แบบฟอร์ม

สำหรับ สป.(เดิม)
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
และ กศน. สช. ก.ค.ศ.
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
******************************
1. ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
2. ชื่อโครงการ : ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
3. ห้วงเวลารายงาน
 ไตรมาสที่ 1 : เดือน ต.ค. 6๔ - ธ.ค. 6๔  ไตรมาสที่ 2 : เดือน ม.ค. 6๕ - มี.ค. 6๕
 ไตรมาสที่ 3 : เดือน เม.ย. 6๕ - มิ.ย. 6๕  ไตรมาสที่ 4 : เดือน ก.ค. 6๕ - ก.ย. 6๕
สถานะโครงการ  ยังไม่สิ้นสุดโครงการ
 สิ้นสุดโครงการแล้ว
4. ความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
(โปรดวิเคราะห์ความเชื่อมโยง โดยระบุข้อความ และทำเครื่องหมาย √ ในช่อง  ที่มีความสอดคล้องกับโครงการ)
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : แผนแม่บท 12 = การพัฒนาการเรียนรู้
4.3 แผนย่อยภายใต้แผนแม่บท : แผนย่อย3.1 การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21
4.4 แผนปฏิรูปประเทศ : ด้านการศึกษา
๑) เรื่อง/ประเด็นการปฏิรูปการศึกษา
๒) ประเด็นการปฏิรูปที่ (๒) ปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน
๓) เป้าหมายรวมเด็กปฐมวัย ทั้งเด็กกลุ่มทั่วไปและกลุ่มที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ สามารถ
เข้าถึงและได้รับการดูแลและการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างเหมาะสม มีคุณภาพ ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน รวมถึงมี
ระบบ คัดเลือกเด็กเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับช่วงวัย มีระบบ
ฐานข้อมูลที่เอื้อต่อการดูแลที่เชื่อมโยงกันได้ระหว่างหน่วยงานและมีการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีกลไก
ขับเคลื่อนและบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องเป็นเอกภาพปฏิรูปการ
พัฒนาเด็กเล็กและเด็กวัยเรียน
๔) กิจกรรมที่ (๗) การสนับสนุนการจัดการศึกษาเรียนรวมที่สอดคล้องกับหลักการดูแลพัฒนา และ
จัดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
๕) เป้าหมาย การสนับสนุนการจัดการศึกษาเรียนรวมที่สอดคล้องกับหลักการดูแล พัฒนาและจัดการ
เรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
4.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)
: ยุทธศาสตร์ที่ 1 = ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
4.6 แผนความมั่นคง 4.7 นโยบายรัฐบาล
4.7.1 นโยบายหลัก : นโยบายหลักที่ 8 = การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนไทย
ทุกช่วงวัย
4.7.2 นโยบายเร่งด่วน : นโยบายเร่งด่วนที่ ๗ = การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑
4.8 ยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ของกระทรวงศึกษาธิการ
(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
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 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา
4.9 ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนากำลังคน การวิจัย และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
๔.9.1  แผนงานพื้นฐาน
 ผลผลิตที่ 1 นโยบายและแผนด้านการศึกษา
 ผลผลิตที่ ๒ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
ได้รับบริการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 3 ผู้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
 ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ

 ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
 ผลผลิตที่ 6 มาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 ผลผลิตที่ 7 นักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการอุดหนุน
 ผลผลิตที่ 8 ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการสงเคราะห์ตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน

๔.9.2  แผนงานยุทธศาสตร์
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
 แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
๔.9.3 แผนงานบูรณาการ
 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค
 แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 แผนงานบูรณาการอืน่ ๆ (โปรดระบุ.........................................................................................)
5. ความสอดคล้องกับนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕ (ถ้ามี)
: การตรวจราชการกรณีปกติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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6. ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
: การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ
7. หลักการและเหตุผล
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 รัฐต้องดำเนินการให้
เด็ ก ทุ ก ค น ได้ รั บ ก าร ศึ ก ษ าเป็ น เว ล าสิ บ ส อ ง ปี ตั้ งแ ต่ ก่ อ น วั ย เรี ย น จ น จบ ก าร ศึ ก ษ าภ าค บั งคั บ
อย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย รัฐต้องดำเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับ การศึกษาตาม
วรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้สมกับวัย โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ ภ า ค เอ ก ช น เข้ า มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร ด ำ เนิ น ก า ร ด้ ว ย
ทั้ง นี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึ กษาแห่ งชาติ ซึ่ง อย่างน้ อยต้ องมี บทบั ญ ญั ติ เกี่ ยวกับ การจัดทำแผนการศึก ษา
แห่ง ชาติ และการดำเนิ นการและตรวจสอบการดำเนิ น การให้ เป็น ไปตามแผนการศึก ษาแห่ งชาติ ด้วย ในการ
ดำเนิ นการให้เด็ก เล็กได้รับการดู แลและพัฒ นา รัฐต้องดำเนิน การให้ผู้ขาดแคลนทุน ทรัพย์ได้ รับ การสนับ สนุน
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามความถนัดของตน กอปรกับราชกิ จจานุเบกษา ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 มีการ
ประกาศใช้ พระราชบั ญ ญั ติ ก ารพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย พ.ศ. 2562 ให้ ไ ว้ ณ วั น ที่ 26 เมษายน 2562 ซึ่ ง ใน
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็น
คณะกรรมการระดับชาติ มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซี่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็น ประธานมี
อำนาจในการจัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ
ประสานงาน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย บูรณาการการ
ทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรอื่นใดที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ ถึง ระดับชุมชน เสนอหรือแก้ไข
กฎหมายที่ เกี่ ย วข้อ ง จั ด ให้ มี และพั ฒ นาฐานข้ อมู ลเด็ก ปฐมวัย เสนอความเห็น ต่ อ รัฐมนตรีเกี่ย วกั บ การจัด ทำ
งบประมาณแบบบูรณาการของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) คือ การมีแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติและการพัฒนาระบบสารสนเทศ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 ได้เห็นชอบมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
โดยมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เป็นมาตรฐานกลางของประเทศ กอปรมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
คุณภาพการบริการ ดูแลพัฒนาและจัดการศึกษา และการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดที่ดูแลเด็กใน
เวลากลางวัน ช่ว งอายุตั้ง แต่แ รกเกิ ด – 6 ปีบ ริบูร ณ์ หรือ ก่อ นเข้า เรีย นชั้น ประถมศึก ษาปีที่ 1 ที่สามารถ
นำไปใช้ประเมินการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด เพื่อพัฒนาคุณภาพ การจัดบริการและความ
ต่อเนื่องของการพัฒ นาเด็กปฐมวัย รวมทั้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับ
ปฐมวัยฯ ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2561 กอปรกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ได้จัดทำมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 กำหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ ขั้นต่ำที่เหมาะสมตาม
ช่วงวัย และมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปสู่ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น โดยกำหนดจุดมุ่งหมายระดับ
ปฐมวัย คือ มีพัฒนาการรอบด้านและสมดุล สนใจเรียนรู้และกำกับตั วเองให้ทำสิ่งต่างๆ ที่เหมาะสมตามช่วงวัยได้
สำเร็จ และให้สถานศึกษาทุกแห่ง
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ใช้ เป็ น แนวทางสำหรั บ การพั ฒนาผู้ เรี ยนไปสู่ผลลั พธ์ ที่ พึ งประสงค์ ใน 3 ด้ าน ได้ แก่ ผู้เรี ยนรู้ ผู้ ร่วมสร้ างสรรค์
นวัตกรรมและพลเมือง ที่เข้มแข็ง มีคุณลักษณะของคนไทย 4.0 ธำรงความเป็นไทย และแบ่งปันได้ในเวทีโลก
นอกจากนี้ นโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่
25 กรกฎาคม 2562 ได้กำหนดให้การส่ง เสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นนโยบายหลักของนโยบายปฏิรูป
กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา ศักยภาพคนไทยทุก ช่วงวัย รวมถึง รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายณัฐพล ทีปสุวรรณ ได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
อย่างเป็นทางการได้กำหนดให้การศึกษา ปฐมวัยเป็นนโยบายสำคัญด้วย
เพื่ อเป็น การสนองตามมาตรฐานสถานพั ฒ นาเด็ก ปฐมวัย แห่ ง ชาติ มาตรฐานการศึ กษา ระดั บ
ปฐมวัย ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิ ษณุโลก จึงได้จัดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีขอบเขตและแนวปฏิบัติการดำเนินงานดังนี้
