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ของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนนาอ้อย-คําสะอาด 
สังกัดสํานักการศกึษา  เทศบาลนครสกลนคร 

อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 



บทที่  ๑ 
บทนํา 

 
ความเป็นมา 
  การศึกษาเป็นรากฐานสําคัญ  และเป็นกระบวนการพัฒนามนุษย์ในสังคมให้มีโอกาสได้พัฒนาตนเอง
ได้ตลอดชีวิต  เพราะถือว่ามนุษย์เป็นทรัพยากรท่ีมีความสําคัญที่สุดของประเทศ  ถ้ามนุษย์มีคุณภาพจะทําให้
การใช้ทรัพยากรอ่ืนเป็นไปอย่างคุ้มค่า  สังคมดํารงอยู่ด้วยความสงบสุข 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  ๒๕๔๒  มีเจตนารมณ์เพ่ือให้เป็นแม่บทกฎหมาย
ในการบริหารและจัดการศึกษา  เน้นให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและให้มีการกระจายอํานาจการจัด
การศึกษาไปยังหน่วยงานระดับปฏิบัติ  คือ  สถานศึกษา  เขตพ้ืนที่การศึกษา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยเฉพาะระดับการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และอุดมศึกษา  ระดับตํ่ากว่าปริญญา   ให้กระจายทาง
วิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารจากส่วนกลางไปยังสถานศึกษาโดยตรง        

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  ๒๕๔๒  มาตรา  ๖  กล่าวว่า  การจัดการศึกษา
ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ  สังคม  สติปัญญา  ความรู้  คุณธรรม  
จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  มาตรา  ๑๕ (๑)  การศึกษา
ในระบบเป็นการศึกษาที่กําหนดจุดมุ่งหมาย  วิธีการศึกษา  หลักสูตร  ระยะเวลาของการศึกษา  การวัดผล
ประเมินผล  ซึ่งเป็นเง่ือนไขของการศึกษา  ต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  
และถือผู้เรียนเป็นสําคัญ  กระบวนการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  
มาตรา  ๒๔  กระบวนการเรียนรู้ต้องจัดเน้ือหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน  
โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  ฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติ  ทําได้  คิดเป็น  ทําเป็น  รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง  จัดการเรียน
การสอนโดยผสมผสานควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดี  เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนจัดบรรยากาศ  สื่อการเรียนการสอน  และอํานวยความสะดวกเพ่ือให้เกิด
การเรียนรู้  และยังสามารถใช้การวิจัยเป็นการเรียนรู้  จัดการเรียนรู้ได้ทุกเวลา  ทุกสถานที่  มีการประสาน
ความร่วมมือกับผู้ปกครอง  บิดา  มารดา  และชุมชน  เพ่ือร่วมมือกันพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  มาตราที่  ๒๖  
ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผลผู้เรียน  โดยพิจารณาจากการพัฒนาผู้เรียน  ความประพฤติ  การร่วมกิจกรรม  
และการทดสอบควบคู่ไปกับการเรียนการสอน 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนนาอ้อย - คําสะอาด  เป็นหน่วยงานบริหารสถานศึกษาที่สําคัญ  ซึ่งจะต้อง
มีการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา  ในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนนาอ้อย – คําสะอาด  ให้
สอดคล้องกับความต้องการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนนาอ้อย - คําสะอาด  ผู้ดูแลเด็ก  นักเรียน  ผู้ปกครอง  
ชุมชน  ซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการที่สามารถเอ้ือประโยชน์ต่อความต้องการให้มากท่ีสุด  ซึ่งการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปีการศึกษา  ก็เพ่ือมุ่งเน้นให้มีการดําเนินการ  มีการวางแผนสํารวจความต้องการของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนนาอ้อย - คําสะอาด  และผู้ที่เกี่ยวข้องว่าต้องการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชน   
นาอ้อย - คําสะอาด  ให้เป็นอย่างไร  มีการวางแนวทางที่ชัดเจนแน่นอน  สามารถดําเนินการตามแผนที่วางไว้
ได้อย่างเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนนาอ้อย - 
คําสะอาด   

