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แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย
สังกัด กองการศึกษา สํานักงานเทศบาลตําบลอากาศอํานวย
อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร

งานแผนงานและงบประมาณ
งานวิชาการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย
สังกัดเทศบาลตําบลอากาศอํานวย อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร

คํานํา
การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
อากาศอํานวย อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงานของสถานศึกษา
ใหมีความสอดคลองเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค กลยุทธ และแนวทางการดําเนินงาน นอกจากนี้ยัง
คํานึงถึงความเชื่อมโยงกับนโยบายของทองถิ่นจนถึงนโยบายของรัฐบาลในดานการจัดการศึกษาใหครอบคลุมทุกดาน
เพื่อใหการจัดการศึกษา ไดมาตรฐานและมีคุณภาพ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย ขอขอบคุณคณะทํางาน ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 และหวังเปนอยางยิ่งวา จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน
ของทุกฝายในการบริหารจัดการสถานศึกษา ใหเปนไปตามเปาหมาย ครอบคลุมพัฒนาการทุกดานของเด็กนักเรียน
และสนองความตองการของชุมชนอยางแทจริง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย
กันยายน 2563
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1. คําสั่งศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย ที่ 62/๒๕๖3
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2564 ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย
2. สําเนารายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลอากาสอํานวย
3. ประกาศศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย เรื่อง ประกาศใช
แผนปฏิบัติการประจําปประมาณ พ.ศ. 2564 ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย

สวนที่ ๑
คําแถลงประกอบแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย
อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร

๒

คําแถลงแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ
ประกอบแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
เรียน ประธานกรรมการฯและกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย จะไดเสนอราง
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ตอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้
คณะผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย จึงขอแถลงใหทานประธานและคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาทุกทานไดทราบถึงสถานการณคลัง ตลอดจนหลักการแนวนโยบายการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖4 ดังตอไปนี้
๑. สถานการณคลัง
1.1 งบประมาณรายจาย พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 18 กันยายน 2563 สถานศึกษามีสถานะทาง
การเงิน ดังนี้
1.1.1 เงินฝากธนาคาร ทั้งสิ้น
จํานวน 491,595.00บาท
1.1.2 เงินรายไดสะสม ทั้งสิ้น
จํานวน 351,154.20บาท
รายไดที่นํามาใชได
จํานวน 140,440.80บาท
2. การบริหารงบประมาณในปปจจุบนั (2563)
2.1 รายรับจริง ทั้งสิ้น
จํานวน 528,215.64 บาท
2.1.1 รายไดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งงบประมาณให
และเงินที่ไดรับอุดหนุน
1) เงินองคกรปกสวนทองถิ่นตั้งงบประมาณ
ใหสถานศึกษาจากเงินรายไดขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเอง
จํานวน 23,000.00 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อตั้งงบประมาณใหสถานศึกษา
จํานวน 523,800.00 บาท
2.1.2 รายไดที่จัดหาเอง
1) เงินที่มีผูอุทิศใหแกสถานศึกษา
จํานวน
1,200.00 บาท
2) เงินดอกเบี้ยจากเงินรายไดสถานศึกษา
จํานวน
3,215.64 บาท
2.2 รายจายจริงทั้งสิ้น
จํานวน 486,950.00 บาท
ยุทธศาสตรที่ 1. การพัฒนาคุณภาพผูเรียน
จํานวน 486,950.00 บาท
ยุทธศาสตรที่ 2. การพัฒนาครูและบุคลากร
จํานวน
บาท
ยุทธศาสตรที่ 3. การบริหารจัดการสถานศึกษาใหได
มาตรฐานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
จํานวน
บาท
ยุทธศาสตรที่ 4. การพัฒนาดานการสงเสริมการมี
สวนรวมของผูปกครองและชุมชน
จํานวน
บาท
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๓

๒.๑ รายได
ตาราง รายไดในปที่ผานมาและปปจจุบัน
รายได

รับจริง
ป ๒๕๖2

ก. รายไดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้ง
งบประมาณให และเงินที่ไดรับจากเงิน
อุดหนุน
1. เงินที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้ง
งบประมาณใหสถานศึกษา จากเงินรายได
ขององคการปกครองสวนทองถิ่นเอง
1.1 เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ
23,๐๐๐.00
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย
2. เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อตั้งงบประมาณให
สถานศึกษา
2.1 โครงการอาหารกลางวัน
๔7๓,56๐.00
2.2 เงินคาจัดการเรียนการสอน
161,5๐๐.00
(รายหัว)
2.3 เงินคาใชจายในการจัดการศึกษา 35,030.00
2.4 โครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาดานการจัด
ประสบการณที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ
ข. รายไดที่จัดหาเอง
1) เงินที่มีผูอุทิศใหแกสถานศึกษา
1,0๐๐.00
2) เงินดอกเบี้ยจากเงินรายได
3,116.27
สถานศึกษา
รวมรายไดทั้งสิ้น
๖๙๗,๒๐๖.๒๗

รับจริง
ป ๒๕๖3

ประมาณการ
ป ๒๕๖4

23,000.00

30,000.00

หมาย
เหตุ

317,600.00 441,000.00
154,700.00 153,000.00
28,50.00.00
-

67,800.00
12,000.00

1,200.00
3,215.64

5,500.00
5,000.00

528,215.64 714,300.00
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๔

รายจายตามยุทธศาสตร/แนวทางการพัฒนา
ตาราง รายจายตามยุทศาสตร/แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร/กลยุทธการพัฒนา
จายจริง
ป ๒๕๖2
๑. การพัฒนาคุณภาพผูเรียน
๑.๑ กลยุทธการพัฒนาและสงเสริมผูเรียนใหมี
คุณภาพ
1. โครงการอาหารกลางวัน
41๘,76๐
2. โครงการสงเสริมสุขภาพชองปากในเด็กเล็ก
๕,๐๐๐
และเด็กกอนวัยเรียน
3. โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กดี
3,๐๐๐
4. โครงการประเมินและกิจกรรมสงเสริมความ
๕,๐๐๐
ฉลาดทางอารมณ ในเด็กและเด็กกอนวัย
เรียน
5. โครงการสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรู
10,๐๐๐
เด็กเล็กและกอนวัยเรียน(ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แยกขยะเพื่อลดโลกรอน)
6. โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กดี(การดูแล
สุขภาพอนามัยและการลางมือ ๗ ขั้นตอน)
รวม ๔๔๑,๗๖๐
๑.๒ กลยุทธพัฒนาจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช
ตลอดจนวัสดุ อุปกรณที่จําเปนในการจัดการเรียนรูแก
เด็กปฐมวัยอยางครบถวน อยางเหมาะสมและเพียงพอ
๑. โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน
4๔,5๐๐
๒. โครงการจัดวัสดุการศึกษา
๓๔,๐๐๐
๓. โครงการจัดหาเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก
45,๐๐๐
ปฐมวัย
๔. โครงการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน
๒๐,๐๐๐
๕. โครงการจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว
๑๘,๐๐๐
๖. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา
- คาหนังสือเรียน
6,2๐๐
- คาอุปกรณการเรียน
6,2๐๐
- คาเครื่องแบบนักเรียน
9,3๐๐
รวม ๑๘๓,๒๐๐

