แบบรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหน่วยงาน สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
2. ชื่อโครงการ โครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่ สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
3. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมำสที่ 1 : เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62  ไตรมำสที่ 2 : เดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 63
 ไตรมำสที่ 3 : เดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63  ไตรมำสที่ 4 : เดือน ก.ค. 63 - ก.ย. 63
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงกำร
 สิ้นสุดโครงกำรแล้ว
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
(โปรดระบุข้อควำม และทำเครื่องหมำย √ ในช่อง  ที่มีควำมสอดคล้องกับโครงกำร)
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้ำนยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์)
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ด้ำนกำรพัฒนำกำรเรียนรู้)
4.3 แผนปฏิรูปประเทศ (ด้ำนสังคม (กำรปฏิรูปกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ของประเทศ))
4.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
(ยุทธศำสตร์ที่ 1 ยุทธศำสตร์กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์)
๔.๕ แผนความมั่นคง (โปรดระบุ.................................................................................................................... .....)
๔.๖ นโยบายรัฐบาล
๔.๖.๑ นโยบายหลัก (โปรดระบุข้อ............................................................................................................)
๔.๖.๒ นโยบายเร่งด่วน (โปรดระบุข้อ........................................................................................................)
4.7 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ กำรผลิตและพัฒนำกำลังคน กำรวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้
 ยุทธศำสตร์ที่ ๔ กำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ กำรจัดกำรศึกษำ เพื่อสร้ำงเสริมคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ
4.8 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคง
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ พัฒนำกำลังคน กำรวิจัย และสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้มีคุณภำพ
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ

~2~
๔.8.1  แผนงานพื้นฐาน
๔.8.2  แผนงานยุทธศาสตร์
 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล
 แผนงำนยุทธศำสตร์กำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม
 แผนงำนยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงวัย
 แผนงำนยุทธศำสตร์เพื่อสนับสนุนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
 แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
๔.8.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
 แผนงำนบูรณำกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำพื้นที่ระดับภำค
 แผนงำนบูรณำกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้
 แผนงำนบูรณำกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงำนบูรณำกำรอื่น ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. หลักการและเหตุผล
ตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2560 มำตรำ 54 รัฐต้องดำเนินกำรให้เด็กทุก
คนได้รับ กำรศึกษำเป็ นเวลำสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงมีคุณ ภำพโดยไม่เก็บ
ค่ำใช้จ่ำย รัฐต้องดำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำตำมวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนำ
ร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภำคเอกชนเข้ำมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกำรด้วย และพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562
กำหนดให้มีคณะกรรมกำรนโยบำยกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย เป็นคณะกรรมกำรระดับชำติ มีนำยกรัฐมนตรีหรือรอง
นำยกรัฐมนตรีซึ่งนำยกรัฐมนตรีมอบหมำยเป็นประธำนมีอำนำจในกำรจัดทำนโยบำย ยุทธศำสตร์และแผนพัฒนำ
เด็กปฐมวัย เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ควำมเห็นชอบ เพื่อให้หน่วยงำนและบุคลำกรที่เกี่ยวข้องเด็กปฐมวัยนำไป
ปฏิบัติ และ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มกรำคม 2562 เห็นชอบมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ
โดยมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติเป็นมำตรฐำนกลำงของประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำคุณภำพ
กำรบริกำร ดูแลพัฒนำและจัดกำรศึกษำ และกำรดำเนินงำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยทุกสังกัดที่ดูแลเด็กในเวลำ
กลำงวัน ช่วงอำยุ ตั้งแต่ แรกเกิด – 6 ปี บ ริบู รณ์ หรือก่ อนเข้ำเรียนชั้น ประถมศึกษำปี ที่ 1 ที่ส ำมำรถนำไปใช้
ประเมินกำรดำเนินงำนของสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยทุกสังกัด เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรจัดบริกำรและควำมต่อเนื่อง
ของกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย
ปัจ จุบั น กำรดำเนิน งำนเกี่ย วกับ กำรจั ดกำรศึกษำเด็กปฐมวัย มีห น่วยงำนในสั งกัดกระทรวงศึกษำธิกำร
ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ ส ำนั ก งำนเลขำธิ ก ำรสภำกำรศึ ก ษำ ส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน สำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ซึ่ งทุกหน่วยงำนมีควำม
คืบ หน้ ำของกำรดำเนิ น งำนตำมภำรกิจ ที่ เกี่ย วข้องมำเป็ น ล ำดับ ส ำหรับ ในส่ ว นของส ำนั กงำนปลั ดกระทรวง
ศึกษำธิกำร ได้รับจัดสรรงบประมำณเพื่อกำรดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรส่งเสริม และพัฒ นำกำรจัดกำรศึกษำเด็ก
ปฐมวัยในระดับพื้นที่ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
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ดังนั้น เพื่อให้กำรดำเนินงำนขับเคลื่อนกำรส่งเสริม ดูแลและพัฒนำเด็กปฐมวัยในส่วนของพื้นที่รับผิดชอบ
ของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 เป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมำย
จึ งจั ดท ำโครงกำรขับ เคลื่ อนกำรพั ฒ นำกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับ พื้ นที่ ส ำนัก งำนศึกษำธิก ำรภำค 17
ประจำปีงบประมำณ 2563 ขึ้น
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุ นให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับกำรดูแลและพัฒนำในกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยอย่ำงทั่วถึง
และมีพัฒนำกำรสมวัย
6.2 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒ นำสถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนสถำน
พัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ
6.3 เพื่อให้ผู้บริหำร ครู ผู้ดูแลเด็ก พ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ เกิดควำม
ตระหนั ก เล็ งเห็ น ควำมส ำคั ญ ของกำรพั ฒ นำเด็ ก ปฐมวั ย และมี บ ทบำทในกำรส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น กำรดู แ ล
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำสำหรับเด็กปฐมวัยในระดับพื้นที่เพิ่มขึ้น
6.4 เพื่อบูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยในระดับพื้นที่
7. ตัวชี้วัดของโครงการ
7.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมำณ
1) ติดตำมผลกำรดำเนินงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด จำนวน 5 จังหวัด
2) มีรูปแบบ/แนวทำงปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย อย่ำงน้อย 1ชิ้น/ผลงำน
7.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภำพ
1) เด็กปฐมวัยที่จบกำรศึกษำระดับปฐมวัยมีพัฒนำกำรอยู่ในระดับดีทุกด้ำน ร้อยละ 60
2) สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยที่มีระดับคุณภำพผ่ำนเกณฑ์ขั้นต้นตำมมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ
ร้อยละ 60
8. กลุ่มเป้าหมายโครงการ
หน่วยงำนกำรศึกษำ/สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำปฐมวัยในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงำนศึกษำธิ กำรภำค 17
ประกอบด้วย จังหวัดตำก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์
9. ระยะเวลาดาเนินการ 1 มกรำคม – 30 กันยำยน 2563
10. สถานที่ดาเนินการ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 และสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 5 แห่ง และสถำนศึกษำ/สถำนพัฒนำ
เด็กปฐมวัยในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 17 ที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ
11. กิจกรรมที่ดาเนินการ
กิจกรรมที่ 1 เข้ำร่วมประชุมรับฟังชี้แจงกำรดำเนินงำนโครงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำเด็ก
ปฐมวัยในระดับพื้นที่ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะทำงำนในพื้นที่เพื่อกำหนดกรอบกำรดำเนินงำนและกำหนดแนวทำงจัดทำเกณฑ์
กำรคัดเลือกผลงำน (ผลงำนวิจัย องค์ควำมรู้ นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ดี) ( Best Practice )
กิจกรรมที่ 3 นิเทศ/กำกับติดตำมกำรดำเนินงำนของจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบและดำเนินกำรคัดเลือกผลงำน
(ผลงำนวิ จั ย องค์ ค วำมรู้ นวั ต กรรม หรื อ แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ) ( Best Practice )ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
5 จังหวัด
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กิจกรรมที่ 4 สรุปผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมของต่อกระทรวงศึกษำธิกำร
12. ผลการดาเนินงานของกิจกรรม
13. ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 7)
๑๓.๑ เชิงปริมำณ -กำลังดำเนินกำร๑๓.๒ เชิงคุณภำพ -กำลังดำเนินกำร๑4. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงกำรดำเนินกำรสู่ควำมสำเร็จ จำนวน 5 ภำพ
ขนำด file เท่ำกับหรือมำกกว่ำ 2 MB)
15. งบประมาณ
งบประมาณที่
ได้รับทั้งหมด
80,000

