
 
 

 

 
 

แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559 

 
 

ของ 
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก  

อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 



 

 
 

แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559 

 
 

ของ 
 
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก  

อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 



 

 
 
 
 

ส่วนที ่1 
 

ค าแถลงประกอบแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559 

 
 
 
 

ของ 
 
 
 
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง   
องค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก  

อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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ค าแถลงแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

ประกอบแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
 
เรียน   ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเดก็เล็กบ้านบางผึ้ง 
 
 บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง จะได้เสนอร่างแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 ต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้งอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาส
นี้คณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง  จึงขอแถลงให้ท่านประธานและกรรมการบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง  ตลอดจนหลักการแนวนโยบายการด าเนินงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559  ดังต่อไปนี้   

  
1.  สถานะการคลัง 
     1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ณ วันที่  30 กันยายน  พ.ศ. 2557  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้งมี
สถานะการเงิน ดังนี้ 
  1.1.1  เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น                                         จ านวน  520,567.96  บาท 
  1.1.2  เงินสะสม                                                        จ านวน  481,320.96  บาท 
  1.1.3  รายการกันเงินไว้  จ านวน  2  โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น   จ านวน    39,000.00  บาท 
    
2.  การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมา (2557)  และปีปัจจุบัน  
    2.1  รายรับจริง  ทั้งสิ้น                                                      จ านวน  552,382.70  บาท      

2.1.1  รายได้ที่จัดหาเอง 
          1)  เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษาโดยเฉพาะ                     จ านวน           0.00  บาท 
          2)  เงินที่ได้จากการรับจ้างและที่ได้ 
                        จากการจ าหน่ายสิ่งของ     จ านวน           0.00  บาท        
                   3)  เงินที่ได้จากการแสดงหรือกิจกรรมต่างๆ    จ านวน           0.00  บาท 
          4)  เงินที่ได้จากการเรียกเก็บเป็นเงินบ ารุงการศึกษา  จ านวน           0.00  บาท 
            5)  เงินที่ได้จากบุคคลภายนอก เนื่องจากบุคคลนั้น 
                        ได้รับประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา         จ านวน           0.00  บาท 
          6)  เงินที่ได้จากการจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินหรือ 
                        เงินผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่เกิดจากเงินรายได้ 

              ของสถานศึกษาและจากบุคคลภายนอก                      จ านวน           0.00   บาท 
          7)  เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา                   จ านวน      2,782.70  บาท 
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2.1.2  รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้   

                   และเงินท่ีได้รับจากเงินอุดหนุน    จ านวน  552,600.00  บาท 
                   1)  เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณ 
                        ให้สถานศึกษาจากเงินรายได้ของ 
                        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง       จ านวน  224,500.00  บาท 
          2)  เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                        เพ่ือตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา     จ านวน  268,600.00  บาท 
                  3)  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   

   (1)  เงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
        ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน    59,500.00  บาท 

 
    2.2  รายจ่ายจริงทั้งสิ้น      จ านวน 377,641.02  บาท                                                   
  ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
    และความรู้ด้านศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 
    ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น   จ านวน  297,299.00  บาท             

 ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ  จ านวน    20,842.02  บาท           
 ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
   สุขภาพชีวิตและสุขอนามัยให้เหมาะสมกับวัย จ านวน    59,500.00  บาท 
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2.1 รายได้ 
 