จายจริง
ป ๒๕๖3

ประมาณการ
ป ๒๕๖4

323,500
-

441,๐๐๐
5,๐๐๐

-

5,๐๐๐
๕,๐๐๐

-

10,๐๐๐

-

5,00๐

323,500

471,๐๐๐

41,270
21,450
55,380

33,000
20,๐๐๐
60,๐๐๐

๒๐,๐๐๐
16,600

๒๐,๐๐๐
20,๐๐๐

3,500
5,250
163,450

12,00๐
12,00๐
18,0๐๐
195,000

หมายเหตุ
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ยุทธศาสตร/กลยุทธการพัฒนา
๒. ยุทธศาสตร การพัฒนาครูและบุคลากร
๒.๑ สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูและ
ทักษะในการปฏิบัติงาน
๑. โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาดานการจัดประสบการณที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ

จายจริง
ป ๒๕๖2

จายจริง
ป ๒๕๖3

ประมาณการ
ป ๒๕๖4

หมาย
เหตุ

-

-

12,000

-

-

12,000

-

-

1,000

-

-

-

-

-

-

๓. การบริหารจัดการสถานศึกษาใหไดมาตรฐานขององคกร
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
รวม
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการมีสวนรวม
ของผูปกครองและชุมชน
๔.๑ กลยุทธพัฒนา จัดกิจกรรมที่สงเสริมความ
รวมมือและความสัมพันธที่ดีกับผูปกครองและ
ชุมชน
๑. โครงการพอแมเปนครูหนูสุขใจ

-

-

9,5๐๐
10,5๐๐

13,330

-

25,800

รวม
รวมรายจายทั้งสิ้น

13,330
544,963

486,950

25,800
714,300

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย

๖

สวนที่ ๒

แผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย
อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย

๗

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย
อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร

หลักการ
รายจายทั้งสิ้น

จํานวน 714,300 บาท

แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร/กลยุทธการพัฒนาไดดังนี้
๑. ยุทธศาสตร การพัฒนาคุณภาพผูเรียน
๑.๑ กลยุทธการพัฒนาและสงเสริมผูเรียนใหมีคุณภาพ
จํานวน 471,๐๐๐ บาท
๑.๒ กลยุทธพัฒนาจัดหาเครื่องมือ เครื่องใชตลอดจนวัสดุ อุปกรณที่จําเปน
ในการจัดการเรียนรูแกเด็ก ปฐมวัย อยางครบถวน อยางเหมาะสมและ
เพียงพอ
จํานวน 195,0๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น 666,0๐๐ บาท
๒. ยุทธศาสตร การพัฒนาครูและบุคลากร
๒.๑ สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน จํานวน 12,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 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
รวมทั้งสิ้น 10,5๐๐ บาท
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชน
๔.๑ กลยุทธพัฒนา จัดกิจกรรมที่สงเสริมความรวมมือและความสัมพันธ
ที่ดีกับผูปกครองและชุมชน
จํานวน 25,800 บาท
รวมทั้งสิ้น

25,800 บาท

เหตุผล
เพื่ อ ใช ใ นการดํ า เนิ น งานตามนโยบายของเทศบาลตํ า บลอากาศอํ า นวย และคณะกรรมการบริ ห าร
สถานศึกษา ที่ไดวางแผนไวตามแผนพัฒนาการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย ตลอด
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงไดเสนอรางแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อใหคณะกรรมการ
บริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย พิจารณาเห็นชอบตอไป

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย

๘

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย
อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร
------------------------------------------------โดยเปนการสมควรจัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 อาศัยอํานาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2562
ขอ 11 จึงจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้นไวโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย ดังนี้
ขอ ๑ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณนี้ เรียกวา แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
ขอ ๒ แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณนี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖3 เปนตนไป
ขอ ๓ รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น
714,300 บาท
โดยแยกรายละเอียดตามยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาไดดังนี้
๑. ยุทธศาสตร การพัฒนาคุณภาพผูเรียน
๑.๑ กลยุทธการพัฒนาและสงเสริมผูเรียนใหมีคุณภาพ
๑.๒ กลยุทธพัฒนาจัดหาเครื่องมือ เครื่องใชตลอดจนวัสดุ อุปกรณ
ที่จําเปนในการจัดการเรียนรูแกเด็กปฐมวัย อยางครบถวน
อยางเหมาะสมและเพียงพอ
๒. ยุทธศาสตร การพัฒนาครูและบุคลากร
๒.๑ สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน
๓. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการสถานศึกษาใหไดมาตรฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
3.1 กลยุทธพัฒนาการบริหารสถานศึกษา
๓.๔ กลยุทธพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศนภายในและภายนอกอาคารใหมีความ
สวยงาม ปลอดภัย เหมาะแกการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย

จํานวน 471,๐๐๐ บาท
จํานวน 195,0๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น 666,0๐๐ บาท
จํานวน 12,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 12,000 บาท
จํานวน 1,000 บาท

จํานวน 9,5๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น 10,5๐๐ บาท
๔. ยุทธศาสตร การพัฒนาดานการสงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชน
๔.๑ กลยุทธพัฒนา จัดกิจกรรมที่สงเสริมความรวมมือและความสัมพันธที่ดี
กับผูปกครองและชุมชน
จํานวน 25,800 บาท
รวมทั้งสิ้น 25,800 บาท

ขอ 4 การเบิกจายเงินรายไดสถานศึกษาที่ไดรับความเห็นชอบใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
(ลงนาม)....................................................
(นางสาวปาริชาติ โนตสุภา)
หัวหนาสถานศึกษา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย

๙

สวนที่ ๓
รายละเอียดประกอบแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย
อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร

- ประมาณการรายได
- รายจายตามยุทธศาสตรการพัฒนา
- รายละเอียดรายจายตามยุทธศาสตรการพัฒนา

