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ส่วนที่ 1
คำแถลงประกอบแผนปฏิบตั ิกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ของ

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงห้วยเปลือย
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงหม้อทอง
อำเภอบ้ำนม่วง จังหวัดสกลนคร
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คำแถลงแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ
ประกอบแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
เรียน ประธำนกรรมกำรฯ และคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ/กรรมกำรบริหำรศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
บ้ำนดงห้วยเปลือย องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงหม้อทอง
บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงห้วยเปลือย จะได้เสนอร่างแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงห้วยเปลือยอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น
ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงห้วยเปลือยจึงขอแถลงให้ท่านประธานและกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านดงห้วยเปลือยทุกท่านทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการแนวนโยบายการดาเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้

1. สถำนะกำรคลัง
1.1 งบประมำณรำยจ่ำยทั่วไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานะการเงิน
ดังนี้
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562
1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
จานวน 280,346.44 บาท
1.1.2 เงินรายได้สะสม
จานวน 280,346.44 บาท
1.1.3 รายการกันเงินไว้ จานวน......-........โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น จานวน........-...... บาท
2. กำรบริหำรงบประมำณในปีที่ผ่ำนมำ (2562) และปีปัจจุบัน
2.1 รายรับจริงทั้งสิ้น
2.1.1 รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้
และเงินอุดหนุน
1) เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้
สถานศึกษาจากเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเอง
2) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา
2.1.2 รายได้ที่จัดหาเอง
1) เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษา
2) เงินที่ได้รับจากการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ
3) เงินที่ได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบารุงการศึกษาหรือ
ค่าเรียนนอกเหนือหลักสูตร
4) เงินที่ได้จากการรับจ้างการแสดงหรือกิจกรรมหรือ
จากการจาหน่ายสิ่งของ
5) เงินที่ได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษา
6) เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา

จานวน 608,319.59 บาท
จานวน 607,020.00 บาท
จานวน

7,500.00 บาท

จานวน 532,020.00 บาท
จานวน
1,299.59 บาท
จานวน.............-.............. บาท
จานวน.............-.............. บาท
จานวน.............-.............. บาท
จานวน.............-.............. บาท
จานวน.............-.............. บาท
จานวน 1,299.59 บาท
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2.2 รายจ่ายทั้งสิ้น
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีกำรบริหำร
จัดกำรที่มีคุณภำพได้มำตรฐำน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จัดทาระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกตาม
มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานการดาเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์บุคลำกรมีควำมรู้ควำม
สำมำรถตำมมำตรฐำนวิชำชีพครู มำตรฐำนกำร
ดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 หัวหน้าศูนย์
/ครูผู้ดูแลเด็ก/พนักงานปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู มาตรฐานการดาเนินงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมี
อำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมเอื้อต่อ
กำรเรียนรู้มีควำมปลอดภัยสำหรับเด็ก
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 มีการปรับปรุง
ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสถานที่ จัดซื้อ จัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ์ให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้และมี
ความปลอดภัยสาหรับเด็ก
แนวทางการพัฒนาที่3.2 จัดทา จัดหาแหล่ง
การเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีงำนวิชำกำร
และกิจกรรมตำมหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 ส่งเสริม
สุขภาพและสุขภาพจิต พร้อมทั้งพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
ให้เหมาะสมกับวัย
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบริหำรงำนโดยกำรมี
ส่วนร่วมและสนับสนุนจำกทุกภำคส่วน
แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 มีการปฐมนิเทศ
และประชุมผู้ปกครอง
แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 มีการขอความ
ร่วมมือชุมชนในการจัดกิจกรรม และเข้าร่วมกิจกรรม
ทุกครั้งที่ชุมชนจัดกิจกรรม
ฯลฯ