รายได้ 
รับจริง 
ปี2557 

ประมาณการ 
ปี 2559 

หมายเหตุ 

ก.รายได้ที่จัดหาเอง 
    1. เงินที่มีผู้อุทิศให้สถานศึกษาโดยเฉพาะ 
    2.  เงินที่ได้จากการรับจ้างและท่ีได้จากการจ าหน่ายสิ่งของ 
    3.  เงินที่ได้จากการแสดงหรือกิจกรรมต่างๆ 
    4.  เงินที่ได้จาการเรียกเก็บเป็นค่าบ ารุงการศึกษา 
    5.  เงินที่ได้จากบุคคลภายนอก  เนื่องจากบุคคลนั้นได้รับ        
        ประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินของสถานศึกษา 
    6.  เงินที่ได้จาการจ าหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินหรือเงิน 
         ผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่เกิดจากรายได้ของสถานศึกษา   
         และจากบุคคลภายนอก 
    7.  เงินดอกผลที่เกิดจากรายได้สถานศึกษา 
ข.  รายได้ที่อบต.ตั้งงบประมาณให้ และเงินที่ได้รับจากเงินอุดหนุน 
     1.  เงินที่อบต.ตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาจากเงินรายได้ของอบต.เอง 
          1.1  โครงการจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน 
          1.2  ค่าวัสดุส านักงาน 
          1.3  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
          1.4  ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          1.5  ค่าไฟฟ้าส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง 
          1.6  ค่าน้ าประปาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง 
          1.7  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
          1.8  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน        
          1.9  ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
          1.10  ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
          1.11  ค่าวัสดุการศึกษา 
          1.12  จัดซื้อโต๊ะท างาน 
          1.13  จัดซื้อเก้าอ้ีท างาน 
 

 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
 
 

2,782.70 
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รายได้ 
รับจริง 
ปี2557 

ประมาณการ 
ปี 2559 

หมายเหตุ 

   2. เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรรให้ อบต. เพ่ือตั้งงบประมาณให้
สถานศึกษา    
          2.1  โครงการอาหารกลางวัน 
          2.2  โครงการอาหารเสริม (นม) 
          2.3  ค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา    
   3. เงินอุดหนนุเฉพาะกิจ 
       3.1 เงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 
 

196,000 
68,600 
4,000 

 
 

59,500 
 

 
 

201,600 
74,290 
4,000 

 
 

61,200 
 

 

รวมรายได้ท้ังสิ้น 555,382.70 664,090  
 
 
 2.2 รายจ่ายตามยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ่ายจริง 
ปี 2557 

งบประมาณ 
ปี 2559 

หมาย
เหตุ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและความรู้
ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

          1.1  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาความรู้ 
ให้แก่เด็กเล็ก 
    1.2  แนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการส าหรับเด็กเล็ก 
    1.3  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและให้ความรู้ด้านศาสนา  ศิลปะ  
วัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านบางผึ้ง 
    2.1 แนวทางด้านการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคลกร 
    2.2 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการและการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านบางผึ้ง 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สุขภาพชวิีตและ
สุขภาพอนามัยให้เหมาะสมกับวัย 
   3.1  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
   3.2  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพสุขอนามัยของเด็ก 
 

 
 

7,797 
 

289,502 
 
- 
 
 

14,724 
 

6,118.02 
 
 
 

59,500 
- 

 
 

53,000 
 

395,890 
 
- 
 
 

40,000 
 

111,000 
 
 
 

61,200 
- 
 
 
 

 
 
(ระบุในแผน 
3 ปี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ระบุในแผน 
3 ปี) 
 
 
 
 
 
 
 
(ระบุในแผน 
3 ปี) 
 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 377,641.02 661,090  



 
 

 
 

ส่วนที่ 2 
 

แผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559 

 
 
 
 
 

ของ 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลปากพนงัฝั่งตะวันตก  

อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบแผนปฏิบัตกิารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก 
อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

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

หลักการ 
 
รายจ่ายท้ังสิ้น      ยอดรวม      661,090  บาท 
 

แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนาได้ ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและความรู้ด้านศาสนา  
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    1.1  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาความรู้ให้แก่เด็กเล็ก ยอดรวม   53,000   บาท 
    1.2  แนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการส าหรับเด็กเล็ก                          ยอดรวม  395,890  บาท 
    1.3  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและให้ความรู้ด้านศาสนา  ศิลปะ          ยอดรวม        -      บาท 
วัฒนธรรม ประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     2.1 แนวทางด้านการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคลกร          ยอดรวม    40,000  บาท 
     2.2 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการและการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ยอดรวม  111,000   บาท 
 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สุขภาพชีวิตและสุขภาพอนามัย 
ให้เหมาะสมกับวัย 
    3.1  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย                         ยอดรวม   61,200  บาท 
    3.2  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพสุขอนามัยของเด็ก                    ยอดรวม       -      บาท 
 