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย

๑๐

ประมาณการรายไดของสถานศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย
อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร
ประมาณการรายได รวมทั้งสิ้น
ก. รายไดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งงบประมาณให และเงินที่ไดจากเงินอุดหนุน
1. เงินที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้งงบประมาณใหสถานศึกษา
จากเงินรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จํานวน
คําชี้แจง ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมา ประกอบดวย
1.1 เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลอากาศอํานวย
จํานวน
คําชี้แจง ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมา
2. เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อตั้ง
งบประมาณใหสถานศึกษา
จํานวน
คําชี้แจง เพื่อตั้งงบประมาณใหจากขอมูลจํานวนนักเรียน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖3
2.๑ โครงการอาหารกลางวัน
จํานวน
คําชี้แจง ประมาณการไวจากขอมูลที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
2.2 คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
จํานวน
คําชี้แจง ประมาณการไวจากขอมูลที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
2.๓ คาใชจายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย
- คาหนังสือเรียน
จํานวน
- คาอุปกรณการเรียน
จํานวน
- คาเครื่องแบบนักเรียน
จํานวน
- คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จํานวน
คําชี้แจง ประมาณการไวจากขอมูลที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
2.4 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทาง
การศึกษาดานการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
จํานวน
คําชี้แจง ประมาณการจากจํานวนครูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย

ข. รายไดที่จัดหาเอง

714,300 บาท
30,๐๐๐ บาท
30,๐๐๐ บาท
774,830 บาท
441,๐๐๐ บาท

153,๐๐๐ บาท

12,0๐๐ บาท
12,0๐๐ บาท
18,0๐๐ บาท
25,800 บาท
12,000 บาท

จํานวน 10,500 บาท
จํานวน
5,5๐๐ บาท

๑. เงินที่มีผูอุทิศใหสถานศึกษาโดยเฉพาะ
คําชี้แจง ประมาณการไวเทาปที่ผานมา
2. เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายไดสถานศึกษา
จํานวน
คําชี้แจง ประมาณการไวมากกวาปที่ผานมา เนื่องจากปที่ผานมามียอดเงินฝากเพิ่มขึ้น

5,0๐๐ บาท

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย

๑๑

รายละเอียดรายจายของสถานศึกษา
ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร
*************************
รายจายตามยุทศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ ๑. การพัฒนาคุณภาพผูเรียน
กลยุทธที่ ๑.๑ การพัฒนาและสงเสริมผูเรียนใหมีคุณภาพ
วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหเด็กนักเรียนไดรับบริการอาหารครบถวนตามเกณฑที่พึงประสงค
2. เพื่อใหเด็กนักเรียนไดรับการประเมินพัฒนาการ และการกระตุนพัฒนาการที่ถูกตองตามวัย
3. เพื่อใหเด็กนักเรียนมีพัฒนาการที่สมวัยทั้งดานรางกาย สติปญญา อารมณ จิตใจ และสังคม
4. เพื่อใหเด็กนักเรียน ที่พัฒนาการลาชาใหไดรับการกระตุนพัฒนาการใหมีพัฒนาการที่สมวัย และไดรับ
การรักษาที่ถูกตองในรายที่มีความผิดปกติมาก
5. เพื่อใหเด็กนักเรียนไดทํากิจกรรมแปรงฟนหลังอาหารทุกวัน
6. เพื่อใหเด็กนักเรียนเรียนรู ตระหนักและเห็นคุณคาของการมีสุขภาพชองปากที่ดี
7. เพื่อใหนักเรียนมีสุขภาพชองปากที่ดีลดการเกิดโรคฟนผุในเด็กศูนยพัฒนาเด็กเทศบาลตําบลอากาศ
อํานวย
8. เพื่อสงเสริมและพัฒนาใหเด็กปฐมวัยมีสุขภาพรางกายแข็งแรง สุขภาพจิตที่ดี
9. เพื่อสงเสริมใหเด็กรูจักรักษาสุขภาพตนเอง
10. เพื่อสงเสริมใหเด็กมีสุขอนามัยที่ดี
11. เพื่อสงเสริมใหเด็กสามารถออกกําลังกายหรือเลนกีฬาที่เหมาะสมกับวัย
งานที่ทํา
โครงการ/กิจกรรม
จายจริง
จายจริง ประมาณการ หมายเหตุ
ป ๒๕๖2
ป ๒๕๖3
ป ๒๕๖4
1. โครงการอาหารกลางวัน
418,76๐ 323,500 441,000
2. โครงการสงเสริมสุขภาพชองปากในเด็กเล็กและ
๕,๐๐๐
๕,๐๐๐
เด็กกอนวัย
3. โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กดี
3,๐๐๐
๕,๐๐๐
4. โครงการประเมินและกิจกรรมสงเสริมความ
5,๐๐๐
๕,๐๐๐
ฉลาดทางอารมณในเด็กและเด็กกอนวัยเรียน
5. โครงการสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูเด็ก
10,๐๐๐
10,๐๐๐
เล็กและกอนวัยเรียน (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กแยก
ขยะเพื่อลดโลกรอน)
6. โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กดี(การดูแลสุขภาพ
๕,๐๐๐
อนามัยและการลางมือ ๗ ขั้นตอน)
รวมรายจาย
441,76๐ 323,5000 471,000

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย

๑๒

ยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพผูเรียน
กลยุทธที่ ๑.๒ พัฒนาจัดหาเครื่องมือ เครื่องใชตลอดจนวัสดุ อุปกรณที่จําเปนในการจัดการเรียนรูแกเด็ก
ปฐมวัยอยางครบถวน อยางเหมาะสมและเพียงพอ
วัตถุประสงค
๑. เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอนตามมาตรฐาน สําหรับเด็ก
๒. เพื่อเสริมสรางประสบการณการเรียนรูของเด็กปฐมวัย
๓. เพื่อกระตุนผูเรียนใหเกิดการเรียนรู
๔. เพื่อสงเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพ
๕. เพื่อจัดหาวัสดุการศึกษาที่เอื้อตอการเรียนการสอนตามมาตรฐาน สําหรับเด็กปฐมวัย
๖. เพื่อจัดหาเครื่องเลนพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามมาตรฐาน สําหรับเด็กปฐมวัย
๗. เพื่อเสริมสรางประสบการณการเรียนรูของเด็กปฐมวัย
๘. เพื่อกระตุนผูเรียนใหเกิดการเรียนรู
๙. เพื่อสงเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยใหมีคุณภาพ
๑๐. เพื่อจัดซื้อวัสดุสํานักงานใชในกิจการของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย
๑๑. เพื่อจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัวใหนักเรียน
๑๒. เพื่อใหมีครุภัณฑใชอยางเพียงพอเหมาะสม
๑๓. เพื่อใหเด็กนักเรียนมีหนังสือเรียน อุปกรณการเรียน และ ชุดนักเรียน ที่เหมาะสมตามวัย
งานที่ทํา
โครงการ/กิจกรรม
จายจริง
จายจริง ประมาณการ หมายเหตุ
ป ๒๕๖2
ป ๒๕๖3
ป ๒๕๖4
๑. โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน
4๔,5๐๐
41,270
33,๐๐๐
๒. โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา
๓๔,๐๐๐
21,450
20,๐๐๐
๓. โครงการจัดหาเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก
45,๐๐๐
55,380
60,๐๐๐
ปฐมวัย
๔. โครงการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๒๐,๐๐๐
๕. โครงการจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว
๑๘,๐๐๐
16,600
20,๐๐๐
๖. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา
- คาหนังสือเรียน
6,2๐๐
12,0๐๐
- คาอุปกรณการเรียน
6,2๐๐
3,500
12,0๐๐
- คาเครื่องแบบนักเรียน
9,3๐๐
5,250
18,00๐
รวมรายจาย
183,2๐๐
163,450 195,0๐๐
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๑๓

