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แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอาํนวย  

สังกัด กองการศึกษา สํานักงานเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 
อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานแผนงานและงบประมาณ 
งานวิชาการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 
สังกัดเทศบาลตําบลอากาศอํานวย อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร 

 



คํานํา 
 

  การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
อากาศอํานวย อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร จัดทําข้ึนเพ่ือใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของสถานศึกษา
ใหมีความสอดคลองเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค  กลยุทธ  และแนวทางการดําเนินงาน นอกจากนี้ยัง
คํานึงถึงความเชื่อมโยงกับนโยบายของทองถ่ินจนถึงนโยบายของรัฐบาลในดานการจัดการศึกษาใหครอบคลุมทุกดาน 
เพ่ือใหการจัดการศึกษา  ไดมาตรฐานและมีคุณภาพ 

  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย ขอขอบคุณคณะทํางาน ผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  และหวังเปนอยางยิ่งวา  จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน
ของทุกฝายในการบริหารจัดการสถานศึกษา ใหเปนไปตามเปาหมาย ครอบคลุมพัฒนาการทุกดานของเด็กนักเรียน
และสนองความตองการของชุมชนอยางแทจริง 

 
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 
               กันยายน  2563 
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1. คําสั่งศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย ท่ี 62/๒๕๖3                 
   เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.  2564 ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 
 2.      สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก                 
          เทศบาลตําบลอากาสอํานวย 
 3.     ประกาศศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย เรื่อง ประกาศใช       
         แผนปฏิบัติการประจาํปประมาณ พ.ศ.  2564  ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
         เทศบาลตําบลอากาศอํานวย 
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คําแถลงประกอบแผนปฏิบัติการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 
อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร 
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

คําแถลงแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
ประกอบแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

เรียน ประธานกรรมการฯและกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

 บัดนี้  ถึงเวลาท่ีคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  จะไดเสนอราง
แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ตอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้
คณะผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  จึงขอแถลงใหทานประธานและคณะกรรมการบรหิาร
สถานศึกษาทุกทานไดทราบถึงสถานการณคลัง ตลอดจนหลักการแนวนโยบายการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖4   ดังตอไปนี้ 

๑. สถานการณคลัง 
1.1  งบประมาณรายจาย พ.ศ. 2563 ณ วันท่ี  18 กันยายน  2563 สถานศึกษามีสถานะทาง

การเงิน ดังนี้   
1.1.1 เงินฝากธนาคาร  ท้ังสิ้น จํานวน      491,595.00 บาท 
1.1.2 เงินรายไดสะสม ท้ังสิ้น จํานวน      351,154.20 บาท 
              รายไดท่ีนํามาใชได จํานวน      140,440.80บาท 

2.  การบริหารงบประมาณในปปจจุบัน (2563) 
2.1  รายรับจริง  ท้ังส้ิน จํานวน  528,215.64  บาท 
 2.1.1  รายไดท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตั้งงบประมาณให 
           และเงินท่ีไดรับอุดหนุน  
  1) เงินองคกรปกสวนทองถ่ินตั้งงบประมาณ 
      ใหสถานศึกษาจากเงินรายไดขององคกรปกครอง 
 สวนทองถ่ินเอง จํานวน      23,000.00 บาท 
 2) เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  เพ่ือตั้งงบประมาณใหสถานศึกษา จํานวน    523,800.00 บาท 
 2.1.2  รายไดท่ีจัดหาเอง 
  1) เงินท่ีมีผูอุทิศใหแกสถานศึกษา จํานวน        1,200.00 บาท 
  2) เงินดอกเบี้ยจากเงินรายไดสถานศึกษา จํานวน        3,215.64  บาท 
2.2  รายจายจริงท้ังส้ิน จํานวน   486,950.00 บาท 

 ยุทธศาสตรท่ี 1. การพัฒนาคุณภาพผูเรียน จํานวน    486,950.00   บาท 
 ยุทธศาสตรท่ี 2. การพัฒนาครูและบุคลากร จํานวน          - บาท 
  ยุทธศาสตรท่ี 3. การบริหารจัดการสถานศึกษาใหได 
    มาตรฐานขององคกรปกครอง 
                      สวนทองถ่ิน  จํานวน         -       บาท 
 ยุทธศาสตรท่ี 4. การพัฒนาดานการสงเสริมการมี 
                                                   สวนรวมของผูปกครองและชุมชน จํานวน         - บาท 
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

 
 
๒.๑ รายได 
ตาราง  รายไดในปท่ีผานมาและปปจจุบัน 

รายได 
รับจริง 

ป ๒๕๖2 
รับจริง 

ป ๒๕๖3 
ประมาณการ 

ป ๒๕๖4 
หมาย
เหตุ 

ก.  รายไดท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตั้ง
งบประมาณให และเงินท่ีไดรับจากเงิน
อุดหนุน 
    1. เงินท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตั้ง
งบประมาณใหสถานศึกษา จากเงินรายได
ขององคการปกครองสวนทองถ่ินเอง  
        1.1 เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย 
   2. เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือตั้งงบประมาณให
สถานศึกษา 
      2.1  โครงการอาหารกลางวัน 
      2.2  เงินคาจัดการเรียนการสอน  
             (รายหัว) 
      2.3  เงินคาใชจายในการจัดการศึกษา   
      2.4  โครงการสงเสริมและพัฒนา 
              ศักยภาพครูและบุคลากร 
              ทางการศึกษาดานการจัด 
              ประสบการณท่ีเนนผูเรียนเปน 
              สําคัญ  

 
 
 
 
 
 

23,๐๐๐.00 
 
 
 
 

๔7๓,56๐.00 
161,5๐๐.00 

 
35,030.00 

- 

 
 
 
 
 
 

23,000.00 
 
 
 
 

317,600.00 
154,700.00 

 
28,50.00.00 

- 

 
 
 
 
 
 

30,000.00 
 
 
 
 

441,000.00 
153,000.00 

 
67,800.00 
12,000.00 

 
 

ข.  รายไดท่ีจัดหาเอง 
   1) เงินท่ีมีผูอุทิศใหแกสถานศึกษา 
   2) เงินดอกเบี้ยจากเงินรายได
สถานศึกษา 

 
1,0๐๐.00 
3,116.27 

 
1,200.00 
3,215.64 

 
5,500.00 
5,000.00 

 

รวมรายไดท้ังส้ิน ๖๙๗,๒๐๖.๒๗ 528,215.64 714,300.00  
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

 
รายจายตามยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา 
ตาราง  รายจายตามยุทศาสตร/แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร/กลยุทธการพัฒนา จายจริง 
ป ๒๕๖2 

จายจริง 
ป ๒๕๖3 

ประมาณการ 
ป ๒๕๖4 

หมายเหตุ 

๑. การพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
      ๑.๑ กลยุทธการพัฒนาและสงเสริมผูเรียนใหมี
คุณภาพ 

1.  โครงการอาหารกลางวัน 
2.  โครงการสงเสริมสุขภาพชองปากในเด็กเล็ก 
     และเด็กกอนวัยเรียน 
3.  โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กดี 
4.  โครงการประเมินและกิจกรรมสงเสริมความ 
     ฉลาดทางอารมณ ในเด็กและเด็กกอนวัย 
     เรียน 
5.  โครงการสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรู 
     เด็กเล็กและกอนวัยเรียน(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
     แยกขยะเพ่ือลดโลกรอน) 
6. โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กดี(การดูแล 
    สุขภาพอนามัยและการลางมือ ๗ ข้ันตอน) 

 
 
 

41๘,76๐ 
๕,๐๐๐ 

 
3,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 

10,๐๐๐ 
 
 

- 

 
 
 

323,500 
- 
 

- 
- 
 
 

- 
 
 

- 

 
 
 

441,๐๐๐ 
5,๐๐๐ 

 
5,๐๐๐ 
๕,๐๐๐ 

 
 

10,๐๐๐ 
 
 

5,00๐ 

 

รวม ๔๔๑,๗๖๐ 323,500 471,๐๐๐  
      ๑.๒  กลยุทธพัฒนาจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช
ตลอดจนวัสดุ อุปกรณท่ีจําเปนในการจัดการเรียนรูแก
เด็กปฐมวัยอยางครบถวน อยางเหมาะสมและเพียงพอ 

