รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

คำนำ
ความสำเร็จ ในภาพรวมของผลงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒ นธรรม ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๒ ในหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ตามแผนงานและตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๒๕๖๒ ประกอบด้วยงาน/กิจกรรม/โครงการ ที่ดำเนินการแล้วและยังไม่ดำเนินการ ทั้งที่ใช้งบประมาณและ
ไม่ได้ใช้งบประมาณ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ การรายงานผลการ
ดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม และศูนย์พัฒนาเด็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัด
อุบลราชธานี ซึ่งผลสำเร็จในการดำเนินงานที่ผ่านมาเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน องค์กรชุมชน ผู้นำชุมชน พ่อค้า ประชาชน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง คณะ
ผู้บริหารและพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่างทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ การ
ดำเนินงานต่าง ๆ จึงทำให้งานที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับมอบหมาย/รับผิดชอบ สำเร็จ
บรรลุตามวัตถุป ระสงค์ คุณค่าและประโยชน์จากความสำเร็จในการรายงานผลการดำเนินงานครั้งนี้ กอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒ นธรรม ขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานและทุกท่านที่ได้กล่าวมาแล้ว ที่ได้กรุณ า
ส่งเสริมและสนับสนุน เห็นความสำคัญของงาน กองการศึกษา ฯ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนคนท้องถิ่น อัน
นำไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไป
ผู้รายงาน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

สารบัญ
เรือ่ ง
บทนำ
ส่วนที่ ๑
ส่วนที่ ๒
ส่วนที่ ๓
ส่วนที่ ๔
ส่วนที่ ๕

หน้า
๑
แผนงาน/โครงการที่รับผิดชอบและดำเนินการตามข้อบัญญัติ ฯ และ
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ศพด.ในสังกัด
แผนงาน/โครงการที่ริเริ่มใหม่และดำเนินการ
แผนงาน/โครงการตามข้อบัญญัติ ฯ แต่ไม่ได้ดำเนินการ
ผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๒ และตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ศพด.ในสังกัด
สรุปผลการดำเนินงาน

๕
๑๔
๑๕
๑๘
๓๗

บทนำ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานที่จัดตั้ง
ขึ้น เพื่อให้การบริการประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒ นาพื้นที่ในด้านเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม ตามกฎหมายจัดตั้ง คือพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.
๒๕๓๗ และแก้ไขถึงปัจจุบัน
คำขวัญตำบลโคกสว่าง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
“ โคกสว่างงามล้ำ มีวัฒนธรรมมากเหลือ เสื่อเตยหลากหลาย มากมายสิ่งสะสม
ห้วยข้าวสารปลาอุดม น่าชมปราสาทอูบมุง ”
วิสยั ทัศน์ในการพัฒนา
“ชุมชนน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการศึกษา ผลิตเกษตรอินทรีย์ที่ดีควบคู่กับการพัฒนา
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตย เพื่อเป้าหมายชุมชนที่เข้มแข็งยั่งยืน”
พันธกิจ
๑. เน้น การพัฒ นาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยให้ ได้รับความพร้อมทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ สร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชน สนับสนุนการพัฒนาอาชีพหลัก พัฒนาการ
เกษตร ส่งเสริมการทำเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ การเกษตรแบบผสมผสาน และการรวมกลุ่มทาง
การเกษตรเพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองจากพ่อค้าคนกลาง
๓. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ยึดถือหลักประชาธิปไตย
๔. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนา ให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
๕. รักษาธรรมเนียม จารีต ประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม ให้คงอยู่สืบไป
จุดมุง่ หมายเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่
๑. การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพียงพอและทั่วถึง
๒. ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา อนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๓. เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ยั่งยืน ประชาชนพึ่งตนเองได้ และปัญหาความยากจนลดลง
๔. ประชาชนสุขภาพดีถ้วนหน้า มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คุณภาพชีวิตดีขึ้น
๕. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ให้เกิดมลภาวะและมีความยั่งยืน
๖. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ
๗. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ตามแนวธรรมมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย

-๒โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
๑. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
๒. กองคลัง
๓. กองช่าง
๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๕. กองสวัสดิการสังคม
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงาน
ต่าง ๆ ดังนี้
๑. งานด้านบริหารการศึกษา
๑.๑ งานบริหารทั่วไป
๑) งานสารบรรณและงานธุรการต่าง ๆ
๒) การบริหารงานบุคคล
๓) การจัดทำงบประมาณเพื่อการศึกษา
๑.๒ งานการศึกษาด้านพื้นฐาน
๑) ควบคุมดูแลและสนับสนุนการบริหารการจัดการศึกษา
๒) สำรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์
๓) จัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่าง ๆ
๔) การประสานงานกับสถานศึกษาและสถิติข้อมูลต่าง ๆ
๑.๓ งานแผนงานและวิชาการ
๑) จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบล
๒) จัดระบบ การรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบล
๓) งานศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
๔) งานประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
๑.๔ งานธุรการ
๑) งานสารบรรณ
๒) งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงาน และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อ
และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
๓) งานประสานงานเกี่ยวกับการประชุม
๔) งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
๕) งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
๖) งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
๗) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
๘) งานพิจารณาเลื่ อนขั้นเงินเดือนและการให้บำเหน็จตามชอบกรณี พิเศษแก่พนักงานและ
ลูกจ้าง
๙) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
๑๐) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

-๓๒. งานจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๓. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ
๔. งานจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว ยหลักเกณฑ์ และวิธีก ารนำเงิน รายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑
การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นในเขตตำบลโคกสว่าง เป็นหน้าที่โดยตรง
ของกองการศึกษา ฯ ที่จะต้องวางแผนและดำเนินการทุกวิธีเพื่อให้เกิดการพัฒนา สิ่งที่สำคัญสุดคือการได้รับ
ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรและหน่วยงานในสังกัด ที่ปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ
นอกจากนี้ กองการศึกษา ฯ ยังได้รับทรัพยากร งบประมาณ และปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุน
การพัฒนาการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมจากหน่วยงานอื่น ๆ ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่าในภาพรวมของการ
พัฒนาการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของตำบลโคกสว่าง ได้รับการพัฒนามากขึ้น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
แนวคิดหลักของการสร้างยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา คือการทำงานแบบมีส่วนร่วม โดยมีส่วน
ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติของบุคลากรทุกระดับ บริหารงานตามวงจรการทำงานแบบ PDCA ( Plan ,
Do , Check , และ Action ) ในทุกกิจกรรมที่มีการดำเนินงานจะมีการกำกับ ติดตาม ประเมินการทำงานเป็น
ระยะ ๆ โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการและรายงานผลให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ทั้งนี้ จุดเริ่มต้น
ที่ใช้ดำเนินงาน คือ การสร้างความตระหนักและจิตสำนึก (Awareness) ที่ดีในการพัฒนาแก่บุคลากรทุกคน
จากหลักการดังกล่าวทำให้กองการศึกษา ฯ สร้างยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาได้ ดังนี้
๑. ด้านบริหารการศึกษา มียุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา สรุปได้ดังนี้
๑.๑ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแนวทางการพัฒนาหลังจากรับถ่ายโอน คือ
- ส่งเสริมให้สถานศึกษาดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- เผยแพร่ความรู้ สนับสนุนให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ปี
- สนับสนุนทุนวิจัยให้แก่โรงเรียนในเขตที่รับถ่ายโอน
๑.๒ ยุทธศาสตร์ในระบบบริหารและการจัดการภายในสถานศึกษา/หน่วยงาน มีแนวทางการพัฒนา
คือ
- เร่งรัดให้ ส ถานศึกษาในสั งกัดดำเนิน การประกันคุณ ภาพภายใน เพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก
๑.๓ ยุทธศาสตร์ในระบบบริหารและการจัดการภายในสถานศึกษา/หน่วยงาน มีแนวทางการพัฒนา
คือ
- ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาดำเนินการพัฒนางานในหน้าที่ของสถานศึกษา/หน่วยงาน
นั้น
๒. ด้านการศึกษาปฐมวัย มีแนวทางการพัฒนาคือ
- ส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน
๓. ด้านกีฬาและนันทนาการ ส่วนการศึกษา ฯ มียุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ดังนี้
๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ มีแนวทางการพัฒนา คือ
- ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมศึกษาเพื่อรณรงค์โรคเอดส์และต่อต้านยาเสพติด

-๔- ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรม และเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ กีฬา ตามความต้องการ
ความเหมาะสมของผู้เข้าร่วมในแต่ละวัย เพื่อสุขภาพที่ดี
๔. ด้านส่งเสริมประเพณีและศิลปวัฒนธรรม มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒ นธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีแนวทางการ
พัฒนา คือ
- สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลด้านประเพณีตามฮีตสิบสองครองสิบสี่ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตตำบล
๕. ด้านกิจกรรมเด็กและเยาวชน มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้
ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน มีแนวทางการพัฒนา คือ
- จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านต่าง ๆ แก่เด็กและเยาวชน
- จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็งแก่เด็กและเยาวชน
- จัดทำโครงการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ในชุมชนแก่เด็กและเยาวชน
๖. ด้านการส่งเสริมศาสนา กองการศึกษา ฯ มียุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา คือ
- สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลด้านกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตตำบล
- สนับสนุน และส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของกองการศึกษา ฯ มีดังนี้
๑. ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัย
๒. พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
๓. พัฒนาระบบบริหารและการจัดการภายในสถานศึกษา
๔ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู
๕. ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
๖. ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพของประชาชนทางด้านอารมณ์ จิตใจ
และสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
๗. ส่งเสริมพัฒนาด้านการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
๘. ให้การสนับสนุน ส่งเสริม วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรเพื่อการลงทุนแก่หน่วยงานในสังกัด

-๕ส่วนที่ ๑ แผนงาน/โครงการที่รบั ผิดชอบและปฏิบตั ิ
แผนงาน/โครงการ ที่ ก องการศึ ก ษา ศาสนาและวัฒ นธรรม กำหนดไว้ในแผนดำเนิ น งาน/ตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ได้แก่
งาน/โครงการ
๑. โครงการส่งเสริมสืบสาน
งานประเพณีลอยกระทง
(กองการศึกษา ฯ)

๒. โครงการสืบสานประเพณี
ทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่
(กองการศึกษา ฯ)

๓. โครงการบัณฑิตน้อย
(กองการศึกษา ฯ)

วัตถุประสงค์
- เพื่ อ ให้ เด็ ก เย า ว ช น แ ล ะ
ประชาชน เกิ ด ความซาบซึ้ ง และ
ตระหนักในความสำคัญ เห็ นคุณค่า
ประเพณีและวัฒนธรรมไทยอันดีงาม
- เพื่อส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์และ
ฟื้นฟูประเพณีลอยกระทง
- เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน
- เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชน
ได้ประดิษฐ์กระทง
- เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน
และภาคประชาชนใน ต.โคกสว่าง
และในพื้นที่ใกล้เคียงได้มีส่วนร่วม
สืบทอดกิจกรรมวันลอยกระทง
- เพื่อเป็นการเผยแพร่ สนับสนุน
และส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
- เพื่อเป็นการสนองนโยบายของ
รัฐบาล ในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่น
- เพื่อเรียนรู้ ส่งเสริมรักษา ฟื้นฟู
และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามให้ดำรงสืบไป
- เพื่อสืบทอดค่านิยมความเป็นไทย
เกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี
ของท้องถิ่น
- เพื่อบำรุงรักษาศิลปะ จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ส่งเสริมด้านศาสนาและวัฒนธรรม
- เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ แรง
บันดาลใจให้แก่เด็กมีความตั้งใจที่จะ
ศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น
- เพื่อให้เด็กได้จดจำคำสั่งสอนของครู
และสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติ
ต่อไป

กลุม่ เป้าหมาย
เด็ก เยาวชน
หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน
ทั้งในเขต ต.โคกสว่าง
และในพื้นที่ใกล้เคียง

งบประมาณ
๓๐,๐๐๐

คณะผู้บริหาร ส.อบต.
ข้าราชการ ลูกจ้าง
พนักงานจ้าง เด็ก
เยาวชน ประชาชน
หน่วยงานทุกภาคส่วน
ในเขตพื้นที่ตำบล
โคกสว่าง

๓๐,๐๐๐
(ไม่ใช้
งบประมาณ)

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดทั้ง ๓ แห่ง

-

-๖งาน/โครงการ
วัตถุประสงค์
๔. โครงการลานเทศน์ลานธรรม - เพื่อให้หน่วยงานทุกภาคส่วนและ
นำใจชุมชน
พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ทำกิจกรรม
(กองการศึกษา ฯ)
ร่วมกันเข้าวัดฟังธรรม ปฏิบัติธรรม
สวดมนต์ภาวนา ทำสมาธิ
- ส่งเสริมให้เกิดคุณธรรมจริยธรรม
อันดี เข้าใจหลักธรรม สามารถนำไป
ปฏิบัติควบคู่กับการทำงานในองค์กร
และในชีวิตประจำวัน
๕. โครงการวันเด็กแห่งชาติ
- เพื่อเสริมสร้างค่านิยมที่ดีด้าน
(กองการศึกษา ฯ)
การศึกษาให้แก่เด็ก นักเรียน และ
สนับสนุนการจัดกิจกรรม ศพด. เยาวชน ในเขตพื้นที่ตำบลโคกสว่าง
ในสังกัดทุกแห่ง
ให้มีการพัฒนาครบทุกด้านตาม
มาตรฐานการศึกษา
- เพื่อฝึกและสร้างประสบการณ์ให้
เด็กกล้าคิด กล้าแสดงออก
๖. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา - เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และ
หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบลโคกสว่าง ประชาชนได้ออกกำลังกาย
(กองการศึกษา ฯ)
- เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชน
มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
- เพื่อให้ทุกหมู่บ้านมีอุปกรณ์กีฬา
เพียงพอต่อการออกกำลังกาย
- เพื่อพัฒนากีฬาของตำบลให้มี
ประสิทธิภาพมากขี้น
๗. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน - เพื่อประสานความร่วมมือหน่วยงาน
และประชาชนสานสัมพันธ์ตำบล ทุกภาคส่วนต้านภัยยาเสพติด
โคกสว่าง
- เพื่อส่งเสริมความสามัคคี ความ
(กองการศึกษา ฯ)
เข้มแข็งในชุมชน สร้างภูมิคุ้มกันโรค
รวมทั้งห่างไกลยาเสพติด
- เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต เสริมสร้าง
สุขภาพพลานามัยแก่เยาวชนและ
ประชาชน ให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์
- เพื่อให้เยาวชนและประชาชนรู้จัก
เคารพกติกาการแข่งขัน รู้แพ้ รู้ชนะ
รู้อภัย และเพื่อพัฒนากีฬาในระดับ
ท้องถิ่น ส่งเสริมให้มีตัวแทนนักกีฬา
ในระดับจังหวัดต่อไป