ยุทธศาสตรที่ ๒ ยุทธศาสตร การพัฒนาครูและบุคลากร
กลยุทธที่ ๒.๑ สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค
๑. เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
งานที่ทํา
โครงการ/กิจกรรม
จายจริง
จายจริง ประมาณการ หมายเหตุ
ป ๒๕๖2
ป ๒๕๖3
ป ๒๕64
๑. โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและ
12,๐๐๐
บุคลากรทางการศึกษาดานการจัดประสบการณที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ
รวมรายจาย
1๒,๐๐๐
ยุทธศาสตรที่ ๓ การบริหารจัดการสถานศึกษาใหไดมาตรฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
กลยุทธที่ ๓.๑.กลยุทธพัฒนาการบริหารสถานศึกษา
วัตถุประสงค
๑. เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนปจจุบัน
งานที่ทํา
โครงการ/กิจกรรม
จายจริง
จายจริง
ประมาณการ หมายเหตุ
ป ๒๕๖2
ป ๒๕๖3
ป ๒๕๖4
๑. โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา
1,๐๐๐
รวมรายจาย
1,๐๐๐
ยุทธศาสตรที่ ๓ การบริหารจัดการสถานศึกษาใหไดมาตรฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
กลยุทธที่ ๓.๔ กลยุทธพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศนภายในและภายนอกอาคารใหมีความสวยงาม ปลอดภัย
เหมาะแกการจัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย
วัตถุประสงค
๑. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนและพัฒนาสิ่งแวดลอมภายในและภายนอกศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
๒. เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรู เขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญของสิ่งแวดลอม
๓. เพื่อใหผูเรียนเกิดการตระหนัก การสรางและการดูแลรักษา สิ่งแวดลอมใหความสวยงาม นาอยู
งานที่ทํา
โครงการ/กิจกรรม
จายจริง
จายจริง ประมาณการ หมายเหตุ
ป ๒๕๖2
ป ๒๕๖3
ป ๒๕๖4
1. โครงการหนูนอยรักษสิ่งแวดลอม
9,5๐๐
รวมรายจาย
9,5๐๐
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๑๔

ยุทธศาสตรที่ ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชน
กลยุทธที่ ๔.๑ กลยุทธพัฒนา จัดกิจกรรมที่สงเสริมความรวมมือและความสัมพันธที่ดีกับผูปกครองและ
ชุมชน
วัตถุประสงค
๑. เพื่อเสริมสรางความสัมพันธที่ดีระหวางบานและโรงเรียน
๒. เพื่อรวมมือแกไขปญหาของนักเรียน
๓. เพื่อสงเสริมความรัก ความผูกพันระหวางผูปกครอง นักเรียน และครู
๔. เพื่อผูปกครองมีสวนรวมในการสงเสริมความรูแกเด็กนักเรียนรวมกับทางโรงเรียน
งานที่ทํา
โครงการ/กิจกรรม
จายจริง
จายจริง ประมาณการ หมายเหตุ
ป ๒๕๖2
ป ๒๕๖3
ป ๒๕๖4
๑. โครงการพอแมเปนครูหนูสุขใจ
๑3,33๐
25,800
รวมรายจาย
๑3,33๐
25,800
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๑๕

รายละเอียดรายจาย
ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร
รายจายจําแนกตามยุทธศาสตรการพัฒนา
*************************
รายจาย ทั้งสิ้น
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 เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดหาวัสดุเพื่อ
ประกอบอาหารกลางวันแกเด็กนักเรียน ตั้งจายจากเงินคาอาหารกลางวัน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5 ยุทธศาสตรที่ ๑ กลยุทธที่ ๑.1
หนา 67 ลําดับที่ ๑๑
๑.๑.2 โครงการสงเสริมสุขภาพชองปากในเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน ตั้งไว ๕,๐๐๐ บาท
เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมสุขภาพชองปากในเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย เชน คาวัสดุ อุปกรณ ตั้งจายโดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลอากาศ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5 ยุทธศาสตรที่ ๑ กลยุทธที่ 1.๑
หนา 71 ลําดับที่ 15
๑.๑.3 โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กดี ตั้งไว ๕,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการ
สงเสริมสุขภาพเด็กดี ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลอากาศอํานวย เชน คาวัสดุ อุปกรณ ตั้งจายโดย
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลอากาศ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5 ยุทธศาสตรที่ ๑ กลยุทธที่ ๑.1
หนา 72 ลําดับที่ ๑6
๑.๑.4 โครงการประเมินและกิจกรรมสงเสริมความฉลาดทางอารมณในเด็กและเด็กกอนวัยเรียน
ตั้งไว ๕,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการประเมินและกิจกรรมสงเสริมความฉลาดทางอารมณในเด็ก
และเด็กกอนวัยเรียน ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลอากาศอํานวย เชน คาวัสดุ อุปกรณ ตั้งจายโดย
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลอากาศ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
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๑๖

- ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5 ยุทธศาสตรที่ ๑ กลยุทธที่ ๑.1
หนา 73 ลําดับที่ 17
๑.๑.5 โครงการสงเสริมพัฒนาการและการเรียนรูเด็กเล็กและกอนวัยเรียน (ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แยกขยะเพื่อลดโลกรอน) ตั้งไว 10,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมพัฒนาการและการ
เรียนรูเด็กเล็กและกอนวัยเรียน (ศูนยพัฒนาเด็กเล็กแยกขยะเพื่อลดโลกรอน) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
อากาศอํานวย เชน คาวัสดุ อุปกรณ คาปาย ตัง้ จายโดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตําบลอากาศ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5 ยุทธศาสตรที่ ๑ กลยุทธที่ ๑.1
หนา 70 ลําดับที่ 14
๑.๑.6 โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กดี (การดูแลสุขภาพอนามัยและการลางมือ ๗ ขั้นตอน)
ตั้งไว ๕,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาใชจายตามโครงการสงเสริมสุขภาพเด็กดี(การดูแลสุขภาพอนามัยและการลาง
มือ ๗ ขั้นตอน) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลอากาศอํานวย เชน คาวัสดุ อุปกรณ ตั้งจายโดยไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลอากาศ
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5 ยุทธศาสตรที่ ๑ กลยุทธที่ 1.๑
หนา 75 ลําดับที่ 19
๑.๒ กลยุทธพัฒนาจัดหาเครื่องมือ เครื่องใชตลอดจนวัสดุ อุปกรณที่จําเปนในการจัดการเรียนรูแกเด็กปฐมวัย
อยางครบถวน อยางเหมาะสมและเพียงพอ ตั้งไวรวม 195,0๐๐ บาท
๑.๒.๑ โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน ตั้งไว 33,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
จัดหาสื่อการเรียนการสอน เชน สื่อการเรียนการสอนสําหรับเด็ก ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายหัว
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5 ยุทธศาสตรที่ ๑ กลยุทธที่ 1.2
หนา 77 ลําดับที่ ๑
๑.๒.๒ โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา ตั้งไว 20,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดวัสดุ
การศึกษา เชน วัสดุการศึกษาที่เอื้อตอการเรียนการสอน ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายหัว
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5 ยุทธศาสตรที่ ๑ กลยุทธที่ ๑.2
หนา 78 ลําดับที่ 2
๑.๒.๓ โครงการจัดหาเครื่องเลนพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตั้งไว 60,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปน
คาใชจายในการจัดหาเครื่องเลนพัฒนาการเด็กปฐมวัย เชน จัดหาเครื่องเลนพัฒนาการ เครื่องเลนสนาม ตั้งจายจาก
เงินรายหัว
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย

๑๗

- ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5 ยุทธศาสตรที่ ๑ กลยุทธที่ ๑.2
หนา 79 ลําดับที่ 3
๑.๒.๔ โครงการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน ตั้งไว ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดซื้อวัสดุ
สํานักงาน เชน กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ กาว แฟม สมุดบัญชี ตรายาง ซอง ธงชาติ
ตะแกรงวางเอกสาร หมึกเติม ฯลฯฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายหัว
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5 ยุทธศาสตรที่ ๑ กลยุทธที่ ๑.2
หนา 80 ลําดับที่ 5
๑.๒.๕ โครงการจัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว ตั้งไว 20,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการ
จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว เชนไมกวาดดอกหญา ไมถูพื้น ผงซักฟอก ถุงดํา มีดหั่น ชั้นสําหรับคว่ําจาน
ไมกวาดทางมะพราว ฯลฯ ตั้งจายจากเงินรายหัว
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5 ยุทธศาสตรที่ ๑ กลยุทธที่ ๑.2
หนา 80 ลําดับที่ 6
๑.๒.๖ โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว 42,0๐๐ บาท
เพื่อจายเปนคา - คาหนังสือเรียน
จํานวน 12,0๐๐ บาท
- คาอุปกรณการเรียน จํานวน 12,0๐๐ บาท
- คาเครื่องแบบนักเรียน จํานวน 18,0๐๐ บาท
ตั้งจายจากเงินคา อุปกรณการเรียน คาหนังสือแบบฝกหัด คาเครื่องแบบนักเรียน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5 ยุทธศาสตรที่ ๑ กลยุทธที่ ๑.2
หนา 81 ลําดับที่ 7
๒. ยุทธศาสตร การพัฒนาครูและบุคลากร ตั้งไวรวม 12,๐๐๐ บาท
๒.๑ สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน ตั้งไวรวม 1๒,๐๐๐ บาท
๒.๑.๑ โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาดานการจัด
ประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตั้งไว ๑2,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาใชจายโครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาดานการจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ตั้งจายจากเงินรายได
สถานศึกษาอุดหนุนทั่วไป
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5 ยุทธศาสตรที่ 2 กลยุทธที่ 2.1
หนา 82 ลําดับที่ 1

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย

๑๘

๓. การบริหารจัดการสถานศึกษาใหไดมาตรฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งไวรวม 10,๕๐๐ บาท
๓.๑.กลยุทธพัฒนาการบริหารสถานศึกษา ตั้งไวรวม 1,๐๐๐ บาท
๓.๑.๑ โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ตั้งไว 1,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปน
คาใชจายโครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา เชน เชน คากระดาษ คาถายเอกสารเขาเลมฯลฯ
ตั้งจายจากเงินรายไดที่จัดหาเองของสถานศึกษา
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5 ยุทธศาสตรที่ 3 กลยุทธที่ 3.1
หนา 83 ลําดับที่ 1
๓.๔ กลยุทธพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศนภายในและภายนอกอาคารใหมีความสวยงาม ปลอดภัย เหมาะแกการ
จัดการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย ตั้งไวรวม 9,5๐๐ บาท
๓.๔.1 โครงการหนูนอยรักษสิ่งแวดลอม ตั้งไว 9,5๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาใชจายกิจกรรมการ
หนูนอยรักษสิ่งแวดลอม ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในการสงเสริมใหเด็กรูจักรักษาสิ่งแวดลอมภายในและนอกบริเวณ
สถานศึกษาและเปนแบบอยางที่ดีในการดูแลสิ่งแวดลอม เชน คาวัสดุ คาอุปกรณ คาจางเหมา ฯลฯ ตั้งจายจาก
เงินรายไดที่จัดหาเองของสถานศึกษา
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5 ยุทธศาสตรที่ 3 กลยุทธที่ 3.4
หนา 86 ลําดับที่ 2
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชน ตั้งไวรวม 25,80๐ บาท
๔.๑ กลยุทธพัฒนา จัดกิจกรรมที่สงเสริมความรวมมือและความสัมพันธที่ดีกับผูปกครองและชุมชน ตั้งไวรวม
25,80๐ บาท
๔.๑.๑ โครงการพอแมเปนครูหนูสุขใจ (ภายใต โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษา) ตั้งไว 25,800 บาท เพื่อจายเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธที่ดีระหวาง
บานและโรงเรียน การสงเสริมความรักความผูกพันระหวางผูปกครองนักเรียนและครู เชน คาวัสดุ คาอุปกรณ
คาตอบแทน คาอาหารและอาหารวาง ฯลฯ ตั้งจายจากเงินคาพัฒนาผูเรียน
- เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
- ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5 ยุทธศาสตรที่ 4 กลยุทธที่ 4.1
หนา 89 ลําดับที่ 1
************************************************

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย

๑๙

ภาคผนวก

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย

บันทึกขอความ

สวนราชการ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย กองการศึกษา เทศบาลตําบลอากาศอํานวย
ที่ สน ๕๒๘๐5.02/วันที่ 24 สิงหาคม ๒๕๖3
เรื่อง ขออนุมัติคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย
เรียน หัวหนาสถานศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําอากาศอํานวย
เรื่องเดิม
กระทรวงมหาดไทย ไดซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๕๒๓๒ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒
ขอเท็จจริง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย มีความประสงคขออนุมัติคําสั่งเทศบาลตําบลอากาศ
อํานวย เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย เพื่อใหการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2564 มีความสอดคลอง
และเปนไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑)
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๕๒๓๒ เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
การศึ ก ษาขององค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น และสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น
ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒
ขอเสนอเพื่อพิจารณา
เพื่อใหการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวย มีความสอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) บรรลุวัตถุประสงคการดําเนินงานที่ตั้งไว เห็นควรอนุมัติคําสั่งฯ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางดาวใจ เข็มอุทา)
ครู

