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ค ำน ำ 
  
 คู่มือการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น เวทีสานพลัง 
สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการฝึกอบรม โดยมีเป้าหมายเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการดูแลเด็กปฐมวัย ได้แก่ ผู้บริหาร อปท. บุคลากร อปท. 
โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้อง ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) แกนน าศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
(ศพค.) บุคลากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ในการท าความเข้าใจแนวคิดหลักการ 
วิธีการท างาน และแนวทางการออกแบบงานและกิจกรรมเพื่อพัฒนาการดูแลเด็กปฐมวัยในพื้นที่ ที่
สอดคล้องกับบริบท ปัญหาและความต้องการการดูแลของเด็กปฐมวัยและครอบครัว ประกอบด้วย ๕ 
ปฏิบัติการ ได้แก่ ปฏิบัติกำรที่ ๑ แนวทางการพัฒนางานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  ปฏิบัติกำรที่ ๒ 
แนวทางการพัฒนางานของศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.) และผู้น าชุมชน (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) ปฏิบัติกำรที่ 
๓ แนวทางการพัฒนางานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.)  และอาสาสมัครสาธารณสุข            
(อสม.) ปฏิบัติกำรที่ ๔ แนวทางการพัฒนางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และทุนทางสังคมใน
พื้นที่ ปฏิบัติกำรที่ ๕ จัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่นและ
น าใช้ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 เมื่อผ่านการอบรมแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่นฉบับน้ีแล้ว ผู้เข้า
อบรมและผู้ที่เกี่ยวข้อง จะเข้าใจแนวทางการสร้างความร่วมมือกับทุนทางสังคมในพื้นที่ แนวทางพัฒนาการ
ด าเนินงานของ ศพด. ศพค. รพ.สต. และสามารถออกแบบหรือเลือกงานและกิจกรรมเพื่อพัฒนา ศพด. ศพค. 
และ รพ.สต. ให้สอดคล้องกับศักยภาพ ทุนทางสังคมและปัญหาและความต้องการการดูแลของเด็กปฐมวัย
และครอบครัวในชุมชนท้องถิ่นต่อไป 
 
 

ขนิษฐา นันทบุตร และคณะ 
เมษายน ๒๕๖๒ 

 



ข 
 

 

สารบัญ 

    หน้า 

ค าน า ก 
สารบัญ ข 
สารบัญตาราง ค 
สารบัญภาพ ง 
     
 ก าหนดการ  ๑ 
 บทน า  ๔ 
 ปฏิบัติการที่ ๑ แนวทางการพัฒนางานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ๙ 
 ปฏิบัติการที่ ๒ แนวทางการพัฒนางานของศูนย์พัฒนาครอบครัว(ศพค.) และผู้น าชุมชน

(ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) 
๓๓ 

 ปฏิบัติการที่ ๓ แนวทางการพัฒนางานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.)
และ อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) 

๕๒ 

 ปฏิบัติการที่ ๔ แนวทางการพัฒนางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)และ ทุนทาง
สังคมในพื้นที่ 

๖๑ 

 ปฏิบัติการที่ ๕ จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชน
ท้องถิ่นและน าใช้ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

๗๘ 
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สารบัญตาราง 

  หน้า 
ตารางปฏิบัติการที่ ๑.๑ ข้อมูลสถานการณ์สุขภาวะของเด็กปฐมวัยในพื้นที่ ๑๒ 
ตารางปฏิบัติการที่ ๑.๒ ทบทวนสถานะการด าเนินการตามชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ของพื้นที่ 
๑๕ 

ตารางปฏิบัติการที่ ๒.๑ ทบทวนสถานะการด าเนินการตามชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนย์
พัฒนาครอบครัว (ศพค.) ของพื้นที่ 

๓๕ 

ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๑ ทบทวนสถานะการด าเนินการตามชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาโรงพยายา
ลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ของพื้นที่ 

