รายการจัดสรรงบประมาณ การดาเนินงานประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
"กิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยเรื่องการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย"
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑

ที่

ศูนย์อำนวยกำรเครือข่ำยสถำนศึกษำ

จำนวนเงิน (บำท)

หมำยเหตุ

1

ธาตุเชิงชุม

3,800

(สามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

2

ห้วยยางพังขว้าง

5,200

(ห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

3

ขมิ้น - หนองลาด

4,800

(สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

4

ไตรศิลา

5,200

(ห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

5

ถิ่นภูไท

4,400

(สี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)

6

หนองหารหลวง

4,800

(สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

7

กุสุมาลย์ 1

5,200

(ห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

8

กุสุมาลย์ 2

4,800

(สี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

9

เต่างอย

4,000

(สี่พันบาทถ้วน)

10

แมดด่านพลังวิทย์

3,200

(สามพันสองร้อยบาทถ้วน)

11

ตองโขบเหล่าโพนค้อ

4,000

(สี่พันบาทถ้วน)

12

โพนสามัคคี

3,600

(สามพันหกร้อยบาทถ้วน)

13

ภูผายล

2,800

(สองพันแปดร้อยบาทถ้วน)

14

ภูพานทอง

3,600

(สามพันหกร้อยบาทถ้วน)

15

กุดบาก

5,600

(ห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

16

นาแก้วบ้านแป้น

4,400

(สี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)

69,200

(หกหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

รวมทั้งสิ้น

ตัวอย่ำง :

1

บัญชีลงเวลำผู้เข้ำร่วมกำรประชุมพัฒนำพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยเพื่อเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำร
เด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมำณ ๒๕๕๙
วันที่ ............ เดือน ........................................ พ.ศ......................................
โรงเรียน ...................................................ศูนย์อำนวยกำรเครือข่ำยสถำนศึกษำ ..........................................
ที่
ชื่อหน่วยงำน
ชื่อ-สกุล
ลำยมือชื่อ

ตัวอย่ำง :
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โครงกำร "กิจกรรมพัฒนำพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยเรื่องกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย"
ศูนย์อำนวยกำรเครือข่ำยสถำนศึกษำ ............................................................
หลักการและเหตุผล
กระทรวงศึกษาธิการ กาหนดการจัดการศึกษาปฐมวัยครอบคลุมเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยที่
สาคัญที่สุดของชีวิต ถ้าพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยสามารถวางรากฐานหรือเลี้ยงดูเด็กด้วยวิธีการที่ถูกต้อง จะ
ทาให้เด็กไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ และเป็นบุคคลที่มีคุณภาพไปจนตลอดชีวิต สามารถ
สร้างคุณประโยชน์ให้ตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
เจตนารมณ์ของพ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ใน
มาตรา 10 วรรค 3 หลักการของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 โรงเรียนทุกโรงเรียนจึงให้
ความสาคัญโดยสนับสนุนให้พ่อแม่ ผู้ปกครองมีความตระหนัก เห็นคุณค่าของการส่งเสริมการอ่าน การคิดและ
คุณธรรมเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการทั้ง 4 ด้านอย่างสมบูรณ์ โดยโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1 ดาเนินการโดยการประสานงานกับโรงเรียนที่จัดการศึกษาปฐมวัยทุกแห่ง จัดทาสื่อ/องค์ความรู้
และอบรมพัฒนาให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
วัตถุประสงค์
1 โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยให้มีความรู้ความเข้าใจในการอบรมเลี้ยงดู
และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างถูกต้องตามหลักการ
2 พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยสามารถส่งเสริมคุณลักษณะที่ดีแก่เด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัยมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับค่านิยม 12 ประการ ตัวอย่างเช่น การไหว้สวย ยิ้มใส การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม รักความเป็นไทย มีวินัย กตัญญูกตเวที รักการอ่านและมีทักษะการคิด
3 เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัยมีคุณภาพในการจัดการศึกษาปฐมวัย
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
เป้ำหมำย
โครงการ "กิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยเรื่องการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย" ได้จัดทาขึ้นโดยมีเป้าหมายดังนี้
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1. ผลผลิต (outputs)
1.1 โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัย จานวน………โรงเรียน ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา................
ได้จัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
1.2 พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจ สามารถส่งเสริมคุณลักษณะที่ดีและพัฒนาการแก่เด็ก
ปฐมวัยได้
2. ผลลัพธ์ (outcomes)
พ่อแม่ ผู้ปกครอง เด็กปฐมวัยประสานงานและร่วมมือกับ โรงเรียนในจัดการศึกษาปฐมวัยได้อย่าง
มีคุณภาพ
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ศู น ย์ อ านวยการเครื อข่ ายสถานศึ ก ษาก าหนดแผนด าเนิ น งานร่ว มกั น ระหว่างโรงเรี ยนในศู น ย์
อานวยการเครือข่ายสถานศึกษา ในจัดกิจกรรมพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
2. โรงเรียนในศูนย์อานวยการเครือข่ายสถานศึกษา จัดทาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพ่อแม่
ผู้ปกครอง
3. ดาเนินการจัดกิจกรรม พัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยเรื่องการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย ในทุกโรงเรียน
4. ศูนย์อานวยการเครือข่ายสถานศึกษา รายงานผลการดาเนินโครงการฯ ให้ สพป.สกลนคร เขต 1
ทราบเมื่อดาเนินการสิ้นสุดแล้ว
กำรวัดและประเมินผล
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ
วิธีกำรวัด / ประเมินผล
1.โรงเรียนที่เปิดสอนระดับปฐมวัย จานวน………โรงเรียน
ได้จัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้การเฝ้าระวังและ
การตรวจสอบข้อมูล
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็ก
ปฐมวัย
2. พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีความรู้ความเข้าใจ สามารถ
ส่งเสริมคุณลักษณะที่ดีและพัฒนาการแก่เด็กปฐมวัยได้