๑.  โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน      
๒.  โครงการจัดวัสดุการศึกษา 
๓.  โครงการจัดหาเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก 
     ปฐมวัย 
๔.  โครงการจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 
๕.  โครงการจัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัว 
๖.  โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา 

           - คาหนังสือเรียน 
           - คาอุปกรณการเรียน 
           - คาเครื่องแบบนักเรียน 

 
 
 

4๔,5๐๐ 
๓๔,๐๐๐ 
45,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 
๑๘,๐๐๐ 

 
 

6,2๐๐ 
6,2๐๐ 
9,3๐๐ 

 
 
 

41,270 
21,450 
55,380 

 
๒๐,๐๐๐ 
16,600 

 
 

- 
3,500 
5,250 

 
 
 

33,000 
20,๐๐๐ 
60,๐๐๐ 

 
๒๐,๐๐๐ 
20,๐๐๐ 

 
 

12,00๐ 
12,00๐ 
18,0๐๐ 

 

รวม ๑๘๓,๒๐๐ 163,450 195,000  
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แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

 
ยุทธศาสตร/กลยุทธการพัฒนา จายจริง 

ป ๒๕๖2 
จายจริง 
ป ๒๕๖3 

ประมาณการ 
ป ๒๕๖4 

หมาย
เหตุ 

๒. ยุทธศาสตร การพัฒนาครูและบุคลากร 
        ๒.๑ สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูและ
ทักษะในการปฏิบัติงาน 
        ๑.  โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาดานการจัดประสบการณท่ีเนนผูเรียน
เปนสําคัญ         
 

 
 
 

- 

 
 
 

- 
 

 
 
 

12,000 
 

 

 - - 12,000  
๓. การบริหารจัดการสถานศกึษาใหไดมาตรฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

3.1 กลยุทธพัฒนาการบริหารสถานศึกษา 
1. โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของ 
สถานศึกษา 
๓.๒  กลยุทธพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน  
       สถานศึกษา 
๑.  โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๓.๓  กลยุทธการพัฒนาประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูล  
       ขาวสารทางวิชาการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
๑.โครงการประชาสัมพันธศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ 
๓.๔  กลยุทธพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศนภายในและ
ภายนอกอาคารใหมีความสวยงาม ปลอดภัย เหมาะ
แกการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
1. โครงการหนูนอยรักษสิ่งแวดลอม 

 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 

 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 

 
 
 

1,000 
 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 

9,5๐๐ 

 

รวม - - 10,5๐๐  
๔.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการมีสวนรวม
ของผูปกครองและชุมชน 

๔.๑ กลยุทธพัฒนา จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมความ 
      รวมมือและความสัมพันธท่ีดีกับผูปกครองและ 
      ชุมชน 
๑. โครงการพอแมเปนครูหนูสุขใจ 

 

 
 
 
 
 

13,330 
 

 
 
 
 
 

- 
 

 
 
 
 
 

25,800 
 

 

รวม 13,330 - 25,800  
รวมรายจายท้ังส้ิน 544,963 486,950 714,300  

 

 
 
 



๖ 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

 
 
 
 

 
สวนที่ ๒ 

 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 
 
 
 

 
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 
อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร 

 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 
 อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร 

หลักการ 

รายจายท้ังส้ิน         จํานวน   714,300 บาท 

แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร/กลยุทธการพัฒนาไดดังนี้ 

๑.   ยุทธศาสตร  การพัฒนาคุณภาพผูเรียน      
๑.๑ กลยุทธการพัฒนาและสงเสริมผูเรียนใหมีคุณภาพ   จํานวน  471,๐๐๐  บาท
๑.๒ กลยุทธพัฒนาจัดหาเครื่องมือ เครื่องใชตลอดจนวัสดุ อุปกรณท่ีจําเปน 
      ในการจัดการเรียนรูแกเด็ก ปฐมวัย อยางครบถวน อยางเหมาะสมและ 
      เพียงพอ        จํานวน  195,0๐๐   บาท 

                                 รวมท้ังส้ิน  666,0๐๐   บาท 
๒.  ยุทธศาสตร การพัฒนาครูและบุคลากร  

    ๒.๑ สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน จํานวน    12,000    บาท 
                        รวมท้ังส้ิน   12,000    บาท 

๓. ยุทธศาสตร  การบริหารจัดการสถานศึกษาใหไดมาตรฐานขององคกรปกครอง 
    สวนทองถิ่น 
 3.1 กลยุทธพัฒนาการบริหารสถานศึกษา     จํานวน     1,000    บาท 

๓.๒  กลยุทธพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จํานวน     -            บาท 
๓.๓  กลยุทธการพัฒนาประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารทางวิชาการ 
       ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน     -            บาท 
๓.๔  กลยุทธพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศนภายในและภายนอกอาคารใหมี 
       ความสวยงาม ปลอดภัย เหมาะแกการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน     9,5๐๐    บาท 

                รวมท้ังส้ิน   10,5๐๐   บาท 
๔.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชน 

๔.๑ กลยุทธพัฒนา จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมความรวมมือและความสัมพันธ 
      ท่ีดีกับผูปกครองและชุมชน       จํานวน     25,800  บาท 

               รวมท้ังส้ิน     25,800  บาท 

เหตุผล 
 เพ่ือใชในการดําเนินงานตามนโยบายของเทศบาลตําบลอากาศอํานวย และคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา ท่ีไดวางแผนไวตามแผนพัฒนาการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  ตลอด
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564    จึงไดเสนอรางแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือใหคณะกรรมการ
บริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  พิจารณาเห็นชอบตอไป  

 

 



๘ 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย   

อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร 
------------------------------------------------- 

 โดยเปนการสมควรจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2564 อาศัยอํานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2562 
ขอ 11 จึงจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ข้ึนไวโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  ดังนี้ 

 ขอ ๑ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณนี้ เรียกวา แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 ขอ ๒ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี ๑  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3   เปนตนไป 
 ขอ ๓ รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  เปนจํานวนเงินรวมท้ังสิ้น                 714,300 บาท 
โดยแยกรายละเอียดตามยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาไดดังนี้ 

๑.   ยุทธศาสตร   การพัฒนาคุณภาพผูเรียน      
๑.๑ กลยุทธการพัฒนาและสงเสริมผูเรียนใหมีคุณภาพ จํานวน  471,๐๐๐ บาท
๑.๒ กลยุทธพัฒนาจัดหาเครื่องมือ เครื่องใชตลอดจนวัสดุ อุปกรณ 
      ท่ีจําเปนในการจัดการเรียนรูแกเด็กปฐมวัย อยางครบถวน  
      อยางเหมาะสมและเพียงพอ จํานวน  195,0๐๐ บาท 

                          รวมท้ังส้ิน  666,0๐๐ บาท 
๒.  ยุทธศาสตร  การพัฒนาครูและบุคลากร  

๒.๑ สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน จํานวน    12,000  บาท 
                         รวมท้ังส้ิน    12,000  บาท 

๓. ยุทธศาสตร   การบริหารจัดการสถานศึกษาใหไดมาตรฐานขององคกร 
                    ปกครองสวนทองถิ่น 

3.1 กลยุทธพัฒนาการบริหารสถานศึกษา       จํานวน    1,000    บาท 
๓.๔  กลยุทธพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศนภายในและภายนอกอาคารใหมีความ 
       สวยงาม ปลอดภัย เหมาะแกการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน    9,5๐๐  บาท 

                  รวมท้ังส้ิน   10,5๐๐ บาท 
๔.  ยุทธศาสตร   การพัฒนาดานการสงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชน 

๔.๑ กลยุทธพัฒนา จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมความรวมมือและความสัมพันธท่ีดี 
      กับผูปกครองและชุมชน  จํานวน   25,800  บาท 

                 รวมท้ังส้ิน   25,800  บาท 

 ขอ 4 การเบิกจายเงินรายไดสถานศึกษาท่ีไดรับความเห็นชอบใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  2562 

 
 (ลงนาม).................................................... 

