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ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลวังจั่น 
เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลวังจั่น 
---------------------------------------- 

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของ
สถานศึกษาไป จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๕๑ ข้อ ๙ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลวังจั่น ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดย
ความเห็นชอบคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลวังจั่น ในการประชุมครั้งที่ 2/๒๕63 เมื่อวันที่  
29 กันยายน ๒๕๖3 จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กต าบลวังจั่น 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
   ประกาศ ณ วันที่  30 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3 
 

             
                                             ( นายพีระ โหมดเครือ ) 

    ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
    รกัษาราชการแทนหัวหน้าสถานศึกษา ปฏิบัติราชการแทน นายก อบต. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 
   หน้า 

 

ส่วนที่ ๑ ค าแถลงประกอบแผนปฏิบัติการ        ๒ 
ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4      ๘ 
ส่วนที่ ๓ รายละเอียดประกอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4   ๑๑ 
 
ภาคผนวก 

- ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
- รายงานการประชุม 
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ค าแถลงแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ 

ประกอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เรียน ประธานกรรมการฯ และกรรมการสถานศึกษา/กรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลวังจั่น 
 บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลวังจั่น จะได้เสนอร่างแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลวังจั่น จึงขอแถลงให้ท่านประธานและคณะกรรมการสถานศึกษาทุกท่านได้ทราบถึงสถาน
การคลัง ตลอดจนหลักการ แนวนโยบายการด าเนินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้ 
๑.สถานการคลัง 
๑.๑ งบประมาณรายจ่าย 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานะ
การเงินดังนี้ 

ก. ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖2 
๑.๑.๑ เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 28,721.53  บาท 
๑.๑.๒ เงินสะสม  ทั้งสิ้น 28721.53 บาท 
 

๒. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมา พ.ศ. ๒๕๖2 
 ๒.๑ รายรับจริงทั้งสิ้น        จ านวน    –   บาท 
  ๒.๑.๑ รายได้ที่จัดหาเอง      จ านวน    –   บาท 
  ๑) เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษาโดยเฉพาะ   จ านวน    –   บาท 

๒) เงินที่ได้จากการรับจ้างและได้จากการ    จ านวน    –   บาท 
จ าหน่ายสิ่งของ 
๓) เงินที่ได้จากการแสดงหรือกิจกรรมต่างๆ    จ านวน    –   บาท 
๔) เงินที่ได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบ ารุงการศึกษา   จ านวน    –   บาท 
๕) เงินที่ได้จากบุคคลภายนอกเนื่องจากบุคคลนั้น   จ านวน    –   บาท 
ได้รับประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา   จ านวน    –   บาท 
๖) เงินที่ได้จากการจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินหรือ   จ านวน    –   บาท 
เงินผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่เกิดจากรายได้ 
๗) เงินดอกผลที่เกิดจากรายได้สถานศึกษา        จ านวน 699.21   บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒.๒.๒ รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้ง        
งบประมาณและได้รับจากเงินอุดหนุน 

๑) เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    จ านวน   -   บาท 
งบประมาณจากเงินรายได้ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง 
๒) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้    จ านวน 340,880   บาท 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือการศึกษา 

 ๒.๒ รายจ่ายจริงท้ังสิ้น       จ านวน   -   บาท 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ านวน   -   บาท 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   จ านวน   -   บาท
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาอาคารสถานที่ภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม  จ านวน   -   บาท
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  จ านวน  -   บาท 
๒.๑ รายได้ 

รายได้ รับจริง 
ปี ๒๕๖2 

ประมาณการ 
ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ 

ก.รายได้ที่จัดหาเอง 
๑. เงินทีม่ีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษาโดยเฉพาะ 
๒. เงินที่ได้จากการรับจ้างและที่ได้จากการจ าหน่ายสิ่งของ 
๓. เงินที่ได้จากการแสดงหรือกิจกรรมต่างๆ 
๔. เงินที่ได้จากการเรียนเก็บเป็นค่าบ ารุงการศึกษา 
๕. เงินที่ได้จากบุคคลภายนอก เนื่องจากบุคคลนั้นได้รับ
ประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา 
๖. เงินที่ได้จากการจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินหรือเงินรายได้
ของสถานศึกษา และจากบุคคลภายนอก 
๗. เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา 
 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

699.21 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายได้ 

รับจริง 
ปี ๒๕๖2 

ประมาณการ 
ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ 

ข. รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตั้งงบประมาณให้ 
และเงินที่ได้รับจากเงินอุดหนุน 
  ๑.เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้
สถานศึกษา จากเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑.๑โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
๑.๒โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญ 
๑.๓โครงการประสานสัมพันธ์เยี่ยมบ้านนักเรียน 
๑.๔โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการเรียนรู้ 
๑.๕โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ส าหรับเด็กและเยาวชน 
๑.๖โครงการส่งเสริมการรักการอ่านในเด็กปฐมวัย 
๑.๗โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเด็กปฐมวัย 
๑.๘โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 
๑.๙โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
1.10 โครงการวันแม่แห่งชาติ 
1.11โครงการแข่งขันกีฬาสี 
1.12 โครงการเด็กปฐมวัยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปลูกพืชผักสวนครัวกินได้ 
1.13 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้วย
โครงการเด็กปฐมวัย 
1.14 โครงการ Cooking Class 
1.15 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
๒. เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อตั้งงบให้สถานศึกษา  
๒.๑ จ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๒.๒ ค่าจัดซื้ออาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2.3 โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน  
2.4 โครงการกิจกรรมค่าสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน  
2.5 โครงการค่าเครื่องแบบนักเรียน  
1.6 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ค. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
๑. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) เพ่ือจัดซื้อจัดหาสื่อการ
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เรียนการสอนวัสดุการศึกษาหรือของเล่นพัฒนาเด็กจ านวน 
50 คนๆละ ๑,๗๐๐ 

85,000 

รวมทั้งหมด  832,570  
๒.๒รายจ่ายตามยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

 
ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

จ่ายจริง 
ปี ๒๕๖3 

งบประมาณปี 
๒๕๖4 

หมายเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารจัดการศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
๑.๑ การส่งเสริมและพัฒนาครู 
๑.๒ การจัดหาและพัฒนาครุภัณฑ์ 
๑.๓ ส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน 

 
 

863,120 
- 

24,000 

 
 

1,325,500 
83,000 
๒9,๐๐๐ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน 
๒.๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๒.๒ จัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
๒.๓ ส่งเสริมสุขาภิบาล สุขภาพอนามัย 

 
 

