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แผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2562 – 2564  จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนด
ยุทธศาสตร์และกรอบการด าเนินงานการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยเชื่อมต่อยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  
(2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ  ฉบับที่  12  แผนการศึกษาแห่ งชาติ  
พ.ศ. 2560 - 2579  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2562 – 2565 ซึ่งภายใต้ค าสั่งหัวหน้า 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ  
ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้สอดรับกับแนวทางการบริหารงานโดยประชารัฐ  เพ่ือประโยชน์ 
ในการปฏิรูปการศึกษาอันจะส่งผลในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยสภาพปัญหาจากการจัดและ 
พัฒนาการศึกษาของจังหวัดพัทลุง ในระยะที่ผ่านมาพบว่ายังมีปัญหาที่จ าเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาทั้ง
ด้านระบบฐานข้อมูลเด็กปฐมวัยที่ขาดการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานขาดความพร้อมของพ่อ แม่ และ
ผู้ปกครอง  ร่วมทั้งองค์ความรู้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

จากกรอบทิศทาง นโยบายและสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น น ามาสู่การก าหนดเป็นประเด็น
ยุทธศาสตร์ 6 มิติ ที่ครอบคลุมทั้งการเข้าถึงบริการการศึกษาปฐมวัย บทบาทความเป็นพ่อ แม่ และ
ผู้ปกครอง  การยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา การพัฒนาศักยภาพครู  การวิจัย  และ 
พัฒนานวัตกรรม รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาเด็กปฐมวัย  อีกทั้งได้ก าหนดกลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาจงัหวัดพัทลุงไว้อย่างชัดเจน  

ในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดพัทลุง พ .ศ.2562– 2564 ฉบับนี้ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ได้รับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมให้ข้อมูลข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากผู้แทนหน่วยงาน องค์กร ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งในและนอกหน่วยงานการศึกษา
จนท าให้การด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยของจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2562 – 2564  
แล้วเสร็จ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
กันยายน  2561 

 

ค ำน ำ 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
(Executive Summary) 

 
 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงาน 
ที่จัดตั้งข้ึนใหม ตามขอ 11 ตามคําสั่งหัวหนารักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 19/2560 เร่ือง การปฏิรูป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทหนาที่การปฏิบัติงานราชการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด โดยเฉพาะอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด 
ในการกําหนดยุทธศาสตร แนวทางการจัดการศึกษาและการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ 
และทุกประเภท และวางแผนการจัดการศึกษาในจังหวัด สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง จึงไดจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2562 – 2564 เพ่ือใชเปนกรอบทิศทางในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัยของจังหวัดพัทลุง ในอนาคตรวมกันที่ชัดเจนในระยะ 4 ป  แนวคิดหลักของ
แผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดพัทลุง พ.ศ. 2562 - 2564 คือเปนแผนที่มุงเนนการความเชื่อมโยง
จากนโยบายและแผนในระดับตางๆ ลงมาที่ผลลัพธของจังหวัด  เปนแผนที่ใหความสําคัญตอการเพ่ิมโอกาส
การเขาถึงและพัฒนาการท่ีสมวัยรอบดาน  และเปนบูรณาการของทุกภาคสวนที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน
อยางตอเน่ืองและเปนระบบ  
 

 กระบวนการวางแผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2562 – 2564 ครอบคลุม 
การพิจารณาและวิเคราะหบริบทท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา ประกอบดวยการวิเคราะหสภาพการณ 
ที่เปนปจจัยนําเขา เชิงนโยบาย วิเคราะหจุดยืนทางยุทธศาสตรของแผนยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัดพัทลุง 
วิเคราะหสภาพปญหา ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย และสถานการณของภารกิจท่ีเปนอยูในปจจุบัน  
และควรจะเปน ในอนาคต จนไดความตองการทางยุทธศาสตร (Strategic Need : SN) จาก น้ัน 
นําความตองการทางยุทธศาสตรมาวิเคราะหความสําคัญตอภารกิจ ความเรงดวนตอปญหา ความเปนไปได 
ในทางปฏิบัติ ประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการ และความเชื่อมโยงกับนโยบายของการพัฒนาการศึกษา 
จนทําใหไดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Strategic Positioning : SP) วิเคราะหสถานภาพการจัดการศึกษาของ
จังหวัดพัทลุง โดยนําเคร่ืองมือทางการบริหาร SWOT Analysis มาใชวิเคราะหปจจัยภายในที่เปนจุดแข็ง 
(Strength)  จุดออน (Weakness) และวิเคราะหปจจัยเสริมจากภายนอกที่เปนโอกาส (Opportunity) 
และอุปสรรค (Threat) และกําหนดทิศทางการพัฒนาตามศักยภาพ (TOWS Matrix) กําหนดทิศทางเชิงรุก 
เชิงปองกัน เชิงแกไข และเชิงรับ จากการวิเคราะหดังกลาว นําไปสูการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาประสงคหลัก ตัวชี้วัดเปาประสงคหลัก ประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงค  ตัวชี้วัด  กลยุทธ และ
มาตรการ/แนวทางปฏิบัติของกลยุทธ  
 

  แผนการพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดพัทลุง พ.ศ.2562 – 2564 ประกอบดวย ทิศทาง 
การพัฒนาการศึกษา ไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ  เปาประสงคหลัก ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 
ระบบวัดผลทางยุทธศาสตร ไดแก ตัวชี้วัด  คาเปาหมาย ระบบปฏิบัติการทางยุทธศาสตร ไดแก กลยุทธ 
มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติของกลยุทธ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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“เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอยางเทาเทียม  มีพัฒนาการสมวัยรอบดาน  

เปนคนดี  มีวินัย  เปนพ้ืนฐานความเปนพลเมืองคุณภาพ” 
 

 
 

 พันธกิจเปนกรอบ และแนวทางในการดําเนินงานตามหนาที่และตามวิสัยทัศนที่ไดกําหนดไว  
ซึ่งประกอบดวยพันธกิจ ดังนี้ 

1. เพิ่มโอกาสใหเด็กปฐมวัยทุกคนเขาถึงบริการการศกึษาปฐมวัยอยางทั่วถึงและเทาเทียม  
2. พัฒนาเด็กปฐมวัยทุกคนใหมีพัฒนาการสมวัยรอบดาน มีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม  

และคานิยมตามบรรทัดฐานที่ดีงาม 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยใหมีประสิทธิภาพ 

 
 
 

 เปาประสงคหลักเปนผลลัพธของการดําเนินงานตามพันธกิจ และขยายวิสัยทัศนใหชัดเจนยิ่งขึ้น 
เปนผลสัมฤทธ์ิที่มุงหวังจะใหเกิดการบรรลุผลในอนาคต ประกอบดวย เปาประสงคหลัก ดังนี้ 

1. เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการบริการศึกษาปฐมวัยอยางเทาเทียม มีพัฒนาการสมวัยรอบ
ดานอยางมีคุณภาพ  

2. เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการสมวัยทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ วินัย สังคม สติปญญา 
และมีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และคานิยมตามบรรทัดฐานที่ดีงาม 

3. หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย 

  

พันธกิจ (Mission) 

เปาประสงคหลัก (Corporate  Goal) 

วิสัยทัศน (Vision) 
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 ประเด็นยุทธศาสตรเปนประเด็นสําคัญหรือวาระการพัฒนาตามพันธกิจ ที่จะอาศัยการขับเคลื่อน 
ดวยวิธีการทางยุทธศาสตร  ให มีการพัฒนาท่ีบังเกิดผลสัมฤทธ์ิที่แตกตางโดดเดนและกาวกระโดด  
ประกอบดวย  6  ประเด็นยุทธศาสตร ดังน้ี 
 

ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการใหเด็กเขาถึงบริการการศึกษาปฐมวัย 

เปาประสงค  1  เด็กปฐมวัยทุกคนไดรบัโอกาสและเขาสูระบบการจัดการศึกษาอยางเทาเทียม 
ตัวชี้วัด 

รอยละของเด็กปฐมวัยที่เขาสูระบบการจัดการศึกษา 
กลยุทธ 

เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการจัดการศึกษาปฐมวัยอยางมีคุณภาพ โดยมุงเนน
เครือขายการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

เปาประสงค  2  ฐานขอมูล สารสนเทศเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย มีความสอดคลองเชื่อมโยงกัน 
ตัวชี้วัด 

1. จํานวนหนวยงานที่ไดรบัมอบหมายจัดเก็บขอมลูเด็กปฐมวัยอยางเปนระบบ 
2. มีฐานขอมูลและสารสนเทศที่ถูกตองและเปนปจจุบัน เชื่อมโยงกับหนวยงานที่เก่ียวของ 

กลยุทธ 
พัฒนาฐานขอมูลการศึกษาเด็กปฐมวัยใหถูกตองเปนปจจุบันและเชื่อมโยงอยางเปนระบบ   

โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

เปาประสงค  3  เด็กปฐมวัยที่มีความตองการจําเปนพิเศษและเด็กดอยโอกาสทุกคนเขาสูบริการทางการศึกษา 
ตัวชี้วัด 

รอยละของเด็กที่มีความตองการพิเศษและเด็กดอยโอกาส เขาถึงบริการทางการศกึษา 
กลยุทธ 

เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ เด็กดอยโอกาส 
และกลุมชาติพันธุ 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาบทบาทความเปนพอ แม ผูปกครอง และบทบาทครอบครัว 
เปาประสงค  1  พอ แม และผูปกครองไดรับการพัฒนาความรู ศักยภาพ ทักษะการจัดกิจกรรม การเลี้ยง

และดูแลเด็กปฐมวัย 
ตัวชี้วัด 

1. รอยละของสถานศึกษาปฐมวัย มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะและความรูแก
พอ แม และผูปกครอง ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย  

2. รอยละของสถานศึกษาปฐมวัยที่มีเครือขาย พอ แม และผูปกครองมีสวนรวมในการพัฒนา 
เด็กปฐมวัย 

3. รอยละของพอ แม และผูปกครองที่ไดรวมเครือขายออนไลน และรับขอมูลการดูแล สงเสริม
และพัฒนาเด็กปฐมวัย 

4. รอยละของพอ แม และผูปกครองเด็กอายุต่ํากวา 5 ป ตองมีการเลานิทานใหเด็กฟงทุกวัน 

กรอบการพัฒนาตามยุทธศาสตร  
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กลยุทธ 

พัฒนาศักยภาพพอ แม ผูปกครอง และภาคีเครือขายในการเลี้ยงดูใหมีคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐาน 

เปาประสงค  2  พอ แม และผูปกครองเด็กมีทักษะที่เหมาะสม เพื่อทํากิจกรรมสงเสริมการเรียนรู 
ตัวชี้วัด 

1. รอยละของพอ แม และผูปกครองที่มคีวามรูและทักษะในการสงเสริมการเรียนรู  
2. รอยละของพอ แม และผูปกครองท่ีเขารวมกิจกรรมสงเสริมประสบการณการเรียนรู  

กลยุทธ 
1. สงเสริมการพัฒนาพอ แม และผูปกครองใหมีทักษะท่ีเหมาะสมในการจัดกิจกรรมสงเสริม

ประสบการณการเรียนรู รวมถึงสงเสริมการผลิตสื่อสรางสรรคเพื่อใหพอ แม และผูปกครองนํามาใช 
ในการพัฒนาเด็ก 

2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและคานิยมผูปกครองใหเขาใจปรัชญาการศึกษาปฐมวัย   
 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
เปาประสงค  1  เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการทั้ง 4 ดาน ตามหลักสูตรและมีวินัยที่เหมาะสมกับวัย 
ตัวชี้วัด 

1. รอยละของเด็กปฐมวัยสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 3 ป ผานเกณฑการประเมินตามมาตรฐาน  
2. รอยละของเด็กปฐมวัย 3 – 6 ป ผานเกณฑการประเมินตามมาตรฐาน 
3. รอยละของเด็กปฐมวัยสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 3 ป, 3 – 6 ป มีวินัย ผานเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 

กลยุทธ 
สงเสริมการพัฒนาเดก็ปฐมวัยใหมีพัฒนาการรอบดานดวยกิจกรรมและวิธีการที่หลากหลาย 

เปาประสงค  2  สถานศึกษาปฐมวัยทุกแหงมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
ตัวชี้วัด 

1. รอยละของศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่จัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาปฐมวัย 
2. รอยละของโรงเรียนที่จัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
3. รอยละของสถานศกึษาที่จัดประสบการณในรูปแบบที่หลากหลาย   
4. รอยละของสถานศกึษาที่จัดการศึกษาปฐมวัยผานการประเมินระดับดีเย่ียมขึ้นไป 

กลยุทธ 
สงเสริมการพัฒนาสถานศึกษาปฐมวัยใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
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เปาประสงค  3  สถานศึกษาปฐมวัยทุกแหงมีหลักสูตรและการวัดผล ประเมินผลที่มปีระสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด 

1. รอยละของศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุกแหงมีหลักสูตรและการวัดผลประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
2. รอยละของโรงเรียนทุกแหงมีหลักสูตรและการวัดผลประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ 
พัฒนาหลักสูตรและการวัดผล ประเมินผลที่มีมาตรฐานและครอบคลุมพัฒนาการในทุกดาน 

เปาประสงค  4  มีสื่อสรางสรรคและเทคโนโลยีทางการศึกษามีคุณภาพและเอ้ือตอการเรียนรู 
ตัวชี้วัด 

1. รอยละของศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุกแหงมีการใชสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมท่ีเหมาะสม 
ตามมาตรฐานการเรียนรู 

2. รอยละของโรงเรียนทุกแหงมีการใชสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมตามมาตรฐาน 
การเรียนรู 
กลยุทธ 

สงเสริมและสนับสนุนการจัดหา/ผลิตสื่อสรางสรรค เทคโนโลยีและนวัตกรรมทันสมัยที่เอ้ือตอ 
การจัดประสบการณการเรียนรู 
 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย 
เปาประสงค 1 ครูและบุคลากรปฐมวัย มีความรูความเขาใจ สามารถจัดประสบการณการเรียนรู เพื่อ

พัฒนาเด็กปฐมวัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด 

1. รอยละของครูและบุคลากรปฐมวัยไดรับการพัฒนาสมรรถนะตามเกณฑ  
2. รอยละของครูและบุคลกรปฐมวัยไดรับการพัฒนาเพ่ือจัดกิจกรรมประสบการณการเรียนรู 

แกเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ 
3. รอยละของครูและบุคลากรปฐมวัยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 
4. รอยละของครูและบุคลากรปฐมวัยเขารวมกิจกรรมสรางความตระหนักเรื่องความปลอดภัย

ของเด็กปฐมวัย 
กลยุทธ 

สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรปฐมวัยใหมีความรูและทักษะในการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมี
พัฒนาการตามวัย 