 
เหตุผล 

 

เพ่ือใช้ในการด าเนินงานตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบล ปากพนังฝั่งตะวันตก 
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
ตลอดปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559  จึงเสนอร่างแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เพ่ือกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง  พิจารณาเห็นชอบต่อไป 
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แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านบางผึ้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก 

อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
------------------------------- 

 
โดยที่เป็นการสมควรจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2559  อาศัยอ านาจตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2551 ข้อ 9 จึงจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขึ้นไว้  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านบางผึ้ง  ดังนี้ 

ข้อ 1 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณนี้ เรียกว่า แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ข้อ 2 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558  เป็นต้นไป 
ข้อ 3 รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 661,090  บาท  โดยแยก

รายละเอียดตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาได้ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและความรู้ด้านศาสนา  
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    1.1  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาความรู้ให้แก่เด็กเล็ก  ยอดรวม   53,000  บาท 
    1.2  แนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการส าหรับเด็กเล็ก                           ยอดรวม  395,890  บาท 
    1.3  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและให้ความรู้ด้านศาสนา  ศิลปะ           ยอดรวม       0.00  บาท 
วัฒนธรรม ประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
     2.1 แนวทางด้านการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคลกร         ยอดรวม      40,000  บาท 
     2.2 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการและการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ยอดรวม    111,000  บาท 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สุขภาพชีวิตและสุขภาพอนามัย 
ให้เหมาะสมกับวัย 
     3.1  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย                      ยอดรวม      61,200  บาท 
     3.2  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพสุขอนามัยของเด็ก                 ยอดรวม          -       บาท 

 
       ข้อ 4 การเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2551 

 
(ลงนาม) 

   (นางสาวดวงใจ  นิตย์วิมล) 
ต าแหน่ง     หัวหน้าสถานศึกษา 



 
 
  
 

ส่วนที่ 3 
 
 

รายละเอียดประกอบแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 

 
 
 
 
 

ของ 
 
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก 

อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 
 
- ประมาณการรายได ้
- รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
- รายละเอียดรายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพฒันา 
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ประมาณการรายได้ของสถานศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านบางผึ้ง 

องค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวนัตก 
อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ประมาณการรายได้  รวมทั้งสิ้น   664,090  บาท 
 

ก. รายได้ที่จัดหาเอง    
    1. เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา จ านวน  3,000  บาท  ค าชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ 
ผ่านมา  
ข. รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้ และเงินที่ได้จากเงินอุดหนุน  
    1. เงินทีอ่บต.ตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา จากเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง  
จ านวน  320,000  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  ประกอบด้วย 
        1.1  เงินโครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  จ านวน  36,000 บาท  ค าชี้แจง ประมาณ
การไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 
        1.2  เงินโครงการจ้างเหมาเช่ารถยนต์รับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จ านวน  120,000  บาท     
ค าชี้แจง ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา 
        1.3  เงินโครงการจัดหาวัสดุส านักงาน  จ านวน  10,000  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปี    
ที่ผ่านมา 
        1.4  เงินโครงการจัดหาวัสดุการศึกษา  จ านวน  8,000  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้เท่าปีที่ผ่านมา 
        1.5  เงินโครงการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน  10,000  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปี    
ที่ผ่านมา 
        1.6  เงินโครงการจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว  จ านวน  25,000  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้เท่าปี    
ที่ผ่านมา 
        1.7  เงินส าหรับค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  24,000  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้เท่าปี    
ที่ผ่านมา 
 1.8  เงินส าหรับค่าน้ าประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน  3,000  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้เท่า
ปีที่ผ่านมา 
 1.9  เงินส าหรับค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  จ านวน  30,000  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการ
ไว้เท่าปทีี่ผ่านมา 
 1.10  เงินส าหรับค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน  จ านวน  30,000  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณ
การไว้เท่าปีที่ผ่านมา 
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 1.11  เงินโครงการจัดหาโต๊ะท างานส าหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน  16,000  บาท  
ค าชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 
 1.12  เงินโครงการจัดหาเก้าอ้ีท างานส าหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน  8,000  บาท  
ค าชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 
    2. เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้อบต. เพ่ือตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา จ านวน  279,890  บาท  ค าชี้แจง  
ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  ประกอบด้วย  
        2.1  เงินค่าอาหารกลางวัน  จ านวน  201,600  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา   
        2.2  เงินค่าอาหารเสริม (นม)  จ านวน  74,290  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา 
        2.3  เงินค่าพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน  4,000  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้เท่า
ปีที่ผ่านมา        
    3.  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  จ านวน  61,200  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา  
ประกอบด้วย  
        3.1  เงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
จ านวน  61,200  บาท  ค าชี้แจง  ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา             
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รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านบางผึ้ง 