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
รวม(สะสม)
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
ยังไม่ได้รับกำรจัดสรร
งบประมำณ

ผลการใช้จ่าย ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4

แหล่งงบประมาณ งบประมำณสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
โดยได้จัดสรรงบประมำณให้ใช้ไปพลำงก่อน 40,000.-บำท ได้รับไตรมำส 2
16. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
16.1 ปัญหำ อุปสรรค
16.2 แนวทำงแก้ไข
17. แผนที่จะดาเนินการต่อไป
17.1 ประชุมคณะทำงำนในพื้นที่เพื่อกำหนดกรอบกำรดำเนินงำนและกำหนดแนวทำงจัดทำเกณฑ์กำร
คัดเลือกผลงำน (ผลงำนวิจัย องค์ควำมรู้ นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่ดี) ( Best Practice )
17.2 นิ เทศ/กำกับ ติด ตำมกำรดำเนินงำนของจังหวัดในพื้ นที่ รับผิ ดชอบและดำเนิ นกำรคัดเลือกผลงำน
(ผลงำนวิ จั ย องค์ ค วำมรู้ นวั ต กรรม หรื อ แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ) ( Best Practice )ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
5 จังหวัด
17.3 สรุปผลและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมของต่อกระทรวงศึกษำธิกำร
18. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
18.1 เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำให้มีพัฒนำกำรสมวัย มี พฤติกรรมทำงสังคม
และสุขภำพที่พึงประสงค์ มีควำมพร้อมสำหรับกำรเรียนในระดับประถมศึกษำ
18.2 กำรดำเนินงำนเกี่ยวกับกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยของหน่วยงำนทุกสังกัดมีกำรบูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกัน
เพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยเดียวกัน
18.3 สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำปฐมวัยได้รับกำรพัฒนำให้มีคุณภำพและควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำตำม
มำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติอย่ำงต่อเนื่อง
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๑9. ผู้รายงาน นำยวิจักษณ์ เผือกพ่วง ตาแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
โทรศัพท์ ๐ ๕๕๓๒ ๒๖๖๒ ต่อ ๑03 โทรสาร 0 5532 2663 E–mail : wijak2504@gmail.com
20. วันที่รายงาน ณ วันที่ 16 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2563
--------------------------------------