กลุม่ เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร ส.อบต.
ข้าราชการ ลูกจ้าง
พนักงานจ้าง เด็ก
เยาวชน ประชาชน
หน่วยงานทุกภาคส่วน
ในเขตพื้นที่ตำบล
โคกสว่าง

งบประมาณ
๑๐,๐๐๐

เด็กปฐมวัย ศพด.
ในสังกัด ทั้ง ๓ แห่ง
รวมถึงเด็กและเยาวชน
ในเขตพื้นที่ตำบล
โคกสว่าง

๓๐,๐๐๐

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในเขตตำบล
โคกสว่าง ทุกหมู่บ้าน

๖๐,๐๐๐

เด็ก เยาวชน
หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน
ในเขต ต.โคกสว่าง

๑๓๓,๒๐๐

-๗งาน/โครงการ
๘. โครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด
(กองการศึกษา ฯ)

๙. โครงการสนับสนุนอาหาร
เสริม (นม) ศพด. ในสังกัด
(กองการศึกษา ฯ)
๑๐. โครงการสนับสนุน
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน
ในเขตตำบลโคกสว่าง
(กองการศึกษา ฯ)
๑๑. โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนในเขตตำบล
โคกสว่าง
(กองการศึกษา ฯ)
๑๒. โครงการสนับสนุน คชจ.
การบริหารสถานศึกษาสำหรับ
เป็นค่าอาหารกลางวัน ศพด.
(กองการศึกษา ฯ)
๑๒.๑) โครงการอาหารกลางวัน
(ศพด.บ้านอูบมุง)
- ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑
- ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
๑๒.๒) โครงการอาหารดีมี
ประโยชน์
(ศพด.บ้านสระดอกคูณ)
- ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑
- ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
๑๒.๓) โครงการอาหารกลางวัน
เด็ก (ศพด.บ้านกะแอก)
- ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑
- ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒

วัตถุประสงค์
- เพื่อจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
ของ ศพด.ในสังกัดให้ดำเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
- เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของ ศพด.ในสังกัด โดย
เน้นจุดเด่นที่สะท้อนถึงความเป็น
อัตลักษณ์ของ ศพด.แต่ละแห่ง
- เพื่อประเมินและจัดทำรายงาน
คุณภาพการศึกษาประจำปีเสนอ
หน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชน
เพื่อให้เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับอาหารเสริม (นม) อย่าง
เพียงพอตามหลักโภชนาการ
เพื่อให้เด็กนักเรียนในสังกัด สพฐ.
ทั้ง ๖ แห่ง ได้รับอาหารเสริม (นม)
อย่างเพียงพอตามหลักโภชนาการ

กลุม่ เป้าหมาย
ผู้นำชุมชน
คกก. บริหาร ศพด.
คกก.ประเมินภายใน
คณะครู ข้าราชการ
ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
และผู้ปกครองเด็กเล็ก

งบประมาณ
๗,๐๐๐
(ไม่ใช้
งบประมาณ)

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดทั้ง ๓ แห่ง

๓๒๖,๗๑๕

เพื่อให้เด็กนักเรียนในสังกัด สพฐ.
ทั้ง ๖ แห่ง ได้รับประทานอาหาร
ถูกต้องตามหลักโภชนาการและ
เหมาะสมตามวัยอย่างทั่วถึง
- เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้รับประทานอาหารถูกต้องตาม
หลักโภชนาการ และเหมาะสม
ตามวัยอย่างทั่วถึง
- เพื่อให้เด็กทุกคนใน ศพด.
ได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
มีการเจริญเติบโตเหมาะสมตามวัย
- เพื่อให้เด็กได้รับประทานอาหาร
ครบ ๕ หมู่
- เพื่อให้เด็กได้รับประทานอาหาร
ถูกตามหลักโภชนาการ

เด็กนักเรียนในโรงเรียน ๓,๒๘๒,๐๐๐
สังกัด สพฐ. จำนวน
๖ แห่ง

เด็กนักเรียนในโรงเรียน ๑,๕๗๒,๒๔๘
สังกัด สพฐ. จำนวน
๖ แห่ง

เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดทั้ง ๓ แห่ง

๘๓๕,๓๐๐

เด็กปฐมวัยใน ศพด.
๑๖๗,๒๘๐
๑๗๘,๑๒๐
เด็กปฐมวัยใน ศพด.
๑๑๓,๑๖๐
๑๒๔,๔๔๐
เด็กปฐมวัยใน ศพด.
๑๒๐,๕๔๐
๑๓๑,๗๖๐

-๘งาน/โครงการ
๑๓. โครงการสืบสานงาน
ประเพณีแห่เทียนพรรษา
(กองการศึกษา ฯ)

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชน
ร่วมกันอนุรักษ์ ส่งเสริมและบำรุง
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่
สืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่
โบราณกาลให้ปฏิบัติต่อไป
- เพื่ออนุรักษ์ศิลปะ เผยแผ่ ส่งเสริม
วัฒนธรรม งานประเพณีภูมิปัญญา
ของท้องถิ่น และวัฒนธรรมด้าน
พระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไป
- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในตำบล
โคกสว่าง
๑๔. โครงการพัฒนา จัดซื้อวัสดุ - เพื่อให้มีวัสดุ สื่อ ประกอบการ
สื่อการเรียนการสอน เพื่อ
จัดประสบการณ์การเรียนการสอนที่
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด้าน
(ศพด. ในสังกัด ๓ แห่ง)
- เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม
๑๔.๑) โครงการจัดซื้อสื่อ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
วัสดุการศึกษา
ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(ศพด.บ้านกะแอก)
- เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชน
๑๔.๒) โครงการจัดซื้อวัสดุ
มีส่วนร่วมในการใช้สื่อ
การศึกษา
(ศพด.บ้านสระดอกคูณ)
๑๔.๓) โครงการจัดซื้อสื่อ
การเรียนการสอนสำหรับเด็ก
ปฐมวัย (ศพด.บ้านอูบมุง)
๑๕. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย - เพื่อสร้างและขยายโอกาสทาง
การบริหารสถานศึกษา
การศึกษาให้กับเด็ก
(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
- เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง ๔
๑๕.๑) โครงการสนับสนุนค่า
ด้าน
ใช้จ่ายค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศพด.บ้านอูบมุง
๑๕.๒) โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศพด.บ้านกะแอก
๑๕.๓) โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศพด.บ้านสระดอกคูณ

กลุม่ เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร ส.อบต.
ข้าราชการ ลูกจ้าง
พนักงานจ้าง เด็ก
เยาวชน ประชาชน
หน่วยงานทุกภาคส่วน
ในเขตพื้นที่ตำบล
โคกสว่าง

งบประมาณ
๕๔,๐๐๐

เด็กปฐมวัยใน ศพด.

๒๗๗,๑๐๐

๘๓,๓๐๐
๗๘,๒๐๐
๑๑๕,๖๐๐
เด็กปฐมวัยใน ศพด.

๒๓,๖๕๐
๙,๘๙๐
๖,๔๕๐
๗,๓๑๐

-๙งาน/โครงการ
๑๖. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)
๑๖.๑) โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียน
ศพด.บ้านอูบมุง
๑๖.๒) โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียน
ศพด.บ้านกะแอก
๑๖.๓) โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียน
ศพด.บ้านสระดอกคูณ
๑๗. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
(ค่าหนังสือเรียน)
๑๗.๑) โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายค่าหนังสือเรียน
ศพด.บ้านอูบมุง
๑๗.๒) โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายค่าหนังสือเรียน
ศพด.บ้านกะแอก
๑๗.๓) โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายค่าหนังสือเรียน
ศพด.บ้านสระดอกคูณ
๑๘. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
(ค่าอุปกรณ์การเรียน)
๑๘.๑) โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน
ศพด.บ้านอูบมุง
๑๘.๒) โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน
ศพด.บ้านกะแอก
๑๘.๓) โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน
ศพด.บ้านสระดอกคูณ

วัตถุประสงค์
- เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง
- เพื่อสร้างและขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้กับเด็ก

กลุม่ เป้าหมาย
เด็กปฐมวัยใน ศพด.

งบประมาณ
๑๖,๕๐๐
๖,๙๐๐
๔,๕๐๐
๕,๑๐๐

- เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าสู่ระบบ
เด็กปฐมวัยใน ศพด.
การศึกษาอย่างทั่วถึง
- เพื่อให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านและ
มีสมาธิในการเรียนรู้
- เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดและ
จินตนาการ สามารถใช้ภาษาสื่อสาร
ได้เหมาะสมตามวัย
- เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง

๑๑,๐๐๐
๔,๖๐๐
๓,๐๐๐
๓,๔๐๐

- เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง
- เพื่อสร้างและขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้กับเด็ก

เด็กปฐมวัยใน ศพด.

๑๑,๐๐๐
๔,๖๐๐
๓,๐๐๐
๓,๔๐๐

- ๑๐ งาน/โครงการ
๑๙. อุดหนุนโครงการค่าย
สานสัมพันธ์ฉันท์มิตรกลุ่ม
ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา
โคกสว่างคุ้ม ฯ

วัตถุประสงค์
- เพื่อลดความขัดแย้งระหว่างเด็ก
และเยาวชนระหว่างหมู่บ้าน
- เพื่อให้เกิดความรักความผูกพันธ์
ระหว่างเด็กและเยาวชนระหว่าง
หมู่บ้าน และเป็นการสร้างเครือข่าย
เยาวชน
- เพื่อให้เด็กและเยาวชนนำหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ใน
การดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข
๒๐. โครงการทัศนศึกษาพาเด็ก เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ
ปฐมวัยไปแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้
(ศพด. ในสังกัด ๓ แห่ง)
ในชุมชนของตนเอง
๒๑. โครงการส่งเสริม พัฒนา - เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรมคุณธรรม-จริยธรรม ครูและ
จริยธรรมในการดำรงชีวิตประจำวัน
เด็กปฐมวัย
และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
๒๑.๑) โครงการส่งเสริม
- เพื่อให้ครู และผู้ดูแลเด็กได้รับ
คุณธรรม-จริยธรรม เด็กปฐมวัย การอบรมและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
(ศพด.บ้านอูบมุง)
- เพื่อให้คณะครูได้เข้าร่วมอบรม
๒๑.๒) โครงการส่งเสริม
พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรม
คุณธรรม-จริยธรรม เด็กปฐมวัย
(ศพด.บ้านกะแอก และ
ศพด.บ้านอูบมุง)
๒๑.๓) โครงการพัฒนา
คุณธรรม-จริยธรรม
(ศพด.บ้านสระดอกคูณ)
๒๒. โครงการปฐมนิเทศ
- เพื่อชี้แจงกฎ ระเบียบ และ
ผู้ปกครอง
แนวทางการปฏิบัติของ ศพด.
(ศพด. ในสังกัด ๓ แห่ง)
ให้ผู้ปกครองทราบก่อนเปิดภาคเรียน
- เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
ครูกับผู้ปกครอง และให้ผู้ปกครอง
มีความเข้าใจในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
๒๓. โครงการวันสำคัญ
- เพื่อให้ครู เด็ก ผู้ปกครอง และ
(ศพด. ในสังกัด ๓ แห่ง)
ชุมชน ร่วมทำกิจกรรมในวันสำคัญ
๒๓.๑) กิจกรรมวันวิสาขบูชา
ร่วมกัน และรักษาวัฒนธรรม
๒๓.๒) กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
-วันเข้าพรรษา
ให้คงอยู่สืบไป
๒๓.๓) กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ - เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
หน่วยงานกับชุมชน

กลุม่ เป้าหมาย
เด็กระดับประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านคำสว่าง
และโรงเรียนในเขต
ต.โคกสว่าง ๖ แห่ง

งบประมาณ
๓๖,๐๐๐

- เด็ก คณะครู
ผู้ปกครอง และชุมชน

-

คณะครู และ
เด็กปฐมวัยใน ศพด.

