
  

  

ส่วนที่ ส่วนที่   ๑๑ 
 

ค ำแถลงค ำแถลงประกอบประกอบแผนปฏิแผนปฏิบัติกำรบัติกำร   

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔๒๕๖๔   

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

ของของ  
  

  

  

  

  

  

ศูนย์พฒันำเดก็เลก็องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทบัสวำยศูนย์พฒันำเดก็เลก็องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทบัสวำย  

อ ำเภอห้วยแถลง  จงัหวดันครรำชสีมำอ ำเภอห้วยแถลง  จงัหวดันครรำชสีมำ  
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ค ำแถลงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ  ค ำแถลงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ    

ประกอบแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ประกอบแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 22556644  

เรียน เรียน           ประธานกรรมการฯ และกรรมการสถานศึกษา ประธานกรรมการฯ และกรรมการสถานศึกษา ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วนต าบลทบัสวายศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วนต าบลทบัสวาย    

บดัน้ี ถึงเวลาท่ีคณะผูบ้ริหารศูนย์พฒันาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทบัสวาย จะได้เสนอร่าง
แผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลทบัสวาย     ฉะนั้น ในโอกาสน้ีคณะผูบ้ริหารศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วนต าบลทบั
สวาย จึงขอแถลงให้ท่านประธานและกรรมการสถานศึกษา ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทบั
สวายทุกท่าน ไดท้ราบถึงสถานะทางการคลงั ตลอดจนหลกัการแนวนโยบายการด าเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ดงัต่อไปน้ี 

11. สถานะทางการคลงั. สถานะทางการคลงั   
           1.1  งบประมาณรายจ่าย 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วนัท่ี 30  กนัยายน 2563 สถานศึกษามีสถานะทางการเงิน  ดงัน้ี  

1.1.1  เงินฝากธนาคาร  ทั้งส้ิน    จ านวน 257,598.87 บาท 
1.1.2  เงินรายไดส้ะสม ทั้งส้ิน    จ านวน 257,598.87 บาท 

22. . การบริหารงบประมาณในปีท่ีผา่นมาการบริหารงบประมาณในปีท่ีผา่นมา    ปี 2563   
     2.1  รายรับจริง ทั้งส้ิน                   จ  านวน  242,880.81  บาท 
      2.1.1 รายไดท่ี้จดัหาเอง             จ านวน         -        บาท 
 1) เงินท่ีมีผูอุ้ทิศใหแ้ก่สถานศึกษาโดยเฉพาะ          จ  านวน      500.-   บาท 
 2) เงินดอกผลท่ีเกิดจากเงินรายไดข้องสถานศึกษา          จ  านวน   850.81-  บาท         
       2.2.2 รายไดท่ี้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตั้งงบประมาณให ้ 

          และเงินท่ีไดรั้บจากเงินอุดหนุน         จ  านวน  241,530.- บาท  
1) เงินท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตั้งงบประมาณ              
    ใหส้ถานศึกษา จากเงินรายไดข้อง องคก์รปกครอง 

      ส่วนทอ้งถ่ินเอง            จ  านวน          -      บาท   
2) เงินอุดหนุนทัว่ไปท่ีรัฐจดัสรรให ้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน          
 เพื่อตั้งงบประมาณใหส้ถานศึกษา                   จ  านวน  241,530.-  บาท 

          
     2.2 รายจ่ายจริง ทั้งส้ิน          จ  านวน 177,400.-   บาท 

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑ ยทุธศาสตร์ การพฒันาและส่งเสริม  เปิดโอกาสการเรียนรู้ใหแ้ก่เด็กเยาวชน   
                     ใหมี้คุณภาพไดม้าตรฐาน         จ  านวน   177,400.- บาท 
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22..11  รำยได้รำยได้   