440,400 
66,300 
4,000 

 
 

525,81๐ 
85,0๐๐ 
37,000 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๔.๑ การส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรม 
ประเพณีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

 
 
 

2,000 

 
 
 

2,๐๐๐ 

 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 1,399,820 2,087,310  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนท่ี ๒ 
แผนปฏิบัติการ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
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องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ต าบลวังจ่ัน 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุร ี
_________________________________________________ 

หลักการ 
รายจ่ายท้ังสิ้นยอดรวม 2,087,310 บาท 
แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนาได้ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 ๑.๑ การส่งเสริมและพัฒนาครู     จ านวน 1,325,500 บาท 
 ๑.๒ การจัดหาและพัฒนาครุภัณฑ์     จ านวน 83,000 บาท 
 ๑.๓ ส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน     จ านวน 29,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ๒.๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน     จ านวน 525,810 บาท  
 ๒.๒ จัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน    จ านวน 85,000 บาท 
 ๒.๓ ส่งเสริมสุขาภิบาล สุขภาพอนามัย    จ านวน 37,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ที ่๔ การส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ๔.๑ การส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น  จ านวน 2,000 บาท 
 

 
เหตุผล 

เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลวังจั่น สังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจั่น และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลวังจั่น ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4  จึงเสนอร่างแผนปฏิบัติงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4
เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลวังจั่นพิจารณาเห็นชอบต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ต าบลวังจ่ัน 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุร ี
________________________________________________________ 

 โดยที่เป็นการสมควรจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖4 อาศัยอ านาจตามระเรียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาได้ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๙  จงึจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลวังจั่น ดังนี้ 
 ข้อ ๑ แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณนี้ เรียกว่า แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
 ข้อ ๒  แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖4 เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 2,087,310 บาท 
โดยแยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาได้ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๑.๑ การส่งเสริมและพัฒนาครู      จ านวน    1,325,500 บาท 
๑.๒ การจัดหาและพัฒนาครุภัณฑ์      จ านวน    83,000 บาท 
๑.๓ ส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน      จ านวน    ๒9,๐๐๐ บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๒.๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน      จ านวน     525,81๐  บาท 
 ๒.๒ จัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน     จ านวน      85,0๐๐     บาท 
 ๒.๓ ส่งเสริมสุขาภิบาล สุขภาพอนามัย     จ านวน       37,๐๐๐  บาท 
ยุทธศาสตร์ที ่๔ การส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๔.๑ การส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น   จ านวน        2,๐๐๐     บาท 
ข้อ ๔ การเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาท่ีได้รับความเห็นชอบ ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

      
     ( นายพีระ โหมดเครือ ) 

     ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
    รกัษาราชการแทนหัวหน้าสถานศึกษา ปฏิบัติราชการแทน นายก อบต. 



ส่วนท่ี 3 

รายละเอียดประกอบแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

 
 
 
 
 
 

ของ 
 
 
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลวังจั่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 

  
 
 
 

 

-ประมาณการรายได ้
-รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
-รายระเอียดรายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 



ประมาณการรายได้ของสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖4 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ต าบลวังจ่ัน อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุร ี
 
ประมาณการรายได้ รวมทั้งสิ้น 2,087,310 บาท 
ก.รายได้ที่จัดหาเอง 

๑) เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษาโดยเฉพาะ    จ านวน   -  บาท 
๒) เงินที่ได้จากการรับจ้างและที่ได้จากการจ าหน่ายสิ่งของ   จ านวน   -  บาท 
๓) เงินที่ได้จากการแสดงหรือกิจกรรมต่างๆ     จ านวน   -  บาท 
๔) เงินที่ได้จากการเรียนเก็บเป็นค่าบ ารุงการศึกษา    จ านวน   -  บาท 
๕) เงินที่ได้จากบุคคลภายนอก เนื่องจากบุคคลนั้นได้ผลประโยชน์  จ านวน   -  บาท 
จากการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา 
๖) เงินที่ได้จากการจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินหรือเงินผลประโยชน์  จ านวน  -  บาท 
จากทรัพย์สินที่เกิดจากรายได้ของสถานศึกษา และจากบุคคลภายนอก 
๗) เงินดอกผลที่เกิดจากรายได้สถานศึกษา     จ านวน   -   บาท 
๘.) รายได้อ่ืนๆ        จ านวน    -  บาท 

ข. รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ตั้งงบประมาณให้และเงินที่ได้จาก
เงินอุดหนุน 
๑.เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา จากเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเอง จ านวน 832,570 บาท ค าชี้แจ้งประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมาประกอบด้วย 

1.1 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน ๒,๐๐๐ บาท ค าชี้แจง
ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากจ านวนเด็กลดลง 
      1.2 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน ๒,๐๐๐ บาท ค าชี้แจงประมาณการไว้
ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากจ านวนเด็กลดลง 
      1.3 โครงการประสานสัมพันธ์เยี่ยมบ้านนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน ๒,๐๐๐ บาท ค าชี้แจง
ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากจ านวนเด็กลดลง 
       1.4 โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการเรียนรู้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน ๒,๐๐๐ บาท ค า
ชี้แจงประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากจ านวนเด็กลดลง 
      1.5 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ส าหรับเด็กและเยาวชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน ๕๐,๐๐๐ บาท ค า
ชี้แจงประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากจ านวนเด็กลดลง 
     1.6 โครงการส่งเสริมการรักการอ่านในเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน ๒,๐๐๐ บาท ค าชี้แจง
ประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากจ านวนเด็กลดลง 



     1.7 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน ๒,๐๐๐ บาท 
ค าชี้แจงประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากจ านวนเด็กลดลง 
       1.8 โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน ๒,๐๐๐ บาท ค าชีแ้จงประมาณ
การไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากจ านวนเด็กลดลง 

1.9 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน ๒๐,๐๐๐ บาท ค าชี้แจงประมาณการ
ไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากจ านวนเด็กลดลง 

1.10 โครงการวันแม่แห่งชาติ จ านวน 5,000 บาท ค าชี้แจงประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 
เนื่องจากจ านวนเด็กลดลง 

1.11 โครงการแข่งขันกีฬาสีจ านวน 5,000 บาท ค าชี้แจงประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 
เนื่องจากจ านวนเด็กลดลง 

1.12 โครงการเด็กปฐมวัยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้จ านวน 5,000 
บาท ค าชี้แจงประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากจ านวนเด็กลดลง 

1.13 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยโครงงานเด็กปฐมวัยจ านวน 5,000 บาท ค า
ชี้แจงประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากจ านวนเด็กลดลง 