๑. ขับเคลื่อนการจัดทำข้อมูลสารสนเทศตามระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 2562
๒. สร้างการรับรู้ให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
ให้ ไ ด้รับ การส่งเสริม สนั บสนุ น และพั ฒ นาให้ ค วามรู้ มี ศัก ยภาพ เข้ามามี ส่วนร่ว มในการดู แล พั ฒ นาและจั ด
การศึกษาให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย
๓. คั ดเลือกรูปแบบ/แนวทางปฏิ บัติที่ เป็น เลิศ (Best Practices) ในการพัฒ นาเด็กปฐมวัยระดั บ
จังหวัด จำนวน 2 ชิ้นงาน/ผลงาน
4. ดำเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานของหน่วยงาน/สถานศึกษา/
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในจังหวัด
9. ตัวชี้วัดของโครงการ
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
1. เด็กปฐมวัย (อายุ3 -๖ ปี) ทุกคน ได้รับการดูแล พัฒนา จัดประสบการณ์เรียนรู้และจัดการศึกษาให้มี
พัฒนาการสมวัยในทุกด้าน
2. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีคุณ ภาพระดับผ่านเกณฑ์ขั้นต้นตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ
3. ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล พัฒนา
และจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัย
๔. ได้รูปแบบ/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ด้านบริหารจัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย (สำหรับผู้บริหาร) ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย (สำหรับครูผู้สอน)
9.2 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
1. เด็กปฐมวัย (อายุ3-5 ปี) มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน
2. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีระดับคุณภาพผ่านเกณฑ์ขั้นต้นตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ
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๓. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมี แนวทางรูปแบบ/วิธีการ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
สามารถนำไปปรับใช้ ตามสภาพ บริบทของเด็กปฐมวัยและสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้อย่างมีคุณภาพ
10. กลุ่มเป้าหมายโครงการ
1. เด็กปฐมวัย (อายุ 3 - 5 ปี)
2. สถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กทุกสังกัด
3. ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่ทุกสังกัด ได้แก่
1) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
2) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก
3) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
4) สำนักงานศึกษาธิการภาค 17
5) กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31
6) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
๗) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
๘) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
๙) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
๑๐) สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก
๑๑) สำนักงานเทศบาลนครพิษณุโลก
1๒) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
1๓) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
11. ระยะเวลาดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
12. สถานที่ดำเนินการ
๑) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
๒) หน่วยงานที่มีสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกแห่ง ในจังหวัดพิษณุโลก
๓) สถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ในจังหวัดพิษณุโลก
13. กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการ
กิจกรรมที่ ๑ ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการดูแลและพัฒนาในการจัดการศึกษา
ปฐมวัยอย่างทั่วถึง และมีพัฒนาการสมวัย ➢จัดเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศพัฒนาการเด็กปฐมวัย
(เด็ก ๓-๖ ปี) ปีการศึกษา ๒๕๖๔
กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวัย แห่ งชาติ ➢ นิ เทศ กำกับ ติด ตาม วางแผนการดำเนิ น งานและกรอบการ
ดำเนินงาน จัดทำคู่มือการนิเทศ และปฏิทินการนิเทศ กำกับ ติดตามผลกำหนดการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
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กิจกรรมที่ ๓ สร้างความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย และ
การมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย
➢ คัดเลือกหรือสรรหารูปแบบ/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ตามบริบท
ของแต่ละพื้นที่ จำนวน 2 ผลงาน
๑. ด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
: ผู้บริหาร
2. ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย : ครูผู้สอน
พร้อมทั้งคัดเลือกผลงานแต่ละด้านที่ดีที่สุดให้เหลือด้านละ ๑ ผลงาน และนำเสนอผู้บริหาร
หน่วยงานทราบและจัดส่งสำนักงานศึกษาธิการภาค 17 เพื่อคัดเลือกผลงานในระดับภาคต่อไป
กิจกรรมที่ ๔ สรุปรายงานจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
14. ผลการดำเนินงานของกิจกรรม (จากข้อ 13)
กำลังดำเนินงาน
15. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (จากข้อ 9)
ตัวชี้วัด
เชิงปริมาณ
1. เด็กปฐมวัย (อายุ3-5 ปี) ทุกคน ได้รับการดูแล พัฒนาการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้และจัดการศึกษาให้มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน
2. สถานศึ กษา/สถานพั ฒ นาเด็ กปฐมวัย มี คุ ณ ภาพระดั บผ่ านเกณฑ์
ขั้นต้นตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.2561
3. ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ผู้รับบริการ และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาให้มี
ความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล
พัฒนาและจัดการศึกษาให้เด็กปฐมวัย