รำยได้รำยได้   รับจริงรับจริง   

ปี ปี 22556633  
ประมำณกำรประมำณกำร   

ปี ปี 22556644  
หมำยเหตุหมำยเหตุ  

ก. รำยได้ทีจั่ดหำเอง     
    1. เงินท่ีมีผูอุ้ทิศใหแ้ก่สถานศึกษาโดยเฉพาะ  
     7. เงินดอกผลท่ีเกิดจากเงินรายไดข้องสถานศึกษา 

  

550000  
885500..8811  

  
550000  

885500..8811  

**ประมาณการไว้ประมาณการไว  ้ 
เท่าปีเท่าปีท่ีผา่นมาท่ีผา่นมา  

รวมรายไดท้ั้งส้ิน 11,,335500..8811  11,,350.81350.81    

  
รำยได้รำยได้   รับจริงรับจริง   

ปี ปี 22556633  
ประมำณกำรประมำณกำร   

ปี ปี 22556644  
หมำยเหตุหมำยเหตุ  

ข. รำยได้ที ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
    ตั้งงบประมำณให้ และเงินทีไ่ด้รับจำกเงินอุดหนุน   

      11..  เงินท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตั้ง 
       งบประมาณใหส้ถานศึกษาจากเงินรายได้  
      ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเอง 
 
   2. เงินอุดหนุนทัว่ไปท่ีรัฐจดัสรรให ้องคก์รปกครอง 
        ส่วนทอ้งถ่ิน   เพื่อตั้งงบประมาณใหส้ถานศึกษา  
        2.1 ค่าอาหารกลางวนั   
        2.2 เงินสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการเรียนการสอน     
              (รายหวั)) 
       2.3 โครงการสนบัสนุน ค่าใชจ่้ายการบริหาร สถานศึกษา  
             (ค่าหนงัสือเรียน)  
       2.4 โครงการสนบัสนุน ค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา 
              (ค่าอุปกรณ์การเรียน) 
       2.5 โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา  
             (ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน) 
       2.6 โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา  
             (ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน) 
   

 
 
- 

  

  

  

  
   

163,400 
54,400 

 
1.600 

 
1,600 

 
2,400 

 
3,440 

 
 
- 
 
 
 
 
 

171,500 
59,500 

 
3,000 

 
3,000 

 
4,500 

 
6,450 

  

รวมรายไดท้ั้งส้ิน 222266,,884400  224477,,995500    
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22..22    รำยจ่ำยตำมยุทธศำสตร์ / แนวทำงกำรพฒันำรำยจ่ำยตำมยุทธศำสตร์ / แนวทำงกำรพฒันำ   
  

ยุทธศำสตร์ / แนวทำงกำรพัฒนำยุทธศำสตร์ / แนวทำงกำรพัฒนำ  จ่ำยจ่ำยจริงจริง  

ปี ปี 22556633  
ประมำณกำรประมำณกำร   

ปี ปี 22556633  
หมำยเหตุหมำยเหตุ  

1 ยทุธศาสตร์ พฒันาการจดัการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา 
   1.1 กลยทุธ์ การบริหารการจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัระบบ
การจดัการศึกษาของชาติ 
   1.2 กลยทุธ์ การพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

 
177,400 
 
            - 

 
247,950 

 
38,000 

  
 

2 ยทุธศาสตร์  การส่งเสริมและพฒันาคุณภาพผูเ้รียน        
    2.1 กลยทุธ์ การส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ 
    2.2 กลยทุธ์ ส่งเสริม พฒันาดา้นคุณธรรมจริยธรรมผูเ้รียน       
    2.3 กลยทุธ์ การส่งเสริมดา้นสุขาภิบาล และสุขอนามยั 

 
- 
- 
- 

 
46,000 
11,000 
20,000 

-
ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562  
 ไม่มีการเบิกจ่าย 
งบประมาณ 
- งบประมาณ  
พ.ศ.2563 
ตั้งจ่ายจากเงิน
รายได ้

3 ยทุธศาสตร์ อาคารส่ิงแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ 
    3.1 กลยทุธ์พฒันาพฒันา ปรับปรุง อาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม 
    3.2 กลยทุธ์พฒันา พฒันา ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 

