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คำนำ 

 

 แผนปฏิบัต ิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล ็กเทศบาลตำบลท่าช้าง              
สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชีสมา เป็นเอกสารที่จัดทำขึ้น     
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยคำนึงถึงสภาพปัจจุบัน 
ปัญหา สภาพแวดล้อม ทั้งปัจจัยภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือนำมาประเมินสถานภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
กำหนดทิศทาง และแนวทางการพัฒนา ซึ่งสาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณฉบับนี้ ประกอบด้วย
ส่วนสำคัญ ๔ ส่วน กล่าวคือ 

  ส่วนที่ ๑ คำแถลงประกอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

  ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

  ส่วนที่ ๓ รายละเอียดประกอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และ 

  ภาคผนวก 

 ผู ้จัดทำหวังว่าการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      
เทศบาลตำบลท่าช้าง ในครั้งนี้คงเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเป็นการเผยแพร่ข้อมูล
งบประมาณให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป 

 

 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง 

                                                                                        กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง 

  
 

 

 

 

 

 

 



 

- ง - 

สารบัญ 

 

เรื่อง                                                                                                                       หน้า 

 

ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง               ก 

เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕            ข 

คำนำ                   ค 

สารบัญ                   ง 
ส่วนที่ ๑ คำแถลงประกอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕           ๑  

ส่วนที่ ๒ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕            ๑๐ 

ส่วนที่ ๓ รายละเอียดประกอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕          ๑๕ 

ภาคผนวก                 ๓๒ 

 - แบบร่างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 

  สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง            ๓๓ 

- แบบร่างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  
  (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง)           ๓๘ 

- แบบร่างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  
  (การจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน 

  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง)            ๔๔ 

- แบบร่างโครงการการป้องกันเด็กจมน้ำ             ๔๙ 

- แบบร่างโครงการเฝ้าระวังไฟฟ้าช็อตในเด็กเล็ก            ๕๔ 

- แบบร่างโครงการซ้อมแผนอพยพและเพลิงไหม้ในสถานศึกษา          ๕๘ 

- แบบร่างโครงการขับขี่ปลอดภัยและการป้องกันเด็กติดรถ           ๖๒ 

- แบบร่างโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง            ๖๗ 

- แบบร่างโครงการบัณฑิตน้อย              ๗๒ 

- แบบลงทะเบียนการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง         ๗๖ 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง        ๗๘ 

- ภาพการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง         ๘๘ 

 



 

ส่วนที่ ๑ 

 

 

คำแถลงประกอบแผนปฏิบัติการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 

 

 

 

ของ 

 

 

 

 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง 
เทศบาลตำบลท่าช้าง 

ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จงัหวัดนครราชสีมา 



 

       แผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง 

       สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

 

- ๒ - 

คำแถลงแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
ประกอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 

 

เรียน ประธานกรรมการและกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง 

บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง จะได้เสนอร่างแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ต่อคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้     
คณะผู ้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง จึงขอแถลงให้ท่านประธานกรรมการและกรรมการ      
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้างทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการแนวนโยบาย
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้ 

 

๑. สถานะการคลัง  
   ๑.๑ งบประมาณรายจ่าย 

     ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ วันที ่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ สถานศึกษา มีสถานะ                    
ทางการเงิน ดังนี้  

 ๑.๑.๑ เงินฝากธนาคาร ทั้งส้ิน     จำนวน         -         บาท 

 ๑.๑.๒ เงินรายได้สะสม ทั้งส้ิน     จำนวน         -         บาท 

 ๑.๑.๓ รายการกันเงินไว้ จำนวน    -    โครงการ เป็นเงินทั้งส้ิน  จำนวน         -         บาท 
 

๒. การบริหารงบประมาณในปีท่ีผ่านมา (๒๕๖๓) และปีปัจจุบัน (๒๕๖๔) 
    ๒.๑ รายได้รับจริง ทั้งส้ิน      จำนวน   ๔๙๔,๖๒๐   บาท 

 และดำเนินการโอนเข้าบัญชีสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ทั้งส้ิน จำนวน   ๑๖๘,๑๒๐   บาท 

 ๒.๑.๑ รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้และ 

          เงินที่ได้รับจากเงินอุดหนุน    จำนวน   ๔๙๔,๖๒๐   บาท 

           ๑. เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณ  

       ให้สถานศึกษาจากเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง จำนวน    ๑๗,๘๐๐    บาท  
   แบ่งออกเป็น 

    - โครงการหนูน้อยสู่โลกกว้าง  จำนวน    ๑๗,๘๐๐    บาท 

      (ยังไม่ได้ดำเนินการโอนเข้าบัญชีสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔) 
    - โครงการบัณฑิตน้อย   จำนวน         -         บาท 

      (โครงการต้ังขึ้นใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕) 
    - โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ  จำนวน         -         บาท 

      (โครงการตั้งข้ึนใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕) 
 



 

       แผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง 

       สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

 

- ๓ - 

     - โครงการเฝ้าระวังไฟฟ้าช็อตในเด็กเล็ก จำนวน         -         บาท 

      (โครงการตั้งข้ึนใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕) 
- โครงการซ้อมแผนอพยพและเพลิงไหม้ จำนวน         -         บาท 

  ในสถานศึกษา 

        (โครงการตั้งข้ึนใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕) 
    - โครงการขับข่ีปลอดภัยและการป้องกัน จำนวน         -         บาท 

  เด็กติดรถ 

        (โครงการตั้งข้ึนใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕)  
 

๒. เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

      เพ่ือตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา    จำนวน   ๔๗๖,๘๒๐   บาท 

   แบ่งออกเป็น 

    - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 

      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  จำนวน   ๓๐๘,๗๐๐   บาท 

      (ยังไม่ได้ดำเนินการโอนเข้าบัญชีสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔) 
    - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่าย 

  ในการจัดการศึกษาสำหรับ 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  จำนวน   ๑๖๘,๑๒๐   บาท 

     แบ่งออกเป็น 

    - ค่าจัดการเรียนการสอน จำนวน   ๑๐๗,๑๐๐   บาท 

        - ค่าหนังสือเรียน  จำนวน    ๑๐,๘๐๐    บาท 

    - ค่าอุปกรณ์การเรียน จำนวน    ๑๐,๘๐๐    บาท 

         - ค่าเครื่องแบบนักเรียน  จำนวน    ๑๖,๒๐๐    บาท 

        - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน    ๒๓,๒๒๐    บาท 
 

๓. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ     จำนวน         -          บาท 

    ๓.๑ เงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  

     ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล   

     จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             จำนวน         -         บาท 
 

 ๒.๑.๒ รายได้ที่จัดหาเอง      จำนวน         -         บาท 

  ๑. เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษา    จำนวน         -         บาท 

  ๒. เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน  จำนวน         -         บาท 

  ๓. เงินที่ได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบำรุงการศึกษาหรือ 

      ค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน จำนวน         -         บาท 

 



 

       แผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง 

       สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

 

- ๔ - 

  ๔. เงินที่ได้จากการรับจ้าง การแสดง หรือกิจกรรม 

      หรือจากการจำหน่ายสิ่งของ    จำนวน         -         บาท 

  ๕. เงินที่ได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษา   จำนวน         -         บาท 

  ๖. เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา  จำนวน         -         บาท 
 

    ๒.๒ รายจ่ายจริง ทั้งส้ิน      จำนวน   ๓๒๕,๙๗๐  บาท
  ๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน   ๓๒๕,๙๗๐   บาท 

  ๑.๑ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 

      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)    จำนวน   ๑๗๗,๑๖๐   บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน   
  อัตรามื้อละ ๒๐ บาทต่อคน จำนวน ๒๔๕ วัน จำนวน   ๑๗๗,๑๖๐   บาท 

      (ยังไม่ได้ดำเนินการโอนเข้าบัญชีสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔) 
 

  ๑.๒ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 

      สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)   จำนวน   ๑๔๘,๘๑๐   บาท 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับเด็ก            
  อายุ ๒ - ๕ ปี อัตราคนละ ๑,๗๐๐ บาท/ปี จำนวน   ๑๐๗,๐๐๐   บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็กอายุ ๓ - ๕ ปี     
  อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี   จำนวน     ๗,๔๐๐      บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็ก 

  อายุ ๓ - ๕ ปี อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี  จำนวน     ๗,๔๐๐      บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็ก              
  อายุ ๓ - ๕ ปี อัตราคนละ ๓๐๐ บาท/ปี  จำนวน    ๑๑,๑๐๐    บาท 

- เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็ก         
  อายุ ๓ - ๕ ปี อัตราคนละ ๔๓๐ บาท/ปี   จำนวน    ๑๕,๙๑๐    บาท 
 

 ๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาดา้นความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน         -         บาท 

  ๒.๑ โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ   

        (โครงการตั้งข้ึนใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕)  จำนวน         -         บาท 

  ๒.๒ โครงการเฝ้าระวังไฟฟ้าช็อตในเด็กเล็ก  

        (โครงการตั้งขึ้นใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕)  จำนวน         -         บาท 

 

 

 

 

 



 

       แผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง 

       สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

 

- ๕ - 

๒.๓ โครงการซ้อมแผนอพยพและเพลิงไหม้ในสถานศึกษา       
      (โครงการตั้งข้ึนใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕)  จำนวน         -         บาท 

  ๒.๔ โครงการขับข่ีปลอดภัยและการป้องกันเด็กติดรถ  

          (โครงการตั้งข้ึนใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕)  จำนวน         -         บาท 
 

 ๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร จำนวน         -         บาท 

๓.๑ โครงการหนูน้อยสู่โลกกว้าง   

        (ยังไม่ได้ดำเนินการโอนเข้าบัญชีสถานศึกษา  
      ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔)    จำนวน         -         บาท 
 

 ๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุน จำนวน         -         บาท 

๔.๑ โครงการบัณฑิตน้อย    

        (โครงการตั้งข้ึนใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕)  จำนวน         -         บาท 

 

๒.๑ รายได้ 

 

 

 

 

รายได้ 
รับจริง 

ปี ๒๕๖๓ 

ประมาณการ 

ปี ๒๕๖๕ 
หมายเหตุ 

ก. รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้และ 
เงินที่ได้รับจากเงินอุดหนุน 

๑. เง ินที ่องค ์กรปกครองส ่วนท้องถิ ่นต ั ้งงบประมาณให้
สถานศึกษาจากเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง 
    ๑.๑ เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ  

    ๑.๒ เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการเฝ้าระวังไฟฟ้าช็อตในเด็กเล็ก 

    ๑.๓ เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการซ้อมแผนอพยพและเพลิงไหม้
ในสถานศึกษา 

    ๑.๔ เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการขับขี่ปลอดภัยและการป้องกัน
เด็กติดรถ 

    ๑.๕ เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการบัณฑิตน้อย 

(โครงการตั้งข้ึนใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕) 
    ๑.๖ เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการหนูน้อยสู่โลกกว้าง  

(ยังไม่ได้ดำเนินการโอนเข้าบัญชีสถานศึกษา ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔)  

 

- 
 

- 
- 
- 
 

- 
 

- 
- 
 

- 

 

๕๓๕,๑๒๕ 

 

๔๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

 

๕,๐๐๐ 

 

๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

 



 

       แผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง 

       สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

 

- ๖ - 

๒.๑ รายได้ (ต่อ) 

รายได้ 
รับจริง 

ปี ๒๕๖๓ 

ประมาณการ 

ปี ๒๕๖๕ 
หมายเหตุ 

๒. เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา 
    ๒ .๑ เง ินอ ุดหน ุนสำหร ับสน ับสน ุนอาหารกลางวัน           
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
    - เพื ่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน อัตรามื ้อละ ๒๑ บาท     
ต่อคน จำนวน ๒๔๕ วัน 

    ๒.๒ เงินอ ุดหน ุนสำหร ับสน ับสน ุนค ่าใช ้จ ่ายในการ             
จัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
    - เพ ื ่อจ ่ายเป ็นค ่าจ ัดการเร ียนการสอน สำหร ับเด็ก           
อายุ ๒ - ๕ ปี อัตราคนละ ๑,๗๐๐ บาท/ปี 
    - เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็กอายุ ๓ - ๕ ปี    
อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี 
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กอายุ ๓ - ๕ ปี 
อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี 
    - เพ ื ่อจ ่ายเป ็นค ่าเคร ื ่ องแบบน ักเร ียน สำหร ับเด็ก             
อายุ ๓ - ๕ ปี อัตราคนละ ๓๐๐ บาท/ปี 
    - เพื ่อจ ่ายเป ็นค่าก ิจกรรมพัฒนาผู ้ เร ียน สำหร ับเด็ก        
อายุ ๓ - ๕ ปี อัตราคนละ ๔๓๐ บาท/ปี 
(ตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที ่ส ุด ที ่ มท 
๐๘๑๖.๒/ว ๓๙๒๔ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ซักซ้อม
แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป
ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล)) 
๓. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

    ๓.๑ เงินโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ข. รายได้ที่จัดหาเอง 

๑. เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษา 

๒. เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 
 

- 
- 
- 
- 

 

๔๙๐,๑๒๕ 

 

๓๓๔,๔๒๕ 

 

๓๓๔,๔๒๕ 

 

๑๕๕,๗๐๐ 

 

๑๑๐,๕๐๐ 

 

๘,๐๐๐ 

 

๘,๐๐๐ 

 

๑๒,๐๐๐ 

 

๑๗,๒๐๐ 

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

๓๑,๐๐๐ 

๑,๐๐๐ 

๓๐,๐๐๐ 

 



 

       แผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง 

       สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

 

- ๗ - 

๒.๑ รายได้ (ต่อ) 

 

๒.๒  รายจ่ายตามยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ่ายจริง 

ปี ๒๕๖๓ 

งบประมาณ 

ปี ๒๕๖๕ 
หมายเหตุ 

๑. ยุทธศาสตร์ที่  ๑ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

    ๑.๑ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม การพัฒนาการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็กอายุ ๓ - ๕ ปี    
อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี 
     - เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กอายุ ๓ - ๕ 
ปี อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี 
     - เพ ื ่อจ ่ายเป ็นค ่าเคร ื ่องแบบนักเร ียน สำหร ับเด็ก             
อายุ ๓ - ๕ ปี อัตราคนละ ๓๐๐ บาท/ปี 
     - เพื ่อจ ่ายเป็นค่าก ิจกรรมพัฒนาผู ้เร ียน สำหรับเด็ก        
อายุ ๓ - ๕ ปี อัตราคนละ ๔๓๐ บาท/ปี 
(เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื ่อตั ้งงบประมาณให้สถานศึกษา ในส่วนของเงินอุดหนุน
สำหร ับสน ับสน ุนค ่าใช ้จ ่ายในการจ ัดการศ ึกษาสำหรับ         
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)) 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 

 

๔๙๐,๑๒๕ 

 

๔๕,๒๐๐ 

 

๘,๐๐๐ 

 

๘,๐๐๐ 

 

๑๒,๐๐๐ 

 

๑๗,๒๐๐ 

 

 

 

 

 

 

รายได้ 
รับจริง 

ปี ๒๕๖๓ 

ประมาณการ 

ปี ๒๕๖๕ 
หมายเหตุ 

๓. เงินที่ได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าเรียน
นอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๔. เงินที ่ได้จากการรับจ้าง การแสดง หรือกิจกรรม หรือ       
จากการจำหน่ายสิ่งของ 

๕. เงินที่ได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษา 

๖. เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา 

 

- 
 

- 
- 
- 

 

- 
 

- 
- 
- 

 

รวมรายได้ทั้งสิ้น (เฉพาะ ก) - ๕๓๕,๑๒๕  

รวมรายได้ทั้งสิ้น (ก + ข) - ๕๖๖,๑๒๕  



 

       แผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง 

       สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

 

- ๘ - 

๒.๒  รายจ่ายตามยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ่ายจริง 

ปี ๒๕๖๓ 

งบประมาณ 

ปี ๒๕๖๕ 
หมายเหตุ 

    ๑.๒ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม  การพัฒนาการ
บริหารงบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

     - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน อัตรามื้อละ ๒๑ บาท     
ต่อคน จำนวน ๒๔๕ วัน 

(เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื ่อตั ้งงบประมาณให้สถานศึกษา ในส่วนของเงินอุดหนุน
สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)) 
     - เพื ่อจ ่ายเป ็นค่าจ ัดการเร ียนการสอน สำหร ับเด็ก           
อายุ ๒ - ๕ ปี อัตราคนละ ๑,๗๐๐ บาท/ปี 
(เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื ่อตั ้งงบประมาณให้สถานศึกษา ในส่วนของเงินอุดหนุน
สำหร ับสน ับสน ุนค ่าใช ้จ ่ายในการจ ัดการศ ึกษาสำหรับ         
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)) 
 

๒. ยุทธศาสตร์ที่  ๒ การพัฒนาด้านความปลอดภัยของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

    ๒.๑ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม และพัฒนาด้าน
ความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ   

    -  เพื ่ อจ่ ายเป็นค่ า โครงการ เฝ้ าระวั ง ไฟฟ้าช ็ อตใน      
เด็กเล็ก 

    -  เพ ื ่ อ จ ่ า ย เป ็ นค ่ า โ คร งการซ ้ อมแผนอพยพและ     
เพลิงไหม้ในสถานศึกษา  

    -  เ พ ื ่ อ จ ่ า ย เ ป ็ น ค ่ า โ ค ร งก า ร ข ั บ ข ี ่ ป ล อดภ ั ย แ ล ะ         
การป้องกันเด็กติดรถ  

(เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา
จากเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง (โครงการ
ตั้งขึ้นใหม ่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕)) 

 

- 
 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 
 

- 
- 
 

- 
 

- 
 

- 

 

๔๔๔,๙๒๕ 

 

๓๓๔,๔๒๕ 

 

 

 

 

๑๑๐,๕๐๐ 

 

 

 

 

 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

 

๕,๐๐๐ 

 

๕,๐๐๐ 

 

๕,๐๐๐ 

 

 

 

 



 

       แผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง 

       สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

 

- ๙ - 

๒.๒  รายจ่ายตามยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
จ่ายจริง 

ปี ๒๕๖๓ 

งบประมาณ 

ปี ๒๕๖๕ 
หมายเหตุ 

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านวิชาการ และกิจกรรม
ตามหลักสูตร 

    ๓.๑ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม และพัฒนาด้าน
วิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร     
    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการหนูน้อยสู่โลกกว้าง  

(เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา
จากเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง (ยังไม่ได้
ดำเนินการโอนเข้าบัญชีสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔)
  

๔. ยุทธศาสตร์ที ่ ๔ การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมและ
ส่งเสริมสนับสนุน 

    ๔.๑ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม ให้ครอบครัว ชุมชน 
และภาคส่วนของสังคม มีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์พัฒนา   
เด็กเล็ก 

    - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการบัณฑิตน้อย 

(เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา
จากเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง (โครงการ
ตั้งขึ้นใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕))  
    ๔.๒ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม ให้ครอบครัว ชุมชน 
และภาคส่วนของสังคม ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

    ๔.๓ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนครอบครัว ชุมชน และภาคส่วน
ของสังคม 

 

- 
 

- 
- 
 

 

 

 

 

- 
 

 

- 
- 
 

 

 

 

- 
 

 

- 

 

๒๐,๐๐๐ 

 

๒๐,๐๐๐ 

๒๐,๐๐๐ 

 

 

 

 

 

๕,๐๐๐ 

 

 

๕,๐๐๐ 

๕,๐๐๐ 

 

 

 

 

- 
 

 

- 

 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น (บาท) - ๕๓๕,๑๒๕  

 



ส่วนที่ ๒ 

 

 

แผนปฏิบัติการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 

 

 

 

ของ 

 

 

 

 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง 
เทศบาลตำบลท่าช้าง 

ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 



       แผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง 

       สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

 

- ๑๑ - 

บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลตำบลท่าช้าง เทศบาลตำบลท่าช้าง 

ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

หลักการ 

 

รายจ่ายท้ังสิ้น         ยอดรวม     ๕๓๕,๑๒๕    บาท 
 

แยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา ได้ดังนี้ 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

๑.๑ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม การพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

        ยอดรวม      ๔๕,๒๐๐      บาท 

๑.๒ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม การพัฒนาการบริหารงบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

        ยอดรวม     ๔๔๔,๙๒๕     บาท 

 

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

     ๒.๑ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม และพัฒนาด้านความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

          ยอดรวม      ๒๐,๐๐๐      บาท 

 

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร  

     ๓.๑ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม และพัฒนาด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 

         ยอดรวม      ๒๐,๐๐๐      บาท 
 

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุน  

     ๔.๑ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม ให้ครอบครัว ชุมชน และภาคส่วนของสังคม มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       ยอดรวม       ๕,๐๐๐       บาท 

    ๔.๒ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม ให้ครอบครัว ชุมชน และภาคส่วนของสังคม ส่งเสริมสนับสนุน        
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       ยอดรวม           -           บาท 

๔.๓ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนครอบครัว 
ชุมชน และภาคส่วนของสังคม       ยอดรวม           -           บาท 

 

 

 

 



       แผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง 

       สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

 

- ๑๒ - 

เหตุผล 

 

เพื ่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของเทศบาล คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ         
คณะผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จึงเสนอร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพ่ือให้คณะกรรมการ
บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       แผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง 

       สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

 

- ๑๓ - 

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลตำบลท่าช้าง เทศบาลตำบลท่าช้าง 

ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

 โดยที่เป็นการสมควรจึงทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ อาศัยอำนาจ ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ 
หมวด ๓ ข้อ ๑๑ จึงจ ัดทำแผนปฏิบัต ิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขึ ้นไว ้ โดยความเห็นชอบ                
ของคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง เทศบาลตำบลท่าช้าง ดังนี้ 
 ข้อ ๑ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณนี้ เรียกว่า แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 ข้อ ๒ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงินทั้งส้ิน   ๕๓๕,๑๒๕   บาท  
 

โดยแยกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ได้ดังนี้ 
๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

๑.๑ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม การพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

        ยอดรวม      ๔๕,๒๐๐      บาท 

๑.๒ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม การพัฒนาการบริหารงบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

        ยอดรวม     ๔๔๔,๙๒๕     บาท 

 

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

     ๒.๑ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม และพัฒนาด้านความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

         ยอดรวม      ๒๐,๐๐๐      บาท 

 

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร  

     ๓.๑ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม และพัฒนาด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 

         ยอดรวม      ๒๐,๐๐๐      บาท 
 

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุน 

     ๔.๑ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม ให้ครอบครัว ชุมชน และภาคส่วนของสังคม มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       ยอดรวม       ๕,๐๐๐       บาท 

    ๔.๒ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม ให้ครอบครัว ชุมชน และภาคส่วนของสังคม ส่งเสริมสนับสนุน        
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       ยอดรวม           -           บาท 



       แผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง 

       สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

 

- ๑๔ - 

๔.๓ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุนครอบครัว 
ชุมชน และภาคส่วนของสังคม       ยอดรวม           -           บาท 

 

ข้อ ๔ การเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   
ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ 

 

 

 

 

(ลงชื่อ) 
    (นายอาทิตย์  พีระรัตนจินดา) 

                                                                                   หัวหน้าสถานศึกษา 

                                                                       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง 

                                                                                



ส่วนที่ ๓ 

 

 

รายละเอียดประกอบแผนปฏิบัติการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 

 

 

ของ 

 

 

 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง 

เทศบาลตำบลท่าช้าง 

ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

 

- ประมาณการรายได้ของสถานศึกษา 

- รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 

- รายละเอียดรายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 



       แผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง 

       สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

 

- ๑๖ - 

ประมาณการรายได้ของสถานศึกษา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลตำบลท่าช้าง เทศบาลตำบลท่าช้าง 

ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

ประมาณการรายได้ รวมทั้งสิ้น    ๕๖๖,๑๒๕    บาท 

 

ก. รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้และเงินที่ได้รับจากเงินอุดหนุน 

 ๑. เงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาจากเงินรายได้ขององค์กรปกครอง       
ส่วนท้องถิ่นเอง จำนวน    ๔๕,๐๐๐    บาท คำชี้แจง ประมาณการตั้งไว้    -    ปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย 

  ๑.๑ เง ินโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ จำนวน    ๕,๐๐๐    บาท คำชี ้แจง ประมาณการ                 
ตั้งไว้    -    ปีที่ผ่านมา เนื่องจาก เป็นโครงการตั้งขึ้นใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 

  ๑.๒ เงินโครงการเฝ้าระวังไฟฟ้าช็อตในเด็กเล็ก จำนวน    ๕,๐๐๐    บาท คำชี้แจง ประมาณการ   
ตั้งไว้    -    ปีที่ผ่านมา เนื่องจาก เป็นโครงการตั้งขึ้นใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 

  ๑.๓ เงินโครงการซ้อมแผนอพยพและเพลิงไหม้ในสถานศึกษา จำนวน    ๕,๐๐๐    บาท คำชี้แจง 
ประมาณการตั้งไว้    -    ปีที่ผ่านมา เนื่องจาก เป็นโครงการตั้งขึ้นใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 

  ๑.๔ เงินโครงการขับขี่ปลอดภัยและป้องกันเด็กติดรถ จำนวน    ๕,๐๐๐    บาท คำชี ้แจง 
ประมาณการตั้งไว้    -    ปีที่ผ่านมา เนื่องจาก เป็นโครงการตั้งขึ้นใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 

  ๑.๕ เงินโครงการบัณฑิตน้อย จำนวน    ๕,๐๐๐    บาท คำชี ้แจง ประมาณการตั ้งไว้    -    ปีที ่ผ่านมา       
เนื่องจาก เป็นโครงการตั้งขึ้นใหม่ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

  ๑.๖ เงินโครงการหนูน้อยสู ่โลกกว้าง จำนวน    ๒๐,๐๐๐    บาท คำชี ้แจง ประมาณการ             
ตั้งไว้    เท่า    ปีที่ผ่านมา 

 

๒. เงินอุดหนุนทั ่วไปที ่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  เพื ่อตั ้งงบประมาณให้สถานศึกษา      
จำนวน    ๔๙๐,๑๒๕    บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้ น้อยกว่า ปีที่ผ่านมา เนื่องจาก เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา     
เด็กเล็กมีจำนวนน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย 

      ๒.๑ เงินค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อัตรามื้อละ ๒๑ บาท/คน       
จำนวน ๒๔๕ วัน จำนวน    ๓๓๔,๔๒๕    บาท คำชี ้แจง ประมาณการไว้ น้อยกว่า ปีที ่ผ่านมา เนื ่องจาก             
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจำนวนน้อยกว่าปีที่ผ่านมา 

 



       แผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง 

       สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

 

- ๑๗ - 

๒.๒ เงินค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ ๒ - ๕ ปี อัตราคนละ  
๑,๗๐๐ บาท/ปี จำนวน    ๑๑๐,๕๐๐    บาท คำชี ้แจง ประมาณการไว้ น้อยกว่า ปีที ่ผ ่านมา เนื ่องจาก             
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจำนวนน้อยกว่าปีที่ผ่านมา 
 

  ๒.๓ เงินค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ ๓ - ๕ ปี อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี 
จำนวน    ๘,๐๐๐    บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้ น้อยกว่า ปีที่ผ่านมา เนื่องจาก เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีจำนวนน้อยกว่าปีที่ผ่านมา 
 

  ๒.๔ เงินค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ ๓ - ๕ ปี อัตราคนละ 
๒๐๐ บาท/ปี จำนวน    ๘,๐๐๐    บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้ น้อยกว่า ปีที่ผ่านมา เนื่องจาก เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีจำนวนน้อยกว่าปีที่ผ่านมา 
 

  ๒.๕ เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ ๓ - ๕ ปี อัตราคนละ 
๓๐๐ บาท/ปี จำนวน    ๑๒,๐๐๐    บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้ น้อยกว่า ปีที่ผ่านมา เนื่องจาก เด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจำนวนน้อยกว่าปีที่ผ่านมา 

 

 ๒.๖ เงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ ๓ - ๕ ปี อัตรา    
คนละ ๔๓๐ บาท/ปี จำนวน    ๑๗,๒๐๐    บาท คำชี ้แจง ประมาณการไว้ น้อยกว่า ปีที ่ผ่านมา เนื ่องจาก           
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจำนวนน้อยกว่าปีที่ผ่านมา 
 

ข. รายได้ที่จัดหาเอง 

๑. เงินที่มีผู้อุทิศให้แก่สถานศึกษา จำนวน    ๑,๐๐๐    บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้    -    ปีที่ผ่านมา  
๒. เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน จำนวน    ๓๐,๐๐๐    บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้    เท่า    ปีที่ผ่านมา 

๓. เงินที ่ได้จากการเรียกเก็บเป็นค่าบำรุงการศึกษาหรือค่าเรียนนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐาน จำนวน    -    บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้    -    ปีที่ผ่านมา 

๔. เงินที่ได้จากการรับจ้าง การแสดง หรือกิจกรรม หรือจากการจำหน่ายสิ่งของ จำนวน    -    บาท          

คำชี้แจง ประมาณการไว้    -    ปีที่ผ่านมา 

๕. เงินที่ได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษา จำนวน    -    บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้    -    ปีที่ผ่านมา 

๖. เงินดอกผลที่เกิดจากเงินรายได้สถานศึกษา จำนวน    -    บาท คำชี้แจง ประมาณการไว้    -    ปีที่ผ่านมา 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



       แผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง 

       สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

 

- ๑๘ - 

รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 
ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลตำบลท่าช้าง เทศบาลบาลตำบลท่าช้าง 

ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

 

รายจ่ายตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษา 
 

๑. ยุทธศาสตร์ 
๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

๒. แนวทางการพัฒนา 

๒.๑ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม การพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๓. แผนงาน/งาน 

 ๓.๑ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

๔. วัตถุประสงค์ 

 ๔.๑ เพื่อเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล     
ตำบลท่าช้าง 

๕. งานที่ทำ 

 ๕.๑ จัดทำโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง 

๖. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 ๖.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง 
 

โครงการ/กิจกรรม 
จ่ายจริง  
ปี ๒๕๖๓ 

ประมาณการ  
ปี ๒๕๖๕ 

หมายเหตุ 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง 

   - เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็กอายุ 
๓ - ๕ ปี อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็ก
อายุ ๓ - ๕ ปี อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับ
เด็กอายุ ๓ - ๕ ปี อัตราคนละ ๓๐๐ บาท/ปี 

 

 

 

- 
 

- 
 

- 

 

 

 

๘,๐๐๐ 

 

๘,๐๐๐ 

 

๑๒,๐๐๐ 

 

 

 



       แผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง 

       สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

 

- ๑๙ - 

โครงการ/กิจกรรม 
จ่ายจริง  
ปี ๒๕๖๓ 

ประมาณการ  
ปี ๒๕๖๕ 

หมายเหตุ 

   - เพื่อจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับ
เด็กอายุ ๓ - ๕ ปี อัตราคนละ ๔๓๐ บาท/ปี 

 

- 

 

๑๗,๒๐๐ 

 

รวมรายจ่าย - ๔๕,๒๐๐  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       แผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง 

       สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

 

- ๒๐ - 

รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลตำบลท่าช้าง เทศบาลบาลตำบลท่าช้าง 

ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

 

รายจ่ายตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษา 
 

๑. ยุทธศาสตร์ 
๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

๒. แนวทางการพัฒนา 

๒.๑ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม การพัฒนาการบริหารงบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๓. แผนงาน/งาน 

 ๓.๑ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

๔. วัตถุประสงค์ 

 ๔.๑ เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 

๔.๒ เพื่อให้ผู ้เรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน มีคุณค่า        
ทางโภชนาการ อันจะช่วยให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีภูมิต้านทานโรค  

๔.๓ เพ่ือให้ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ ส่งเสริมพัฒนาการในด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา 

๔.๔ เพื่อให้ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุข
กำหนด 

๕. งานที่ทำ 

 ๕.๑ จัดทำโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลท่าช้าง) 
๖. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 ๖.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



       แผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง 

       สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

 