เชิงคุณภาพ
1. เด็กปฐมวัย (อายุ3-5 ปี) มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน
2. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีระดับคุณภาพผ่านเกณฑ์
ขั้นต้นตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
3. สถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีแนวทางรูปแบบ/วิธีการ/วิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) สามารถนำไปปรับใช้ ตามสภาพ
บริบทของเด็กปฐมวัยและสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้

ค่า
เป้าหมาย

ผลการดำเนินงาน
จำนวน
ผลการ
ร้อยละ
เป้าหมาย ดำเนินงาน
เด็กปฐมวัย
ทุกคน

ร้อยละ
100
ร้อยละ๘0 สถานศึกษา
ร้อยละ๙0 ที่เปิดสอน
ระดับ
ปฐมวัย
ทุกสังกัด
บุคลากรทุก
คน
ที่เกี่ยวข้อง

-

-

-

-

-

-

-

-
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ค่า
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ผลการดำเนินงาน
จำนวน
ผลการ
ร้อยละ
เป้าหมาย ดำเนินงาน

อย่างมีคุณภาพ
๑6. ภาพกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในโครงการ / กิจกรรม (ที่สื่อถึงการดำเนินการสู่ความสำเร็จ จำนวน 5 ภาพ
ขนาด file เท่ากับหรือมากกว่า 2 MB)

17. งบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับ ผลการใช้จ่าย
ทั้งหมด
งบประมาณรวม
(สะสม)
๕๒,๐๐๐ บาท
๕,๐๔๐ บาท

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 1
๕,๐๔๐ บาท

แหล่งงบประมาณ : สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 2
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 3
-

ผลการใช้จ่าย
งบประมาณ
ไตรมาสที่ 4
-

~8~

18. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
18.1 ปัญหา อุปสรรค
๑. การจัดเก็บข้อมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ไม่สามารถจัดเก็บได้ ๑๐๐ % เนื่องจาก
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยบางแห่งอยู่ห่างไกล และอยู่แบบกระจัดกระจาย
18.2 แนวทางแก้ไข
-ขอความร่วมมือจากหน่วยงานต้นสังกัด และผู้รับผิดชอบด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ส่งแบบเก็บข้อมูล
ให้กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างทั่วถึง และจัดเก็บรวบรวมข้อมูลในสังกัดตนเองให้ได้ ๑๐๐ %
19. แผนที่จะดำเนินการต่อไป
กำลังดำเนินงานกิจกรรมที่ ๑ – ๔
20. ประโยชน์ที่สาธารณชนได้รับ
1. เด็กปฐมวัยทุกคน ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้มีพัฒนาการสมวัย มีพฤติกรรมทางสังคม และ
สุขภาพที่พึงประสงค์ มีความพร้อมสำหรับการเรียนในระดับที่สูงขึ้น
๒. ครอบครั ว ชุ ม ชน สั งคม และประเทศชาติ ไ ด้ พ ลเมื อ งที่ ดี มี คุ ณ ภาพ เป็ น กำลั ง สำคั ญ ในการพั ฒ นา
ประเทศชาติให้เจริญ ก้าวหน้า ทัดเทียมกับประเทศที่เจริญ
21. ผู้รายงาน นางสาวปุณยาพร ปฐมพัฒนา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ ๐๘๔-๘๒๒๕๖๒๕
โทรสาร ๐-๕๕๓๐-๑๒๒๖
E–mail : punpat007@gmail.com
22. วันที่รายงาน ณ วันที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบ สงป. 301
แบบจัดทาแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
R งบส่วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง รายการ..............................................................................
กระทรวง : ศึกษาธิการ
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