คําสั่งเทศบาลตําบลอากาศอํานวย
ที่ 62 / ๒๕๖3
เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย
------------------------------------------------

กระทรวงมหาดไทย ไดซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๕๒๓๒ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ เพื่อใหการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย มีความ
สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
และดําเนินไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว
อาศัยอํานาจตามขอ ๕ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกร
ปกครองส ว นท องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแต งตั้ งคณะกรรมการจัดทํา
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
ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย มีหนาที่ ดังนี้
๑. จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกําหนดหวงเวลาใหสอดคลองกับ
หวงเวลาของแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒. เสนอแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตอผูบริหารสถานศึกษา ประกาศใช
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย
๓. แจงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสงแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให
หนวยงานที่จัดทําแผนปฏิบตั ิการประจําปการศึกษา 2564 ตอไป
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/ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้...

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖3

(นางสาวปาริชาติ โนตสุภา)
หัวหนาสถานศึกษา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย

บันทึกขอความ

สวนราชการ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย กองการศึกษา เทศบาลตําบลอากาศอํานวย
ที่ สน ๕๒๘๐๘/วันที่ 25 กันยายน ๒๕๖3
เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย
เรียน นายกเทศมนตรีตําบลอากาศอํานวย
ตามที่ คณะกรรมการบริ ห ารศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เทศบาลตํ า บลอากาศอํ า นวย ได ป ระชุ ม ครั้ ง ที่
1/๒๕๖3 เมื่อวันที่ 22 กันยายน ๒๕๖3 ณ หองประชุมดอกคูณ เทศบาลตําบลอากาศอํานวย ตําบลอากาศ
อําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร นั้น
บัดนี้ การประชุมดังกลาวไดเสร็จสิ้นแลว จึงขอรายงานการประชุมมาเพื่อทราบและไดแนบบันทึกการ
ประชุมมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายศิริพงษ อุดมวรรณรัตน)
ประธานกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย
ครั้งที่ 1 /๒๕๖3
วันที่ 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 งิ้วโสม
ตําแหนง ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
7. นายพยุงศักดิ์ ภูยิหวา
ตําแหนง ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
8. นายประดิษฐ
คิอินธิ
ตําแหนง ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
9. นายเสนห
ตุย ไชย
ตําแหนง ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
10. นางสาวรัตนะนาฏ อัครจันทร
ตําแหนง ผูแทนครู
กรรมการ
11. นางสาวปาริชาติ โนตสุภา
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
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
นายศิริพงษ อุดมวรรณรัตน
ขอสวัสดีทานนายกเทศมนตรีตําบลอากาศอํานวย
รองปลัดเทศบาลและคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุกทานที่ไดสละ
เวลามารวมประชุมในวันนี้ กอนอื่นผมขอของคุณคณะกรรมการทุกทานที่
ชวยกันจัดงานประเพณีบญ
ุ เดือนสิบแขงเรือไหลเรือไฟของเราจนสําเร็จลุลวงไป
ดวยดีผมขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ครับ เพื่อไมเปนการเสียเวลาผมขอเขาสู
วาระการประชุมตอไปเลยนะครับ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
-ไมมีระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
นายศิริพงษ อุดมวรรณรัตน
3.1 รายงานผลการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศ
อํานวย ประจําป 2563 เชิญทางทานเลขาครับ

นางสาวรัตนะนาฏ อัครจันทร

นางสาวปาริชาติ โนตสุภา

ดิฉันขอรายงานยอดเด็กนักเรียนในปการศึกษา 2563 ซึ่งเปดทําการเรียน
การสอนตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 มีเด็กจํานวน 89 คน จํานวนครู
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
ดิฉันขอเพิ่มเติมในสวนของรายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย ซึ่งมี 4 ยุทธศาสตรดังนี้คะ
๑. การพัฒนาคุณภาพผูเรียน ๒. ยุทธศาสตร การพัฒนาครูและบุคลากร
๓. การบริหารจัดการสถานศึกษาใหไดมาตรฐานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ผูปกครองและชุมชนในสวนของยุทธศาสตรการพัฒนาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลอากาศอํานวยไดสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา ซึ่งจะไป
เชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพการศึกษาและจะมีผลตอการประเมินคุณภาพ
ภายนอกตอไป ซึ่งจะสอดคลองกับ 3 มาตรฐานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่ง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวยไดดําเนินโครงการ จํานวน 23
โครงการ ตามยุทธศาสตรดังนี้ 1. โครงการสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรม 2.
โครงการวันเด็กแหงชาติ 3. โครงการวันสําคัญทางศาสนา 4. โครงการจัด
กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่
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
เพื่อลดโลกรอน) 13.โครงการสงเสริมสุขภาพเด็กดี (การดูแลสุขภาพอนามัย
และลางมือ 7 ขั้นตอน) ๑4. โครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอน 15.
โครงการจัดวัสดุการศึกษา 16. โครงการจัดหาเครื่องเลนพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 17. โครงการจัดซื้อวัสดุสํานักงาน 17. โครงการจัดซื้อวัสดุงานบาน
งานครัว 19. โครงการสนับสนุนคาใชจายในการบริหารสถานศึกษา - คา
หนังสือเรียน - คาอุปกรณการเรียน - คาเครื่องแบบนักเรียน
20. โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาดาน
การจัดประสบการณที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 21. โครงการสงเสริมการวิจัยเพื่อ
พัฒนาผูเรียน 22. โครงการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 23. โครงการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา 24. โครงการพอแมเปนครูหนูสุขใจ 25. โครงการเยี่ยมบาน
นักเรียน 26. โครงการปฐมนิเทศ 27. โครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรม
ประเพณีภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งผลการดําเนินงานในรอบแผนที่ผานมาก็ได
สอดคลองตามระบบประกันภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
อากาศ อํานวย ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาคุณภาพเด็ก