เปาประสงค 2  ครูและบุคลากรปฐมวัย มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
ตัวชี้วัด 

รอยละของครูและบุคลากรปฐมวัยไดรับสวัสดิการและมีวิทยฐานะทางวิชาชีพ  
กลยุทธ 

สงเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากรปฐมวัยมีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ 
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ยุทธศาสตรที่ 5 การวิจัยพัฒนานวัตกรรม และเผยแพรองคความรู 
เปาประสงค 1 การวิจัยองคความรูและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนางานเก่ียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ตัวชี้วัด 

1. รอยละขององคความรู งานวิจัย นวัตกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยจากสถาบันการศึกษา 
และหนวยงานที่เกี่ยวของเพิ่มขึ้น 

2. รอยละของการวิจัยและนวัตกรรมดานเด็กปฐมวัยที่มีการนําไปใชเพ่ิมข้ึน 
กลยุทธ 

สงเสริม พัฒนา และเผยแพรงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัยในมิติตางๆ  
ที่มีคุณภาพ   

เปาประสงค 2 การจัดการความรูดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อพัฒนางานและสมรรถนะของผูทํางาน
อยางตอเนื่อง 

ตัวชี้วัด 
1. รอยละของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการเรียนรูและพัฒนา Best Practices 
2. รอยละของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีชุมชนแหงการเรยีนรู PLC /COP 
3. มีศูนยการเรียนรูงานวิจัยปฐมวัย 

กลยุทธ 
สงเสริมการจัดการความรูดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยมุงเนนการสรางชุมชนแหงการเรียนรู  

และการจัดศนูยการเรียนรูปฐมวัย 
 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 
เปาประสงค 1 ระบบบรหิารจัดการศึกษาปฐมวัยมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลอยางย่ังยืน 
ตัวชี้วัด 

รอยละของสถานศกึษาที่มีระบบบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
กลยุทธ 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยใหมีประสิทธิภาพ 

เปาประสงค 2 มีกลไกในการประสานความรวมมือจากหนวยงานที่จัดการศึกษาปฐมวัย 
ตัวชี้วัด 

ระดับความสําเร็จในการประสานความรวมมือจากหนวยงานท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย 
กลยุทธ 

สงเสริมการบูรณาการความรวมมือของหนวยงานและการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัด
การศึกษาปฐมวัย 



 
 
 

  เรื่อง         หนา 
สวนท่ี 1   ขอมูลสภาพท่ัวไปจังหวัดพัทลุง 
 ขอมูลพ้ืนฐานการจัดการศึกษา           7 
 กฎหมาย/นโยบายที่เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัย       11 
 ผลการดําเนินการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดพัทลุง      14 
 

สวนท่ี 2 การวิเคราะหสภาพแวดลอมการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดพัทลุง   15 
 

สวนท่ี 3 ทิศทางการพัฒนาการศกึษาเด็กปฐมวัย 
 วิสัยทัศน (Vision)           19 
 พันธกิจ (Mission)          20 
 เปาประสงคหลัก (Corporate Goal)        20 
  

สวนท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัย 
 ยุทธศาสตร           21 
 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร         22 
 กรอบยุทธศาสตรการพัฒนา         22 
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการใหเด็กเขาถึงบริการการศกึษาปฐมวัย     23 
 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาบทบาทความเปนพอ แม และบทบาทครอบครัว   24 
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาปฐมวัย    25 
 ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรปฐมวัย     28 

ยุทธศาสตรที่ 5 การวิจัยพัฒนานวัตกรรม และเผยแพรองคความรู     29 
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศกึษาปฐมวัย    30 

 

สวนท่ี 5 แผนงาน/โครงการ  
 ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการใหเด็กเขาถึงบริการการศกึษาปฐมวัย     31 
 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาบทบาทความเปนพอ แม และบทบาทครอบครัว   33 
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาปฐมวัย    34   
 ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรปฐมวัย     38   

ยุทธศาสตรที่ 5 การวิจัยพัฒนาและเผยแพรองคความรู      40 
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศกึษาปฐมวัย    42 

 

บทที่ 6 การแปลงแผนสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล     43  
 

ภาคผนวก 

สารบัญ 
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แผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัย จังหวัดพัทลุง  พ.ศ.2562 – 2564 
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1) โครงสรางประชากรตามกลุมอายุ  ประชากรจังหวัดพัทลุงมีประชากรจากทะเบียนราษฎร 
ผูมีสัญชาติไทยและมีชื่ออยูในทะเบียนบาน (ขอมูล ณ เดือน ธันวาคม 2560) มีประชากรท้ังหมด 520,969 คน 
มีประชากรที่มีมากที่สุดอยูในชวงอายุ 60 ปข้ึนไป 84,466 คน รอยละ 16.21  รองลงมาชวงอายุ 42 – 46 ป 
41,770 คน  รอยละ 8.02 ประชากรกลุมท่ีเขารับบริการการศึกษาปฐมวัย 0 – 5 ป  จํานวน 35,224 คน 
รอยละ 6.76 ประชากรประถมศึกษา 6 - 11ป จํานวน 39,114 คน รอยละ 7.51 ประชากรมัธยมศึกษาตอนตน 
12 – 14 ป จํานวน 18,985 คน รอยละ 3.64 

ตารางท่ี 1.1.1 แสดงจํานวนรอยละของประชากรกลางป พ.ศ.2560 จําแนกตามเพศและอายุ 
กลุมอายุ 

(ป) 
ประชากรตามทะเบียนราษฎร 31 ธันวาคม 2560 

ชาย รอยละ หญิง รอยละ รวม รอยละ 

นอยกวา 1 2,534 0.49 2,462 0.47 4,996 0.96 
1 2,621 0.50 2,589 0.50 5,210 1.00 
2 3,001 0.58 2,858 0.55 5,859 1.12 
3 3,342 0.64 2,859 0.55 6,201 1.19 
4 3,272 0.63 3,027 0.58 6,299 1.21 
5 3,387 0.65 3,272 0.63 6,659 1.28 
6 3,253 0.62 3,031 0.58 6,284 1.21 

7 – 11 16,767 3.22 16,063 3.08 32,830 6.30 
12 – 14 9,706 1.86 9,279 1.78 18,985 3.64 
15 – 17 9,726 1.87 9,076 1.74 18,802 3.61 
18 – 21 15,027 2.88 14,282 2.74 29,309 5.63 
22 – 26 19,302 3.71 18,883 3.62 38,185 7.33 
27 – 31 18,780 3.60 18,128 3.48 36,908 7.08 
32 – 36 19,986 3.84 19,254 3.70 39,240 7.53 
37 – 41 20,366 3.91 20,426 3.92 40,792 7.83 
42 – 46 20,194 3.88 21,576 4.14 41,770 8.02 
47 – 51 18,912 3.63 20,598 3.95 39,510 7.58 
52 – 56 16,748 3.21 18,374 3.53 35,122 6.74 
57 – 60 10,861 2.08 12,681 2.43 23,542 4.52 

60+ 36,064 6.92 48,402 9.29 84,466 16.21 
รวม 253,849 48.73 267,120 51.27 520,969 100 

ที่มา : กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ เดอืนธันวาคม 2560 

  

สวนที่  1 
ขอมูลสภาพทั่วไปของจังหวัดพัทลุง 

1.1  ขอมูลพื้นฐานการจัดการศึกษา
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อัตราการเกิดของประชากรจังหวัดพัทลุงมีแนวโนมลดลงและต่ํากวาคาเปาหมาย ซึ่งผกผันกับ 
อัตราการตายที่เพ่ิมขึ้น 

ตารางที่  1.1.2  แสดงขอมูลสถิติชีพจังหวัดพัทลุง ป 2553 – 2560 
เคร่ืองช้ีวัด  

(หนวยวัดตอประชากร) 
เปาหมาย 

สถานการณ ป พ.ศ. 
2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

อัตราการเกิด (ตอพัน) 13 10.73 10.82 8.42 10.68 10.19 9.48 8.47 7.55 
อัตราการตาย (ตอพัน) 6.8 6.13 5.56 4.88 5.95 6.13 6.27 6.48 6.16 
อัตราการเพ่ิมประชากร (ตอรอย) 0.6 0.46 0.52 0.35 0.47 0.41 0.32 0.20 0.13 
อัตรามารดาตาย (ตอแสน) <18 17.78 18.35 23.9 26.65 36.37 39.39 0 45.45 
อัตราทารกตาย (ตอแสน)  2.30 5.51 6.28 4.16 4.00 3.53 3.22 3.40 

(ที่มา : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง) 

2) จํานวนสถานศึกษา 
 จังหวัดพัทลุง มีสถานศึกษาทั้งหมด 602 แหง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 260 แหง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 40 แหง สํานักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา 7 แหง  สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดพัทลุง จํานวน 83 แหง สังกัดสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 1 แหง สังกัดกรมสงเสริม 
การปกครองสวนทองถิ่น 208 แหง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 1 แหง สังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ 1 แหง 
และสังกัดสถาบันบัณฑติพัฒนศิลป 1 แหง  

ตารางท่ี 1.1.3  แสดงจํานวนสถานศกึษาในจังหวัดพัทลุง จําแนกตามสังกัด ปการศึกษา 2561 

สังกัด 
จํานวน

สถานศึกษา 
จํานวนสถานศึกษา
ที่ดูแลเด็กปฐมวัย 

1.กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 391 259 
1.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 117 116 
2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 114 111 
3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12  27 0 
4) สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2 1 

1.2 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 40 31 
1.3 สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) 7 0 
1.4 สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพัทลุง 83 0 
1.5 สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)   

1) มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 1 0 
2. กระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 208 205 
      องคการบริหารสวนจังหวัดพัทลุง 3 1 
      องคการบริหารสวนตําบล 84 84 
      เทศบาลเมืองพัทลุง 9 8 
      เทศบาลตําบล 112 112 
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ตารางท่ี 1.1.3  แสดงจํานวนสถานศกึษาในจังหวัดพัทลุง จําแนกตามสังกัด ปการศึกษา 2561 (ตอ) 

สังกัด 
จํานวน

สถานศึกษา 
จํานวนสถานศึกษา
ที่ดูแลเด็กปฐมวัย 

3. กระทรวงสาธารณสุข 1 1 
ศูนยรับเล้ียงเด็กบานรุงอรุณ (Day Care) 1 1 

4. สํานักงานตํารวจแหงชาติ กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน 1 1 
โรงเรียน ตชด.บานควนตะแบก 1 1 

5. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 1 0 
วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลงุ 1 0 

รวม 602 466 
 

ตารางท่ี 1.1.4  แสดงจํานวนนักเรียนปฐมวัย ตอประชากรวัยเรียน แยกตามระดับชั้น ปการศึกษา พ.ศ. 
2561 

ระดับช้ัน/อายุ จํานวนประชากร จํานวนนักเรียน อัตราการไดเรียน (รอยละ) หมายเหตุ 
เด็กเล็ก (2 ป) 5,859 4,176 71.27  
อนุบาล 1 (3 ป) 6,201 6,252 100.82  
อนุบาล 2 (4 ป) 6,299 7,626 121.07  
อนุบาล 3 (5 ป) 6,659 6,006 90.16  

รวม 25,018 24,060 96.17  
 

ตารางท่ี 1.1.5  แสดงจํานวนนักเรียนปฐมวัย แยกสังกัดตามระดับชั้น  ปการศึกษา พ.ศ. 2561 

สังกัด 
กอนวัยเรียน 

(ตํ่ากวา 3 ขวบ) 
อนุบาล 1  
(3 ขวบ) 

อนุบาล 2  
(4 ขวบ) 

อนุบาล 3  
(5 ขวบ) 

สพป.พัทลุง เขต 1 0 211 1,782 1,968 
สพป.พัทลุง เขต 2 0 145 2,015 2,222 
ศูนยการศึกษาพิเศษฯ 231 0 0 0 
สถานศึกษาเอกชน 0 820 1,177 1,185 
อปท.  3,945 5,076 2,632 615 

- สถานศึกษา 0 627 1,047 345 
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 3,945 4,449 1,585 270 

ศูนยรับเลี้ยงเด็กบานรุงอรุณ 16 0 0 0 
รร.ตชด.บานควนตะแบก 0 0 20 16 

รวม 4,192 6,252 7,626 6,006 
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ตารางท่ี 1.1.6  แสดงขอมูลเปรียบเทียบระหวางจํานวนประชากรวัยเรียนระดับปฐมวัย และ 
จํานวนสถานศึกษาที่เปดจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย แยกแตละอําเภอ 

 

  

อําเภอ 
จํานวนประชากรวัยเรียนระดับปฐมวัย ตามอายุ (ป) จํานวนสถานศึกษาระดับปฐมวัย สัดสวนประชากร

วัยเรียนปฐมวัยตอ 
จํานวนโรงเรียน < 1 1 2 3 4 5 6 รวม อปท. สพฐ. เอกชน ตชด. รวม 

เมือง 800 824 933 943 916 1,028 856 6,300 34 36 11 0 81  78 : 1 
กงหรา 411 395 465 533 515 546 490 3,355 22 16 4 0 42  80 : 1 
เขาชัยสน 409 454 564 513 557 574 544 3,615 17 22 1 0 40  90 : 1 
ตะโหมด 359 370 394 514 485 490 485 3,097 13 12 4 0 29  107 : 1 
ควนขนุน 657 712 755 799 837 910 863 5,533 25 42 2 0 69  80 : 1 
ปากพะยูน 515 537 585 638 699 662 673 4,309 30 33 2 0 65  66 : 1 
ศรีบรรพต 175 150 201 216 212 204 236 1,394 5 11 0 0 16  87 : 1 
ปาบอน 527 564 622 650 666 662 616 4,307 20 18 3 0 41  105 : 1 
บางแกว 272 288 296 299 328 304 326 2,113 13 10 2 0 25  85 : 1 
ปาพะยอม 351 404 423 476 476 501 495 3,126 18 16 2 1 37  84 : 1 
ศรีนครินทร 247 246 292 264 283 335 269 1,936 8 12 0 0 20  97 : 1 
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1) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2560 

    มาตรา 54 วรรคสอง กําหนดวา “...รัฐตองดําเนินการใหเด็กเล็กรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับ
การศึกษา เพื่อพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย โดยสงเสริมใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนเขามีสวนรวมในการดําเนินการดวย...” นอกจากนี้ กําหนดวา “ในการ
ดําเนินการให เด็กเล็กไดรับการดูแลและพัฒนา...รัฐตองดําเนินการใหผูขาดแคลนทุนทรัพยได รับ 
การสนับสนุนคาใชจายในการศึกษาตามความถนัดของตน” สวนในมาตรา 258 ใหดําเนินการปฏิรูป
ประเทศใหเกิดผล จ. ดานการศึกษา “(1) ใหสามารถเร่ิมดําเนินการให เด็กเล็กไดรับการดูแลและ 
พัฒนากอนเขารับการศึกษาตามมาตรา 54 วรรคสอง เพ่ือใหเด็กเล็กไดรับการพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย 
อารมณ สังคม และสติปญญาใหสมกับวัยโดยไมเก็บคาใชจาย” 

2) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545) 
  มาตรา 18 (1) กําหนดใหการจัดการศึกษาปฐมวัยจัดในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ไดแก ศูนยเด็กเล็ก 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กกอนเกณฑของสถาบันศาสนา ศูนยบริการชวยเหลือระยะเร่ิมแรกของ
เด็กพิการและเด็กซึ่ งมีความตองการพิ เศษหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ เรียกชื่ออยางอื่น และ 
มาตรา 13 (1) ใหบิดา มารดา หรือผูปกครองมีสิทธิไดรับสิทธิประโยชนในการสนับสนุนจากรัฐ ใหมีความรู
ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และการใหการศึกษาแกบุตรหรือบุคคลซึ่งอยูในความดูแล 

3) พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ.2550 
พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2550 ไดใหหลักการคํานึงถึงประโยชน

สูงสุดทั้งในดานการจดทะเบียนรับรองการเกิด การพัฒนา การยอมรับ การคุมครองและโอกาสในการมี 
สวนรวมโดยไมมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม มีสิทธิดานการศึกษา โดยเฉพาะเด็กพิการหรือเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ มีสิทธิไดรับการศึกษาพิเศษที่เหมาะสมกับตน ไดรับบริการสาธารณสุข การเลน  
การพักผอน การเขารวมกิจกรรมนันทนาการวัฒนธรรมและศิลปะ สงเสริมใหมีความผูกพันตอครอบครัว 
ภูมิใจในชาติไทยและวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย มีสุขภาพแข็งแรง มีวุฒิภาวะทางอารมณสมควรแกวัย  
รูจักคิดอยางมีเหตุผล มีเจตคติและทักษะท่ีดีตอการทํางาน มีจิตสํานึกในการใหและอาสาสมัคร รับผิดชอบ
ตอตนเอง ผูอ่ืน และตอสวนรวม มีสวนรวมในการแสดงออกทั้งโดยสวนบุคคลและเปนหมูคณะ ในรูปของ
สภาเด็กและเยาวชน ในระดับอําเภอ ระดับจังหวัดและระดับประเทศ โดยการสนับสนุนจากทุกภาคสวน 

4) แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 – 2580)  
  ในยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรพัยากรมนุษย กําหนดใหมีการพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดชวงชีวิต โดยมุงเนนการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกชวงวัย ตั้งแตชวงการตั้งครรภ วัยเรียน วัยรุน/
นักศึกษา วัยแรงงาน และวัยผูสูงอายุ เพ่ือสรางทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพ มีทักษะความรู และ
ความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา ทั้งนี้ ในชวงการตั้งครรภ/แรกเกิด/ปฐมวัย เนนการเตรียม
ความพรอมใหแกพอแมกอนการตั้งครรภ สงเสริมอนามัยแมและเด็กตั้งแตเร่ิมตั้งครรภ สงเสริมการเกิด
อยางมีคุณภาพ สนับสนุนการเลี้ยงลูกดวยนมแม การสงเสริมการใหสารอาหารที่จําเปนตอสมองเด็กและ 
ใหมีการลงทุนเพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการที่สมวัยในทุกดาน 
 

1.2  กฎหมาย/นโยบายที่เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัย
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5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
  มีจุดเนนการพัฒนาคนที่สําคัญที่เก่ียวเด็กปฐมวัย คือ การพัฒนากลุมเด็กปฐมวัยใหมีสุขภาพกาย
และใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู ทักษะชีวิตทางสังคม เพ่ือใหเติบโตอยางมีคุณภาพ และ 
ในยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย “ใหความสําคัญกับการวางรากฐาน 
การพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เร่ิมตั้งแตกลุมเด็กปฐมวัยที่ตองพัฒนาใหมีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะ
ทางสมอง ทักษะการเรยีนรู และทักษะชีวิต เพ่ือใหเติบโตอยางมีคุณภาพ 

6) แผนการศกึษาแหงชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579)  
ในยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและการสรางสังคมแหงการเรียนรู กําหนด

เปาหมายของการพัฒนาการศึกษาในระยะ 20 ป โดยเปาหมายหนึ่ง คือ ประชากรทุกคนเขาถึงการศึกษาท่ี
มีคุณภาพและมาตรฐานอยางท่ัวถึง (Access) สวนเปาหมายยอยสวนท่ีเกี่ยวของ คือ “เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการสมวัย ประชากรทุกคนมีโอกาสไดรับบริการทางการศึกษาตั้งแตปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเทาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน…..” โดยแนวทางการพัฒนาสงเสริมใหเด็กเล็ก (0 – 2 ป) ไดรับ 
การดูแลและพัฒนาท่ีสมวัยรอบดานอยางมีคุณภาพตอเนื่อง มีการปรับระบบการบริหารจัดการการดูแล
และพัฒนาเด็กเล็ก (0 – 2 ป) และการศึกษาปฐมวัย (3 – 5 ป) ใหมีคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งพัฒนา
หลักสูตรและคูมือการเตรียมความพรอมพอแม และการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กเล็กใหมีพัฒนาการตามวัย 
รวมทั้งพัฒนาหลักสูตรและคูมือการเตรียมความพรอมพอแม และการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กเล็กใหมี
พัฒนาการตามวัย และพัฒนาหลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย สมรรถนะเด็กปฐมวัยที่สอดคลองกับ
มาตรฐานอาเซียนและระดับสากล เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและพัฒนาการรอบดานสมวัยของเด็กปฐมวัย 

7) แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 
 แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 เปนแผนยุทธศาสตรที่จัดทําขึ้นตาม

พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2550 เพื่อเปนกรอบแนวทางใหทุกภาคสวน 
ที่เกี่ยวของนําไปสูการปฏิบัติ และเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาเด็กและเยาวชน และเพื่อใชในการตดิตาม
ประเมินผลดานการพัฒนาเด็กและเยาวชน แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2564 โดยมี
เปาหมายหลักใหเด็กและเยาวชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีพัฒนาการตามชวงวัย ไดรับการพัฒนาใหเปน
พลเมือง สรางสรรคและมีสวนรวมในการพัฒนาสังคม ภายใตสภาพแวดลอมที่เหมาะสมมีกฎหมายที่ทันตอ
สถานการณปจจุบันและแนวโนมดานเด็กและเยาวชนในอนาคต ทุกภาคสวนมีการทํางานเชิงบูรณาการ 
รวมทั้งมีองคความรูใหมๆ เก่ียวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร คือ  
  ยุทธศาสตรที่ 1 การเสรมิสรางศักยภาพและสรางภูมิคุมกันเด็กและเยาวชน 
  ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนากลไกสภาพแวดลอมในการดํารงชีวิตของเด็กและเยาวชน 
  ยุทธศาสตรที่ 3 การระดมสรรพกําลังและทรัพยากร 
  ยุทธศาสตรที่ 4 การติดตามประเมินผล และการสรางความรู 
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8) รางนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุแหงชาติ ฉบับท่ี 2  
(พ.ศ. 2560 – 2569) 
วาดวยการสงเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ มีแนวคิดและหลักการท่ีสําคัญ  

คือ 1) คํานึ งถึงสิทธิมนุษยชน 2) ความสอดคลองกับแผนประชากรในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแหงชาติ  3) ความสอดคลองกับสนธิสัญญา นโยบาย และคํารับรองในระดับนานาชาติที่ประเทศไทย
ไดลงนามไวมีกลุมเปาหมายสําคัญ 2 กลุมคือ กลุมหญิง – ชาย วัยเจริญพันธุ และเด็กอายุ 0 – 5 ป โดยมี
เปาประสงค 2 ประการ คือ 1) เพ่ือใหการเกิดทุกรายมีการวางแผนมีการเตรียมความพรอมตั้งแต 
กอนตั้งครรภ และไดรับการชวยเหลือในการมีบุตร 2) เพื่อสงเสริมใหลูกเกิดรอด แมปลอดภัย ไดรับ 
การดูแลหลังคลอดที่ดี เด็กไดรับการเลี้ยงดูในสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเจริญเติบโต และการมีพัฒนาการ
สมวัย พรอมที่จะเรียนรูในชวงวัยตอไปอยางมั่นคง 

9) การสํารวจสถานการณเด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS) 
สํานักงานสถิติแหงชาติ (สสช.) รวมมือกับองคการยูนิเซฟ (UNICEF) ประเทศไทย ดําเนินการ

สํารวจสถานการณเด็กและสตรี (Multiple Indicators Cluster Survey : MICS) ใน พ.ศ. 2558 – 2559 
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของโปรแกรม MICS ทั่วโลก สํารวจขอมูล 14 จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดราชบุรี 
กาญจนบุรี แมฮองสอน ตาก บุรีรัมย ศรีสะเกษ ยโสธร กาฬสินธุ นครพนม สงขลา สตูล ปตตานี ยะลา 
นราธิวาส โดยมีผลการสํารวจสําคัญ ดังนี้ 

ตารางที่ 1.2.1  แสดงรอยละผลการสํารวจสถานการณเด็กและสตรี (MICS) พ.ศ. 2558 - 2559 

รายการสํารวจ ประเทศ ภาคใต ภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
การไดรบัภูมคิุมกันครบถวน 71.60 52.78 74.40 70.65 83.86 
นํ้าหนักต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 6.70 12.18 7.45 10.60 7.38 
ภาวะเตี้ยแคระแกร็น 10.50 19.86 12.60 23.40 10.48 
ภาวะผอม 5.40 8.70 4.50 6.40 5.60 
ภาวะอวน 8.20 5.16 10.90 7.4 6.32 
การบริโภคเกลือไอโอดีน 73.30 70.12 79.95 86.6 92.16 
การเขาเรียนในหลักสูตรปฐมวัย 84.70 81.50 82.40 89.2 97.20 
การดูแลไมเพียงพอ 6.10 7.70 4.90 4.80 7.80 
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 1) ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ีจบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
 ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ปการศึกษา 
พ.ศ. 2559 ระดับจังหวัด ประกอบดวย 4 ดาน คือ พัฒนาการดานรางกาย  พัฒนาการดานอารมณ จิตใจ  
พัฒนาการดานสังคม และพัฒนาการดานสติปญญา  

ตารางท่ี 1.3.1  แสดงผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546   
ปการศกึษา 2559 

พัฒนาการ 
รอยละนักเรียนตามระดับการพัฒนา 

ดี พอใช ปรับปรุง 
ดานรางกาย 88.02 11.98 0 
ดานอารมณ - จิตใจ 97.01 2.99 0 
ดานสังคม 99.70 0.30 0 
ดานสติปญญา 78.44 21.56 0 

 โดย สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มีผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนท่ี
จบหลักสูตรปฐมวัยระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสูงสุดของประเทศ คือ พัฒนาการดานรางกาย รอยละ 97.53  
พัฒนาการดานอารมณจิตใจ รอยละ 100  พัฒนาการดานสังคม รอยละ 100  และพัฒนาการดาน
สติปญญา รอยละ 100  
 

 
 

 
 

1.3  ผลการดําเนินการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดพัทลุง 
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 สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงได วิเคราะหสภาพแวดลอมการจัดการศึกษาปฐมวัยของ 

จังหวัดพัทลุงแบงเปน 6 มิติ  โดยกําหนดจุดยืนการพัฒนา (Strategic Position) และนําเครื่องมือทาง 

การบริหาร SWOT Analysis มาใชวิเคราะหปจจัยภายในที่เปนจุดแข็ง (Strength) จุดออน (Weakness) และ 

วิเคราะหปจจัยเสริมภายนอกที่เปนโอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) โดยวิเคราะห 6 มิติ ดังนี ้

มิติท่ี 1 การเพิ่มโอกาสการเขาถึงบริการการศึกษา 

จุดแข็ง (Strength : S)  
S1 : หนวยงานการศึกษาและสถานศกึษาที่จัดการจัดการศึกษาปฐมวัยมีเพียงพอ ทั่วถึง และครอบคลุม 
S2 : พอ แม และผูปกครองใหความสําคัญตอการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
S3 : องคกรภายนอกใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
จุดออน (Weakness : W)  
W1 : ระบบฐานขอมูลเด็กปฐมวัย (0 – 6 ป) ขาดการเชื่อมโยงระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ  
โอกาส (Opportunity : O)  
O1 : การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยมีกฎหมายรองรับและใหความสําคัญตอการจัดการศึกษา 
O2 : พอ แม และผูปกครองมีทางเลือกที่หลากหลาย 
อุปสรรค (Threat : T)  
T1 : พอ แม และผูปกครองขาดความเขาใจหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
T2 : การจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษาไมไดปฏิบัติตามหลักการของการศึกษาปฐมวัย 
จุดยืนการพัฒนา 
SP1 : เพ่ิมโอกาสใหประชากรวัยเรยีนระดับปฐมวัยทุกคนไดรับโอกาสเขาถึงบริการทางการศึกษา 
SP2 : สนับสนุนองคความรูความเขาใจหลักการศึกษาเด็กปฐมวัยตอผูปกครอง 
SP3 : สรางระบบฐานขอมูลเด็กปฐมวัยใหเชื่อโยงระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ 

มิติท่ี 2 การพัฒนาบทบาทความเปนพอแม 
จุดแข็ง (Strength : S)  
S1 : พอ แม และผูปกครองใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
S2 : พอ แม และผูปกครองสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดทั่วถึง 
จุดออน (Weakness : W)  
W1 : เด็กปฐมวัยไดรับการดูแลจากผูสูงอายุ เนื่องจากพอ แม และผูปกครองตองทํางานนอกบาน 
W2 : พอ แม และผูปกครองอายุนอย ขาดความพรอม 
W3 : มีพอ แม เลี้ยงเดี่ยวมากขึ้น 
 

สวนที่  2 
การวิเคราะหสภาพแวดลอมการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดพัทลุง 



“เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียม มีพัฒนาการlสมวัยรอบดาน เปนคนดี มีวินัย เปนพ้ืนฐานความเปนพลเมืองคุณภาพ” 

แผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัย จังหวัดพัทลุง  พ.ศ.2562 – 2564 

 