 
- 
- 

 
250,000 

20,000 
4 ยทุธศาสตร์  การส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
    4.1 กลยทุธ์ส่งเสริมและอนุรักษส์ถาบนัศาสนา ศิลปวฒันธรรม 
และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
    4.2 กลยทุธ์สร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน 
 

 
- 
 

- 

 
6,000 

 
3,000 

รวมรำยจ่ำยทั้งส้ิน 177,400  641,950 
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ส่วนที่  2ส่วนที่  2  

  

แผนปฏิบัติกำรแผนปฏิบัติกำร   

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 22556644  

  

  

  

  

  

  

  

  

ของของ  

  

  

  

  

  

  

  

ศูนย์พฒันำเดก็เลก็องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทบัสวำยศูนย์พฒันำเดก็เลก็องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทบัสวำย  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทบัสวำยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทบัสวำย  

อ ำเภอห้วยแถลง  จงัหอ ำเภอห้วยแถลง  จงัหวดันครรำชสีมำวดันครรำชสีมำ  
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บันทกึหลกักำรและเหตุผลบันทกึหลกักำรและเหตุผล  

ประกอบแผนปฏิประกอบแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. บัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 22556644  

ของของศูนย์พฒันำเด็กเลก็องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำยศูนย์พฒันำเด็กเลก็องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทบัสวำย    อ ำเภอห้วยแถลง   จังหวดันครรำชสีมำทบัสวำย    อ ำเภอห้วยแถลง   จังหวดันครรำชสีมำ   
  

  

หลกักำรหลกักำร  
  

รายจ่ายทั้งส้ินรายจ่ายทั้งส้ิน          ยยอดรวม อดรวม                           641641 ,,995050..--บาทบาท  
แยกรายละเอียดตามยทุธศาสตร์/แนวทางการพฒันา ไดด้งัน้ีแยกรายละเอียดตามยทุธศาสตร์/แนวทางการพฒันา ไดด้งัน้ี  
 
1 ยุทธศำสตร์ พฒันำกำรจัดกำรศึกษำและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
       1.1 กลยทุธ์ การบริหารการจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัระบบการจดัการศึกษาของชาติ      
            ยอดรวม   247,950.-บาท 
        1.2 กลยทุธ์ การพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา      ยอดรวม     38,000.-บาท 

    
2. ยุทธศำสตร์  กำรส่งเสริมและพฒันำคุณภำพผู้เรียน  
     2.1 กลยทุธ์ การส่งเสริมการจดัการเรียนรู้       ยอดรวม     46,000.-บาท 
     2.2 กลยทุธ์ ส่งเสริม พฒันาดา้นคุณธรรมจริยธรรมผูเ้รียน     ยอดรวม     11,000.-บาท 
     2.3 กลยทุธ์ การส่งเสริมดา้นสุขาภิบาล และสุขอนามยั     ยอดรวม     20,000.-บาท 
3. ยุทธศำสตร์ อำคำรส่ิงแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ 
  3.1 กลยทุธ์พฒันา ปรับปรุง อาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม    ยอดรวม     250,000.-บาท 

3.2 กลยทุธ์พฒันา พฒันา ส่ือ/แหล่งเรียนรู้      ยอดรวม     20,000.-บาท 
4. ยุทธศำสตร์  กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม  

4.1 กลยทุธ์ส่งเสริมและอนุรักษส์ถาบนัศาสนา ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
            ยอดรวม     6,000.-บาท 

4.2 กลยทุธ์สร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน                   ยอดรวม     3,000.-บาท 
  

เหตุผลเหตุผล   
  เพื่อใชใ้นการด าเนินงานตามนโยบายขององคก์ารบริหารส่วนต าบลทบัสวาย คณะกรรมการสถานศึกษา
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก และคณะผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่ีไดว้างแผนไวต้ามแผนพฒันาการศึกษาของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงได้เสนอร่างแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วนต าบลทบัสวาย พิจารณาเห็นชอบต่อไป  
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แผนปฏิแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. บัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 22556644  