- ๒๑ - 

โครงการ/กิจกรรม 
จ่ายจริง  
ปี ๒๕๖๓ 

ประมาณการ  
ปี ๒๕๖๕ 

หมายเหตุ 

โครงการสน ับสน ุนค ่ า ใช ้ จ ่ ายการบร ิหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลท่าช้าง)  
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน อัตรามื้อละ 
๒๑ บาทต่อคน จำนวน ๒๔๕ วัน 

 

 

 

 

- 

 
 

 

 

 

๓๓๔,๔๒๕ 

 

รวมรายจ่าย - ๓๓๔,๔๒๕  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       แผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง 

       สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

 

- ๒๒ - 

รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลตำบลท่าช้าง เทศบาลบาลตำบลท่าช้าง 

ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

 

รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
 

๑. ยุทธศาสตร์ 
๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

๒. แนวทางการพัฒนา 

๒.๑ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม การพัฒนาการบริหารงบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๓. แผนงาน/งาน 

 ๓.๑ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

๔. วัตถุประสงค์ 

 ๔.๑ เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้างได้มีสื ่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน               
ที่เหมาะสม มีคุณภาพ และมาตรฐานที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐ 

๔.๒ เพ่ือเสริมสร้างความพร้อมและความเข้าใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน 

๕. งานที่ทำ 

 ๕.๑ จัดทำโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (การจัดซื้อจัดหาส่ือการเรียนรู้และอุปกรณ์
การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง) 
๖. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 ๖.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง 
 

โครงการ/กิจกรรม 
จ่ายจริง  
ปี ๒๕๖๓ 

ประมาณการ  
ปี ๒๕๖๕ 

หมายเหตุ 

โครงการสน ับสน ุนค ่ า ใช ้ จ ่ ายการบร ิหาร
สถานศึกษา (การจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และ
อุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลท่าช้าง) 
   - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับ
เด็กอายุ ๒ - ๕ ปี อัตราคนละ ๑,๗๐๐ บาท/ปี 

 

 

 

 

 

- 

 
 

 

 

 

 

๑๑๐,๕๐๐ 

 

รวมรายจ่าย - ๑๑๐,๕๐๐  

 



       แผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง 

       สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

 

- ๒๓ - 

รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลตำบลท่าช้าง เทศบาลบาลตำบลท่าช้าง 

ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

 

รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
 

๑. ยุทธศาสตร์ 
๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาด้านความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๒. แนวทางการพัฒนา 

๒.๑ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม และพัฒนาด้านความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๓. แผนงาน/งาน 

 ๓.๑ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

๔. วัตถุประสงค์ 

 ๔.๑ เพ่ือเป็นการป้องกันและการเฝ้าระวังปัญหาเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำ 

 ๔.๒ เพ่ือให้ผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง มีทักษะการว่ายน้ำ และสามารถช่วยเหลือ
ตนเองหากเกิดเหตุการณ์จมน้ำ 

๕. งานที่ทำ 

 ๕.๑ จัดทำโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ 

๖. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 ๖.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง 
 

โครงการ/กิจกรรม 
จ่ายจริง  
ปี ๒๕๖๓ 

ประมาณการ  
ปี ๒๕๖๕ 

หมายเหตุ 

โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ - ๕,๐๐๐ โครงการตั ้งขึ ้นใหม่ 
ป ีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ 

รวมรายจ่าย - ๕,๐๐๐  

 

 

 

 

 

 

 



       แผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง 

       สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

 

- ๒๔ - 

รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลตำบลท่าช้าง เทศบาลบาลตำบลท่าช้าง 

ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

 

รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
 

๑. ยุทธศาสตร์ 
๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาด้านความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๒. แนวทางการพัฒนา 

๒.๑ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม และพัฒนาด้านความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๓. แผนงาน/งาน 

 ๓.๑ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

๔. วัตถุประสงค์ 

 ๔.๑ เพ่ือเป็นการป้องกันและการเฝ้าระวังปัญหาเด็กเสียชีวิตจากไฟฟ้าช็อต 

 ๔.๒ เพื่อให้ผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง มีทักษะ และสามารถช่วยเหลือตนเอง    
หากเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าช็อต 

๕. งานที่ทำ 

 ๕.๑ จัดทำโครงการเฝ้าระวังไฟฟ้าช็อตในเด็กเล็ก 

๖. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 ๖.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง 
 

โครงการ/กิจกรรม 
จ่ายจริง  
ปี ๒๕๖๓ 

ประมาณการ  
ปี ๒๕๖๕ 

หมายเหตุ 

โครงการเฝ้าระวังไฟฟ้าช็อตในเด็กเล็ก - ๕,๐๐๐ โครงการตั ้งขึ ้นใหม่ 
ป ีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ 

รวมรายจ่าย - ๕,๐๐๐  

 

 

 

 

 

 

 



       แผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง 

       สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

 

- ๒๕ - 

รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลตำบลท่าช้าง เทศบาลบาลตำบลท่าช้าง 

ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

 

รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
 

๑. ยุทธศาสตร์ 
๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาด้านความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๒. แนวทางการพัฒนา 

๒.๑ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม และพัฒนาด้านความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๓. แผนงาน/งาน 

 ๓.๑ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

๔. วัตถุประสงค์ 

 ๔.๑ เพ่ือเป็นการป้องกันและการเฝ้าระวังปัญหาการเกิดเพลิงไหม้ในสถานศึกษา 

 ๔.๒ เพื ่อให้ผู ้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง มีทักษะสามารถช่วยเหลือตนเอง           
หากเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ 
๕. งานที่ทำ 

 ๕.๑ จัดทำโครงการซ้อมแผนอพยพและเพลิงไหม้ในสถานศึกษา 

๖. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 ๖.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง 
 

โครงการ/กิจกรรม 
จ่ายจริง  
ปี ๒๕๖๓ 

ประมาณการ  
ปี ๒๕๖๕ 

หมายเหตุ 

โ คร งการซ ้ อมแผนอพยพและ เพล ิ ง ไ หม้                
ในสถานศึกษา 

- ๕,๐๐๐ โครงการตั ้งขึ ้นใหม่ 
ป ีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ 

รวมรายจ่าย - ๕,๐๐๐  

 

 

 

 

 

 

 



       แผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง 

       สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

 

- ๒๖ - 

รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลตำบลท่าช้าง เทศบาลบาลตำบลท่าช้าง 

ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

 

รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
 

๑. ยุทธศาสตร์ 
๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาด้านความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๒. แนวทางการพัฒนา 

๒.๑ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม และพัฒนาด้านความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๓. แผนงาน/งาน 

 ๓.๑ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

๔. วัตถุประสงค์ 

 ๔.๑ เพ่ือเป็นการป้องกันและการเฝ้าระวังปัญหาในเรื่องการขับขี่และการติดรถของเด็ก 

 ๔.๒ เพื ่อให้ผู ้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง มีทักษะสามารถช่วยเหลือตนเอง           
หากเกิดเหตุการณ์ติดในรถ 

๕. งานที่ทำ 

 ๕.๑ จัดทำโครงการขับขี่ปลอดภัยและการป้องกันเด็กติดรถ 

๖. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 ๖.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง 
 

โครงการ/กิจกรรม 
จ่ายจริง  
ปี ๒๕๖๓ 

ประมาณการ  
ปี ๒๕๖๕ 

หมายเหตุ 

โครงการขับขี่ปลอดภัยและการป้องกันเด็กติดรถ - ๕,๐๐๐ โครงการตั ้งขึ ้นใหม่ 
ป ีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ 

รวมรายจ่าย - ๕,๐๐๐  

 

 

 

 

 

 

 



       แผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง 

       สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

 

- ๒๗ - 

รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลตำบลท่าช้าง เทศบาลบาลตำบลท่าช้าง 

ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

 

รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
 

๑. ยุทธศาสตร์ 
๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 

๒. แนวทางการพัฒนา 

๒.๑ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม และพัฒนาด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร     
๓. แผนงาน/งาน 

 ๓.๑ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

๔. วัตถุประสงค์ 

 ๔.๑ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยรู้จักคิดวิเคราะห์จากการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง 

 ๔.๒ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้เปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

 ๔.๓ เพ่ือให้เด็กปฐมวัยรู้จักอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

 ๔.๔ เพ่ือให้เด็กปฐมวัยนำความรู้และประสบการณ์ท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

 ๔.๕ เพ่ือให้ผู้ปกครองได้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้างจัดขึ้น 

๕. งานที่ทำ 

 ๕.๑ จัดทำโครงการหนูน้อยสู่โลกกว้าง 

๖. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 ๖.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง 
 

โครงการ/กิจกรรม 
จ่ายจริง  
ปี ๒๕๖๓ 

ประมาณการ  
ปี ๒๕๖๕ 

หมายเหตุ 

โครงการหนูน้อยสู่โลกกว้าง - ๒๐,๐๐๐  

รวมรายจ่าย - ๒๐,๐๐๐  

 

 

 

 

 

 

 



       แผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง 

       สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

 

- ๒๘ - 

รายละเอียดรายจ่ายของสถานศึกษา 

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลตำบลท่าช้าง เทศบาลบาลตำบลท่าช้าง 

ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

 

รายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
 

๑. ยุทธศาสตร์ 
๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุน 

๒. แนวทางการพัฒนา 

๒.๑ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม ให้ครอบครัว ชุมชน และภาคส่วนของสังคม มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

๓. แผนงาน/งาน 

 ๓.๑ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

๔. วัตถุประสงค์ 

 ๔.๑ เพ่ือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้เด็กเล็ก เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 

๔.๒ เพ่ือให้ผู้ปกครองเด็กเล็กเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของบุตรหลาน 

  ๔.๓ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง 

๔.๔ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคี ระหว่างครู ผู้ปกครอง พ่อแม่ ชุมชน และเทศบาล 

๕. งานที่ทำ 

 ๕.๑ จัดทำโครงการบัณฑิตน้อย 

๖. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

 ๖.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง 
 

โครงการ/กิจกรรม 
จ่ายจริง  
ปี ๒๕๖๓ 

ประมาณการ  
ปี ๒๕๖๕ 

หมายเหตุ 

โครงการบัณฑิตน้อย - ๕,๐๐๐ โครงการตั ้งขึ ้นใหม่ 
ป ีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ 

รวมรายจ่าย - ๕,๐๐๐  

 

 



       แผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง 

       สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

 

- ๒๙ - 

รายละเอียดรายจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลตำบลท่าช้าง เทศบาลตำบลท่าช้าง 

ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

 

รายละเอียดรายจ่ายตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
 

 

รายจ่าย ท้ังสิ้น        ตั้งไว้รวม   ๕๓๕,๑๒๕   บาท แยกเป็น 
 

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    
ตั้งไว้รวม   ๔๙๐,๑๒๕   บาท แยกเป็น 

๑.๑ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม การพัฒนาการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

        ตั้งไว้รวม    ๔๕,๒๐๐    บาท แยกเป็น 

   ๑.๑.๑ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลท่าช้าง         ตั้งไว้      ๔๕,๒๐๐     บาท 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเป็นค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็กอายุ ๓ - ๕ ปี อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี 
          ตั้งไว้      ๘,๐๐๐      บาท 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กอายุ ๓ - ๕ ปี อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี 
ตั้งไว้      ๘,๐๐๐      บาท 

      - เพ่ือจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็กอายุ ๓ - ๕ ปี อัตราคนละ ๓๐๐ บาท/ปี 
ตั้งไว้      ๑๒,๐๐๐      บาท 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กอายุ ๓ - ๕ ปี อัตราคนละ ๔๓๐ บาท/ปี 
ตั้งไว้      ๑๗,๒๐๐      บาท 
 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั ่วไปที ่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น เพื ่อตั ้งงบประมาณให้สถานศึกษา           
(ตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๙๒๔ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔         
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) และปรากฏ   
ในแผนพัฒนาการศึกษา (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
 

  ๑.๒ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม การพัฒนาการบริหารงบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

        ตั้งไว้รวม    ๔๔๔,๙๒๕    บาท แยกเป็น 

   ๑.๒.๑ โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลท่าช้าง)                                  



       แผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง 

       สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

 

- ๓๐ - 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน อัตรามื้อละ ๒๑ บาทต่อคน จำนวน ๒๔๕ วัน 

ตั้งไว้     ๓๓๔,๔๒๕    บาท 
 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั ่วไปที ่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น เพื ่อตั ้งงบประมาณให้สถานศึกษา           
(ตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๙๒๔ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔         
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  และปรากฏ   
ในแผนพัฒนาการศึกษา (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
 

๑.๒.๒ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (การจัดซื้อจัดหาส่ือ 

การเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง)     

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับเด็กอายุ ๒ - ๕ ปี อัตราคนละ ๑,๗๐๐ บาท/ปี 
          ตั้งไว้     ๑๑๐,๕๐๐    บาท 
 

ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั ่วไปที ่รัฐจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น เพื ่อตั ้งงบประมาณให้สถานศึกษา           
(ตามหนังสือหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๙๒๔ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔         
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่ วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เฉพาะเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล)  และปรากฏ   
ในแผนพัฒนาการศึกษา (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
 

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาด้านความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ตั้งไว้รวม    ๒๐,๐๐๐    บาท แยกเป็น 

  ๒.๑ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม และพัฒนาด้านความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ตั้งไว้รวม    ๒๐,๐๐๐    บาท แยกเป็น 

   ๒.๑.๑ โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ     

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการป้องกันเด็กจมน้ำ   ตั้งไว้      ๕,๐๐๐     บาท 
 

   ๒.๑.๒ โครงการเฝ้าระวังไฟฟ้าช็อตในเด็กเล็ก 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการเฝ้าระวังไฟฟ้าช็อตในเด็กเล็ก ตั้งไว้      ๕,๐๐๐     บาท 
 

   ๒.๑.๓ โครงการซ้อมแผนอพยพและเพลิงไหม้ในสถานศึกษา 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการซ้อมแผนอพยพและเพลิงไหม้ในสถานศึกษา ตั้งไว้      ๕,๐๐๐     บาท 
 

   ๒.๑.๔ โครงการขับขี่ปลอดภัยและการป้องกันเด็กติดรถ 

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการขับขี่ปลอดภัยและการป้องกันเด็กติดรถ ตั้งไว้      ๕,๐๐๐     บาท 
 

ตั้งจ่ายจากเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาจากเงินรายได้ขององค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่นเอง และปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  



       แผนปฏิบตัิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง 

       สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลมิพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

 

- ๓๑ - 

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร  

ตั้งไว้รวม    ๒๐,๐๐๐    บาท แยกเป็น 

  ๓.๑ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม และพัฒนาด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร     
ตั้งไว้รวม    ๒๐,๐๐๐    บาท แยกเป็น 

   ๓.๑.๑ โครงการหนูน้อยสู่โลกกว้าง 
   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการหนูน้อยสู่โลกกว้าง  ตั้งไว้     ๒๐,๐๐๐    บาท 
 

ตั้งจ่ายจากเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาจากเงินรายได้ขององค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่นเอง และปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
 

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุน 

ตั้งไว้รวม     ๕,๐๐๐     บาท แยกเป็น 

  ๔.๑ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม ให้ครอบครัว ชุมชน และภาคส่วนของสังคม มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     ตั้งไว้รวม     ๕,๐๐๐     บาท แยกเป็น 

   ๔.๑.๑ โครงการบัณฑิตน้อย  

   - เพ่ือจ่ายเป็นค่าโครงการบัณฑิตน้อย   ตั้งไว้       ๕,๐๐๐      บาท 
 

ตั้งจ่ายจากเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาจากเงินรายได้ขององค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่นเอง และปรากฏในแผนพัฒนาการศึกษา (๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
  

 

 

 

 

 



 

 
 

ภาคผนวก 
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แบบร่างโครงการ ประกอบแผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง 
********************************* 

ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย       :   มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น :   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ :   ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลท่าช้าง                  
    ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง  
:   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

แนวทางการพัฒนา :   แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม การพัฒนาการบรหิารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

แผนงาน/งาน :   แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง 

 

๒. หลักการและเหตุผล 

  ตามที่ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ                  
จังหวัดนครราชสีมา ได้รับเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่ าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา      
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใช้ในการจัดโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลท่าช้าง ให้แก่ผู้เรียน (อายุ ๓ - ๕ ปี) ซึ่งมีรายละเอียด ประกอบด้วย ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์        
การเรียน ค่าหนังสือเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยรายละเอียดการอุดหนุนเป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๙๒๔ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

 ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง          
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง ได้ตระหนักและได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง ขึ้น  
 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพ่ือเป็นการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง        
 

๔. เป้าหมาย 

 ๔.๑ ผู ้เร ียนตามเกณฑ์กำหนดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้างได้ร ับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย              
ในการจัดการศึกษา  
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๕. วิธีการ/ขั้นตอน 
 

วิธีการ/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
   ๑. เขียนโครงการ 
   ๒. เสนอโครงการ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
   ๓. จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ฯ 

   ๔. จัดทำหนังสือเชิญผู้ปกครองฯ 

   ๕. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
หนังสือเรียนฯ 

   ๖. ดำเน ินการจ ัดประช ุมคณะกรรมการ        
คัดเลือกหนังสือเรียนฯ เพื่อให้ความเห็นชอบใน
การจัดซื้อจัดหาหนังสือเรียน 

   ๗. ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาคร ัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และท ี ่แก ้ ไขเพ ิ ่ ม เติม         
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔ 

   ๗. จัดทำเครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

 

เมษายน ๒๕๖๕ 

 

- 
 

-  ศ ูนย ์พ ัฒนาเด็ก
เล ็กเทศบาลตำบล      
ท่าช้าง 

ขั้นดำเนินการ (DO) 

   ๑. ดำเนินการจ ัดซื ้อจ ัดจ ้างหนังส ือเร ียน      
ตามโครงการสน ับสน ุนค ่ า ใช ้ จ ่ าย ในการ            
จัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลท่าช้าง 

   ๒. ดำเน ินการจ ัดสรรเง ินอ ุดหน ุนให ้กับ
ผู ้ปกครอง ในส่วนของค่าเครื ่องแบบนักเรียน 
และค่าอุปกรณ์การเรียน 

   ๓. ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 

 

เมษายน ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 

 

มิถุนายน ๒๕๖๕ 

 

๘,๐๐๐ บาท 

 

 

 

๒๐,๐๐๐ บาท 

 

 

๑๗,๒๐๐ บาท 

 

-  ศ ูนย ์พ ัฒนาเด็ก
เล ็กเทศบาลตำบล      
ท่าช้าง 

ขั้นการตรวจสอบประเมินผล (CHECK) 
   ๑. รวบรวมข้อมูลที ่ได ้จากเครื ่องม ือการ
ติดตามและประเมินผล 

 

กันยายน ๒๕๖๕ 

 

- 
 

-  ศ ูนย ์พ ัฒนาเด็ก
เล ็กเทศบาลตำบล      
ท่าช้าง 
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๕. วิธีการ/ขั้นตอน (ต่อ) 
 

วิธีการ/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นปรับปรุง/แก้ไข (ACTION) 
   ๑. หลังเสร็จสิ ้นการจัดโครงการสนับสนุน
ค ่าใช ้จ ่ายในการจ ัดการศ ึกษาสำหร ับศูนย์      
พัฒนาเด ็กเล ็กเทศบาลตำบลท่าช ้าง  นำผล      
การดำเน ินงาน จ ุดเด ่น จ ุดพ ัฒนา ป ัญหา 
อุปสรรค ประชุมวิเคราะห์ 
   ๒. สรุปรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงาน     
การจัดโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลท่าช้าง ให้นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง 
ทราบ 

 

กันยายน ๒๕๖๕ 

 

- 
 

-  ศ ูนย ์พ ัฒนาเด็ก
เล ็กเทศบาลตำบล      
ท่าช้าง 

 

๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๖.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ    
จังหวัดนครราชสีมา 
 

๗. สถานที่ดำเนินการ 
 ๗.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ    
จังหวัดนครราชสีมา 
 

๘. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๘.๑ เมษายน - กันยายน ๒๕๖๕ 
 

๙. งบประมาณ 

 ๙.๑ เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย     
หมวดอ่ืน ๆ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง งบประมาณตั้งไว้ 
๔๕,๒๐๐.- บาท (สี ่หมื ่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) เพื ่อเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ให้แก่ผู ้เร ียน (อายุ ๓ - ๕ ปี)                     
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง จำนวน ๔๐ คน โดยเบิกจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด           
ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๙๒๔ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีรายละเอียด ดังนี้ 

๑. ค่าหนังสือเรียน    อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี  เป็นจำนวนเงิน ๘,๐๐๐ บาท 

 ๒. ค่าอุปกรณ์การเรียน   อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี  เป็นจำนวนเงิน ๘,๐๐๐ บาท 
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๓. ค่าเครื่องแบบนักเรียน   อัตราคนละ ๓๐๐ บาท/ปี          เป็นจำนวนเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท 

 ๔. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อัตราคนละ ๔๓๐ บาท/ปี  เป็นจำนวนเงิน ๑๗,๒๐๐ บาท 
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑๐.๑ ผู ้เรียนตามเกณฑ์กำหนดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้างได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย              
ในการจัดการศึกษา 

๑๐.๒ ลดภาระค่าใช่จ่ายในส่วนของค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาให้แก่ผู้ปกครอง  
๑๐.๓ การจัดโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง       

ไปเป็นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒  ในมาตรา ๑๐          
ที่ได้กำหนดไว้ว่า การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมิสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า     
สิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
 

๑๑. ตัวช้ีวัด 

 ๑๑.๑ เชิงปริมาณ 

  ๑๑.๑.๑ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลท่าช้าง เป็นผู้เรียน (อายุ ๓ - ๕ ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง จำนวนทั้งสิ้น ๔๐ คน        
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 ๑๑.๒ เชิงคุณภาพ 

  ๑๑.๒.๑ ผู้เรียนตามเกณฑ์กำหนดได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา อย่างทั่วถึงและ         
มีคุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ 
 

๑๒. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 

   ๑. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สำหร ับศ ูนย ์พ ัฒนาเด ็กเล ็กเทศบาลตำบลท่าช ้าง เป ็นผ ู ้ เร ียน             
(อายุ ๓ - ๕ ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง จำนวน
ทั้งส้ิน ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

การลงทะเบียน แบบลงทะเบียน 

เชิงคุณภาพ 

   ๑. ผู้เรียนตามเกณฑ์กำหนดได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ      
จัดการศึกษา อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ 

การตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 
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(ลงชื่อ)..................................................ผู้จัดทำโครงการ (ลงชื่อ)..................................................ผู้เสนอโครงการ 

         (นางสาวดวงเดือน  ทะคำวงษ์)               (นายนพเก้า  ขนังสูงเนิน) 
               ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                                     นักวิชาการศึกษา 

 

 

 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้เสนอโครงการ (ลงชื่อ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

         (นายอาทิตย์  พีระรัตนจินดา)          (นายกิตติภัค  กาญจนพรประภา) 
              หัวหน้าสถานศึกษาฯ                                              ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง 
 

 

 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

              (นายราชัน  เศวตอมรกุล) 
       นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง 
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แบบร่างโครงการ ประกอบแผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง 
********************************* 

ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย       :    มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น :   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ :   ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลท่าช้าง                  
    ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง  
:   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

แนวทางการพัฒนา   :   แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม การพัฒนาการบริหารงบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
แผนงาน/งาน :   แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง) 
 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและ     
สุขภาพของประชาชน) เพื ่อให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพและคุณภาพชีว ิตที ่ด ี โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา              
(อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง)  เป็นกลยุทธ์หนึ ่งในการสร้างหลักประกันสุขภาพพื้นฐาน          
ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒      
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔)       
พ.ศ.๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม                 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา       
ได้รับเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น เพื่อใช้ในการจัดโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง) บริการให้แก่ผู้เร ียน (อายุ ๒ - ๕ ปี)                   
ซ ึ ่ งรายละเอ ียดการอ ุดหน ุนเป ็นไปตามหนังส ือกระทรวงมหาดไทย ด ่วนท ี ่ส ุด ท ี ่  มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๙๒๔                            
ลงวันที ่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ให้ได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ ได้รับสารอาหารที ่ครบถ้วน มีคุณค่า             
ทางโภชนาการ อันจะช่วยให้ ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีภูมิต้านทานโรค และเมื่อนักเรียนมีสุขภาพ
พลานามัยที่สมบูรณ ์ย่อมส่งผลให้มีการพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญา ดีขึ้นด้วย ทำให้ผู้เรียน
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างเต็มศักยภาพ รวมทั้งทำให้ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด อีกทั้ง เด็ก คือ อนาคตของชาติ การที่จะพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง        
เราจึงต้องพัฒนาเด็กให้เจริญเติบโตขึ ้นมาอย่างมีคุณภาพ มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีสุขภาพจิตที ่ดี อยู ่ในสังคม           
อย่างมีความสุข การที่เด็กจะมีร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรงสมบูรณ์ได้นั้น เด็กจะต้องได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์      
มีสารอาหารครบถ้วน และเพียงพอกับความต้องการของร่างกายแต่ละบุคคล 
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง)  เพื่อตอบสนองนโยบายของ     
รัฐบาล และให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวมาข้างต้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง จึงได้จัดทำโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง) ขึ้น เพื่อเสริมสร้าง
ความพร้อมในการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไป 
 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพ่ือตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 

๓.๒ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน มีคุณค่าทางโภชนาการ 
อันจะช่วยให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีภูมิต้านทานโรค  

๓.๓ เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ ส่งเสริมพัฒนาการในด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา 

๓.๔ เพ่ือให้ผู้เรียนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 
 

๔. เป้าหมาย 

 ๔.๑ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง)            
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 

 ๔.๒ ผู้เรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน มีคุณค่าทางโภชนาการ 
อันจะช่วยให้ผู้เรียนทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีภูมิต้านทานโรค 

 ๔.๓ ผู้เรียนทุกคนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ ส่งเสริมพัฒนาการในด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา 
 ๔.๔ ผู้เรียนทุกคนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 
 

๕. วิธีการ/ขั้นตอน  
 

วิธีการ/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
   ๑. เขียนโครงการ 
   ๒. เสนอโครงการ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
   ๓. ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาคร ัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และท ี ่แก ้ ไขเพ ิ ่ ม เติม         
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔ 

   ๔. จัดทำเครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

 

ตุลาคม ๒๕๖๔ 

 

- 
 

-  ศ ูนย ์พ ัฒนาเด็ก
เล ็กเทศบาลตำบล      
ท่าช้าง 
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๕. วิธีการ/ขั้นตอน (ต่อ)  
 

วิธีการ/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นดำเนินการ (DO) 
   ๑. ดำเน ินการจ ัดอาหารอาหารกลางวัน 
บริการให้แก่ผู ้เรียน (อายุ ๒ - ๕ ปี) ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง 

 

ตลอดปีการศึกษา 

 

๓๓๔,๔๒๕ บาท  
 

-  ศ ูนย ์พ ัฒนาเด็ก
เล ็กเทศบาลตำบล      
ท่าช้าง 

ขั้นการตรวจสอบประเมินผล (CHECK) 
   ๑. รวบรวมข้อมูลที ่ได ้จากเครื ่องม ือการ
ติดตามและประเมินผล 

 

ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง 
(ทุก ๓ เดือน) 

 

- 
 

-  ศ ูนย ์พ ัฒนาเด็ก
เล ็กเทศบาลตำบล      
ท่าช้าง 

ขั้นปรับปรุง/แก้ไข (ACTION) 
   ๑. หลังเสร็จสิ ้นการจัดโครงการสนับสนุน
ค ่าใช ้จ ่ายการบร ิหารสถานศ ึกษา (อาหาร
กลางว ันศูนย ์พ ัฒนาเด ็กเล ็กเทศบาลตำบล        
ท่าช้าง) นำผลการดำเนินงาน จุดเด่น จุดพัฒนา 
ปัญหา อุปสรรค ประชุมวิเคราะห์ 
   ๒. สรุปรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงาน     
การจัดโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลท่าช้าง) ให้นายกเทศมนตรีตำบล
ท่าช้าง ทราบ 

 

กันยายน ๒๕๖๕ 

 

- 
 

-  ศ ูนย ์พ ัฒนาเด็ก
เล ็กเทศบาลตำบล      
ท่าช้าง 

 

๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๖.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ    
จังหวัดนครราชสีมา 
 

๗. สถานที่ดำเนินการ 
 ๗.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ    
จังหวัดนครราชสีมา 
 

๘. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๘.๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - กันยายน ๒๕๖๕ (ระหว่างปีการศึกษา ๒๕๖๔ - ปีการศึกษา ๒๕๖๕) 
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๙. งบประมาณ 

 ๙.๑ เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย     
หมวดอื่น ๆ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง)  
งบประมาณตั้งไว้ ๓๓๔,๔๒๕.- บาท (สามแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน 
บริการให้แก่ผู้เรียน (อายุ ๒ - ๕ ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง จำนวน ๖๕ คน อัตราคนละ ๒๑ บาท จำนวน ๒๔๕ วัน                        
โดยเบิกจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๙๒๔ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑๐.๑ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง)            
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล 

 ๑๐.๒ ผู ้ เร ียนทุกคนได้ร ับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ ได้ร ับสารอาหารที ่ครบถ้วน มีคุณค่า                 
ทางโภชนาการ อันจะช่วยให้ผู้เรียนทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีภูมิต้านทานโรค 

 ๑๐.๓ ผู้เรียนทุกคนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ ส่งเสริมพัฒนาการในด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา 
 ๑๐.๔ ผู้เรียนทุกคนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

 ๑๐.๕ ลดภาระค่าใช่จ่ายในส่วนของค่าอาหารกลางวันให้แก่ผู้ปกครอง 
 

๑๑. ตัวช้ีวัด 

 ๑๑.๑ เชิงปริมาณ 

  ๑๑.๑.๑ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง) เป็นผู ้เร ียน (อายุ ๒ - ๕ ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง จำนวนทั ้งสิ ้น ๖๕ คน                       
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 ๑๑.๒ เชิงคุณภาพ 

  ๑๑.๒.๑ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง)            
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ 

  ๑๑.๒.๒ ผู้เรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน มีคุณค่า
ทางโภชนาการ อันจะช่วยให้ผู้เรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีภูมิต้านทานโรค ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ 

 ๑๑.๒.๓ ผู้เรียนทุกคนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ ส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนในด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ           
สังคม และสติปัญญา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ 

 ๑๑.๒.๔ ผู้เรียนทุกคนมีน้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด                 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ 
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๑๒. การติดตามและประเมินผล  
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 

   ๑. จำนวนผู ้ เข ้าร ่วมโครงการสนับสนุนค่าใช ้จ ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง) 
เป็นผู้เรียน (อายุ ๒ - ๕ ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล       
ท่าช้าง จำนวนทั้งส้ิน ๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

การลงทะเบียน แบบลงทะเบียน 

เชิงคุณภาพ 

   ๑. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง) ตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาล ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ 

   ๒. ผู้เรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ ได้รับ
สารอาหารที่ครบถ้วน มีคุณค่าทางโภชนาการ อันจะช่วยให้ผู ้เรียน       
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีภูมิต้านทานโรค ไม่น้อยกว่า         
ร้อยละ ๑๐๐ 

   ๓. ผู้เรียนทุกคนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ ส่งเสริมพัฒนาการ
ของผู ้เรียนในด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญา        
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ 

   ๔. ผ ู ้ เร ียนทุกคนมีน ้ำหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย         
ตามเกณฑ์มาตรฐานที ่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ไม่น ้อยกว่า        
ร้อยละ ๙๕ 

การตรวจสอบ แบบตรวจสอบ 

 

 

 

 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้จัดทำโครงการ (ลงชื่อ)..................................................ผู้เสนอโครงการ 

         (นางสาวดวงเดือน  ทะคำวงษ์)               (นายนพเก้า  ขนังสูงเนิน) 
               ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                                     นักวิชาการศึกษา 
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(ลงชื่อ)..................................................ผู้เสนอโครงการ (ลงชื่อ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

         (นายอาทิตย์  พีระรัตนจินดา)          (นายกิตติภัค  กาญจนพรประภา) 
              หัวหน้าสถานศึกษาฯ                                             ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง 
 

 

 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

              (นายราชัน  เศวตอมรกุล) 
       นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง 
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แบบร่างโครงการ ประกอบแผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง 
********************************* 

ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย   :    มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก 

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น :   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ :   ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลท่าช้าง                  
    ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง  
:   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

