค่าพาหนะ  ค่าเช่าท่ีพัก  ค่าบริการจอดรถ   ณ  ท่าอากาศยาน  ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ  ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน  
ค่าลงทะเบียนต่างๆ  ของพนักงานส่วนท้องถิ่น/พนักงานจ้าง 
 ต้ังจ่ายจาก  เงินรายได้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ   

ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  (พ.ศ.2561-2563)  และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2561 

 
-พัฒนาศักยภาพครู       ต้ังไว้        6,000.00 บาท 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน 3 คน  คนละ  2,000  บาท 
 ต้ังจ่ายจาก  เงินรายได้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ   

ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  (พ.ศ.2561-2563)  และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2561   

 



 5.2  เงินเดือนครู/สวัสดิการต่างๆ 
 -เงินเดือนครู        ต้ังไว้     796,689.00  บาท 
 เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน (เงินเดือน)  ข้าราชการ 2 คน และผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  1  คน 
 ต้ังจ่ายจาก  เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐจัดสรรให้องค์การบริหารส่วนต าบล  เพื่อต้ังงบประมาณให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก   

ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  (พ.ศ.2561-2563)  และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2561 
  

-การตอบแทนพนักงานนอกเวลา          ต้ังไว้       1,250.00   บาท 
 เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 ต้ังจ่ายจาก  เงินรายได้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ   

ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  (พ.ศ.2561-2563)  และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2561 
  

-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร          ต้ังไว้     17,900.00   บาท 
 

 เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
 ต้ังจ่ายจาก  เงินรายได้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ   

ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  (พ.ศ.2561-2563)  และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 