 ดังน้ัน  เพ่ือให้การดําเนินการตรงกับจุดมุ่งหมายและเป้าประสงค์ที่ต้องการร่วมกันมากที่สุด  และ
เป็นแนวทางในการดําเนินงาน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนนาอ้อย - คําสะอาด  จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี



 ๒

การศึกษา  ๒๕๕๙  ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   
และสอดคล้องกับนโยบายของสํานักการศึกษา  เทศบาลนครสกลนคร  และ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
กระทรวงมหาดไทยต่อไป 
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วิสัยทัศน์  พนัธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 

วิสัยทัศน์  ( Vision ) 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีความเป็นเลิศในการพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกด้าน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม       
ให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ทีส่มบูรณ์  เพ่ือให้เกิดคณุค่าต่อตนเองและสังคม  โดยการมีส่วนร่วมของ      
ทุกฝ่าย 
 
พันธกิจ  ( Mission ) 
 ๑.  การบริหารจัดการด้านการศึกษาปฐมวัยให้ได้มาตรฐานการศึกษา ( ขั้นพัฒนา )  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒.  พัฒนาและส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความเป็นเลิศในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 ๓.  ปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  ( Goals ) 
 

จุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนา 
( Goals ) 

ตัวชี้วัด 
( KPls ) 

ข้อมูลพืน้ฐาน 
( Baseline  Data ) 

ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 

1.  เป็นสถานศึกษาด้านปฐมวัยที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) ของ        
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น 
 

 1.ร้อยละของมาตรฐานที่ศนูย์ฯ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษา (ขั้นพัฒนา) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา)   
ทั้ง 23 มาตรฐาน 94 ตัวบ่งชี้ 

         90% 

2.  นักเรียนมคีุณภาพการศึกษาปฐมวัยทีด่ี  2.ร้อยละของนักเรียนภายในศูนย์ฯ มีระดับคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัย ทั้ง  4  ด้าน อยู่ในเกณฑ์ดี 

นักเรียนในปีการศึกษา 2557 มีจํานวน  268 คน          
มีระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยทั้ง  4  ด้าน              
อยู่ในระดับคุณภาพ 3 ร้อยละ 98.58 

 

         90% 

3.  นักเรียนมคีุณธรรม จริยธรรม 
ตามมาตรฐานคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

 3.ร้อยละของนักเรียนภายในศูนย์ฯ ที่มีพัฒนาการ  
ตามมาตรฐานคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ อยู่ในระดับดี 

นักเรียนในปีการศึกษา 2557  มีจํานวน  268 คน         
มีพัฒนาการ  ตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์           
ในระดับคุณภาพ 3 ร้อยละ 99.44 
 

         90% 

     4 
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รายละเอียดตัวชีว้ัด Goals 1 
 

1. ตัวชี้วัดที่ 1 :  ร้อยละของมาตรฐานท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา)   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
2. ขอบเขตความหมาย :  
 2.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลนครสกลนคร หมายถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชน            
นาอ้อย-คําสะอาด 
 2.2 มาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) หมายถึง มาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) ของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23 มาตรฐาน 94 ตัวบ่งช้ี  เพ่ือพัฒนาให้ศูนย์เด็กมีมาตรฐานและคุณภาพ   
เป็นที่ยอมรับของชุมชน        
3. หน่วยวัด : ร้อยละ 
4. เป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี 2559) : ร้อยละ 90 ของมาตรฐานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
(ขั้นพัฒนา) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  
5. วิธีการคํานวณ :  
                                      จํานวนมาตรฐานที่ศูนย์ผ่านเกณฑ์  X 100 
                                          จํานวนมาตรฐานการศึกษาฯ ทั้งหมด 
          