แนวทางการพัฒนา   :   แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม การพัฒนาการบริหารงบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
แผนงาน/งาน :   แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (การจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียน      
การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง)  
 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการจัดตั้งงบประมาณโครงการ เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการจัดซื้อจัดหา
สื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับสถานศึกษาทั้งในสังกัดและนอกสังกัด ตามศักยภาพการเงินการคลัง    
ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สถานศึกษาได้มีสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน ที่เหมาะสม        
มีคุณภาพ และมาตรฐานที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น ทั้งนี้        
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ได้รับเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป 
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนคาใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใช้ในการจัดโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (การจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลท่าช้าง) ให้แก่ผู้เรียน (อายุ ๒ - ๕ ปี) ซึ่งรายละเอียดการอุดหนุนเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย     
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๙๒๔ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้สื ่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน        
เป็นตัวกลางระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการที่จะเรียนรู้  มีประสบการณ์ที่กว้างไกลมากขึ้น     
ช่วยแก้ปัญหาในการเรียนการสอนให้เข้าใจความหมายสิ่งที่ต้องการจะส่ือได้ตรงกัน และลดเวลาการเรียนการสอน เป็นต้น 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการจัดทำโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (การจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลท่าช้าง)  เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้างได้มีส่ือการเรียนรู้ และอุปกรณ์การเรียนการสอน 
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ที่เหมาะสม มีคุณภาพ และมาตรฐานที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐ และเพ่ือเสริมสร้างความพร้อม
และความเข้าใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง จึงได้จัดทำโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (การจัดซื้อจัดหาส่ือการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง) ขึ้น 
 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพื ่อให้ศ ูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้างได้ม ีส ื ่อการเร ียนรู ้และอุปกรณ์การเร ียนการสอน                  
ที่เหมาะสม มีคุณภาพ และมาตรฐานที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐ 

๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างความพร้อมและความเข้าใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 

๔. เป้าหมาย 

 ๔.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง มีส่ือการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน ที่เหมาะสม มีคุณภาพ 
และมาตรฐานที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐ 

 ๔.๒ ผู้เรียนทุกคนได้รับการเสริมสร้างความพร้อมและความเข้าใจในการเรียนรู้  
 

๕. วิธีการ/ขั้นตอน 
 

วิธีการ/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตียมการ (PLAN) 
   ๑. เขียนโครงการ 
   ๒. เสนอโครงการ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
   ๓. จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ฯ 

   ๔. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
ส่ือการเรียนการสอนฯ 

   ๕. จ ัดประช ุมคณะกรรมการค ัดเล ือกส่ือ      
การเรียนการสอนฯ เพื่อให้ความเห็นชอบในการ
จัดซื้อจัดหาส่ือการเรียนการสอนฯ 

   ๖. ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาคร ัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และท ี ่แก ้ ไขเพ ิ ่ ม เติม         
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔ 

   ๗. จัดทำเครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

 

เมษายน ๒๕๖๕ 

 

- 
 

-  ศ ูนย ์พ ัฒนาเด็ก
เล ็กเทศบาลตำบล      
ท่าช้าง 
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๕. วิธีการ/ขั้นตอน (ต่อ)  
 

วิธีการ/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นดำเนินการ (DO) 

   ๑. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สื่อการเรียนรู้และ
อ ุปกรณ ์การเร ียนการสอน ตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช ้จ ่ายการบร ิหารสถานศึกษา       
(การจัดซื ้อจัดหาสื ่อการเร ียนรู ้และอุปกรณ์        
การเร ียนการสอนของศ ูนย ์พ ัฒนาเด ็ก เ ล็ก
เทศบาลตำบลท่าช้าง) 

 

เมษายน ๒๕๖๕ 

 

๑๑๐,๕๐๐ บาท 

 

-  ศ ูนย ์พ ัฒนาเด็ก
เล ็กเทศบาลตำบล      
ท่าช้าง 

ขั้นการตรวจสอบประเมินผล (CHECK) 
   ๑. รวบรวมข้อมูลที ่ได ้จากเครื ่องม ือการ
ติดตามและประเมินผล 

 

กันยายน ๒๕๖๕ 

 

- 
 

-  ศ ูนย ์พ ัฒนาเด็ก
เล ็กเทศบาลตำบล      
ท่าช้าง 

ขั้นปรับปรุง/แก้ไข (ACTION) 
   ๑. หลังเสร็จสิ ้นการจัดโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (การจัดซื้อ
จ ัดหาส ื ่อการเร ียนร ู ้และอ ุปกรณ์การเร ียน        
การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล
ท่าช้าง) นำผลการดำเนินงาน จุดเด่น จุดพัฒนา 
ปัญหา อุปสรรค ประชุมวิเคราะห์ 
   ๒. สรุปรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงาน     
การจัดโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (การจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และ
อ ุปกรณ์การเร ียนการสอนของศ ูนย ์พ ัฒนา         
เด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง) ให้นายกเทศมนตรี
ตำบลท่าช้าง ทราบ 

 

กันยายน ๒๕๖๕ 

 

- 
 

-  ศ ูนย ์พ ัฒนาเด็ก
เล ็กเทศบาลตำบล      
ท่าช้าง 

 

๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๖.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ    
จังหวัดนครราชสีมา 
 

๗. สถานที่ดำเนินการ 
 ๗.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ    
จังหวัดนครราชสีมา 
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๘. ระยะเวลาดำเนินการ 
 ๘.๑ เมษายน - กันยายน ๒๕๖๕ 
 

๙. งบประมาณ 

 ๙.๑ เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย     
หมวดอื่น ๆ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (การจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียน       
การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง) งบประมาณตั ้งไว้ ๑๑๐,๕๐๐.- บาท (หนึ ่งแสนหนึ่งหมื ่นห้าร้อยบาทถ้วน)                  
เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้แก่ผู้เรียน (อายุ ๒ - ๕ ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลท่าช้าง จำนวน ๖๕ คน อัตราคนละ ๑,๗๐๐ บาท/ปี โดยเบิกจ่ายตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๓๙๒๔ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑๐.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง มีสื ่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอน ที่เหมาะสม            
มีคุณภาพ และมาตรฐานที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐ 

๑๐.๒ ผู้เรียนทุกคนได้รับการเสริมสร้างความพร้อมและความเข้าใจในการเรียนรู้ 
๑๐.๓ ลดภาระค่าใช่จ่ายในส่วนของค่าจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้ปกครอง 
๑๐.๔ การจัดโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (การจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์       

การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง) ไปเป็นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒ ในมาตรา ๑๐ ที่ได้กำหนดไว้ว่า การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมิสิทธิและ
โอกาสเสมอกันในการร ับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานไม่น ้อยกว่าส ิบสองปีท ี ่ร ัฐต้องจัดให ้อย ่างทั ่วถึ งและมีค ุณภาพ                     
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 

๑๑. ตัวช้ีวัด 

 ๑๑.๑ เชิงปริมาณ 

  ๑๑.๑.๑ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (การจัดซื ้อจัดหาส่ือ        
การเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง)  เป็นผู้เรียน (อายุ ๒ - ๕ ปี)                        
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง จำนวนทั้งส้ิน ๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 ๑๑.๒ เชิงคุณภาพ 

  ๑๑.๒.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง มีสื ่อการเรียนรู ้และอุปกรณ์การเรียนการสอน              
ที่เหมาะสม มีคุณภาพ และมาตรฐานที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ 

  ๑๑.๒.๒ ผู้เรียนทุกคนได้รับการเสริมสร้างความพร้อมและความเข้าใจในการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ 
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๑๒. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 

   ๑. จำนวนผู ้ เข ้าร ่วมโครงการสนับสนุนค่าใช ้จ ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (การจัดซื ้อจัดหาสื ่อการเรียนรู ้และอุปกรณ์การเรียน      
การสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง) เป็นผู้เรียน     
(อายุ ๒ - ๕ ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง จำนวน
ทั้งส้ิน ๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

การลงทะเบียน แบบลงทะเบียน 

เชิงคุณภาพ 

   ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง มีสื ่อการเรียนรู้และ
อุปกรณ์การเร ียนการสอนที ่เหมาะสม มีคุณภาพ และมาตรฐาน           
ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.๒๕๖๐ ไม่น้อยกว่า     
ร้อยละ ๙๕ 

   ๒. ผู ้เร ียนทุกคนได้ร ับการเสริมสร้างความพร้อมและความเข้าใจ           
ในการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ 

การตรวจสอบ 

 

 

 

การประเมิน 

แบบตรวจสอบ 

 

 

 

แบบประเมิน 

 

 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้จัดทำโครงการ (ลงชื่อ)..................................................ผู้เสนอโครงการ 

         (นางสาวดวงเดือน  ทะคำวงษ์)               (นายนพเก้า  ขนังสูงเนิน) 
               ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                                     นักวิชาการศึกษา 

 

 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้เสนอโครงการ (ลงชื่อ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

         (นายอาทิตย์  พีระรัตนจินดา)          (นายกิตติภัค  กาญจนพรประภา) 
              หัวหน้าสถานศึกษาฯ                                              ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง 
 

 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

              (นายราชัน  เศวตอมรกุล) 
       นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง 
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แบบร่างโครงการ ประกอบแผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง 
********************************* 

ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย :    มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก และมาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น :   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ :   ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลท่าช้าง                  
    ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง  
:   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาด้านความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

แนวทางการพัฒนา   :   แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม และพัฒนาด้านความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

แผนงาน/งาน :   แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการการป้องกันเด็กจมน้ำ 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ตามข้อมูลในช่วง ๑๐ ปี ที่ผ่านมา (ปี พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๖๓) มีเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี จมน้ำเสียชีวิต ๗,๗๙๔ คน 
เฉลี่ยปีล่ะ ๗๗๙ คน หรือวันละ ๒ คน และข้อมูลเบื้องต้นในปี พ.ศ.๒๕๖๓ มีเด็กจมน้ำเสียชีวิต ๕๓๑ คน โดยเด็กเล็ก     

(อายุ ๐ - ๒ ปี) จมน้ำเสียชีวิตถึง ๙๑ คน (ร้อยละ ๑๗.๑ ของเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี) โดยเป็นเด็กชายมากกว่าเด็กหญิง    
๒.๑ เท่า ซึ่งวันเสาร์และวันอาทิตย์ เป็นวันที่มีการเกิดเหตุมากที่สุด (ร้อยละ ๓๘.๒) ช่วงเวลาที่เกิดเหตุมากที่สุด คือ    
๑๕.๐๐ - ๑๗.๕๙ น. (ร้อยละ ๔๕.๑) โดยในเดือนกรกฎาคมพบเด็กจมน้ำเสียชีวิตมากที่สุด (๕๕ คน) รองลงมา คือ        
เดือนมิถุนายน (๕๔ คน) และเดือนพฤศจิกายน (๕๔ คน) แหล่งน้ำที่เด็กจมน้ำและเสียชีวิตมากท่ีสุด คือ แหล่งน้ำธรรมชาติ 
(ร้อยละ ๒๙.๔) รองลงมา คือ สระว่ายน้ำ (ร้อยละ ๗.๒) และอ่างอาบน้ำ (ร้อยละ ๔.๐) ซึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ          
มีอัตราการเสียชีวิต มากที่สุด โดยจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีจำนวนเด็กจมน้ำเสียชีวิตเป็นอันดับสองของประเทศ        
จำนวน ๒๑ คน ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒ 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ด่วนที ่สุด ที ่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๑๒๑๔ ลงวันที ่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพ่ือ           
เป็นการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย ป้องกัน และดูแลความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ข้อ ๓ 
การป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย โดยให้บรรจุเรื่องการป้องกันการจมน้ำในเด็กปฐมวั ยไว้ในกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็ก 
เพื่อให้เด็กปฐมวัยรู ้จักแหล่งน้ำเสี่ยง โดยเน้นการสอน “อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม” และการประเมินประสิทธิภาพ         
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต    
การบริหารจัดการสถานศึกษา ที่ได้กำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาการตามวัยของนักเรียน โดยให้มีมาตรการป้องกัน/ฝึกซ้อม กรณีเด็กจมน้ำ นั้น 

ทั้งนี้ นอกเหนือบรรจุเรื่องการป้องกันการจมน้ำในเด็กปฐมวัยไว้ในกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กแล้ว เพื่อเป็นการ
ป้องกันและการเฝ้าระวังปัญหาเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำ จึงต้องให้ผู้เรียน มีทักษะการว่ายน้ำ สามารถช่วยเหลือตนเอง
หากเกิดเหตุการณ์จมน้ำและรอดจากการเสียชีวิตจากการจมน้ำได้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง ได้ตระหนัก 
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และได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาการจมน้ำในเด็กปฐมวัย ๒ - ๕ ปี ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง      
จึงได้จัดทำโครงการการป้องกันเด็กจมน้ำ ขึ้น 
 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพ่ือเป็นการป้องกันและการเฝ้าระวังปัญหาเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำ 
 ๓.๒ เพื่อให้ผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง มีทักษะการว่ายน้ำ และสามารถช่วยเหลือตนเอง      
หากเกิดเหตุการณ์จมน้ำ 
 

๔. เป้าหมาย 

 ๔.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง มีการป้องกันและการเฝ้าระวังปัญหาเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำ 

 ๔.๒ ผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง มีทักษะการว่ายน้ำ และสามารถช่วยเหลือตนเอง         
หากเกิดเหตุการณ์จมน้ำ 
 

๕. วิธีการ/ขั้นตอน 
 

วิธีการ/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
   ๑. เขียนโครงการ 
   ๒. เสนอโครงการ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
   ๓. จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์วิทยากร 

   ๔. จัดทำเครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

   ๕. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และป้ายโครงการฯ 

 

กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

 

- 
 

 

 

๓,๒๐๐ บาท 

 

-  ศ ูนย ์พ ัฒนาเด็ก
เล ็กเทศบาลตำบล      
ท่าช้าง 

ขั้นดำเนินการ (DO) 
   ๑. ดำเนินการจัดโครงการการป้องกันเด็ก
จมน้ำ 

 

กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

 

๑,๘๐๐ บาท 

 

-  ศ ูนย ์พ ัฒนาเด็ก
เล ็กเทศบาลตำบล      
ท่าช้าง 

ขั้นการตรวจสอบประเมินผล (CHECK) 
   ๑.  รวบรวมข ้ อม ู ลท ี ่ ไ ด ้ จาก เคร ื ่ อ งมือ            
การติดตามและประเมินผล 

 

กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

 

- 
 

-  ศ ูนย ์พ ัฒนาเด็ก
เล ็กเทศบาลตำบล      
ท่าช้าง 

ขั้นปรับปรุง/แก้ไข (ACTION) 
   ๑. หลังเสร็จสิ้นการจัดโครงการการป้องกัน
เด ็ กจมน ้ ำ  นำผลการดำเน ินงาน จ ุด เด่น            
จุดพัฒนา ปัญหา อุปสรรค ประชุมวิเคราะห์ 

 

สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 

- 
 

-  ศ ูนย ์พ ัฒนาเด็ก
เล ็กเทศบาลตำบล      
ท่าช้าง 
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๕. วิธีการ/ขั้นตอน (ต่อ) 
 

วิธีการ/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นปรับปรุง/แก้ไข (ACTION) 
   ๒. สรุปรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงาน     
การจ ัดโครงการการป ้องก ันเด็ กจมน ้ำ ให้
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง ทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๖.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ    
จังหวัดนครราชสีมา 
 

๗. สถานที่ดำเนินการ 
 ๗.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ    
จังหวัดนครราชสีมา 
 

๘. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ๘.๑ กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๕ 
 

๙. งบประมาณ 

๙.๑ เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย     
หมวดอื่น ๆ โครงการการป้องกันเด็กจมน้ำ งบประมาณตั้งไว้ ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย   
ในการจัดโครงการการป้องกันเด็กจมน้ำ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง ดังนี้ 

 ๑. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน ๒ ท่าน (ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท จำนวน ๓ ชั่วโมง) ๑,๘๐๐ บาท  

 ๒. ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการการป้องกันเด็กจมน้ำ   ๒,๙๖๐ บาท 

