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สรุปผลการประชุมหารือรูปแบบการจัดประชุมการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การปฏิบัติ
ภายใต้กรอบการบูรณาการความร่วมมือกลุ่มเด็กปฐมวัย 4 กระทรวง
วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมกองพัฒนาสังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ตึกชัยสมรภูมิ
ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
*****************************
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางณิชาพัชฌ์ เพ็ชรพันธุ์
2. นางสาวพรปวีณ์ อุไรสวัสดิ์
3. นางผ่องพรรณ ศิลาเพชรจรัส
4. นางอ้อยทิพย์ โต๊ะหมัดและ
5. นางสาวนภศร เรืองเรนทร์
6. นางสาวมิณฑิชา เดชเกตุ
7. นายพลวัฒน์ การุณภาสกร
8. เจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน

ผู้ อ านวยการกองส่ ง เสริม การพั ฒ นาและสวั ส ดิ การเด็ ก
เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ผู้อานวยการกลุ่มการพัฒนาเด็กปฐมวัย
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
นักพัฒนาสังคมชานาญการพิเศษ
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
นักพัฒนาสังคมชานาญการพิเศษ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักบูรณาการกิจการการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
จานวน 3 คน

มติที่ประชุม
1. ปรั บ รู ป แบบการประชุ ม ฯ จากการประชุ ม ขั บเคลื่ อ นการพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ยสู่ ก ารปฏิ บัติ ภายใต้
กรอบการบูรณาการความร่วมมือกลุ่มเด็กปฐมวัย 4 กระทรวง เป็นการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ
(Video Conference) ร่วมกันทั้ง 4 กระทรวง แทน
2. กาหนดให้ผู้มอบนโยบายของหน่วยงาน คือ ปลัดกระทรวงหรือผู้แทน
3. กาหนดวัน จั ดประชุม “การประชุมทางไกลผ่ านจอภาพ (Video Conference) การมอบนโยบาย
การขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การปฏิบัติ ภายใต้กรอบการบูรณาการความร่วมมือกลุ่มเด็กปฐมวัย
4 กระทรวง ปี 2564” ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
4. สถานที่ประชุม Video Conference ได้แก่ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน และห้องประชุม
ศูนย์ปฏิบัติการสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 76 จังหวัด
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5. ผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ที่เป็นอนุกรรมการและเลขานุการร่วม ในคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัด ได้แก่ สานักงานศึกษาธิการจังหวัด สานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่ น คงของมนุ ษย์ จั งหวั ด ส านักงานส่ งเสริม การปกครองท้องถิ่นจั งหวัด และส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด จานวน 76 จังหวัด จังหวัดละ 4 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสานักงาน
พั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด 76 จั ง หวั ด และเจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ ป็ น อนุ ก รรมการ
และเลขานุการ ในคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สานักการแพทย์
ส านั ก การศึ ก ษา ส านั ก พั ฒ นาสั ง คม ส านั ก อนามั ย และผู้ อ านวยการส านั ก งานการสงเคราะห์
และสวัสดิการสังคม จานวน 5 คน ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน รวมทั้งสิ้น 309 คน
6. เนื้อหาการมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การปฏิบัติ ภายใต้กรอบการบูรณาการ
ความร่วมมือกลุ่มเด็กปฐมวัย 4 กระทรวง ปี 2564 มีประเด็น ดังนี้
6.1 นโยบาย/ภารกิจของหน่วยงานในการพัฒนาเด็กตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562
6.2 การขับเคลื่อน
6.2.1 ขับเคลื่อนตามภารกิจหน่วยงาน
- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/วิธีการดาเนินการ
6.2.2 ขับเคลื่อนตาม MOU (ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ) ในปี 2563 ที่ผ่านมา และในปี 2564
- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/วิธีการดาเนินการ
6.3 สื่อประกอบการมอบนโยบาย (วิดิทัศน์/รูปภาพ infographic/Power Point)
7. เอกสาร/เนื้อหาการมอบนโยบายฯ ดย. ผลิตเป็นเล่ม จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม
8. เนื้อหาการมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การปฏิบัติ ภายใต้กรอบการบูรณาการ
ความร่วมมือกลุ่มเด็กปฐมวัย 4 กระทรวง ปี 2564 ส่ง ดย. ทางกลุ่มไลน์ ภายในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564
ตามหัวข้อที่กาหนด (ที่แนบ)
9. กาหนดการประชุมฯ เพื่อพิจารณาเอกสารประกอบการประชุมและสื่ อประกอบการมอบนโยบาย
การขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การปฏิบัติ ภายใต้กรอบการบูรณาการความร่วมมือกลุ่มเด็กปฐมวัย
4 กระทรวง อีกครั้ง ในวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารดรุณวิถี
ภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
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หัวข้อที่กาหนด (ที่แนบ)
1. นโยบาย/ภารกิจ ของ (สธ. ศธ. มท. พม.) การพัฒนาเด็กปฐมวัย

2. การขับเคลื่อน
2.1 ขับเคลื่อนตามภารกิจหน่วยงาน
- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/วิธีการดาเนินการ

2.2 ขับเคลื่อนตาม MOU (ตัวชี้วัดที่รับผิดชอบ)
- แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/วิธีการดาเนินการ

3. สื่อประกอบการมอบนโยบาย (วิดิทัศน์/รูปภาพ infographic/ Power Point)
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(ร่าง) กาหนดการ
การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)
การมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การปฏิบัติ
ภายใต้กรอบการบูรณาการความร่วมมือกลุ่มเด็กปฐมวัย 4 กระทรวง ปี 2564
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน
และห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 76 จังหวัด
*****************************
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
09.00 – 09.30 น.
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)
โดย นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน
09.30 – 10.00 น.

สรุปผลการดาเนินงานตามกรอบการบูรณาการความร่วมมือกลุ่มเด็กปฐมวัย 4 กระทรวง
(ปี 2560 – 2563)
โดย กระทรวงสาธารณสุข

10.00 – 12.00 น.

การมอบนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัยภายใต้กรอบการบูรณาการ
ความร่วมมือกลุ่มเด็กปฐมวัย 4 กระทรวง ปี 2564
โดย 1) ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข
2) ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
3) ผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
4) ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ
*****************************