6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพืน้ฐาน) :  ปีการศึกษา 2557 ร้อยละ 100 ของมาตรฐานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน (ขั้นพัฒนา) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :  

7.1 แบบประเมินฯ/ SAR ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
7.2 หาค่าเฉลีย่ร้อยละ 

8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : เดือนเมษายนของทุกปี 
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รายละเอียดตัวชีว้ัด Goals 2 
 

1. ตัวชี้วัดที่ 1 :  ร้อยละของนักเรียนภายในศูนย์ฯ  มีระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ทั้ง  4  ด้าน             
อยู่ในเกณฑ์ดี 
2. ขอบเขตความหมาย :  
 2.1 นักเรียนภายในศูนย์ฯ หมายถึง  นักเรยีนในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนนาอ้อย-คําสะอาด 
 2.2 คณุภาพการศึกษาปฐมวัย  หมายถึง  การประเมินการพัฒนาการของนักเรียน ทั้ง 4 ด้าน คือ 
ด้านร่างกาย   ด้านอารมณ์ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา 

ระดับคุณภาพ  
-  ค่าเฉล่ียระหว่าง  2.59 - 3.99      ระดับ  3   ( ดี ) 
-  ค่าเฉล่ียระหว่าง  1.59 - 2.49      ระดับ  2   ( ปานกลาง )                                              
-  ค่าเฉล่ียระหว่าง  1.99 - 1.49      ระดับ  1   ( ควรส่งเสริม )    

3. หน่วยวัด : ร้อยละ 
4. เป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี 2559) : ร้อยละ 90 ของนักเรียนภายในศูนย์ฯ มีระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย   
ทั้ง  4  ด้าน อยู่ในเกณฑ์ดี 
5. วิธีการคํานวณ :  

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยการประเมินพัฒนาการศึกษาปฐมวัย  ทั้ง  4  ด้านของทุกห้อง X 100 
คะแนนเต็มของผลรวมเฉลี่ยพัฒนาการศึกษาปฐมวัย  ทั้ง  4  ด้าน 

 

6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพืน้ฐาน) :  ปีการศึกษา 2557 ร้อยละของนักเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชน
นาอ้อย-คาสะอาด  มีระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ทั้ง 4 ด้าน  อยู่ในระดับคุณภาพ 3 ร้อยละ 98.58 
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :  

7.1 แบบประเมินฯ/ SAR ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
7.2 หาค่าเฉลีย่ร้อยละ 

8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : เดือนมีนาคม-เมษายน ของทุกปี 
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รายละเอียดตัวชีว้ัด Goals 3 
 

1. ตัวชี้วัดที่ 1 :  ร้อยละของนักเรียนภายในศูนย์ฯ ที่มีพัฒนาการตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์    
อยู่ในระดับดี 
2. ขอบเขตความหมาย :  
 2.1 นักเรียนภายในศูนย์ฯ หมายถึง  นักเรยีนในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนนาอ้อย-คําสะอาด 
 2.2 คณุลักษณะที่พึงประสงค์ หมายถึง การประเมินการพัฒนาการของนักเรียนในด้านคุณลักษณะ   
ที่พึงประสงค์ มีระดับคุณภาพ 

-  ค่าเฉล่ียระหว่าง  2.59 - 3.99      ระดับ  3   ( ดี ) 
-  ค่าเฉล่ียระหว่าง  1.59 - 2.49      ระดับ  2   ( ปานกลาง )                                              
-  ค่าเฉล่ียระหว่าง  1.99 - 1.49      ระดับ  1   ( ควรส่งเสริม )   

  

3. หน่วยวัด : ร้อยละ 
4. เป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี 2559) : ร้อยละ 90 ของนักเรียนภายในศูนย์ฯ  ที่มีพัฒนาการตามมาตรฐาน
คุณลักษณะทีพึ่งประสงค์ อยู่ในระดับดี 
5. วิธีการคํานวณ :  
                               ผลรวมคะแนนเฉลี่ยพัฒนาการตามมาตรฐานฯ ของทุกห้อง  X  100  
                                       คะแนนเต็มของผลรวมเฉลี่ยพัฒนาการตามมาตรฐานฯ 
 