 ๓. ค่าป้ายโครงการการป้องกันเด็กจมน้ำ (ขนาด ๒ x ๑ เมตร)   ๒๔๐    บาท 
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑๐.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง มีการป้องกันและการเฝ้าระวังปัญหาเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำ 
 ๑๐.๒ ผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง มีทักษะการว่ายน้ำ และสามารถช่วยเหลือตนเอง      
หากเกิดเหตุการณ์จมน้ำ 
 ๑๐.๓ ผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง สามารถรอดชีวิตจากการจมน้ำ 
 ๑๐.๔ ผู้ปกครองนักเรียนมีฐานความเชื่อมั่น ในการป้องกันและการเฝ้าระวังปัญหาเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำ               
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง 
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๑๑. ตัวช้ีวัด 

 ๑๑.๑ เชิงปริมาณ 

  จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการการป้องกันเด็กจมน้ำ เป็นผู้เรียน (อายุ ๒ - ๕ ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       
เทศบาลตำบลท่าช้าง จำนวนทั้งส้ิน ๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 ๑๑.๒ เชิงคุณภาพ  
  ๑๑.๒.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง มีการป้องกันและการเฝ้าระวังปัญหาเด็กเสียชีวิต      
จากการจมน้ำ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๕ 

  ๑๑.๒.๒ ผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง มีทักษะการว่ายน้ำ และสามารถช่วยเหลือ
ตนเองหากเกิดเหตุการณ์จมน้ำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
 

๑๒. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 

   ๑. จำนวนผู ้เข้าร่วมโครงการการป้องกันเด็กจมน้ำ เป็นผู ้เรียน        
(อายุ ๒ - ๕ ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง จำนวน
ทั้งส้ิน ๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

การลงทะเบียน แบบลงทะเบียน 

เชิงคุณภาพ 

   ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง มีการป้องกันและ      
การเฝ้าระวังปัญหาเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๕ 

   ๒. ผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง มีทักษะ     
การว่ายน้ำ และสามารถช่วยเหลือตนเองหากเกิดเหตุการณ์จมน้ำ       
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 

การตรวจสอบ 

 

การประเมินผล 

แบบตรวจสอบ 

 

แบบประเมินผล 

 

 

 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้จัดทำโครงการ (ลงชื่อ)..................................................ผู้เสนอโครงการ 

         (นางสาวดวงเดือน  ทะคำวงษ์)               (นายนพเก้า  ขนังสูงเนิน) 
               ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                                     นักวิชาการศึกษา 
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(ลงชื่อ)..................................................ผู้เสนอโครงการ (ลงชื่อ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

         (นายอาทิตย์  พีระรัตนจินดา)          (นายกิตติภัค  กาญจนพรประภา) 
              หัวหน้าสถานศึกษาฯ                                             ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง 

 

 

 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

              (นายราชัน  เศวตอมรกุล) 
                                                 นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง 
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แบบร่างโครงการ ประกอบแผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง 
********************************* 

ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย :    มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก และมาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น :   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ :   ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลท่าช้าง                  
    ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง  
:   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาด้านความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

แนวทางการพัฒนา   :   แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม และพัฒนาด้านความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

แผนงาน/งาน :   แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการเฝ้าระวังไฟฟ้าช็อตในเด็กเล็ก 

 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ตามที่ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์วิจัยเพื่อความปลอดภัย      
ในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เผยสถิติเด็กอายุ ๑ - ๑๔ ปี ในช่วงรอบ ๑๐ ปี ที่ผ่านมา ซึ่งมีการเสียชีวิต
จากการถูกไฟฟ้าช็อต ไฟดูด ถึงร้อยละ ๓ หรือ ๒๘๗ คน นับเป็นสาเหตุที ่ไม่ควรมองข้าม เนื่องจากมักจะเกิดกรณี   
กระแสไฟรั่วตามเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งเด็กเป็นวัยที่ยังไม่รู้วิธีการหลีกเลี่ยง หรือป้องกันตัวเอง ประกอบกับตัวเลขสถิติ
เกี่ยวกับไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช็อตของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า เกิดเหตุเพลิงไหม้จากไฟฟ้าลัดวงจร จำนวน 
๒๐ ครั้ง ภายในไม่กี่วัน และจากข้อมูลของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบว่า มีจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรง      
จากการถูกไฟฟ้าดูดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ.๒๕๖๓ มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากไฟฟ้าดูด ๑,๑๗๓ คน ในจำนวนนี้
เสียชีวิตถึง ๑๒๐ คน ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกไฟฟ้าดูด มีตั้งแต่อายุ ๑ ขวบ ถึง ๙๐ ปี โดยผู้ที่บาดเจ็บจากการถูก     
ไฟฟ้าดูด ส่วนใหญ่จะมีอาการช็อก หมดสติ คิดเป็นร้อยละ ๔๕ อวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บมากที่สุด คือ มือและข้อมือ ร้อยละ 
๓๕ รองลงมา คือ ศีรษะและคอ ร้อยละ ๑๖ พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ.๒๕๖๒ และการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) 

หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต การบริหารจัดการสถานศึกษา ที่ได้กำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่น มีการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการตามวัยของนักเรียน โดยให้มีมาตรการป้องกัน/ฝึกซ้อม กรณีเด็ก           
ถูกไฟฟ้าช็อต นั้น 

 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและการเฝ้าระวังปัญหาเด็กเสียชีวิตจากไฟฟ้าช็อต จึงต้องให้ผู้เรียน มีทักษะสามารถ
ช่วยเหลือตนเองหากเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าช็อตและรอดจากการเสียชีวิตจากไฟฟ้าช็อตได้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ตำบลท่าช้าง ได้ตระหนักและได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาการถูกไฟฟ้าช็อตในเด็กปฐมวัย ๒ - ๕ ปี ของ        
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง จึงได้จัดทำโครงการเฝ้าระวังไฟฟ้าช็อตในเด็กเล็ก ขึ้น 

 

 



 

- ๕๕ -  

 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพ่ือเป็นการป้องกันและการเฝ้าระวังปัญหาเด็กเสียชีวิตจากไฟฟ้าช็อต 

 ๓.๒ เพื ่อให้ผู ้เร ียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง มีทักษะ และสามารถช่วยเหลือตนเอง             
หากเกิดเหตุการณไ์ฟฟ้าช็อต 
 

๔. เป้าหมาย 

 ๔.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง มีการป้องกันและการเฝ้าระวังปัญหาเด็กเสียชีวิตจากไฟฟ้าช็อต 

 ๔.๒ ผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง มีทักษะสามารถช่วยเหลือตนเองหากเกิดเหตุการณ์       
ไฟฟ้าช็อต 
 

๕. วิธีการ/ขั้นตอน 
 

วิธีการ/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
   ๑. เขียนโครงการ 
   ๒. เสนอโครงการ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
   ๓. จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์วิทยากร 

   ๔. จัดทำเครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

   ๕. จดัซื้อวัสดุอุปกรณ์และป้ายโครงการฯ 

 

สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 

- 
 

 

 

๓,๐๐๐ บาท 

 

-  ศ ูนย ์พ ัฒนาเด็ก
เล ็กเทศบาลตำบล      
ท่าช้าง 

ขั้นดำเนินการ (DO) 
   ๑. ดำเนินการจัดโครงการเฝ้าระวังไฟฟ้าช็อต
ในเด็กเล็ก 

 

สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 

๒,๐๐๐ บาท 

 

-  ศ ูนย ์พ ัฒนาเด็ก
เล ็กเทศบาลตำบล      
ท่าช้าง 

ขั้นการตรวจสอบประเมินผล (CHECK) 
   ๑.  รวบรวมข ้ อม ู ลท ี ่ ไ ด ้ จาก เคร ื ่ อ งมือ            
การติดตามและประเมินผล 

 

สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 

- 
 

-  ศ ูนย ์พ ัฒนาเด็ก
เล ็กเทศบาลตำบล      
ท่าช้าง 

ขั้นปรับปรุง/แก้ไข (ACTION) 
   ๑. หลังเสร็จสิ้นการจัดโครงการเฝ้าระวังไฟฟ้า
ช็อตในเด็กเล็ก นำผลการดำเนินงาน จุดเด่น            
จุดพัฒนา ปัญหา อุปสรรค ประชุมวิเคราะห์  
   ๒. สรุปรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงาน     
การจัดโครงการเฝ้าระวังไฟฟ้าช็อตในเด็กเล็ก     
ให้นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง ทราบ 

 

กันยายน ๒๕๖๕ 

 

- 
 

-  ศ ูนย ์พ ัฒนาเด็ก
เล ็กเทศบาลตำบล      
ท่าช้าง 

 

 



 

- ๕๖ -  

 

๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๖.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ    
จังหวัดนครราชสีมา 
 

๗. สถานที่ดำเนินการ 
 ๗.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ    
จังหวัดนครราชสีมา 
 

๘. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ๘.๑ สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๕ 
 

๙. งบประมาณ 

๙.๑ เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ ยวกับ
การศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย     
หมวดอื่น ๆ โครงการเฝ้าระวังไฟฟ้าช็อตในเด็กเล็ก งบประมาณตั้งไว้ ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เพื่อเบิกจ่าย           
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเฝ้าระวังไฟฟ้าช็อตในเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง ดังนี้ 

 ๑. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน ๒ ท่าน (ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท จำนวน ๓ ชั่วโมง) ๑,๘๐๐ บาท  

 ๒. ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการเฝ้าระวังไฟฟ้าช็อตในเด็กเล็ก       ๒,๙๖๐ บาท 

 ๓. ค่าป้ายโครงการเฝ้าระวังไฟฟ้าช็อตในเด็กเล็ก (ขนาด ๒ x ๑ เมตร)   ๒๔๐    บาท 
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑๐.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง มีการป้องกันและการเฝ้าระวังปัญหาเด็กเสียชีวิตจากไฟฟ้าช็อต 

 ๑๐.๒ ผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง มีทักษะสามารถช่วยเหลือตนเองหากเกิดเหตุการณ์       
ไฟฟ้าช็อต 

 ๑๐.๓ ผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง สามารถรอดชีวิตจากการถูกไฟฟ้าช็อต 

 ๑๐.๔ ผู้ปกครองนักเรียนมีฐานความเชื ่อมั่น ในการป้องกันและการเฝ้าระวังปัญหาเด็กเสียชีวิตจากการถูก          
ไฟฟ้าช็อต ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง  
 

๑๑. ตัวช้ีวัด 

 ๑๑.๑ เชิงปริมาณ 

  จำนวนผู ้เข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังไฟฟ้าช็อตในเด็กเล็ก เป็นผู ้เร ียน (อายุ ๒ - ๕ ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก              
เทศบาลตำบลท่าช้าง จำนวนทั้งส้ิน ๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 ๑๑.๒ เชิงคุณภาพ  
  ๑๑.๒.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง มีการป้องกันและการเฝ้าระวังปัญหาเด็กเสียชีวิต      
จากไฟฟ้าช็อต ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๕ 



 

- ๕๗ -  

 

  ๑๑.๒.๒ ผู ้เร ียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง มีทักษะสามารถช่วยเหลือตนเอง             
หากเกิดเหตุการณไ์ฟฟ้าช็อต ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
 

๑๒. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 

   ๑. จำนวนผู ้ เข ้าร ่วมโครงการเฝ ้าระว ังไฟฟ้าช ็อตในเด ็กเล็ก            
เป็นผู้เรียน (อายุ ๒ - ๕ ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล       
ท่าช้าง จำนวนทั้งส้ิน ๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

การลงทะเบียน แบบลงทะเบียน 

เชิงคุณภาพ 

   ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง มีการป้องกันและ      
การเฝ้าระวังปัญหาเด็กเสียชีวิตจากไฟฟ้าช็อต ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๕ 

   ๒. ผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง มีทักษะ
สามารถช่วยเหลือตนเองหากเกิดเหตุการณ์ไฟฟ้าช็อต ไม่น้อยกว่า     
ร้อยละ ๘๕ 

การตรวจสอบ 

 

การประเมินผล 

แบบตรวจสอบ 

 

แบบประเมินผล 

 

 

 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้จัดทำโครงการ (ลงชื่อ)..................................................ผู้เสนอโครงการ 

         (นางสาวดวงเดือน  ทะคำวงษ์)               (นายนพเก้า  ขนังสูงเนิน) 
               ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                                     นักวิชาการศึกษา 

 

 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้เสนอโครงการ (ลงชื่อ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

         (นายอาทิตย์  พีระรัตนจินดา)          (นายกิตติภัค  กาญจนพรประภา) 
              หัวหน้าสถานศึกษาฯ                                             ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง 

 

 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

              (นายราชัน  เศวตอมรกุล) 
       นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง 
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แบบร่างโครงการ ประกอบแผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง 
********************************* 

ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย :    มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก และมาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น :   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ :   ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลท่าช้าง                  
    ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง  
:   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาด้านความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

แนวทางการพัฒนา   :   แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม และพัฒนาด้านความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

แผนงาน/งาน :   แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการซ้อมแผนอพยพและเพลิงไหม้ในสถานศึกษา 

 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของประเทศไทย มีสภาพภูมิอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งเป็นอย่างมาก ส่งผลให้       
มีโอกาสเกิดอัคคีภัยสูง ทั้งเกิดจากการกระทำของมนุษย์และจากภัยธรรมชาติ สาเหตุที่สำคัญที่สุดของการเกิดอัคคีภัย คือ 
ความประมาท ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การขาดความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น เมื่อเกิดอัคคีภัย
เล็กน้อย ก็ไม่รู้จักวิธีการระงับ ควบคุม จึงเกิดการลุกลาม สร้างความสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ประกอบกับ
ข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พบว่ามีการเกิดอัคคีภัยในอัตราจำนวนครั้งที่เพ่ิมมากขึ้น 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒ และการประเมินประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) หน่วยที่ ๒ ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต    
การบริหารจัดการสถานศึกษา ที่ได้กำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการส่งเสริมสุขภาพและ
พัฒนาการตามวัยของนักเรียน โดยให้มีมาตรการป้องกัน/ฝึกซ้อม กรณีไฟไหม้ นั้น 

 ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ     
จังหวัดนครราชสีมา ได้ตระหนักและได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเกิดอัคคีภัยหรือไฟไหม้ จึงได้จัดทำโครงการซ้อมแผน
อพยพและเพลิงไหม้ในสถานศึกษา ขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันและการเฝ้าระวังปัญหาการเกิดเพลิงไหม้ในสถานศึกษา และ
เพ่ือให้ผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง มีทักษะสามารถช่วยเหลือตนเองหากเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ขึ้น 
 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพ่ือเป็นการป้องกันและการเฝ้าระวังปัญหาการเกิดเพลิงไหม้ในสถานศึกษา 
 ๓.๒ เพ่ือให้ผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง มีทักษะสามารถช่วยเหลือตนเองหากเกิดเหตุการณ์
เพลิงไหม ้
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๔. เป้าหมาย 

 ๔.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง มีการป้องกันและการเฝ้าระวังปัญหาการเกิดเพลิงไหม้ในสถานศึกษา 
 ๔.๒ ผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง มีทักษะสามารถช่วยเหลือตนเองหากเกิดเหตุการณ์     
เพลิงไหม ้
 

๕. วิธีการ/ขั้นตอน 
 

วิธีการ/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
   ๑. เขียนโครงการ 
   ๒. เสนอโครงการ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
   ๓. จัดทำเครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

   ๔. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และป้ายโครงการฯ 

 

มิถุนายน ๒๕๖๕ 

 

- 
 

 

๕,๐๐๐ บาท 

 

-  ศ ูนย ์พ ัฒนาเด็ก
เล ็กเทศบาลตำบล      
ท่าช้าง 

ขั้นดำเนินการ (DO) 
   ๑. ดำเนินการจัดโครงการซ้อมแผนอพยพและ
เพลิงไหม้ในสถานศึกษา 

 

มิถุนายน ๒๕๖๕ 

 

- 
 

-  ศ ูนย ์พ ัฒนาเด็ก
เล ็กเทศบาลตำบล      
ท่าช้าง 

ขั้นการตรวจสอบประเมินผล (CHECK) 
   ๑.  รวบรวมข ้ อม ู ลท ี ่ ไ ด ้ จาก เคร ื ่ อ งมือ            
การติดตามและประเมินผล 

 

กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

 