คุณภาพครูและเพื่อเปนการเตรียมรับการประเมินภายนอกของ สมศ. ในการมา
ประเมินสถานศึกษา ซึ่งจากการประเมินที่ผานมา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตําบลอากาศอํานวยของเราก็อยูในเกณฑที่ดีสอดคลองกับบริบทและมาตรฐาน
การศึกษาครบทุกดานคะ
นายศิริพงษ อุดมวรรณรัตน
ขอขอบคุณทาน ผอ.ปริชาติมากครับ คณะกรรมการทานใดมีประเด็นขอสงสัย
เพิ่มเติมไหมครับ ถาไมมีผมของเขาระเบียบวาระตอไปครับ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ
๔.๑ ขอความเห็นชอบ รางแผนปฏิบัติการประจําปการงบประมาณ พ.ศ. 2564
นายศิริพงษ อุดมวรรณรัตน
ผมขอเขาสูเรื่องเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบเลยครับ
นางสาวปาริชาติ โนตสุภา
เรียนทานประธาน และคณะกรรมการทุกทาน จึงไดมีการจัดทํารางแผนปฏิบัติ
การประจําปการงบประมาณ พ.ศ. 2564 1) เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมี
ทิศทางและแนวทางในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแตละ
ปงบประมาณหรือปการศึกษา ที่สอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
๒. เพื่อใหครูและบุคลากรทางการ ศึกษาและผูเกี่ยวของ ใชแผนเปนเครื่องมือใน
การควบคุมกํากับติดตามในการใชงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ๓. เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการ
บริหารจัดการระบบคุณภาพตามแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตอไปในการจัดทํามาตรฐานการศึกษา การศึกษา
ปฐมวัยนั้น เรามีการนําคูมือมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมาเปนตัวตั้งซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยเองมี
เปาประสงคที่จะสงเสริม พัฒนาเด็กปฐมวัยที่เขารับการจัดประสบการณในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กใหมีพัฒนาการสมบูรณตามวัยครบทั้ง ๔ ดาน ทั้งดานรางกาย
อารมณ สังคม และสติปญญา และการดําเนินงานนี้ตองไดมาตรฐานมีคุณภาพ
และเปนที่ยอมรับของชุมชน
นายศิริพงษ อุดมวรรณรัตน
ขอขอบคุณทางทานเลขาที่ชวยชี้แจงเพิ่มความเขาใจใหกรรมการทราบถึง
ประโยชนและความสําคัญของการจัดทําแผนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ
ขอใหคณะกรรมการไดดูเอกสารที่ทางผูจัดทําไดแจกใหและหากมีขอสงสัย
ประการใด หรือขอจะแกไขปรับปรุงในสวนไหนก็สามารถแกไขไดครับ
นางสาวปาริชาติ โนตสุภา
รายละเอียดของแผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนแผน
ที่มีบัญชีโครงการตาง ๆในแผนพัฒนาการศึกษาทองถิ่น พ.ศ. 2561 –
2565) ซึ่งเราไดนํามาบรรจุไวในแผนปฏิบัติการประจําปการงบประมาณ
พ.ศ. 2564 คะ
นายศิริพงษ อุดมวรรณรัตน
ขอบคุณครับทาน ผอ.ปาริชาติ ผมขอใหคณะกรรมการทุกทานไดดูเอกสารไป
พรอม ๆกันเพื่อจะไดดูความถูกตองและถาใครมีขอสงสัยจะถามหรืออยากให
แกไขตรงจุดไหนจะไดดูไปพรอมๆ กันเลยครับ เชิญทางเลขารายงานครับ
นางสาวรัตนะนาฏ อัครจันทร
บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบแผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖4 ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย อําเภออากาศ
อํานวย จังหวัดสกลนคร หลักการ รายจายทั้งสิ้น จํานวน 714,300 บาท
แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร/กลยุทธการพัฒนาไดดังนี้

นางสาวรัตนะนาฏ อัครจันทร

๑. ยุทธศาสตร การพัฒนาคุณภาพผูเรียน ๑.๑ กลยุทธการพัฒนาและ
สงเสริมผูเรียนใหมีคุณภาพ จํานวน 471,๐๐๐ บาท ๑.๒ กลยุทธพัฒนา
จัดหาเครื่องมือ เครื่องใชตลอดจนวัสดุ อุปกรณที่จําเปน ในการจัดการเรียนรูแก
เด็ก ปฐมวัย อยางครบถวน อยางเหมาะสมและเพียงพอ จํานวน 195,0
๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น 666,0๐๐ บาท ๒. ยุทธศาสตร การพัฒนาครูและ
บุคลากร
๒.๑ สงเสริม พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความรูและทักษะใน
การปฏิบัติงาน จํานวน 12,000 บาท รวมทั้งสิ้น 12,000 บาท
๓. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการสถานศึกษาใหไดมาตรฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 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 รวมทั้งสิ้น 10,5๐๐ บาท ๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การสงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชน ๔.๑ กลยุทธพัฒนา จัด
กิจกรรมที่สงเสริมความรวมมือและความสัมพันธที่ดีกับผูปกครองและชุมชน
จํานวน 25,800 บาท รวมทั้งสิ้น 25,800 บาท
เหตุผล เพื่อใชในการดําเนินงานตามนโยบายของเทศบาลตําบลอากาศอํานวย
และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ที่ไดวางแผนไวตามแผนพัฒนาการศึกษา
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย ตลอดปงบประมาณ พ.ศ.
2564 จึงไดเสนอรางแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
เพื่อใหคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย
พิจารณาเห็นชอบตอไป
คําแถลงแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณประกอบแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เรียน ประธานกรรมการฯและกรรมการบริหารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย บัดนี้ถึงเวลาที่คณะกรรมการ
บริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวยจะไดเสนอราง
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ตอคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผูบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลอากาศอํานวยจึงขอแถลงใหทานประธานและคณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษา ทุกทานไดทราบถึงสถานการณคลัง ตลอดจนหลักการ
แนวนโยบายการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ดังตอไปนี้
1.1 สถานการณคลัง งบประมาณรายจาย พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 18
กันยายน 2563 สถานศึกษามีสถานะทางการเงิน ดังนี้ เงินฝากธนาคาร
ทั้งสิ้น จํานวน 491,595.00 บาท เงินรายไดสะสม ทั้งสิ้น จํานวน
351,154.20 บาทรายไดที่นํามาใชได จํานวน 140,440.80บาท
2. การบริหารงบประมาณในปปจจุบัน (2563) 2.1 รายรับจริง ทั้งสิ้น
จํานวน 528,215.64 บาท 2.1.1 รายไดที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตั้ง
งบประมาณใหและเงินที่ไดรับอุดหนุน 1) เงินองคกรปกสวนทองถิ่นตั้ง