6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพืน้ฐาน) :  ปีการศึกษา 2557 ร้อยละของนักเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชน
นาอ้อย-คาสะอาด ที่มีพัฒนาการตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อยู่ในระดับคุณภาพ 3  
ร้อยละ 99.44 
7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :  

7.1 แบบประเมินฯ/ SAR ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
7.2 หาค่าเฉลีย่ร้อยละ 

8. ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : เดือนมีนาคม-เมษายน ของทุกปี 



ส่วนที่  1 
 
 

คําแถลงประกอบแผนปฏิบตัิการ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
 
 
 
 
 

ของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนนาอ้อยคํา-สะอาด 

เทศบาลนครสกลนครอําเภอเมือง   
จังหวัดสกลนคร 

คําแถลงแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 
ประกอบแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
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เรียน  ประธานกรรมการฯ และกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนนาอ้อย-คําสะอาด  
  บัดน้ีถึงเวลาท่ีผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนนาอ้อย-คําสะอาด  จะได้เสนอร่างแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณพ.ศ. 2559 ต่อคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนนาอ้อย-คําสะอาด อีกครั้งหน่ึง  
ฉะนั้น  ในโอกาสนี้ผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนนาอ้อย–คําสะอาดจึงขอแถลงให้ท่านประธานและ
กรรมการศูนย์ฯ ทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง  ตลอดจนหลักการแนวนโยบายการดําเนินงานในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 ดังต่อไปน้ี 

1.  สถานการณ์คลัง 
  สถานการณ์คลังของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนนาอ้อย-คําสะอาด มีฐานะการคลังที่มีความ
มั่นคงพอสมควร  ดังจะช้ีแจงให้ทราบถึงรายละเอียดรายรับ–รายจ่ายของปีงบประมาณก่อน (ปีงบประมาณพ.ศ. 
2557)  ดังน้ี 
   - รายรับ  1,309,437.11 บาท 
   - รายจ่าย 1,257,120.00 บาท  
  1.1 เมื่อเปรียบเทียบรายรับ–รายจ่ายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557แล้ว  ปรากฏว่ารับจริง  
สูงกว่าจ่ายจริง  เป็นเงิน  52,317.11บาท(ห้าหมื่นสองพันสามร้อยสิบเจ็ดบาทสิบเอ็ดสตางค์) 

1.2 ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 ณ วันที่ 30 กันยายน 2557  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชน 
นาอ้อย-คําสะอาด  มเีงินรายได้สะสมของสถานศึกษา  รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 365,387.05 บาท (สามแสนหกหมื่น-ห้า
พันสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสตางค์)  

1.3 ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557  ณ  วันที ่ 30  กันยายน  2557  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชน 
นาอ้อย– คําสะอาด  มีเงินฝากเงินธนาคาร  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 365,387.05  บาท (สามแสนหกหมื่นห้าพัน- 
สามร้อยแปดสบิเจ็ดบาทห้าสตางค์)  
  1.4 ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ต้ังงบประมาณให้ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กชุมชนนาอ้อย-คําสะอาดในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  เป็นเงิน-307,200บาท (สามแสน-เจ็ด
พันสองร้อยบาทถ้วน)   
 1.4.1 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน  จํานวน  2 ตู้     เป็นเงิน 10,000  บาท   
 1.4.2 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 ช้ัน   จํานวน  6  ตู้ เป็นเงิน 30,000  บาท 
 1.4.3 เครื่องปรับอากาศแบบแขวน  จํานวน  2 เครื่อง เป็นเงิน 66,000  บาท 
 1.4.4 เครื่องพิมพ์  แบบหัวหมึก     จํานวน  2 เครื่อง เป็นเงิน 15,200  บาท 
 1.4.5 ตู้ลําโพงขยายเสียง      จํานวน  1 ชุด     เป็นเงิน   20,000  บาท 
 1.4.6 เครื่องต้มนํ้าร้อนไฟฟ้า จํานวน  1 เครื่อง เป็นเงิน 15,000  บาท 
 1.4.7 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคารเรียน เป็นเงิน      151,000  บาท 
รวมเป็นเงนิ 307,200บาท 
2.  การบริหารงบประมาณในปีทีผ่่านมาและปีปัจจุบนั 