๕๔ 

ตารางปฏิบัติการที่ ๔.๑ ทบทวนสถานะการด าเนินการเพ่ือพัฒนาการด าเนินงานของ อปท.
และทุนทางสังคมในพื้นที่  

๖๔ 

ตารางปฏิบัติการที่ ๕.๑ การจัดท าแผนการพัฒนาการด าเนินงานเพื่อการพัฒนาระบบการ
ดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น 

๘๐ 
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สารบัญภาพ 

 
  หน้า 
ภาพที ่๑  ภาพรวมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัย

โดยชุมชนท้องถิ่น 
๗ 

ภาพที ่๒ แผนผังห้องการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลเด็ก
ปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น 

๘ 

ภาพที ่๑.๑ ภาพรวมปฏิบัติการที่ ๑ แนวทางการพัฒนางานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) 

๑๑ 

ภาพที ่๒.๑ ภาพรวมปฏิบัติการที่ ๒ แนวทางการพัฒนางานของ ศูนย์พัฒนาครอบครัว 
(ศพค.) และผู้น าชุมชน (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) 

๓๖ 

ภาพที ่๓.๑ ภาพรวมปฏิบัติการที่ ๓ แนวทางการพัฒนางานของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล (รพ.สต.)และ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 

๕๕ 

ภาพที ่๔.๑ ภาพรวมปฏิบัติการที่ ๔ แนวทางการพัฒนางานของ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(อปท.)และ ทุนทางสังคมในพื้นที่ 

๖๓ 

ภาพที ่๕.๑ ภาพรวมปฏิบัติการที่ ๕ การจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบการ
ดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่นและน าใช้ประกอบการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

๗๙ 
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ก ำหนดกำร 
"ห้อง กิจกรรม ต่างบริบท “ระบบ...สร้างการดูแลเด็กโดยชุมชนท้องถิ่น” 

 

วัน ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ 
น. 

๑๒.๐๐ 
น. 

 ๑๓.๓๐ น. ๑๔.๐๐ น. ๑๔.๓๐ น. ๑๕.๐๐ น. ๑๕.๓๐ น. ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๓๐ น. ๑๗.๐๐ น. ๑๗.๓๐ น. 

วัน
ที่ 
๒๒

 เม
ษำ
ยน

 ๒
๕๖
๒ 

กิจกรรมเวที
กลำง 

รับ
ปร

ะท
ำอ
ำห
ำร
กล

ำง
วัน

 

ห้อ
งแ
ลก

เป
ลี่ย

น 

TED Talk “ชุมชน
ท้องถ่ินเพื่อการ
ดูแลเด็กปฐมวัย” 

(รอบที่ ๑) 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปฏิบัติการดีดีของชมุชน
ท้องถ่ินเพื่อการดูแลเด็กปฐมวยั 

(รอบที่ ๑) บทบาทของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

การละเล่น 
สร้างปัญญา 
การเต้นม้ง 
เพิ่มพูน
ความรู ้

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
“ปฏิบัติการดีดีของชุมชน
ท้องถ่ินเพื่อการดูแลเด็ก

ปฐมวัย 
(รอบที่ ๒) บทบาทของรพ.
สต./ศพค. / และผู้น าชุมชน 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
“ปฏิบัติการดีดีของชุมชน
ท้องถ่ินเพื่อการดูแลเด็ก

ปฐมวัย 
(รอบที่ ๓) บทบาทของ อปท. 
และทุนทางสังคมที่เกีย่วข้อง 

ห้อ
งฝ
ึกอ

บร
ม ชี้ แจงแนวคิด

และกระบวนการ
ในการฝึกอบรม 

ปฏิบัติการที่ ๑ แนว
ทางการพัฒนางาน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.) 

ปฏิบัติการที่ ๒ แนว
ทางการพัฒนางาน
ของ ศพค. และผู้น า
ชุมชน  

ป ฏิ บั ติ ก า รที่  ๓ 
แ น ว ท า ง ก า ร
พัฒนางานของ 
รพ.สต.และ อสม. 