รหัส

2

0

รหัส

2

0

0

0

R
R

2

จัดทาแผน
รายงานผล ไตรมาสที่ 2
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตาแหน่ง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
แผนงบประมาณ : แผนงานยุทธศาสตร์เพือ่ สนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : …………………………………..................…….…......
- ตัวชี้วัด : ....................................................................................
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ………................….…............................
- ตัวชี้วัด : ...................................................................................
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพืน้ ที่จังหวัด
พิษณุโลก ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
1. แผนการปฏิบัติงาน
1.1 ตัวชี้วัด : เด็กปฐมวัย (อายุ3-5 ปี) ทุกคน ได้รับการดูแล พัฒนาการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้และจัดการศึกษาให้มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน
1.1.1 ปริมาณ : เด็กปฐมวัย (อายุ3-๖ ปี) ทุกคน ได้รับการดูแล พัฒนา จัด
ประสบการณ์เรียนรู้และจัดการศึกษาให้มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน
1.1.2 คุณภาพ : เด็กปฐมวัย (อายุ3-5 ปี) มีพัฒนาการสมวัยในทุกด้าน
1.1.3 เวลา : 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565
1.1.4 ค่าใช้จ่าย : 52,000
1.2 กิจกรรมหลัก

รวมทั้งสิ้น

หน่วยนับ
แผน

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)
ผล

แผน

ผล

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)
แผน

ผล

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)
แผน

ผล

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
แผน

ผล

แบบ สงป. 301
แบบจัดทาแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
R งบส่วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง รายการ..............................................................................
กระทรวง : ศึกษาธิการ
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

รหัส

2

0

รหัส

2

0

0

0

R
R

2

จัดทาแผน
รายงานผล ไตรมาสที่ 2
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตาแหน่ง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
โครงการ
1.2.1 กิจกรรมหลักที่ 1:ผลผลิ
ส่งเสริตม/ สนั
บสนุนให้กิจเด็กรรม
กปฐมวัยทุกคนได้รับการดูแลและ
พัฒนาในการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างทั่ วถึง และมีพัฒนาการสมวัย จัดเก็บข้อมูลและรวบรวม
ข้อมูลสารสนเทศพั
ฒนาการเด็
(เด็กม ๓-๖
ปี) นปีและพั
การศึกฒษา
๒๕๖๔ กษา/สถานพัฒนา
2.2.2 กิจกรรมหลั
กที่ ก2:ปฐมวั
๒ ส่ยงเสริ
สนับสนุ
นาสถานศึ

รวมทั้งสิ้น

หน่วยนับ
แผน

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)
ผล

แผน

ผล

เด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ นิเทศ กากับ ติดตาม
วางแผนการด
าเนิกินจงานและกรอบการด
นงานอสรรหารู
จัดทาคูป่มแบบ/วิ
ือการนิธเทศ
เทศ
1.2.3
กรรมหลักที่ 3: คัดเลืาเนิอกหรื
ปี ฏิบและปฏิ
ัติที่เป็นทเลิินศการนิ
(Best
Practices) ตามบริบท
ของแต่ละพื้นที่ จานวน 2 ผลงาน
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1)
2.1 เงิกินจงบประมาณ
2.2.1
กรรมหลักที่ 1: ส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการดูแลและพัฒนา
ในการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างทั่ วถึง และมีพัฒนาการสมวัย จัดเก็บข้อมูลและรวบรวมข้อมูล
สารสนเทศพั
ปีกนารศึ
กษาฒ๒๕๖๔
2.2.2ฒกินาการเด็
จกรรมหลักปฐมวั
กที่ 2:ย (เด็
ส่งกเสริ๓-๖
ม สนัปีบ) สนุ
และพั
นาสถานศึกษา/สถานพัฒนาเด็ก