16 

โอกาส (Opportunity : O)  
O1 : กระทรวงสาธารณสุขมีโรงเรียนพอ แม เพ่ือเตรียมความพรอมตั้งแตกอนตั้งครรภ 
O2 : มีศูนยพัฒนาครอบครัว/ชุมชน ทุกตําบล 
O3 : มีพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก 
อุปสรรค (Threat : T)  
T1 : ปญหาทางเศรษฐกิจของพอ แม และผูปกครอง 
T2 : พอ แม และผูปกครองขาดการเอาใจใสดูแล 
T3 : พอ แม และผูปกครองขาดความรู ทักษะในการเลี้ยงดู 
จุดยืนการพัฒนา 
1. พัฒนาศักยภาพ พอแม ในการเลี้ยงดูเด็ก 
2. รณรงคใหสื่อสารมวลชน ผลิตสื่อสรางสรรคเชิงบวก 
3. สงเสริมอาชีพและฝกทกัษะอาชีพในชุมชนแกพอ แม ผูปกครอง 
4. สรางทักษะ พอ แม ใหใชสื่อได เหมาะสม 
5. รณรงคใหความรูเก่ียวกับการตั้งครรภกอนวัยอันควร 
6. เสรมิพลังใหพอแมเลี้ยงเดี่ยวสามารถดูแลลูกไดอยางมีคุณภาพ 
7. สงเสริมการทําบัญชีครัวเรือน 
8. ปลูกฝงคณุธรรม จรยิธรรมในพอ แม เพ่ือเปนแบบอยางที่ดีแกลูก 
9. สรางอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายไดใหพอ แม ผูปกครอง 
10. สงเสริมการใชชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

มิติท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

จุดแข็ง (Strength : S)  
S1 : ใชหลักธรรมาภิบาล 
S2 : การพัฒนาแหลงเรยีนรูใหเกิดประโยชน 
S3 : การนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
S4 : การสงเสรมิสุขภาพอนามัยจากหนวยงานที่เก่ียวของ 
จุดออน (Weakness : W)  
W1 : ขาดความตอเน่ืองในเชิงนโยบาย 
W2 : ครูมีภาระงานอ่ืนท่ีไมใชการจัดการเรียนการสอนมากเกินไป 
W3 : ขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
W4 : ขาดการพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี 
 W5 : ขาดอาคารเรียนที่มั่นคง สะอาด และเพียงพอ 
W6 : การวัดผล ประเมินผล ไมมีความหลากหลาย 
โอกาส (Opportunity : O)  
O1 : มีระบบประกันคณุภาพการศึกษา 
O2 : ภาคเอกชน องคกรจากภายนอกจังหวัดใหการสนับสนุนการศึกษาของจังหวัดพัทลุง 
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อุปสรรค (Threat : T)  
T1 : กฎเกณฑ ขอบังคับ และเงื่อนไขตางๆ ของกระทรวงศึกษาธิการมีการเปลี่ยนแปลง 
T2 : นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มีการเปลี่ยนแปลงบอย 
T3 : สภาพสังคมและเศรษฐกิจท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
T4 : ขาดการเชื่อมโยงระหวางหนวยงานทางการศึกษาระหวางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จุดยืนการพัฒนา 
1. ปลูกฝงและเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึ่งประสงค โดยมุงเนนความมีวินัย 

ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย 
2. ปรับปรงุกระบวนการจัดประสบการณการเรียนรูเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการพัฒนาดานตางๆ 

มิติท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรปฐมวัย 

จุดแข็ง (Strength : S)  
S1 : ครูมีความรูความสามารถดานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
S2 : ครูมีประสบการณดานการสอน  
จุดออน (Weakness : W)  
W1 : ครูตองรับผิดชอบภาระงานอื่นท่ีนอกเหนือจากการจัดประสบการณการเรียนรูใหเด็กมากเกินไป 
W2 : บุคลากรไมเพียงพอ 
W3 : ครูขาดความกระตือรือรนในการพัฒนาตนเอง 
โอกาส (Opportunity : O)  
O1 : หนวยงานท่ีเกี่ยวของสนับสนุนการพัฒนาครูอยางตอเน่ือง 
O2 : มีสื่อ/แหลงเรียนรูที่ทันสมัย 
อุปสรรค (Threat : T)  
T1 : ขาดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาชีพครู 
T2 : อัตราสวนครูกับนักเรียนใหเปนไปตามเกณฑ 
จุดยืนการพัฒนา 
1. พัฒนาครูและบุคลากรปฐมวัยใหมีมาตรฐาน 
2. เสริมสรางคุณธรรม คานิยม จรรยาบรรณวิชาชีพและความตระหนักของครูและบุคลากร

ปฐมวัย 
3. สรางขวัญกําลังใจ ความกาวหนาในวิชาชีพของครูและบุคลากรปฐมวัย 

มิติท่ี 5 การวิจัยพัฒนานวัตกรรม และเผยแพรความรู 
จุดแข็ง (Strength : S)  
S1 : ครูมีความรู ความเขาใจดานการวิจัยพัฒนา 
S2 : ครูจบการศึกษาดานปฐมวัยมีประสบการณ ผานการพัฒนาดานปฐมวัยทุกคน  
จุดออน (Weakness : W)  
W1 : ขาดการวิจัยในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
W2 : ขาดการเผยแพรงานวิจัย 
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โอกาส (Opportunity : O)  
O1 : หนวยงานมีงบประมาณการสนับสนุนการอบรมใหความรู 
O2 : นโยบายของหนวยงานสนับสนุนการอบรม 
อุปสรรค (Threat : T)  
T1 : ขาดองคกรสวนรวมท่ีจะทําหนาที่ในการพัฒนา/เผยแพรผลงาน 
T2 : องคกรสนับสนุนการวิจัยขนาดใหญ 
จุดยืนการพัฒนา 
SP1 : สงเสริมงานวิจัยที่เก่ียวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัยในมิติตางๆท่ีมีคุณภาพ วิธีการอบรมเลี้ยงดู

และแนวทางจัดกิจกรรมสําหรับเด็กปฐมวัยตามสมรรถนะทุกดานสําหรับพอแม ผูปกครอง ครู และผูดูแลเด็ก 
SP2 : จัดใหมีหนวยงาน/องคกร รวบรวมเผยแพรงานวิจัย องคความรู และนวัตกรรม 
SP3 : เผยแพรและผลักดันใหมีการทําผลการศึกษาวิจัย องคความรู และนวัตกรรม ไปเพ่ือใชสงเสริม

พัฒนาการของเดก็ 
SP4 : จัดใหมีทุนสนับสนุน ทุนการวิจัยเก่ียวกับเด็กปฐมวัยในจังหวัด 
SP5 : จัดอบรมเพ่ือทบทวนความรูดานการวิจัย และพัฒนานวัตกรรม 

มิติท่ี 6 การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 

จุดแข็ง (Strength : S)  
S1 : ครู ขาราชการ มีความรูดานการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
S2 : มีสถานศึกษาครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
จุดออน (Weakness : W)  
W1 : งบประมาณไมเพียงพอ ทําใหคุณภาพของสถานศึกษาแตกตางกัน 
W2 : ผูบริหารสวนทองถ่ินไมมีความรู ความเขาใจในการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย 
โอกาส (Opportunity : O)  
O1 : กฎหมาย รัฐธรรมนญู แผนพัฒนาตาง ๆ ไดกําหนดเร่ืองการศึกษาเด็กปฐมวัยไวอยางชัดเจน 
O2 : รัฐบาลใหความสําคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัย กําหนดไวในแผนยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 
อุปสรรค (Threat : T)  
T1 : ผูปกครองไมสนับสนุนใหเด็กเขารับการศึกษาตามวัยที่หลักสูตรกําหนด 
T2 : สถานภาพครอบครัว ทําใหเด็กไมไดรับการเลี้ยงดูท่ีถูกตอง 
จุดยืนการพัฒนา 
SP1 : การพัฒนาระบบฐานขอมูลเด็กปฐมวัยใหเชื่อมโยงกับหนวยงานที่เก่ียวของ 
SP2 : การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล ระบบบริหารงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ 
SP3 : การพัฒนาระบบการจัดการความรูมาใชเสริมสรางเปนองคกรแหงการเรียนรู 
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นโยบายดานเด็กปฐมวัย 
1. เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการพัฒนาอยางรอบดาน อยางมีคุณภาพ ตามศักยภาพตามวัยและ

ตอเน่ือง 
2. การพัฒนาเด็กตามขอ 1 ตองจัดใหเปนระบบและมีความสัมพันธระหวางกันโดยบูรณาการชัดเจน

ระหวางหนวยงานราชการและท่ีไมใชราชการ ระหวางวิชาชีพที่สัมพันธกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
และระหวางระดับตางๆของการบริหารราชการแผนดินจากระดับชาติ สวนกลาง สวนภู มิภาคและ 
สวนทองถ่ิน 

3. รัฐและทุกภาคสวนตองรวมกันระดมทรัพยากรใหเพียงพอตอการพัฒนาเด็กปฐมวัยตาม
นโยบายขอ 1 
 

 

 

 

คําอธิบาย 
1. เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอยางเทาเทียม หมายถึงเด็กปฐมวัยทุกกลุม

อายุ 0 – 6 ป ของจังหวัดพัทลุง รวมถึงเด็กพิเศษ เด็กดอยโอกาส และกลุมชาติพันธ ไดรับบริการการศึกษา 
ที่มีคุณภาพอยางเทาเทียม โดยมีการประกันคุณภาพทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 

2. มีพัฒนาการสมวัยรอบดาน หมายถึง เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการดังนี้ 
2.1 มีพัฒนาการดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญาตามหลักสูตรการศึกษา

ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 3 ป และหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย สําหรับเด็กอายุ 3 – 6 ป 

2.2 มีทักษะพื้นฐานดานภาษาและการใชเทคโนโลยี 
3. เปนคนดีมีวินัย หมายถึง เด็กปฐมวัยไดรับการปลูกฝงใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคท่ีเปน 

อัตลักษณของเด็กปฐมวัยจังหวัดพัทลุง ดังน้ี 
3.1 เปนผูมีวินัยในตนเองสูง 
3.2 เปนผูมีสัมมาคารวะ 
3.3 เปนผูมีความซื่อสัตย 

 
 
 

สวนที่  3 
ทิศทางการพฒันาการศึกษาเด็กปฐมวัย 

 

วิสัยทัศน (Vision) 

“เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับบรกิารการศึกษาที่มีคุณภาพอยางเทาเทียม  มีพัฒนาการสมวัยรอบดาน  
เปนคนด ี มีวินัย  เปนพ้ืนฐานความเปนพลเมืองคุณภาพ” 
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4. เปนพื้นฐานความเปนพลเมืองคุณภาพ  หมายถึง เตรียมความพรอมใหเด็กปฐมวัยมีคุณลักษณะ
ที่เปนพ้ืนฐานของพลเมืองดีท่ีสําคัญและจําเปนสําหรับการอยูรวมกันอยางราบร่ืน และชวยจรรโลงใหสังคม
ประเทศชาติและโลกพัฒนากาวหนา มีดังนี้ 

4.1 ตองเปนบุคคลท่ีเคารพกฎหมาย 
4.2 ตองเปนบุคคลท่ีเคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและบุคคลอ่ืน 
4.3 ตองเปนบุคคลที่มีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่มีตอครอบครัว โรงเรียน ชุมชน ประเทศชาติ

และสังคมโลก 
4.4 ตองเปนบุคคลที่มีเหตุผล ใจกวาง และรับฟงความคิดเห็นของคนบุคคลอ่ืนประจําวัน 
4.5 ตองเปนบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

 

 
 พันธกิจเปนกรอบ และแนวทางในการดําเนินงานตามหนาที่และตามวิสัยทัศนที่ไดกําหนดไว  
ซึ่งประกอบดวยพันธกิจ ดังนี้ 

1. เพิ่มโอกาสใหเด็กปฐมวัยทุกคนเขาถึงบริการการศกึษาปฐมวัยอยางทั่วถึงและเทาเทียม  
2. พัฒนาเด็กปฐมวัยทุกคนใหมีพัฒนาการสมวัยรอบดาน มีคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และ

คานิยมตามบรรทัดฐานที่ดีงาม 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยใหมีประสิทธิภาพ 

 

 
 

 เปาประสงคหลักเปนผลลัพธของการดําเนินงานตามพันธกิจ และขยายวิสัยทัศนใหชัดเจนยิ่งขึ้น 
เปนผลสัมฤทธ์ิที่มุงหวังจะใหเกิดการบรรลุผลในอนาคต ประกอบดวย เปาประสงคหลัก ดังนี้ 

1. เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการบริการศึกษาปฐมวัยอยางเทาเทียม มีพัฒนาสมวัยรอบดาน 
อยางมีคุณภาพ  

2. เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการสมวัยทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ วินัย สังคม สติปญญา และ 
มีคุณธรรม จรยิธรรม วัฒนธรรม และคานิยมตามบรรทัดฐานที่ดีงาม 

3. หนวยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาที่ จัดการศึกษาปฐมวัยมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัย 

 

พันธกิจ (Mission) 

เปาประสงคหลัก (Corporate Goal) 



“เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียม มีพัฒนาการlสมวัยรอบดาน เปนคนดี มีวินัย เปนพ้ืนฐานความเปนพลเมืองคุณภาพ” 
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ยุทธศาสตรเปนประเด็นสําคัญหรือวาระการพัฒนาตามพันธกิจ ที่จะอาศัยการขับเคลื่อนดวย
วิธีการทางยุทธศาสตรใหมีการพัฒนาที่บังเกิดผลสัมฤทธ์ิที่แตกตาง โดดเดน และกาวกระโดด ประกอบดวย 
6  ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่  1  การจัดการใหเด็กเขาถึงบริการการศึกษาปฐมวัย 
ยุทธศาสตรที่  2  การพัฒนาบทบาทความเปนพอ แม ผูปกครอง และบทบาทครอบครัว  
ยุทธศาสตรที่  3  การพัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
ยุทธศาสตรที่  4  การพัฒนาศกัยภาพครแูละบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย 
ยุทธศาสตรที่  5  การวิจัยพัฒนาและเผยแพรองคความรู 
ยุทธศาสตรที่  6  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 

 
 
 
 

เปาประสงคเปนผลลัพธของการดําเนินงานตามยุทธศาสตรเปนผลสัมฤทธ์ิที่มุงหวังจะให  
เกิดการบรรลุผลในอนาคต ประกอบดวยเปาประสงค ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
1. การจัดการใหเด็กเขาถึงบริการ

การศกึษาปฐมวัย  
1.1 เด็กปฐมวัยทุกคนไดรบัโอกาสและเขาสูระบบการจัดการศึกษา

อยางเทาเทียม 
1.2 ฐานขอมูล สารสนเทศเก่ียวกับเด็กปฐมวัย มีความสอดคลอง

เชื่อมโยงกัน 
1.3 เด็กปฐมวัยที่มีความตองการจําเปนพิเศษและเด็กดอยโอกาส

ทุกคน เขาสูบริการทางการศึกษา 
2. การพัฒนาบทบาทความเปนพอ แม 

ผูปกครอง และบทบาทครอบครัว 
2.1 พอ แม และผูปกครองไดรับการพัฒนาความรู ศักยภาพ 

ทักษะการจัดกิจกรรม การเลี้ยงดู และดูแลเด็กปฐมวัย 
2.2 พอ แม และผูปกครองเด็กมีทักษะที่เหมาะสม เพื่อทํา