-

- ผู้ปกครอง
คกก.บริหาร ศพด.
เด็ก ครู
หน่วยงานต้นสังกัด
และผู้ที่เกี่ยวข้อง

-

- เด็ก คณะครู
ผู้ปกครอง และ
ชุมชน

-

- ๑๑ งาน/โครงการ
วัตถุประสงค์
๒๓.๔) กิจกรรมทำบุญและ
เวียนเทียนวันออกพรรษา
๒๓.๕) กิจกรรมวันลอยกระทง
๒๓.๖) กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
๒๓.๗) กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่
๒๓.๘) กิจกรรมวันมาฆบูชา
๒๓.๙) กิจกรรมวันสงกรานต์
๒๓.๑๐)กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
๒๔. โครงการร่วมกิจกรรม
เพื่อให้เด็ก และคณะครู ได้มี
กับชุมชน
ส่วนร่วมกับชุมชน พัฒนาทักษะ
(ศพด. ในสังกัด ๓ แห่ง)
การเรียนรู้และสร้างจิตสำนึกในการ
รักท้องถิ่น และสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างครูกับชุมชนได้ทำกิจกรรม
ร่วมกัน
๒๕. โครงการลูกน้ำจ๋ายุงลาก่อน เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ
(ศพด. ในสังกัด ๓ แห่ง)
ยุงลาย และป้องกันโรคไข้เลือดออก
๒๖. โครงการกระปุกออมสิน
- เพื่อปลูกฝังให้เด็กรู้จักการประหยัด
ของหนู
อดออม ไม่ฟุ่มเฟือย และเห็นคุณค่า
(ศพด. ในสังกัด ๓ แห่ง)
ของเงิน
- เพื่อส่งเสริม และปลูกฝังจิตสำนึก
การเรียนรู้ให้เด็กมีวินัย
๒๗. โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก
- เพื่อรับทราบสภาพความเป็นอยู่
(ศพด. ในสังกัด ๓ แห่ง)
และปัญหาของเด็ก และหาแนวทาง
แก้ไขร่วมกันกับผู้ปกครอง
- เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
คณะครูกับผู้ปกครอง และชุมชน
๒๘. โครงการพัฒนา ปรับปรุง เพื่อจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมทั้ง
สภาพแวดล้อม/ภูมิทัศน์
ภายใน-ภายนอก ศพด. ให้สะอาด
ภายใน – ภายนอก ศพด.
สวยงาม น่าอยู่ เหมาะสมกับเป็น
(ศพด. ในสังกัด ๓ แห่ง)
แหล่งเรียนรู้สำหรับกับเด็ก
๒๙. โครงการออกกำลังกาย
- เพื่อส่งเสริมให้เด็ก ผู้ปกครอง
เพื่อสุขภาพ
ชุมชน และคณะครู รักสุขภาพ
(ศพด.บ้านอูบมุง และ
และรักการออกกำลังกาย
ศพด.บ้านสระดอกคูณ)
- เพื่อให้เด็ก ผู้ปกครอง ชุมชน
และคณะครู มีสุขภาพที่ดี และ
เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย

กลุม่ เป้าหมาย

งบประมาณ

เด็ก คณะครู
ผู้ปกครอง และ
ชุมชน

-

เด็ก คณะครู
ผู้ปกครอง และชุมชน
ผู้ปกครอง และ
เด็กปฐมวัยใน ศพด.

-

ผู้ปกครอง และ
เด็กปฐมวัยใน ศพด.

-

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดทั้ง ๓ แห่ง

-

เด็ก คณะครู
ผู้ปกครอง ชุมชนและ
หน่วยงานภาคราชการ

-

-

- ๑๒ งาน/โครงการ
๓๐. โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ และโครงการจัดทำ
ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
ใน ศพด.
(ศพด. ในสังกัด ๓ แห่ง)
๓๑. โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กทั้ง ๔ ด้าน
(ศพด.บ้านกะแอก และ
ศพด.บ้านสระดอกคูณ)
๓๒. โครงการจัดทำแผนการ
จัดประสบการณ์
(ศพด.บ้านสระดอกคูณ)
๓๓. โครงการจัดทำหลักสูตร
(ศพด.บ้านสระดอกคูณ)
๓๔. โครงการวิจัยชั้นเรียน
(ศพด.บ้านสระดอกคูณ)
๓๕. โครงการนิเทศภายใน ภายนอก
(ศพด.บ้านสระดอกคูณ)
๓๖. โครงการผลิตสื่อการเรียน
การสอน
(ศพด.บ้านสระดอกคูณ)
๓๗. โครงการยิ้มสดใส
ด้วยฟันสวย
(ศพด.บ้านสระดอกคูณ)
๓๘. โครงการขยะรีไซเคิล
(ศพด.บ้านสระดอกคูณ)

วัตถุประสงค์
- เพื่อจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับเด็กเล็กที่เป็นปัจจุบัน
- เพื่อให้มีข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เป็นปัจจุบัน

กลุม่ เป้าหมาย
เด็กปฐมวัยใน ศพด.

งบประมาณ
-

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กทั้ง ๔
ด้าน ให้มีพัฒนาการที่เหมาะสม
ตามวัย มีความพร้อมที่จะเรียนรู้
ในลำดับชั้นต่อไป
เพื่อให้มแี ผนการเรียนการสอนที่
เหมาะสมและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ครอบคลุมเด็กทั้ง ๔ ด้าน
เพื่อจัดทำและให้มีหลักสูตรของ
สถานศึกษาตามมาตรฐาน
การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไข
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็ก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- เพื่อให้มีการติดตามและประเมินผล
- เพื่อการพัฒนา ปรับปรุงและแก้ไข
ศพด.
- เพื่อส่งเสริมให้ครูมีการผลิตสื่อ
การเรียนการสอนด้วยตนเอง
- เพื่อส่งเสริมการผลิตสื่อให้เหมาะกับ
พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สำหรับเด็ก
- เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กมีนิสัย
รักการแปรงฟัน
- เพื่อให้เด็กเล็กมีสุขภาพปากและฟัน
ที่สะอาด สวยงาม
เพื่อให้คณะครู เด็ก ผู้ปกครอง
ชุมชน และหน่วยงานทุกภาคส่วน
รู้จักการคัดแยกขยะ ประโยชน์ของ
ขยะเปียกที่สามารถนำไปทำปุ๋ยได้
และขยะบางประเภทสามารถนำไป
จำหน่ายได้

เด็กปฐมวัยใน ศพด.

-

เด็กปฐมวัยใน ศพด.

-

คณะครู ใน ศพด.

-

เด็กปฐมวัยใน ศพด.

-

คณะครู ใน ศพด.

-

เด็กปฐมวัย และ
คณะครู ใน ศพด.

-

เด็กปฐมวัยใน ศพด.

-

เด็กปฐมวัย และ
คณะครู ใน ศพด.

-

- ๑๓ งาน/โครงการ
๓๙.โครงการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
(ศพด.บ้านสระดอกคูณ)

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้คณะครู ได้รับการอบรมและ
พัฒนาตนเอง ปีละไม่ต่ำกว่า ๒ ครั้ง
- เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพคณะครู
ให้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๔๐. โครงการที่ได้รับจากการ
- เพื่อเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการดูแล
อุดหนุนงบประมาณจาก สปสช. รักษา เฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดต่อ
(ศพด. ในสังกัด ๓ แห่ง)
ต่าง ๆ ให้เด็กเล็ก
๔๐.๑) โครงการอบรม
- เพื่อส่งเสริมเด็กเล็กให้มีสุขภาพ
การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคติดต่อ
อนามัยเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนา - เพื่อให้ครู และผู้ปกครองนักเรียน
เด็กเล็กบ้านอูบมุง
เห็นความสำคัญของสุขภาพเด็ก
๔๐.๒) โครงการอบรม
- เพื่อให้ครู และผู้ปกครองนักเรียน
การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ ได้รู้วิธีการเฝ้าระวังโรคติดต่อและ
อนามัยเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนา การแก้ไขปัญหาสุขภาพฟัน
เด็กเล็กบ้านกะแอก
- เพื่อให้ครู และผู้ปกครองนักเรียน
๔๐.๓) โครงการอบรม
ได้รู้เรื่องอาหารที่มีประโยชน์ต่อเด็ก
การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ - เพื่อให้ครู และผู้ปกครองนักเรียน
อนามัยเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนา ได้รู้จักการปลูกฝังสุขนิสัยที่ดี
เด็กเล็กบ้านสระดอกคูณ
แก่นักเรียนและการแปรงฟันที่ถูกวิธี
- เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
และยังเป็นการเสริมสร้างความ
สัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครองกับ
ศพด. หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ
ให้ประสานร่วมมือกันในการส่งเสริม
สุขภาพเด็ก
- เพื่ อ ให้ ก ารดำเนิ น งานของ ศพด.
บรรลุเป้าหมายและตามวัตถุประสงค์

กลุม่ เป้าหมาย
คณะครู ใน ศพด.

คณะครู ผู้ปกครอง
คกก.บริหาร ศพด.
หน่วยงานภาคราชการ
ผู้ประกอบการอาหาร
และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องจาก
หน่วยงานต้นสังกัด

งบประมาณ
-

๓๕,๙๐๐
๑๒,๖๐๐

๑๑,๖๐๐

๑๑,๗๐๐

- ๑๔ ส่วนที่ ๒ แผนงาน/โครงการที่รเิ ริม่ ใหม่และดำเนินการ
งาน/โครงการ
๑. โครงการสารสัมพันธ์รัก
สู่ครอบครัว
๒. โครงการหนูน้อยปลูกผัก
สวนครัว

๓. โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของหนู

วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็นการสารความสัมพันธ์
ระหว่าง ศพด. กับผู้ปกครอง
- เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ปกครอง
และเด็กได้เรียนรู้ไปพร้อมกัน
- เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างคณะครู ผู้ปกครองและเด็ก
ในการรู้จักและดูแลปลูกผักสวนครัว
- ฝึกให้เด็กได้เรียนรู้และสังเกต
การเจริญเติบโตของผักและประโยชน์
ที่จะได้รับจากการปลูกผักสวนครัว
- เพื่อปลูกฝังให้เด็กรักและเห็นคุณค่า
ของภูมิปัญญาท้องถิ่น
- เพื่อฝึกให้เด็กเกิดความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- เพื่อส่งเสริมครูผู้สอนให้จัดกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลุม่ เป้าหมาย
คณะครู ผู้ปกครอง
และเด็ก

งบประมาณ
-

คณะครู ผู้ปกครอง

-

และเด็ก

เด็กปฐมวัย และ
คณะครู

-

- ๑๕ ส่วนที่ ๓ แผนงาน/โครงการตามข้อบัญญัติ ฯ แต่ไม่ได้ดำเนินการ
งาน/โครงการ
๑. โครงการประกวดพูด
โต้ตอบผญา
(กองการศึกษา ฯ)

๒. โครงการประกวดร้อง
หมอลำกลอน
(กองการศึกษา ฯ)

๓. โครงการประกวดร้อง
สารภัญญะ
(กองการศึกษา ฯ)

วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริม สืบสาน สนับสนุน
อนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
ของตำบล ให้ประชาชน เด็กและ
เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้วัฒนธรรม
อีสาน และเป็นการปลูกฝังคนรุ่นใหม่
ไม่ให้ลืมรากเหง้าที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของตนเอง
- เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในท้องถิ่นได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จัก
วิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์
ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ่น รวมถึงเป็นการอนุรักษ์
ภาษาศิลปะพื้นบ้านไว้ให้ลูกหลาน
- เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนในท้องถิ่นเกิดความ
ตระหนัก เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์ ฟื้นฟู
สืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็น
วิถชี ีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความ
เป็นไทย
- เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในท้องถิ่นได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้ถึง
คุณค่าของประวัติศาสตร์ในท้องถิ่น
ความเป็นมา และวัฒนธรรมประเพณี
ของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจ
และมีจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิ่นสืบไป
- เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมสืบสานให้
เด็ก เยาวชนและประชาชนหันมา
สนใจการร้องสารภัญญะ
- เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่นทางศาสนาให้คงอยู่ต่อไป
- เพื่ออนุรักษ์ภาษา ศิลปะพื้นบ้านไว้
ให้ลูกหลานต่อไป

กลุม่ เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร ส.อบต.
ข้าราชการ ลูกจ้าง
พนักงานจ้าง เด็ก
เยาวชน ประชาชน
หน่วยงานทุกภาคส่วน
ในเขตพื้นที่ตำบล
โคกสว่าง

งบประมาณ
๑๐,๐๐๐

คณะผู้บริหาร ส.อบต.
ข้าราชการ ลูกจ้าง
พนักงานจ้าง เด็ก
เยาวชน ประชาชน
หน่วยงานทุกภาคส่วน
ในเขตพื้นที่ตำบล
โคกสว่าง

๑๐,๐๐๐

คณะผู้บริหาร ส.อบต.
ข้าราชการ ลูกจ้าง
พนักงานจ้าง เด็ก
เยาวชน ประชาชน
หน่วยงานทุกภาคส่วน
ในเขตพื้นที่ตำบล
โคกสว่าง

๒๐,๐๐๐

- ๑๖ งาน/โครงการ
๔. โครงการส่งเสริมสืบสาน
อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น
(กองการศึกษา ฯ)

๕. โครงการประดิษฐ์
ขันหมากเบ็ง/พานบายสี
(กองการศึกษา ฯ)

วัตถุประสงค์
- เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน
และประชาชนในท้องถิ่นเกิดความ
ตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมใน
การส่งเสริม สนับสนุน อนุรักษ์
ฟื้นฟู สืบสานภูมิปัญญาและคุณค่า
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงามและ
ความเป็นไทย
- เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชน
ในท้องถิ่นได้เรียนรู้ความสำคัญ รู้จัก
วิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์
ในท้องถิ่น ความเป็นมาและ
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อัน
จะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกใน
การรักษาวัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่นสืบไป
- เพื่ออนุรักษ์ศิลปะ เผยแผ่ ส่งเสริม
งานประเพณีภูมิปัญญาของท้องถิ่น
และวัฒนธรรมด้านพระพุทธศาสนา
ของตำบลโคกสว่าง ให้คงอยู่ต่อไป
- เพื่อสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนเห็นถึงความสำคัญ หันมา
สืบทอดการประดิษฐ์ขันหมากเบ็ง
- เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่นทางศาสนาให้คงอยู่คู่กับ
ท้องถิ่นและสังคมไทยสืบไป
- เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกร่วมกัน
ในการส่งเสริม เผยแผ่ อนุรักษ์
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน

กลุม่ เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร ส.อบต.
ข้าราชการ ลูกจ้าง
พนักงานจ้าง เด็ก
เยาวชน ประชาชน
หน่วยงานทุกภาคส่วน
ในเขตพื้นที่ตำบล
โคกสว่าง

งบประมาณ
๑๐,๐๐๐

คณะผู้บริหาร ส.อบต.
ข้าราชการ ลูกจ้าง
พนักงานจ้าง เด็ก
เยาวชน ประชาชน
หน่วยงานทุกภาคส่วน
ในเขตพื้นที่ตำบล
โคกสว่าง

๒๐,๐๐๐

- ๑๗ งาน/โครงการ
๖. โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(กองการศึกษา ฯ)

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา
คกก.บริหาร ศพด. หรือผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมในสังกัดทุกแห่งดำเนินงาน
ตามมาตรฐานการดำเนินงาน ศพด.
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา
คกก.บริหาร ศพด. หรือผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ ศพด.ในสังกัด
ทุกแห่ง ให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพ
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
- เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษา
คกก.บริหาร ศพด. หรือผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเข้าใจแนวทางตามระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กลุม่ เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร คณะครู
บุคลากรทางการศึกษา
คกก.บริหาร ศพด.
ทุกแห่ง หรือ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

งบประมาณ
๙,๐๐๐

- ๑๘ ส่วนที่ ๔ ผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการตามข้อบัญญัตงิ บประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
งาน/โครงการ
๑. โครงการส่งเสริมสืบสาน
งานประเพณีลอยกระทง
(กองการศึกษา ฯ)

๒. โครงการสืบสานประเพณี
ทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่
(กองการศึกษา ฯ)

การดำเนินงาน
- ประชุมคณะผู้บริหารและ
จนท. อบต.โคกสว่าง
- เชิญหน่วยงานทุกภาคส่วน
ปรึกษาหารือแนวทางการ
ดำเนินการตามโครงการ
- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุก
หน่วยงานร่วมประกวดและ
ร่วมงาน
- ดำเนินกิจกรรมตาม
โครงการ
- เชิญคณะผู้บริหาร ส.อบต.
ผู้นำชุมชนและหัวหน้า
ส่วนราชการเข้าร่วมประชุม
เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ความต้องการ และแนวทาง
การจัดงาน
- ประชาสัมพันธ์เชิญ
หน่วยงานทุกภาคส่วน เด็ก
และประชาชนในพื้นที่
เข้าร่วมโครงการ

ตัวชีว้ ดั
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก

ผลสำเร็จ
- สืบสานและสืบทอด
ประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีของท้องถิ่น
- เด็กและเยาวชนเรียนรู้
เห็นคุณค่าถึงมรดกไทย
- เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนได้ประดิษฐ์
กระทง เป็นการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมการ
ประดิษฐ์กระทงให้คงอยู่
- สืบสานและสืบทอด
ค่านิยมความเป็นไทย
เกิดความรักความภูมิใจ
ในประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น
- เด็กและเยาวชนเรียนรู้
ด้านศาสนาควบคู่กับ
ประเพณีและวัฒนธรรม

ปัญหาอุปสรรค
- หน่วยงานที่สมัครประกวด
ส่งเอกสารใบสมัครล่าช้า
- แสงสว่างในบริเวณสถานที่
จัดงาน มีไฟส่องสว่าง
ไม่เพียงพอ
- ผู้เข้าสมัครประกวด
สาวงามนพมาศ มาล่าช้า
กว่ากำหนดเวลารายงานตัว

แนวทางแก้ไข
- จนท.ประสานงาน
ติดตามเอกสารใบสมัคร
- การจัดงานในครั้งต่อไป
ต้องเตรียมหลอดไฟ
เพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มแสงสว่าง
- แจ้งหน่วยงานที่ส่งเข้า
ประกวดครั้งต่อไปให้เร่ง
เวลารายงานตัวให้ทัน
ตามกำหนดเวลา

- พิธีการช้ากว่ากำหนดการ
เล็กน้อย เนื่องจากนิมนต์
พระสงฆ์จากสำนักสงฆ์และ
วัดทุกแห่งในเขตพื้นที่

- ขอความอนุเคราะห์ให้
ผู้ทำหน้าที่รับพระสงฆ์
เร่งดำเนินการเป็นไปตาม
กำหนดการ

- ๑๙ งาน/โครงการ
๓. โครงการบัณฑิตน้อย
(กองการศึกษา ฯ)

๔. โครงการลานเทศน์ลานธรรม
นำใจชุมชน
(กองการศึกษา ฯ)

การดำเนินงาน
- เชิญคณะครูจาก ศพด.ทั้ง
๓ แห่ง เข้าร่วมประชุมเพื่อ
รับฟังความคิดเห็น และ
กำหนดแผนและขั้นตอน
การจัดกิจกรรม
- จัดกิจกรรมพิธีมอบ
วุฒิบัตรบนเวทีให้เด็ก ศพด.
ในสังกัดทั้ง ๓ แห่ง
- เชิญคณะผู้บริหาร ส.อบต.
ผู้นำชุมชนและหัวหน้า
ส่วนราชการเข้าร่วมประชุม
เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ความต้องการ และแนวทาง
การจัดงาน
- ประชาสัมพันธ์เชิญ
หน่วยงานทุกภาคส่วน เด็ก
และประชาชนในพื้นที่
เข้าร่วมโครงการ

ตัวชีว้ ดั
เด็ก ผู้ปกครอง
คณะกรรมการ
บริหาร ศพด.
คณะผู้บริหาร และ
จนท. เข้าร่วม
โครงการภาพรวม
ในระดับมาก
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
เข้าร่วมกิจกรรม
ในแต่ละครั้งและ
ตลอดระยะเวลา
การดำเนินกิจกรรม
ตลอดปีงบประมาณ
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
และให้ความร่วมมือ
จากหน่วยงาน
ทุกภาคส่วนรวมถึง
ประชาชนในพื้นที่
ภาพรวมในระดับ
มาก

ผลสำเร็จ
- เกิดค่านิยมที่ดีในการ
ส่งเด็กเข้ารับการอบรม
และเลี้ยงดูใน ศพด.
- เกิดความเชื่อมั่นใน
ศักยภาพของ อปท.
- เกิดสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่าง อปท. กับ
ผู้ปกครองและประชาชน
- หน่วยงานทุกภาคส่วน
พุทธศาสนิกชนและ
ประชาชนทั่วไปได้ทำ
กิจกรรมร่วมกัน ได้แก่
เข้าวัดฟังธรรม ปฏิบัติ
ธรรม สวดมนต์
ทำสมาธิร่วมกัน เป็นต้น
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เกิดคุณธรรม-จริยธรรม
เข้าใจหลักธรรม สามารถ
นำไปปฏิบัติควบคู่กับ
การทำงานในองค์กรและ
ในชีวิตประจำวัน

ปัญหาอุปสรรค
พิธีการบางช่วงในขณะมอบ
วุฒิบัตรชะงัก ล่าช้า
เนื่องจาก เด็กบางคนงอแง

แนวทางแก้ไข
คณะครูและผู้ปกครอง
ใช้วิธีการด้านสัมพันธภาพ
คุ้นเคย พูดคุย ยกย่อง
และปลอบใจเด็ก ๆ

- วัด/สำนักสงฆ์บางแห่ง
ตั้งอยู่ห่างไกลจากชุมชน
ทำให้เกิดปัญหาล่าช้าในการ
เดินทาง เนื่องจากบางท่าน
ไม่ทราบ/คุ้นเคยกับเส้นทาง
- ช่วงฤดูฝน ถนนเข้าวัด/
สำนักสงฆ์บางแห่งมีน้ำขัง
เป็นหลุม-บ่อ ทำให้เกิด
ปัญหาในการเดินทาง

ประชาสัมพันธ์เส้นทาง
ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบ
เพื่อเตรียมตัววางแผน
ในการเดินทางล่วงหน้า

- ๒๐ งาน/โครงการ
๕. โครงการวันเด็กแห่งชาติ
(กองการศึกษา ฯ)
สนับสนุนการจัดกิจกรรม ศพด.ใน
สังกัดทุกแห่ง

๖. โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
หมู่บ้าน/ชุมชน ตำบลโคกสว่าง
(กองการศึกษา ฯ)

การดำเนินงาน
- เชิญคณะผู้บริหาร ตัวแทน
ครูจาก ศพด.ทั้ง ๓ แห่ง
และหัวหน้าส่วนราชการใน
สังกัด ร่วมประชุมเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นความต้องการ
และแนวทางการจัดงาน
- ขอความร่วมมือจากผู้นำ
ชุมชน ประชาสัมพันธ์การ
เข้าร่วมกิจกรรมที่ ศพด.
แต่ละแห่ง
- ศพด.ทุกแห่ง จัดกิจกรรม
การแสดง และกิจกรรมเกม
ต่าง ๆ
- สนับสนุนการจัดกิจกรรม
วันเด็กเป็นวัสดุ อุปกรณ์
รางวัลและขนมต่าง ๆ
ให้กับ ศพด.
- ส่งหนังสือแจ้งให้ คกก.
บริหารงานด้านการส่งเสริม
กีฬาหมู่บ้าน ฯ ดำเนินการ
สำรวจความต้องการอุปกรณ์
กีฬาในหมู่บ้านของตนเอง
- เสนอโครงการจัดซื้อ
อุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน/ชุมชน

ตัวชีว้ ดั
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
เข้าร่วมกิจกรรม
จากเด็ก เยาวชน
และประชาชน ที่
ศพด. แต่ละแห่ง
ในพื้นที่ ภาพรวม
ในระดับมาก

ผลสำเร็จ
- เด็กและเยาวชนทีเ่ ข้า
ร่วมกิจกรรม มีความสุข
สนุกสนานกล้าแสดงออก
มีความภาคภูมิใจใน
ตนเอง และเกิด
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
- เกิดความรัก ความ
อบอุ่นระหว่างสถาบัน
ครอบครัว สังคม และ
ชุมชน
- เด็กมีสุขภาพกายและ
จิตใจเข้มแข็ง

ปัญหาอุปสรรค
- งบประมาณไม่เพียงพอ
- สถานที่จัดงาน ศพด.
บางแห่ง มีพื้นที่จำกัด
ไม่เหมาะสมในการจัด
กิจกรรม

แนวทางแก้ไข
- ขอรับการสนับสนุนขนม
และรางวัลจากผู้ปกครอง
และชุมชนในพื้นที่ ศพด.
แต่ละแห่ง
- ขอความอนุเคราะห์ใช้
สถานที่ชุมชนใกล้เคียง
จัดกิจกรรม

รายชื่อตัวแทนผู้ยืม
อุปกรณ์กีฬา
หมู่บ้าน/ชุมชน
ทั้ง ๑๒ แห่ง
ในสมุดบัญชีรายชื่อ
ยืมอุปกรณ์กีฬา
หมู่บ้าน/ชุมชน

- เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ใช้เวลาว่าง
ออกกำลังกาย
- เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน มีสุขภาพ
แข็งแรง

ไม่มีผู้ดูแลรักษาอุปกรณ์กีฬา - แนะนำให้ผู้นำท้องที่
ประจำหมู่บ้าน
แต่งตั้งผู้ดูแลรักษาอุปกรณ์
กีฬาประจำหมู่บ้านตนเอง

- ๒๑ งาน/โครงการ

๗. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน
และประชาชนสานสัมพันธ์
ตำบลโคกสว่าง
(กองการศึกษา ฯ)

การดำเนินงาน
- ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์
กี ฬ าหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน ตาม
ขั้นตอนระเบียบพัสดุ
- ส่งมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับ
คกก.บริหารงานด้านการ
ส่งเสริมกีฬาหมู่บ้าน/ชุมชน
- เสนอโครงการเพื่อ
ขออนุมัติผู้บริหารท้องถิ่น
- เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประชุมหารือวางแผนงาน
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินโครงการ ฯ
- ประชุ ม คณะกรรมการที่
ไ ด้ รั บ ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง ใ ห้
ดำเนินงาน
- ประชาสัมพันธ์การจัดการ
แข่งขัน
- จัดเตรียมงานและรับสมัคร
ที ม นั ก กี ฬ าเข้ าร่ ว ม ก าร
แข่งขัน
- ดำเนิ นงาน การแข่ ง ขั น
ตามแผนงานที่กำหนดไว้

ตัวชีว้ ดั

ผลสำเร็จ

เยาวชน
ประชาชน และ
หน่วยงาน
ทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง
ให้ความร่วมมือ
และข้าร่วม
โครงการภาพรวม
ในระดับมาก

- เยาวชนและประชาชน
มีสุขภาพแข็งแรงและ
จิตใจแจ่มใสเบิกบาน
- เยาวชนและประชาชน
มีความตระหนักถึง
คุณประโยชน์ของการ
ออกกำลังกาย รู้จักใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
-เยาวชนและประชาชน
หันมาสนใจเล่นกีฬาโดย
ไม่เกี่ยวข้องยาเสพติด
- เกิดความรักความ
สามัคคีในหมู่คณะ ของ
องค์การบริหารส่วน
ตำบลโคกสว่างกับชุมชน

