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ระยะทาง 18 กม.
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ประวตัคิวามเป็นมา

    ก่อตั�งขึ�นเมื�อ วนัที�  16 
พฤษภาคม พ.ศ 2537 เดิม สังกดั
กรมศาสนา อยู่ที�วดัอมัพวนั
บ้านปลวกโดยอาศัย  บริเวณอาคาร
โรงครัวของวดัเป็นที�ทาํการ 
เรียกว่าศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์
ในวดั

ประวตัคิวามเป็นมา (ต่อ)

 -  ปี 2545  ได้ถ่ายโอนมาสังกดั
องค์การบริหารส่วนตําบล
คาํสะอาด และเรียกชื�อว่า  
ศูนย์พฒันาเด็กเลก็วดัอมัพวนับ้าน
ปลวก

-  ปี 2553  ได้มกีารสร้างศูนย์พฒันาเด็กแห่งใหม่ ตั�งอยู่บริเวณ
สวนหลวงบ้านปลวก  หมู่ที� 13  ตําบลคาํสะอาด
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       จนแล้วเสร็จและทาํพธีิส่งมอบ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวดั
สกลนคร เมื�อวนัที� 30  ธันวาคม  2555  ใช้งบประมาณ 
ทั�งสิ�น  3,785,399 บาท

ประวตัคิวามเป็นมา(ต่อ)

   โดย การขอความเมตตา จาก
พระอาจารย์สอน  ชีวสุทโธ  และพระ
อาจารย์ทองปาน  จารุวนัโน และการระดม
ทุนจากชาวบ้านหมู่ 4,11,13 และคณะครู 
ในการก่อสร้าง

ที� ชื�อ - สกลุ วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง

1 นางคาํสอน  ต่วนเครือ
มหาบณัฑิตสาขาบริหาร
การศึกษา

ครูผูดู้แลเด็ก
(รักษาการหัวหนา้)

2 นางบรรจง  ตน้สาย ค.บ.  สาขาปฐมวยั ครูผูดู้แลเด็ก

3 นางศรีสะอาง  เจริญมงคล ค.บ.  สาขาปฐมวยั ครูผูดู้แลเด็ก

4 น.ส.  พิสมยั  อารีย์ ค.บ.  สาขาปฐมวยั ผูช่้วยฯครูผูดู้แลเด็ก

5
นางบุญสิตา  ตากิ6มนอก มหาบณัฑิตสาขาบริหาร

การศึกษา
ผูช่้วยฯครูผูดู้แลเด็ก

6 นางคาํปิว  คงใบชา ป.4 ผูป้ระกอบอาหาร

7 นายบุญไทย  วรรณศรี ป.4 ผูดู้แลรักษาความปลอดภยั

บุคคลากร
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ชั�น
จํานวนนักเรียน

ชาย หญิง รวม

อนุบาล  2  ขวบ 9 10 19

อนุบาล 3 ขวบ 13 12 25

อนุบาล  4 ขวบ 9 9 18

รวม 31 31 62

ข้อมูลเดก็ปฐมวยั

     ภายใน  3  ปี( ปี 2555 – ปี 2557)  จะพฒันาให้เป็นศูนย์เด็กเลก็น่าอยู่  
มีคุณภาพ  และได้มาตรฐาน  เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการส่งเสริม
พฒันาการที�ดีครบทั�ง 4 ด้านอย่างเต็มศักยภาพและเหมาะสมตามวัย

    ยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง  ครูใส่ใจงานประสานความร่วมมือกบัชุมชน
ฝึกฝนเด็กเป็นคนดีมีคุณธรรมนําเอกลกัษณ์ความเป็นไทย 

วสัิยทัศน์
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  พฒันางาน  พฒันาครู  อยู่ตลอดเวลา

ปลูกฝังให้เด็ก  เป็นคนดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวนัิย  ใฝ่ศึกษา 
จรรยางาม  ใช้ชีวติอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

   ประสานความร่วมมือระหว่าง  ศูนย์เด็ก  บ้าน  วดั และชุมชน  

ส่งเสริมการไหว้  รักและภูมิใจในเอกลกัษณ์ความเป็นไทย  

  จัดประสบการณ์เรียนรู้ที�หลายวธีิกจิกรรมหลกั   6 กจิกรรม

   ปรับปรุงเปลี�ยนแปลงด้านอาคารสถานที�และภูมิทศัน์ให้น่าอยู่  จัด
สภาพแวดล้อมให้สะอาด ปลอดภัยและเอื�อต่อการเรียนรู้

4444

1111

2222

3333

5555

6666

พนัธกจิ

การพฒันายดึหลกัการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ศูนย์เด็กเลก็
คุณภาพ