              (นางสาวปาริชาติ  โนตสุภา)  
                                               หวัหนาสถานศึกษา 
                              ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

 



๙ 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

สวนที่ ๓ 
 

รายละเอยีดประกอบแผนปฏิบัติการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 

 
 
 
 
 
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอาํนวย 
อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร 

 
 
 

- ประมาณการรายได 
- รายจายตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
- รายละเอียดรายจายตามยุทธศาสตรการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

ประมาณการรายไดของสถานศึกษา 
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย     
อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร 

ประมาณการรายได รวมท้ังส้ิน          714,300 บาท 
ก. รายไดท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งงบประมาณให และเงินท่ีไดจากเงินอุดหนุน 
 1.  เงินท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตั้งงบประมาณใหสถานศึกษา  
                 จากเงินรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จํานวน       30,๐๐๐ บาท 
คําช้ีแจง  ประมาณการไวมากกวาปท่ีผานมา ประกอบดวย 
     1.1 เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลอากาศอํานวย   จํานวน        30,๐๐๐ บาท    
คําช้ีแจง  ประมาณการไวมากกวาปท่ีผานมา  
 2.  เงินอุดหนุนท่ีรัฐจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือตั้ง 
                 งบประมาณใหสถานศึกษา  จํานวน     774,830 บาท 
คําช้ีแจง  เพ่ือตั้งงบประมาณใหจากขอมูลจํานวนนักเรียน ณ วันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖3 
      2.๑  โครงการอาหารกลางวัน จํานวน       441,๐๐๐ บาท  
คําช้ีแจง ประมาณการไวจากขอมูลท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
 2.2  คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จํานวน      153,๐๐๐ บาท 
คําช้ีแจง  ประมาณการไวจากขอมูลท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

 2.๓  คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
             เทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

 - คาหนังสือเรียน จํานวน        12,0๐๐ บาท 
 - คาอุปกรณการเรียน จํานวน        12,0๐๐ บาท 
 - คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน        18,0๐๐ บาท 
 - คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน จํานวน        25,800 บาท

คําช้ีแจง  ประมาณการไวจากขอมูลท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
 2.4  โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทาง 
             การศึกษาดานการจัดประสบการณท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ    จํานวน        12,000 บาท 

คําช้ีแจง  ประมาณการจากจํานวนครูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 
 

ข. รายไดที่จัดหาเอง จํานวน    10,500 บาท 
 ๑. เงินท่ีมีผูอุทิศใหสถานศึกษาโดยเฉพาะ  จํานวน        5,5๐๐ บาท  
คําช้ีแจง  ประมาณการไวเทาปท่ีผานมา 

 2. เงินดอกผลท่ีเกิดจากเงินรายไดสถานศึกษา   จํานวน         5,0๐๐ บาท  
คําช้ีแจง  ประมาณการไวมากกวาปท่ีผานมา เนื่องจากปท่ีผานมามียอดเงินฝากเพ่ิมข้ึน 
  
 

 
 



๑๑ 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

รายละเอียดรายจายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

เทศบาลตําบลอากาศอํานวย อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร 
************************* 

รายจายตามยุทศาสตรการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี ๑. การพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
 กลยุทธท่ี  ๑.๑  การพัฒนาและสงเสริมผูเรียนใหมีคุณภาพ 
 วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมใหเด็กนักเรียนไดรับบริการอาหารครบถวนตามเกณฑท่ีพึงประสงค 
 2. เพ่ือใหเด็กนักเรียนไดรับการประเมินพัฒนาการ และการกระตุนพัฒนาการท่ีถูกตองตามวัย 
 3. เพ่ือใหเด็กนักเรียนมีพัฒนาการท่ีสมวัยท้ังดานรางกาย สติปญญา อารมณ จิตใจ และสังคม 
 4. เพ่ือใหเด็กนักเรียน ท่ีพัฒนาการลาชาใหไดรับการกระตุนพัฒนาการใหมีพัฒนาการท่ีสมวัย และไดรับ 
     การรักษาท่ีถูกตองในรายท่ีมีความผิดปกติมาก 
 5. เพ่ือใหเด็กนักเรียนไดทํากิจกรรมแปรงฟนหลังอาหารทุกวัน 
 6. เพ่ือใหเด็กนักเรียนเรียนรู ตระหนักและเห็นคุณคาของการมีสุขภาพชองปากท่ีดี 
 7. เพ่ือใหนักเรียนมีสุขภาพชองปากท่ีดีลดการเกิดโรคฟนผุในเด็กศูนยพัฒนาเด็กเทศบาลตําบลอากาศ 
     อํานวย 
 8. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาใหเด็กปฐมวัยมีสุขภาพรางกายแข็งแรง สุขภาพจิตท่ีดี 
 9. เพ่ือสงเสริมใหเด็กรูจักรักษาสุขภาพตนเอง 
 10. เพ่ือสงเสริมใหเด็กมีสุขอนามัยท่ีดี 
 11. เพ่ือสงเสริมใหเด็กสามารถออกกําลังกายหรือเลนกีฬาท่ีเหมาะสมกับวัย 
งานท่ีทํา 

โครงการ/กิจกรรม จายจริง 
ป ๒๕๖2 

จายจริง 
ป ๒๕๖3 

ประมาณการ 
ป ๒๕๖4 

หมายเหตุ 

1.  โครงการอาหารกลางวัน 418,76๐ 323,500 441,000  
2. โครงการสงเสริมสุขภาพชองปากในเด็กเล็กและ 
     เด็กกอนวัย 

๕,๐๐๐ - ๕,๐๐๐  

3. โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กดี   3,๐๐๐ - ๕,๐๐๐  
4. โครงการประเมินและกิจกรรมสงเสริมความ  
     ฉลาดทางอารมณในเด็กและเด็กกอนวัยเรียน 

5,๐๐๐ - ๕,๐๐๐  

5. โครงการสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูเด็ก 
     เล็กและกอนวัยเรียน (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กแยก
ขยะเพ่ือลดโลกรอน) 

10,๐๐๐ - 10,๐๐๐  

6. โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กดี(การดูแลสุขภาพ 
     อนามัยและการลางมือ ๗ ข้ันตอน) 

- - ๕,๐๐๐  

รวมรายจาย 441,76๐ 323,5000 471,000  
 
 
 



๑๒ 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

 
 
ยุทธศาสตรท่ี  ๑ การพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
 กลยุทธท่ี ๑.๒  พัฒนาจัดหาเครื่องมือ เครื่องใชตลอดจนวัสดุ อุปกรณท่ีจําเปนในการจัดการเรียนรูแกเด็ก 
                    ปฐมวัยอยางครบถวน อยางเหมาะสมและเพียงพอ 
 วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือจัดหาสื่อการเรียนการสอนตามมาตรฐาน สําหรับเด็ก 
 ๒. เพ่ือเสริมสรางประสบการณการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
 ๓. เพ่ือกระตุนผูเรียนใหเกิดการเรียนรู 
 ๔. เพ่ือสงเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพ 
 ๕. เพ่ือจัดหาวัสดุการศึกษาท่ีเอ้ือตอการเรียนการสอนตามมาตรฐาน สําหรับเด็กปฐมวัย 
 ๖. เพ่ือจัดหาเครื่องเลนพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามมาตรฐาน สําหรับเด็กปฐมวัย 
 ๗. เพ่ือเสริมสรางประสบการณการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
 ๘. เพ่ือกระตุนผูเรียนใหเกิดการเรียนรู 
 ๙. เพ่ือสงเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพ 
 ๑๐. เพ่ือจัดซ้ือวัสดุสํานักงานใชในกิจการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 
 ๑๑. เพ่ือจัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัวใหนักเรียน 
 ๑๒. เพ่ือใหมีครุภัณฑใชอยางเพียงพอเหมาะสม 
 ๑๓. เพ่ือใหเด็กนักเรียนมีหนังสือเรียน  อุปกรณการเรียน และ ชุดนักเรียน ท่ีเหมาะสมตามวัย 
งานท่ีทํา 

โครงการ/กิจกรรม จายจริง 
ป ๒๕๖2 

จายจริง 
ป ๒๕๖3 

ประมาณการ 
ป ๒๕๖4 

หมายเหตุ 

๑.  โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน      4๔,5๐๐ 41,270 33,๐๐๐  
๒.  โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา ๓๔,๐๐๐ 21,450 20,๐๐๐  
๓.  โครงการจัดหาเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 

45,๐๐๐ 55,380 60,๐๐๐  

๔.  โครงการจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  
๕.  โครงการจัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัว ๑๘,๐๐๐ 16,600 20,๐๐๐  
๖.  โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร  
      สถานศึกษา 
      - คาหนังสือเรียน 
      - คาอุปกรณการเรียน 
      - คาเครื่องแบบนักเรียน 