52,000
5,040

5,040

5,040

5,040

52,000

5,040

5,040

5,040

ปฐมวัยให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ นิเทศ กากับ ติดตาม วาง
แผนการด
าเนิกินจงานและกรอบการด
นงานอสรรหารู
จัดทาคูป่มืแบบ/วิ
อการนิเธทศ
เทศ กากับ
2.2.3
กรรมหลักที่ 3: คัดเลืาเนิอกหรื
ปี ฏิบและปฏิ
ัติที่เป็นทเลิินการนิ
ศ (Best
Practices) ตามบริบท
ของแต่ละพื้นที่ จานวน 2 ผลงาน
2.2 เงินงบประมาณที่กนั ไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผ่านมา
2.3 เงินนอกงบประมาณ
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น

สาหรับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
คาชี้แจงเพิม่ เติม

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)
แผน

ผล

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)
แผน

ผล

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
แผน

ผล

แบบ สงป. 301
แบบจัดทาแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
R งบส่วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง รายการ..............................................................................
กระทรวง : ศึกษาธิการ
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

รหัส

2

0

รหัส

2

0

0

0

R
R

2

จัดทาแผน
รายงานผล ไตรมาสที่ 2
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตาแหน่ง)

ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณ เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ผลผลิต/ โครงการ กิจกรรม

รวมทั้งสิ้น

หน่วยนับ
แผน

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)
ผล

แผน

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)

ผล

แผน

ผล

ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)
แผน

ผล

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข *

ผู้รายงาน :

หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ :
(นางสาวปุณยาพร ปฐมพัฒนา)

(นายภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์)

ตาแหน่ง : ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ

ตาแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี :

วัน/เดือน/ปี :

12 เมษายน 2565 โทร : 0-5530-1223

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
12 เมษายน 2565 โทร : 0-5530-1223

สาหรับสานักงบประมาณ
ความเห็นหรือข้อสังเกต

ผู้พิจารณา : ……………………………………………………………………………..
( ……………………………………………………………………..... )
ตาแหน่ง : ……………………………………………………………………………......
วัน/เดือน/ปี : ………………………………………………………….. โทร : ………………….........................

ผู้ให้ความเห็นชอบ : ……………………………………………………………………………..
( ……………………………………………………………………..... )
ตาแหน่ง : ……………………………………………………………………………....................
วัน/เดือน/ปี : ………………………………………………………….. โทร : ………………….........................

ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
แผน

ผล

แบบ สงป. 302

แบบจัดทาแผน/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จาแนกตามงบรายจ่าย
R งบส่วนราขการ/รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง รายการ..............................................................................
กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ

รหัส 2

0

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

รหัส 2

0

0

0

แผนงบประมาณ : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : .....................................................................

2

R

จัดทาแผน

R

รายงานผล ไตรมาสที่ 2

ผลผลิต/โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2565
ประเภทรายจ่าย
รายการ

รวมทั้งสิ้น
แผน

1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจา
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว
2. งบดาเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
2.2 ค่าสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 ครุภัณฑ์
3.2 ที่ดิน
3.3 สิ่งก่อสร้าง
4. งบเงินอุดหนุน
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป
รายการ....(ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง).........................................
รายการ....................................................................................
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
รายการ....(ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง).........................................
รายการ....................................................................................
5. งบรายจ่ายอื่น
รายการ....(ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)........................................
รายการ...................................................................................
รวมเงินงบประมาณ (1+2+3)
เงินงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปีที่ผา่ นมา
เงินนอกงบประมาณ

ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)
แผน
ผล

ผล

52,000

5,040

5,040

ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)
แผน
ผล

ไตรมาส 3 (เม.ย - มิ.ย.)
แผน
ผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 3 ตาแหน่ง)
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)
แผน
ผล

5,040

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302/1
ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302/1
ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302/1

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302/2

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302/2

ประมวลผลมาจากแบบ สงป. 302/3
52,000

5,040

5,040

5,040

สานักงบประมาณ สานักนายกรัฐมนตรี
ผู้พิจารณา :
(นายภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์)
ตาแหน่ง : ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
วัน/เดือน/ปี :
12 เมษายน 2565 โทร : 0-5530-1223