ทอ้งถิ6น
-งบประมาณ 

/การบริหารจดัการ

สาธารณสุข
-ดา้นสุขภาพ

วดั
-ความอนุเคราะห์

ชุมชน
-ระดมทุน
 -ระดมแรง

กองทุนสุขภาพ
-งบประมาณ บุคลากรครู

นกัเรียน
-พฒันา
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ความร่วมมือของชุมชน

ความร่วมมือจากวดั
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ความร่วมมือจากหน่วยงานสาธารณสุข

ความร่วมมือจากหน่วยงานท้องถิ�น

งบประมาณ ดา้นต่างๆ
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การดาํเนินงานด้านสุขภาพใน
ศูนย์พฒันาเดก็เลก็

� หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ จะต้องติดตาม กาํกบั ดูแล รวมทั�งให้คาํแนะนําในการแก้ไข
ปัญหา

� ครูทุกคน มีหน้าที�ตรวจ เฝ้าระวงั ดูแลด้านสุขภาพเด็กในชั�นด้วยความใกล้ชิด
� ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ปลอด ขวดนม
� ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ปลอด ลูกอม นํ�าอดัลม  ขนมกรุบกรอบ
� ส่งเสริมการออกกาํลงักายอย่างน้อย ๓ วัน /สัปดาห์
� ส่งเสริมการแปรงฟันหลงัอาหารกลางวัน
� ส่งเสริมการรับประทานผัก ผลไม้
� ส่งเสริมการล้างมือ 7  ขั�นตอน
� ส่งต่อข้อมูลสุขภาพที� ตรวจพบแก่ผู้ปกครอง และหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง

นโยบายส่งเสริมสุขภาพในศูนย์
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การตรวจชั�งนํ�าหนักวดัส่วนสูง

ประเมนิภาวะโภชนาการโดยครูทุก 3 3 3 3 เดือน 

แจ้งอธิบายผลผู้ปกครอง

จัดทาํแผนแก้ไขปัญหาเด็กที�มปัีญหาโภชนาการ

กจิกรรมการประเมินภาวะโภชนาการ
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ปีการศกึษา 2554 ปีการศกึษา  2555 ปีการศกึษา  2556

แผนภูมิแสดงนํ�าหนักตามเกณฑ์อายุ

นอ้ยกว่าเกณฑ์

ตามเกณฑ์

เกินเกณฑ์

ผลภาวะโภชนาการ 3 3 3 3 ปี ย้อนหลงั



11/08/58

10

0

10

20

30

40

50

60

70

80
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แผนภูมแิสดงส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ

สูงกว่าเกณฑ์

ส่วนสูงตามเกณฑ์

เตีEย

ผลภาวะโภชนาการ 3 3 3 3 ปี ย้อนหลงั
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แผนภูมิแสดงนํ�าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง

อว้น

สมส่วน

ค่อนขา้งอว้น

ผอม

ผลภาวะโภชนาการ 3 3 3 3 ปี ย้อนหลงั
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การเพิ�มการบริโภคนมละไข่ต้ม วนัละ 1 1 1 1 ฟอง

การแก้ไขปัญหาเดก็ที�มีภาวะโภชนาการตํ�ากว่าเกณฑ์

การออกกาํลงักายสัปดาห์ละ 3333 วนั 

การแก้ไขปัญหาเดก็ที�มีภาวะโภชนาการมากกว่าเกณฑ์
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ด้านอนามยัในช่องปาก

เด็กทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก เดือนละ 1 1 1 1 ครั�ง

แจ้งผลการตรวจสุขภาพช่องปาก/คาํแนะนํา

การส่งเสริมด้านทันตสุขภาพ

ด้านอนามยัในช่องปาก

การตรวจสุขภาพช่องปากโดยทนัตบุคลากร 

ภาคเรียนละ 1 1 1 1 ครั�ง ร้อยละ 100100100100
ทาฟลูออไรด์วานิช  ร้อยละ 100100100100

การส่งเสริมด้านทันตสุขภาพ
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กิจกรรมการแปรงฟันหลงัอาหารกลางวนั

การส่งเสริมด้านทันตสุขภาพ

- แนะนําให้ผู้ปกครองพาไปรับบริการทันตกรรมที� สถานบริการ

- การทาฟลอูอไรด์วานิช

- ครูผู้แลเด็กดูแลตรวจความสะอาดหลงัการแปรงฟันทุกวัน

- จัดทําสมุดบันทึกสานสัมพนัธ์ผู้ปกครอง เพื�อตรวจสุขภาพช่องปากลูก

การแก้ไขปัญหาสุขภาพช่องปาก
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จาํนวนที�
ตรวจ