จานวน 493,872.00 บาท

ยอดรวม

-

บาท

ยอดรวม

24,312

บาท

ยอดรวม

139,400

บาท

ยอดรวม

15,000

บาท

ยอดรวม

302,160

บาท

ยอดรวม

3,000

บาท

ยอดรวม

10,000

บาท
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2.1) รำยได้
รำยได้
ก.รำยได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมำณให้และได้รับ
เงินจำกเงินอุดหนุน
1. เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาจาก
เงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง
1.1 โครงการประชุมผู้ปกครอง
1.2 โครงการปราชญ์ชาวบ้านสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1.4 โครงการพัฒนาคุณภาพครูผู้ดูแลเด็ก
1.5 โครงการเสริมสร้างความรู้ในการทาขนมไทย อาหาร
พื้นบ้าน
1.6 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องวันสาคัญของชาติ
1.6.1 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
1.6.2 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
1.6.3 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
1.6.4 กิจกรรมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาวันเข้าพรรษาวันอาสาฬหบูชา
1.6.5 กิจกรรมวันสาคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา
1.6.6 กิจกรรมวันสาคัญวันลอยกระทง
2. เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา เช่นค่าอาหารกลางวัน เงินโครงการ
SBMLD, เงินส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ฯลฯ
2.1 อาหารกลางวัน
2.2 เงินค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)
3. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เช่น เงินตาม นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ฯลฯ
3.1 เงินอุดหนุนสาหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของ ศพด.
(อายุ 3-5ปี) ดังรายละเอียดดังนี้
1 ) ค่าหนังสือเรียน คนละ 200 บาท/ปี
2 ) ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 200 บาท/ภาคเรียน (คนละ 200
บาท/ปี)
3 ) ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 บาท/ปี
4 ) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คนละ430บาท/ปี

ฯลฯ

รับจริง
ปี 2562

ประมำณกำร
ปี 2563

75,000

(60,000)

(5,000)
(5,000)
(15,000)
(25,000)
(5,000)
(20,000)
(2,000)
(10,000)
(1,500)
(3,000)

(5,000)
(15,000)
(25,000)
(15,000)
(1,000)
(10,000)
(1,000)
(1,000)

(2,000)
(1,500)
448,400

(1,000)
(1,000)
-

336,200
112,200
-

245,000
85,000
-

83,620
(14,800)
(14,800)

56,500
(10,000)
(10,000)

(22,200)
(31,820)

(15,000)
(21,500)

หมำยเหตุ
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ข. รำยได้ที่จัดหำเอง
1) เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษา
2) เงินที่ได้รับจากการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ
3) เงินที่ได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบารุงการศึกษาหรือ
ค่าเรียนนอกเหนือหลักสูตร
4) เงินที่ได้จากการรับจ้างการแสดงหรือกิจกรรมหรือ
จากการจาหน่ายสิ่งของ
5) เงินที่ได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษา
6) เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา

รวมรำยได้ทั้งสิ้น

1,299.59
-

-

-

-

1,299.59

-

608,319.59

446,500
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2.2 รำยจ่ำยตำมยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ
ยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำ
1.ยุทธศำสตร์ที่ 1 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีกำรบริหำรจัดกำรที่มี
คุณภำพได้มำตรฐำน
1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จัดทาระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกตาม
มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานการดาเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ
ตำมมำตรฐำนวิชำชีพครู มำตรฐำนกำร
ดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 หัวหน้าศูนย์/ครูผู้ดูแลเด็ก/
พนักงานปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานการ
ดาเนินงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
3.ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีอำคำร
สถำนที่และสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมเอื้อต่อ
กำรเรียนรู้มีควำมปลอดภัยสำหรับเด็ก
3.1 แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 มีการปรับปรุง
ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสถานที่ จัดซื้อ จัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ์ให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้และมี
ความปลอดภัยสาหรับเด็ก
3.2 แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 จัดทา จัดหาแหล่ง
การเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
4.ยุทธศำสตร์ที่ 4 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีงำนวิชำกำรและ
กิจกรรมตำมหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4.1 แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 ส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพจิต
พร้อมทั้งพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ให้เหมาะสมกับวัย
5.ยุทธศำสตร์ที่ 5 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบริหำรงำนโดยกำรมี
ส่วนร่วมและสนับสนุนจำกทุกภำคส่วน
5.1 แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 มีการปฐมนิเทศและประชุม
ผู้ปกครอง
5.2 แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 มีการขอความ
ร่วมมือชุมชนในการจัดกิจกรรม และเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งที่
ชุมชนจัดกิจกรรม
รวมรำยจ่ำยทั้งสิ้น