ปัญหาอุปสรรค

- เยาวชนหรือประชาชน
บางคนไม่เคารพกฎกติกา
การแข่งขัน
- สภาพอากาศร้อนจัด

แนวทางแก้ไข

- ขอความร่วมมือให้
ผู้นำท้องที่หรือผู้นำชุมชน
อธิบายกฎกติกาการ
แข่งขันตามระเบียบ ฯ

- ๒๒ งาน/โครงการ
๘. โครงการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัด
(กองการศึกษา ฯ)

การดำเนินงาน
- ประชุมคณะครูและ จนท.
ที่เกี่ยวข้องในการประเมิน ฯ
- ดำเนินการประเมินระบบ
ประกันคุณภาพภายใน
ศพด. แต่ละแห่ง

ตัวชีว้ ดั
ผลการประเมิน
ภายใน ศพด.
ทั้ง ๓ แห่ง
อยู่ในระดับดี

๙. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม
(นม) ศพด. ในเขตตำบลโคกสว่าง
(กองการศึกษา ฯ)

เชิญตัวแทนจาก ศพด.
ผู้ปกครองและ คกก.บริหาร
ศพด. เข้าร่วมประชุม
เพื่อรับทราบแนวทางและ
นโยบายการอุดหนุน
งบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
ส่งเอกสารและประสานงาน
เกี่ยวกับแนวทางการจัดซื้อ
แสะการจัดส่งอาหารเสริม
(นม) ในแต่ละครั้ง
ตามแผนการจัดส่งอาหาร
เสริม (นม) ในแต่ละเดือน
ให้ ร.ร.ทุกแห่ง

เด็กได้รับประทาน
อาหารเสริม (นม)
ร้อยละ ๑๐๐

๑๐. โครงการสนับสนุนอาหารเสริม
(นม) โรงเรียนในเขตตำบลโคกสว่าง
(กองการศึกษา ฯ)

เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหาร
เสริม (นม)
ร้อยละ ๑๐๐

ผลสำเร็จ
ศพด.ดำเนินงาน
ตามมาตรฐานการศึกษา
มีการจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศเพื่อพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา
และสามารถนำผลการ
ประเมินคุณภาพไปใช้ใน
การวางแผนพัฒนา
การศึกษา
- เด็กมีการเจริญเติบโต
แข็งแรงและมีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย
- เด็กได้รับอาหารเสริม
(นม) ที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการ เสริมสร้าง
แคลเซียมให้กับร่างกาย
- เด็กมีการเจริญเติบโต
แข็งแรงและมีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย
- เด็กได้รับอาหารเสริม
(นม) ที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการ เสริมสร้าง
แคลเซียมให้กับร่างกาย

ปัญหาอุปสรรค
เอกสารและแบบฟอร์มที่ใช้
ในการประเมิน ฯ มีความ
ละเอียดและหลากหลาย

แนวทางแก้ไข
ปรับเอกสารแบบฟอร์มใน
การประเมิน ฯ ให้กระชับ
และเน้นการสรุปที่เห็นได้
ชัดเจน

- ในบางวันนมถุงอาจเสีย
หรือบูด เนื่องจากอุณหภูมิ
ไม่คงที่

คณะครูเก็บนมถุงที่บูด
หรือเสียไว้คืนบริษัท
เพื่อเป็นหลักฐาน

- ในบางวันนมถุงอาจเสีย
หรือบูด เนื่องจากอุณหภูมิ
ไม่คงที่
- โรงเรียนบางแห่งปิด
ทำการเรียนการสอน
แต่ไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ระงับ
การส่งนมถุง

- แจ้งให้โรงเรียนเก็บ
นมถุงที่เสียหรือบูดไว้
เป็นหลักฐาน
- สร้างกลุ่มไลน์โรงเรียน
กับคณะครูที่รับผิดชอบ
ในการตรวจรับนม

- ๒๓ งาน/โครงการ
๑๑. โครงการสนับสนุนอาหาร
กลางวันโรงเรียนในเขตตำบล
โคกสว่าง
(กองการศึกษา ฯ)

การดำเนินงาน
ส่งเอกสารและประสานงาน
เกี่ยวกับแนวทางการจัดสรร
เงินอุดหนุนให้ ร.ร. ทุกแห่ง
ทราบแนวทาง นโยบาย
และระเบียบเงินอุดหนุน ฯ
งบประมาณจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

ตัวชีว้ ดั
แบบรายงาน
การใช้จ่ายเงิน
อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวันจาก
ร.ร. ในเขตพื้นที่
จำนวน ๖ แห่ง
ทีไ่ ด้รับงบประมาณ
เงินอุดหนุน
๑๒. โครงการสนับสนุน คชจ.
- ศพด. สรรหาผู้ประกอบ
เด็กได้รับประทาน
การบริหารสถานศึกษาสำหรับเป็น การจ้างเหมาจัดทำอาหาร อาหารกลางวันที่
ค่าอาหารกลางวัน ศพด.
กลางวัน
ถูกต้องตามหลัก
(กองการศึกษา ฯ)
- ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
โภชนาการครบ
๑๒.๑) โครงการอาหารกลางวัน
ตามระเบียบพัสดุ ฯ
ทั้ง ๕ หมู่
(ศพด.บ้านอูบมุง)
- ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ร้อยละ ๑๐๐
- ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑
ให้ผู้ประกอบการอาหาร
- ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
กลางวัน จัดทำอาหารให้
๑๒.๒) โครงการอาหารดีมีประโยชน์ ถูกต้องตามหลักโภชนาการ
(ศพด.บ้านสระดอกคูณ)
ครบทั้ง ๕ หมู่
- ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑
- ออกคำสั่งแต่งตั้ง คกก.
- ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒
ตรวจรับ ฯ (อาหารกลางวัน)
๑๒.๓) โครงการอาหารกลางวันเด็ก เพื่อตรวจสอบปริมาณ
(ศพด.บ้านกะแอก)
และคุณภาพอาหาร ศพด.
- ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑
ในแต่ละวัน
- ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒

ผลสำเร็จ
- โรงเรียนที่ได้รับเงิน
อุดหนุนตามโครงการ ฯ
ได้รับประโยชน์โดยตรง
และมีความพึงพอใจ
- เด็กมีการเจริญเติบโต
แข็งแรงและมีพัฒนาการ
เหมาะสมตามวัย

ปัญหาอุปสรรค
ผู้จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานตามโครงการ
อาหารกลางวันของ ร.ร.
บางแห่งขาดความเข้าใจ
ระเบียบ ฯ ว่าด้วย
เงินอุดหนุน ส่งผลให้การ
รายงานผลการดำเนินงาน
และโครงการ ฯ ล่าช้า
- เด็กมีน้ำหนักและ
- ผู้ปกครองขาดความ
ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์ เข้าใจในเรื่อง การจัด
มาตรฐาน
อาหารที่มีประโยชน์
- เด็กได้รับประทาน
สำหรับเด็ก
อาหารถูกต้องตามหลัก - เด็กบางคนไม่รับประทาน
โภชนาการอย่างทั่วถึง อาหารเช้าก่อนมาที่ ศพด.
- เด็กทุกคนใน ศพด.
ได้รับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ครบ ๕ หมู่
มีการเจริญเติบโต
เหมาะสมตามวัย

แนวทางแก้ไข
เร่งประสานการรายงาน
ผลการดำเนินงานกับ
ผู้ทำหน้าที่รายงานจาก
ร.ร. ที่ล่าช้า ให้เร่ง
ดำเนินการโดยด่วน

ส่งเสริม ให้ความรู้และ
สร้างความเข้าใจให้
ผู้ปกครองและประชาชน
เห็นถึงความสำคัญของ
การรับประทานอาหารเช้า
และประโยชน์ของการ
รับประทานอาหารครบ
๕ หมู่

- ๒๔ งาน/โครงการ
๑๓. โครงการสืบสานงานประเพณี
แห่เทียนพรรษา
(กองการศึกษา ฯ)

การดำเนินงาน
- ประชุมรับฟังความคิดเห็น
จากหน่วยงานทุกภาคส่วน
- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุก
หน่วยงานร่วมประกวด
ต้นเทียน ประกวดขบวน
แห่เทียน และร่วมงาน
- แห่ขบวนต้นเทียนพร้อม
นางงามและการแสดงของ
นางรำที่เข้าร่วมการประกวด
แต่ละขบวนให้ประชาชน
และ คกก.ได้ทำการตัดสิน
- การประกวดสินค้า
ประจำตำบลและการแสดง
นิทรรศการสินค้าประจำ
ตำบล
- กิจกรรมร่วมทำบุญ
จับฉลากของรางวัลเซียมซี
เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษา
สำหรับนักเรียนในตำบล
- ประกาศผลรางวัลการ
ประกวดและมอบรางวัล
ผู้ชนะการการประกวด
ต้นเทียน และขบวนแห่
เทียนเข้าพรรษา

ตัวชีว้ ดั
เด็ก เยาวชน
ประชาชนและ
ตัวแทนหน่วยงาน
ต่าง ๆ เข้าร่วม
กิจกรรมตาม
โครงการ ฯ
ภาพรวมในระดับ
มาก

ผลสำเร็จ
ปัญหาอุปสรรค
- ได้รับเสียงตอบรับจาก สภาพอากาศร้อนจัด
ชุมชน และหน่วยงาน
ทุกภาคส่วนมีความยินดี
เกิดความพึงพอใจ และ
เรียกร้องให้เกิดการจัด
กิจกรรมนี้ทุก ๆ ปี
- หน่วยงานทุกภาคส่วน
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน มีจิตสำนึก
ร่วมกันอนุรักษ์ ส่งเสริม
สร้างสรรค์และบำรุง
รักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ต่อไป
- หน่วยงานทุกภาคส่วน
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนเข้าร่วม
กิจกรรมและร่วมกัน
ส่งเสริมวัฒนธรรมงาน
ประเพณีภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น และสืบทอด
ด้านพระพุทธศาสนาให้
คงอยู่ต่อไป
- ส่งเสริมการท่องเที่ยว
ในตำบลโคกสว่าง

แนวทางแก้ไข
-

- ๒๕ งาน/โครงการ
๑๔. โครงการพัฒนา จัดซื้อวัสดุ
สื่อการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย
(ศพด. ในสังกัด ๓ แห่ง)
๑๔.๑) โครงการจัดซื้อสื่อ
วัสดุการศึกษา
(ศพด.บ้านกะแอก)
๑๔.๒) โครงการจัดซื้อสื่อการเรียน
การสอนสำหรับเด็กปฐมวัย
(ศพด.บ้านอูบมุง)
๑๔.๓) โครงการพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน (ศพด.บ้านสระดอกคูณ)
๑๕. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
๑๕.๑) โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศพด.บ้านอูบมุง
๑๕.๒) โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศพด.บ้านกะแอก
๑๕.๓) โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศพด.บ้านสระดอกคูณ

การดำเนินงาน
- ศพด. แต่ละแห่งเชิญ
คกก.พิจารณาคัดเลือกสื่อ
การเรียนการสอน วัสดุ
การศึกษาและเครื่องเล่น ฯ
เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา
ขอความเห็นชอบจัดซื้อวัสดุ
การศึกษา ฯ
- ทำสัญญาจัดซื้อตาม
งบประมาณที่ได้รับการ
อุดหนุนและตามระเบียบ
พัสดุ ฯ ที่เกี่ยวข้อง
- เชิญ คกก. ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมประชุม
- เสนอโครงการเพื่อให้
คณะผู้บริหารอนุมัติ
- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามขั้นตอนระเบียบ ฯ
พัสดุ
- ดำเนินกิจกรรมตาม
โครงการ

ตัวชีว้ ดั
เด็กร้อยละ ๑๐๐
ได้ใช้วัสดุ และสื่อ
การศึกษาที่ตรง
ตามมาตรฐาน
สื่อการเรียน
การสอน รายการ
วัสดุการศึกษาและ
เครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก
สำหรับเด็กปฐมวัย
(๓-๕ ขวบ) ใน
ศพด.
เด็กร้อยละ ๙๘
เข้าร่วมกิจกรรม
ตามโครงการ

ผลสำเร็จ
เด็กให้ความสนใจกับสื่อ
ที่ใช้ประกอบกิจกรรม
การเรียนการสอน ทำให้
เด็กมีพัฒนาการที่ดี
เหมาะสมตามวัย
ครบทั้ง ๔ ด้าน และ
ตรงตามมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

ปัญหาอุปสรรค
- เด็กยังไม่เข้าใจถึงวิธีการ
ใช้สื่อการเรียนการสอนที่
ถูกต้อง ทำให้เกิดการชำรุด
ฉีกขาด และเสียหาย
- เด็กขาดระเบียบวินัย
ในการรู้จักเก็บรักษา
สื่อและวัสดุการศึกษา
- ศพด.บางแห่งไม่มีพื้นที่
เหมาะสมในการจัดมุม
ประสบการณ์ต่าง ๆ

แนวทางแก้ไข
- ครูอธิบายให้เด็กเข้าใจถึง
วิธีการใช้สื่อที่ถูกต้อง
ก่อนการใช้งานทุกครั้ง
- ครูส่งเสริมและฝึก
ระเบียบวินัยให้เด็กรู้จัก
เก็บรักษาสื่อและสิ่งของ
ต่าง ๆ
- จัดสรรงบประมาณ
ในการต่อเติมอาคารเรียน

เด็กมีพัฒนาการที่ดี
เหมาะสมตามวัย
ครบทั้ง ๔ ด้าน และ
ตรงตามมาตรฐาน
คุณลักษณะที่พึงประสงค์