ปราศจาก
ฟันผุ

ผุ เหงอืกอกัเสบ เหงอืก
สะอาด

ชัEนอนุบาล 2 
ขวบ

19 15 4 0 19

ชัEนอนุบาล 3
ขวบ

25 11 14 1 24

ชัEนอนุบาล 4
ขวบ 18

8 10 0 18

รวม
62

34 28 1 61

สภาวะช่องปาก

ด้านการจัดอาหารถูกหลักสุขาภบิาล

จัดอาหารกลางวนัและอาหารว่างครบ 5555  กลุ่ม

เด็กไม่กนิขนมหวานนํ�าอดัลม

เด็กไม่ดื�มนมจากขวด
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� ครูชิมนม ชิมอาหาร ก่อนให้เด็กรับประทาน

ด้านการจัดอาหารถูกหลักสุขาภบิาล

นํ �าดื�มนํ �าใช้

นํ�าดื�ม

เป็นนํ�าบรรจุขวดได้รับอนุญาตจาก อย.

แก้วนํ�าดื�ม  นํ�าใช้  พอเพยีง

นํ�าใช้

เป็นระบบนํ�าประปาหมู่บ้าน
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ด้านการป้องกันและควบคุมโรคตดิต่อ

มีสถานที�ประกอบอาหารที�เป็นระเบียบ

มีเครื�องมือปกปิดป้องกนัแมลง

ผู้ประกอบอาหารมีสุขภาพด ี มีการตรวจสุขภาพประจําปี

มีแผนการควบคุมและป้องกนัโรค

ด้านการส่งเสริมศูนย์ ๓ วัยศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก

� ส่งเสริมกจิกรรมการ กนิ กอด เล่น เล่า  โดยม ีผู้สงอายุ มาเล่านิทานให้
เดก็ๆฟัง 

� ผลติของเล่นเสริมพฒันาการ ท้องถิ�น 
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 6 กิจกรรม หลัก

จดัทําโครงการเดก็ปฐมวยัสดใสใส่ใจในช่องปาก 
ปีงบประมาณ 2555255525552555
ให้ความรู้เรื�องโรคในช่องปากแก่ผู้ปกครอง

ให้ความรู้เรื�องการล้างมือ 7 7 7 7 ขั�นตอน

ให้ความรู้เรื�องโรคตดิต่ออื�นๆ

จดัทําโครงการอื�นๆ

โครงการที�ดาํเนินการ
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แหล่งเรียนรู้ /สถานที�ศกึษาดงูาน

� แปลงสาธิตสมุนไพร

� การศึกษาดูงานของศูนย์พฒันาเด็กเลก็อื�นๆในตําบล

ศึกษาดูงานที�ตําบลยางชุม

���������	
 ���������( 4 )

� ���ก�������ก�������  �������ก���������  85 

���"��  #$  2554  ���ก�������ก�������  &'����  
76  *�*+��#,������� 100

���"��  #$  2555  ���ก�������ก�������  &'����  
67  *�*+��#,� ������  1000

���"��  #$  2556  ���ก�������ก�������  &'����  
61  *�*+��#,������� 98.40

    1�������ก����������  &'����  1  *�  *+��#,������� 
1.60

1
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ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา  2555 ปีการศึกษา  2556

สูงกว่าเกณฑ์ 0 0 3.23

ส่วนสูงตามเกณฑ์ 100 100 96.77

เตีEย 0 0 0
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แผนภูมแิสดงส่วนสูงและอายุ2

ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา  2555 ปีการศึกษา  2556

อว้น 0 0 1.61

สมส่วน 100 100 90.32

ค่อนขา้งอว้น 0 0 3.23

ผอม 0 0 4.83
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แผนภูมิแสดงนํ�าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง

แผนภูมแิสดงนํ�าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง
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���ก��23��4'���� ����ก+������� 57

� ��"��

ฟันผุ
22%

ฟันไม่ผุ
78%

อนุบาล 2 ขวบ

3

ฟันผุ
56%

ไม่ผุ
44%

อนุบาล 3 ขวบ

���ก��23��4'���� ����ก+������� 
57
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ฟันผุ
53%

ไม่ผุ
47%

อนุบาล 4 ขวบ

���ก��23��4'���� ����ก+������� 
57

ฟันผุ
45%

ไม่ผุ
55%

สรุป

��� 	กก������ ���ก��23��4'���� ����ก+�
������ 57
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���ก	�5�����ก�����6�������7ก����"8���#��"�9��
7�+ก����:5�ก��1ก��������ก��

���"��

������ก�����ก��6�� &'����  1 *�  �����7ก����"8��
��:5�1ก��������ก��  &'���� 1  *�  *+��#,�������  
100

4

ปัญหา/ความต้องการด้านการพฒันา

งบประมาณในการปรับปรุงศูนย์พฒันาเด็กเลก็  ด้าน
เครื�องเล่นในสนามเด็กเล่น
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จบการนําเสนอ

ขอขอบคุณค่ะ