ของของศูนย์พฒันำเด็กเลก็องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำยศูนย์พฒันำเด็กเลก็องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทบัสวำยทบัสวำย      อ ำเภอห้วยแถลงอ ำเภอห้วยแถลง        จงัหจงัหวดันครรำชสีมำวดันครรำชสีมำ  
  

 โดยท่ีเป็นการสมควรจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  อาศยัอ านาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายไดข้องสถานศึกษา ไปจดัสรรเป็นค่าใชจ่้ายในการจดั
การศึกษา ในสถานศึกษาสังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2551 ขอ้ 9 จึงจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ข้ึนไว ้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลทบัสวาย  ดงัน้ี 
 ขอ้  1  แผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ น้ี  เรียกวา่ แผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
 ขอ้  2  แผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ น้ี ใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม  พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป 
 ข้อ  3 รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   เป็นจ านวนรวมทั้ งส้ิน   641,950.-บาท โดยแยก
รายละเอียดตามยทุธศาสตร์ และแนวทางการพฒันาไดด้งัน้ี 
 

1) ยุทธศำสตร์ที ่ 1  พฒันำกำรจัดกำรศึกษำและมำตรฐำนกำรศึกษำ 
       1.1 กลยทุธ์ การบริหารการจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัระบบการจดัการศึกษาของชาติ      
            ยอดรวม   247,950.-บาท 
        1.2 กลยทุธ์ การพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา      ยอดรวม     38,000.-บาท 
2) ยุทธศำสตร์ที ่2  กำรส่งเสริมและพฒันำคุณภำพผู้เรียน  
     2.1 กลยทุธ์ การส่งเสริมการจดัการเรียนรู้       ยอดรวม     46,000.-บาท 
     2.2 กลยทุธ์ ส่งเสริม พฒันาดา้นคุณธรรมจริยธรรมผูเ้รียน     ยอดรวม     11,000.-บาท 
     2.3 กลยทุธ์ การส่งเสริมดา้นสุขาภิบาล และสุขอนามยั     ยอดรวม     20,000.-บาท 
3) ยุทธศำสตร์ที ่3  อำคำรส่ิงแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ 
  3.1 กลยทุธ์พฒันา ปรับปรุง อาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม    ยอดรวม     250,000.-บาท 

3.2 กลยทุธ์พฒันา พฒันา ส่ือ/แหล่งเรียนรู้      ยอดรวม     20,000.-บาท 
4) ยุทธศำสตร์ที ่4  กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม  

4.1 กลยทุธ์ส่งเสริมและอนุรักษส์ถาบนัศาสนา ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  
            ยอดรวม     6,000.-บาท 

4.2 กลยทุธ์สร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน                   ยอดรวม     3,000.-บาท 
ขอ้  4  การเบิกจ่ายเงินรายไดส้ถานศึกษาท่ีไดรั้บความเห็นชอบ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทย วา่ดว้ยหลกัเกณฑ์และวธีิการน าเงินรายไดข้องสถานศึกษาไปจดัสรรเป็นค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษา
ในสถานศึกษาสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2551 

                                                                       
 

(ลงนาม)                                                                                
                     (นายวรีะยทุธ   กฤษหม่ืนไวย) 
          หวัหนา้สถานศึกษา ศพด.อบต.ทบัสวาย 
           ปฏิบติัราชการแทนนายก อบต.ทบัสวาย 
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ส่วนที่  ส่วนที่  33  

  

รรำยละเอยีดประกอบแผนปฏิบัติกำรำยละเอยีดประกอบแผนปฏิบัติกำร   

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 22556644  

  

  

  

  

  

  

ของของ  

  

  

  

  

  

  

  

ศูนย์พฒันำเดก็เลก็องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทบัสวำยศูนย์พฒันำเดก็เลก็องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทบัสวำย  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทบัสวำยองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทบัสวำย  

