แบบรายงานผลการดาเนินงานโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย
(แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑ )
ตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๙
๑. ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตาบลเสอเพลอ
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เด็กทุกคนได้รับบริการพัฒนาเต็มศักยภาพ
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เด็กทุกคนในช่วงอายุแรกเกิดถึง ๔ ปี ได้รับบริการด้านสุขภาพ และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กตามวัย
ภายในปี ๒๕๕๙
๔. เป้าหมายเฉพาะ
๔.๑ ให้ความรู้และทักษะแก่พ่อแม่ในการอบรมเลี้ยงดูลูกให้ได้คุณภาพ
๔.๒ กระตุ้นและส่งเสริมการใช้สมรรถนะของเด็กปฐมวัยในการพัฒนาตามวัย กับผู้ปกครอง
๔.๓ พัฒนาสื่อ ของเล่น หนังสือ และอื่น ๆ เพื่อเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็ก
๕. แผนงาน/โครงการ
๕.๑ โครงการอาหารเสริม (นม)
๕.๒ โครงการอาหารกลางวัน
๕.๓ โครงการปฐมนิเทศเด็กและผู้ปกครอง
๕.๔ โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา (รายหัว)
๕.๕ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
๕.๖ โครงการวันไหว้ครู
๕.๗ โครงการวันลอยกระทง
๕.๘ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก
๕.๙ โครงการแห่เทียน
๕.๑๐ โครงการประกันคุณภาพการศึกษา
๖. วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ
๖.๑ ส่งเสริมให้เด็ก ได้รับการพัฒนาเป็นประชากรที่มีศักยภาพของประเทศ
๖.๒ ส่งเสริม ผู้ปกครอง บุคลากรทางการศึกษาพัฒนาให้มีความรู้ในการพัฒนาเด็กที่ถูกต้องและเหมาะสม
๖.๓ ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการตามวัยที่เหมาะสม
๗. เป้าหมาย
๗.๑ เชิงปริมาณ เด็กทุกคนในช่วงแรกเกิดถึง ๔ ปี ได้รับบริการด้านสุขภาพ และการอบรมเลี้ยงดูอย่างมี
คุณภาพเพื่อการมีพัฒนาการดีรอบด้านและตามวัย ภายในปี ๒๕๕๗
๗.๒ เชิงคุณภาพ เด็กทุกแรกเกิดถึง ๔ ปี ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ ร้อยละ ๙๕
๘. วิธีดาเนินการ/กิจกรรม องค์การบริหารส่วนตาบลเสอเพลอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการดังนี้
๘.๑ ส่งเสริมสุขภาพเด็กในพื้นที่ดาเนินการ ติดตามพัฒนาการของเด็กในชุมชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๘.๒ ตรวจสุขภาพโดยรวมของเด็ก และส่งรักษาต่อยังโรงพยาบาลใกล้บ้าน กรณีพบความผิดปกติ
๘.๓ สนับสนุนส่งเสริมจัดอบรมเพิ่มพูนความรู้แก่ผู้ปกครอง ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพ
๙. งบประมาณดาเนินการ
จานวน ๒,๒๑๑,๙๔๐ บาท
/๑๐. ผลการดาเนินงาน....

๑๐. ผลการดาเนินงาน
ด้านผลผลิต
- เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมกับวัย
- ผู้ปกครองมีความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กแต่ละวัยได้อย่างถูกต้อง
- บุคลากร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับความรู้จากการอบรม และนามาใช้ในการปฏิบัติงาน
ด้านผลลัพธ์
- เด็กได้ตรวจสุขภาพ ประเมินพัฒนาการ ประเมินการเจริญเติบโต อย่างถูกต้องเหมาะสม
- เด็กทุกคนมีสื่อการเรียนการสอน และวัสดุอุปกรณ์ อย่างเพียงพอในส่งเสริมพัฒนาการครบทุกด้านด้านกระทบ
- ผู้ปกครอง ไม่มีเวลาเลี้ยงดูเด็ก ฝากเลี้ยงกับผู้สูงอายุซึ่งทาให้เด็กมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
๑๑. ภาคีเครือข่ายที่ร่วมดาเนินการ
๑๑.๑ รพ.สต.สงเปลือย และ รพ.สต.ทองอินทร์
๑๑.๒ อสม.ประจาหมู่บ้าน
๑๑.๓ โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเสอเพลอ
๑๒. ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
๑๒.๑ ผู้ปกครองขาดความรู้ เจตคติที่ดีในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย และไม่มีเวลาในการเลี้ยงดูเด็ก
๑๒.๒ หน่วยงานในชุมชน ยังไม่ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยมากนัก และสภาพแวดล้อมของชุมชน
ไม่เอื้อต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๑๓. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดาเนินการ
- องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานความร่วมมือในการจัดอบรม ให้ความรู้กับผู้ปกครองในการอบรม
เลี้ยงดูเด็กอย่างถูกต้องเหมาะสม
๑๔. ข้อมูล ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗
๑๕. ชื่อ-สกุล ผู้รายงาน/ตาแหน่ง/หน่วยงาน/เบอร์โทรติดต่อ
จ.ส.อ.ธนพชัย พละจู ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา (๐๘๑-๒๖๐๐๘๒๗)

