
การประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตาม MOU 4 กระทรวง ครั้งที่ 1/2564  
วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว ชั้น ๒ อาคารดรุณวิถี 
ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี 

************************* 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์   ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก  

      เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
2. นางสาวพรปวีณ ์อุไรสวัสดิ์  ผู้อ านวยการกลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน  
  และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

3. นายพลวัฒน์ การุญภาสกร  ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

4. นางประภาภรณ์ จังพานิช   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ 
ส านักส่งเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

5. นางสาวมิณฑิชา เดชเกตุ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
ส านักบูรณาการกิจการการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

6. นางสาวนภศร เรืองเรนทร์   นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 
กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว  
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

7. นางสาวอรอุมา ปักเข็ม   นักพัฒนาสังคมช านาญการ 
กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

8. นางสาวเขมิกา ฉัตรก้องภพ  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 

9. นางจรูญทรัพย์ กัญญาลักษณ์  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข 

10. นางผ่องพรรณ ศิลาเพชรจรัส  นักพัฒนาสังคมช านาญการพิเศษ 
      กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน  
      และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

11. นางสาวนงลักษณ์ เจริญศิลปี  พ่ีเลี้ยง 
      กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน  
       และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

12. นางสาวศิริพร สว่างโลก   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
     กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน  
       และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

13. เจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน จ านวน 3 คน 
 

/เริ่มประชุมเวลา... 
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เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๐๐ น. 

 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
    - ไม่มี - 

มติ   ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา 
    นางสาวพรปวีณ์ อุไรสวัสดิ์ ผู้อ านวยการกลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย กองส่งเสริม 
การพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน  ได้กล่าวถึงสรุป 
ผลการประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตาม MOU 4 กระทรวง ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันศุกร์ที่  
25 ธันวาคม 2563 ถึงรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) การมอบนโยบาย 
การขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การปฏิบัติ ภายใต้กรอบการบูรณาการความร่วมมือกลุ่มเด็กปฐมวัย  
4 กระทรวง ปี 2564 และมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขจัดท าเนื้อหาสรุปผลการด าเนินงานตามกรอบ
การบูรณาการความร่วมมือกลุ่มเด็กปฐมวัย 4 กระทรวง (ปี 2560 – 2563) และทุกหน่วยงานจัดท าเนื้อหา
การมอบนโยบาย และขอให้ผู้แทนน าเสนอตามระเบยีบวาระ ดังนี้ 

๑. สรุปผลการด าเนินงานตามกรอบการบูรณาการความร่วมมือกลุ่มเด็กปฐมวัย  
๔ กระทรวง (ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) 
โดย  กระทรวงสาธารณสุข 

 นางประภาภรณ์ จั งพานิช นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  
ส านักส่งเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข น าเรียนต่อที่ประชุมเกี่ยวกับประเด็นที่ต้องการน าเสนอ 
ในการสรุปผลการด าเนินงานตามกรอบการบูรณาการความร่วมมือกลุ่มเด็กปฐมวัย ๔ กระทรวง ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ 
เพ่ือหารือเพ่ิมเติม โดยเสนอว่า เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับยังไม่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งการมอบนโยบาย  
จึงต้องการให้มีความครบถ้วน กระชับ ชัดเจน โดยตั้งประเด็นการน าเสนอไว้ คือ เริ่มจากการน าเสนอ 
ความเป็นมาของการด าเนินงานตามกรอบการบูรณาการความร่วมมือกลุ่มเด็กปฐมวัย ๔ กระทรวง  
ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ และตามด้วยผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ ของแต่ละตัวชี้วัด ทั้งนี้ ควรน าเสนอ
ข้อค้นพบของแต่ละตัวชี้วัดด้วยหรือไม่ เนื่องจากการด าเนินงานภายหลังมีผลการด าเนินงานมากขึ้น แต่ยังคง 
ไม่สามารถท างานเชิงบูรณาการร่วมกันได้เท่าที่ควร เพราะแต่ละตัวชี้วัดมีข้อจ ากัดและไม่ได้สะท้อนผลตามกรอบ
การบูรณาการความร่วมมือกลุ่มเด็กปฐมวัย ๔ กระทรวง อย่างชัดเจน จึงเสนอที่ประชุมให้ร่วมกันพิจารณา 