กิจกรรมสงเสรมิการเรียนรู 

สวนท่ี  4 
ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัย 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
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ยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
3. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศกึษาปฐมวัย 
3.1 เด็กปฐมวัยทุกคนมีพัฒนาการท้ัง 4 ดาน ตามหลักสตูรและ 

มีวินัยที่เหมาะสมกับวัย 
3.2 สถานศึกษาปฐมวัยทุกแหงมคีณุภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาปฐมวัย 
3.3 สถานศึกษาปฐมวัยทุกแหงมหีลักสูตรและการวัดผล 

ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 
3.4 มีสื่อสรางสรรคและเทคโนโลยีทางการศึกษามีคุณภาพและ 

เอ้ือตอการเรียนรู 
4. การพัฒนาศักยภาพครแูละ 

บุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย 
4.1 ครูและบุคลากรปฐมวัย มีความรูความเขาใจ สามารถ 

จัดประสบการณการเรียนรู เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

4.2 ครูและบุคลากรปฐมวัย มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
5. การวิจัยพัฒนานวัตกรรม และ

เผยแพรองคความรู 
5.1 การวิจัยองคความรูและนวัตกรรมเพื่อพัฒนางานเกี่ยวกับ

การพัฒนาเด็กปฐมวัย 
5.2 การจัดการความรูดานการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อพัฒนางาน

และสมรรถนะของผูทํางานอยางตอเนื่อง 
6. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร 

จัดการศึกษาปฐมวัย 
 

6.1 ระบบบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยมีประสิทธิภาพ  
เกิดประสิทธิผลอยางย่ังยืน 

6.2 มีกลไกในการประสานความรวมมือจากหนวยงาน 
ท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย 

 

 
 
 เพ่ือใหทิศทางยุทธศาสตรถูกแปลงสูการปฏิบัติจึงไดกําหนดกรอบยุทธศาสตรการพัฒนา
ประกอบดวยระบบวัดผลทางยุทธศาสตรคือ เปาประสงค (Goal) ตัวชี้วัด (Key Performance Indicator : KPI) 
คาเปาหมาย (Target) เพ่ือวัดความกาวหนาของการดําเนินงานและสถานการณบรรลุผลสัมฤทธ์ิและ
ประสิทธิภาพของการดําเนินงานและระบบปฏิบัติการทางยุทธศาสตรคือกลยุทธ (Strategy) มาตรการ/
แนวทางปฏิบัติของกลยุทธ และโครงการ (Project) เพ่ือการขับเคลื่อนระบบการศึกษาปฐมวัยของจังหวัดพัทลุง 
ใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตามที่มุงหวัง ท้ังนี้ไดกําหนดระบบวัดผลทางยุทธศาสตรและระบบปฏิบัติการทาง
ยุทธศาสตรไวดังนี้ 
  

กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 
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ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ขอมูลฐาน คาเปาหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. รอยละของเด็กปฐมวัยที่เขาสูระบบ 

การจัดการศกึษา 
n/a 96.17 98.00 99.00 100.00 

 

กลยุทธท่ี 1  เพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการจัดการศึกษาปฐมวัยอยางมีคุณภาพ โดย
มุงเนนเครือขายการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 

 

 
 
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
ขอมูลฐาน คาเปาหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. จํานวนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจัดเก็บ

ขอมูลเด็กปฐมวัยอยางเปนระบบ 
n/a 6 6 6 6 

2. มีฐานขอมูลและสารสนเทศที่ถูกตองและ 
เปนปจจุบัน เชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ไมมี ไมมี มี ม ี มี 

 

กลยุทธที่ 2  พัฒนาฐานขอมูลการศึกษาปฐมวัยใหถูกตองเปนปจจุบันและเชื่อมโยงอยางเปนระบบ โดยใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

  

ยุทธศาสตรท่ี 1  การจัดการใหเด็กเขาถึงบริการการศกึษาปฐมวัย 

เปาประสงคที่ 1 เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับโอกาสและเขาสูระบบการจัดการศึกษาอยางเทาเทียม 
 

เปาประสงค 2  ฐานขอมูล สารสนเทศเก่ียวกับเด็กปฐมวัย มีความสอดคลองเชื่อมโยงกัน 
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ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
ขอมูลฐาน คาเปาหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. รอยละของเด็กที่มีความตองการพิเศษและ 

เด็กดอยโอกาส เขาถึงบริการทางการศึกษา 
n/a n/a 80 85 90 

 

กลยุทธท่ี 3  เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษ เด็กดอยโอกาส 
และกลุมชาติพันธุ 

โครงการที่ 1  โครงการเสริมสรางโอกาสเขาถึงบริการการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ 
โครงการที่ 2  โครงการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัย 
โครงการที่ 3  โครงการเพ่ิมโอกาสการเขาถึงเด็กปฐมวัย เด็กพิเศษ และกลุมชาติพันธุ 
 
 
 

 
 
 

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ขอมูลฐาน คาเปาหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. รอยละของสถานศึกษาปฐมวัย มีการจัดโครงการ/

กิจกรรมเพ่ือสงเสริมทักษะและความรูแกพอ แม 
และผูปกครอง ในการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 

n/a n/a 80 85 90 

2. รอยละของสถานศึกษาปฐมวัยที่มีเครือขาย พอ แม 
และผูปกครองมีสวนรวมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

n/a n/a 60 65 70 

3. รอยละของพอ แม และผูปกครองท่ีไดรวมเครือขาย
ออนไลน และรับขอมูลการดูแล สงเสริมและ 
พัฒนาเด็กปฐมวัย  

n/a n/a 60 65 70 

4. รอยละของพอ แม และผูปกครองเด็กอายุต่ํากวา 5 ป 
ตองมีการเลานิทานใหเด็กฟงทุกวัน  

n/a n/a 60 65 70 

 

กลยุทธท่ี 1  พัฒนาศักยภาพพอ แม ผูปกครองและภาคีเครือขายในการเลี้ยงดูใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน 

 

เปาประสงค 3  เด็กปฐมวัยที่มีความตองการจําเปนพิเศษและเด็กดอยโอกาสทุกคน 
เขาสูบริการทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาบทบาทความเปนพอ แม ผูปกครอง และบทบาทครอบครัว 

เปาประสงคที่ 1 พอ แม และผูปกครองไดรบัการพัฒนาความรู  ศักยภาพ ทักษะการจัดกิจกรรม  
การเลี้ยงดู และดูแลเด็กปฐมวัย 



“เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียม มีพัฒนาการlสมวัยรอบดาน เปนคนดี มีวินัย เปนพ้ืนฐานความเปนพลเมืองคุณภาพ” 

แผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัย จังหวัดพัทลุง  พ.ศ.2562 – 2564 
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ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
ขอมูลฐาน คาเปาหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. รอยละของพอ แม และผูปกครองท่ีมีความรูและ

ทักษะในการสงเสริมการเรียนรู  
n/a n/a 40 50 60 

2. รอยละของพอ แม และผูปกครองท่ีเขารวม
กิจกรรมสงเสริมประสบการณการเรียนรู  

n/a n/a 30 50 70 

 

กลยุทธท่ี 2  สงเสริมการพัฒนาพอ แม และผูปกครองใหมีทักษะที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมสงเสริม
ประสบการณการเรียนรู รวมถึงสงเสริมการผลิตสื่อสรางสรรคเพ่ือใหพอ แม และผูปกครอง
นํามาใชในการพัฒนาเด็ก 

กลยุทธท่ี 3  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและคานิยมผูปกครองใหเขาใจหลักปรัชญาการศึกษาปฐมวัย 
โครงการที่ 1  โครงการพัฒนาศักยภาพพอ แม และผูปกครองแบบบูรณาการ 
โครงการที่ 2  โครงการพอ แม และผูปกครองศึกษา 

 
 
 

 
 
ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ขอมูลฐาน คาเปาหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. รอยละของเด็กปฐมวัยสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 3 ป  

ผานเกณฑการประเมินตามมาตรฐานทั้ง 4 ดาน 
n/a n/a 85 90 95 

2. รอยละของเด็กปฐมวัย 3 – 6 ป  
ผานเกณฑการประเมินตามมาตรฐานทั้ง 4 ดาน 

n/a n/a 85 90 95 

3. รอยละของเด็กปฐมวัยสําหรับเด็กอายุต่ํากวา 3 ป, 
3 – 6 ป มีวินัย ผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนด 

n/a n/a 85 90 95 

 

กลยุทธท่ี 1  สงเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมีพัฒนาการรอบดานดวยกิจกรรมและวิธีการที่หลากหลาย 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

เปาประสงคที่ 1 เด็กปฐมวัยทุกคนมพีัฒนาการทั้ง 4 ดาน ตามหลักสูตรและมีวินัยที่เหมาะสมกับวัย 

เปาประสงคท่ี 2  พอ แม และผูปกครองเด็กมีทักษะที่เหมาะสม เพ่ือทํากิจกรรมสงเสริมการเรยีนรู 



“เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียม มีพัฒนาการlสมวัยรอบดาน เปนคนดี มีวินัย เปนพ้ืนฐานความเปนพลเมืองคุณภาพ” 

แผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัย จังหวัดพัทลุง  พ.ศ.2562 – 2564 
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ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ขอมูลฐาน คาเปาหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. รอยละของศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่จัดการศึกษา 

มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 
n/a n/a 60 70 80 

2. รอยละของโรงเรียนที่จัดการศึกษามีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศกึษาปฐมวัย 

n/a n/a 70 80 90 

3. รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดประสบการณ 
การเรียนรูในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

n/a n/a 70 80 90 

4. รอยละของสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย 
ผานการประเมินระดับดีเยี่ยมข้ึนไป 

n/a n/a 70 80 90 

 

กลยุทธท่ี 2  สงเสริมการพัฒนาสถานศึกษาปฐมวัยใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

 
 

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
ขอมูลฐาน คาเปาหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. รอยละของศูนยพัฒนาเด็กเลก็มีหลักสูตรและ 

การวัดผลที่มีประสิทธิภาพ 
n/a n/a 70 80 90 

2. รอยละของโรงเรียนมีหลักสูตรและการวัดผลที่มี
ประสิทธิภาพ 

n/a n/a 70 80 90 

 

กลยุทธท่ี 3  พัฒนาหลักสูตรและการวัดผล ประเมินผลที่มีมาตรฐานและครอบคลุมพัฒนาการในทุกดาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปาประสงคที่ 2  สถานศึกษาปฐมวัยทุกแหงมีคุณภาพตามมาตรฐานการศกึษาปฐมวัย 

เปาประสงคที่ 3  สถานศึกษาปฐมวัยทุกแหงมีหลักสูตรและการวัดผล ประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ 



“เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียม มีพัฒนาการlสมวัยรอบดาน เปนคนดี มีวินัย เปนพ้ืนฐานความเปนพลเมืองคุณภาพ” 

แผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัย จังหวัดพัทลุง  พ.ศ.2562 – 2564 
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ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
ขอมูลฐาน คาเปาหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. รอยละของศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุกแหงมีการใชสื่อ 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสมตาม
มาตรฐานการเรียนรู 

n/a n/a 70 80 90 

2. รอยละของโรงเรียนทุกแหงมีการใชสื่อ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมที่เหมาะสมตามมาตรฐานการเรียนรู 

n/a n/a 70 80 90 

 

กลยุทธท่ี 4  สงเสริมและสนับสนุนการจัดหา/ผลิตสื่อสรางสรรค เทคโนโลยีและนวัตกรรมทันสมัยที่เอ้ือตอ
การจัดประสบการณการรียนรู 

โครงการที่ 1  โครงการเสริมสรางเด็กปฐมวัยใหสมวัย 
โครงการที่ 2  โครงการพัฒนาสถานศึกษาสูมาตรฐานคณุภาพการศึกษาปฐมวัย 
โครงการที่ 3  โครงการสงเสริมสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการจัดประสบการณเรียนรูปฐมวัย 
โครงการที่ 4  โครงการพัฒนาหลักสูตรและประเมินพัฒนาการตามหลักสูตรปฐมวัย 
โครงการที่ 5  โครงการพัฒนาสื่อสรางสรรคและเทคโนโลยีทางการศึกษาใหมีคุณภาพและเอ้ือตอการเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปาประสงคท่ี 4  มีสื่อสรางสรรคและเทคโนโลยีทางการศึกษามีคุณภาพและเอ้ือตอการเรียนรู 



“เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียม มีพัฒนาการlสมวัยรอบดาน เปนคนดี มีวินัย เปนพ้ืนฐานความเปนพลเมืองคุณภาพ” 

แผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัย จังหวัดพัทลุง  พ.ศ.2562 – 2564 
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ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ขอมูลฐาน คาเปาหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. รอยละของครูและบุคลากรปฐมวัยไดรบัการพัฒนา

สมรรถนะตามเกณฑ 
n/a n/a 80 85 90 

2. รอยละของครูและบุคลกรปฐมวัยไดรบัการพัฒนา
เพื่อจัดกิจกรรมประสบการณการเรียนรูแกเด็กที่มี
ความตองการพิเศษ 

n/a n/a 80 85 90 

3. รอยละของครูและบุคลากรปฐมวัย 
มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรูทางวิชาชีพ (PLC)  

n/a n/a 80 85 90 

4. รอยละของครูและบุคลากรปฐมวัยเขารวมกิจกรรม
สรางความตระหนักเรื่องความปลอดภัยของเด็กปฐมวัย 

n/a n/a 80 85 90 

 

กลยุทธท่ี 1  สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรปฐมวัยใหมีความรูและทักษะในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ใหมีพัฒนาการตามวัย 

 
 

 

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ขอมูลฐาน คาเปาหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. รอยละของครูและบุคลากรปฐมวัยไดรบัสวัสดิการ

และมีวิทยฐานะทางวิชาชีพ 
n/a n/a 70 80 90 

 

กลยุทธท่ี 2  สงเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากรปฐมวัยมีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ 
โครงการที่ 1  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรปฐมวัยสูความเชี่ยวชาญการจัดประสบการณ 
โครงการที่ 2  โครงการเสริมสรางขวัญกําลังใจแกครูและบุคลากรปฐมวัย 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัย 

เปาประสงคท่ี 1  ครูและบุคลากรปฐมวัย มีความรูความเขาใจ สามารถจัดประสบการณการเรียนรู  
เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

เปาประสงคที่  2  ครูและบุคลากรปฐมวัยมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 



“เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียม มีพัฒนาการlสมวัยรอบดาน เปนคนดี มีวินัย เปนพ้ืนฐานความเปนพลเมืองคุณภาพ” 

แผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัย จังหวัดพัทลุง  พ.ศ.2562 – 2564 
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ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
ขอมูลฐาน คาเปาหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. รอยละขององคความรู งานวิจัย นวัตกรรมเก่ียวกับ

การพัฒนาเด็กปฐมวัยจากสถาบันการศึกษา และ
หนวยงานที่เก่ียวของเพิ่มขึ้น 

n/a n/a 10 15 20 

2. รอยละของการวิจัยและนวัตกรรมดานเด็กปฐมวัย
ท่ีมีการนําไปใชเพ่ิมขึ้น 

n/a n/a 30 40 50 

 

กลยุทธท่ี 1  สงเสริม พัฒนา และเผยแพรงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัยในมิติ
ตางๆ ที่มีคุณภาพ  

 

 
 
 

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ขอมูลฐาน คาเปาหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. รอยละของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีการเรียนรู

และพัฒนา Best Practices  
n/a n/a 20 25 30 

2. รอยละของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีชุมชนแหง
การเรียนรู PLC / COP  

n/a n/a 60 70 80 

3. มีศนูยการเรียนรูงานวิจัยปฐมวัยทุกอําเภอ n/a n/a 5 8 11 
 

กลยุทธท่ี 2  สงเสริมการจัดการความรูดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยมุงเนนการสรางชุมชนแหงการเรียนรู  
การจัดศูนยการเรียนรูปฐมวัย 

โครงการที่ 1  โครงการสงเสริมพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาปฐมวัย 
โครงการที่ 2  โครงการเสริมสรางชุมชนแหงการเรียนรูการศกึษาปฐมวัย 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 5  การวิจัยพัฒนานวัตกรรม และเผยแพรองคความรู 

เปาประสงคที่ 1 การวิจัยองคความรูและนวัตกรรมเพื่อพัฒนางานเก่ียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

เปาประสงคที่ 2  การจัดการความรูดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพ่ือพัฒนางานและสมรรถนะของ 
ผูทํางานอยางตอเนื่อง 
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ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 

ตัวช้ีวัด 
ขอมูลฐาน คาเปาหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. รอยละของสถานศึกษาที่มีระบบบริหารจัด

การศกึษาปฐมวัยมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 
n/a n/a 60 70 80 

 

กลยุทธท่ี 1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการศกึษาปฐมวัยใหมีประสิทธิภาพ  

 
 
 

ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 

ตัวชี้วัด 
ขอมูลฐาน คาเปาหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. ระดับความสําเร็จในการประสานความรวมมือจาก

หนวยงานที่จัดการศึกษาปฐมวัย 
n/a n/a 70 80 90 

 

กลยุทธท่ี 2  สงเสริมการบูรณาการความรวมมือของหนวยงานและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
ในการจัดการศึกษาปฐมวัย 

โครงการที่ 1  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยสูมาตรฐาน 
 

ยุทธศาสตรท่ี 6  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 

เปาประสงคท่ี 1 ระบบบริหารจัดการศกึษาปฐมวัยมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลอยางย่ังยืน 
 

เปาประสงคท่ี 2  มีกลไกในการประสานความรวมมือจากหนวยงานท่ีจัดการศึกษาปฐมวัย 
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ยุทธศาสตรที่ 1 การจัดการใหเด็กเขาถึงบริการการศกึษาปฐมวัย 

โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิตโครงการ 
งบประมาณ (บาท) 

2562 2563 2564 

1. โครงการเสริมสรางโอกาสการเขาถึง
บรกิารการศึกษาปฐมวยัที่มีคุณภาพ 
กิจกรรม 
1.1 การสรางเครือขายหนวยงาน 

การจัดการศกึษาปฐมวยั 
1.2 สนับสนุนการเปดสถานศึกษา 

ที่จัดการศึกษาปฐมวยั 
1.3 การรณรงค ประชาสัมพันธ

การศึกษาระดับปฐมวัย 
1.4 จัดตั้งศูนยประสานงานการศึกษา

ปฐมวัย 

1. เพื่อกระตุนใหหนวยงานฯ  
เห็นความสําคัญของการจัดการศึกษา 
มากยิ่งข้ึน 

2. เพื่ออํานวยความสะดวกแกหนวยงานที่
รับผิดชอบการจัดการศึกษา ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3. เพื่อสรางความตระหนักและองคความรู
ในการจัดการศึกษาปฐมวัย 

4. เพื่อกระตุนใหผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของ 
มีความตื่นตัวในการเขาสูระบบการจัด
การศึกษา 

1. เด็กไดเขาสูระบบการจัดการศึกษา
อยางทั่วถึง 

2. หนวยงานท่ีรบัผิดชอบสามารถ
ขับเคลื่อน 
ในการจัดการศึกษาไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ 

3. ผูปกครองมีความรูและเขาใจแนวทาง
ในการจัดการศึกษา 

4. ผูปกครองเห็นความสําคัญและ
ตอบสนองตอการจัดการศึกษา 

 
 
 

600,000 
 

100,000 
 

50,000 
 

50,000 
 

 
 
 

600,000 
 

100,000 
 

50,000 
 

50,000 

 

 
 
 

600,000 
 

100,000 
 

50,000 
 

50,000 

 

สวนที่  5 
โครงการ / งบประมาณ 
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โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิตโครงการ 
งบประมาณ (บาท) 

2562 2563 2564 

2. โครงการพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศเด็กปฐมวยั 
กิจกรรม 
2.1 การออกแบบโปรแกรมจัดเก็บ

ขอมูลปฐมวัย 
2.2 จัดทําฐานขอมูลเด็กปฐมวัย 

 
 
 
1. เพื่อพัฒนาคลังขอมูลใหมีคุณภาพและ 

ใชประโยชนรวมกัน 
2. เพื่อใหมีหนวยงานรับผิดชอบระบบขอมูล 

เด็กปฐมวัยโดยตรง 
3. เพื่อจัดทําสํามะโนเด็กปฐมวัยไวเปนการ

ลวงหนา 

 
 
 
1. หนวยงานที่รับผิดชอบสามารถ

ดําเนินการจัดระบบไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

2. มีฐานขอมูลและสารสนเทศที่ถูกตอง
และเปนปจจุบัน 

 
 
 

500,000 
 

60,000 

 
 
 

500,000 
 

60,000 

 
 
 

500,000 
 

60,000 

3. โครงการเพ่ิมโอกาสการเขาถึงเด็กปฐมวยั 
เด็กพิเศษ และกลุมชาติพันธุ 
กิจกรรม 
3.1 จัดตั้งกองทุนสําหรับเด็กพิเศษ 

เด็กดอยโอกาส กลุมชาติพันธุ 

 

 
 
 
1. เพื่อสนับสนุนสงเสริมใหเด็กที่มีความ

ตองการ-พิเศษฯ ไดเขาสูระบบจัดการศึกษา 
2. เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมในการจัด

การศึกษา ทุกกลุมเปาหมาย 

 
 
 
1. เด็กพิเศษฯ ไดรับการชวยเหลือจาก

กองทุนฯ 
2. ลดคาใชจายของผูปกครอง 
3. กองทุนมีความม่ันคงและบริหาร

จัดการไดอยางตอเนื่อง 

 
 
 

500,000 

 
 
 

500,000 

 
 
 

500,000 
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ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาบทบาทความเปนพอ แม และบทบาทครอบครัว 

โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิตโครงการ 
งบประมาณ (บาท) 

2562 2563 2564 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพพอ แม 
ผูปกครองแบบบูรณาการ 
กิจกรรม 
1.1 สรางเสริมวนัิยเด็กปฐมวัย 
1.2 พัฒนาพอ แม ผูปกครองเด็กปฐมวัย

ดานทักษะการใชสื่อนิทาน 
1.3 มหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต 

 
 
 
1. พัฒนาศักยภาพพอ แม และผูปกครอง 
2. เพ่ือใหพอ แม และผูปกครอง มีความรู

ลกัษณะ สามารถนําไปปฏิบัติอยาง
ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือฝกฝนวินัยในชีวิตประจําวันของ 
เด็กปฐมวัย 

4. เพ่ือใหพอ แม และผูปกครอง ใชสื่อนิทาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
1. พอ แม และผูปกครอง มีความรู 

ทักษะ สามารถนําไปปฏิบัติอยาง
ถูกตอง  

2. เด็กปฐมวัย มีวนิัยในชีวิตประจําวนั 
3. พอ แม และผูปกครอง เลานิทานให

ลูกฟงทุกวนั 
 

 
 
 

450,000 
500,000 

 
500,000 

 

 
 
 

450,000 
500,000 

 
500,000 

 

 
 
 

450,000 
500,000 

 
500,000 

 

2. โครงการพอ แม ผูปกครองศึกษา 
กิจกรรม 
2.1 อุดหนุนเด็กแรกเกิดเพ่ือเด็กยากจน 
2.2 คายครอบครัวอบอุน 
2.3 สรางสื่อสรางสรรค 

 
 
1. เพ่ือดูแลเด็กตั้งแตในครรภ – 2 ขวบ  

ใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
2. เพ่ือชวยเหลือพอ แม ผูปกครองที่มี

รายไดนอย 
3. เพ่ือเสริมสรางสัมพันธภาพในครอบครัว 

 
 
1. เด็กแรกเกิด – 2 ขวบ มีพัฒนาการ

สมวัยทุกดาน 
2. เด็กปฐมวัยไดรับการชวยเหลือ  
 

 
 

100,000 
100,000 
300,000 

 
 

100,000 
100,000 
300,000 

 
 

100,000 
100,000 
300,000 
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ยุทธศาสตรที่ 3  การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย 

โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิตโครงการ 
งบประมาณ (บาท) 

2562 2563 2564 

1. โครงการสรางเสริมพัฒนาเด็กปฐมวยั
ใหสมวัย 
กิจกรรม 
1.1 มหกรรมกีฬาปฐมวยัพัทลุง 
1.2 สุนทรียภาพดานการเคลื่อนไหว 

ดนตรี และนันทนาการ 
1.3 พัฒนาการอานเด็กปฐมวัย 

 

 

1. เพ่ือใหเด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ดานตาม
มาตรฐานท่ีกําหนดในหลักสูตร 

2. เพ่ือสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
ดานกีฬาใหสูงขึ้น 

3. เพ่ือสงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ
ทางดานทักษะ มีวินัย และมีวัฒนธรรม 

4. เพ่ือใหเด็กเคล่ือนไหวไดอยางคลองแคลว
และมีความสุขในการรวมกิจกรรม 

5. เพ่ือใหเด็กรักและเห็นความสําคัญของดนตร ี

 

 

1. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทั้ง 4 ดาน
และมีวินัย 

2. เด็กปฐมวัยทุกคนมีสุนทรียภาพดาน 
การเคล่ือนไหว ดนตรีและนันทนาการ 

 
 
 

1,500,000 
750,000 

 
500,000 

 
 
 

1,500,000 
750,000 

 
500,000 

 
 
 

1,500,000 
750,000 

 
500,000 
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โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิตโครงการ 
งบประมาณ (บาท) 

2562 2563 2564 

2. โครงการพัฒนาสถานศึกษาสูมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาปฐมวัย 
กิจกรรม 
2.1 สรางความรูความเขาใจ 

การประกันคุณภาพเด็กปฐมวัย 
 

 
 
 
1. เพื่อใหผูบริหารและครูมีความเขาใจการ

ประกันคุณภาพเด็กปฐมวัย 
2. เพ่ือใหสถานศึกษาผานการประเมิน

คุณภาพตามมาตรฐาน 

 
 
 

1. ผูบริหารและครูมีความเขาใจการ
ประกันคุณภาพเด็กปฐมวัย 

2. สถาน ศึ กษ าผ าน การป ระ เมิ น
คุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาปฐมวัย 

 
 
 

300,000 

 
 
 

300,000 

 
 
 

300,000 

 

3. โครงการสงเสริมสภาพแวดลอมที่เอ้ือ
ตอการจัดประสบการณเรียนรูปฐมวยั 
กิจกรรม 
3.1 สงเสริมสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ 

การวัดประสบการณเรียนรูปฐมวัย 

 
 
 
1. เพ่ือใหบริเวณอาคารเรียนปฐมวัยเปน

แหลงเรียนรูท่ีพัฒนาสมองเด็กปฐมวัย 
2. เพ่ือปรับปรุงสนามเด็กเลน สามารถใช

ประโยชน ปลอดภัยและพรอมตอการใช
งานได 

 
 
 
สถานศึกษามีสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอ
การเรยีนรู 

 
 
 

500,000 

 
 
 

500,000 

 
 
 

500,000 



“เดก็ปฐมวัยทุกคนไดรับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพาอยางเทาเทียม มีพัฒนาการlสมวัยรอบดาน เปนคนดี มีวินัย เปนพ้ืนฐานความเปนพลเมืองคุณภาพ” 

แผนพัฒนาการศกึษาเด็กปฐมวยั จังหวดัพัทลุง  พ.ศ.2562 – 2564 
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โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิตโครงการ 
งบประมาณ (บาท) 

2562 2563 2564 

4. โครงการพัฒนาหลักสูตรและประเมิน
พัฒนาการตามหลักสูตรปฐมวัย 
กิจกรรม 
4.1 พัฒนาหลักสูตรและประเมิน

พัฒนาการตามหลักสูตรปฐมวัย 

 
 
 
1. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

สําหรับอายุต่ํากวา 3 ป ใหไดมาตรฐาน
และมีประสิทธิภาพสอดคลองกับ
หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2561 

2. เพ่ือพฒันาหลักสูตรสถานศึกษาสําหรับ
เด็กอายุ 3 – 6 ป ใหไดมาตรฐาน
สอดคลองกับหลักสูตรปฐมวัย พ.ศ.2561 

3. เพื่อพัฒนาคูมือการวัดผลประเมินผลใหมี
ความหลากหลายและมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสําหรับเด็กอายุ
ต่ํากวา 3 ป และหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย สําหรับเด็กอายุ 3 – 6 ป  
มีมาตรฐานและประสิทธิภาพตามเกณฑ 

 

 
 
 

650,000 

 
 
 

650,000 

 
 
 

650,000 

 
 
 
 
 
 
 
 



“เดก็ปฐมวัยทุกคนไดรับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพาอยางเทาเทียม มีพัฒนาการlสมวัยรอบดาน เปนคนดี มีวินัย เปนพ้ืนฐานความเปนพลเมืองคุณภาพ” 

แผนพัฒนาการศกึษาเด็กปฐมวยั จังหวดัพัทลุง  พ.ศ.2562 – 2564 
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โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิตโครงการ 
งบประมาณ (บาท) 

2562 2563 2564 

5. โครงการพัฒนาสื่อสรางสรรคและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาใหมีคุณภาพ
และเอ้ือตอการเรียนรู 
กิจกรรม 
5.1 คาราวานเสริมสรางเด็กปฐมวัย 

 
 
 
 