- 
 

-  ศ ูนย ์พ ัฒนาเด็ก
เล ็กเทศบาลตำบล      
ท่าช้าง 

ขั้นปรับปรุง/แก้ไข (ACTION) 
   ๑. หลังเสร็จสิ ้นการจัดโครงการซ้อมแผน
อพยพและเพล ิงไหม ้ในสถานศึกษา  นำผล        
การดำเน ินงาน จ ุดเด ่น จ ุดพ ัฒนา ป ัญหา 
อุปสรรค ประชุมวิเคราะห์  
   ๒. สรุปรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงาน     
การจัดโครงการซ้อมแผนอพยพและเพลิงไหม้      
ในสถานศึกษา ให้นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง 
ทราบ 

 

กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

 

- 
 

-  ศ ูนย ์พ ัฒนาเด็ก
เล ็กเทศบาลตำบล      
ท่าช้าง 

 

๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๖.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ    
จังหวัดนครราชสีมา 
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๗. สถานที่ดำเนินการ 
 ๗.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ    
จังหวัดนครราชสีมา 
 

๘. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ๘.๑ มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
 

๙. งบประมาณ 

๙.๑ เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย     
หมวดอื่น ๆ โครงการซ้อมแผนอพยพและเพลิงไหม้ในสถานศึกษา งบประมาณตั้งไว้ ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน)         
เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการซ้อมแผนอพยพและเพลิงไหม้ในสถานศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง        
ดังนี้ 

 ๑. ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการซ้อมแผนอพยพและเพลิงไหม้ในสถานศึกษา    ๔,๗๖๐ บาท 

 ๒. ค่าป้ายโครงการซ้อมแผนอพยพและเพลิงไหม้ในสถานศึกษา (ขนาด ๒ x ๑ เมตร)    ๒๔๐    บาท 
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑๐.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง มีการป้องกันและการเฝ้าระวังปัญหาการเกิดเพลิงไหม้                
ในสถานศึกษา และสามารถระงับเพลิงไหม้เบื้องต้น เมื่อเกิดเพลิงไหม้เล็กน้อย 

 ๑๐.๒ ผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง มีทักษะสามารถช่วยเหลือตนเองหากเกิดเหตุการณ์     
เพลิงไหม ้ 
 ๑๐.๓ ผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง สามารถรอดชีวิตจากการเกิดเพลิงไหม้ 
 ๑๐.๔ ผู้ปกครองนักเรียนมีฐานความเชื่อมั่น ในการป้องกันและการเฝ้าระวังปัญหาเด็กเสียชีวิตจากการเกิด       
เพลิงไหม้ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง  
 ๑๐.๕ ลดความสูญเสียจากการเกิดเพลิงไหม้ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 
 

๑๑. ตัวช้ีวัด 

 ๑๑.๑ เชิงปริมาณ 

  จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการซ้อมแผนอพยพและเพลิงไหม้ในสถานศึกษา เป็นผู้เรียน (อายุ ๒ - ๕ ปี) ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง จำนวนทั้งส้ิน ๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๑๑.๒ เชิงคุณภาพ  
  ๑๑.๒.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง มีการป้องกันและการเฝ้าระวังปัญหาการเกิดเพลิงไหม้
ในสถานศึกษา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๕ 
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  ๑๑.๒.๒ ผู ้เร ียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง มีทักษะสามารถช่วยเหลือตนเอง            
หากเกิดเหตุการณเ์พลิงไหม้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
 

๑๒. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 

   ๑. จำนวนผู ้ เข ้าร ่วมโครงการซ ้อมแผนอพยพและเพลิงไหม้             
ในสถานศึกษา เป็นผู้เรียน (อายุ ๒ - ๕ ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตำบลท่าช้าง จำนวนทั้งส้ิน ๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

การลงทะเบียน แบบลงทะเบียน 

เชิงคุณภาพ 

   ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง มีการป้องกันและ      
การเฝ้าระวังปัญหาการเกิดเพลิงไหม้ในสถานศึกษา ไม่ต ่ำกว่า         
ร้อยละ ๙๕ 

   ๒. ผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง มีทักษะ
สามารถช่วยเหลือตนเอง หากเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ ไม่น้อยกว่า     
ร้อยละ ๘๕ 

การตรวจสอบ 

 

 

การประเมินผล 

แบบตรวจสอบ 

 

 

แบบประเมินผล 

 

 

 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้จัดทำโครงการ (ลงชื่อ)..................................................ผู้เสนอโครงการ 

         (นางสาวดวงเดือน  ทะคำวงษ์)               (นายนพเก้า  ขนังสูงเนิน) 
               ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                                     นักวิชาการศึกษา 

 

 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้เสนอโครงการ (ลงชื่อ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

         (นายอาทิตย์  พีระรัตนจินดา)          (นายกิตติภัค  กาญจนพรประภา) 
              หัวหน้าสถานศึกษาฯ                                              ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง 
 

 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

              (นายราชัน  เศวตอมรกุล) 
       นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง 
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แบบร่างโครงการ ประกอบแผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง 
********************************* 

ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย :    มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก และมาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ 

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น :   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ :   ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลท่าช้าง                  
    ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง  
:   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาด้านความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

แนวทางการพัฒนา   :   แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม และพัฒนาด้านความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

แผนงาน/งาน :   แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการขับข่ีปลอดภัยและการป้องกันเด็กติดรถ 

 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ตามสถิติข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ในครึ ่งปี ๒๕๖๔ แรก พบว่า             
มีผู้บาดเจ็บสะสมจากอุบัติเหตุทางถนน จำนวน ๕๐๐,๕๓๗ คน โดยอยู่ในช่วงอายุ ๑ - ๑๔ ปี คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๖๑ 
ยานพาหนะที่เกิดเหตุบ่อยที่สุด คือ รถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ ๔๐ ซึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีผู้บาดเจ็บสะสม
สูงสุด ถึง ๑๓๔,๑๗๖ คน โดยพบมากที่สุดในจังหวัดนครราชสีมาถึง ๑๙,๘๘๒ คน และในอำเภอเฉลิมพระเกียรติ               
มีผู้เสียชีวิตสะสม ๓ ราย โดยอยู่ในช่วงอายุ ๑ - ๑๔ ปี คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ เป็นเพศชาย ร้อยละ ๑๐๐ โดยส่วนใหญ่   
เกิดเหตุในช่วงเวลา ๐๒.๐๐ น. ยานพาหนะที่เกิดเหตุบ่อยที่สุด คือ รถจักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ นอกจากนี้จาก
กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค ได้เฝ้าระวังข่าวจากสื่อตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ พบประเด็น   
ที่น่าสนใจ คือ มีเหตุการณ์เด็กท่ีถูกลืมและทิ้งให้อยู่ในรถตามลำพัง ๑๒๙ เหตุการณ์ เป็นเด็กอายุ ๒ ปี มากที่สุดร้อยละ ๓๘ 
รองลงมา คือเด็กอายุ ๑ ปี และ ๓ ปี ร้อยละ ๒๐.๙ และ ๑๙.๔ ตามลำดับ เกิดข้ึนในรถยนต์ส่วนบุคคลมากที่สุดร้อยละ ๙๖ 
โดยมีเด็กเสียชีวิต ๖ ราย เป็นเพศหญิง ๓ ราย เพศชาย ๓ ราย อายุระหว่าง ๒ - ๖ ปี ทั้ง 6 รายที่เสียชีวิตเกิดเหตุขึ้นใน     
รถรับส่งนักเรียน ๕ ราย และรถยนต์ส่วนบุคคล (ของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ ราย) ทั้งหมดถูกลืมทิ้งไว้นานกว่า ๖ ชั่วโมง
ขึ้นไป โดยเด็กนอนหลับและรถถูกจอดไว้หลังจากรับส่งนักเรียนเสร็จ ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ       
พ.ศ.๒๕๔๒ และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒ หนังส ือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น ด่วนที ่ สุด                      
ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๑๒๑๔ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย ป้องกัน และ
ดูแลความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ข้อ ๑ การป้องกันและดูแลความปลอดภัยในการรับ - ส่ง เด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย โดยให้ดำเนินการจัดกิจกรรมซักซ้อมความปลอดภัย
ในการรับ - ส่ง เด็กปฐมวัย ในช่วงสัปดาห์แรกของการเปิดเรียนในทุกภาคเรียน และ ข้อ ๒ การส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย
ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย โดยสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการ   
สวมหมวกนิรภัย กำหนดพ้ืนที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยเป็นเขตสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ %    
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และการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) หน่วยที่ ๒ 
ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตการบริหารจัดการสถานศึกษา ที่ได้กำหนดให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการตามวัยของนักเรียน โดยให้มีมาตรการป้องกัน/การฝึกซ้อม กรณีเด็กติดในรถยนต์ นั้น 

 ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครราชสีมา ได้ตระหนักและได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขับขี่ปลอดภัยและการป้องกันเด็กติดรถ จึงได้จัดทำโครงการ 
ขับขี่ปลอดภัยและการป้องกันเด็กติดรถ ขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันและการเฝ้าระวังปัญหาในเรื่องการขับขี่และการติดในรถ       
ของเด็ก และเพ่ือให้ผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง มีทักษะสามารถช่วยเหลือตนเองหากเกิดเหตุการณ์
ติดในรถ 
 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพ่ือเป็นการป้องกันและการเฝ้าระวังปัญหาในเรื่องการขับขี่และการติดรถของเด็ก 

 ๓.๒ เพ่ือให้ผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง มีทักษะสามารถช่วยเหลือตนเองหากเกิดเหตุการณ์
ติดในรถ 
 

๔. เป้าหมาย 

 ๔.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง มีการป้องกันและการเฝ้าระวังปัญหาในเรื่องการขับขี่และการติด      
ในรถของเด็ก 

 ๔.๒ ผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง มีทักษะสามารถช่วยเหลือตนเองหากเกิดเหตุการณ์ติดในรถ 
 

๕. วิธีการ/ขั้นตอน 
 

วิธีการ/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
   ๑. เขียนโครงการ 
   ๒. เสนอโครงการ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
   ๓. จัดทำเครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

   ๔. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และป้ายโครงการฯ 

 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 

- 
 

 

๕,๐๐๐ บาท 

 

-  ศ ูนย ์พ ัฒนาเด็ก
เล ็กเทศบาลตำบล      
ท่าช้าง 

ขั้นดำเนินการ (DO) 
   ๑. ดำเนินการจัดโครงการขับขี่ปลอดภัยและ
การป้องกันเด็กติดรถ 

 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 

- 
 

-  ศ ูนย ์พ ัฒนาเด็ก
เล ็กเทศบาลตำบล      
ท่าช้าง 

 

 

 

 

 



 

- ๖๔ -  

 

๕. วิธีการ/ขั้นตอน (ต่อ) 
 

วิธีการ/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นการตรวจสอบประเมินผล (CHECK) 
   ๑.  รวบรวมข ้ อม ู ลท ี ่ ไ ด ้ จาก เคร ื ่ อ งมือ            
การติดตามและประเมินผล 

 

ธันวาคม ๒๕๖๔ 

 

- 
 

-  ศ ูนย ์พ ัฒนาเด็ก
เล ็กเทศบาลตำบล      
ท่าช้าง 

ขั้นปรับปรุง/แก้ไข (ACTION) 
   ๑. หลังเสร็จสิ้นการจัดโครงการขับขี่ปลอดภัย
และการป้องกันเด็กติดรถ นำผลการดำเนินงาน 
จุดเด่น จุดพัฒนา ปัญหา อุปสรรค ประชุม
วิเคราะห์  
   ๒. สรุปรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงาน     
การจัดโครงการขับขี่ปลอดภัยและการป้องกัน
เด็กติดรถ ให้นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง ทราบ 

 

ธันวาคม ๒๕๖๔ 

 

- 
 

-  ศ ูนย ์พ ัฒนาเด็ก
เล ็กเทศบาลตำบล      
ท่าช้าง 

 

๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๖.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ    
จังหวัดนครราชสีมา 
 

๗. สถานที่ดำเนินการ 
 ๗.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ    
จังหวัดนครราชสีมา 
 

๘. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ๘.๑ พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 

๙. งบประมาณ 

๙.๑ เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย     
หมวดอื ่น ๆ โครงการขับขี ่ปลอดภัยและการป้องกันเด็กติดรถ งบประมาณตั้งไว้ ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน)             
เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการขับขี ่ปลอดภัยและการป้องกันเด็กติดรถ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง            
ดังนี้ 
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๑. ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดโครงการขับข่ีปลอดภัยและการป้องกันเด็กติดรถ ๔,๗๖๐ บาท 

 ๒. ค่าป้ายโครงการขับข่ีปลอดภัยและการป้องกันเด็กติดรถ (ขนาด ๒ x ๑ เมตร) ๒๔๐    บาท 
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑๐.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง มีการป้องกันและการเฝ้าระวังปัญหาในเรื ่องการขับขี่และ          
การติดในรถของเด็ก 

 ๑๐.๒ ผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง มีทักษะสามารถช่วยเหลือตนเองหากเกิดเหตุการณ์     
ติดในรถ 

 ๑๐.๓ ผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง สามารถรอดชีวิตจากการติดในรถ และลดการเกิด
อันตรายที่เกิดจากการขับขี่ 
 ๑๐.๔ ผู้ปกครองนักเรียนมีฐานความเชื่อมั่น ในการป้องกันและการเฝ้าระวังปัญหาในเรื่องการขับขี่และการติด     
ในรถของเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง  
 ๑๐.๕ ผู้ปกครองและผู้เรียนสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ %    
 ๑๐.๖ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง มีการกำหนดพ้ืนที่เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ %    
 ๑๐.๗ ผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ จากการลงมือปฏิบัติจริง 
 

๑๑. ตัวช้ีวัด 

 ๑๑.๑ เชิงปริมาณ 

  จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการขับขี่ปลอดภัยและการป้องกันเด็กติดรถ เป็นผู้เรียน (อายุ ๒ - ๕ ปี) ของ        
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง จำนวนทั้งส้ิน ๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๑๑.๒ เชิงคุณภาพ  
  ๑๑.๒.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง มีการป้องกันและการเฝ้าระวังปัญหาในเรื่องการขับขี่
และการติดในรถของเด็ก ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๕ 

  ๑๑.๒.๒ ผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง มีทักษะสามารถช่วยเหลือตนเองหากเกิด
เหตุการณ์ติดในรถ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
 

๑๒. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 

   ๑. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการขับขี่ปลอดภัยและการป้องกันเด็กติดรถ 
เป็นผู้เรียน (อายุ ๒ - ๕ ปี) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบล       
ท่าช้าง จำนวนทั้งส้ิน ๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

การลงทะเบียน แบบลงทะเบียน 
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๑๒. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
เชิงคุณภาพ 

   ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง มีการป้องกันและ      
การเฝ้าระวังปัญหาในเรื่องการขับขี่และการติดในรถของเด็ก ไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ ๙๕ 

   ๒. ผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง มีทักษะ
สามารถช่วยเหลือตนเองหากเกิดเหตุการณ์ติดในรถ ไม่น้อยกว่า       
ร้อยละ ๘๕ 

การตรวจสอบ 

 

 

การประเมินผล 

แบบตรวจสอบ 

 

 

แบบประเมินผล 

 

 

 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้จัดทำโครงการ (ลงชื่อ)..................................................ผู้เสนอโครงการ 

         (นางสาวดวงเดือน  ทะคำวงษ์)               (นายนพเก้า  ขนังสูงเนิน) 
               ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                                     นักวิชาการศึกษา 

 

 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้เสนอโครงการ (ลงชื่อ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

         (นายอาทิตย์  พีระรัตนจินดา)          (นายกิตติภัค  กาญจนพรประภา) 
              หัวหน้าสถานศึกษาฯ                                              ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง 
 

 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

              (นายราชัน  เศวตอมรกุล) 
        นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง 
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แบบร่างโครงการ ประกอบแผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง 
********************************* 

ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย :    มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและ       
        การจัดการ และการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น :   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ :   ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลท่าช้าง                  
    ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง  
:   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 

แนวทางการพัฒนา   :   แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม และพัฒนาด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 
แผนงาน/งาน    :   แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง 

 