ปฏิบัติการที่ ๔ แนว
ทางการพัฒนางาน 
อปท.และ ทุนทาง
สังคมในพื้นที ่

ปฏิบัติการที่ ๕ จัดท า
แผนปฏิบั ติการ เพื่ อ
การพัฒนาระบบการ
ดูแลเด็กปฐมวัย 

วัน
ที่ 
๒๓

 เม
ษำ
ยน

 ๒
๕๖
๒ 

กิจกรรมเวที
กลำง 

ห้อ
งแ
ลก

เป
ลี่ย

น TED Talk “ชุมชน
ท้องถ่ินเพื่อการ
ดูแลเด็กปฐมวัย” 

(รอบที่ ๒) 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ปฏิบัติการดีดีของชมุชน
ท้องถ่ินเพื่อการดูแลเด็กปฐมวยั 

(รอบที่ ๑) บทบาทของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 

การละเล่น 
สร้างปัญญา 
เต้นกาบบัว 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
“ปฏิบัติการดีดีของชุมชน
ท้องถ่ินเพื่อการดูแลเด็ก

ปฐมวัย 
(รอบที่ ๒) บทบาทของรพ.
สต./ศพค. / และผู้น าชุมชน 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
“ปฏิบัติการดีดีของชุมชน
ท้องถ่ินเพื่อการดูแลเด็ก

ปฐมวัย 
(รอบที่ ๓) บทบาทของ อปท. 
และทุนทางสังคมที่เกีย่วข้อง 

ห้อ
งฝ

ึกอ
บร

ม 

ชี้แจงแนวคดิ
และ

กระบวนการใน
การฝึกอบรม 

ปฏิบัติการที่ ๑ แนว
ทางการพัฒนางาน
ของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก (ศพด.) 

ปฏิบัติการที่ ๒ 
แนวทางการ
พัฒนางานของ 
ศพค. และผู้น า

ชุมชน 

ปฏิบัติการที่ ๓ 
แนวทางการ
พัฒนางานของ 

รพ.สต.และ อสม. 

ปฏิบัติการที่ ๔ แนว
ทางการพัฒนางาน 
อปท.และ ทุนทาง
สังคมในพื้นที ่

ปฏิบัติการที่ ๕ จัดท า
แผนปฏิบัติการเพื่อการ
พัฒนาระบบการดูแล

เด็กปฐมวัย 
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ก ำหนดกำร 
กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพือ่กำรพัฒนำระบบกำรดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น 

เวทีสำนพลัง สร้ำงปัญญำ พฒันำเด็กปฐมวัยและประถมศึกษำ 
 วันที่ ๒๒– ๒๔ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๒  

 ณ ศนูย์กำรแสดงสินคำ้และกำรประชุมอิมแพค เมืองทองธำนี จังหวัดนนทบุรี 
 

วัน-เวลำ กิจกรรม 

วันจันทร์ที่ ๒๒ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบที่ ๑)  
๑๔.๐๐-๑๘.๐๐ น. 

(๔ ชม.) 
เวลำ ห้องฝึกอบรม (๔ Key actors) 

๑๔.๐๐-๑๔.๑๕ น. 
(๑๕ นำที) 

แนวคิดและแนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรดูแลเด็กปฐมวยัโดย
ชุมชนท้องถิ่น 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ขนษิฐา นันทบุตร 
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๑๔.๑๕-๑๔.๓๐ น. 
(๑๕ นำที) 

กระบวนกำรในกำรฝึกอบรมแนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรดแูล
เด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น 
โดย ผูช้่วยศาสตราจารย์  ดร.พีรพงษ์ บญุสวัสดิ์กุลชยั 
รองผู้อ านวยการศูนยว์ิจัยและพฒันาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) 
คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๑๔.๓๐-๑๕.๑๐ น. 
(๔๐ นำที) 

ปฏิบัติกำรที่ ๑ แนวทำงกำรพฒันำงำนของศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก 
(ศพด.) 