1.14 โครงการ Cooking Class จ านวน 2,000 บาท ค าชี้แจงประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา 
เนื่องจากจ านวนเด็กลดลง 

1.15 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จ านวน 30,000 บาท ค าชี้แจงประมาณการไว้ต่ ากว่าปี
ที่ผ่านมา เนื่องจากจ านวนเด็กลดลง 
๒.เงินที่อุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา  
 ๒.๑ ค่าจัดการเรียนการสอน ( รายหัว) เพ่ือจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาหรือของ
เล่นพัฒนาการเด็กเล็ก จ านวน 50 คนๆละ ๑,๗๐๐ บาท เป็นจ านวน ๘๕,๐๐๐ บาท ค าชี้แจงประมาณการไว้
ต่ ากว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากปริมาณการจ านวนเด็กลดลง 
 ๒.๒ ค่าอาหารกลางวันเด็กเล็กจ านวน ๕๐ คน/ละ ๒๐ บาท จ านวน ๒๔๕ วัน เป็นจ านวน 
๒๔๕,๐๐๐ บาทค าชี้แจงประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากจ านวนเด็กลดลง 
 ๒.๓ ค่าอาหารเสริมนมจ านวน ๕๐ คน ๒๖๐ วันๆ ละ ๗.๓๗ บาท เป็นจ านวน ๙๕,๘๑๐ บาทค า
ชี้แจงประมาณการไว้ต่ ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากจ านวนเด็กลดลง 

2.3 โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน จ านวน 10,000 บาท  
2.4 โครงการกิจกรรมค่าสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน จ านวน 10,000 บาท 
2.5 โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน จ านวน 15,000 บาท 
2.6 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จ านวน 17,000 บาท 

 
 
 
 



รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ต าบลวังจ่ันองค์การบริหารส่วนต าบลวังจ่ัน 
อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุร ี

--------------------------------------------------------------- 
รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 ๑.๑ การส่งเสริมและพัฒนาครู  
 วัตถุประสงค์ 

  -เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เข้ารับการอบรม เพ่ิมพูนความรู้ในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 

  -เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านให้กับเด็กปฐมวัย อย่างสมวัย 
  -เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรท้องถิ่นเพ่ือการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  -เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนพนักงานจ้างตามภารกิจเพ่ือการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
  -เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนพนักงานจ้างตามภารกิจเพ่ือปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
 งานที่ท า  
  -กิจกรรมพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาโดยการส่งไปเข้ารับการฝึกอบรมต่างๆ 
  -จัดท าสื่อการเรียนการสอน  
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลวังจั่น 
 

โครงการ/กิจกรรม จ่ายจริง  
ปี ๒๕๖3 

ประมาณการ  
ปี ๒๕๖4 

หมายเหตุ 

-โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
-เงินเดือนพนักงาน 
-เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาน 
-เงนิเดือนประจ าต าแหน่ง 
-เงินเดือนวิทยฐานะ 

50,000 
1,142,000 

24,000 
50,000 
59,500 

๕๐,๐๐๐ 
1,142,000 

24,000 
50,000 
59,500 

 

รวมรายจ่าย 1,325,500 1,325,500  
 

 
 

 

 
 



รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ต าบลวังจ่ันองค์การบริหารส่วนต าบลวังจ่ัน 
อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุร ี

--------------------------------------------------------------- 
รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา  

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 ๑.๒ การจัดหาและพัฒนาครุภัณฑ์  

 วัตถุประสงค์ 
  - เพ่ือให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีเพียงพอเหมาะสมกับการใช้งาน 
  - มีวัสดุ ครุภัณฑ์ที่เพียงพอ เหมาะสมกับการใช้งาน 
 
 งานที่ท า  
  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลวังจั่น  
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลวังจั่น 
 

โครงการ/กิจกรรม จ่ายจริง  
ปี ๒๕๖3 

ประมาณการ  
ปี ๒๕๖4 

หมายเหตุ 

-จัดซื้อพัดลมติดผนัง 
-จัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูงพร้อม
เครื่องขยายเสียง 
-จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 

- 
- 

8,000 
15,000 

 
60,000 

 

รวมรายจ่าย  83,000  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ต าบลวังจ่ันองค์การบริหารส่วนต าบลวังจ่ัน 
อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุร ี

--------------------------------------------------------------- 
รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมการบริหารจัดการศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
 ๑.๓ ส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน   

 วัตถุประสงค์ 
  -เพ่ือเสริมสร้างทักษะของเด็กให้มีพัฒนาการด้านสติปัญญาและประสบการณ์ที่ดี และเพ่ือ
  ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กกล้าคิด กล้าแสดงออก และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ 
  -เพ่ือให้ผู้ปกครอง และเด็กนักเรียน รับทราบถึงกฎ ระเบียน และการพัฒนาการตามวัย เมื่อ
  เข้าเรียน 
  -เพ่ือเยี่ยมบ้านของเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 งานที่ท า  
  -เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาและประสบการณ์ที่ดี เด็กกล้าคิด กล้าแสดงออก และพัฒนา
ตนเองได้ ตามศักยภาพ 
  -ผู้ปกครอง รับทราบถึงกฎ ระเบียน และการพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย 
  -ครูได้รับทราบเกี่ยวกับปัญหา ความเป็นอยู่ทางบ้าน และพฤติกรรม ของเด็ก 
  -นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับรู้ถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน 
 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลวังจั่น 
โครงการ/กิจกรรม จ่ายจริง  

ปี ๒๕๖3 
ประมาณการ  

ปี ๒๕๖4 
หมายเหตุ 

-โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
-โครงการประสานสัมพันธ์เยี่ยมบ้านนักเรียน 
-โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
-โครงการวันแม่แห่งชาติ 

๒,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 

 
 
 

๒,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
๒๐,๐๐๐ 
5,000 

 

รวมรายจ่าย ๒4,๐๐๐ 29,๐๐๐  

 



รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ต าบลวังจ่ันองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุร ี

