สําหรับสํานักงานศึกษาธิการภาค

แบบติดตามการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1 – 3)

1. หนวยงาน : สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด..................................................................................................................
2. ชื่อโครงการ................................................................................................................................................................
ระยะเวลาดําเนินการ................................................................................งบประมาณ.....................................บาท
3. วัตถุประสงคการติดตาม
3.1 เพื่อติดตามการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ตัวชี้วัด และเปาหมายของโครงการฯ
เปนการติดตามการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดวามีการกําหนดเปาหมาย วิธีการดําเนินงาน
สอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการฯ หรือไม
ประเด็น

กลุมเปาหมาย/
จํานวน

วิธีการดําเนินงาน

1. การสรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับแนวนโยบาย ทิศทาง
และเปาหมายของการจัด
การศึกษาปฐมวัย

- ระบุกลุมเปาหมาย
เชน ผูบริหาร ครู
มูลนิธิฯ
และจํานวน
กลุมเปาหมาย

- ระบุวิธีการ เชน การอบรม
ประชุม สัมมนา และขั้นตอนที่ใช
ในการสรางความรูความเขาใจ
(พอสังเขป)
- ระบุเนื้อหาสาระสําคัญ
ของการสรางความรูความเขาใจ
เชน นโยบาย แผน หลักสูตร

2. การบูรณาการการทํางาน
รวมกันระหวางหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในการขับเคลื่อน
นโยบาย ยุทธศาสตร
การจัดการศึกษาปฐมวัย
ไปสูการปฏิบตั ิในระดับพื้นที่
ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน

- ระบุหนวยงาน
กลุมเปาหมาย
และจํานวน

- ระบุวิธีการที่ใช
ในการจัดทําแผนฯ
เชน การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
การระดมความคิดเห็น

3. การรวบรวมองคความรู
ผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบ
หรือแนวทางการดําเนินงาน
การสงเสริม การดูแล และ
พัฒนาการจัดการศึกษา
เด็กปฐมวัยที่มคี ุณภาพ

- ระบุประเภท
องคความรู
ผลงานวิจัยฯ
และจํานวน

- ระบุวิธีการที่ใชในการรวบรวม
องคความรู ผลงานวิจัย เชน
การจัดประกวดผลงาน
จัดประชุมวิชาการ เวทีเสวนา
ทางวิชาการ

ผลที่ไดรบั
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3.2 เพื่ อ ติ ด ตามการดํ า เนิ น งานตามขอบเขตและแนวปฏิ บั ติ ภ ายใต โ ครงการส ง เสริ ม และพั ฒ นาการจั ด
การศึกษาเด็กปฐมวัยฯ
เปนการติดตามการดําเนินงานของสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดวาไดดําเนินการตามแผนงานที่กําหนดไวหรือไม
(ในชอง “ดําเนินการ” ใหใสเครื่องหมาย  ในชองที่มีการดําเนินการหรือไมมีการดําเนินการ ทั้งนี้ หากมีการดําเนินการ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว ใหระบุในขอ “อื่นๆ” พรอมเหตุผลหรือแนวทาง/วิธีการที่ใชในการดําเนินการแทน)
กิจกรรม

การดําเนินการ
มี

ไมมี

หลักฐาน/เอกสารในการดําเนินงาน

1. ขั้นเตรียมการ
1.1 การจัดทําปฏิทินการดําเนินงาน
1.2 การจัดทําโครงการและแผนการดําเนินโครงการ
1.3 แตงตั้งคณะทํางานดําเนินโครงการสงเสริม
และพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3)
ของจังหวัด
1.4 อื่นๆ (การดําเนินการอื่นๆ นอกเหนือจาก
ที่กําหนดไว โปรดระบุ....................................................)

- ระบุเหตุผลหรือแนวทาง/วิธีการที่ใชในการ
ดําเนินการแทน

2. ขั้นปฏิบัติการ
2.1 การจัดทําขอมูลสารสนเทศ (ระดับปฐมวัย)
และการจัดทําแผนที่ตั้งสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย (School map) ระดับจังหวัด
1) แตงตั้งคณะทํางาน
2) ประสานการจัดเก็บขอมูลกับหนวยงาน
ที่รับผิดชอบดูแลหรือจัดการศึกษาระดับปฐมวัยในจังหวัด
3) ดําเนินการจัดเก็บ รวบรวม ประมวลผล
ขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาฯ ตามรายการขอมูลและ
รูปแบบขอมูลตามแบบรายการขอมูลและมาตรฐานขอมูล
ที่คณะกรรมการบริหารขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา
กําหนด
4) จัดทําฐานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาฯ
เผยแพรผานเว็บไซตสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด
5) วิเคราะหขอมูลสารสนเทศเพื่อจัดทําสถิติ
การศึกษาระดับปฐมวัย ระดับจังหวัด
6) จัดทําแผนที่ตั้งสถานศึกษาปฐมวัย
(School map) ระดับจังหวัด
7) นําเสนอขอมูล/สารสนเทศดานการศึกษา
สถิติการศึกษา แผนที่ตั้งสถานศึกษาระดับปฐมวัย
ตอผูบริหาร และหนวยงานที่เกี่ยวของ
8) อื่นๆ (การดําเนินการอืน่ ๆ นอกเหนือจาก
ที่กําหนดไว โปรดระบุ....................................................)
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สนย.สป.)
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กิจกรรม

การดําเนินการ
มี

ไมมี

หลักฐาน/เอกสารในการดําเนินงาน

2.2 การจัด ทําแผนยุ ทธศาสตรการพัฒ นาการศึ กษา
ปฐมวัยเชิงบูรณาการระดับจังหวัด (พ.ศ.2561-2564)
1) แตงตั้งคณะทํางาน
2) วิเคราะห สังเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาปฐมวัยในพื้นที่ (SWOT) เพื่อรวบรวม
สภาพปญหา และกําหนดแนวทาง เปาหมายการพัฒนา
3) ประชุมปฏิบัติการคณะทํางาน
จัดทําแผนยุทธศาสตรฯ
4) นําเสนอคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
(กศจ.) พิจารณาใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรฯ
5) เผยแพรแผนยุทธศาสตรฯ ใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของทราบ และนําไปใชเปนกรอบแนวทาง
การดําเนินงาน
6) นิเทศ ติดตาม และสรุปรายงานผล
การดําเนินงาน
7) เผยแพรผลการนิเทศและสรุปรายงานผล
ใหหนวยงานที่เกี่ยวของทราบและนําไปใช
เปนกรอบแนวทางการดําเนินงาน
8) อื่นๆ (การดําเนินการอืน่ ๆ นอกเหนือจาก
ที่กําหนดไว โปรดระบุ....................................................)
2.3 การสรางความรับรูความเขาใจเกี่ยวกับ
แนวนโยบาย ทิศทาง และเปาหมายของการจัดการศึกษา
ปฐมวัยใหกับผูบริหาร ครู และบุคลากรของทุกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของในระดับจังหวัด
1) แตงตั้งคณะทํางานดําเนินงาน
2) กําหนดกรอบแนวทางและกลุม เปาหมาย
3) ดําเนินกิจกรรมการสรางความรับรูความเขาใจ
4) สรุปผลการดําเนินงาน และประเด็นสําคัญ
หรือองคความรูที่ได
5) อื่นๆ (การดําเนินการอืน่ ๆ นอกเหนือจาก
ที่กําหนดไว โปรดระบุ....................................................)

3. ขั้นรายงานผล
3.1 การรายงานผลการดําเนินงานและผลการใชจาย
งบประมาณ
1) มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
เปนรายไตรมาส
2) มีการจัดทํารายงานผลการใชจายงบประมาณ
เปนรายไตรมาส
3) อื่นๆ (การดําเนินงานอืน่ ๆ)
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สนย.สป.)
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กิจกรรม

การดําเนินการ
มี

ไมมี

หลักฐาน/เอกสารในการดําเนินงาน

3.2 การจัดสงรายงานผลการดําเนินงานและ
ผลการใชจายงบประมาณ
1) จัดสงผลการดําเนินงานให ศธภ. และ สป.
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
2) จัดสงรายงานผลการใชจายงบประมาณ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
3) อื่นๆ

4. จุดเดน จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง และปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
1) จุดเดน......................................................................................................................................................................
….............................................................................................................................................................................
2) จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง.........................................................................................................................................
….............................................................................................................................................................................
3) ปญหาอุปสรรค........................................................................................................................................................
….............................................................................................................................................................................
5. ขอเสนอแนะ
1) ขอเสนอแนะดานการปฏิบัติงาน.............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
2) ขอเสนอแนะดานนโยบาย........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
3) ขอเสนอแนะดานอื่นๆ..........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
* ขอความกรุณาใหขอเสนอแนะอื่นๆ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนางานตอไปดวย จะขอบคุณมาก

ผูรายงานขอมูล
ลงชื่อ ...............................................................
(.........................................................)
ตําแหนง ........................................................
โทรศัพท ........................................................
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สนย.สป.)