1. เด็กปฐมวยัไดรับการพัฒนาทุกดานเต็ม

ศักยภาพและถูกตองตามหลักวิชาการ 
2. พอ แม ผูปกครอง และผูเก่ียวของในชุมชน 

มีความรู ความเขาใจ สามารถนําความรู 
ไปใชในการจัดกิจกรรมใหกับเด็กได 

3. พอ แม ผูปกครองสามารถผลิตการใชสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยี ไดเหมาะสมกับวัย 

 
 
 
 
1. เด็กไดใชสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย 
2. พอ แม ผูปกครอง มีความรู ความ

เขาใจในการใชและการผลิตสื่อที่มี
ประสิทธิภาพ 

 

 
 
 
 

1,100,000 

 
 
 
 

1,100,000 

 
 
 
 

1,100,000 

  



“เดก็ปฐมวัยทุกคนไดรับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพาอยางเทาเทียม มีพัฒนาการlสมวัยรอบดาน เปนคนดี มีวินัย เปนพ้ืนฐานความเปนพลเมืองคุณภาพ” 

แผนพัฒนาการศกึษาเด็กปฐมวยั จังหวดัพัทลุง  พ.ศ.2562 – 2564 
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ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาศักยภาพครแูละบุคลากรปฐมวัย 

โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิตโครงการ 
งบประมาณ (บาท) 

2562 2563 2564 

1. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร
ปฐมวัยสูความเชี่ยวชาญการจัด
ประสบการณ 
กิจกรรม 
1.1 การพัฒนาครูสูมืออาชีพ 
1.2 อบรมเชิงปฏิบัติการมาตรการ

ความปลอดภยัของเด็กปฐมวัย 

 
 
 
 
1. เพื่อพัฒนาครูใหมีความรู ความเขาใจ 

และทักษะการจัดประสบการณท่ี
หลากหลาย 

2. เพื่อใหครูและบุคลากรปฐมวัยสราง
ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) 

3. เพื่อใหครูและบุคลากรปฐมวัยมีความรู
ความสามารถในการดูชวยเหลือเด็กปฐมวยั
ดวยหลักและวิธีการท่ีถูกตอง 

 

 
 
 
 
1. ครูและบุคลากรปฐมวยัทุกคนไดรับ

การพัฒนาอยางรอบดาน สามารถนํา
ความรูไปจัดประสบการณแกเด็ก
ปฐมวัยใหมีสมรรถนะตามวัย 

2. ครูและบุคลากรปฐมวยั มีวิธกีารและ
นวัตกรรมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

3. ครูและบุคลากรปฐมวยัทุกคนมีความรู 
ความสามารถในการดูแลเด็กปฐมวัย
ไดอยางปลอดภัย 

 
 
 
 

1,000,000 

500,000 

 
 
 
 

1,000,000 
500,000 

 
 
 
 

1,000,000 
500,000 



“เดก็ปฐมวัยทุกคนไดรับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพาอยางเทาเทียม มีพัฒนาการlสมวัยรอบดาน เปนคนดี มีวินัย เปนพ้ืนฐานความเปนพลเมืองคุณภาพ” 

แผนพัฒนาการศกึษาเด็กปฐมวยั จังหวดัพัทลุง  พ.ศ.2562 – 2564 
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โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิตโครงการ 
งบประมาณ (บาท) 

2562 2563 2564 

2. โครงการเสริมสรางขวัญกําลังใจแกครู
และบุคลากรปฐมวยั 
กิจกรรม 
1.1 เสริมสรางขวญักําลังใจแกครูและ

บุคลากรปฐมวยั 

 
 
 
1. เพื่อเปนแรงจูงใจใหครูและบุคลากร

ปฐมวัย ปฏิบัติงานอยางมีความสุขและมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
1. ครูและบุคลากรปฐมวยัมีความสุข และ

มีความพรอมในการพัฒนาเด็กปฐมวยั 
ใหเปนพลเมืองดี มีคุณภาพ 

 
 
 

500,000 

 
 
 

500,000 

 
 
 

500,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“เดก็ปฐมวัยทุกคนไดรับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพาอยางเทาเทียม มีพัฒนาการlสมวัยรอบดาน เปนคนดี มีวินัย เปนพ้ืนฐานความเปนพลเมืองคุณภาพ” 

แผนพัฒนาการศกึษาเด็กปฐมวยั จังหวดัพัทลุง  พ.ศ.2562 – 2564 
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ยุทธศาสตรที่ 5  การวิจัยพัฒนานวัตกรรม และเผยแพรองคความรู 

โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิตโครงการ 
งบประมาณ (บาท) 

2562 2563 2564 

1. โครงการสงเสริมพัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรมการศึกษาปฐมวยั 
กิจกรรม 
1.1 อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัย 

องคความรูและนวตักรรม 
ดานการศึกษาปฐมวัย 

 
 
 
1. ผูเขารับการอบรมมีความรู ความเขาใจ 

เก่ียวกับงานวิจัย องคความรู และ
นวัตกรรมในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

2. ผูเขารับการอบรมสามารถจัดทําผลงาน
การวิจัย/องคความรู/นวตักรรมดาน
ปฐมวัย 

3. ผูเขารับการอบรมสามารถเผยแพร
ผลงานสูสาธารณะได 

 
 
 
ผูเขาอบรมสามารถจัดทําผลงานวิจัย/องค
ความรู/นวัตกรรม ไดอยางนอย 1 เร่ือง  

 
 
 

1,200,000 

 
 
 

1,200,000 
 

 
 
 

1,200,000 
 



“เดก็ปฐมวัยทุกคนไดรับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพาอยางเทาเทียม มีพัฒนาการlสมวัยรอบดาน เปนคนดี มีวินัย เปนพ้ืนฐานความเปนพลเมืองคุณภาพ” 

แผนพัฒนาการศกึษาเด็กปฐมวยั จังหวดัพัทลุง  พ.ศ.2562 – 2564 
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โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิตโครงการ 
งบประมาณ (บาท) 

2562 2563 2564 

2. โครงการเสริมสรางชุมชนแหงการ
เรียนรูการศกึษาปฐมวัย 
กิจกรรม 
2.1 สรางเครือขายการเรียนรูงานวิจัย

การศึกษาปฐมวัย 
2.2 กิจกรรมประกวดการนําเสนอ

ผลงานวิจัย นวัตกรรม วิธีปฏิบัติ
ท่ีเปนเลิศในระดับการศึกษา
ปฐมวัย 

 
 
 
1. เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ใหตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัย 
นวัตกรรม วิธีการปฏิบัติที่ดีในระดับ
ปฐมวัย 

2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ ดาน
งานวิจัย นวัตกรรม วิธีปฏบิัติท่ีดีสูความ
เปนเลิศในระดับปฐมวัย 

 
 
 
มีงานวิจัย องคความรู นวัตกรรม  
วธีิปฏิบัติที่ดีสูความเปนเลิศที่มีคุณภาพ 

 

 
 
 

100,000 
 

500,000 

 
 
 

100,000 
 

500,000 

 
 
 

100,000 
 

500,000 

 

 

 

 

 

 

 



“เดก็ปฐมวัยทุกคนไดรับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพาอยางเทาเทียม มีพัฒนาการlสมวัยรอบดาน เปนคนดี มีวินัย เปนพ้ืนฐานความเปนพลเมืองคุณภาพ” 

แผนพัฒนาการศกึษาเด็กปฐมวยั จังหวดัพัทลุง  พ.ศ.2562 – 2564 
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ยุทธศาสตรที่ 6  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 

โครงการ วัตถุประสงค ผลผลิตโครงการ 
งบประมาณ (บาท) 

2562 2563 2564 

1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัด
การศึกษาปฐมวัยสูมาตรฐาน 
กิจกรรม 
1.1 ประชุมเชิงปฏบิัติการพัฒนาระบบ

บริหารจัดการศึกษาปฐมวยั 
1.2 เสริมสรางความเขมแข็งของ

เครือขายพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 
 
 
1. เพื่อใหสถานศึกษามีระบบการจัด

การศึกษาปฐมวยัที่มีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อใหสถานศึกษาจัดการศึกษาปฐมวยั  

เกิดประสิทธิผลอยางยั่งยนื  
3. เพ่ือสรางความเขมแข็งของเครือขายใน

การประสานความรวมมือพัฒนาเด็กปฐมวัย

 
 
 
1. สถานศึกษามีระบบการจัดการศกึษา

ปฐมวัยท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. สถานศึกษาจัดการศกึษาปฐมวัย  

เกิดประสิทธิผลอยางยั่งยืน 
3. เครือขายการพัฒนาเด็กปฐมวยัได

ประสานความรวมมือในการพัฒนา
เด็กปฐมวัย 

 
 
 

1,000,000 
 

750,000 

 
 
 

1,000,000 
 

750,000 

 
 
 

1,000,000 
 

750,000 

 
  
 



“เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับบริการการศึกษาอยางเทาเทียม มีพัฒนาการlสมวัยรอบดาน เปนคนดี มีวินัย เปนพื้นฐานความเปนพลเมืองคุณภาพ” 

 
 

แผนพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัย จังหวัดพัทลุง  พ.ศ.2562– 2564 
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 การแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาไปสูการปฏิบัติจําเปนตองใหความสําคัญตอ 
การบริหารจัดการเพื่อใหเกิดการประสานความรวมมือในการแปลงยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการจัดทํา
แผนงานและโครงการไดอยางมีประสิทธิภาพรวมทั้งมีการพัฒนาระบบขอมูลและการติดตามประเมินผล 
การดําเนินงานตามแผนอยางเปนระบบเพ่ือใหเกิดผลในทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมซึ่งไดกําหนด
รายละเอียดดังนี้ 
 

 
 

1. เพื่อเสริมสรางความรูและความเขาใจรวมกันขององคกรที่เก่ียวของในเร่ืองแนวคิดและ
สาระสําคัญ ของยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา 

2. เพื่อปรบักระบวนการและกลไกการบริหารจัดการใหสามารถสนับสนุนการแปลง
แผนพัฒนายุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. เพื่อใหมีการติดตามประเมินผลอยางเปนระบบโดยมีการกําหนดดัชนีชี้วัดเปนเคร่ืองมือ 
 

 
 

1. องคกรที่เก่ียวของประกอบดวยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และภาคสวน
ภายนอกท่ีเก่ียวของมีความรูความเขาใจในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและมีสวนรวมในกระบวนการแปลง
แผนไปสูการปฏิบัติมีกลไกและกระบวนการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพและมีการจัดทํา
แผนงานและโครงการขององคกรที่เก่ียวของในทุกระดับที่สอดคลองกับเปาหมายและตัวชี้วัด 

2. กําหนดเคร่ืองชี้วัดผลสําเร็จของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาไดอยางเปนรูปธรรม 
 

 
 
 เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายดังกลาวจึงวางมาตรการและกําหนดแนวทาง 
การแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผลดังนี้ 

1. เสริมสรางความเขาใจในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาพรอมกําหนดแนวทาง 
ในการบริหารจัดการเพ่ือแปลงแผนไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดความเขาใจรวมกันขององคกรที่เก่ียวของ 
ทั้งภายในและภายนอกใหมีความพรอมและมีสวนรวมในการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรปูธรรม 

1.1. สรางความเขาใจรวมกันเก่ียวกับแนวคิดและสาระสําคัญของแผนและยุทธศาสตร 
การพัฒนาโดยการจัดเวทีสรางความเขาใจในภารกิจเปาหมายและยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ใหกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งสวนกลางและภูมิภาคทุกภาคสวนใหทราบถึงบทบาทความรับผิดชอบของตน 
ที่จะสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรใหเกิดผลในทางปฏิบัติ 

สวนท่ี 6 

การแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

วัตถุประสงค 

เปาหมาย 

แนวทางการดําเนินการ 
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1.2. ผลักดันระบบงบประมาณและการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรใหสอดคลองกับแนวทาง
ของแผนงานและโครงการในแตละยุทธศาสตรโดยเนนผลลัพธของการดําเนินงานเปนหลัก 

1.3. ปรับวิธีการวางแผนเก่ียวกับการศึกษาในสถานศึกษาแตละระดับและการจัดทํา
งบประมาณโดยกําหนดพ้ืนที่เปาหมายรวมกัน (Area /Function / Participation: AFP) ที่เนนการมีสวนรวม 

1.4. สงเสริมใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุมโรงเรียนและโรงเรียนในสังกัดจัดทํา
แผนยุทธศาสตรใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษารวมทั้งสามารถเชื่อมโยงและประเมินผล
งานของหนวยงานตามแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนดไวและนําไปสูการพิจารณาการสนับสนุนทรัพยากรไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

1.5. กําหนดมาตรการในการประชาสัมพันธและสรางบรรยากาศยุทธศาสตรอยางตอเนื่อง
ผานสื่อภายในองคกรผานกิจกรรมตางๆเพื่อกระตุนปลุกเราและขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตรอยาง
ตอเน่ือง 

2. พัฒนากระบวนการจัดทําแผนงาน/โครงการของหนวยงานที่ เกี่ยวของในลักษณะ 
บูรณาการพรอมกับมีการจัดลําดับความสําคัญเพื่อเปนเครื่องมือในการประสานแผนไปสูการปฏิบัติ  

2.1. สนับสนุนการจัดทําแผนงาน/โครงการในลักษณะการบูรณาการและประสานงาน
ระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของทั้งภายในและภาครัฐเอกชนและชุมชนท่ีเก่ียวของกับภารกิจและยุทธศาสตร
การพัฒนาการศึกษา 

2.2. กําหนดข้ันตอนของกระบวนการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการใหชัดเจนมุงเนน 
ที่การสรางกระบวนทัศนคติใหม (Paradigm Shift) แกผูปฏิบัติมีการจัดลําดับความสําคัญของภารกิจ 
และกิจกรรมที่มุงผลสัมฤทธ์ิกับระบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดําเนินงาน 

2.3. การติดตามตรวจสอบผลที่ไดจากการดําเนินงานแผนงาน/โครงการวาสามารถ
ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษารวมท้ังสามารถติดตามและประเมินผลไดอยางเปนรูปธรรม
ทันสมัยดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามประเมินผลรวมทั้งกําหนดดัชนีชี้วัดความสําเร็จของ
แผนงาน/โครงการใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาในแตละยุทธศาสตร 

3.1. ประสานการติดตามประเมินผลและตรวจสอบผลงานใหเปนมาตรฐานเดียวกันและ
เปนเครือขายเชื่อมโยงกันเพื่อนํามาเปนขอมูลในการประสานแผนงาน แผนคน และแผนเงินอยางเปนระบบ 

3.2. สนับสนุนใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของดําเนินการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ 
มีการกําหนดตัวชี้วัดและระบบประเมินผลงานที่เนนผลลัพธของงานเปนหลัก 