จ่ำยจริง ประมำณกำร
ปี 2562 ปี 2563

หมำยเหตุ

-

-

-

24,312

25,000

(ระบุในแผนพัฒนำ
กำรศึกษำ)

139,400

141,500

(ระบุในแผนพัฒนำ
กำรศึกษำ)

15,000

15,000

(ระบุในแผนพัฒนำ
กำรศึกษำ)

302,160

245,000

3,000

5,000

(ระบุในแผนพัฒนำ
กำรศึกษำ)

10,000

15,000

(ระบุในแผนพัฒนำ
กำรศึกษำ)

493,872

446,500

(ระบุในแผนพัฒนำ
กำรศึกษำ)
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ส่วนที่ 2
แผนปฏิบัติกำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ของ

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงห้วยเปลือย
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงหม้อทอง
อำเภอบ้ำนม่วง จังหวัดสกลนคร

๘

บันทึกหลักกำรและเหตุผล
ประกอบแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณพ.ศ. 2563
ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงห้วยเปลือย สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงหม้อทอง
อำเภอบ้ำนม่วง จังหวัดสกลนคร
-------------------------------------หลักกำร
รำยจ่ำยทั้งสิ้น
446,500
บำท
แยกเป็นรำยละเอียดตำมยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำได้ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีกำรบริหำร
จัดกำรที่มีคุณภำพได้มำตรฐำน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จัดทาระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกตาม
มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานการดาเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์บุคลำกรมีควำมรู้ควำม
สำมำรถตำมมำตรฐำนวิชำชีพครู มำตรฐำนกำร
ดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 หัวหน้าศูนย์
/ครูผู้ดูแลเด็ก/พนักงานปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู มาตรฐานการดาเนินงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมี
อำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมเอื้อต่อ
กำรเรียนรู้มีควำมปลอดภัยสำหรับเด็ก
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 มีการปรับปรุง
ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสถานที่ จัดซื้อ จัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ์ให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้และมี
ความปลอดภัยสาหรับเด็ก
แนวทางการพัฒนาที่3.2 จัดทา จัดหาแหล่ง
การเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีงำนวิชำกำร
และกิจกรรมตำมหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 ส่งเสริม
สุขภาพและสุขภาพจิต พร้อมทั้งพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
ให้เหมาะสมกับวัย

ยอดรวม

-

บาท

ยอดรวม

25,000

บาท

ยอดรวม

141,500

บาท

ยอดรวม

15,000

บาท

ยอดรวม

245,000

บาท

๙

ยุทธศำสตร์ที่ 5 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบริหำรงำนโดยกำรมี
ส่วนร่วมและสนับสนุนจำกทุกภำคส่วน
แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 มีการปฐมนิเทศ
และประชุมผู้ปกครอง
แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 มีการขอความ
ร่วมมือชุมชนในการจัดกิจกรรม และเข้าร่วมกิจกรรม
ทุกครั้งที่ชุมชนจัดกิจกรรม

ยอดรวม

5,000

บาท

ยอดรวม

15,000

บาท

ฯลฯ
เหตุผล
เพื่อใช้ในการดาเนินงานตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตาบล
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จึงเสนอร่างแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลดงหม้อทอง พิจารณาเห็นชอบ
ต่อไป

๑๐

แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณพ.ศ. 2563
ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงห้วยเปลือย
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้ำนม่วง จังหวัดสกลนคร
-------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรจัดทาแผนจัดทาแผนปฏิบัติงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอานาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนาเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 ข้อ 9 จึงจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ดงห้วยเปลือย องค์การบริหารส่วนตาบลดงหม้อทอง ดังนี้
ข้อ 1 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณนี้ เรียกว่าแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ข้อ 2 แผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณนี้ ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
ข้อ 3 รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นจานวนรวมทั้งสิ้น 446,500 บาท
แยกเป็นรำยละเอียดตำมยุทธศำสตร์/แนวทำงกำรพัฒนำได้ดังนี้
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีกำรบริหำร
จัดกำรที่มีคุณภำพได้มำตรฐำน
แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จัดทาระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกตาม
มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานการดาเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์บุคลำกรมีควำมรู้ควำม
สำมำรถตำมมำตรฐำนวิชำชีพครู มำตรฐำนกำร
ดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 หัวหน้าศูนย์
/ครูผู้ดูแลเด็ก/พนักงานปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู มาตรฐานการดาเนินงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมี
อำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมเอื้อต่อ
กำรเรียนรู้มีควำมปลอดภัยสำหรับเด็ก
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 มีการปรับปรุง
ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสถานที่ จัดซื้อ จัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ์ให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้และมี
ความปลอดภัยสาหรับเด็ก
แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 จัดทา จัดหาแหล่ง
การเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน

ยอดรวม

-

บาท

ยอดรวม

25,000 บาท

ยอดรวม

141,500 บาท

ยอดรวม

15,000 บาท

๑๑

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีงำนวิชำกำร
และกิจกรรมตำมหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 ส่งเสริม
สุขภาพและสุขภาพจิต พร้อมทั้งพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
ให้เหมาะสมกับวัย
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบริหำรงำนโดยกำรมี
ส่วนร่วมและสนับสนุนจำกทุกภำคส่วน
แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 มีการปฐมนิเทศ
และประชุมผู้ปกครอง
แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 มีการขอความ
ร่วมมือชุมชนในการจัดกิจกรรม และเข้าร่วมกิจกรรม
ทุกครั้งที่ชุมชนจัดกิจกรรม (โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสาคัญ)

ยอดรวม

245,00 บาท

ยอดรวม

5,000 บาท

ยอดรวม

15,000 บาท

ฯลฯ
ข้อ 4 การเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนาเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551

(ลงนาม)
( นางวิระ เขตคีรี )
หัวหน้าสถานศึกษา

๑๒

ส่วนที่ 3
รำยละเอียดประกอบแผนปฏิบัตกิ ำร
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

ของ

ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงห้วยเปลือย
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงหม้อทอง
อำเภอบ้ำนม่วง จังหวัดสกลนคร
- ประมำณกำรรำยได้
- รำยจ่ำยตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
- รำยละเอียดรำยจ่ำยตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

๑๓

ประมำณกำรรำยได้ของสถำนศึกษำ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงห้วยเปลือย
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้ำนม่วง จังหวัดสกลนคร
ประมำณกำรรำยได้ รวมทั้งสิ้น

446,500 บำท

ก.รำยได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมำณให้ และเงินที่ได้จำกเงินอุดหนุน
1. เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา จากเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเองจานวน 60,000 บาท แยกเป็น
1.1. เงินโครงการประชุมผู้ปกครอง
จานวน
5,000 บาท
คาชี้แจงประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากงบประมาณเพียงพอต่อการจัดกิจกรรม
1.2 ค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จานวน
15,000 บาท
คาชี้แจงประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากงบประมาณเพียงพอต่อการจัดกิจกรรม
1.3 ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก
จานวน
25,000 บาท
คาชี้แจงประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากงบประมาณเพียงพอต่อการจัดกิจกรรม
1.4 ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดกิจกรรม วันสาคัญของชาติ
1.4.1 ค่าใช้จ่ายโครงการวันพ่อแห่งชาติ
จานวน
1,000 บาท
คาชี้แจงประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากงบประมาณเพียงพอสาหรับการจัดกิจกรรม
1.4.2 ค่าใช้จ่ายโครงการวันแม่แห่งชาติ
จานวน
10,000 บาท
คาชี้แจงประมาณการไว้ตาปี
่ ที่ผ่านมา เนื่องจากงบประมาณมากเกินไปสาหรับกิจกรรม
1.4.3 ค่าใช้จ่ายโครงการวันขึ้นปีใหม่
จานวน
1,000 บาท
คาชี้แจงประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากงบประมาณเพียงพอสาหรับการจัดกิจกรรม
1.4.4 ค่าใช้จ่ายโครงการวันเข้าพรรษา-วันอาสาฬหบูชา จานวน
1,000 บาท
คาชี้แจงประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากงบประมาณเพียงพอสาหรับการจัดกิจกรรม
1.4.5 ค่าใช้จ่ายโครงการวันวิสาขบูชา
จานวน
1,000 บาท
คาชี้แจงประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากงบประมาณเพียงพอสาหรับการจัดกิจกรรม
1.4.6 ค่าใช้จ่ายโครงการวันลอยกระทง
จานวน
1,000 บาท
คาชี้แจงประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากงบประมาณเพียงพอสาหรับการจัดกิจกรรม
2. เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา เช่น
ค่าอาหารกลางวัน เงินโครงการ SBMLD, เงินส่งเสริมศักยภาพการศึกษา ฯลฯ
2.1 อาหารกลางวัน
จานวน
245,000 บาท
คาชี้แจงประมาณการไว้ต่ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากจานวนเด็กปฐมวัยลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑๔

3.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เช่น เงินตาม นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ฯลฯ จานวน
- บาท
4.เงินค่าจัดการเรียนการสอน
จานวน
85,000 บาท
คาชี้แจงประมาณการไว้ต่ากว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากจานวนเด็กปฐมวัยลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา
5.เงินอุดหนุนสาหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของ ศพด. (อายุ 3-5ปี) จานวน
56,500 บาท
5.1 ) ค่าหนังสือเรียน คนละ 200 บาท/ปี
จานวน 10,000
บาท
5.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 200 บาท/ภาคเรียน (คนละ 200บาท/ปี) จานวน 10,000
บาท
5.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 บาท/ปี
จานวน 16,800
บาท
5.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คนละ 430บาท/ปี
จานวน 21,500
บาท
คาชี้แจงประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากจานวนเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี เพิ่มขึ้นจาก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา
ข.รำยได้ที่จัดหำเอง
1) เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษา
จานวน........................ บาท
คาชี้แจงประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา
2)เงินที่ได้รับจากการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆ
จานวน........................ บาท
คาชี้แจงให้ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา
3)เงินที่ได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบารุงการศึกษา
จานวน........................ บาท
คาชี้แจงประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากปีที่ผ่านมาได้รับสุทธิสูงกว่าที่ประมาณการไว้ จึงประมาณการไว้
สูงกว่าที่ได้รับจริง
4)เงินที่ได้จากการรับจ้างการแสดงหรือกิจกรรมหรือจากการจาหน่ายสิ่งของ จานวน........................... บาท
คาชี้แจงให้ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา
5)เงินทีไ่ ด้จากทรัพย์สินของสถานศึกษา
จานวน........................ บาท
คาชี้แจงให้ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา
6)เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา
จานวน...1,299.59.. บาท
คาชี้แจงให้ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา

๑๕

รำยละเอียดรำยจ่ำยของสถำนศึกษำ
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงห้วยเปลือย
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้ำนม่วง จังหวัดสกลนคร
********************************
รำยจ่ำยตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมมำตรฐำนวิชำชีพครู มำตรฐำนกำร
ดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 หัวหน้าศูนย์/ครูผู้ดูแลเด็ก/พนักงานปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู มาตรฐานการดาเนินงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติ
2) เสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการทางาน
งำนที่ทำ
1) จัดส่งบุคลกรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงห้วยเปลือย เข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่ตรงกับหน้าที่ของ
ผู้ปฏิบัติงาน
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงห้วยเปลือย องค์การบริหารส่วนตาบลดงหม้อทอง
รำยได้(ต่อ)
1. โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก
รวมรำยจ่ำย

จ่ำยจริง
ปี 2562
24,312
24,312

ประมำณกำร
หมำยเหตุ
ปี 2563
25,000 (ตั้งไว้ในแผนพัฒนา
การศึกษา)
25,000

๑๖

รำยละเอียดรำยจ่ำยของสถำนศึกษำ
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงห้วยเปลือย
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้ำนม่วง จังหวัดสกลนคร
********************************
รำยจ่ำยตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมเอื้อต่อ
กำรเรียนรู้มีควำมปลอดภัยสำหรับเด็ก
แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 มีการปรับปรุงต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสถานที่ จัดซื้อ จัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ์ให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัยสาหรับเด็ก
วัตถุประสงค์
1) เพื่อเพิ่มประสิทธิการปฏิบัติงานครูผู้สอน
2) เพือ่ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีสื่อการจัดประสบการณ์เหมาะสมตามวัย
งำนที่ทำ
1) จัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงห้วยเปลือย
2) จัดซื้อ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอน ชั้นวางรองเท้า ชั้นวางกระเป๋า
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงห้วยเปลือย องค์การบริหารส่วนตาบลดงหม้อทอง
รำยได้(ต่อ)
1. โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา จัดหาสื่อ จัดหา
เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก
2. โครงการดาเนินการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ของ ศพด. (อายุ 3-5ปี)
1 ) ค่าหนังสือเรียน คนละ 200 บาท/ปี
2) ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 200 บาท/ภาค
เรียน (คนละ 200บาท/ปี)
3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 บาท/ปี
4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คนละ430บาท/ปี
รวมรำยจ่ำย