อ ำเภอห้วยแถลง  จงัหวดันครรำชสีมำอ ำเภอห้วยแถลง  จงัหวดันครรำชสีมำ  

--    ประมำณกำรรำยได้ประมำณกำรรำยได้  

--  รำยจ่ำยตำมยุทธศำสตร์กำรพฒันำกำรศึกษำรำยจ่ำยตำมยุทธศำสตร์กำรพฒันำกำรศึกษำ   

--  รำยละเอยีดรำยจ่รำยละเอยีดรำยจ่ำยตำมยุทธศำสตร์กำรพฒันำกำรศึกษำำยตำมยุทธศำสตร์กำรพฒันำกำรศึกษำ  
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                                                                ประมำณกำรรำยได้ของสถำนศึกษำประมำณกำรรำยได้ของสถำนศึกษำ  

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 22556644  

ของศูนย์พฒันำเด็กเลก็องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำยของศูนย์พฒันำเด็กเลก็องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทบัสวำย    อ ำเภอห้วยแถลง   จังหวดันองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทบัสวำย    อ ำเภอห้วยแถลง   จังหวดันครรำชสีมำครรำชสีมำ  

ประมาณการรายได ้ ประมาณการรายได ้       รวมทั้งส้ิน รวมทั้งส้ิน           224499,,330000..8811..--บาทบาท  

ก. ก. รำยได้ทีจั่ดหำเองรำยได้ทีจั่ดหำเอง   
    1. เงินท่ีมีผูอุ้ทิศใหแ้ก่สถานศึกษาโดยเฉพาะ จ านวน    500.-  บาท ค าช้ีแจง ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีท่ีผา่นมา 

    2. เงินดอกผลท่ีเกิดจากเงินรายไดข้องสถานศึกษา  ค าช้ีแจง  จ  านวน  850.81  บาท  ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีท่ี
ผา่นมา เน่ืองจากเงินตน้มีเพิ่มข้ึนกวา่ปีท่ีผา่นมาเล็กนอ้ย 
 

ข. รำยได้ทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมำณให้ และเงินทีไ่ด้จำกเงินอุดหนุน   
      1. เงินท่ี อบต.ทบัสวาย ตั้งงบประมาณใหส้ถานศึกษาจากเงินรายไดข้อง องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเอง 
จ านวน        -         บาท  ค าช้ีแจง ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีท่ีผา่นมา          
      2. เงินอุดหนุนทัว่ไปท่ีรัฐจดัสรรให ้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อตั้งงบประมาณใหส้ถานศึกษา  

          จ  านวน     247,950.-บาท  ค าช้ีแจง ประมาณการไวเ้ท่ากบัปีท่ีผา่นมา 
           2.1  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวนั)  จ  านวน 171,500.-บาท    
ค าช้ีแจง ประมาณการไวม้ากกวา่ปีท่ีผา่นมาเน่ืองจากยอดเด็กไม่แน่นอน  (ใชย้อดเด็ก ณ 10 กรกฎาคม 2563+ 
เพิ่ม 5 คน)  
           2.2 โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าการจดัการเรียนการสอน )จ านวน  59,500.-  
บาท  ค าช้ีแจง ประมาณการไวม้ากกวา่ปีท่ีผา่นมาเน่ืองจากยอดเด็กไม่แน่นอน  (ใชย้อดเด็ก ณ 10 กรกฎาคม 
2563 + เพิ่ม 7 คน)  

2.3  โครงการสนบัสนุน ค่าใชจ่้ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนงัสือเรียน)    จ านวน  3,000.- บาท   
ค าช้ีแจง ประมาณการไวม้ากกวา่ปีท่ีผา่นมาเน่ืองจากยอดเด็กไม่แน่นอน  (ใชย้อดเด็ก ณ 10 กรกฎาคม 2563 + 
เพิ่ม 7 คน)  
      2.4  โครงการสนบัสนุน ค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)  จ านวน  3,000.- บาท   
ค าช้ีแจง ประมาณการไวม้ากกวา่ปีท่ีผา่นมาเน่ืองจากยอดเด็กไม่แน่นอน  (ใชย้อดเด็ก ณ 10 กรกฎาคม 2563 + 
เพิ่ม 7 คน)  