--------------------------------------------------------------- 
รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที ่๒ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ๒.๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
 วัตถุประสงค์ 
  -เพ่ือจัดซื้ออาหารกลางวันส าหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านวังจั่น 
  -เพ่ือส่งเสริมการรักการอ่านในเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังจั่น 
  -เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพแวดล้อมอ้ือต่อการเรียนรู้ มีมุมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
  -เพ่ือให้ผู้เรียนรู้สภาพจริงตามความจริงจากเรียนรู้ 
  -เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ถึงวันส าคัญของชาติไทย 
  -เพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  -เพ่ือให้เด็กมีคุณภาพชีวิต ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม 
  -เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ที่ดีงามให้กับเด็กปฐมวัย 
  -เพ่ือปลูกฝังการท าความดี ให้กับเด็กนักเรียน 
  -เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 งานที่ท า  
  -นักเรยีนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังจั่นและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังจั่นได้รับการสนับสนุน 
  อาหารกลางวัน 
  -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพแวดล้อมอ้ือต่อการเรียนรู้ มีมุมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
  -นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังจั่น อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยได้อย่างเหมาะสม 
  กับวัย 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลวังจั่น 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ/กิจกรรม จ่ายจริง  
ปี ๒๕๖3 

ประมาณการ  
ปี ๒๕๖4 

หมายเหตุ 

-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษาค่าจ้างเหมาประกอบ (อาหาร
กลางวัน) 
- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศกึษา(อาหารเสริมนม ) 
-โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน 
-โครงการกิจกรรมสนับสนุนค่าอุปกรณ์การ
เรียน 
-โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน 
-โครงการส่งเสริมการรักการอ่านในเด็ก
ปฐมวัย 
-โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ส าหรับเด็กและ
เยาวชน 
-โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญ 
-โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
เด็กปฐมวัย 
-โครงการแข่งขันกีฬาสี 
-โครงการเด็กปฐมวัยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ 
-โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
ด้วยโครงการเด็กปฐมวัย 
-โครงการ Cooking Class 
-โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
 

๒๑๘,๔๐๐ 
 
 

๑๑๘,๐๐๐ 
 
 

๘,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 

 
๑๘,๐๐๐ 
๑๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
5,๐๐๐ 

 
 

๒45,0๐๐ 
 
 

95,810 
 
 

10,๐๐๐ 
10,๐๐๐ 

 
๑7,๐๐๐ 
๑5,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
 

๕๐,๐๐๐ 
 

๒,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 

 
5,๐๐๐ 
5,000 

 
 

5,000 
 

2,000 
30,000 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งบ สปสช 

รวมรายจ่าย 440,400 595,810  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ต าบลวังจ่ันองค์การบริหารส่วนต าบลวังจ่ัน 
อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุร ี

--------------------------------------------------------------- 
รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ๒.๒ จัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน   
 วัตถุประสงค์ 
  -เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 งานที่ท า  
  -เด็กได้รับความรู้ ได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลวังจั่น 
 

โครงการ/กิจกรรม จ่ายจริง  
ปี ๒๕๖3 

ประมาณการ  
ปี ๒๕๖4 

หมายเหตุ 

-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว) 

 

66,300 85,000  

รวมรายจ่าย 66,300 85,000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ต าบลวังจ่ันองค์การบริหารส่วนต าบลวังจ่ัน 
อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุร ี

--------------------------------------------------------------- 
รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ๒.๓ ส่งเสริมสุขาภิบาล สุขภาพอนามัย   
 วัตถุประสงค์ 
  -เพ่ือส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 งานที่ท า  
  -เด็กมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง และมีความปลอดภัย 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลวังจั่น 
 

โครงการ/กิจกรรม จ่ายจริง  
ปี ๒๕๖3 

ประมาณการ  
ปี ๒๕๖4 

หมายเหตุ 
 

-โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 
-โครงการแข่งขันกีฬาสี  
-โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
 

๒,๐๐๐ 
- 
- 
 

๒,๐๐๐ 
5,๐๐๐ 

30,000 
 

 
 
งบ สปสช 

รวมรายจ่าย 2,000 37,๐๐๐  

 
 
 
 
 
 

 
 

 



รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ต าบลวังจ่ันองค์การบริหารส่วนต าบลวังจ่ัน 
อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุร ี

--------------------------------------------------------------- 
รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๔.๑ การส่งเสริม การเรียนรู้ การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี จากภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 วัตถุประสงค์ 
  -เพ่ือส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยให้กับเด็กปฐมวัย 
 งานที่ท า  
  -นักเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยอย่างเหมาะสมกับวัย 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลวังจั่น 
 

โครงการ/กิจกรรม จ่ายจริง  
ปี ๒๕๖1 

ประมาณการ  
ปี ๒๕๖4 

หมายเหตุ 

-โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการ
เรียนรู้ 

๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐  

รวมรายจ่าย 2,๐๐๐ 2,๐๐๐  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายละเอียดรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖4 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลวังจั่น 

อ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 
-------------------------------------------- 

 รายจ่ายท้ังสิ้นตั้งไว้รวม 2,087,310  บาท แยกเป็น 
๑.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งรวมไว้  1,325,500บาท แยกเป็น 
๑.๑กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาครู    ตั้งไว้รวม 1,325,500บาท แยกเป็น 
 ๑.๑.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าให้ บุคลากรของ
ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กได้ เขา้รับการ ฝึกอบรม เพิ่มพูน ความรู้ในการ ปฏิบัติงานเพ่ิม มากข้ึน ตั้งจ่ายจาก เงินที่
องค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖5 )  
 ๑.๑.2 เงินเดือนพนักงาน   ตั้งไว้ 1,142,000บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนประจ าเดือนให้กับ
พนักงานครูส่วนต าบล เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้องค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏใน
แผนพฒันาการศึกษาห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5) 

๑.๑.3 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน   ตั้งไว้ 24,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าส่งเสริมสนับสนุน
พนักงานจ้างเพ่ือการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตั้งจ่ายจาก เงินที่องค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งงบประมาณ
ให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5) 
 ๑.๑.๔ เงินเดือนประจ าต าแหน่ง ตั้งไว้ 50,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่งของ
พนักงานส่วนต าบลวังจั่น ตั้งจ่ายจาก เงินที่องค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5)  
 1.1.4 เงินวิทยฐานะ ตั้งไว้ 59,500 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยะฐานะให้แก่ครู จ านวน 1 อัตราตั้ง
จ่ายจาก เงินที่องค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี  
(พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5)  
1.2 กลยุทธ์การจัดหาและพัฒนาครุภัณฑ์  ตั้งไว ้83,000บาท แยกเป็น 
 ๑.๒.1 จัดซือ้พัดลมแขวนผนัง ตั้งไว้ 8,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ที่เพียงพอ เหมาะสม
กับการใช้งาน ตั้งจ่ายจาก เงินที่องค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา
ห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5)  
 1.2.2 จัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูงพร้อมเครื่องขยายเสียง ตั้งไว้ 15,000 บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูงพร้อมเครื่องขยายเสียง จ านวน 1 ชุด ตั้งจ่ายจาก เงินที่องค์การ
บริหารส่วนต าบล ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5)  
 1.2.3 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 60,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผลแบบที่ 2 จ านวน 2 ชุด ตัง้จ่ายจาก เงินที่องค์การบริหารส่วนต าบล ตั้ง
งบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5)  
 