จ่ำยจริง
ปี 2562
112,200
27,200

ประมำณกำร
หมำยเหตุ
ปี 2563
85,000 (ตั้งไว้ในแผนพัฒนา
การศึกษา)
56,500

(5,200)
(5,200)

(10,000)
(10,000)

(7,800)
(9,0000

(15,000)
(21,5000

139,400

141,500

๑๗

รำยละเอียดรำยจ่ำยของสถำนศึกษำ
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงห้วยเปลือย
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้ำนม่วง จังหวัดสกลนคร
********************************
รำยจ่ำยตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีอำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมเอื้อต่อ
กำรเรียนรู้มีควำมปลอดภัยสำหรับเด็ก
แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 จัดทา จัดหาแหล่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
วัตถุประสงค์
1) เพื่อเตรียมความพร้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
งำนที่ทำ
1. จัดเตรียม ตกแต่ง สภาพทั้งภายในและภายนอกอาคารเรียน
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงห้วยเปลือย องค์การบริหารส่วนตาบลดงหม้อทอง
รำยได้(ต่อ)
1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
รวมรำยจ่ำย

จ่ำยจริง
ปี 2562
15,000
15,000

ประมำณกำร
หมำยเหตุ
ปี 2563
15,000 (ตั้งไว้ในแผนพัฒนา
การศึกษา)
15,000

๑๘

รำยละเอียดรำยจ่ำยของสถำนศึกษำ
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงห้วยเปลือย
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้ำนม่วง จังหวัดสกลนคร
********************************
รำยจ่ำยตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีงำนวิชำกำรและกิจกรรมตำมหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๒ ส่งเสริมสุขภาพและสุขภาพจิต พร้อมทั้งพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน
ให้เหมาะสมกับวัย
วัตถุประสงค์
1) เสริมสร้างพฤติกรรมด้านสุขอนามัยด้านโภชนาการที่เหมาะสมในช่วงปฐมวัย
2) เพื่อเสริมสร้างสุขอนามัยด้านร่างกาย
งำนที่ทำ
1) จัดกิจกรรมอาหารดีมีประโยชน์
2) สนับสนุนการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงห้วยเปลือย สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ดงหม้อทอง
รำยได้(ต่อ)
1. โครงการอาหารกลางวัน

รวมรำยจ่ำย

จ่ำยจริง
ปี 2562
302,160

302,160

ประมำณกำร
หมำยเหตุ
ปี 2563
245,000 (ตั้งไว้ในแผนพัฒนา
การศึกษา)
245,000

๑๙

รำยละเอียดรำยจ่ำยของสถำนศึกษำ
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงห้วยเปลือย
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้ำนม่วง จังหวัดสกลนคร
********************************
รำยจ่ำยตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบริหำรงำนโดยกำรมีส่วนร่วมและสนับสนุนจำกทุกภำคส่วน
แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 มีการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง
วัตถุประสงค์
1) เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นระหว่างกัน
2) เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ปกครอง
3) เพื่อติดตามข้อมูลและศึกษาเด็กถึงความเป็นอยู่ของแต่ละคน
งำนที่ทำ
1) จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารและแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกัน
2) ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงห้วยเปลือย
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงห้วยเปลือย สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ดงหม้อทอง
รำยได้(ต่อ)
1. โครงการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง
2. เสริมสร้างความรูใ้ นการทาขนมไทย อาหาร
พื้นบ้าน
3. โครงการปราชญ์ชาวบ้านสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รวมรำยจ่ำย

