** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
1. ชื่อตัวชี้วัด

: พัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
- ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสมวัย
- ร้อยละของเด็กก่อนวัยเรียนที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา

2. ระดับความสำเร็จ :
ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcome)
** สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธฯ : ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
-------- ย่อย : ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าประสงค์ที่ : ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี
3. คำนิยาม :
:: นิยาม
เด็กก่อนวัยเรียน หมายถึง เด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
จำนวน 292 ศูนย์ จาก 45 สำนักงานเขต
พัฒนาการสมวัย หมายถึง มีพัฒนาการทุกด้านเหมาะสมตามวัย ประเมินโดยวิธีสังเกตของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ตามแนวทาง DSPM
ฉบับสรุปสาระสำคัญจาก DSPM ฉบับสมบูรณ์
พัฒนาการสงสัยล่าช้า หมายถึง เด็กที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ ประเมินและเฝ้าระวังโดยวิธีสังเกตของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก
ตามแนวทาง DSPMฉบับสรุปสาระสำคัญจาก DSPM ฉบับสมบูรณ์ และผลการตรวจผ่านไม่ครบทุกด้าน
การเข้าสู่กระบวนการพัฒนา หมายถึง
เด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการประสานส่งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน
4. วิธีการคำนวณ :
:: วิธีคำนวณ
-เด็กที่ได้รับการตรวจประเมินและพบว่ามีพัฒนาการสมวัย x 100 หารเด็กที่ได้รับการตรวจประเมินทั้งหมด
-เด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าและได้เข้าสู่กระบวนการพัฒนา x 100 หารเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าทั้งหมด
5. เป้าหมาย : 85 (ร้อยละ)
: ผลงานที่ทำได้ = 100.00 (ร้อยละ)
6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :
(6.1) ไตรมาสที่ 1 : อบรมอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กเพื่อพัฒนาการเด็ก
1.ได้ดำเนินการตามโครงการ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
2.ได้ดำเนินการติดตาม กำกับ ดูแล การดำเนินการตามโครงการ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563
โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
1.อยู่ระหว่างกำหนดดำเนินการจัดซื้อในงวดที่ 2 เมื่อได้รับเงินประจำงวด
(6.2) ไตรมาสที่ 2 : - การคัดกรองพัฒนาการประเมิน และเฝ้าระวังโดยวิธีการสังเกตของอาสาสมัครผู้ดูแลเด็ก ตามแนวทาง DSPM
ของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนฯ ในพื้นที่เขตสะพานสูง จำนวน 4 แห่ง ครั้งที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563
ถึงเดือนมีนาคม 2564 จำนวนเด็กทั้งหมด ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนฯ 4 แห่ง จำนวน 1023 คน
เด็กมีพัฒนาการสมวัย 985 คน คิดเป็นร้อยละ 96.29 เด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า 38 คน คิดเป็นร้อยละ 3.71
- เด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า 38 คน อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กได้ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นกับผู้ปกครองเพื่อกระตุ้น
พัฒนาการเด็กทั้ง 38 คน และติดตามประเมินผลเด็กทั้ง 38 คน พบว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นทั้ง 38 คน
(6.3) ไตรมาสที่ 3 : 1.อบรมอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กเพื่อประเมินพัฒนาการเด็ก
- ได้ดำเนินการตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว
2. โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร
- ได้ดำเนินการจัดซื้อและเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว เป็นเงิน 499,050 บาท
(6.4) ไตรมาสที่ 4 : ประเมินพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ของศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตสะพานสูง 4 แห่ง สรุปผลได้ดังนี้
- ผลการประเมินครั้งที่ 1 ตั้งแต่ ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564 เด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 1023 คน เด็กมีพัฒนาการสมวัย 985 คน คิดเป็นร้อยละ
96.29 เด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า 38 คน คิดเป็นร้อยละ 3.71
เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า 38 คน อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กได้ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นกับผู้ปกครองเพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็กทั้ง 38 คน
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** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
และติดตามประเมินผลเด็กทั้ง 38 คนอีกครั้ง พบว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นทั้ง 38 คน คิดเป็นร้อยละ 100
- ผลการประเมินครั้งที่ 2 ตั้งแต่เม.ย. 2564 - ก.ค. 2564 เด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 1033 คน เด็กมีพัฒนาการสมวัย 1033 คน คิดเป็นร้อยละ
100
(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :
:: ประเมินพัฒนาการรเด็กก่อนวัยเรียน ของศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตสะพานสูง 4 แห่ง สรุปผลได้ดังนี้
- ผลการประเมินครั้งที่ 1 ตั้งแต่ ต.ค. 2563 - มี.ค. 2564 เด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 1023 คน เด็กมีพัฒนาการสมวัย 985 คน คิดเป็นร้อยละ
96.29 เด็กมีพัฒนาการสงสัยล่าช้า 38 คน คิดเป็นร้อยละ 3.71
เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า 38 คน อาสาสมัครผู้ดูแลเด็กได้ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นกับผู้ปกครองเพื่อกระตุ้นพัฒนาการเด็กทั้ง 38 คน
และติดตามประเมินผลเด็กทั้ง 38 คนอีกครั้ง พบว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นทั้ง 38 คน คิดเป็นร้อยละ 100
- ผลการประเมินครั้งที่ 2 ตั้งแต่เม.ย. 2564 - ก.ค. 2564 เด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 1033 คน เด็กมีพัฒนาการสมวัย 1033 คน คิดเป็นร้อยละ
100
7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :
:: ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน วัสดุอุปกรณ์
8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :
::
9. หลักฐานอ้างอิง :
:: ๑.ผลการประเมินพัฒนาการเด็กรายศูนย์และรายเขต
๒.ผลการนำเด็กที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าเข้าสู่กระบวนการพัฒนา

ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง .............................................................
.............................................................

หน้าที่2/2 (พิมพ์เมื่อวันที่ 8-12-2021, 9:06 pm)
00000000000-9-12-2564