 



๑.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน ตั้งไว้รวม ๒9,๐๐๐ บาท แยกเป็น 
 ๑.๓.๑ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ ตั้งจ่ายจาก เงินที่องค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสีปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๔)  
 ๑.๓.๒ โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ตั้งไว้   ๒,๐๐๐ บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปฐมนิเทศเด็กและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งจ่ายจาก เงินที่องค์การ
บริหารส่วนต าบล ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๔)  
 ๑.๓.๓ โครงการประสานสัมพันธ์เยี่ยมบ้านนักเรียน ตั้งไว้ ๒,๐๐๐  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม
โครงการประสานสัมพันธ์เยี่ยมบ้านนักเรียน   ตั้งจ่ายจาก เงินที่องค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งงบประมาณให้ 
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๔) 
 1.3.4 โครงการวันแม่แห่งชาติ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมโครงการวันแม่
แห่งชาติตั้งจ่ายจาก เงินที่องค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5)  
2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตั้งรวมไว้  525,810 บาท แยกเป็น 
2.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตั้งไว้ 525,810  บาท แยกเป็น 
 ๒.๑.๑ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(อาหารกลางวัน) ตั้งไว้  245,000
บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการท าอาหารกลางวัน เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อวัตถุดิบต่างๆ และค่าจ่ายผู้ประกอบ
อาหาร รวมทั้งค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการประกอบอาหาร ฯลฯ  ตั้งจ่ายจาก เงินที่องค์การบริหารส่วน
ต าบล ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5) 
 ๒.๑.๒ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารเสริมนม) ตั้งไว้ 95,810 บาท 
เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐเพ่ือลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองส่งเสริมโภชนาการ  ตั้งจ่ายจาก เงินที่องค์การ
บริหารส่วนต าบล ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5) 
 2.1.3 โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่ารองรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา เพื่อจัดซื้อหนังสือเรียนส าหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ตั้งจ่ายจาก เงินที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบล ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5) 

2.1.4 โครงการกิจกรรมสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
รองรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เพ่ืออุปกรณ์การเรียนส าหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ตั้งจ่าย
จาก เงินที่องค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖5) 
 2.1.5 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตั้งไว้ 17,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า รองรับสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส าหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ตั้งจ่าย
จาก เงินที่องค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี 
 (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5) 



 2.1.6 โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน ตั้งไว้ 15,000 บาท รองรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา เพ่ือสนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส าหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ตั้งจ่ายจาก เงินที่
องค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5) 
 ๒.๑.7 โครงการส่งเสริมการรักการอ่านในเด็กปฐมวัย  ตั้งไว้ ๒,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการรักการอ่าน ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สะสมของสถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5) 

๒.๑.8 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ส าหรับเด็กและเยาวชน   ตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   ค่าป้าย   ค่าซื้ออุปกรณ์ ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ส าหรับเด็กและเยาวชน      
ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สะสมของสถานศึกษา ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี  

(พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5) 
๒.๑.9 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญ   ตั้งไว้ ๒,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าป้าย ค่าซื้อวัสดุ

อุปกรณ์  ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สะสมของสถานศึกษา ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5)  

๒.๑.10 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเด็กปฐมวัย  ตั้งไว้ ๒,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเด็กปฐมวัย ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สะสมของ
สถานศึกษา ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5)      

2.1.11 โครงการเด็กปฐมวัยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้  
ตั้งไว้ 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้
สะสมของสถานศึกษา ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5) 
 2.1.12 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยโครงการเด็กปฐมวัย ตั้งไว้ 5,000 บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้แสดงความสามารถทางวิชาการพอเพียง ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้
สะสมของสถานศึกษา ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5) 
 2.1.13 โครงการแข่งขันกีฬาสี ตั้งไว้ 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี ตั้งจ่าย
จาก เงินรายได้สะสมของสถานศึกษา ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖5) 
 2.1.14 โครงการ Cooking Class ตั้งไว้ 2,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สะสมของสถานศึกษา ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5) 
 2.1.15 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตั้งไว้ 30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้แสดงความสามารถทางวิชาการพอเพียง ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สะสมของสถานศึกษา 
ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5) 
 
 
 
 



๒.๒ กลยุทธ์จัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ตั้งไว้รวม  85,000บาท แยกเป็น 
 ๒.๒.๑ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)  
 ตั้งไว้ 85,000บาท เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตั้งจ่ายจาก เงินที่องค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ 
–๒๕๖๔) 
๒.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมสุขาภิบาล สุขภาพอนามัย ตั้งไว้รวม  37,000บาท แยกเป็น 
 ๒.๓.๑ โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย   ตั้งไว้ ๒,๐๐๐  บาท เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริม
สุขภาพอนามัยของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สะสมของสถานศึกษา ตั้งงบประมาณให้ 
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๔) 
 2.3.2 โครงการแข่งขันกีฬาสี ตั้งไว ้ 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ 
แข็งแรง และมีความปลอดภัย ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สะสมของสถานศึกษา ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5) 
 2.3.3 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตั้งไว้ 30,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสื่อการ
เรียนการสอนให้สมกับวัย ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สะสมของสถานศึกษา ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5) 
4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตั้งไว้ 2,000 บาท แยกเป็น 
4.1.การส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ตั้งไว้ 2,000 บาท 
 แยกเป็น 
 4.1.1 โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ ตั้งไว้ 2,000 บาท เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่า
ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับเด็กปฐมวัย ตั้งจ่ายจาก เงินที่องค์การบริหารส่วนต าบล ตั้ง
งบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5) 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕64 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  
******************************************** 

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และรายจ่ายของสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2562  ข้อ 11 เงินรายได้ที่สถานศึกษาได้รับให้ใช้จ่ายตามกิจการของ
สถานศึกษา ให้จัดท าเป็นโครงการหรือกิจกรรม บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณของ
สถานศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ และให้หัวหน้าสถานศึกษาประกาศใช้แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณของ   สถานศึกษานั้น 
 
  บัดนี้ สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น ได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี งบประมาณ 2564  โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ใน
คราวประชุมครั้งที่ 2/2563  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563  เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ ๒๕64  เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนางานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลวังจั่น ต่อไป 

           จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   30  กันยายน   พ.ศ. 2563 
 

 
 

 
                                                    ( นายพีระ โหมดเครือ ) 

     ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
    รักษาราชการแทนหัวหน้าสถานศึกษา ปฎิบัติราชการแทน นายก อบต. 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563 
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 

วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 
ณ. ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 

ผู้มาประชุม 
 

 ๑. นางรัตติกร พิกุลทอง  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา  ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสุธาทิพย์ บุญมา              ผู้แทนคณุวุฒิด้านการศึกษา  กรรมการ 

๓. พระครูกันตสีลาภิวัฒน์  ผู้น าทางด้านศาสนา   กรรมการ 
๔. นางพรนิภา  ชอบดี  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ 
๕. นายพีระ  โหมดเครือ  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ 
๖.นางณราพร  น้อยประถม ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กรรมการ 
๗. นางบ ารุงรัตน์  ยศสมบูรณ์ ผู้แทนสมาชิก อบต.วังจั่น                กรรมการ 
๘. นางจันทร์ทา  วิจิตรจันทร์ ผู้แทนชุมชน                               กรรมการ 
๙. นายญาณภัทร  อยู่ส าราญใจ ผู้แทนชุมชน                              กรรมการ 
๑๐. นายรังสรรค์  จ าปาขาว ผู้แทนชุมชน                               กรรมการ 
๑๑. นายวรุฒม์  ศิลารักษ์  ผู้แทนด้านสารณสุข                      กรรมการ 
๑๒. นางดวงพร  เปลี่ยนทอง ผู้แทนด้านสารณสุข                      กรรมการ 
13. นางสาวทองหล่อ  ลาไป ผู้แทนผู้ปกครอง                                 กรรมการ 
14. นางกลม  เบ้าไธสงผู้แทน ผู้ปกครอง                             กรรมการ 
15. นางสาวอุไรวรรณ  ค านันท์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                       กรรมการ 
๑6. นางสาววาสนา  ยอดเงินครู  คศ.2                กรรมการและเลขานุการ                                                                 
17. นางเพชชรี  เกตุเกิด            ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม    - 
 
เริ่มประชุม    เวลา 13.00 น. 

เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุม นางรัตติกร พิกุลทอง 
ประธานกรรมการคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังจั่น กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ
ต่างๆ ดังนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  ประธานกล่าวเปิดการประชุม 
นางรัตติกร พิกุลทอง บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว และมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม 
ประธานกรรมการ  ทุกท่านประธานกรรมการถือว่าครบองค์ประชุม ดิฉันนางรัตติกร  

พิกุลทอง ประธานคณะกรรมการ ขอเปิดการประชุมโดย



มอบหมายหน้าที่ให้ นายพีระ โหมดเครือ ผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ต่อไป 

 
นายพีระ  โหมดเครือ  1.1 เรื่องการเปิด – การเรียนการสอน ทางส านักงานคณะกรรม 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแจ้งว่า กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ 

เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในก ากับของ
กระทรวงศึกษาธิการ  
ภาคเรียนที่ 1 วันเปิดภาคเรียน วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยไม่
มีวันปิดภาคเรียน 
ภาคเรียนที่ 2 วันเปิดภาคเรียน วันที่ 1 ธันวาคม 2563 วนัปิด
ภาคเรียน วันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2564 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองการประชุมที่แล้ว 
 
นายพีระ  โหมดเครือ   การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ 

บริหารส่วน 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต าบลวังจั่นครั้งที่ 1/2563 วนัที่ 2 กรกฎาคม 2563 
 ที่ประชุม : มีมติเห็นชอบให้รับรองการประชุมฯ 16 เสียง งดออก

เสียง 1 เสียง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องพิจารณา ให้ความเห็นชอบ 
 
   เรื่องท่ี 3.1 แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี ( พ.ศ. 2561-2565 ) เพิ่มเติม (ฉบับที่1) 

พ.ศ. 2563  
นายพีระ  โหมดเครือ เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น

จะต้องท า 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี ( พ.ศ. 2561-2565 )เพ่ิมเติม  

(ฉบับที่1) 
พ.ศ. 2563 โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของ สถานศึกษาไปจัดสรร
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 ข้อ 9 ซึ่งแผนพัฒนาการศึกษา 5 
ปี ( พ.ศ. 2561-2565 )เพ่ิมเติม (ฉบับที่1) พ.ศ. 2563 ต้องผ่าน
ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถึงจะ
น าไปให้หัวหน้าสถานศึกษาประกาศใช้จึงจะท าให้เบิกงบประมาณ
ของ ศูนย์มาใช้ได้ดังนั้นกระผมในฐานะหัวหน้าสถานศึกษาได้จัดท า
รายละเอียดในเอกสารที่ได้แจกคณะกรรมการไปและขอชี้แจง
เพ่ิมเติมดังนั้นครับ 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 2.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

1. โครงการเด็กปฐมวัยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปลูก
พืชผักสวนครัวกินได้ 5,000 บาท 
2. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยโครงการ
เด็กปฐมวัย 5,000 บาท 
3. โครงการ Cooking Class  2,000 บาท  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมสุขาภิบาล สุขภาพอนามัย 
 1. โครงการแข่งขันกีฬา 5,000 บาท 
 2. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 30,000 บาท 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาอาคารสถานที่ภูมิทัศน์และ

สภาพแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ 

1. โครงการกั้นผนังติดกระจกด้านหน้าและด้านหลัง ห้อง
โถง  
ศพด. อบต. วังจั่น พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าและ
เครื่องปรับอากาศ 

ท่านคณะกรรมการได้โปรดตรวจสอบรายละเอียดตามท่ีฝ่ายเลขาได้
แจกเอกสารให้นะครับว่ามีความเหมาะสมกับพัฒนาการเด็กเรา
หรือไม่ 

 
นายพีระ  โหมดเครือ   คณะกรรมการท่านใดมีข้อเสนอแนะของเสนอความเห็นชอบ 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมโดยจะขอมติที่ประชุมเห็นชอบแต่ละ 
โครงการ   
                                                    เพ่ือของบประมาณแผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี ( พ.ศ. 2561-
2565 )  
                                                    เพ่ิมเติม (ฉบับที่1) พ.ศ 2563 

ที่ประชุม : มีมติเห็นชอบให้รับรองการประชุมฯ 16 เสียง งดออก
เสียง  
1 เสียง 

นายพีระ โหมดเครือ   3.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฎิบัติการประจ าปีการศึกษา  
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2564 
     เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น
จะต้องท า แผน     ปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564โดยอาศัย
อ านาจตามระเบียบ 