2.1 รายได้ 

รายได้ รับจริง 

ปี 2557 

ประมาณการ 

ปี 2559 
หมายเหตุ 

ก.รายได้ที่จัดหาเอง 
     1. เงินที่มผีู้อุทิศให้แก่สถานศึกษาโดยเฉพาะ 
2. เงินที่ได้จากการรับจ้างและที่ได้จากการจําหน่ายสิ่งของ 
     3. เงินที่ได้จากการแสดงหรือกิจกรรมต่าง ๆ  

192,437.11
- 
- 
- 

180,000 
- 
- 
- 
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     4. เงินที่ได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบํารุงการศึกษา 
5. เงินที่ได้จากบุคคลภายนอก เน่ืองจากบุคคลนั้นได้รับ 
ประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สนิของสถานศึกษา 
6. เงินที่ได้จากจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินหรือเงินผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินรายได้ของสถานศึกษาและจาก
บุคคลภายนอก 
7. เงินที่ได้จากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้ังงบประมาณให้ 
8. เงินดอกผลท่ีเกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา 
9. รายได้อ่ืน ๆ  
ข. รายได้ที่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินต้ังงบประมาณให้  
และเงนิที่ได้รบัจากเงินอุดหนุน 
1. เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้ังงบประมาณให ้
สถานศึกษาจากเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเอง 
- ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาบุคลากร 
2. เงินอุดหนนุที่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เพื่อต้ังงบประมาณให้สถานศึกษา  เชน่ 
2.1 ค่าอาหารกลางวัน  
2.2ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาบุคลากร 
3. เงินอุดหนนุทั่วไปเชน่  ค่าจัดการเรียนการสอน 
(รายหัว) สาํหรับศนูย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน จัดสรรให้ 
- เงินค่ารายหัว 
 

186,600 
- 
 
- 
 
 
- 
 

5,837.11 

15,000 

15,000 
1,102,000 

1,072,000 
30,000 

- 
 
 
- 
 

180,000 
- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
- 
 
 

15,000 
 

15,000 
1,026,000 

 
996,000 
30,000 

    423,300 
 
 

423,300 
 

รวมรายได้ทั้งสิ้น 1,309,437.11 1,644,300  
2.2  รายจ่ายตามยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพฒันา จ่ายจริง 

ปี 2557 

งบประมาณ 

ปี 2559 หมายเหตุ 

1. ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ  
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาบุคลากรให้มคีุณภาพ 
1.2 แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาและจัดหาอาคาร          
สถานที่ให้ได้มาตรฐาน 
    1.3 แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาและส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กทกุด้านตามศักยภาพ
ของแต่บุคคล 
 

 
 

   45,000 
- 

 
1,212,120

 
 

 
 
        45,000 

- 
 

1,599,300 
 

 

 
 
 
 
 

 

รวมรายจ่ายทัง้สิ้น 1,257,120 1,644,300  
 



ส่วนที่  2 
 
 

แผนปฏิบตัิการ 
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
 
 
 
 

ของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนนาอ้อยคํา-สะอาด 

เทศบาลนครสกลนคร  อําเภอเมือง   
จังหวัดสกลนคร 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนนาอ้อย-คําสะอาด 

เทศบาลนครสกลนคร  อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 
-----------------------------------------------    
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หลักการ 
 