กำหนดวันดำเนินกิจกรรม
เป็นช่วงมรสุมพัดผ่าน
ประเทศไทย ทำให้เกิด
ฝนตกชุกในวันเดินทาง
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ตาม
โครงการ

ขอให้ผู้ขับรถโดยสารขับขี่
ด้วยความระมัดระวัง
และแจ้งให้ผู้ปกครอง
ดูแลบุตรหลาน

- ๒๖ งาน/โครงการ
๑๖. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)
๑๖.๑) โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียนศพด.
บ้านอูบมุง
๑๖.๒) โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียน
ศพด.บ้านกะแอก
๑๖.๓) โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียน
ศพด.บ้านสระดอกคูณ
๑๗. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
(ค่าหนังสือเรียน)
๑๗.๑) โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายค่าหนังสือเรียน
ศพด.บ้านอูบมุง
๑๗.๒) โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายค่าหนังสือเรียน
ศพด.บ้านกะแอก
๑๗.๓) โครงการสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายค่าหนังสือเรียน
ศพด.บ้านสระดอกคูณ

การดำเนินงาน
- เชิญ คกก. ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมประชุม
- เสนอโครงการเพื่อให้
คณะผู้บริหารอนุมัติ
- เสนอคำสั่งแต่งตั้ง คกก.
รับผิดชอบดำเนินโครงการ
- ดำเนินตามขั้นตอน
ระเบียบ ฯ พัสดุ

ตัวชีว้ ดั
เด็ก/ผู้ปกครอง
ร้อยละ ๑๐๐
ได้รับค่าเครื่องแบบ
นักเรียน

ผลสำเร็จ
- ผู้ปกครองลดภาระ
ค่าใช้จ่ายสำหรับเด็ก
- เด็กได้รับโอกาสทาง
การศึกษา มีชุดใส่
เหมาะสมตามวัย

ปัญหาอุปสรรค
แนวทางแก้ไข
คณะครูขาดความรู้
เจ้าหน้าที่พัสดุอธิบาย
ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน เกีย่ วกับระเบียบ ฯ และ
การเบิก-จ่าย
ขั้นตอนการเบิก-จ่าย

- เชิญ คกก. ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมประชุม
- เสนอโครงการเพื่อให้
คณะผู้บริหารอนุมัติ
- เสนอคำสั่งแต่งตั้ง คกก.
รับผิดชอบดำเนินโครงการ
- ดำเนินตามขั้นตอน
ระเบียบ ฯ พัสดุ

เด็ก/ผู้ปกครอง
ร้อยละ ๑๐๐
ได้รับค่า
หนังสือเรียน

- ผู้ปกครองลดภาระ
ค่าใช้จ่ายสำหรับเด็ก
- เด็กได้รับโอกาสทาง
การศึกษา มีหนังสือที่
หลากหลายเหมาะสม
กับวัย

คณะครูขาดความรู้
เจ้าหน้าที่พัสดุอธิบาย
ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน เกีย่ วกับระเบียบ ฯ และ
การเบิก-จ่าย
ขั้นตอนการเบิก-จ่าย

- ๒๗ งาน/โครงการ
๑๘. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา
(ค่าอุปกรณ์การเรียน)
๑๘.๑) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด.บ้านอูบมุง
๑๘.๒) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด.กะแอก
๑๘.๓) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ค่าอุปกรณ์การเรียน
ศพด.สระดอกคูณ
๑๙. อุดหนุนโครงการค่าย
สานสัมพันธ์ฉันท์มิตรกลุ่ม
ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษา
โคกสว่างคุ้ม ฯ

๒๐. โครงการทัศนศึกษาพาเด็ก
ปฐมวัยไปแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
(ศพด. ในสังกัด ๓ แห่ง)

การดำเนินงาน
- เชิญ คกก. ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมประชุม
- เสนอโครงการเพื่อให้
คณะผู้บริหารอนุมัติ
- เสนอคำสั่งแต่งตั้ง คกก.
รับผิดชอบดำเนินโครงการ
- ดำเนินตามขั้นตอน
ระเบียบ ฯ พัสดุ

ตัวชีว้ ดั
เด็ก/ผู้ปกครอง
ร้อยละ ๑๐๐
ได้รับค่าอุปกรณ์
การเรียน

- บันทึกเสนอขออนุมัติเบิก
จ่ายเงินอุดหนุนให้กับ
หน่วยงานผู้ขอ
- ดำเนินการตามขั้นตอน
ระเบียบ ฯ และพัสดุ

รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
โครงการที่ได้รับ
เงินอุดหนุนจาก
หน่วยงานที่รับ

ผลสำเร็จ
ปัญหาอุปสรรค
แนวทางแก้ไข
- ผู้ปกครองลดภาระ
คณะครูขาดความรู้
เจ้าหน้าที่พัสดุอธิบาย
ค่าใช้จ่ายสำหรับเด็ก
ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน เกีย่ วกับระเบียบ ฯ และ
- เด็กได้รับโอกาสทาง
การเบิก-จ่าย
ขั้นตอนการเบิก-จ่าย
การศึกษา มีอุปกรณ์
การเรียนเหมาะสมกับวัย

ลดปัญหาความขัดแย้ง
ทำให้เกิดความรัก
ความผูกพันธ์ระหว่าง
เด็กและเยาวชนระหว่าง
หมู่บ้าน และสามารถนำ
หลักธรรมพุทธศาสนา
มาประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ
- ศพด.แต่ละแห่งเสนอ
เด็กให้ความสนใจ - เด็กได้รับประสบการณ์ เนื่องจาก เด็กมีจำนวนมาก
บันทึกขออนุญาตดำเนินงาน ตื่นเต้น มีความสุข ตรงจากการเรียนรู้ใหม่ กว่าครู อาจควบคุมและ
ตามโครงการ
สนุกสนาน และ นอกห้องเรียน
ดูแลไม่ทั่วถึง
- พาเด็ก ๆ ไปศึกษาแหล่ง กระตือรือร้นอยาก - เด็กได้เรียนรู้อาชีพจาก
เรียนรู้อาชีพจากภูมิปัญญา เรียนรู้ตลอดเวลา ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขต
ท้องถิ่นตามวันเวลาที่กำหนด
พื้นที่แต่ละหมู่บ้าน

-

เชิญผู้ปกครองเข้าร่วม
กิจกรรม เพราะผู้ปกครอง
จะได้ดูแลบุตรหลานของ
ตนเองได้ใกล้ชิดและ
ปลอดภัย

- ๒๘ งาน/โครงการ
๒๑. โครงการส่งเสริม พัฒนา
คุณธรรม-จริยธรรม ครู และ
เด็กปฐมวัย
๒๑.๑) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เด็กปฐมวัย
(ศพด.บ้านอูบมุง)
๒๑.๒) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในเด็กปฐมวัย
(ศพด.บ้านกะแอก)
๒๑.๓) โครงการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม (ศพด.บ้านสระดอกคูณ)
๒๒. โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครอง
(ศพด. ในสังกัด ๓ แห่ง)

การดำเนินงาน
- เชิญ คกก.บริหาร ศพด.
และผู้ปกครองประชุม
- กำหนดแนวทางการจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้เด็กได้
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง
- จัดกิจกรรมที่เป็นการ
ปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรมจริยธรรม

ตัวชีว้ ดั
คณะครู เด็ก
คกก.บริหาร ศพด.
และผู้ปกครอง
เข้าร่วมกิจกรรม
ในระดับมาก

ผลสำเร็จ
เด็กมีคุณธรรม-จริยธรรม
เหมาะสมกับวัย และมี
พัฒนาการทางอารมณ์
ดีขึ้น

ปัญหาอุปสรรค
เด็กบางคนมีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ไม่เป็นไปตามวัย
ไม่สามารถเรียนรู้ หรือไม่
สนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
กับครูและเพื่อน

แนวทางแก้ไข
ครูพูดคุยถึงประโยชน์
ของการทำกิจกรรมให้เด็ก
ฟังบ่อย ๆ เพื่อฝึกให้เด็กมี
คุณธรรม-จริยธรรมที่ดี
โดยใช้สื่อเพื่อกระตุ้นใน
การทำกิจกรรม และจัด
กิจกรรมพิเศษเสริมให้เด็ก
เป็นรายกรณี

- กำหนดการจัดวันประชุม
ปฐมนิเทศผู้ปกครองก่อน
เปิดภาคเรียน เพื่อทำความ
เข้าใจ และสร้างข้อตกลง
ร่วมกัน
- บันทึกขออนุญาตประชุม
และออกหนังสือเชิญ คกก.
บริหาร ศพด.และผู้ปกครอง
เข้าร่วมการประชุม

คณะครู ผู้ปกครอง
และ คกก.บริหาร
ศพด. เข้าร่วม
ประชุมในระดับ
มาก

- ผู้ปกครองมีความเข้าใจ
กฎ ระเบียบ และ
แนวทางการจัดการ
เรียนรู้ของเด็กใน ศพด.
- ผู้ปกครองให้ความ
เชื่อมั่นและไว้วางใจ
บุคลากรใน ศพด.
ร่วมมือในการเข้าร่วม
ประชุม ตามแผนงานที่
วางไว้

- สถานที่ และบรรยากาศ
ในห้องประชุม ศพด.
บางแห่งมีสภาพที่คับแคบ
และร้อน
- ผู้ปกครองบางท่านนำเด็ก
มาด้วย ทำให้เด็กส่งเสียงดัง
รบกวนในการประชุม

- ขอความอนุเคราะห์ใช้
สถานที่ประชุมที่มีความ
พร้อมและเหมาะสม
- ขอความร่วมมือจาก
ผู้ปกครอง ในการประชุม
ไม่ควรนำเด็กมาด้วย

- ๒๙ งาน/โครงการ
๒๓. โครงการวันสำคัญ
(ศพด. ในสังกัด ๓ แห่ง)
๒๓.๑) กิจกรรมวันวิสาขบูชา
๒๓.๒) กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
และ วันเข้าพรรษา
๒๓.๓) กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
๒๓.๔) กิจกรรมทำบุญและ
เวียนเทียนวันออกพรรษา
๒๓.๕) กิจกรรมวันลอยกระทง
๒๓.๖) กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
๒๓.๗) กิจกรรมวันปีใหม่
๒๓.๘) กิจกรรมวันมาฆบูชา
๒๓.๙) กิจกรรมวันสงกรานต์
๒๔. โครงการร่วมกิจกรรมกับชุมชน
(ศพด. ในสังกัด ๓ แห่ง)

การดำเนินงาน
- ศดพ. ทุกแห่งในสังกัด
กำหนดการจัดกิจกรรม
วันสำคัญตามปีปฏิทินและ
แผนงานการศึกษา
- บันทึกขออนุญาตจัด
กิจกรรม ออกหนังสือเชิญ
คณะกรรมการบริหาร ศพด.
และผู้ปกครองเข้าร่วม
กิจกรรม ตามวันสำคัญ
ต่าง ๆ ที่กำหนดไว้

ตัวชีว้ ดั
เด็ก ผู้ปกครอง
ชุมชนและคณะครู
เข้าร่วมในแต่ละ
กิจกรรม อยู่ใน
ระดับดี

ผลสำเร็จ
- เด็ก ผู้ปกครอง ชุมชน
และคณะครูมีความ
สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
- การดำเนินกิจกรรม
เป็นไปตามปฏิทินการ
ปฏิบัติงานทีก่ ำหนดไว้

ปัญหาอุปสรรค
- เด็กบางคนมีสมาธิสั้น
ปฏิบัติตนยังไม่ถูกต้องใน
การไปทำบุญที่วัด
- บางครั้งสถานที่และสภาพ
ภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวยกับ
การจัดกิจกรรม
- เด็กบางคนส่งเสียงดัง
ขณะจัดกิจกรรม
- กิจกรรมบางอย่างอาจไม่
ปลอดภัยสำหรับเด็กเล็ก
เช่น กิจกรรมลอยกระทง

แนวทางแก้ไข
- เชิญผู้ปกครองเข้าร่วม
กิจกรรม เพื่อให้คำแนะนำ
และดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด
- จัดเตรียมสถานที่ให้
เหมาะสมสำหรับการจัด
กิจกรรม
- คณะครูสร้างข้อตกลง
กับเด็กก่อนการดำเนิน
กิจกรรมทุก ๆ กิจกรรม

เด็ก และคณะครู ทุกแห่ง
ในสังกัดเข้าร่วมงานกิจกรรม
กับชุมชนทุก ๆ กิจกรรม
และทุกครั้งที่มีโอกาส

เด็ก และคณะครู
เข้าร่วมในแต่ละ
กิจกรรม อยู่ใน
ระดับดี

- ผู้ปกครองและชุมชน
ให้ความเชื่อมั่นไว้วางใจ
ต่อคณะครูใน ศพด.
- ผู้ปกครองและชุมชน
มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
คณะครูใน ศพด.

- ผู้ปกครองบางท่านยังไม่
เข้าใจวัตถุประสงค์ของการ
นำเด็กเข้าร่วมกิจกรรมกับ
ชุมชน
- บางกิจกรรมตรงกับช่วง
วันหยุด คณะครูและเด็ก
ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม
กับชุมชนได้

- คณะครูคัดเลือกตัวแทน
เด็กโตเข้าร่วมกิจกรรม
สำคัญของชุมชน
- เด็ก และคณะครู
เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งที่มี
โอกาส และสนทนาเพื่อ
สร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างชุมชนกับ ศพด.