๑๕.๑๐-๑๕.๕๐ น. 
(๔๐ นำที) 

ปฏิบัติกำรที่ ๒ แนวทำงกำรพฒันำงำนของ ศูนยพ์ัฒนำ
ครอบครัว (ศพค.) และผู้น ำชุมชน (ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน) 

๑๕.๕๐-๑๖.๓๐ น. 
(๔๐ นำที) 

ปฏิบัติกำรที่ ๓ แนวทำงกำรพฒันำงำนของ โรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบล (รพ.สต.)และ อำสำสมัครสำธำรณสุข(อสม.) 

๑๖.๓๐-๑๗.๑๐ น. 
(๔๐ นำที) 

ปฏิบัติกำรที่ ๔ แนวทำงกำรพฒันำงำนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(อปท.)และ ทุนทำงสังคมในพื้นที ่

๑๗.๑๐-๑๘.๐๐ น. 
(๕๐ นำที) 

ปฏิบัติกำรที่ ๕ จัดท ำแผนปฏิบตัิกำรเพื่อกำรพัฒนำระบบกำร
ดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่นและน ำใช้ประกอบกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น 

วันอังคำรที่ ๒๓ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ (รอบที่ ๒)  

๑๔.๐๐-๑๘.๐๐ น. 
(๔ ชม.) 

 ห้องฝึกอบรม (๔ Key actors) 
๑๔.๐๐-๑๔.๑๕ น. 

(๑๕ นำที) 
แนวคิดและแนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรดูแลเด็กปฐมวยัโดย
ชุมชนท้องถิ่น 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ขนษิฐา นันทบุตร 
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

๑๔.๑๕-๑๔.๓๐ น. 
(๑๕ นำที) 

กระบวนกำรในกำรฝึกอบรมแนวทำงกำรพัฒนำระบบกำรดแูล
เด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น 
โดย ผูช้่วยศาสตราจารย์  ดร.พีรพงษ์ บญุสวัสดิ์กุลชยั 
รองผู้อ านวยการศูนยว์ิจัยและพฒันาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) 
คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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วัน-เวลำ กิจกรรม 

๑๔.๓๐-๑๕.๑๐ น. 
(๔๐ นำที) 

ปฏิบัติกำรที่ ๑ แนวทำงกำรพฒันำงำนของศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก 
(ศพด.) 

๑๕.๑๐-๑๕.๕๐ น. 
(๔๐ นำที) 

ปฏิบัติกำรที่ ๒ แนวทำงกำรพฒันำงำนของ ศูนยพ์ัฒนำ
ครอบครัว (ศพค.) และผู้น ำชุมชน (ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน) 

๑๕.๕๐-๑๖.๓๐ น. 
(๔๐ นำที) 

ปฏิบัติกำรที่ ๓ แนวทำงกำรพฒันำงำนของ โรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบล (รพ.สต.)และ อำสำสมัครสำธำรณสุข(อสม.) 

๑๖.๓๐-๑๗.๑๐ น. 
(๔๐ นำที) 

ปฏิบัติกำรที่ ๔ แนวทำงกำรพฒันำงำนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น(อปท.)และ ทุนทำงสังคมในพื้นที ่

๑๗.๑๐-๑๘.๐๐ น. 
(๕๐ นำที) 

ปฏิบัติกำรที่ ๕ จัดท ำแผนปฏิบตัิกำรเพื่อกำรพัฒนำระบบกำร
ดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่นน ำใช้ประกอบกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น 
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บทน ำ 

 

๑. แนวคิดหลักกำร 
การพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น (ศรร.) ภายใต้การสนับสนุนของส านักกองทุน