๒. หลักการและเหตุผล 

 ในการจัดกิจกรรมให้แก่เด็กปฐมวัยในปัจจุบันนั้น มุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งจำเป็นต้องส่งเสริมผู้เรียนให้เกิด
ทักษะ เกิดประสบการณ์ และเป็นการส่งเสริมพัฒนาการทั ้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญา          
การพาเด็กไปทัศนศึกษาจะช่วยให้เด็กเกิดการพัฒนาดังกล่าว ดังนั้น ผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้จัดทำโครงการหนูน้อย
เรียนรู้สู ้โลกกว้าง สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ดำเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ       
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลา      
ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครองและบุคลากรในชุมชนทุกฝ่าย 

 เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง จึงได้จัดโครงการกิจกรรมทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้สวนสัตว์นครราชสีมา โดยจัดให้นักเรียนในระดับปฐมวัย เข้าทัศนศึกษาในแหล่งเรียนรู้ดังกล่าว เพื่อเป็นการ
ตอบสนองความสามารถทางการเรียนรู ้ จากประสบการณ์ตรง ทั ้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที ่ดีงามและคุณลักษณะ           
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนดังกล่าวต่อไป 

 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยรู้จักคิดวิเคราะห์จากการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง 
 ๓.๒ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้เปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 ๓.๓ เพ่ือให้เด็กปฐมวัยรู้จักอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

 ๓.๔ เพ่ือให้เด็กปฐมวัยนำความรู้และประสบการณ์ท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

 ๓.๕ เพ่ือให้ผู้ปกครองได้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้างจัดขึ้น 
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๔. เป้าหมาย 

 ๔.๑ เด็กปฐมวัยรู้จักคิดวิเคราะห์จากการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง 
 ๔.๒ เด็กได้เปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 ๔.๓ เด็กปฐมวัยรู้จักอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

 ๔.๔ เด็กปฐมวัยนำความรู้และประสบการณ์ท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

 ๔.๕ ผู้ปกครองได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้างจัดขึ้น 
 

๕. วิธีการ/ขั้นตอน 
 

วิธีการ/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นเตรียมการ (PLAN) 
   ๑. เขียนโครงการ 
   ๒. เสนอโครงการ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
   ๓. จัดทำเครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

   ๔. ดำเนินการติดต่อสถานที่ รถ อาหาร และ
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

มกราคม ๒๕๖๕ 

 

- 
 

 

๔๙๕ บาท 

 

-  ศ ูนย ์พ ัฒนาเด็ก
เล ็กเทศบาลตำบล      
ท่าช้าง 

ขั้นดำเนินการ (DO) 
   ๑. ดำเนินการจัดโครงการหนูน้อยเรียนรู ้ สู่      
โลกกว้าง 

 

มกราคม ๒๕๖๕ 

 

๑๙,๕๐๕ บาท 

 

-  ศ ูนย ์พ ัฒนาเด็ก
เล ็กเทศบาลตำบล      
ท่าช้าง 

ขั้นการตรวจสอบประเมินผล (CHECK) 
   ๑.  รวบรวมข ้ อม ู ลท ี ่ ไ ด ้ จาก เคร ื ่ อ งมือ            
การติดตามและประเมินผล 

 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 

- 
 

-  ศ ูนย ์พ ัฒนาเด็ก
เล ็กเทศบาลตำบล      
ท่าช้าง 

ขั้นปรับปรุง/แก้ไข (ACTION) 
   ๑. หลังเสร็จสิ้นการจัดโครงการหนูน้อยเรียนรู้
สู่ โลกกว ้ าง  นำผลการดำเน ินงาน จ ุด เด่น           
จุดพัฒนา ปัญหา อุปสรรค ประชุมวิเคราะห์  
   ๒. สรุปรูปเล่มรายงานผลการดำเนินงาน     
การจ ัดโครงการหน ูน ้อยเร ียนร ู ้ สู่ โลกกว ้าง          
ให้นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง ทราบ 

 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 

- 
 

-  ศ ูนย ์พ ัฒนาเด็ก
เล ็กเทศบาลตำบล      
ท่าช้าง 
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๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๖.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ    
จังหวัดนครราชสีมา 
 

๗. สถานที่ดำเนินการ 
 ๗.๑ สวนสัตว์นครราชสีมา เลขที ่ ๑๑๑ หมู ่ ๑ ถนนราชสีมา - ปักธงชัย ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง              
จังหวัดนครราชสีมา 
 

๘. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ๘.๑ มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
 

๙. งบประมาณ 

๙.๑ เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย     
หมวดอื ่น ๆ โครงการหน ูน ้อยเร ียนร ู ้ส ู ่ โลกกว ้าง งบประมาณตั ้งไว ้  ๒๐,๐๐๐.- บาท (สองหมื ่นบาทถ ้วน)                          
เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู ่โลกกว้าง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง            
ดังนี้ 
 ๑. ค่าพาหนะ ๒ คัน ๔๓ ที่นั่ง คันละ ๗,๑๐๐ บาท     ๑๔,๒๐๐ บาท 

 ๒. ค่าอาหาร ๓๕ บาท/คน (เด็ก ๖๕ คน เจ้าหน้าที่ ๖ คน รวมเป็น ๗๑ คน)  ๒,๔๘๕   บาท 

 ๓. ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง        ๕๐๐      บาท 

 ๔. ค่าผ่านประตู ๑๐๐ บาท/คน (เจ้าหน้าที่ ๖ คน)     ๖๐๐      บาท 

 ๕. ค่าบัตรรถไฟพ่วง ๓๐ บาท/คน (เจ้าหน้าที่ ๖ คน)    ๑๘๐      บาท 

 ๖. ค่าชมการแสดงผู้ใหญ่ ๔๐ บาท/คน (เจ้าหน้าที่ ๖ คน)    ๒๔๐      บาท 

 ๗. ค่าชมการแสดงเด็ก ๒๐ บาท/คน (เด็ก ๖๕ คน)     ๑,๓๐๐   บาท 

 ๘. ค่าป้ายโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง (ขนาด ๓ x ๒ เมตร)      ๔๙๕      บาท 

  (ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียจ่ายได้) 
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑๐.๑ เด็กปฐมวัยรู้จักคิดวิเคราะห์จากการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง 
 ๑๐.๒ เด็กได้เปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 ๑๐.๓ เด็กปฐมวัยรู้จักอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

๑๐.๔ เด็กปฐมวัยนำความรู้และประสบการณ์ท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

๑๐.๕ ผู้ปกครองเกิดความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม 
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๑๑. ตัวช้ีวัด 

 ๑๑.๑ เชิงปริมาณ 

  จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง เป็นบุคลากร จำนวน ๖ คน ผู้ปกครองและผู้เรียน    
จำนวน ๖๕ คน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง จำนวนทั้งส้ิน ๗๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

๑๑.๒ เชิงคุณภาพ  
  ๑๑.๒.๑ เด็กปฐมวัย ร้อยละ ๘๕ รู้จักคิดวิเคราะห์จากการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง 
  ๑๑.๒.๒ เด็กปฐมวัย ร้อยละ ๑๐๐ ได้เปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  ๑๑.๒.๓ เด็กปฐมวัย ร้อยละ ๘๕ รู้จักอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

  ๑๑.๒.๔ เด็กปฐมวัย ร้อยละ ๘๕ นำความรู้และประสบการณ์ท่ีได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

  ๑๑.๒.๕ ผู้ปกครอง ร้อยละ ๘๕ เกิดความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
 

๑๒. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 

   ๑. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง เป็นบุคลากร 
จำนวน ๖ คน ผู้ปกครองและผู้เรียน จำนวน ๖๕ คน ของศูนย์พัฒนา
เด ็กเล ็กเทศบาลตำบลท่าช ้าง จำนวนทั ้งส ิ ้น ๗๑ คน ค ิดเป็น             
ร้อยละ ๑๐๐ 

การลงทะเบียน แบบลงทะเบียน 

เชิงคุณภาพ 

   ๑. เด็กปฐมวัย ร ้อยละ ๘๕ รู ้จ ักคิดว ิเคราะห์จากการเร ียนรู้           
ด้วยประสบการณ์จริง 
   ๒. เด็กปฐมวัย ร้อยละ ๑๐๐ ได้เปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง 
   ๓. เด็กปฐมวัย ร้อยละ ๘๕ รู้จักอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

   ๔. เด็กปฐมวัย ร้อยละ ๘๕ นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปใช้     
ในชีวิตประจำวัน 

   ๕. ผู ้ปกครอง ร้อยละ ๘๕ เกิดความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม       
อยู่ในระดับดีข้ึนไป 

การสังเกต 

 

 

 

 

 

 

การสอบถาม 

แบบสังเกต 

 

 

 

 

 

 

แบบสอบถาม 
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(ลงชื่อ)..................................................ผู้จัดทำโครงการ (ลงชื่อ)..................................................ผู้เสนอโครงการ 

         (นางสาวดวงเดือน  ทะคำวงษ์)               (นายนพเก้า  ขนังสูงเนิน) 
               ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                                     นักวิชาการศึกษา 

 

 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้เสนอโครงการ (ลงชื่อ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

         (นายอาทิตย์  พีระรัตนจินดา)          (นายกิตติภัค  กาญจนพรประภา) 
              หัวหน้าสถานศึกษาฯ                                              ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง 
 

 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

              (นายราชัน  เศวตอมรกุล) 
       นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง 
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แบบร่างโครงการ ประกอบแผนปฏิบัติการประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง 
********************************* 

ความสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย :    มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของเด็ก มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและ       
        การจัดการ และการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น :   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 

แนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ :   ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลท่าช้าง                  
    ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง  
:   ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาด้านการมีส่วนร่วมและส่งเสริมสนับสนุน 

แนวทางการพัฒนา :   แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม ให้ครอบครัว ชุมชน และภาคส่วนของสังคม  
    มีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

แผนงาน/งาน    :   แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
 

๑. ชื่อโครงการ : โครงการบัณฑิตน้อย 
 

๒. หลักการและเหตุผล 

 การศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม ชุมชน และประเทศชาติ การศึกษาระดับปฐมวัย  
เป็นการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา ที่จะเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การจัดประสบการณ์ในระดับปฐมวัยเป็นการจัดการศึกษา      
ขั ้นพื ้นฐานของรัฐ ซึ ่งเป็นการศึกษานอกระบบ มีการวัดผลและประเมินผลการจัดประสบการณ์ การมอบวุฒิบัตร       
“บัณฑิตน้อย” เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงถึงความสำเร็จของการศึกษาในระดับปฐมวัย ที่เป็นความภูมิใจ ประทับใจของผู้เรียน  
ผู้ปกครองนักเรียน พ่อแม่ ครูดูแลเด็กและหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งเป็นการสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดี การจัดการศึกษา
ในระดับปฐมวัยขององค์กรปกครองท้องถิ่น แก่ผู้ปกครอง ประชาชนในชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้เล็งเห็ นถึงความสำคัญและ     
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรท้องถิ่นด้วย 

 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อให้        
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกิดความภาคภูมิใจและสร้างจิตสำนึก ทัศนคติที่ดีให้กั บเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล    
ตำบลท่าช้างจึงได้เสนอจัดโครงการบัณฑิตน้อย ขึ้น   
 

๓. วัตถุประสงค์ 

 ๓.๑ เพ่ือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้เด็กเล็ก เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
๓.๒ เพ่ือให้ผู้ปกครองเด็กเล็กเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จของบุตรหลาน 
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๓.๓ เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้าเรียนระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง 
๓.๔ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และความสามัคคี ระหว่างครู ผู้ปกครอง พ่อแม่ ชุมชน และเทศบาล 
 

๔. เป้าหมาย 

          ๔.๑ เด็กเล็กท่ีจบการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง จำนวน ๓๗ คน 
 

๕. วิธีการ/ขั้นตอน 

 ๕.๑ ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับรูปแบบและแนวทางการดำเนินงาน 

๕.๒ จัดทำโครงการเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่น 

๕.๓ จัดทำหนังสือเชิญผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติ 
๕.๔ จัดเตรียมสถานที่ 
๕.๕ ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการ 

๕.๖ ประเมินผลการดำเนินโครงการ 

๕.๗ สรุปผลและแนวทางแก้ไขปัญหา 
 

๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ๖.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง กองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ     
จังหวัดนครราชสีมา 
 

๗. สถานที่ดำเนินการ 
 ๗.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง       
 

๘. ระยะเวลาดำเนินการ 

 ๘.๑ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

๙. งบประมาณ 

๙.๑ เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
การศึกษา งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย     
หมวดอื่น ๆ โครงการบัณฑิตน้อย งบประมาณตั้งไว้ ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) เพื่อเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการบัณฑิตน้อย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง ดังนี้ 

๑. ค่าป้ายโครงการบัณฑิตน้อย (ขนาด ๒ x ๗ เมตร)    ๑,๖๘๐    บาท 

๒. ค่าป้ายโครงการบัณฑิตน้อย (ขนาด ๓.๐๕ x ๓.๕๐ เมตร)   ๑,๒๘๐    บาท 

๓. ค่าจัดซื้อวัดสุอุปกรณ์ในการจัดเตรียมสถานที่    ๑,๐๐๐    บาท 

๔. ค่าเครื่องดื่ม น้ำแข็ง น้ำเปล่า      ๑,๐๔๐    บาท 

 (-ทุกรายการสามารถถัวเฉล่ียจ่ายได้-) 
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๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ๑๐.๑ เด็กมีขวัญและกำลังใจในความสำเร็จการศึกษา 
 ๑๐.๒ เด็กรู้คุณค่าของการศึกษา ให้ความสำคัญกับการศึกษา 
 ๑๐.๓ เด็กกล้าแสดงออกและมีทักษะในการทำกิจกรรมร่วมกัน 

 ๑๐.๔ ผู้ปกครอง พ่อแม่ และชุมชน เห็นความสำคัญของการศึกษาในระดับปฐมวัย 

 ๑๐.๕ มีความสามัคคีและมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครู ผู้ปกครอง พ่อแม่ ชุมชน และเทศบาล 
 

๑๑. ตัวช้ีวัด 

 ๑๑.๑ เชิงปริมาณ 

  จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการบัณฑิตน้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของกลุ่มเป้าหมาย 

๑๑.๒ เชิงคุณภาพ  
  ผู้เข้าร่วมโครงการบัณฑิตน้อยสืบ มีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ในระดับดีขึ้นไป ไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ ๘๕  
 

๑๒. การติดตามและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือที่ใช้ 
เชิงปริมาณ 

   ๑. จำนวนผู ้เข้าร่วมโครงการบัณฑิตน้อย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐       
ของกลุ่มเป้าหมาย 

การลงทะเบียน แบบลงทะเบียน 

เชิงคุณภาพ 

   ๑. ผู้เข้าร่วมโครงการบัณฑิตน้อย มีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการ ในระดับดีข้ึนไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕   

การสอบถาม แบบสอบถาม 

 

 

 

 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้จัดทำโครงการ (ลงชื่อ)..................................................ผู้เสนอโครงการ 

         (นางสาวดวงเดือน  ทะคำวงษ์)               (นายนพเก้า  ขนังสูงเนิน) 
               ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก                                                     นักวิชาการศึกษา 
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(ลงชื่อ)..................................................ผู้เสนอโครงการ (ลงชื่อ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

         (นายอาทิตย์  พีระรัตนจินดา)          (นายกิตติภัค  กาญจนพรประภา) 
              หัวหน้าสถานศึกษาฯ                                              ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้าง 
 

 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

              (นายราชัน  เศวตอมรกุล) 
        นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้าง 

 

 



 

- ๗๖ - 

 



 

- ๗๗ - 

 



 

- ๗๘ - 

 



 

- ๗๙ - 

 



 

- ๘๐ - 

 



 

- ๘๑ - 

 



 

- ๘๒ - 

 



 

- ๘๓ - 

 



 

- ๘๔ - 

 



 

- ๘๕ - 

 



 

- ๘๖ - 

 



 

- ๘๗ - 

 
 

 



 

- ๘๘ - 

ภาพการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง 

คร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ 

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ 

ณ หอประชุมเทศบาลตำบลท่าช้าง ชั้น ๓ 

 

 

 
 

 
 

 



 

- ๘๙ - 

ภาพการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง 

คร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ 

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ 

ณ หอประชุมเทศบาลตำบลท่าช้าง ชั้น ๓ 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 



 

- ๙๐ - 

ภาพการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าช้าง 

คร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ 

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ 

ณ หอประชุมเทศบาลตำบลท่าช้าง ชั้น ๓ 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 