รายจ่ายทัง้สิน้               ยอดรวม      1,644,300     บาท 
 
แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร/์แนวทางการพัฒนาได้  ดังนี้ 
ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
 1. แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ  ยอดรวม      45,000    บาท                   
 2. แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาและจัดหาอาคารสถานที่ ยอดรวม      .....-.....    บาท 

 ให้ได้มาตรฐาน  
 3. แนวทางการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้   ยอดรวม       1,599,300    บาท 

 และพัฒนาการของเด็กทุกด้าน 
 ตามศักยภาพของแต่ละคน 

 

ข. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสง่เสริมและสนับสนนุให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชน     
มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 1. แนวทางการพัฒนาที่ 1 สง่เสริมให้หน่วยงานภาครัฐ   ยอดรวม            .....-.....    บาท 

 เอกชนและชุมชน มีส่วนร่วม  
 ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

 

ค. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสง่เสริมให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม  
 1. แนวทางการพัฒนาที่ 1 จดักิจกรรมให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม ยอดรวม           .....-.....   บาท 
                     

       เหตุผล 
 

  เพื่อใช้ในการดําเนินงานตามนโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ฯ และผู้บริหารสถานศึกษา  ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชน              
นาอ้อย -คําสะอาด  ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.2559  จึงเสนอร่างแผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
เพ่ือกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนนาอ้อย-คําสะอาด  พิจารณาเห็นชอบต่อไป 
 

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนนาอ้อย-คําสะอาด 

เทศบาลนครสกลนคร อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  
------------------------------------   

 

  โดยที่เป็นการสมควรจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  อาศัยอํานาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551  ข้อ 9  จึงจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชน 
นาอ้อย-คําสะอาด  ดังน้ี 
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  ข้อ  1  แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณน้ี  เรียกว่า  แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 
  ข้อ  2  แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณน้ี  ใหใ้ช้บังคับต้ังแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2558 
เป็นต้นไป 
  ข้อ  3  รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  เป็นจํานวนรวมทั้งสิ้น  1,644,300  บาท 
โดยแยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาได้ดังน้ี 
ก. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  
 1. แนวทางการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ  ยอดรวม      45,000    บาท                   
 2. แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาและจัดหาอาคารสถานที่ ยอดรวม      .....-.....     บาท 

 ให้ได้มาตรฐาน  
 3. แนวทางการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้   ยอดรวม       1,599,300    บาท 

 และพัฒนาการของเด็กทุกด้าน 
 ตามศักยภาพของแต่บุคคล 

ข. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพฒันาการสง่เสริมและสนับสนนุให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชน 
                                        มีส่วนร่วมในการพฒันาเด็กปฐมวัย 
 1. แนวทางการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ   ยอดรวม  .....-.....   บาท 

 ภาคเอกชนและชุมชน  มีสว่นร่วม  
 ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ค. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสง่เสริมให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม  
 1. แนวทางการพัฒนาที่ 1 การจัดกิจกรรมให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม ยอดรวม     .....-.....   บาท  
                 
 
 
 
               ข้อ 4 การเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ  
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 

 
 
 
 
 

        ( ลงนาม ) 
( นางสาวมณีวัฒน์  พรหมณวัีฒน์ ) 

                     ครู  รักษาการในตําแหน่ง 
               หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนนาอ้อย-คําสะอาด 

 
 

        



ส่วนที่  3 
 

รายละเอียดประกอบแผนปฏิบัติการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
 
 
 
 
 

ของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนนาอ้อยคาํ-สะอาด 

เทศบาลนครสกลนคร  อําเภอเมือง   
จังหวัดสกลนคร 
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- ประมาณการรายได ้
- รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
- รายละเอียดรายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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ประมาณการรายได้ของสถานศึกษา  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนนาอ้อย-คําสะอาด 
เทศบาลนครสกลนคร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  