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 ข้อ 9 
ซึ่งปฎิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ต้องผ่านความ



เห็นชอบของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถึงจะน าไปให้
หัวหน้าสถานศึกษาประกาศใช้จึงจะท าให้เบิกงบประมาณของ 
ศูนย์มาใช้ได้ดังนั้นกระผมในฐานะหัวหน้าสถานศึกษาได้จัดท า
รายละเอียดในเอกสารงบประมาณที่ด าเนินการมาและ
งบประมาณท่ีขอจัดตั้งตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้แจก
คณะกรรมการไปและขอชี้แจงเพ่ิมเติมดังนั้นครับ 
รายจ่ายท้ังสิ้นตั้งไว้รวม 2,087,310  บาท แยกเป็น 
๑.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตั้งรวมไว้  1,325,500บาท แยกเป็น 
๑.๑กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาครู ตั้งไว้รวม 1,325,500
บาท  
แยกเป็น 

 ๑.๑.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าให้ บุคลากรของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กได้ เข้ารับการ 
ฝึกอบรม เพ่ิมพูน ความรู้ในการ ปฏิบัติงานเพิ่ม มากข้ึน ตั้งจ่ายจาก 
เงินที่องค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ –๒๕๖5 )  

 ๑.๑.2 เงินเดือนพนักงาน   ตั้งไว้ 1,142,000บาท เพ่ือจ่ายเป็น
เงินเดือนประจ าเดือนให้กับพนักงานครูส่วนต าบล เงินอุดหนุนทั่วไป
ที่รัฐจัดสรรให้องค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏ
ในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี(พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5) 
๑.๑.3 เงินเพิ่มต่างๆของพนักงาน   ตั้งไว้ 24,๐๐๐ บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าส่งเสริมสนับสนุนพนักงานจ้างเพ่ือการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพตั้งจ่ายจาก เงินที่องค์การบริหารส่วนต าบล ตั้ง
งบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖5) 

 ๑.๑.๔ เงินเดือนประจ าต าแหน่ง ตั้งไว้ 50,000 บาท  เพ่ือจ่าย
เป็นเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานส่วนต าบลวังจั่น ตั้งจ่ายจาก 
เงินที่องค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5)  

 1.1.4 เงินวิทยฐานะ ตั้งไว้ 59,500 บาท เพ่ือจ่ายเป็นเงิน
วิทยะฐานะให้แก่ครู จ านวน 1 อัตราตั้งจ่ายจาก เงินที่องค์การ
บริหารส่วนต าบล ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา
ห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5)  
1.2 กลยุทธ์การจัดหาและพัฒนาครุภัณฑ์  ตั้งไว้ 83,000บาท 
แยกเป็น 

 ๑.๒.1 จัดซื้อพัดลมแขวนผนัง ตั้งไว้ 8,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
วัสดุ ครุภัณฑ์ที่เพียงพอ เหมาะสมกับการใช้งาน ตั้งจ่ายจาก เงินที่



องค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษาห้าปี  
(พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5)  

 1.2.2 จัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบลากจูงพร้อมเครื่องขยาย
เสียง ตั้งไว้ 15,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องเสียงเคลื่อนที่แบบ
ลากจูงพร้อมเครื่องขยายเสียง จ านวน 1 ชุด ตั้งจ่ายจาก เงินที่
องค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5)  

 1.2.3 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 60,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผลแบบ
ที่ 2 จ านวน 2 ชุด ตั้งจ่ายจาก เงินที่องค์การบริหารส่วนต าบล ตั้ง
งบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี  
(พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5)  
๑.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมความสัมพันธ์ชุมชน ตั้งไว้รวม ๒9,๐๐๐ 
บาท  
แยกเป็น 

 ๑.๓.๑ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติตั้งไว้ ๒๐,๐๐๐ บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่ากิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ตั้งจ่ายจาก เงินที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบล ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสีปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๔)  

 ๑.๓.๒ โครงการปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก   ตั้งไว้   ๒,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ
ปฐมนิเทศเด็กและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งจ่ายจาก เงิน
ที่องค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษาสีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๔)  

 ๑.๓.๓ โครงการประสานสัมพันธ์เยี่ยมบ้านนักเรียน ตั้งไว้ ๒,๐๐๐  
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรมโครงการประสานสัมพันธ์เยี่ยมบ้าน
นักเรียน   ตั้งจ่ายจาก เงินที่องค์การบริหารส่วนต าบล ตั้ง
งบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖๔) 

 1.3.4 โครงการวันแม่แห่งชาติ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจัดกิจกรรมโครงการวันแม่แห่งชาติตั้งจ่ายจาก เงินที่องค์การ
บริหารส่วนต าบล ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา
ห้าปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5)  
2.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ตั้งรวมไว้  525,810 บาท แยกเป็น 
2.1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตั้งไว้ 525,810  บาท แยกเป็น 

 ๒.๑.๑ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
(อาหารกลางวัน) ตั้งไว้  245,000บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน



การท าอาหารกลางวัน เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อวัตถุดิบต่างๆ และค่าจ่ายผู้
ประกอบอาหาร รวมทั้งค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบ
อาหาร ฯลฯ  ตั้งจ่ายจาก เงินที่องค์การบริหารส่วนต าบล ตั้ง
งบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖5) 

 ๒.๑.๒ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(อาหารเสริมนม) ตั้งไว้ 95,810 บาท เพ่ือตอบสนองนโยบายของ
รัฐเพ่ือลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองส่งเสริมโภชนาการ  ตั้งจ่ายจาก 
เงนิที่องค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5) 

 2.1.3 โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน ตั้งไว้ 10,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่ารองรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เพ่ือ
จัดซื้อหนังสือเรียนส าหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ตั้งจ่ายจาก เงินที่
องค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5) 
2.1.4 โครงการกิจกรรมสนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ตั้งไว้ 
10,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายรองรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา เพ่ืออุปกรณ์การเรียนส าหรับเด็กปฐมวัย 3-
5 ปี ตั้งจ่ายจาก เงินที่องค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งงบประมาณให้ 
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5) 

 2.1.5 โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตั้งไว้ 17,000 บาท เพ่ือ
จ่ายเป็นค่า รองรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เพื่อ
สนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส าหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ตั้งจ่าย
จาก เงินที่องค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5) 

 2.1.6 โครงการสนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน ตั้งไว้ 15,000 
บาท รองรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา เพื่อ
สนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส าหรับเด็กปฐมวัย 3-5 ปี ตั้งจ่าย
จาก เงินที่องค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5) 