รับจริง
ปี 2562
3,000
5,000

ประมำณกำร
หมำยเหตุ
ปี 2563
5,000
(ตั้งไว้ในแผนพัฒนา
การศึกษา)

5,000

-

13,000

5,000

๒๐

รำยละเอียดรำยจ่ำยของสถำนศึกษำ
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงห้วยเปลือย
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้ำนม่วง จังหวัดสกลนคร
********************************
รำยจ่ำยตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบริหำรงำนโดยกำรมีส่วนร่วมและสนับสนุนจำกทุกภำคส่วน
แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 มีการขอความร่วมมือชุมชนในการจัดกิจกรรม และเข้าร่วมกิจกรรม
ทุกครั้งที่ชุมชนจัดกิจกรรม
วัตถุประสงค์
1) เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นระหว่างกัน
2) เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ปกครอง
3) พื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนามเจ้าพระบรมราชินีนาถตลอดจนสถาบัน
พระมาหากษัตริย์
งำนที่ทำ
1) จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารและแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกัน
2) จัดกิจกรรมวันสาคัญต่างๆ ในรอบปี เช่น วันที่ 5 ธันวา วันพ่อแห่งชาติ และวันที่ 12 สิงหาคม วันแม่
แห่งชาติ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงห้วยเปลือย สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ดงหม้อทอง
รำยได้(ต่อ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

โครงการวันแม่แห่งชาติ
โครงการวันพ่อแห่งชาติ
โครงการวันขึ้นปีใหม่
โครงการวันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา
โครงการวันวิสาขบูชา
โครงการวันลอยกระทง

รวมรำยจ่ำย

จ่ำยจริง
ปี 2562

ประมำณกำร
ปี 2563

หมำยเหตุ

10,000
-

10,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
-

(ตั้งไว้ในแผนพัฒนา
การศึกษา)