องค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก 
อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

************************ 
รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและความรู้ 
ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1.1  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาความรู้ให้แก่เด็กเล็ก 
วัตถุประสงค์   

- เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กให้เป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ 
- เพ่ือให้เด็กตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง 
- เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีศักยภาพทางการศึกษา 

งานที่ท า 
- จัดหาวัสดุส านักงานเพ่ือใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- จัดหาวัสดุการศึกษาส าหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- จัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- จัดหาวัสดุงานบ้านงานครัวเพ่ือใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง 
 

โครงการ/กิจกรรม 
จ่ายจริง                       
ปี 2557 

ประมาณการ ปี
2559 

หมายเหตุ 

 
1. ค่าวัสดุส านักงาน 
2. ค่าวัสดุการศึกษา 
3. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 
4. ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 
 

 
7,797 

- 
- 
- 

 
10,000 
8,000 
10,000 
25,000 

 

รวมรายจ่าย 7,299 53,000  
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รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านบางผึ้ง 

องค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก 
อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

************************ 
รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและความรู้ 
ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

          1.2  แนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการส าหรับเด็ก 
วัตถุประสงค์   

- เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กให้เป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ 
- เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้รับสารอาหารที่ครบทั้ง 5  หมู่ 
- เพ่ือช่วยเหลือครอบครัวเด็กที่ยากไร้หรือไร้โอกาสทางการศึกษา 

งานที่ท า 
- จัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- จัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม)  ส าหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- จัดจ้างเหมาเช่ารถยนต์รับ-สง่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง 
 

โครงการ/กิจกรรม 
จ่ายจริง                       
ปี 2557 

ประมาณการ ปี
2559 

หมายเหตุ 

 
1. โครงการอาหารกลางวัน 
2. โครงการอาหารเสริม(นม) 
3. โครงการจ้างเหมาเช่ารถยนต์รับ-ส่งนักเรียน 
 

 
114,590 
56,112 
118,800 

 

 
201,600 
74,290 
120,000 

 

 

รวมรายจ่าย 289,502 395,890  
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รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา* 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านบางผึ้ง 

องค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก 
อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

************************ 
รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ  
2.1  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

วัตถุประสงค์ 
 - เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติ 
 - เสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการท างาน 
 
งานที่ท า 
  - พัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยการจัดส่งบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้า
อบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่ตรงกับหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง 
 

โครงการ/กิจกรรม จ่ายจริง                       
ปี 2557 

ประมาณการ  
ปี 2559 

หมายเหตุ 

 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กฯ 
 

 
14,724 

 
 
 

 
40,000 

 
 

 
 

 
(ตั้งไว้ในแผน 3 ปี) 

รวมรายจ่าย 14,724 40,000  
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รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา* 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านบางผึ้ง 

องค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก 
อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

************************ 
รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ  
2.2  แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง 

วัตถุประสงค์ 
 - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานครูผู้สอน 
 - เพ่ือเตรียมความพร้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
งานที่ท า 
  - ค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง 
 - ค่าน้ าประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง 
 - ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
 - ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 
 - จัดซื้อโต๊ะท างานส าหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
 - จัดซื้อเก้าอ้ีท างานส าหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง 
 