2.5  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน) จ านวน  4,500.-บาท   
ค าช้ีแจง ประมาณการไวม้ากกวา่ปีท่ีผา่นมาเน่ืองจากยอดเด็กไม่แน่นอน (ใชย้อดเด็ก ณ 10 กรกฎาคม 2563 + 
เพิ่ม 7 คน)  

2.5 โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน)จ านวน  6,450.-บาท   
ค าช้ีแจง ประมาณการไวม้ากกวา่ปีท่ีผา่นมาเน่ืองจากยอดเด็กไม่แน่นอน  (ใชย้อดเด็ก ณ 10 กรกฎาคม 2563 + 
 เพิ่ม 7 คน) 
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รำยละเอยีรำยละเอยีดรำยจ่ำยของสถำนศึกษำดรำยจ่ำยของสถำนศึกษำ  

ตำมแผนปฏบิัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ตำมแผนปฏบิัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 22556644  

ของของศูนย์พฒันำเด็กเลก็องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำยศูนย์พฒันำเด็กเลก็องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทบัสวำยทบัสวำย      อ ำเภอห้วยแถลงอ ำเภอห้วยแถลง  จังหวดันครรำชสีมำจังหวดันครรำชสีมำ  
  

รำยจ่ำยตำมยุทธศำสตร์กำรพฒันำรำยจ่ำยตำมยุทธศำสตร์กำรพฒันำกำรศึกษำกำรศึกษำ   

11) ยุทธศำสตร์ที ่ ) ยุทธศำสตร์ที ่ 11    พฒันำกำรจัดกำรศึกษำแลพฒันำกำรจัดกำรศึกษำและมำตรฐำนกำรศึกษำะมำตรฐำนกำรศึกษำ   

  11..11  กลยุทธ์ กำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกบัระบบกำรจัดกำรศึกษำของชำติ     กลยุทธ์ กำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกบัระบบกำรจัดกำรศึกษำของชำติ       
วตัถุประสงค์  
  จดัการศึกษาระดบัปฐมวยั 2 – 5 ขวบ ใหมี้งบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อการศึกษา
และเทคโนโลยเีพื่อการศึกษาท่ีเพียงพอ  

งำนที่ท ำ      
- จดัท า พฒันา ปรับปรุงแผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบับริบท 
- จดัหา ระดมงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา เพื่อการศึกษาและเทคโนโลยเีพื่อ 

การศึกษาใหเ้พียงพอ  

หน่วยงำนที่รับผดิชอบ 
         ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วนต าบลทบัสวาย 

โครงกำร/กจิกรรมโครงกำร/กจิกรรม   จ่ำยจริงจ่ำยจริง  

ปี ปี 22556633  

ประมำณกำรประมำณกำร   

ปี ปี 22556644  
หมำยเหตุหมำยเหตุ  

11   โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา  
    (ค่าอาหารกลางวนั)                                      
2. โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา   
    (ค่าการจดัการเรียนการสอน ) 
3. โครงการสนบัสนุน ค่าใชจ่้ายการบริหาร สถานศึกษา  
    (ค่าหนงัสือเรียน)  
4. โครงการสนบัสนุน ค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา  
    (ค่าอุปกรณ์การเรียน) 
5. โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา  
    (ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน) 
๖. โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา  
    (ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน) 

163,400 
 

54,400 
 

1.600 
 

1,600 
 

2,400 
 

           3,440 

171,500 
 

59,500 
 

3,000 
 

3,000 
 

4,500 
 

           6,450 

 

รวมรำยจ่ำยทั้งส้ิน 226,840 247,950  
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รำยละเอยีดรำยจ่ำยรำยละเอยีดรำยจ่ำย  

ตำมแผนปฏิตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. บัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 22556644  