10,000

15,000
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รำยละเอียดรำยจ่ำย
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบ้ำนดงห้วยเปลือย
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้ำนม่วง จังหวัดสกลนคร
********************************
รำยจ่ำยทั้งสิ้น
ตั้งไว้รวม
446,500 บำท แยกเป็น
1. ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยุทธศำสตร์บุคลำกรมีควำมรู้ควำม
ตั้งไว้รวม
25,000 บำท แยกเป็น
สำมำรถตำมมำตรฐำนวิชำชีพครู มำตรฐำนกำร
ดำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1) แนวทางการพัฒนาที่ 2.1 หัวหน้าศูนย์
ตั้งไว้
25,000 บาท
/ครูผู้ดูแลเด็ก/พนักงานปฏิบัติงาน ตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู มาตรฐานการดาเนินงานของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.1.1) โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก
ตั้งไว้
25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมความรู้หลักสูตรพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับการประสบการณ์การเรียนการสอน
เด็กปฐมวัย ตั้งจ่ายจากรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้ และเงินที่ได้จากเงินอุดหนุน ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทางการพัฒนาที่ 2.1
2. ยุทธศำสตร์ที่ 3 ยุทธศำสตร์ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมี
อำคำรสถำนที่และสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมเอื้อต่อ
กำรเรียนรู้มีควำมปลอดภัยสำหรับเด็ก
2.1) แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 มีการปรับปรุง
ตั้งไว้
141,500 บาท แยกเป็น
ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสถานที่ จัดซื้อ จัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ์ให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้และมี
ความปลอดภัยสาหรับเด็ก ตามรายละเอียดดังนี้
2.1.1) โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา จัดหาสื่อและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ตั้งไว้ 85,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา สื่อและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ตั้งจ่ายจากรายได้ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้ และเงินที่ได้จากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 3.1
2.1.2) โครงการดาเนินการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของ ศพด. (อายุ 3-5ปี) ตั้งไว้
56,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียนและหนังสือเรียน ตั้งจ่ายจากรายได้ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้ และเงินที่ได้จากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.25612565) ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 ตามรายละเอียดดังนี้
1 ) ค่าหนังสือเรียน คนละ 200 บาท/ปี
ตั้งไว้ 10,000
บาท
2) ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 200 บาท/ภาคเรียน (คนละ 200บาท/ปี) ตั้งไว้ 10,000
บาท
3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 300 บาท/ปี
ตั้งไว้ 15,000
บาท
4) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คนละ430บาท/ปี
ตั้งไว้ 21,500
บาท
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2.2) แนวทางการพัฒนาที่ 3.2 จัดทา จัดหาแหล่ง
ตั้งไว้
15,000 บาท
การเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน ตามรายละเอียดดังนี้
2.2.1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ตั้งไว้
15,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดสภาพแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ร่มรื่น น่าอยู่ สวยงาม ตั้งจ่ายจากรายได้ที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้ และเงินที่ได้จากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561-2565)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทางการพัฒนาที่ 3.2
3. ยุทธศำสตร์ที่ 4 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีงำนวิชำกำร
และกิจกรรมตำมหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3.1) แนวทางการพัฒนาที่ 4.2 ส่งเสริม
ตั้งไว้
245,00 บาท
สุขภาพและสุขภาพจิต พร้อมทั้งพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน
ให้เหมาะสมกับวัย ตามรายละเอียดดังนี้
3.1.1) โครงการอาหารกลางวัน
ตั้งไว้
245,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาอาหารกลางวันและอาหารว่างที่มีประโยชน์ จาเป็นต่อการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัย มีคุณค่า
ทางอาหารและโภชนาการครบ 5 หมู่ ตั้งจ่ายจากรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้ และเงินที่ได้
จากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางการพัฒนาที่ 4.2
4. ยุทธศำสตร์ที่ 5 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กบริหำรงำนโดยกำรมี
ส่วนร่วมและสนับสนุนจำกทุกภำคส่วน
4.1) แนวทางการพัฒนาที่ 5.1 มีการปฐมนิเทศ
ตั้งไว้
5,000 บาท
และประชุมผู้ปกครอง ตามรายละเอียดดังนี้
4.1.1) โครงการประชุมผู้ปกครอง
ตั้งไว้
5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นและอาหารว่าง สาหรับการให้คาแนะนา ความรู้ผู้ปกครอง ในการปฏิบัติ
เมื่อนาบุตรเข้ารับการจัดประสบการณ์ ตั้งจ่ายจากรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้ และเงินที่
ได้จากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 5.1
4.2) แนวทางการพัฒนาที่ 5.2 มีการขอความ
ตั้งไว้
15,000 บาท แยกเป็น
ร่วมมือชุมชนในการจัดกิจกรรม และเข้าร่วมกิจกรรม
ทุกครั้งที่ชุมชนจัดกิจกรรม ได้แก่โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสาคัญ ตามรายละเอียดดังนี้
4.2.1) โครงการวันแม่แห่งชาติ
ตั้งไว้
10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นและอาหารว่าง และการมีส่วนร่วมกับชุมชน การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
กิจกรรมวันแม่ ตั้งจ่ายจากรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้ และเงินที่ได้จากเงินอุดหนุน
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 5.2
4.2.2) โครงการวันพ่อแห่งชาติ
ตั้งไว้
1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็น และการมีส่วนร่วมกับชุมชน การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมวันพ่อ
ตั้งจ่ายจากรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้ และเงินที่ได้จากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษา(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 5.2

๒๓

4.2.3) โครงการวันขึ้นปีใหม่
ตั้งไว้
1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็น และส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้วันขึ้นปีใหม่ ตั้งจ่ายจากรายได้ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้ และเงินที่ได้จากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.25612565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 5.2
4.2.4) โครงการวันเข้าพรรษา-วันอาสาฬหบูชา ตั้งไว้
1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็น และส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา ตั้งจ่าย
จากรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้ และเงินที่ได้จากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษา(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 5.2
4.2.4) โครงการวันวิสาขบูชา
ตั้งไว้
1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็น และส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้วันสาคัญทางพระพุทธศาสนา ตั้งจ่าย
จากรายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้ และเงินที่ได้จากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนา
การศึกษา(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 5.2
4.2.4) โครงการวันลอยกระทง
ตั้งไว้
1,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็น และส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเรียนรู้วันสาคัญวันลอยกระทง ตั้งจ่ายจาก
รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้ และเงินที่ได้จากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา
(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทางการพัฒนาที่ 5.2