 
 

6,2๐๐ 
6,2๐๐ 
9,3๐๐ 

 
 

- 
3,500 
5,250 

 
 

12,0๐๐ 
12,0๐๐ 
18,00๐ 

 

รวมรายจาย 183,2๐๐ 163,450 195,0๐๐  
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

 
 
ยุทธศาสตรท่ี  ๒ ยุทธศาสตร การพัฒนาครูและบุคลากร 
 กลยุทธท่ี  ๒.๑ สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน 
 วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
งานท่ีทํา 

โครงการ/กิจกรรม จายจริง 
ป ๒๕๖2 

จายจริง 
ป ๒๕๖3 

ประมาณการ 
ป ๒๕64 

หมายเหตุ 

๑.  โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาดานการจัดประสบการณท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ         

- - 12,๐๐๐  

รวมรายจาย - - 1๒,๐๐๐  

ยุทธศาสตรท่ี  ๓  การบริหารจัดการสถานศึกษาใหไดมาตรฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
กลยุทธท่ี  ๓.๑.กลยุทธพัฒนาการบริหารสถานศึกษา 
วัตถุประสงค 
๑. เพ่ือปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนปจจุบัน 

งานท่ีทํา 
โครงการ/กิจกรรม จายจริง 

ป ๒๕๖2 
จายจริง 
ป ๒๕๖3 

ประมาณการ 
ป ๒๕๖4 

หมายเหตุ 

๑. โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของ 
สถานศึกษา 

 
- 

 
- 

 
1,๐๐๐ 

 

รวมรายจาย - - 1,๐๐๐  
 
ยุทธศาสตรท่ี  ๓  การบริหารจัดการสถานศึกษาใหไดมาตรฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 กลยุทธท่ี   ๓.๔  กลยุทธพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศนภายในและภายนอกอาคารใหมีความสวยงาม ปลอดภัย  
           เหมาะแกการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
 วัตถุประสงค 
 ๑.  เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาสิ่งแวดลอมภายในและภายนอกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 ๒. เพ่ือใหผูเรียนไดเรียนรู เขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอม 
 ๓. เพ่ือใหผูเรียนเกิดการตระหนัก การสรางและการดูแลรักษา สิ่งแวดลอมใหความสวยงาม นาอยู 
งานท่ีทํา 

โครงการ/กิจกรรม จายจริง 
ป ๒๕๖2 

จายจริง 
ป ๒๕๖3 

ประมาณการ 
ป ๒๕๖4 

หมายเหตุ 

1. โครงการหนูนอยรักษสิ่งแวดลอม - - 9,5๐๐  
รวมรายจาย - - 9,5๐๐  

 
 
 



๑๔ 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

 
 
 
ยุทธศาสตรท่ี  ๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชน 
 กลยุทธท่ี  ๔.๑ กลยุทธพัฒนา จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมความรวมมือและความสัมพันธท่ีดีกับผูปกครองและ 
                          ชุมชน 
 วัตถุประสงค 
 ๑. เพ่ือเสริมสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางบานและโรงเรียน  
 ๒. เพ่ือรวมมือแกไขปญหาของนักเรียน 
 ๓. เพ่ือสงเสริมความรัก ความผูกพันระหวางผูปกครอง นักเรียน และครู  
 ๔. เพ่ือผูปกครองมีสวนรวมในการสงเสริมความรูแกเด็กนักเรียนรวมกับทางโรงเรียน 
งานท่ีทํา 

โครงการ/กิจกรรม จายจริง 
ป ๒๕๖2 

จายจริง 
ป ๒๕๖3 

ประมาณการ 
ป ๒๕๖4 

หมายเหตุ 

๑. โครงการพอแมเปนครูหนูสุขใจ ๑3,33๐ - 25,800  
รวมรายจาย ๑3,33๐ - 25,800  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

 
รายละเอียดรายจาย 

ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

เทศบาลตําบลอากาศอํานวย อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร 
รายจายจําแนกตามยุทธศาสตรการพัฒนา 

************************* 
รายจาย ท้ังส้ิน  ตั้งไวรวม    714,30๐ บาท  แยกเปน 
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพผูเรียน    ตั้งไวรวม    666,0๐๐ บาท 
๑.๑ กลยุทธการพัฒนาและสงเสริมผูเรียนใหมีคุณภาพ   ตั้งไว                        471,๐๐๐ บาท 

  ๑.๑.1 โครงการอาหารกลางวัน  ตั้งไว 441,๐๐๐  บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดหาวัสดุเพ่ือ
ประกอบอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียน  ตั้งจายจากเงินคาอาหารกลางวัน    

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562  

-  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5   ยุทธศาสตรท่ี ๑ กลยุทธท่ี ๑.1 
หนา 67 ลําดับท่ี  ๑๑ 

๑.๑.2 โครงการสงเสริมสุขภาพชองปากในเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน  ตั้งไว  ๕,๐๐๐  บาท  
เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมสุขภาพชองปากในเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน  ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย  เชน คาวัสดุ  อุปกรณ   ตั้งจายโดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลอากาศ 

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562  

-  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5   ยุทธศาสตรท่ี ๑ กลยุทธท่ี 1.๑ 
หนา 71  ลําดับท่ี  15 

๑.๑.3 โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กดี    ตั้งไว  ๕,๐๐๐  บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการ
สงเสริมสุขภาพเด็กดี  ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลอากาศอํานวย  เชน คาวัสดุ  อุปกรณ   ตั้งจายโดย
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลอากาศ 

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562  

-  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5   ยุทธศาสตรท่ี ๑ กลยุทธท่ี ๑.1 
หนา 72  ลําดับท่ี  ๑6 

๑.๑.4 โครงการประเมินและกิจกรรมสงเสริมความฉลาดทางอารมณในเด็กและเด็กกอนวัยเรียน 
ตั้งไว  ๕,๐๐๐  บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการประเมินและกิจกรรมสงเสริมความฉลาดทางอารมณในเด็ก
และเด็กกอนวัยเรียน  ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลอากาศอํานวย  เชน คาวัสดุ  อุปกรณ   ตั้งจายโดย
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลอากาศ 

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562  



๑๖ 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

-  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5   ยุทธศาสตรท่ี ๑ กลยุทธท่ี ๑.1 
หนา 73  ลําดับท่ี  17 

๑.๑.5 โครงการสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูเด็กเล็กและกอนวัยเรียน (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แยกขยะเพ่ือลดโลกรอน)   ตั้งไว  10,๐๐๐  บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมพัฒนาการและการ
เรียนรูเด็กเล็กและกอนวัยเรียน (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กแยกขยะเพ่ือลดโลกรอน)  ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
อากาศอํานวย  เชน คาวัสดุ  อุปกรณ คาปาย  ตัง้จายโดยไดรับการสนบัสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตําบลอากาศ 

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562  

-  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5   ยุทธศาสตรท่ี ๑ กลยุทธท่ี ๑.1 
หนา 70  ลําดับท่ี  14 

๑.๑.6 โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กดี  (การดูแลสุขภาพอนามัยและการลางมือ ๗ ข้ันตอน)              
ตั้งไว  ๕,๐๐๐  บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมสุขภาพเด็กดี(การดูแลสุขภาพอนามัยและการลาง
มือ ๗ ข้ันตอน)  ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลอากาศอํานวย  เชน คาวัสดุ  อุปกรณ ตั้งจายโดยไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลอากาศ 

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562  

-  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5   ยุทธศาสตรท่ี ๑ กลยุทธท่ี 1.๑ 
หนา 75  ลําดับท่ี  19 

๑.๒  กลยุทธพัฒนาจัดหาเครื่องมือ เครื่องใชตลอดจนวัสดุ อุปกรณท่ีจําเปนในการจัดการเรียนรูแกเด็กปฐมวัย
อยางครบถวน อยางเหมาะสมและเพียงพอ ตั้งไวรวม  195,0๐๐  บาท 

๑.๒.๑  โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน ตั้งไว  33,๐๐๐ บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
จัดหาสื่อการเรียนการสอน  เชน สื่อการเรียนการสอนสําหรับเด็ก ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินรายหัว   

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562  

-  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5   ยุทธศาสตรท่ี ๑ กลยุทธท่ี 1.2 
หนา 77  ลําดับท่ี  ๑ 

๑.๒.๒  โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา ตั้งไว 20,๐๐๐ บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดวัสดุ
การศึกษา  เชน วัสดุการศึกษาท่ีเอ้ือตอการเรียนการสอน ฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายหัว   