 
ประมาณการรายได้          รวมทั้งสิ้น  1,644,300  บาท  
ก. รายได้ที่จัดหาเอง 

1. เงินที่มีผู้อุทศิให้แก่สถานศกึษาโดยเฉพาะ  จํานวน.....-.....บาท 
      2. เงินที่ได้จากการรับจ้างและที่ได้จากการจําหน่ายสิ่งของ จํานวน.....-.....บาท 
      3. เงินที่ได้จากการแสดงหรือกิจกรรมต่าง ๆ จํานวน.....-.....บาท 
     4. เงินที่ได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบํารุงการศึกษา จํานวน  180,000 บาท   
     5. เงินที่ได้จากบุคคลภายนอก  เน่ืองจากบุคคลน้ันได้รบัประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา  
จํานวน.....-.....บาท 
      6. เงินที่ได้จากจําหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินหรือเงินผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่เกิดจากเงินรายได้ของ
สถานศึกษา  และจากบุคคลภายนอก  จํานวน.....-.....บาท 

7. เงินที่ได้จากการที่เทศบาล  ต้ังงบประมาณให้  จํานวน.....-.....บาท   
8. เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา  จํานวน…….-……บาท 

      9. รายได้อ่ืน ๆ  จํานวน.....-.....บาท   
ข. รายได้ที่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินต้ังงบประมาณให้  และเงนิที่ได้รบัจากเงินอุดหนุน 
      1. เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้ังงบประมาณให้สถานศึกษา  จากเงินรายได้ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเอง  จํานวน...15,000....บาท  คําช้ีแจง  ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา 

- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  จํานวน  15,000  บาท  คําช้ีแจง  
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา  เน่ืองจากมีจํานวนครู/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กจํานวนเท่าเดิม                             
     2. เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือต้ังงบประมาณให้สถานศึกษา  
  2.1 ค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารกลางวัน  จํานวน  996,000  บาท  คําช้ีแจง  ประมาณการไว้   
สูงกว่าปีที่ผ่านมา  เน่ืองจากมีจํานวนนักเรียนเพ่ิมขึ้น                             
  2.2 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  จํานวน  30,000  บาท  คําช้ีแจง  
ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา  เน่ืองจากมีจํานวนครู/ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กจํานวนเท่าเดิม        
 3.  เงินอุดหนุนทั่วไป 
                     -  เงินค่ารายหัว  จํานวน  423,300  บาท  คําช้ีแจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา     
เน่ืองจากมีจํานวนนักเรียนเพ่ิมขึ้น                             

------------------------ 
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รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนนาอ้อย-คําสะอาด 
เทศบาลนครสกลนคร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

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

รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
แนวทางการพฒันาท่ี 1 การพัฒนาบุคลากรให้มีคณุภาพ 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรภายในศูนย์ให้มีความรู้  ความสามารถเพ่ิมขึ้น 
 2. เพ่ือให้การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน 
งานท่ีทํา 
 1. พัฒนาบุคลากรภายในศูนย์ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน 
 2. ส่งเสริมคุณภาพและรักษามาตรฐานทางวิชาการ 
 3. จัดกิจกรรมสง่เสริมความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ 
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 
 1. งานบุคลากรและการบริหารจัดการ 
 2. งานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 

 

โครงการ/กิจกรรม จ่ายจริง 

ปี 2557 

ประมาณการ 

ปี 2559 
หมายเหตุ 

-  โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร 45,000 45,000 
 

 

รวมรายจ่าย 45,000 45,000  
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รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนนาอ้อย-คําสะอาด 
เทศบาลนครสกลนคร อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
แนวทางการพฒันาท่ี 3 การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กทุกด้านตามศักยภาพ 

         ของแต่ละบุคคล 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
 2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้ได้มาตรฐาน 
งานท่ีทํา 
 1. ส่งเสริมคุณภาพและรักษามาตรฐานทางวิชาการ 
 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ 
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ 
 1. งานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร  
 2. งานธุรการ  การเงิน  และพัสดุ 
  

โครงการ/กิจกรรม จ่ายจริง 

ปี 2557 

ประมาณการ 

ปี 2559 หมายเหตุ 

1. โครงการอาหารกลางวัน 
2. โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจําตัวนักเรียน 
3. โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา 
 