 ๒.๑.7 โครงการส่งเสริมการรักการอ่านในเด็กปฐมวัย  ตั้งไว้ 
๒,๐๐๐ บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรักการอ่าน ตั้ง
จ่ายจาก เงินรายได้สะสมของสถานศึกษา ปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5) 
๒.๑.8 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ส าหรับเด็กและเยาวชน    
ตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   ค่า
ป้าย   ค่าซื้ออุปกรณ์ ตามโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ส าหรับเด็ก
และเยาวชน      ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สะสมของสถานศึกษา ตั้ง



งบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖5) 
๒.๑.9 โครงการจัดกิจกรรมวันส าคัญ   ตั้งไว้ ๒,๐๐๐ บาท เพื่อ
จ่ายเป็นค่าป้าย ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์  ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สะสม
ของสถานศึกษา ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา
ห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5)  
๒.๑.10 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับเด็กปฐมวัย  
ตั้งไว้ ๒,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับเด็กปฐมวัย ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สะสม
ของสถานศึกษา ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา
ห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5) 2.1.11 โครงการเด็กปฐมวัยเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ตั้งไว้ 
5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ต้ังจ่ายจาก เงินรายได้สะสมของสถานศึกษา ตั้ง
งบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖5) 

 2.1.12 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยโครงการ
เด็กปฐมวัย ตั้งไว้ 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมให้
เด็กปฐมวัยได้แสดงความสามารถทางวิชาการพอเพียง ตั้งจ่ายจาก 
เงินรายได้สะสมของสถานศึกษา ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5) 

 2.1.13 โครงการแข่งขันกีฬาสี ตั้งไว้ 5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสี ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สะสมของ
สถานศึกษา ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5) 

 2.1.14 โครงการ Cooking Class ตั้งไว้ 2,000 บาท เพ่ือจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ตั้งจ่ายจาก 
เงินรายได้สะสมของสถานศึกษา ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5) 

 2.1.15 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตั้งไว้ 30,000 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้แสดง
ความสามารถทางวิชาการพอเพียง ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สะสมของ
สถานศึกษา ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5) 
๒.๒ กลยุทธ์จัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน  
ตั้งไว้รวม 85,000บาท แยกเป็น 

 ๒.๒.๑ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่า
จัดการเรียนการสอนรายหัว) ตั้งไว้ 85,000บาท เพ่ือใช้เป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 



ตั้งจ่ายจาก เงินที่องค์การบริหารส่วนต าบล ตั้งงบประมาณให้ 
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๔) 
๒.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมสุขาภิบาล สุขภาพอนามัย  
ตั้งไว้รวม  37,000บาท แยกเป็น 

 ๒.๓.๑ โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย   ตั้งไว้ ๒,๐๐๐  บาท 
เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  ตั้งจ่ายจาก เงินรายได้สะสมของสถานศึกษา ตั้ง
งบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสีปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖๔) 

 2.3.2 โครงการแข่งขันกีฬาสี ตั้งไว้  5,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง และมีความปลอดภัย ต้ัง
จ่ายจาก เงินรายได้สะสมของสถานศึกษา ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏ
ในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5) 

 2.3.3 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตั้งไว้ 30,000 
บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสื่อการเรียนการสอนให้สมกับวัย ตั้งจ่าย
จาก เงินรายได้สะสมของสถานศึกษา ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖5) 
4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ตั้งไว้ 2,000 บาท แยกเป็น 
4.1.การส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีจากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ตั้งไว้ 2,000 บาท แยกเป็น 

 4.1.1 โครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้ ตั้งไว้ 
2,000 บาท เพ่ือใช้จ่ายเป็นค่าส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้กับเด็กปฐมวัย ตั้งจ่ายจาก เงินที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
ตั้งงบประมาณให้ ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาห้าปี (พ.ศ.๒๕๖๑ 
–๒๕๖5 

นายพีระ  โหมดเครือ  คณะกรรมการฯท่านใดเห็นชอบกับแผนปฎิบัติการประจ าปี
งบประมาณ  

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2564  
ที่ประชุม : มีมติเห็นชอบให้รับรองการประชุมฯ 16 เสียง งดออก
เสียง  
1 เสียง 

   
นายพีระ  โหมดเครือ  3.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก

องค์การบริหาร 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนต าบลวังจั่น 
 เนื่องจากวันนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 2/2563 คณะกรรมการศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น และเป็นกรรมการ
ชุดใหม่ที่จะอยู่ได้ไม่เกินคนละ 2 วาระจึงจะต้องมีการแต่งตั้งใหม่
โดยนางทองหล่อ ลาไป ได้หมดวาระและนางพรณิภา ชอบดีได้



ลาออกจากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และได้เสนอ 
นางสาวดวงกมล แก่นสิงห์ แทนต าแหน่งผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต่อไปครับกระผมขอให้ทางคณะกรรมการเสนอผู้ที่
เหมาะสมให้คณะกรรมการได้มีความเห็นชอบครับ 

 
 
นางสาวอุไรวรรณ ค านันท์ ค่ะดิฉัน นางสาวอุไรวรรณ ค านันท์ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ระดับชั้น

อนุบาล 2  
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ขวบ ขอเสนอนางสาวอ่อนสา หนองเลา ผู้ปกครองเด็กหญิงกัญจน

พร หนองเลา ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 
นายพีระ  โหมดเครือ คณะกรรมการท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนมั้ยครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่

ประชุม 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

ที่ประชุม : มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนางสาวดวงกมล แก่นสิงห์และ 
นางสาวอ่อนสา หนองเลาเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น รับรองการประชุมฯ 16 เสียง งด
ออกเสียง 1 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องอ่ืนๆ -ไม่มี- 
 
นางรัตติกร พิกุลทอง ดิฉัน นางรัตติกร พิกุลทอง ประธานคณะกรรมการ ขอขอบคุณ

นายพีระ 
ประธารคณะกรรมการ โหมดเครือ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น  ที่ ได้

ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆในวันนี้ มีคณะกรรมการ
ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกไหมค่ะ หากไม่มีท่านใดสอบถาม
เพ่ิมเติมดิฉันขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ดิฉันขอปิดการ
ประชุมค่ะ 

 
ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 
 ลงช่ือ...............................................ผู้จัดท ารายงานการประชุม 

(นางสาววาสนา ยอดเงิน) 
          เลขานุการ 
  
    
 ลงช่ือ................................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายพีระ โหมดเครือ) 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 

  
 



   
 
 

 

 

 

 

 

 