มติ   ที่ประชุมมีมติให้น าเสนอประเด็นในการสรุปผลการด าเนินงานตามกรอบการบูรณาการ 
    ความร่วมมือกลุ่มเด็กปฐมวัย ๔ กระทรวง (ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓) ดังนี้ 

1) ความเป็นมา  
2) ผลการด าเนินงาน ปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓ (ตอบตามแต่ละตัวชี้วัด) 
3) ข้อเสนอแนะ/ข้อค้นพบ (ภาพรวม) 
4) ข้อจ ากัดตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุ 

 

/2. เนื้อหา/เอกสาร... 
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๒. เนื้อหา/เอกสารการมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
สู่การปฏิบัติ ภายใต้กรอบการบูรณาการความร่วมมือกลุ่มเด็กปฐมวัย  
4 กระทรวง ปี 2564 ในประเด็น ดังนี้ 
2.1 นโยบาย/ภารกิจของหน่วยงานแต่ละกระทรวงในการพัฒนาเด็ก 
2.2 การขับเคลื่อนงาน 

     1) ขับเคลื่อนตามภารกิจหน่วยงาน 
      - แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ 
     2) ขับเคลื่อนตาม MOU (ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ) ในปี 2563 ที่ผ่านมา  
        และในปี 2564 
       - แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/วิธีการด าเนินการ 

1. กระทรวงสาธารณสุข 
นางประภาภรณ์ จั งพานิช นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  

ส านักส่งเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข น าเสนอโครงการที่กระทรวงสาธารณสุขด าเนินการ ได้แก่ บทบาทหน้าที่
ของกรมอนามัย การขับเคลื่อนการด าเนิน ปี 2564 “เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพมากข้ึน”โครงการวิวาห์สร้างชาติ พัฒนาการการเจริญเติบโตตาม พ.ร.บ.นมผง การบูรณาการ
ภาคีเครือข่าย การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การสื่อสาร/การขับเคลื่อนด้านสังคม การบริการที่มีคุณภาพ เป็นต้น 

2. กระทรวงมหาดไทย 
นายพลวัฒน์ การุญภาสกร ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้น าเสนอนโยบาย/ภารกิจของกระทรวงมหาดไทย 
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เข้ารับ
การศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คือ 1) ด้านการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  
2) ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 3) ด้านวัสดุ อุปกรณ์และอาคารสถานที่  4) ด้านงบประมาณ  
ส่วนการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยของกระทรวงมหาดไทย ได้น าเสนอการขับเคลื่อนตามภารกิจ
หน่วยงานในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการขับเคลื่อนตามบันทึกข้อตกลง  
ความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัย) โดยมีตัวชีวิตเป้าหมาย
ในการขับเคลื่อนระยะ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2560 – 2564 จ านวน 6 ตัวชี้วัด กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงาน
หลักในการรับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 4 ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นและชุมชนเข้มแข็ง ร้อยละ 70 ครอบครัวและชุมชน
มีความเข้มแข็งขึ้น 

3. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
นางผ่องพรรณ ศิลาเพชรจรัส นักพัฒนาสังคมช านาญการพิเศษ กรมกิจการเด็ก

และเยาวชน กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ ได้น าเสนอนโยบาย/ภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ใน
การพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยมี 2 ส่วนที่รับผิดชอบ คือ ส่วนที่ 1กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีภารกิจในการส่งเสริม 
พัฒนา และติดตามประเมินผลการด าเนินงานของกลไกการพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกระดับ พัฒนามาตรฐาน
สถานศึกษาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และก ากับดูแลคุณภาพการให้บริการของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นต้น  
และส่วนที่ 2 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ด าเนินงานด้านครอบครัวเกี่ยวกับประเด็นเด็ กปฐมวัย  
ในการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่พ่อ แม่ ผู้ปกครอง จะด าเนินกิจกรรมผ่านกลไกในระดับพ้ืนที่ เป็นต้น  
 

/โดยกระทรวง... 
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โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีภารกิจตามกรอบบูรณาการความร่วมมือกลุ่มเด็กปฐมวัย 
4 กระทรวง จ านวน 2 ตัวชี้วัด คือ  ตัวชี้วัดที่  4 ร้อยละ 70 ครอบครัวอบอุ่นและชุมชนเข้มแข็ง  
โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และตัวชี้วัดที่ 5 พัฒนาศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลคุณภาพ 
โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ส่วนการขับเคลื่อนตามภารกิจของหน่วยงาน ได้แก่ โครงการส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด การจัดสวัสดิการส าหรับเด็ก
ในสถานรองรับ และการขับเคลื่อนตามกรอบการบูรณาการความร่วมมือกลุ่มเด็กปฐมวัย 4 กระทรวง (MOU) 
ปี 2563 – 2564  

4. กระทรวงศึกษาธิการ 
นางสาวมิณฑิชา เดชเกตุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักบูรณาการ

กิจการการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้น าเสนอนโยบายตามภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ การพัฒนา 
เด็กปฐมวัย แผนปฏิบัติการจัดการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย ส่วนการขับเคลื่อน 
ตามภารกิจของหน่วยงาน แบ่งออกเป็น 3 ส านัก คือ 1) ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2) ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ 3) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และการขับเคลื่อนตามกรอบ
การบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัย)  กระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบ 
ตัวชี้วัดที่ 6 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าประถมศึกษา ค่าเป้าหมาย คือ เด็กผ่านการประเมินความพร้อมก่อนเข้า
ประถมศึกษา ร้อยละ 70 ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปี 2560 โดยหลั กสูตรประเมิน 
ตามคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของเด็ก 4 ด้าน ได้แก่  ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา  
ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ขอความอนุเคราะห์ศึกษาธิการจังหวัดหรือผู้แทนในฐานะคณะอนุกรรมการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัด  
การรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด และการบันทึกข้อมูลลงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ โดยประสานกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ข้อเสนอแนะ 
ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะ เห็นควรเพิ่มนโยบายที่เก่ียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ทั้งหมดให้พ้ืนทีด่้วย เพ่ือให้พ้ืนที่เห็นภาพงานทั้งหมดของแต่ละหน่วยงานนอกเหนือจากนโยบายเชิงบูรณาการ 

3. สื่อประกอบการมอบนโยบาย (วีดิทัศน์/รูปภาพ infographic/Power Point) 
 นายพลวัฒน์ การุญภาสกร ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้น าเสนอสื่อประกอบการมอบนโยบายในรูปแบบ 
Power Point จึงท าให้ผู้ เข้าร่วมประชุมเห็นควรน าเสนอสื่อการมอบนโยบายในรูปแบบ  Power Point  
โดยใช้ฐานรูปแบบ (Platform) ในการท า Power Point ให้เป็นแนวทางเดียวกัน และให้มีเครื่องหมายประจ า
แต่ละกระทรวง โดยวางอยู่ด้านบนหน้าแรกของ Power Point 

มติ   ที่ประชุมมีมต ิดังนี้ 
1. ส่งเนื้อหา/เอกสารการมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

สู่การปฏิบัติ  ภายใต้กรอบการบูรณาการความร่วมมือกลุ่มเด็กปฐมวัย  
4 กระทรวง ปี 2564 และสื่อประกอบการมอบนโยบาย (วีดิทัศน์/รูปภาพ 
infographic/Power Point) ที่ปรับแก้ไขแล้วเรียบร้อย ให้กรมกิจการเด็ก 
และเยาวชน ภายในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 เพ่ือรวบรวมผลิตเอกสาร 

/2. สื่อประกอบ... 
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2. สื่อประกอบการมอบนโยบาย ให้น าเสนอในรูปแบบ Power Point และใช้ 
ฐานรูปแบบ (Platform) ในการท า Power Point ของกระทรวงมหาดไทย 
และกระทรวงสาธารณสุข และให้มี เครื่องหมายประจ าแต่ละกระทรวง  
โดยวางอยู่ด้านบนหน้าแรกของ Power Point 

3. ก าหนดการประชุมหารือเก่ียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตาม MOU 4 กระทรวง 
ครั้งที่ 2/2564 เพ่ือพิจารณาเอกสารประกอบการประชุมและสื่อประกอบ 
การมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การปฏิบัติ ภายใต้ 
กรอบการบูรณาการความร่วมมือกลุ่มเด็กปฐมวัย 4 กระทรวง อีกครั้ง ในวันพุธที ่
20 มกราคม 2564 เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ อาคารดรุณวิถี ภายใน 
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

- ไม่มี -  

เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๐๐ น.  
 
 
 
  นางผ่องพรรณ  ศิลาเพชรจรัส 
 นักพัฒนาสังคมช านาญการพิเศษ 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
 นางสาวพรปวีณ์  อุไรสวัสดิ์ 
 ผู้อ านวยการกลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