ของของศูนย์พฒันำเด็กเลก็องค์กำรบริหำรส่วนศูนย์พฒันำเด็กเลก็องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำยต ำบลทับสวำย  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทบัสวำยทบัสวำย    อ ำเภอห้วยแถลงอ ำเภอห้วยแถลง    จังหวดันครรำชสีมำจังหวดันครรำชสีมำ  
  

  

รำยจ่ำยทั้งส้ินรำยจ่ำยทั้งส้ิน               ตั้งไว้รวมตั้งไว้รวม     247247,,950950..--บำท บำท     แยกเป็นแยกเป็น   

11. ยทุธศาสตร์ พฒันาการจัดการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา. ยทุธศาสตร์ พฒันาการจัดการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา           ตั้งไว้รวมตั้งไว้รวม     224477,,995500..--บำท    แยกเป็นบำท    แยกเป็น   

  

1.1 กลยุทธ์ กำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกบัระบบกำรจัดกำรศึกษำของชำติ   

                       ตั้งไว้รวมตั้งไว้รวม     224477,,995500..--   บำท    แยกเป็นบำท    แยกเป็น 
  1.1.1 โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา  (ค่าอาหารกลางวนั)                                  
           ตั้งไว ้ 171,500.-บาท   
  เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวนัส าหรับ ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.ทบัสวาย  อตัราม้ือละ 20 บาทต่อคน 
จ านวน 245 วนั จ  านวนนักเรียน 35 คน โดยหักผลกัส่งเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษา
(หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0893.2/ ว 1918  ลงวนัท่ี 16 มิถุนายน 2552  และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ี
จ า เ ป็นและเก่ียวข้องกับโครงการน้ี     ตั้ ง จ่ายจากเ งินอุดหนุนทั่วไป โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมากท่ี มท. 0808.2/ว 3886 ลงวนัท่ี 28 มกราคม 2562 และหนงัสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน ท่ี มท.0808.2/ว 1201 ลงวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2553 (ขอ้บญัญติั อบต.ทบัสวาย เบิกหักผลกัส่ง)  
ปรากฏในแผนพฒันาการศึกษาหา้ปี(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี 1  แนวทางท่ี 1.1 
 ***ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายต่อเม่ือไดรั้บการจดัสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน   
                  
  1.1.2 โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าการจดัการเรียนการสอน)  
                ตั้งไว ้68,000.- บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าการจดัการเรียนการสอน (รายหวั) ส าหรับเด็กเล็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  อบต.ทบัสวาย  อาย ุ
2 – 5 ปี จ  านวนนกัเรียน 35 คน  คนละ 1,700 บาท  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทัว่ไปโดยให้ถือปฏิบติัตามหนงัสือสั่ง
การ ดงัน้ี 1). หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท. 0808.2/ว 3028 ลงวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2561   2).
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท. 0816.2/ว 4110 ลงวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2563  3).หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท. 0893.2/ว 1918   ลงวนัท่ี 16 มิถุนายน 2552  4).หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0893.3/ว 1658  ลงวนัท่ี 22 มีนาคม 2559 (ขอ้บญัญติั อบต.   ทบัสวาย เบิก
หกัผลกัส่ง)  ปรากฏในแผนพฒันาการศึกษาส่ีปี(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี  1  แนวทางท่ี 1.1 
  ***ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายต่อเม่ือไดรั้บการจดัสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน    
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 1.1.3 โครงการสนบัสนุน ค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา   (ค่าหนงัสือเรียน)         ตั้งไว ้ 3,000   บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุน ค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา   (ค่าหนงัสือเรียน) ส าหรับ
เด็กเล็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  อบต.ทบัสวาย  อายุ 3 – 5 ปี จ  านวนนกัเรียน 15 คน  คนละ 200 บาท  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัว่ไป โดยให้ถือปฏิบติัตามหนังสือสั่งการ ดังน้ี 1). หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท. 
0808.2/ว 3028 ลงวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2561   2).หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท. 0816.2/ว 4110 ลง
วนัท่ี 14 กรกฎาคม 2563  3).หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท. 0893.2/ว 1918   ลงวนัท่ี 16 มิถุนายน 
2552  4).หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0893.3/ว 1658  ลงวนัท่ี 22 มีนาคม 2559 (ขอ้บญัญติั 
อบต.   ทบัสวาย เบิกหกัผลกัส่ง)  ปรากฏในแผนพฒันาการศึกษาส่ีปี(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี  1  แนวทาง
ท่ี 1.1 
 ***ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายต่อเม่ือไดรั้บการจดัสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน          
           