๑. ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตาบลเสอเพลอ
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ไอโอดีนกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เด็กทุกคนในช่วงอายุแรกเกิดถึง ๔ ปี ได้รับไอโอดีนในสารอาหารอย่างเพียงพอ
๔. เป้าหมายเฉพาะ
- ครัวเรือนร้อยละ ๙๐ ได้รับประทานเกลือที่มีสารไอโอดีนอย่างเพียงพอ ภาวะพร่องไทรรอยด์ ฮอร์โมนของ
ทารกแรกเกิดลดลงเหลือไม่เกินร้อยละ ๓ ภายในปี ๒๕๕๙
๕. แผนงาน/โครงการ
๕.๑ โครงการอาหารกลางวัน
๖. วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ
๖.๑ ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ผู้ประกอบอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ใช้เครื่องปรุงที่มีส่วนประกอบของสารไอโอดีน
๗. เป้าหมาย
๗.๑ เชิงปริมาณ เด็กทุกคนในช่วงแรกเกิดถึง ๔ ปี ได้รับไอโอดีนในสารอาหารอย่างเพียงพอ
๗.๒ เชิงคุณภาพ เด็กทุกแรกเกิดถึง ๔ ปี ได้รับเกลือที่มีสารไอโอดีน ร้อยละ ๙๐
๘. วิธีดาเนินการ/กิจกรรม
๘.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเยี่ยมบ้านให้คาแนะนาเกี่ยวกับพัฒนาการ วิธีการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
๘.๒ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ประกอบอาหารให้มีความรู้ในการ
ใช้เครื่องปรุงรสประกอบอาหารของสารไอโอดีน
๙. งบประมาณดาเนินการ
จานวน ๕,๐๐๐.- บาท
๑๐. ผลการดาเนินงาน
ด้านผลผลิต
- ครูผู้ดูแลเด็ก บุคลากร ได้รับความรู้จากการอบรมและนามาใช้ในการปฏิบัติงาน
- เด็กมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดีจากสภาพปกติผู้เรียนมีน้าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน
สุขอนามัยด้านร่างกายสมบูรณ์
ด้านผลลัพธ์
- เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับโภชนาการครบ ๕ หมู่ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
- ผู้ปกครองมีความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการของเด็กตามวัย
๑๑. ภาคีเครือข่ายที่ร่วมดาเนินการ
๑๑. ภาคีเครือข่ายที่ร่วมดาเนินการ
๑๑.๑ รพ.สต.สงเปลือย และ รพ.สต.ทองอินทร์
๑๑.๒ อสม.ประจาหมู่บ้าน
๑๑.๓ โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเสอเพลอ

/๑๒.ปัญหาอุปสรรค......

๑๒. ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
๑๒.๑ ผู้ปกครองขาดความรู้ เจตคติที่ดีในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย และไม่มีเวลาในการเลี้ยงดูเด็ก
๑๒.๒ หน่วยงานในชุมชน ยังไม่ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยมากนัก และสภาพแวดล้อมของชุมชน
ไม่เอื้อต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๑๓. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดาเนินการ
- องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานความร่วมมือในการจัดอบรม ให้ความรู้กับผู้ปกครองในการอบรม
เลี้ยงดูเด็กอย่างถูกต้องเหมาะสม
๑๔. ข้อมูล ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗
๑๕. ชื่อ-สกุล ผู้รายงาน/ตาแหน่ง/หน่วยงาน/เบอร์โทรติดต่อ
จ.ส.อ.ธนพชัย พละจู ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา (๐๘๑-๒๖๐๐๘๒๗)

๑. ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตาบลเสอเพลอ
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑) ทุกคนได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างมีคุณภาพ
เพื่อมีการพัฒนาการดีรอบด้านและตามวัย
๔. เป้าหมายเฉพาะ
-ผู้ปกครอง มีความสามารถและปัจจัยสนับสนุนในการเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
๕. แผนงาน/โครงการ
๕.๑ โครงการพัฒนาเครือข่ายครูผู้ดูแลเด็ก
๕.๒ โครงการ “เยี่ยมบ้านเด็กนักเรียน”
๖. วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ
๖.๑ ส่งเสริมให้เด็ก ได้รับการพัฒนาให้เป็นประชากรที่มีศักยภาพของประเทศ
๖.๒ พัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
๗. เป้าหมาย
๗.๑ เชิงปริมาณ เด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑) ทุกคนได้รับการอบรมเลี้ยงดูอย่างมีคุณภาพ
เพื่อมีการพัฒนาการดีรอบด้านและตามวัย
๗.๒ เชิงคุณภาพ เด็กทุกแรกเกิดถึง ๔ ปี ถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑ ได้รับการส่งเสริมพัฒนาการ ร้อยละ ๙๕
๘. วิธีดาเนินการ/กิจกรรม
๘.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเยี่ยมบ้านให้คาแนะนาเกี่ยวกับพัฒนาการ วิธีการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
๘.๒ ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๙. งบประมาณดาเนินการ
จานวน ๕,๐๐๐.- บาท
๑๐. ผลการดาเนินงาน
ด้านผลผลิต
- ครูผู้ดูแลเด็ก บุคลากร ได้รับความรู้จากการอบรมและนามาใช้ในการปฏิบัติงาน
- เด็กใช้ประสารทสัมผัสทั้งห้าได้แก่ การมอง การได้ยิน การดมกลิ่น การชิมรส และการสัมผัส
ด้านผลลัพธ์
- เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับโภชนาการครบ ๕ หมู่ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
- ผู้ปกครองมีความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการของเด็กตามวัย
๑๑. ภาคีเครือข่ายที่ร่วมดาเนินการ
๑๑. ภาคีเครือข่ายที่ร่วมดาเนินการ
๑๑.๑ รพ.สต.สงเปลือย และ รพ.สต.ทองอินทร์
๑๑.๒ อสม.ประจาหมู่บ้าน
๑๑.๓ โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเสอเพลอ

/๑๒.ปัญหาอุปสรรค......

๑๒. ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
๑๒.๑ ผู้ปกครองขาดความรู้ เจตคติที่ดีในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย และไม่มีเวลาในการเลี้ยงดูเด็ก
๑๒.๒ หน่วยงานในชุมชน ยังไม่ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยมากนัก และสภาพแวดล้อมของชุมชน
ไม่เอื้อต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๑๓. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดาเนินการ
- องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานความร่วมมือในการจัดอบรม ให้ความรู้กับผู้ปกครองในการอบรม
เลี้ยงดูเด็กอย่างถูกต้องเหมาะสม
๑๔. ข้อมูล ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗
๑๕. ชื่อ-สกุล ผู้รายงาน/ตาแหน่ง/หน่วยงาน/เบอร์โทรติดต่อ
จ.ส.อ.ธนพชัย พละจู ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา (๐๘๑-๒๖๐๐๘๒๗)

๑. ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตาบลเสอเพลอ
๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ กลไกการดาเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัย
๓. เป้าหมาย
๓.๑ ระบบข้อมูลด้านเด็กปฐมวัย การสารวจข้อมูล การวิจัยต่าง ๆ สามารถช่วยในการวางแผน
และติดตามประเมินสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. เป้าหมายเฉพาะ
-จัดทาระบบฐานข้อมูลเด็กปฐมวัย ที่มีการบูรณาการข้อมูลจากทุกภาคส่วน
๕. แผนงาน/โครงการ
๕.๑ โครงการพัฒนาเครือข่ายครูผู้ดูแลเด็ก
๖. วัตถุประสงค์แผนงาน/โครงการ
๖.๑ ส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็ก ได้รับการอบรมเพื่อนาความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน
๗. เป้าหมาย
๗.๑ เชิงปริมาณ ครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากร มีความรู้ความเข้าใจ
๗.๒ เชิงคุณภาพ เด็กทุกแรกเกิดถึง ๔ ปี ถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ ๑ ได้รับการส่งเสริมส่งเสริมพัฒนาการ
ร้อยละ ๙๕
๘. วิธีดาเนินการ/กิจกรรม
๘.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเยี่ยมบ้านให้คาแนะนาเกี่ยวกับพัฒนาการ วิธีการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
๘.๒ ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๙. งบประมาณดาเนินการ
จานวน ๕,๐๐๐.- บาท
๑๐. ผลการดาเนินงาน
ด้านผลผลิต
- ครูผู้ดูแลเด็ก บุคลากร ได้รับความรู้จากการอบรมและนามาใช้ในการปฏิบัติงาน
- เด็กใช้ประสารทสัมผัสทั้งห้าได้แก่ การมอง การได้ยิน การดมกลิ่น การชิมรส และการสัมผัส
ด้านผลลัพธ์
- เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้รับโภชนาการครบ ๕ หมู่ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
- ผู้ปกครองมีความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการของเด็กตามวัย
๑๑. ภาคีเครือข่ายที่ร่วมดาเนินการ
๑๑. ภาคีเครือข่ายที่ร่วมดาเนินการ
๑๑.๑ รพ.สต.สงเปลือย และ รพ.สต.ทองอินทร์
๑๑.๒ อสม.ประจาหมู่บ้าน
๑๑.๓ โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลเสอเพลอ
๑๒. ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
๑๒.๑ ผู้ปกครองขาดความรู้ เจตคติที่ดีในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย และไม่มีเวลาในการเลี้ยงดูเด็ก
๑๒.๒ หน่วยงานในชุมชน ยังไม่ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยมากนัก และสภาพแวดล้อมของชุมชน
ไม่เอื้อต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
/๑๓. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง...

๑๓. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการดาเนินการ
- องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานความร่วมมือในการจัดอบรม ให้ความรู้กับผู้ปกครอง
ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กอย่างถูกต้องเหมาะสม
๑๔. ข้อมูล ณ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๗
๑๕. ชื่อ-สกุล ผู้รายงาน/ตาแหน่ง/หน่วยงาน/เบอร์โทรติดต่อ
จ.ส.อ.ธนพชัย พละจู ตาแหน่ง นักวิชาการศึกษา (๐๘๑-๒๖๐๐๘๒๗)