โครงการ/กิจกรรม 
จ่ายจริง                       
ปี 2557 

ประมาณการ  
ปี2559 หมายเหตุ 

1. ค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง 
2. ค่าน้ าประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง 
3. ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ 
4. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน 
5. จัดซื้อโต๊ะท างาน 
6. จัดซื้อเก้าอ้ีท างาน 

3,806.82 
2,311.20 

- 
- 
- 
- 

24,000 
3,000 
30,000 
30,000 
16,000 
8,000 

 

รวมรายจ่าย 6,118.02 111,000  
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 รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา* 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านบางผึ้ง 

องค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก 
อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

************************ 
รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก สุขภาพชีวิตและสุขอนามัย 
ให้เหมาะสมกับวัย 

3.1  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
 

วัตถุประสงค์ 
 - เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 - เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยด้วยดนตรีและเพลง 
 - เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ภาษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
 - เพ่ือจัดบรรยากาศการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยที่เหมาะสม 
 
งานที่ท า 
 - เพ่ือจัดซื้อวัสดุการจัดการเรียนการสอนเสริมพัฒนาการทั้ง 4  ด้านส าหรับเด็กปฐมวัย 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง 
 

โครงการ/กิจกรรม 
จ่ายจริง                       
ปี 2557 

ประมาณการ  
ปี 2559 

หมายเหตุ 

 
1. โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนเสริมพัฒนาการเด็ก 
 

 
59,500 

 
61,200 

 

 

รวมรายจ่าย 59,500 61,200  
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รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา* 

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านบางผึ้ง 

องค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝั่งตะวันตก 
อ าเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

---------------------------------------- 
 
รายจ่ายท้ังสิ้น      ตั้งไว้รวม  661,090   บาท  แยกเป็น 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  
    และความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม   
    ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น   ตั้งไว้รวม  448,890  บาท  แยกเป็น 

1.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนา 
         ความรู้ให้แก่เด็กเล็ก    ตั้งไว้รวม    53,000  บาท  แยกเป็น 

1.1.1  โครงการจัดหาวัสดุส านักงาน      ตั้งไว้  10,000  บาท   
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง เป็นการส่งเสริมและ

พัฒนาการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ที่อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตกตั้งงบประมาณให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  (พ.ศ.2559 -2561)  กลยุทธ์ที่ 1  
เป้าหมายที่ 1 

1.1.2  โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา     ตั้งไว้  8,000  บาท   
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง เป็นการส่งเสริมและ

พัฒนาการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ที่อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตกตั้งงบประมาณให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  (พ.ศ .2559-2561)  กลยุทธ์ที่ 1  
เป้าหมายที่ 1 

1.1.3  โครงการจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์     ตั้งไว้  10,000  บาท   
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง เป็นการส่งเสริมและ

พัฒนาการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ที่อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตกตั้งงบประมาณให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  (พ.ศ.2559 -2561)  กลยุทธ์ที่ 1  
เป้าหมายที่ 1 

1.1.4  โครงการจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว      ตั้งไว้  25,000  บาท   
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง เป็นการส่งเสริมและ

พัฒนาการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ที่อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตกตั้งงบประมาณให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  (พ.ศ.2559 -2561)  กลยุทธ์ที่ 1  
เป้าหมายที่ 1 
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1.2 แนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการส าหรับเด็ก ตั้งไว้รวม  395,890  บาท  แยกเป็น 

   1.2.1  โครงการอาหารกลางวัน       ตั้งไว้  201,600  บาท   
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง ตั้งจ่ายจาก

เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก เพ่ือตั้งงบประมาณให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง  
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  (พ.ศ.2559-2561)  กลยุทธ์ที่ 1  เป้าหมายที่ 1 

   1.2.2  โครงการอาหารเสริม (นม)       ตั้งไว้  74,290  บาท   
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม)  ส าหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง ตั้งจ่าย

จากเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก เพ่ือตั้งงบประมาณให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง  
ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  (พ.ศ.2559-2561)  กลยุทธ์ที่ 1  เป้าหมายที่ 1 

   1.2.3  โครงการจ้างเหมาเช่ารถยนต์รับ-ส่งนักเรียน   ตั้งไว้  120,000  บาท   
       เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการรถยนต์รับ-ส่งนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง ตั้ง

จ่ายจากเงินรายได้ที่อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตกตั้งงบประมาณให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง  ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี  (พ.ศ.2559-2561)  กลยุทธ์ที่ 1  เป้าหมายที่ 1 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการ  ตั้งไว้รวม  151,000  บาท  แยกเป็น 
    2.1  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนา 
          ศักยภาพบุคลากร    ตั้งไว้รวม  40,000  บาท  แยกเป็น 

    2.1.1  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตั้งไว้  40,000  บาท   
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง ตั้งจ่ายจากเงิน

อุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก  เพ่ือตั้งงบประมาณให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง  4,000  
บาท  และเงินรายได้ที่อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตกตั้งงบประมาณให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง  36,000  
บาท  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  (พ.ศ.2559-2561)  กลยุทธ์ที่ 4  เป้าหมายที่ 7 
    2.2  แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการและ 
 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง  ตั้งไว้รวม  111,000  บาท  แยกเป็น 
 2.2.1  ค่าไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง   ตั้งไว้  24,000  บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง  ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ที่อบต.   
ปากพนังฝั่งตะวันตกตั้งงบประมาณให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ ง  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  
(พ.ศ.2559-2561)  กลยุทธ์ที่ 2  เป้าหมายที่ 3 
  2.2.2  ค่าน้ าประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง   ตั้งไว้  3,000  บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ าประปาส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ที่อบต.   
ปากพนังฝั่งตะวันตกตั้งงบประมาณให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  
(พ.ศ.2559-2561)  กลยุทธ์ที่ 2  เป้าหมายที่ 3 
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 2.2.3  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์    ตั้งไว้  30,000  บาท 

        เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง ตั้งจ่าย
จากเงินรายได้ที่อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตกตั้งงบประมาณให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง  ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี  (พ.ศ.2559-2561)  กลยุทธ์ที่ 2  เป้าหมายที่ 3 

2.2.4  ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน    ตั้งไว้  30,000  บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง      

ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ที่อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตกตั้งงบประมาณให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง  ปรากฏใน
แผนพัฒนาการศึกษาสามปี  (พ.ศ.2559-2561)  กลยุทธ์ที่ 2  เป้าหมายที่ 3 

2.2.5  โครงการจัดซื้อโต๊ะท างาน     ตั้งไว้  16,000  บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะท างานส าหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนา 

เด็กเล็กบ้านบางผึ้ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ที่อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตกตั้งงบประมาณให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
บางผึ้ง  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  (พ.ศ.2559-2561)  กลยุทธ์ที่ 2  เป้าหมายที่ 3 

2.2.6  โครงการจัดซื้อเก้าอ้ีท างาน     ตั้งไว้  8,000  บาท 
        เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีท างานส าหรับครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์ พัฒนา 

เด็กเล็กบ้านบางผึ้ง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ที่อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตกตั้งงบประมาณให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
บางผึ้ง  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  (พ.ศ.2559-2561)  กลยุทธ์ที่ 2  เป้าหมายที่ 3 
 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก   
    สุขภาพชีวิตและสุขอนามัยให้เหมาะสมกับวัย  ตั้งไว้รวม  61,200  บาท  แยกเป็น 
    3.1  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมพัฒนาการ 
          เด็กปฐมวัย     ตั้งไว้รวม  61,200  บาท  แยกเป็น 
 3.1.1  โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนเสริมพัฒนาการเด็ก ตั้งไว้  61,200  บาท 
         เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนส าหรับนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง 
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก เพื่อตั้งงบประมาณให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
บางผึ้ง  ปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษาสามปี  (พ.ศ.2559-2561)  กลยุทธ์ที่ 5  เป้าหมายที่ 9 