 1.1.4 โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)      ตั้งไว ้3,000   บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) ส าหรับ
เด็กเล็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก  อบต.ทบัสวาย อายุ 3 – 5 ปี จ  านวนนกัเรียน 15 คน  คนละ 200 บาท  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทัว่ไป  โดยให้ถือปฏิบติัตามหนังสือสั่งการ ดงัน้ี 1). หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท. 
0808.2/ว 3028 ลงวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2561   2).หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท. 0816.2/ว 4110 ลง
วนัท่ี 14 กรกฎาคม 2563  3).หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท. 0893.2/ว 1918   ลงวนัท่ี 16 มิถุนายน 
2552  4).หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0893.3/ว 1658  ลงวนัท่ี 22 มีนาคม 2559 (ขอ้บญัญติั 
อบต.   ทบัสวาย เบิกหกัผลกัส่ง)  ปรากฏในแผนพฒันาการศึกษาส่ีปี(พ.ศ.2561-2565) ยทุธศาสตร์ท่ี  1  แนวทาง
ท่ี 1.1 
 ***ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายต่อเม่ือไดรั้บการจดัสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน        
             
 1.1.5 โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเคร่ืองแบบนกัเรียน)    ตั้งไว ้4,500   บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา   (ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน) 
ส าหรับเด็กเล็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.ทบัสวาย อายุ 3 – 5 ปี จ  านวนนกัเรียน 15 คน  คนละ 300 บาท  ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัว่ไป โดยให้ถือปฏิบติัตามหนงัสือสั่งการ ดงัน้ี 1). หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี 
มท. 0808.2/ว 3028 ลงวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2561   2).หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท. 0816.2/ว 4110 
ลงวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2563  3).หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท. 08932/ว 1918   ลงวนัท่ี 16 
มิถุนายน 2552  4).หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0893.3/ว 1658  ลงวนัท่ี 22 มีนาคม 2559 
(ขอ้บญัญติั อบต.   ทบัสวาย เบิกหกัผลกัส่ง)  ปรากฏในแผนพฒันาการศึกษาส่ีปี(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี    
แนวทางท่ี .1 
 ***ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายต่อเม่ือไดรั้บการจดัสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน          
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1.1.6 โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายการบริหารสถานศึกษา(ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน)      ตั้งไว ้  8,600   บาท 
  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ค่ากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน) 
ส าหรับเด็กเล็กศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก อบต.ทบัสวาย อายุ 3 – 5 ปี จ  านวนนกัเรียน 15 คน  คนละ 430 บาท  ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทัว่ไป  โดยให้ถือปฏิบติัตามหนงัสือสั่งการ ดงัน้ี 1). หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี 
มท. 0808.2/ว 3028 ลงวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2561   2).หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ท่ี มท. 0816.2/ว 4110 
ลงวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2563  3).หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด ท่ี มท. 0893.2/ว 1918   ลงวนัท่ี 16 
มิถุนายน 2552  4).หนงัสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนท่ีสุด ท่ี มท.0893.3/ว 1658  ลงวนัท่ี 22 มีนาคม 2559 
(ขอ้บญัญติั อบต.   ทบัสวาย เบิกหกัผลกัส่ง)  ปรากฏในแผนพฒันาการศึกษาส่ีปี(พ.ศ.2561-2565) ยุทธศาสตร์ท่ี  
1  แนวทางท่ี 1.1 
   ***ทั้งน้ีจะเบิกจ่ายต่อเม่ือไดรั้บการจดัสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน                    

 