งบประมาณ ใหสถานศึกษาจากเงินรายไดขององคกรปกครอง สวนทองถิ่นเอง
จํานวน 23,000.00 บาท 2) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพื่อตั้งงบประมาณใหสถานศึกษาจํานวน
523,800.00 บาท 2.1.2 รายไดที่จัดหาเอง 1) เงินที่มีผูอุทิศใหแก
สถานศึกษา จํานวน 1,200.00บาท 2) เงินดอกเบี้ยจากเงินรายได
สถานศึกษา จํานวน 3,215.64 บาท 2.2 รายจายจริงทั้งสิ้น จํานวน
486,950.00 บาท ยุทธศาสตรที่ 1. การพัฒนาคุณภาพผูเรียน จํานวน
486,950.00 บาท ยุทธศาสตรที่ 2. การพัฒนาครูและบุคลากร จํานวน
- บาท ยุทธศาสตรที่ 3. การบริหารจัดการสถานศึกษาใหไดมาตรฐานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวน - บาท ยุทธศาสตรที่ 4. การพัฒนาดาน
การสงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชน จํานวน – บาท
บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบแผนปฏิบตั ิการประจําปงบประมาณพ.ศ.
๒๕๖4 ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย อําเภออากาศ
อํานวย จังหวัดสกลนครหลักการ รายจายทั้งสิ้น จํานวน 714,300บาท
แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร/กลยุทธการพัฒนาไดดังนี้
๑. ยุทธศาสตร การพัฒนาคุณภาพผูเรียน
๑.๑ กลยุทธการพัฒนาและสงเสริมผูเรียนใหมีคุณภาพ จํานวน 471,๐๐๐
บาท ๑.๒ กลยุทธพัฒนาจัดหาเครื่องมือ เครื่องใชตลอดจนวัสดุ อุปกรณที่
จําเปนในการจัดการเรียนรูแกเด็ก ปฐมวัย อยางครบถวน อยางเหมาะสมและ
เพียงพอ จํานวน 195,0๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น 666,0๐๐ บาท
๒. ยุทธศาสตร การพัฒนาครูและบุคลากร ๒.๑ สงเสริม พัฒนาครูและ
บุคลากรใหมีความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน จํานวน 12,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 12,000 บาท ๓. ยุทธศาสตร การบริหารจัดการสถานศึกษา
ใหไดมาตรฐานขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น 3.1 กลยุทธพัฒนาการบริหาร
สถานศึกษา จํานวน 1,000 บาท ๓.๔ กลยุทธพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน
ภายในและภายนอกอาคารใหมีความสวยงาม ปลอดภัย เหมาะแกการจัดการ
เรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย จํานวน 9,5๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น 10,5๐๐
บาท ๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครอง
และชุมชน ๔.๑ กลยุทธพัฒนา จัดกิจกรรมที่สงเสริมความรวมมือและ
ความสัมพันธ ที่ดีกับผูปกครองและชุมชน จํานวน 25,800 บาท รวม
ทั้งสิ้น 25,800 บาท

เหตุผล เพื่อใชในการดําเนินงานตามนโยบายของเทศบาลตําบลอากาศอํานวย
และคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ที่ไดวางแผนไวตามแผนพัฒนาการศึกษา
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย ตลอดปงบประมาณ พ.ศ.
2564 จึงไดเสนอรางแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให
คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย
พิจารณาเห็นชอบตอไป ในสวนของรายละเอียดตามเอกสารที่ทางคณะ
ผูจัดทําไดแจกใหนะคะ
เพื่อใหคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย
พิจารณาเห็นชอบตอไป
นายศิริพงษ อุดมวรรณรัตน
จากการอานคําแถลงการณ และเหตุผล คณะกรรมการทานอื่นมีขอสงสัยหรือมี
ขอเพิ่มเติมไหมครับ ทานอาจารยประดิษฐ มีขอสงสัยอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับ
นายประดิษฐ
คิอินธิ
ผมมีขอสงสัยวาทําไมในยุทธศาสตรที่ 3 มีขอ 3.1 แลวไปขอ 3.4 เลยครับขอ
3.2 ไปไหน
นางดาวใจ เข็มอุทา
เนื่องจากคณะผูจัดทํานําเฉพาะกลยุทธที่ใชเงินมาบรรจุลงในแผนคะ
นางสาวปาริชาติ โนตสุภา
ดิฉันขอใหคณะผูจัดทําเพิ่มเติมกลยุทธที่ไมไดใชเงินลงไปดวยคณะกรรมการดู
จะไดเขาใจมากขึ้นคะ
นางดาวใจ เข็มอุทา
ขอขอบคุณมากคะทางคณะผูจัดทําจะนําไปปรับปรุงแกไขคะ
นายศิริพงษ อุดมวรรณรัตน
ขอขอบคุณสําหรับขอคิดเห็นจากทุกๆ ทาน มีคณะกรรมการทานใดจะเสนอ
ขอคิดเห็นหรือขอแนะนําเพิ่มเติมหรือไม ถาไมมีกระผมขอมติจากที่ประชุม
ครับสําหรับรางแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หากทานใด
เห็นชอบโปรดยกมือครับ
ที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถามี)
-ไมมีเปดประชุมเวลา ๑2.00 น
ลงชื่อ........................................ผูจดั ทํารายงานการประชุม
( นางสาวปาริชาติ โนตสุภา )
เลขานุการ
ลงชื่อ........................................ผูรับรองรายงานการประชุม
( นายศิริพงษ อุดมวรรณรัตน )
ประธานกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย

บันทึกขอความ

สวนราชการ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย กองการศึกษา เทศบาลตําบลอากาศอํานวย
ที่ สน ๕๒๘๐๘/วันที่ ๒3 กันยายน ๒๕๖3
เรื่อง ขออนุมัติประกาศใชแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย
เรียน หัวหนาสถานศึกษา
เรื่องเดิม
ตามที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวยไดประกาศใชแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๑
– ๒๕๖๕) ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ.
๒๕๖๒
ขอเท็จจริง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย มีความประสงคขออนุมัติประกาศศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย เรื่อง ประกาศใชแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวยเพื่อใชเปนกรอบและทิศทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๕๒๓๒ เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ลงวันที่ ๒ กันยายน
๒๕๖๒
- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยรายไดและการจายเงินของสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2562
ขอเสนอเพื่อพิจารณา
เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตําบลอากาศอํานวย เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวัตถุประสงค เปาหมายและทิศทางการพัฒนาทองถิ่น
เห็นควรอนุมัติประกาศใชแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบล
อากาศอํานวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางดาวใจ เข็มอุทา)
ครู

ประกาศศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย
เรื่อง ประกาศใชแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย
------------------------------------------------

ดวย ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย สังกัด เทศบาลตําบลอากาศอํานวย ได
จัดทําแผนแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย
และไดรับความเห็นชอบแผนแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 เปนที่เรียบรอยแลว
ดังนั้น ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย สังกัด เทศบาลตําบลอากาศอํานวย จึงขอ
ประกาศใชแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย
เพื่อใชเปนกรอบทิศทางในการพัฒนาการจัดการศึกษา จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3

(นางสาวปาริชาติ โนตสุภา)
หัวหนาสถานศึกษา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอากาศอํานวย