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562  

-  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5   ยุทธศาสตรท่ี ๑ กลยุทธท่ี ๑.2 
หนา 78  ลําดับท่ี  2 

๑.๒.๓  โครงการจัดหาเครื่องเลนพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตั้งไว  60,๐๐๐ บาท เพ่ือจายเปน
คาใชจายในการจัดหาเครื่องเลนพัฒนาการเด็กปฐมวัย  เชน จัดหาเครื่องเลนพัฒนาการ เครื่องเลนสนาม  ตั้งจายจาก
เงินรายหัว   

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562  



๑๗ 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

-  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5   ยุทธศาสตรท่ี ๑ กลยุทธท่ี ๑.2 
หนา 79  ลําดับท่ี  3 

๑.๒.๔  โครงการจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน ตั้งไว  ๒๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดซ้ือวัสดุ
สํานักงาน  เชน กระดาษ  หมึก  ดินสอ  ปากกา  ลวดเย็บกระดาษ  กาว   แฟม   สมุดบัญชี  ตรายาง   ซอง  ธงชาติ  
ตะแกรงวางเอกสาร หมึกเติม  ฯลฯฯลฯ   ตั้งจายจากเงินรายหัว   

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562  

-  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5   ยุทธศาสตรท่ี ๑ กลยุทธท่ี ๑.2 
หนา 80  ลําดับท่ี  5 

๑.๒.๕ โครงการจัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว  20,๐๐๐ บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการ
จัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัว เชนไมกวาดดอกหญา  ไมถูพ้ืน  ผงซักฟอก  ถุงดํา  มีดหั่น  ชั้นสําหรับคว่ําจาน   
ไมกวาดทางมะพราว ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายหัว   

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา 
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562  

-  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5   ยุทธศาสตรท่ี ๑ กลยุทธท่ี ๑.2 
หนา 80  ลําดับท่ี  6 

  ๑.๒.๖  โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา  ตั้งไว  42,0๐๐ บาท  
เพ่ือจายเปนคา  - คาหนังสือเรียน   จํานวน   12,0๐๐ บาท  
  - คาอุปกรณการเรียน   จํานวน   12,0๐๐ บาท 
  - คาเครื่องแบบนักเรียน   จํานวน   18,0๐๐ บาท 
ตั้งจายจากเงินคา อุปกรณการเรียน  คาหนังสือแบบฝกหัด  คาเครื่องแบบนักเรียน 

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา         
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562  

-  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5   ยุทธศาสตรท่ี ๑ กลยุทธท่ี ๑.2 
หนา 81  ลําดับท่ี  7 

๒. ยุทธศาสตร การพัฒนาครูและบุคลากร  ตั้งไวรวม 12,๐๐๐  บาท 
๒.๑ สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน   ตั้งไวรวม 1๒,๐๐๐  บาท 

  ๒.๑.๑  โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาดานการจัด
ประสบการณท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ตั้งไว  ๑2,๐๐๐ บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาดานการจัดประสบการณท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  ตั้งจายจากเงินรายได
สถานศึกษาอุดหนุนท่ัวไป   

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา 
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562  

-  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5   ยุทธศาสตรท่ี 2 กลยุทธท่ี 2.1
หนา 82  ลําดับท่ี  1 

 
 



๑๘ 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

 
 

๓. การบริหารจัดการสถานศกึษาใหไดมาตรฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ตั้งไวรวม 10,๕๐๐  บาท 
๓.๑.กลยุทธพัฒนาการบริหารสถานศึกษา ตั้งไวรวม  1,๐๐๐  บาท 
  ๓.๑.๑ โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ตั้งไว  1,๐๐๐ บาท เพ่ือจายเปน
คาใชจายโครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา เชน  เชน คากระดาษ คาถายเอกสารเขาเลมฯลฯ 
ตั้งจายจากเงินรายไดท่ีจัดหาเองของสถานศึกษา  

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562  

-  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5   ยุทธศาสตรท่ี 3 กลยุทธท่ี 3.1 
หนา 83  ลําดับท่ี  1 

๓.๔  กลยุทธพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศนภายในและภายนอกอาคารใหมีความสวยงาม ปลอดภัย เหมาะแกการ
จัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย  ตั้งไวรวม 9,5๐๐  บาท 

  ๓.๔.1 โครงการหนูนอยรักษสิ่งแวดลอม ตั้งไว  9,5๐๐ บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายกิจกรรมการ
หนูนอยรักษสิ่งแวดลอม ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในการสงเสริมใหเด็กรูจักรักษาสิ่งแวดลอมภายในและนอกบริเวณ
สถานศึกษาและเปนแบบอยางท่ีดีในการดูแลสิ่งแวดลอม เชน คาวัสดุ คาอุปกรณ   คาจางเหมา ฯลฯ   ตั้งจายจาก
เงินรายไดท่ีจัดหาเองของสถานศึกษา  

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562  

-  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5   ยุทธศาสตรท่ี 3 กลยุทธท่ี 3.4 
หนา 86  ลําดับท่ี  2 
 
๔.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชน ตั้งไวรวม 25,80๐  บาท 
๔.๑ กลยุทธพัฒนา จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมความรวมมือและความสัมพันธท่ีดีกับผูปกครองและชุมชน  ตั้งไวรวม 
25,80๐  บาท 

๔.๑.๑ โครงการพอแมเปนครูหนูสุขใจ (ภายใต โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา)   ตั้งไว  25,800 บาท เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธท่ีดีระหวาง              
บานและโรงเรียน  การสงเสริมความรักความผูกพันระหวางผูปกครองนักเรียนและครู เชน  คาวัสดุ  คาอุปกรณ  
คาตอบแทน  คาอาหารและอาหารวาง ฯลฯ  ตั้งจายจากเงินคาพัฒนาผูเรียน    

-  เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค 
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2562  

-  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5   ยุทธศาสตรท่ี 4 กลยุทธท่ี 4.1 
หนา 89  ลําดับท่ี  1 

 
 

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



๑๙ 

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 



 

              บนัทกึขอความ 
สวนราชการ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย   กองการศึกษา  เทศบาลตําบลอากาศอํานวย  
ท่ี   สน ๕๒๘๐5.02/- วันท่ี    24  สิงหาคม   ๒๕๖3  
เรื่อง     ขออนุมัติคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2564   

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

เรียน    หัวหนาสถานศึกษา  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําอากาศอํานวย 

 เรื่องเดิม 

 กระทรวงมหาดไทย ไดซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน และสถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๖.๒/ว ๕๒๓๒ ลงวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๖๒   

 ขอเท็จจริง 

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  มีความประสงคขออนุมัติคําสั่งเทศบาลตําบลอากาศ
อํานวย เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2564  ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  เพ่ือใหการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2564 มีความสอดคลอง
และเปนไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 

   ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๖.๒/ว ๕๒๓๒ เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
การ ศึกษาขององค กรปกครองส วนท อง ถ่ิน  และสถานศึกษาในสั ง กัดองค กรปกครองส วนทอง ถ่ิน                          
ลงวันท่ี ๒ กันยายน  ๒๕๖๒ 

 ขอเสนอเพ่ือพิจารณา 

 เพ่ือใหการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2564  ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวย มีความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) บรรลุวัตถุประสงคการดําเนินงานท่ีตั้งไว  เห็นควรอนุมัติคําสั่งฯ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 

 
 (นางดาวใจ  เข็มอุทา) 

 คร ู
 

  



 

 

 

คําสั่งเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 
ท่ี  62 / ๒๕๖3 

เรื่อง  การแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2564   
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

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

  กระทรวงมหาดไทย ไดซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และสถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๖.๒/ว ๕๒๓๒ ลงวันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๖๒  เพ่ือใหการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2564  ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย มีความ
สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
และดําเนินไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว    

อาศัยอํานาจตามขอ  ๕ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2564  ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย ดังนี้ 

๑. นางสาวปาริชาติ  โนตสุภา     ตําแหนง  ผูอํานวยการกองการศึกษา   ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวรัตนะนาฏ อัครจันทร  ตําแหนง  ครู  กรรมการ 
          3. นางอนุสรณ       หัตถสาร ตําแหนง  ครู                          กรรมการ  
 4. นางสาววิภาภรณ ไฮวัง  ตําแหนง  ครู  กรรมการ 
         5. นางออมใจ         คิอินธิ ตําแหนง  ครู                          กรรมการ 
 6. นางสาวอารียา    หอมสมบัติ ตําแหนง  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก  กรรมการ 

             7. นางดาวใจ  เข็มอุทา ตําแหนง  ครู           กรรมการและเลขานุการ  

                     ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2564  ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย มีหนาท่ี  ดังนี้ 
 ๑. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2564  โดยกําหนดหวงเวลาใหสอดคลองกับ
หวงเวลาของแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน                                                                                                                                   
 ๒. เสนอแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2564    ตอผูบริหารสถานศึกษา ประกาศใช
แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ.  2564  โดยขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย  
 ๓. แจงไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสงแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2564  ให
หนวยงานท่ีจัดทําแผนปฏิบตัิการประจําปการศึกษา 2564 ตอไป 
 
 
 
 

/ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้... 
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 ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

  สั่ง ณ วันท่ี   24    เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 
 

 (นางสาวปาริชาติ   โนตสุภา) 
 หัวหนาสถานศึกษา 

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

     บันทึกขอความ 
สวนราชการ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  กองการศึกษา  เทศบาลตําบลอากาศอํานวย  
ท่ี   สน ๕๒๘๐๘/- วันท่ี    25  กันยายน   ๒๕๖3  
เรื่อง   รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 
เรียน    นายกเทศมนตรีตําบลอากาศอํานวย  

ตามท่ี คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย ไดประชุมครั้งท่ี         
1/๒๕๖3 เม่ือวันท่ี  22 กันยายน ๒๕๖3  ณ หองประชุมดอกคูณ   เทศบาลตําบลอากาศอํานวย ตําบลอากาศ 
อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร  นั้น 

บัดนี้ การประชุมดังกลาวไดเสร็จสิ้นแลว  จึงขอรายงานการประชุมมาเพ่ือทราบและไดแนบบันทึกการ
ประชุมมาพรอมนี้ 

                  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 

    (นายศิริพงษ   อุดมวรรณรัตน) 
                                       ประธานกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 
ครั้งท่ี  1 /๒๕๖3 

วันท่ี  22 กันยายน ๒๕๖3  เวลา 09.๐๐ น.  ณ หองประชุมดอกคูณ 
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย อําเภออากาศอํานวย  จังหวัดสกลนคร 

........................................................... 
ผูมาประชุม 
            ๑. นายศิริพงษ       อุดมวรรณรัตน ตําแหนง  รองนายกเทศมนตรีฯ     ประธาน                     
            ๒. นายคําจันทร     เพริศแกว  ตําแหนง  ผูแทนผูปกครอง     กรรมการ   
            ๓. นางอิศยากร      แกวฝาย  ตําแหนง  ผูแทนผูปกครอง     กรรมการ 
            ๔. นางอนุสรณ       หัตถสาร     ตําแหนง  ผูแทนครู      กรรมการ 
   ๕. นายดวงดี          เพริศแกว  ตําแหนง  ผูแทนองคกรชุมชน                    กรรมการ 

  6. นางประนอม      ง้ิวโสม              ตําแหนง  ผูทรงคุณวุฒิ      กรรมการ 
  7. นายพยุงศักดิ์      ภูยิหวา             ตําแหนง  ผูทรงคุณวุฒิ              กรรมการ 

       8. นายประดิษฐ       คิอินธิ              ตําแหนง  ผูทรงคุณวุฒิ                     กรรมการ 
       9. นายเสนห          ตุยไชย            ตําแหนง  ผูทรงคุณวุฒิ                            กรรมการ  

     10. นางสาวรัตนะนาฏ อัครจันทร        ตําแหนง  ผูแทนครู                                กรรมการ  
          11. นางสาวปาริชาต ิ   โนตสภุา   ตําแหนง  ผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการ/เลขานุการ   
ผูไมมาประชุม                  

       ๑. พระครูสกลถาวรกิจ   ตําแหนง  ผูแทนพระสงฆ   กรรมการ    
       ๒. พระครูวิมลวรานุกิจ   ตําแหนง  ผูแทนพระสงฆ   กรรมการ 

            ๓.  นายบรรจบ       เพริศแกว              ตําแหนง  กรรมการผูแทนองคกรชุมชน     กรรมการ 
ผูเขารวมประชุม   

๑. นายวัชรินทร    รุณจักร  ตําแหนง  นายกเทศมนตรีตําบลอากาศอํานวย         
๒. น.ส.นฤมล       แงมสุราช  ตําแหนง  ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี 
๓. นางดาวใจ       เข็มอุทา  ตําแหนง  ครู 
๔. นางสุรีรัตน       เพริศแกว  ตําแหนง  ครู 

เริ่มประชุมเวลา 09.๐๐ น.   
         ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
นายศิริพงษ  อุดมวรรณรัตน ขอสวัสดีทานนายกเทศมนตรีตําบลอากาศอํานวย    

รองปลัดเทศบาลและคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุกทานท่ีไดสละ
เวลามารวมประชุมในวันนี้ กอนอ่ืนผมขอของคุณคณะกรรมการทุกทานท่ี
ชวยกันจัดงานประเพณีบญุเดือนสิบแขงเรือไหลเรือไฟของเราจนสําเร็จลุลวงไป
ดวยดีผมขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ เพ่ือไมเปนการเสียเวลาผมขอเขาสู
วาระการประชุมตอไปเลยนะครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
   -ไมมี-  
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ  
นายศิริพงษ  อุดมวรรณรัตน 3.1 รายงานผลการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศ 
 อํานวย ประจําป 2563  เชิญทางทานเลขาครับ 



นางสาวรัตนะนาฏ อัครจันทร ดิฉันขอรายงานยอดเด็กนักเรียนในปการศึกษา  2563 ซ่ึงเปดทําการเรียน 
 การสอนตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม  2563  มีเด็กจํานวน  89 คน จาํนวนครู   
 6 ทาน แบงนักเรียนออกเปน 6 หอง และมีเด็กอยู 2 ชวงอายุ คือเด็กอายุ  
 2 ป และเด็กอายุ 3 ป โดยแบงเปนเด็กอายุ 2 ป มี 1 หอง เด็กอายุ 3 ป 
 มี 5 หอง คะ 
นางสาวปาริชาติ  โนตสุภา ดิฉันขอเพ่ิมเติมในสวนของรายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของศูนย 
 พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย ซ่ึงมี  4 ยุทธศาสตรดังนี้คะ  
 ๑. การพัฒนาคุณภาพผูเรียน  ๒.  ยุทธศาสตร การพัฒนาครูและบุคลากร  

 ๓. การบริหารจัดการสถานศึกษาใหไดมาตรฐานขององคกรปกครองสวน  
 ทองถ่ิน  ๔.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการมีสวนรวมของ 
 ผูปกครองและชุมชนในสวนของยุทธศาสตรการพัฒนาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลตําบลอากาศอํานวยไดสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา ซ่ึงจะไป
เชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพการศึกษาและจะมีผลตอการประเมินคุณภาพ
ภายนอกตอไป ซ่ึงจะสอดคลองกับ 3 มาตรฐานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยซ่ึง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวยไดดําเนินโครงการ จํานวน  23 
โครงการ ตามยุทธศาสตรดังนี้   1.  โครงการสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรม  2.  
โครงการวันเด็กแหงชาติ  3.  โครงการวันสําคัญทางศาสนา  4.  โครงการจัด
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 
๙  ๑๒ สิงหาคม  5.  โครงการสงเสริมหนูนอยฟนดี  6.โครงการพัฒนาทักษะ
กีฬาและนันทนาการ   7.โครงการอาหารกลางวัน  8. โครงการสงเสริม
พัฒนาการและการเรียนรูเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน   9. โครงการสงเสริม
สุขภาพชองปากในเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน 
10. โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กดี  11. โครงการประเมินและกิจกรรมสงเสริม
ความฉลาดทางอารมณในเด็กและเด็กกอนวัยเรียน  12.โครงการสงเสริม
พัฒนาการและการเรียนรูเด็กเล็กและกอนวัยเรียน(ศูนยพัฒนาเด็กเล็กแยกขยะ
เพ่ือลดโลกรอน)  13.โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กดี (การดูแลสุขภาพอนามัย
และลางมือ 7 ข้ันตอน) ๑4.  โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน  15.  
โครงการจัดวัสดุการศึกษา   16.  โครงการจัดหาเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย   17. โครงการจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน   17. โครงการจัดซ้ือวัสดุงานบาน
งานครัว  19. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา - คา
หนังสือเรียน - คาอุปกรณการเรียน - คาเครื่องแบบนักเรียน   
20.  โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาดาน
การจัดประสบการณท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  21. โครงการสงเสริมการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาผูเรียน  22. โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  23. โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของ 
สถานศึกษา  24. โครงการพอแมเปนครูหนูสุขใจ  25. โครงการเยี่ยมบาน
นักเรียน   26. โครงการปฐมนิเทศ  27. โครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณีภูมิปญญาทองถ่ิน  ซ่ึงผลการดําเนินงานในรอบแผนท่ีผานมาก็ได
สอดคลองตามระบบประกันภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
อากาศ อํานวย ในองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการพัฒนาคุณภาพเด็ก 



คุณภาพครูและเพ่ือเปนการเตรียมรับการประเมินภายนอกของ สมศ. ในการมา
ประเมินสถานศึกษา ซ่ึงจากการประเมินท่ีผานมา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวยของเราก็อยูในเกณฑท่ีดีสอดคลองกับบริบทและมาตรฐาน
การศึกษาครบทุกดานคะ 

นายศิริพงษ  อุดมวรรณรัตน ขอขอบคุณทาน ผอ.ปริชาติมากครับ คณะกรรมการทานใดมีประเด็นขอสงสัย
เพ่ิมเติมไหมครับ ถาไมมีผมของเขาระเบียบวาระตอไปครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบ  
  ๔.๑  ขอความเห็นชอบ รางแผนปฏิบัติการประจําปการงบประมาณ พ.ศ. 2564 
นายศิริพงษ  อุดมวรรณรัตน       ผมขอเขาสูเรื่องเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบเลยครับ 
นางสาวปาริชาติ  โนตสุภา เรียนทานประธาน และคณะกรรมการทุกทาน จึงไดมีการจัดทํารางแผนปฏิบัติ

การประจําปการงบประมาณ พ.ศ.  2564  1) เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
ทิศทางและแนวทางในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแตละ
ปงบประมาณหรือปการศึกษา ท่ีสอดคลองกับงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร   

 ๒. เพ่ือใหครูและบุคลากรทางการ ศึกษาและผูเก่ียวของ ใชแผนเปนเครื่องมือใน
การควบคุมกํากับติดตามในการใชงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  ๓. เพ่ือใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการ
บริหารจัดการระบบคุณภาพตามแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตอไปในการจัดทํามาตรฐานการศึกษา การศึกษา
ปฐมวัยนั้น เรามีการนําคูมือมาตรฐานการศึกษา (ข้ันพัฒนา) ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมาเปนตัวตั้งซ่ึงทางกระทรวงมหาดไทยเองมี
เปาประสงคท่ีจะสงเสริม พัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีเขารับการจัดประสบการณในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กใหมีพัฒนาการสมบูรณตามวัยครบท้ัง ๔ ดาน ท้ังดานรางกาย 
อารมณ สังคม และสติปญญา และการดําเนินงานนี้ตองไดมาตรฐานมีคุณภาพ
และเปนท่ียอมรับของชุมชน 

นายศิริพงษ  อุดมวรรณรัตน ขอขอบคุณทางทานเลขาท่ีชวยชี้แจงเพ่ิมความเขาใจใหกรรมการทราบถึง 
   ประโยชนและความสําคัญของการจัดทําแผนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ 

ขอใหคณะกรรมการไดดูเอกสารท่ีทางผูจัดทําไดแจกใหและหากมีขอสงสัย 
ประการใด หรือขอจะแกไขปรับปรุงในสวนไหนก็สามารถแกไขไดครับ 

นางสาวปาริชาติ  โนตสุภา  รายละเอียดของแผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2564  เปนแผน 
 ท่ีมีบัญชีโครงการตาง ๆในแผนพัฒนาการศึกษาทองถ่ิน  พ.ศ. 2561 –  
 2565) ซ่ึงเราไดนํามาบรรจุไวในแผนปฏิบัติการประจําปการงบประมาณ  
 พ.ศ.  2564 คะ   
นายศิริพงษ  อุดมวรรณรัตน ขอบคุณครับทาน ผอ.ปาริชาติ  ผมขอใหคณะกรรมการทุกทานไดดูเอกสารไป

พรอม ๆกันเพ่ือจะไดดูความถูกตองและถาใครมีขอสงสัยจะถามหรืออยากให
แกไขตรงจุดไหนจะไดดูไปพรอมๆ กันเลยครับ เชิญทางเลขารายงานครับ  

นางสาวรัตนะนาฏ อัครจันทร บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบแผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖4  ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  อําเภออากาศ
อํานวย จังหวัดสกลนคร  หลักการ รายจายท้ังสิ้น จํานวน   714,300 บาท
แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร/กลยุทธการพัฒนาไดดังนี้ 



๑.   ยุทธศาสตร  การพัฒนาคุณภาพผูเรียน ๑.๑ กลยุทธการพัฒนาและ
สงเสริมผูเรียนใหมีคุณภาพ จาํนวน  471,๐๐๐  บาท ๑.๒ กลยุทธพัฒนา
จัดหาเครื่องมือ เครื่องใชตลอดจนวัสดุ อุปกรณท่ีจําเปน ในการจัดการเรียนรูแก
เด็ก ปฐมวัย อยางครบถวน อยางเหมาะสมและเพียงพอ จํานวน   195,0
๐๐   บาท รวมท้ังสิ้น  666,0๐๐   บาท ๒.  ยุทธศาสตร การพัฒนาครูและ
บุคลากร  ๒.๑ สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูและทักษะใน
การปฏิบัติงาน จํานวน   12,000 บาท รวมท้ังสิ้น   12,000    บาท 
๓. ยุทธศาสตร  การบริหารจัดการสถานศึกษาใหไดมาตรฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 3.1 กลยุทธพัฒนาการบริหารสถานศึกษา จํานวน     
1,000 บาท  ๓.๒  กลยุทธพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
จํานวน   -  บาท ๓.๓  กลยุทธการพัฒนาประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูล
ขาวสารทางวิชาการ   ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน - บาท 
๓.๔  กลยุทธพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศนภายในและภายนอกอาคารใหมี 
ความสวยงาม ปลอดภัย เหมาะแกการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัยจํานวน 
9,5๐๐  บาท   รวมท้ังสิ้น   10,5๐๐  บาท ๔.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การสงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชน  ๔.๑ กลยุทธพัฒนา จัด
กิจกรรมท่ีสงเสริมความรวมมือและความสัมพันธท่ีดีกับผูปกครองและชุมชน 
จํานวน  25,800  บาท รวมท้ังสิ้น     25,800  บาท 
เหตุผล เพ่ือใชในการดําเนินงานตามนโยบายของเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 
และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ท่ีไดวางแผนไวตามแผนพัฒนาการศึกษา
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 
2564    จึงไดเสนอรางแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพ่ือใหคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  
พิจารณาเห็นชอบตอไป  

นางสาวรัตนะนาฏ อัครจันทร คําแถลงแผนปฏบิัติการประจําปงบประมาณประกอบแผนปฏบิัติการประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  เรียน ประธานกรรมการฯและกรรมการบริหารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย บัดนี้ถึงเวลาท่ีคณะกรรมการ
บริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวยจะไดเสนอราง
แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ตอคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลอากาศอํานวยจึงขอแถลงใหทานประธานและคณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา ทุกทานไดทราบถึงสถานการณคลัง ตลอดจนหลักการ
แนวนโยบายการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4   ดังตอไปนี้ 
1.1  สถานการณคลัง งบประมาณรายจาย พ.ศ. 2563 ณ วันท่ี  18 
กันยายน  2563 สถานศึกษามีสถานะทางการเงิน ดังนี้  เงินฝากธนาคาร  
ท้ังสิ้น จํานวน  491,595.00 บาท เงินรายไดสะสม ท้ังสิ้น จํานวน  
351,154.20 บาทรายไดท่ีนํามาใชได จํานวน   140,440.80บาท            
2.  การบริหารงบประมาณในปปจจุบัน (2563) 2.1  รายรับจริง  ท้ังสิ้น 
จํานวน  528,215.64  บาท  2.1.1  รายไดท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตั้ง
งบประมาณใหและเงินท่ีไดรับอุดหนุน  1) เงินองคกรปกสวนทองถ่ินตั้ง



งบประมาณ ใหสถานศึกษาจากเงินรายไดขององคกรปกครอง สวนทองถ่ินเอง
จํานวน   23,000.00 บาท  2) เงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีรัฐจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือตั้งงบประมาณใหสถานศึกษาจํานวน    
523,800.00 บาท 2.1.2  รายไดท่ีจัดหาเอง 1) เงินท่ีมีผูอุทิศใหแก
สถานศึกษา จํานวน   1,200.00บาท  2) เงินดอกเบี้ยจากเงินรายได
สถานศึกษา จํานวน  3,215.64 บาท  2.2  รายจายจริงท้ังสิ้น จํานวน   
486,950.00 บาท  ยุทธศาสตรท่ี  1. การพัฒนาคุณภาพผูเรียน จํานวน  
486,950.00  บาท  ยุทธศาสตรท่ี 2. การพัฒนาครูและบุคลากร จํานวน    
-  บาท  ยุทธศาสตรท่ี 3. การบริหารจัดการสถานศึกษาใหไดมาตรฐานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินจํานวน  - บาท ยุทธศาสตรท่ี 4. การพัฒนาดาน
การสงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชน จํานวน – บาท 
บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบแผนปฏิบตัิการประจําปงบประมาณพ.ศ. 
๒๕๖4  ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย อําเภออากาศ
อํานวย จังหวัดสกลนครหลักการ  รายจายท้ังสิ้น จํานวน   714,300บาท 
แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร/กลยุทธการพัฒนาไดดังนี้ 
๑.   ยุทธศาสตร  การพัฒนาคุณภาพผูเรียน    
๑.๑ กลยุทธการพัฒนาและสงเสริมผูเรียนใหมีคุณภาพ  จํานวน  471,๐๐๐  
บาท  ๑.๒ กลยุทธพัฒนาจัดหาเครื่องมือ เครื่องใชตลอดจนวัสดุ อุปกรณท่ี
จําเปนในการจัดการเรียนรูแกเด็ก ปฐมวัย อยางครบถวน อยางเหมาะสมและ 
เพียงพอ จํานวน  195,0๐๐   บาท รวมท้ังสิ้น  666,0๐๐   บาท 
๒.  ยุทธศาสตร การพัฒนาครูและบุคลากร   ๒.๑ สงเสริม พัฒนาครูและ
บุคลากรใหมีความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน จํานวน   12,000   บาท                
รวมท้ังสิ้น   12,000    บาท  ๓. ยุทธศาสตร  การบริหารจัดการสถานศึกษา
ใหไดมาตรฐานขององคกรปกครอง สวนทองถ่ิน 3.1 กลยทุธพัฒนาการบริหาร
สถานศึกษา จํานวน     1,000    บาท  ๓.๔  กลยุทธพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน
ภายในและภายนอกอาคารใหมีความสวยงาม ปลอดภัย เหมาะแกการจัดการ
เรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน   9,5๐๐  บาท       รวมท้ังสิ้น   10,5๐๐  
บาท  ๔.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครอง
และชุมชน  ๔.๑ กลยุทธพัฒนา จัดกิจกรรมท่ีสงเสริมความรวมมือและ
ความสัมพันธ ท่ีดีกับผูปกครองและชุมชน  จํานวน     25,800  บาท รวม
ท้ังสิ้น  25,800  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 



เหตุผล  เพ่ือใชในการดําเนินงานตามนโยบายของเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 
และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ท่ีไดวางแผนไวตามแผนพัฒนาการศึกษา
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  ตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 จึงไดเสนอรางแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให
คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  
พิจารณาเห็นชอบตอไป   ในสวนของรายละเอียดตามเอกสารท่ีทางคณะ
ผูจัดทําไดแจกใหนะคะ  
เพ่ือใหคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย   
พิจารณาเห็นชอบตอไป  

นายศิริพงษ  อุดมวรรณรัตน จากการอานคําแถลงการณ และเหตุผล คณะกรรมการทานอ่ืนมีขอสงสัยหรือมี
ขอเพ่ิมเติมไหมครับ ทานอาจารยประดิษฐ  มีขอสงสัยอะไรจะเพ่ิมเติมไหมครับ 

นายประดิษฐ       คิอินธิ  ผมมีขอสงสัยวาทําไมในยุทธศาสตรท่ี 3 มีขอ 3.1 แลวไปขอ 3.4 เลยครับขอ  
  3.2 ไปไหน 
นางดาวใจ  เข็มอุทา  เนื่องจากคณะผูจัดทํานําเฉพาะกลยุทธท่ีใชเงินมาบรรจุลงในแผนคะ 
นางสาวปาริชาติ  โนตสุภา  ดิฉันขอใหคณะผูจัดทําเพ่ิมเติมกลยุทธท่ีไมไดใชเงินลงไปดวยคณะกรรมการดู 
  จะไดเขาใจมากข้ึนคะ 
นางดาวใจ  เข็มอุทา  ขอขอบคุณมากคะทางคณะผูจัดทําจะนําไปปรับปรุงแกไขคะ 
นายศิริพงษ  อุดมวรรณรัตน ขอขอบคุณสําหรับขอคิดเห็นจากทุกๆ ทาน  มีคณะกรรมการทานใดจะเสนอ

ขอคิดเห็นหรือขอแนะนําเพ่ิมเติมหรือไม  ถาไมมีกระผมขอมติจากท่ีประชุม
ครับสําหรับรางแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หากทานใด
เห็นชอบโปรดยกมือครับ 

ท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ 
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

-ไมมี- 
เปดประชุมเวลา  ๑2.00 น 
 
 
      ลงชื่อ........................................ผูจดัทํารายงานการประชุม 

  ( นางสาวปาริชาติ  โนตสุภา ) 
                 เลขานุการ 

     
ลงชื่อ........................................ผูรับรองรายงานการประชุม 

  ( นายศิริพงษ   อุดมวรรณรัตน ) 
                                       ประธานกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 
 
  
 

 
 
 



              บนัทกึขอความ 
สวนราชการ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  กองการศึกษา  เทศบาลตําบลอากาศอํานวย  
ท่ี   สน ๕๒๘๐๘/- วันท่ี    ๒3  กันยายน   ๒๕๖3 
เรื่อง   ขออนุมัติประกาศใชแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2564    ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
         เทศบาลตําบลอากาศอํานวย   

เรียน    หัวหนาสถานศึกษา  

 เรื่องเดิม 

 ตามท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวยไดประกาศใชแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑ 
– ๒๕๖๕) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  ประกาศ  ณ วันท่ี  10 เดือน กันยายน  พ.ศ. 
๒๕๖๒  

 ขอเท็จจริง 

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  มีความประสงคขออนุมัติประกาศศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย เรื่อง ประกาศใชแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2564  ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวยเพ่ือใชเปนกรอบและทิศทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย   

   ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

  - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๑๖.๒/ว ๕๒๓๒ เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ลงวันท่ี ๒ กันยายน  
๒๕๖๒ 

 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.  2562 

 ขอเสนอเพ่ือพิจารณา 

 เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2564  ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงค เปาหมายและทิศทางการพัฒนาทองถ่ิน 
เห็นควรอนุมัติประกาศใชแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2564  ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
อากาศอํานวย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

 
  

 
 

 (นางดาวใจ  เข็มอุทา) 
 คร ู

 
 
 



 

 

 

ประกาศศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 
เรื่อง  ประกาศใชแผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ พ.ศ.  2564   

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 
------------------------------------------------ 

  ดวย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  สังกัด เทศบาลตําบลอากาศอํานวย ได
จัดทําแผนแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2564 ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  
และไดรับความเห็นชอบแผนแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2564  ตามมติท่ีประชุมของคณะกรรมการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย เม่ือวันท่ี  22  กันยายน  2563 เปนท่ีเรียบรอยแลว   

ดังนั้น ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  สังกัด เทศบาลตําบลอากาศอํานวย  จึงขอ
ประกาศใชแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2564 ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย  
เพ่ือใชเปนกรอบทิศทางในการพัฒนาการจัดการศึกษา จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

  ประกาศ  ณ วันท่ี   23   เดอืน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖3 
 
 
 
 

 (นางสาวปาริชาติ   โนตสุภา) 
 หัวหนาสถานศึกษา 

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