3.3. นําผลที่ไดจากการติดตามประเมินผลมาปรับปรุงแนวทางการจัดทําแผนงาน/
โครงการเพ่ือใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

3.4. พัฒนาองคความรูและเสริมสรางความเขาใจเรื่องการติดตามประเมินผลและ 
การกําหนดดัชนีชี้วัดแกหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือสรางทักษะในการติดตามประเมินผลและสามารถนํามาใช
ประโยชนรวมกันอยางเปนรูปธรรม 

3.5. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 
การพัฒนาการศึกษาอยางตอเนื่องและสนับสนุนใหมีการเชื่อมโยงเปนเครือขายเพื่อใชประโยชนรวมกัน 
ในทุกระดับโดยเฉพาะการพัฒนาฐานขอมูลเพื่อประกอบการจัดทําแผนงาน/โครงการและการติดตาม
ประเมินผลและเชื่อมโยงสูการตัดสินใจทางการบรหิาร 
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 4. แนวทางการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษาสูการปฏิบัติและการติดตาม
ประเมินผลในโครงการเรงดวน 
  ในรูปแบบของการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติจะยึดการมุงท่ีผลสัมฤทธ์ิของแผนยุทธศาสตร
เปนสําคัญ (Goal Focus) โดยการนําเปาประสงคมาเปนประเด็นหลักจากนั้นจึงกําหนดระบบวัดผล
ประกอบดวยตัวชี้วัดและคาเปาหมายพรอมกําหนดระบบปฏิบัติการทางยุทธศาสตรซึ่งประกอบดวยกลยุทธ
แผนงานโครงการและผูรับผิดชอบ 
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ภาคผนวก  
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1. เด็กปฐมวัย หมายถึง เด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปีบริบูรณ์ และให้หมายความรวมถึงเด็กทารกใน
ครรภ์มารดาตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงก่อนคลอดด้วย 

2. วัยทารก หมายถึง เด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงสองปี โดยเด็กที่มีช่วงอายุหนึ่งเดือนแรกมักเรียกว่า 
เด็กแรกเกิด 

3. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับบริการการศึกษาอย่างเท่าเทียม หมายถึง เด็กปฐมวัยทุกคนกลุ่มอายุ 0 – 6 ป ี
ของจังหวัดพัทลุง ได้เข้าถึงบริการการศึกษาปฐมวัยอย่างเท่าเทียม 

4. มีพัฒนาการสมวัยรอบด้าน หมายถึง เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน ด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ส่าหรับเด็กอายุต่่ากว่า 3 ปี และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ส่าหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี มีทักษะพ้ืนฐาน 
ด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยี 

5. คุณธรรม หมายถึง การกระท่าหรือการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดผลของการกระท่านั้นๆ ถ้ามีการกระท่า
ที่ดีย่อมก่อให้เกิดผลที่ดี 

6. จริยธรรม หมายถึง การแสดงออกทางร่างกายในลักษณะที่ดีงามถูกต้อง ที่บุคคลพึงกระท่าต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน เพ่ือก่อให้เกิดความสงบสุขและความเจริญก้าวหน้าต่อตนเองและสังคม 

7. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับบริการการศึกษาอย่างเท่าเทียม หมายถึงเด็กปฐมวัยทุกกลุ่มอายุ 0 – 6 ปี 
ของจังหวัดพัทลุง รวมถึงเด็กพิเศษ เด็กด้อยโอกาส และกลุ่มชาติพันธ์ ได้รับบริการการศึกษาอย่างเท่าเทียม 

8. มีพัฒนาการสมวัยรอบด้าน หมายถึง เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการดังนี้ 
8.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พุทธศักราช 2560 (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส่าหรับเด็กอายุต่่ากว่า 3 ปี และหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย ส่าหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี 

8.2 มีทักษะพ้ืนฐานด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยี 
9. เป็นคนดีมีวินัย หมายถึง เด็กปฐมวัยได้รับการปลูกฝังให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ เป็น 

อัตลักษณ์ของเด็กปฐมวัยจังหวัดพัทลุง ดังนี้ 
9.1 เป็นผู้มีวินัยในตนเองสูง 
9.2 เป็นผู้มีสัมมาคารวะ 
9.3 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ 

10. เป็นพ้ืนฐานความเป็นพลเมืองคุณภาพ  หมายถึง เตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยมีคุณลักษณะ
ที่เป็นพ้ืนฐานของพลเมืองดีที่ส่าคัญและจ่าเป็นส่าหรับการอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่น และช่วยจรรโลงให้สังคม
ประเทศชาติและโลกพัฒนาก้าวหน้า มีดังนี้ 

10.1 ต้องเป็นบุคคลที่เคารพกฎหมาย 
10.2 ต้องเป็นบุคคลที่เคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและบุคคลอ่ืน 
10.3 ต้องเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ มีต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน 

ประเทศชาติและสังคมโลก 

ค าอภิธานศัพท ์
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10.4 ต้องเป็นบุคคลที่มีเหตุ ใจกว้าง และรับฟังความคิดเห็นของคนบุคคลอื่นประจ่าวัน 
10.5 ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด่าเนินชีวิตประจ่าวัน 

11. วัยเตาะแตะ หรือ วัยเด็กเล็ก หมายถึง เด็กที่มีช่วงอายุคาบเกี่ยวหนึ่งถึงสามปี 
12. วัยอนุบาล หมายถึง เด็กที่มีอายุสามถึงหกปี 
13. เด็กด้อยโอกาส หมายถึง เด็กที่มีอายุต่่ากว่าสิบแปดปีที่ประสบปัญหาหรือตกอยู่ในภาวะยากล่าบาก 

หรืออยู่ในสถานภาพที่ด้อยกว่าเด็กท่ัวไป จ่าเป็นต้องให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษเพ่ือให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ 
ที่ดีขึ้น มีพัฒนาการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับวัย สามารถบรรลุถึงศักยภาพสูงสุดของตนเองได้  เช่น  
เด็กถูกปล่อยปละละเลย เด็กถูกละเมิดสิทธิ เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสม เด็กพิการทางกาย/ทางจิตใจ เด็กขาด
โอกาส/อยู่ในสภาวะยากล่าบากเข้าไม่ถึงบริการ เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ 

14. เด็กที่มีความต้องการพิเศษ หมายถึง เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสติปัญญา (เด็กที่มี
ความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การสื่อสาร ทางร่างกายและการเคลื่อนไหว ทางอารมณ์และพฤติกรรม
ทางสติปัญญา ทางการเรียนรู้ พฤติกรรมและอารมณ์ เด็กออทิสติก และเด็กที่มีความพิการซ้่าซ้อน เด็กที่มีความ
เป็นเลิศทางสติปัญญา) ซึ่งต้องได้รับการส่งเสริมพัฒนา และฟ้ืนฟูเป็นพิเศษ (แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาต ิพ.ศ. 2555 – 2559) 

15. พ ่อ แม่ หมายถึง ผู้ให้ก่าเนิดและมีหน้าที่โดยตรงในการเลี้ยงดู ปกป้อง คุ้มครองและสร้างการมี
ส่วนร่วมให้เด็กมีโอกาสพัฒนาตนเต็มตามศักยภาพ ทั้งนี้ รวมถึงพ่อแม่ทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย ที่มาจาก
กลุ่มยากจน ด้อยการศึกษา แรงงานต่างด้าว อยู่ในสภาวะยากล่าบาก อยู่ในทัณฑสถาน อยู่ ในกลุ่มเสี่ยง  
มีสภาวะจิตใจบกพร่อง เป็นต้น 

16. ผู้ปกครอง หมายถึง ผู้ที่ให้การดูแล อุปการะเลี้ยงดู และอบรมสั่งสอนเด็ก ได้แก่ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา 
ยาย พ่ี หรือ ญาต ิ

17. เป็นคนดีมีวินัย หมายถึง เด็กปฐมวัยได้รับการปลูกฝังให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ เป็น 
อัตลักษณ์ของเด็กปฐมวัยจังหวัดพัทลุง ดังนี้ 

17.1 เป็นผู้มีวินัยในตนเองสูง 
17.2 เป็นผู้มีสัมมาคารวะ 
17.3 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์ 

18.  ความเป็นพลเมืองคุณภาพ  หมายถึง คุณลักษณะของพลเมืองดีที่ส่าคัญและจ่าเป็นส่าหรับ 
การอยู่ร่วมกันอย่างราบรื่น และช่วยจรรโลงให้สังคมประเทศชาติและโลกพัฒนาก้าวหน้า มีดังนี้ 

18.1 ต้องเป็นบุคคลที่เคารพกฎหมาย 
18.2 ต้องเป็นบุคคลที่เคารพสิทธิและเสรีภาพของตนเองและบุคคลอ่ืน 
18.3 ต้องเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ มีต่อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน 

ประเทศชาติและสังคมโลก 
18.4 ต้องเป็นบุคคลที่มีเหตุ ใจกว้าง และรับฟังความคิดเห็นของคนบุคคลอื่นประจ่าวัน 
18.5 ต้องเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการด่าเนินชีวิตประจ่าวัน 

19. บทบาทของผู้ปกครอง หมายถึง การประพฤติปฏิบัติด้วยวาจา และการกระท่าของบิดา มารดา 
และบุคคลที่เลี้ยงดูต่อเด็ก ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม 

20. การส่งเสริม หมายถึง การเกื้อหนุน ช่วยเหลือสนับสนุนให้เด็กดีขึ้น 



1 นายพัฒนา  ชมเชย ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

2 นายประกอบ  ทองดํา ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน สพป.พัทลุง เขต 1

3 นายสมชาย  มณีรัตน ผูอํานวยการโรงเรียนวัดรมเมือง

4 นายกฤษฎา  แดงมา ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลปาพะยอม

5 นายสําเริง  เจยชุม ผูอํานวยการกลุมพัฒนาการศึกษา ศธจ.พัทลุง

6 นายเจริญ  ชูภักดี ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน ศธจ.พัทลุง

7 นางสิญจนา  ไหมออน ผูอํานวยการกลุมสงเสรมิการศึกษาเอกชน ศธจ.พัทลุง

8 นางสุมาลี  แววจะบก ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ ศธจ.พัทลุง

9 นางสาวจรวย  หนูแดง ผูอํานวยการหนวยตรวจสอบภายใน ศธจ.พัทลุง

10 นางสาวจารุวรรณ  ชูขาว ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศธจ.พัทลุง

11 นางดวงขวัญ  สุพรรณชนะบุรี ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล ศธจ.พัทลุง

12 นางอุไรวรรณ  วิชัยกุล ผูอํานวยการกลุมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ศธจ.พัทลุง

13 นายชื่น  ฤทธิวงศ ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลชางนอย

14 นายสมนึก  ออนคง ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเขาแดง

15 นางอัมพิกา  อักษรสวาง ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหัวหมอน

16 นางภัทราพร  หนูปกขิณ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเขาปาเจ

17 นายธวัช  รัตนพันธ ผูอํานวยการโรงเรียนวัดแหลมโตนด

18 นายอุเทน  สามัคคี ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน

19 นายสมพร  จํานง ค ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลปากพะยูน

20 นายอํานวย  พรายอินทร ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลปาบอน

21 นายสมเดช  ฤทธิ์คง ผูอํานวยการโรงเรียนบานควนดินแดง

22 นายปองคุณ  สังขมณีวงศ ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง

23 นางนันทา  ณ นคร รองผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา

24 นายวีระพงค  คงประสิทธิ์ นักบริหารงานการศึกษา โรงเรียนอนุบาลราชพฤกษ

25 นางจิราภรณ  ชูชอ ครู โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง

26 นางอําไพ  กรุงภักดี ครู โรงเรียนวัดหรังแคบ

27 นางจิตรดา  ทิพยนุย ครู โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง

28 นางสาวอัจฉรา  ดํารัส ครู โรงเรียนอนุบาลพัทลุง

29 นางนิตยา  ไขแกว ครู โรงเรียนอนุบาลเรวดีศึกษา

30 นางสาวณปภัช  สาระอาภรณ ครู โรงเรียนอนุบาลบางแกว

คณะผูจัดทํา



คณะผูจัดทํา

31 นายชัยวัฒน  อินนิล ครู โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง

32 นางอารีวัล  หะยีสามะ ครู ศูนยพัฒนาเดก็เล็กบานคลองหวะหลงั

33 นางอุษา  ทองรักษ ครู ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแมขรี

34 นางวรรณ  นุยเกลี้ยง ครู ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานควนปอม

35 นางสาวเยาวลักษณ  เพชรรังสี ครูอัตราจาง ศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดพัทลุง

36 นางกมลทิพย  บุญคง นักวิชาการศาสนา สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง

37 นางปยภัค  สุดอักษร นักสังคมสงเคราะห สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

38 นางสาวศุภิกา  รัตนบุรี เจาพนักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดพัทลุง

39 นางเอราวัณ  สังเกต นักวิชาการศึกษา อบต.ชะมวง

40 นางมานิตา  เสรีประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง

41 นางกฤติยา  พุทธานุวัติกุล พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลศรีนครินทร

42 นางชุติวรรณ  ดวงขวัญ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลปาพะยอม

43 นางจินตนา  สวัสดิโรจน พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ โรงพยาบาลปาบอน

44 นางสุภัญญา  อักษรชู ผูแทนภาคประชาชน

45 นางสาวสุธีรา  นุยจันทร ผูแทนภาคประชาชน

46 นางสาวจรรยา  คลิ้งสุขคลาย นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ ศธจ.พัทลุง

47 นางโศภิษฐ  อินทรักษา นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ ศธจ.พัทลุง

48 นางสาวชุตนิันท  มาสวัสด์ิ นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ ศธจ.พัทลุง

49 นางสาวลําเฑียร  ชนะสุวรรณ ศึกษานิเทศกฃํานาญการ ศธจ.พัทลุง

50 นางประไพพรรณ  เกษมสัตย นักวิชาการศึกษาชํานาญการ ศธจ.พัทลุง

51 นางเอื้อมพร  สุคนธมัท นักวิชาการศึกษาชํานาญการ ศธจ.พัทลุง

52 นางโสพิตตา  แกววิชิต นักวิชาการศึกษาชํานาญการ ศธจ.พัทลุง

53 นายทีปวิทย  ศรีอินทร นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ศธจ.พัทลุง

54 นางกัญฐิกาญจน  ชายแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ ศธจ.พัทลุง

55 นางขวัญนภา  วรพรรณ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ศธจ.พัทลุง

56 นางสาวกัญญาภัทร  เรืองหยู นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน ศธจ.พัทลุง

57 นางจีรนันท  มีฉิม เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน ศธจ.พัทลุง

58 นางปรัชญานี  วีระวรรณ เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ศธจ.พัทลุง

59 นางสาวกัลยาณี  เกื้อเสง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ศธจ.พัทลุง
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