1,035,040 
177,080 

- 
 

996,000 
180,000 
423,300 

 

 

รวมรายจ่าย 1,212,120 1,599,300  
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รายละเอียดรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนนาอ้อย-คําสะอาด 
เทศบาลนครสกลนคร  อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

รายจ่ายจําแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
--------------------------------------- 

 
รายจ่ายทัง้สิน้         ต้ังไว้รวม  1,644,300  บาท  แยกเป็น 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
      ต้ังไว้รวม  1,644,300  บาท  แยกเป็น 

1.1  แนวทางการพัฒนาที่  1  การพัฒนาบุคลากรให้มีคณุภาพ  ต้ังไว้รวม  45,000  บาท  แยกเป็น 
  1.1.1  โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร  ต้ังไว้   45,000  บาท  

         เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าที่พัก  ค่าพาหนะ  ค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ   
ในการเดินทางไปราชการ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการเดินทางไปราชการฯ  ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอื่น ๆ  รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนนาอ้อย -  
คําสะอาด  จํานวน  30,000  บาท  และจ่ายจากเงินรายได้เทศบาล  จํานวน  15,000  บาท  ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี (พ.ศ. 2559 - 2561)  ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 
 1.2  แนวทางการพัฒนาที่  3  การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กทุกด้านตาม
ศักยภาพของแต่บุคคล  ต้ังไว้รวม  1,599,300  บาท  แยกเป็น 
  1.2.1  โครงการอาหารกลางวัน  ต้ังไว้  996,000  บาท 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุในการประกอบอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนนาอ้อย - คําสะอาด  ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายที่
เกี่ยวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  รายการค่าใช้จ่ายในโครงการอาหารกลางวัน
ให้กับเด็กนักเรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา  โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้โรงเรียน
ในสังกัดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท,  จํานวน  996,000  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  
(พ.ศ. 2559 - 2561)  ยุทธศาสตร์ที่  1  แนวทางการพัฒนาที่  3  
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  1.2.2  โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจําตัวนักเรียน  ต้ังไว้  180,000  บาท 
           เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุประจําตัวนักเรียน  เช่น  ยาสีฟัน  แป้ง  สบู่
แปรงสีฟัน  ผ้าเช็ดหน้า  แก้วนํ้า  ฯลฯ  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนนาอ้อย -  คําสะอาด  
รายการเงินเรียกเก็บเป็นเงินบํารุงการศึกษา  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  (พ.ศ. 2559 - 2561)  
ยุทธศาสตร์ที่  1  แนวทางการพัฒนาที่ 3  
  1.2.3  โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา  ต้ังไว้  423,300  บาท 
           เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชุมชนนาอ้อย – คําสะอาด  ได้แก่   
   1.  สื่อการเรียนการสอน 
    -  ด้านร่างกาย 
    -  ด้านอารมณ ์
    -  ด้านสังคม 
    -  ด้านสติปัญญา 
    -  หนังสือสําหรับเด็กปฐมวัย  หนังสือนิทาน 
    -  หนังสือสําหรับผู้ดูแลเด็ก 
   2.  วัสดุการศึกษา 
    -  วัสดุสื่อการเรียนการสอน 
    -  วัสดุหนังสือพัฒนาเด็ก 
    -  วัสดุสํานักงาน 
    -  วัสดุคอมพิวเตอร์ 
    -  วัสดุเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
   3.  เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก 
    -  ที่อยู่นอกอาคาร 
    -  ที่อยู่ในอาคาร 
ต้ังจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายที่เก่ียวเน่ืองกับการปฏิบัติราชการท่ีไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  รายการค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)  สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
จํานวน  423,300  บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  (พ.ศ. 2559 - 2561)  ยุทธศาสตร์ที่  1    
แนวทางการพัฒนาที่  3 
 