การสังเกต /
การสอบถาม

เครื่องมือที่ใช้
แบบสอบถาม

1. แบบสังเกต
2. แบบสอบถาม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการตามวัย มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะคิดและมีคุณธรรม จริยธรรม
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รำยละเอียดกิจกรรม และค่ำใช้จ่ำยงบประมำณ (ถัวเฉลี่ยทุกรำยกำร)
กิจกรรม/กำรดำเนินงำน
โรงเรียนในศูนย์อานวยการเครือข่าย ฯ
จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครอง
- ค่าอาหาร (50 บาท x …………คน )
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (25 บ x 2 มื้อ x
……..คน)

ระยะเวลำ
ปีงบฯ 2559

งบประมำณ
ค่ำตอบ ค่ำใช้
ค่ำวัสดุ
แทน
สอย

มีนาคม
มิถุนายน
2559

รวม
ลงชื่อ…………………………….……….ผู้รับผิดชอบโครงการ
(
)
ตาแหน่ง
ลงชื่อ………………………………….ผู้เสนอโครงการ
(
)
ตาแหน่ง
ลงชื่อ……………..…………………….ผู้เห็นชอบโครงการ
(
)
ตาแหน่ง
ลงชื่อ………………………..………….ผู้อนุมัติโครงการ
(
)
ตาแหน่ง ประธานศูนย์อานวยการเครือข่ายสถานศึกษา..........

รวม
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ตัวอย่ำง : กำหนดกำร
ประชุมพัฒนำพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยเรื่องกำรเฝ้ำระวังและส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย
ในวันที่
เดือน
พ.ศ. ๒๕๕๙
ศูนย์อำนวยกำรเครือข่ำยสถำนศึกษำ ............................................
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑
เวลำ
๐๘.๓๐-๐๙.๐๐น.
๐๙.๐๐-๐๙.๓๐น.
๐๙.๓๐-๑๐.๓๐น.
๑๐.๔๐-๑๒.๐๐น.
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐-๑๔.๓๐น.
๑๔.๔๐-๑๖.๐๐น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิด
แนวทางการจัดการศึกษาปฐมวัยสู่ศตวรรษที่ 21
การอบรมเลี้ยงดูให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์และการกระตุ้นพัฒนาการเด็กปฐมวัย
พักรับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรม ประสานสัมพันธ์ เด็กปฐมวัย ผู้ปกครอง ครู
กิจกรรม สะท้อนผลการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษา
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ใบสำคัญรับเงิน
ฎีกาที่...................................
เขียนที่ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
วันที่
เดือน
พ.ศ.
ข้าพเจ้าชื่อ............................................................................อาชีพ .......ผู้ประกอบอาหาร .......
โรงเรียน..............................-.............................อยู่บ้านเลขที่ ..........หมู่ที่ .................ถนน.................................
ตาบล จังหวัดสกลนคร................................................... ................อาเภอ.............................................
ได้รับเงินจาก สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ที่

รำยกำร
- ได้รับเงินค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 50 บาท จานวน 1 มื้อ
จานวน
คน ในวันที่
รวมเป็นเงิน
- ได้รับค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย
จานวน 2 มื้อ มื้อละ 25 บาท จานวน
คน
ในวันที่
รวมเป็นเงิน

รวมเงินทั้งสิ้น
ตัวอักษร (....................................................................... ...........)
ลงชื่อ .............................................. ผู้รับเงิน
(
)
ลงชื่อ .............................................. ผู้จ่ายเงิน
(
)

จำนวนเงิน

-

-

-

รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม ..................................................................................................
ชื่อและสกุลประธำนศูนย์อำนวยกำรเครือข่ำยที่รับผิดชอบ................................... ………………………………….
ศูนย์อำนวยกำรเครือข่ำย........................................................... สพป. .........................................................
1.หลักกำรและเหตุผล
2. วัตถุประสงค์
3. กลุ่มเป้ำหมำย
4. กำหนดเวลำและสถำนที่
5. ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
6. ผู้ร่วมดำเนินงำน
7. ผลสำเร็จของงำน
8. ปัญหำและอุปสรรคของงำน
9. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
10. ภำคผนวก (รูปภำพประกอบ)
หมำยเหตุ: ให้บันทึกไฟล์ข้อมูลรายงานผลการจัดกิจกรรม พร้อมแนบตารางการจัดประชุมของโรงเรียนในศูนย์
เครือข่ายฯ ลงแผ่นซีดีส่งที่กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพป.สกลนคร เขต 1 หรือส่งไฟล์ทางอีเมล
saychonsk@gmail.com
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ตำรำงกำหนดวันจัด “กิจกรรมพัฒนำพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัยเรื่องกำรเฝ้ำระวัง
และส่งเสริมพัฒนำกำรเด็กปฐมวัย”
ศูนย์อำนวยกำรเครือข่ำยสถำนศึกษำ ...........................................................
สัดกัด สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสกลนคร เขต ๑
ที่

ชื่อ โรงเรียน

วัน/เดือน/ปี ที่จัดกิจกรรม