- ๓๐ งาน/โครงการ
๒๕. โครงการลูกน้ำจ๋ายุงลาก่อน
(ศพด. ในสังกัด ๓ แห่ง)

การดำเนินงาน
- คณะครูและเด็กร่วมกัน
กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ
ยุงลาย โดยคว่ำภาชนะที่มี
น้ำขังในบริเวณเขตพื้นที่
ศพด. เป็นประจำ
- เสนอโครงการติดตัง้
มุ้งลวดภายในห้องเรียน
ให้ คกก.บริหาร ศพด.
พิจารณาเห็นชอบเพื่อให้
คณะผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ
๒๖. โครงการกระปุกออมสินของหนู - ประชุมผู้ปกครอง เพื่อ
(ศพด. ในสังกัด ๓ แห่ง)
ชี้แจงและทำความเข้าใจ
วัตถุประสงค์ของการจัด
โครงการ ฯ
- จ่ายเงินคืนผู้ปกครองเมื่อ
สิ้นปีการศึกษา
๒๗. โครงการเยี่ยมบ้านเด็ก
- คณะครูกำหนดวันเวลา
(ศพด. ในสังกัด ๓ แห่ง)
ตามห้วงแผนปฏิทินการ
ออกเยี่ยมบ้านเด็กทุกคน
- จัดทำบันทึกผลการออก
เยี่ยมบ้านเด็กทุกคนเพื่อ
ทราบลักษณะความเป็นอยู่
และสภาพปัญหาของเด็ก
แต่ละคน

ตัวชีว้ ดั
พบเด็กทีเ่ ป็นโรค
ไข้เลือดออก
ในระดับน้อย

ผลสำเร็จ
ศพด. ทุกแห่งเป็นเขต
ปลอดลูกน้ำยุงลาย และ
มีเด็กเป็นไข้เลือดออก
น้อย

ปัญหาอุปสรรค
การพ่นหมอกควันกำจัด
ลูกน้ำและยุงลายในแต่ละปี
ไม่เพียงพอ เนื่องจากใช้
งบประมาณที่ค่อนข้างมาก

แนวทางแก้ไข
-ปลูกตะไคร้หอมภายใน
บริเวณพื้นที่ ศพด. เพื่อ
ป้องกันยุง
- กำจัดภาชนะในบริเวณ
ศพด. ที่มีน้ำท่วมขัง

ผู้ปกครองและเด็ก
ปฐมวัยใน ศพด.

ผู้ปกครองและเด็กทุกคน
นำเงินมาร่วมออมใน
โครงการ ฯ และเห็น
คุณค่าของเงิน

ผู้ปกครองเด็กบางท่านนำ
เงินออมใส่กระเป๋าเด็กมา
แต่เด็กไม่ได้เอามาหยอด
กระปุกออมสิน

ออกเยี่ยมบ้านเด็ก
ได้ครบทุกคน

- ผู้ปกครองให้ความ
ร่วมมือในการให้ข้อมูล
และตอบคำถามเกี่ยวกับ
ตัวเด็ก
- ผู้ปกครองมีความรู้สึก
และมีสัมมพันธภาพที่ดี
กับคณะครู

บ้านเด็กบางคนอยู่ในพื้นที่
ห่างไกลจากชุมชน ทำให้
ต้องใช้ระยะเวลาในการ
ออกเยีย่ มบ้านล่าช้า และ
ต้องใช้เวลานานหลายวัน

ครูถามเด็กทุกครั้งเสมอ
เมื่อเด็กมาถึง ศพด. โดยให้
เด็กนำเงินหยอดใส่กระปุก
ออมสินเอง และให้
ผู้ปกครองเป็นผู้จดบันทึก
จำนวนการฝากเงินออม
ครูวางแผนศึกษาเส้นทาง
ตรวจสอบสภาพภูมิอากาศ
และระยะการเดินทางไป
บ้านเด็กก่อนทุกครั้ง

- ๓๑ งาน/โครงการ
๒๘. โครงการพัฒนา ปรับปรุง
สภาพแวดล้อม/ภูมิทัศน์ ภายใน –
ภายนอก ศพด.
(ศพด. ในสังกัด ๓ แห่ง)

๒๙. โครงการออกกำลังกาย
เพื่อสุขภาพ
(ศพด.บ้านอูบมุง และ
ศพด.บ้านสระดอกคูณ)

๓๐. โครงการพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ และโครงการจัดทำ
ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ
ใน ศพด.
(ศพด. ในสังกัด ๓ แห่ง)

การดำเนินงาน
- คณะครูและผู้ปกครอง
ร่วมกันประชุมเพื่อวางแผน
แบ่งหน้าที่และกำหนดวัน
เวลาในการทำงาน
- ดำเนินการปรับปรุงสภาพ
ภูมิทัศน์ ศพด. ทั้งภายใน ภายนอก ศพด.ให้สวยงาม
และสะอาด เหมาะกับการ
เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็ก
- ศพด.แต่ละแห่งทำบันทึก
เสนอโครงการผู้บริหารเพื่อ
ขออนุมัติจัดกิจกรรม
- ประชาสัมพันธ์เชิญ คกก.
บริหาร ศพด. รพ.สต.
อสม. ผู้ปกครองและชุมชน
เข้าร่วมโครงการ ฯ
จัดทำทะเบียนข้อมูล
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับ
ศพด.อย่างเป็นระบบ เพื่อใช้
เป็นฐานข้อมูลรายงาน
ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ตัวชีว้ ดั
คกก.บริหาร ศพด.
ครู ชุมชนและ
ผู้ปกครองเข้าร่วม
กิจกรรมภาพรวม
ในระดับมาก

ผลสำเร็จ
ศพด. มีภูมิทัศน์ทเี่ อื้อ
ต่อการเรียนรู้ สะอาด
ร่มรื่น เหมาะสมกับเป็น
แหล่งเรียนรู้เพื่อ
เตรียมความพร้อม
สำหรับเด็กปฐมวัย

ปัญหาอุปสรรค
- อุปกรณ์ที่จะต้องนำมาใช้
ในการพัฒนาปรับปรุง
ภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม
ศพด. ไม่เพียงพอ
- บริเวณพื้นที่สีเขียว
ภายใน ศพด. มีน้อย
ไม่เพียงพอสำหรับการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ

แนวทางแก้ไข
ขอความร่วมมือจาก คกก.
บริหาร ศพด. ครู ชุมชน
และผู้ปกครอง นำวัสดุ
อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับ
ใช้ในการพัฒนา และ
ปรับปรุงมาด้วย
- ขอยืมอุปกรณ์ต่าง ๆ
จากชุมชนในพื้นที่ใกล้
ศพด.
คกก.บริหาร ศพด. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตาม - ศพด. บางแห่งมีพื้นที่
- ขอความอนุเคราะห์ใช้
จนท.รพ.สต.
โครงการ ฯ มีสุขภาพ บริเวณลานกลางแจ้งจำกัด สถานที่ชุมชนที่มีบริเวณ
ผู้ปกครอง อสม. ร่างกายแข็งแรง และ
ไม่เพียงพอสำหรับผู้เข้า
ลานกลางแจ้งขนาดใหญ่
คณะครู เด็ก และ มีสัมพันธภาพที่ดีในการ ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
เหมาะสำหรับจัดกิจกรรม
ชุมชนเข้าร่วม
ทำกิจกรรมร่วมกัน
- ขาดวัสดุ อุปกรณ์และ
- ยืมวัสดุ อุปกรณ์และ
โครงการ ภาพรวม
เครื่องเสียงที่ใช้สำหรับ
เครื่องเสียงที่จำเป็นจาก
ในระดับมาก
การจัดกิจกรรม
หน่วยงานต้นสังกัด
ข้อมูลของ ศพด.
ศพด. มีฐานข้อมูลที่
- ศพด.ไม่มีระบบ Internet - บันทึกเสนอขอติดตั้ง
มีความสมบูรณ์
ถูกต้อง ชัดเจน รวดเร็ว ทำให้การบันทึกข้อมูล
ระบบ Internet ใน
ครบถ้วน
สามารถตรวจสอบได้
เป็นไปอย่างล่าช้า
ศพด. ทั้ง ๓ แห่ง
ครอบคลุม
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- บันทึกเสนอจัดซื้อเครื่อง
และปริ้นเตอร์เก่า ชำรุด
คอมพิวเตอร์และ Printer
ไม่สามารถใช้งานได้
ที่มปี ระสิทธิภาพและ
คุณภาพที่ดีกว่าเดิม

- ๓๒ งาน/โครงการ
๓๑. โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ทั้ง ๔ ด้าน
(ศพด.บ้านกะแอก และ
ศพด.บ้านสระดอกคูณ)

๓๒. โครงการจัดทำแผนการจัด
ประสบการณ์
(ศพด.บ้านสระดอกคูณ)

๓๓. โครงการจัดทำหลักสูตร
(ศพด.บ้านสระดอกคูณ)

การดำเนินงาน
- ศพด.แต่ละแห่งทำบันทึก
เสนอโครงการผู้บริหารเพื่อ
ขออนุมัติจัดกิจกรรม
- จัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาการเด็กทั้ง ๔ ด้าน
เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และ
ฝึกปฏิบัติจริงตามแผนการ
จัดประสบการณ์ ฯ
- คณะครูร่วมประชุมเพื่อ
วางแผนงานมอบหมายงาน
- จัดทำแผนการจัด
ประสบการณ์สำหรับเด็ก
ปฐมวัย โดยขออนุมัติใช้
แผน ฯ จากหน่วยงาน
ต้นสังกัด
- บันทึกและประเมินผลการ
จัดประสบการณ์เป็นราย
สัปดาห์ และสรุปผล
- คณะครูร่วมประชุมเพื่อ
วางแผนงาน
- ดำเนินการจัดทำหลักสูตร
ของ ศพด.

ตัวชีว้ ดั
เด็ก ศพด. ทุกแห่ง
มีพัฒนาการดีขึ้น
เหมาะสมตามวัย
ภาพรวมในระดับ
มาก

ผลสำเร็จ
เด็กมีพัฒนาการทาง
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคม และสติปัญญา
เปลี่ยนแปลงอย่าง
เหมาะสมตามวัย

ปัญหาอุปสรรค
เด็กบางรายมีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ไม่เป็นไปตามวัย
ไม่สามารถเรียนรู้หรือไม่
สนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
กับครูและเพื่อน ๆ

แนวทางแก้ไข
ครูกระตุ้นความสนใจเด็ก
โดยการจัดกิจกรรมที่
หลากหลาย เพื่อฝึกให้เด็ก
มีทักษะครบทั้ง ๔ ด้าน
และจัดกิจกรรมพิเศษ
เสริมให้เด็กเป็นรายกรณี

เด็กใน ศพด.ทุกคน
ได้รับการพัฒนา
จากแผนการจัด
ประสบการณ์ที่
คณะครูจัดทำ

เด็กมีพัฒนาการครบ
ทั้ง ๔ ด้าน ที่เหมาะสม
กับวัย และสามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข

บางวันครูอาจจัดกิจกรรม
ไม่ครบตามแผน ฯ
ที่กำหนดไว้ทุกกิจกรรม
เนื่องจาก ต้องเตรียมจัด
กิจกรรมอื่น ๆ

ครูปรับเปลี่ยนวิธีการ
ใช้แผน ฯ ให้เป็นรูปแบบ
บูรณาการกิจกรรมร่วมกัน

ศพด. มีหลักสูตร
สถานศึกษาของ
ตนเอง

- นำหลักสูตรมาใช้ใน
ครูบางรายยังขาดความรู้
การพัฒนาการเรียน
ความเข้าใจในเรื่องการ
การสอน โดยสอดคล้อง จัดทำหลักสูตร
กับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา
- มีหลักสูตรตาม
มาตรฐานการดำเนินงาน
ของ ศพด.

ส่งครูที่ยังไม่ได้รับการ
ฝึกอบรมเรื่องการจัดทำ
หลักสูตรเข้ารับการ
ฝึกอบรมให้ครบทุกคน

- ๓๓ งาน/โครงการ
๓๔. โครงการวิจัยชั้นเรียน
(ศพด.บ้านสระดอกคูณ)

๓๕. โครงการนิเทศภายใน ภายนอก
(ศพด.บ้านสระดอกคูณ)

๓๖. โครงการผลิตสื่อการเรียน
การสอน
(ศพด.บ้านสระดอกคูณ)

การดำเนินงาน
- ครูสังเกตพฤติกรรมเด็กที่มี
ปัญหาต้องแก้ไข
- บันทึกปัญหาที่เกิดกับเด็ก
ก่อนทำการวิจัยเปรียบเทียบ
กับหลังจากที่แก้ไข
พฤติกรรมแล้ว
- สรุปผลการวิจัยแก้ไข
ปัญหาพฤติกรรมนั้น ๆ
คณะครูใน ศพด. จัดเตรียม
ความพร้อมในด้านผู้เรียน
เอกสาร รายงานต่าง ๆ
ตลอดจนอาคารและสถานที่
เพื่อเตรียมรับการนิเทศจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งจาก
หน่วยงานภายใน และจาก
หน่วยงานภายนอก
- บันทึกเสนอโครงการคณะ
ผู้บริหารเพื่อขออนุมัติจัด
กิจกรรมตามโครงการ ฯ
- ประชาสัมพันธ์เชิญ คกก.
บริหาร ศพด. ผู้ปกครอง
และชุมชนเข้าร่วมโครงการ

ตัวชีว้ ดั
ผลสำเร็จ
พฤติกรรมของเด็ก สามารถแก้ไขและ
เปลี่ยนแปลงเป็นไป ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในทางที่ดีขึ้น
เด็กที่ไม่พึงประสงค์ให้
ดีขึ้น

ปัญหาอุปสรรค
ผู้ปกครองไม่สนับสนุนและ
ไม่ให้ความร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหา

แนวทางแก้ไข
ใช้หลักการวิธีแก้ไขปัญหา
อย่างรอบด้าน เช่น
ดูแล แนะนำ และ
ช่วยเหลือเด็กในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์ให้ดีขึ้น

ศพด. ผ่านเกณฑ์
การประเมินจาก
หน่วยงานภายใน
และภายนอกอยู่ใน
ระดับดี

สามารถพัฒนาและ
ปรับปรุงแก้ไข ศพด.
ให้เปลี่ยนแปลงดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

ศพด. มีพื้นที่บริเวณภายใน
ห้องเรียน และบริเวณพื้นที่
สีเขียวไม่เพียงพอสำหรับ
เด็กในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

ขออนุมัติงบประมาณและ
ประชาคมชุมชนเพื่อขยาย
พื้นที่อาคารเรียนและ
พื้นที่บริเวณสีเขียวให้
มากขึ้น

เด็กทุกคนได้ใช้สื่อ
ที่เหมาะสมตรง
กับวัยและ
พัฒนาการทุกคน

- ศพด. ผลิตสื่อที่ตรงกับ
ความต้องการและ
เหมาะสมกับเด็ก
- ศพด. มีสื่อเพิ่มขึ้น
เป็นสื่อที่ผลิตได้เอง

- พื้นที่มุมประสบการณ์
สำหรับการจัดเก็บสื่อไม่
เพียงพอ
- เด็กขาดความระมัดระวัง
ในการใช้สื่อ ทำให้สื่อเกิด
การชำรุด และเสียหาย

- บันทึกเสนอขออนุมัติ
คณะผู้บริหารต่อเติม
อาคารเรียน
- ครูสอนให้เด็กรู้จักวิธีการ
ใช้สื่อแต่ละอย่างและสอน
วิธีการเก็บหลังใช้งาน

- ๓๔ งาน/โครงการ
๓๗. โครงการยิ้มสดใสด้วยฟันสวย
(ศพด.บ้านสระดอกคูณ)

การดำเนินงาน
- บันทึกเสนอโครงการคณะ
ผู้บริหารเพื่อขออนุมัติจัด
กิจกรรมตามโครงการ ฯ
- ตรวจสุขภาพปากและฟัน
ของเด็ก และสอนเด็กให้
รู้จักวิธีการแปรงฟัน
๓๘. โครงการขยะรีไซเคิล
- บันทึกเสนอโครงการคณะ
(ศพด.บ้านสระดอกคูณ)
ผู้บริหารเพื่อขออนุมัติจัด
กิจกรรมตามโครงการ ฯ
- ประชาสัมพันธ์เชิญ คกก.
บริหาร ศพด. ผู้ปกครอง
และชุมชนเข้าร่วมโครงการ
๓๙. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร - แจ้งคณะครูที่สนใจเข้ารับ
ทางการศึกษา
การฝึกอบรมตามเอกสารที่
(ศพด.บ้านสระดอกคูณ)
หน่วยงานต่าง ๆ ส่งมา
- บันทึกเสนอขออนุมัติคณะ
ผู้บริหารตามขั้นตอน
- เข้ารับการฝึกอบรมตาม
โครงการที่ได้รับการอนุมัติ
ให้เข้าร่วม
- รายงานผลการฝึกอบรม
ให้ผู้บังคับบัญชาและคณะ
ผู้บริหารทราบ

ตัวชีว้ ดั
ผลสำเร็จ
เด็กทุกคนมีสุขภาพ - เด็กมีนิสัยรักการ
ในช่องปากสะอาด แปรงฟัน และรู้จักวิธี
การแปรงฟัน
- เด็กมีสุขภาพปากและ
ฟันสะอาด แข็งแรง
คกก.บริหาร ศพด.
ผู้ปกครองและ
ชุมชน คัดแยกขยะ
ทำขยะเปียก
และขยะแห้ง

- ศพด. และชุมชนรู้จัก
การคัดแยกขยะและ
นำขยะรีไซเคิลไปขาย
- ศพด. และชุมชนร่วม
กิจกรรมทำขยะเปียก
และขยะแห้ง
คณะครูและ
คณะครูและบุคลากร
บุคลากรทางการ ทางการศึกษาได้รับการ
ศึกษามีความรู้
ฝึกอบรมครบทุกคนตาม
ความเข้าใจเกี่ยวกับ มาตรฐานการบริหาร
การปฏิบัติหน้าที่ บุคคล ที่กำหนดให้
ของตนเอง
บุคลากรทุกคนต้องได้รับ
การฝึกอบรมอย่างน้อย
หนึ่งครั้งในหนึ่งปี
งบประมาณ

ปัญหาอุปสรรค
- เด็กบางรายยังแปรงฟัน
ไม่ถูกวิธี
- เด็กบางรายชอบทานขนม
หรือลูกอมและไม่แปรงฟัน
เมื่ออยู่ที่บ้าน ทำให้เกิดฟันผุ

แนวทางแก้ไข
- จัดอบรมให้ความรู้กับ
ผู้ปกครอง เรื่องสุขภาพ
ช่องปากและฟัน
- ครูสอดแทรกประโยชน์
หรือโทษการไม่แปรงฟัน
โดยการเล่านิทานให้เด็กฟัง
บางครัวเรือนยังไม่ให้ความ ครูบอกถึงความสำคัญและ
สำคัญและเห็นถึงประโยชน์ พูดถึงประโยชน์ของการ
ของการคัดแยกขยะ การทำ คัดแยกขยะ การทำขยะ
ขยะเปียกและขยะแห้ง
เปียกและขยะแห้งทุกครั้ง
เมื่อมีโอกาสในการประชุม
แต่ละครั้ง
-

- ๓๕ งาน/โครงการ
๔๐. โครงการที่ได้รับจากการ
อุดหนุนงบประมาณจาก สปสช.
(ศพด. ในสังกัด ๓ แห่ง)
๔๐.๑) โครงการอบรมการป้องกัน
และส่งเสริมสุขภาพอนามัย
เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านอูบมุง
๔๐.๒) โครงการอบรมการป้องกัน
และส่งเสริมสุขภาพอนามัย
เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านกะแอก
๔๐.๓) โครงการอบรมการป้องกัน
และส่งเสริมสุขภาพอนามัย
เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านสระดอกคูณ
๔๑. โครงการสารสัมพันธ์รักสู่
ครอบครัว

การดำเนินงาน
- เสนอโครงการเพื่อของบ
ประมาณจาก สปสช.
- บันทึกเสนอโครงการคณะ
ผู้บริหารเพื่อขออนุมัติจัด
กิจกรรมตามโครงการ ฯ
- ติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ประชาสัมพันธ์เชิญ คกก.
บริหาร ศพด. ผู้ปกครอง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ชุมชนเข้าร่วมโครงการ

ตัวชีว้ ดั
คกก.บริหาร ศพด.
รพ.สต. ผู้ปกครอง
อสม. คณะครู
เด็ก และชุมชน
เข้าร่วมโครงการ ฯ
ภาพรวมในระดับ
มาก

ผลสำเร็จ
- ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
ได้รับความรู้เกี่ยวกับการ
ส่งเสริม รักษาสุขภาพ
- ผู้ปกครองนำความรู้ไป
ใช้ในการดำเนินชีวิต
ประจำวัน ป้องกันและ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
เด็กให้แข็งแรง
- สังคมในชุมชนท้องถิ่น
มีสุขภาพดี ห่างไกล
จากโรคติดต่อ

ปัญหาอุปสรรค
- ผู้ปกครองบางท่านนำเด็ก
มาด้วย ทำให้เด็กส่งเสียงดัง
รบกวนในการประชุม
- ศพด. มีวัสดุ อุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับการจัด
โครงการไม่เพียงพอ

แนวทางแก้ไข
- ขอความร่วมมือจาก
ผู้ปกครอง ในการประชุม
ไม่ควรนำเด็กมาด้วย
- ขอความอนุเคราะห์ใช้
สถานที่ชุมชนที่มีบริเวณ
ลานกลางแจ้งขนาดใหญ่
เหมาะสำหรับจัดกิจกรรม
- ยืมวัสดุ อุปกรณ์และ
เครื่องเสียงที่จำเป็นจาก
หน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานอื่น

- คณครูร่วมประชุมวางแผน
การดำเนินงาน
- เสนอโครงการเพื่อให้
คณะผู้บริหารอนุมัติ
- ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมกิจกรรม
- ดำเนินโครงการตาม
แผนงาน

เด็กมีจิตใจร่าเริง
แจ่มใส ผู้ปกครอง
และคณะครูมี
สัมพันธภาพที่ดี
ต่อกัน

คณะครู เด็ก และ
ผู้ปกครอง เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

ผู้ปกครองบางรายไม่ให้
ความร่วมมือในการเข้าร่วม
กิจกรรมตามโครงการ

คณะครูสร้างข้อตกลง
ร่วมกับผู้ปกครองเพื่อ
ให้เกิดความร่วมมือ
ความเข้าใจและเห็นถึง
ความสำคัญก่อนเข้าสู่
กิจกรรม

- ๓๖ งาน/โครงการ
๔๒. โครงการหนูน้อยปลูกผัก
สวนครัว

๔๓. โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของหนู

การดำเนินงาน
- คณครูร่วมประชุมวางแผน
การดำเนินงาน
- เสนอโครงการเพื่อให้
คณะผู้บริหารอนุมัติ
- ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์
เข้าร่วมกิจกรรม
- ดำเนินโครงการตาม
แผนงาน
- คณครูร่วมประชุมวางแผน
การดำเนินงาน
- เสนอโครงการเพื่อให้
คณะผู้บริหารอนุมัติ
- ดำเนินโครงการตาม
แผนงาน

ตัวชีว้ ดั
เด็กเกิดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง รู้จัก
ชื่อผักสวนครัว
โดยการลงมือ
ปฏิบัติ สนใจและ
ชื่นชมกับการ
เจริญเติบโตของ
ผักชนิดต่าง ๆ
เด็กเกิดการเรียนรู้
สิ่งแวดล้อมรอบตัว
ภายนอกห้องเรียน
เรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่มีในชุมชน
ของตนเอง

ผลสำเร็จ
คณะครู เด็ก และ
ผู้ปกครอง เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

ปัญหาอุปสรรค
ผู้ปกครองบางรายไม่ให้
ความร่วมมือในการเข้าร่วม
กิจกรรมตามโครงการ และ
ไม่นำผักสวนครัวมาให้เด็ก
ร่วมปลูกกับเพื่อน

แนวทางแก้ไข
คณะครู ขอความร่วมมือ
ผู้ปกครองนำผักสวนครัว
มาให้เด็กปลูก เพื่อให้เด็ก
เกิดการเรียนรู้ด้วยวิธี
ลงมือปฏิบัติ

คณะครู เด็ก และ
ผู้ปกครอง เข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

ในการพาเด็กไปศึกษา
คณะครูเชิญผู้ปกครอง
แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อดูแล
เด็กเล็กอาจวิ่งเล่นซุกซน
เด็กอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง
ตามวัย บางครั้งดื้อรั้นไม่ฟัง
คำตักเตือนของครู

- ๓๗ ส่วนที่ ๕ สรุปผลการดำเนินงาน
ระดับความสำเร็จการดำเนินงานของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในภาพรวม สรุปได้ดังนี้
๑. ด้านของจำนวนงาน/กิจกรรม/โครงการ ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว จำนวน ๔๓ โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ ๘๗.๗๖ (ประเมินจากจำนวนงาน/กิจกรรม/โครงการ ที่จะดำเนินการตามแผนที่ตั้งไว้ทั้งหมด ๔๙
งาน/กิจกรรม/โครงการ)
๒. ด้านประสิทธิภาพ อยู่ในระดับดี (ประเมินจากแบบสอบถามความพึ งพอใจของประชาชนและ
ผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ)
๓. ด้านประสิทธิผล อยู่ในระดับดี (ประเมินจากแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนและ
ผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ)
๔. ด้านความร่วมมือขององค์กร อยู่ในระดับดีมาก (ประเมินจากการสังเกตการณ์ โดยส่วนงาน
ต่าง ๆ ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นอย่างดี)
๕. ด้านความคุ้มค่า อยู่ในระดับดี
๖. ด้านความโปร่งใส อยู่ในระดับดี
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน
๑. ด้านงบประมาณ บางกิจกรรม/โครงการ ได้รับการอุดหนุน/จัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อ
การดำเนินงาน
๒. ด้านระเบียบกฎหมายบางอย่างที่จำกัดขอบเขตการทำงานหรือไม่มีความชัดเจน
๓. ด้านการประชาสัมพันธ์ ขาดการประสานงานและขาดความร่วมมือจากผู้นำชุมชนในท้องถิ่น
๔. ด้านความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชน การตรงต่อเวลาของกลุ่มเป้าหมายและ
ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
๕. ด้านบุคลากร ขาดความรอบรู้ ประสบการณ์หรือความแม่นยำทางระเบียบ กฎหมาย และข้อ
ปฏิบัติต่าง ๆ
แนวทางแก้ไข
๑. สร้างระบบการประชาสัมพันธ์ที่ดี ให้มีช่องทางการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย และขอ
ความร่วมมือจากผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านในการใช้วิทยุกระจายเสียงตามสาย ทั้งเช้าและเย็น
๒. ประสานความร่วมมือ สร้างความเข้าใจกับผู้นำชุมชน สร้างสำนึกที่ดีต่อสิทธิและบทบาทหน้าที่
ทั้งผู้นำ เจ้าหน้าที่ขององค์กร และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
๓. ส่งเสริมความรู้ การเรียนรู้ การสร้างทักษะ การฝึกอบรม และประสบการณ์ให้กับบุคลากรที่
รับผิดชอบด้านการศึกษาและวัฒนธรรมให้มากขึ้น