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยส านักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (ส านัก ๓) มีเป้าหมายเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ในการจัดการตนเอง โดยยึดหลักการ
ท างานอย่างน้อย ๔ หลักการ คือ ๑) การใช้พื้นที่เป็นฐานการพัฒนา (Area-based development) ๒) การ
ค านึงถึงสุขภาพในทุกนโยบายของชุมชนท้องถิ่น (Health in all policies) ๓) การสร้างการมีส่วนร่วมและ 
๔) การสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ กระบวนการขับเคลื่อนการท างานเป็นการพัฒนาต่อยอด ขยายผลเพื่อให้
ชุมชนสามารถจัดการปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชน โดยอาศัยการท างานร่วมกันของ ๔ 
องค์กรหลัก ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทในการจัดการศึกษาและให้การดูแลเด็ก
ปฐมวัยผ่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) การหนุนเสริมเป็นพี่เลี้ยงและการท างานร่วมกันกับภาคประชาชนใน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ซึ่งเป็นหน่วยบริการ
สุขภาพในพื้นที่ และทุนทางสังคมและศักยภาพชุมชน เช่น ผู้น าชุมชน ก านันผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร เป็นต้น 
ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้ครอบคลุมการจัดการดูแลเด็ก
ปฐมวัย ทั้งกลุ่มเด็กที่มีสุขภาพปกติ กลุ่มเด็กที่มีปัญหาสุขภาพกลุ่มที่มีความเสี่ยง กลุ่มเด็กที่มีปัญหาเรื่อง
โรคและการเจ็บป่วย และกลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยมีการด าเนินงานตามแนวทางของ ๖ ชุด
กิจกรรมการดูแลเด็กปฐมวัย แบ่งเป็น ๑) ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ๒) ชุดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ๓) ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล(รพ.สต.) ๔) ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทุนทางสังคมอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยในแต่ละส่วนประกอบด้วย ๖ ชุด
กิจกรรม ดังน้ี ๑) การพัฒนาศักยภาพ ๒) การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดูแลเด็ก ๓) การพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ ๔) การจัดตั้งกองทุนหรือจัดให้มีสวัสดิการช่วยเหลือกัน ๕) การพัฒนาและน าใช้ข้อมูลใน
การส่งเสริมแก้ไขและจัดการปัญหาเด็ก และ ๖) การพัฒนากฎ กติกา  ระเบียบแนวปฏิบัติเพื่อหนุนเสริมการ
ด าเนินกิจกรรมเสริมความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่น 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้มาเรียนรู้จากพื้นที่เครือข่ายได้เรียนรู้แนวทางการด าเนินเพื่อพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยและ
ทวนสอบสถานะการด าเนินงานของพื้นที่เพื่อน าไปใช้จัดท าแผนการพัฒนางานร่วมกับการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นต่อไปได้ ประกอบด้วย ๕ ปฏิบัติการ ได้แก่ ปฏิบัติกำรที่ ๑ แนวทางการพัฒนางานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.) ปฏิบัติกำรที่ ๒ แนวทางการพัฒนางานของศูนย์พัฒนาครอบครัว(ศพค.) และผู้น าชุมชน
(ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) ปฏิบัติกำรที่ ๓ แนวทางการพัฒนางานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.)
และ อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ปฏิบัติกำรที่ ๔ แนวทางการพัฒนางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.)และ ทุนทางสังคมในพื้นที่ ปฏิบัติกำรที่ ๕ จัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลเด็ก
ปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่นและน าใช้ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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๒. วัตถุประสงค์ เพ่ือให้  
 ๒.๑ ผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้และมีความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิดหลักการการพัฒนาการด าเนินงานเพื่อ
พัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.) โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)และทุนทางสังคมในพื้นที่ 
 ๒.๒ ผู้เข้าฝึกอบรมไดท้บทวนข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยของพื้นที่ตนเองจาก
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และวิเคราะห์สรุปสถานะการด าเนินงานของ ศพด. ศพค. รพ.สต. อปท. และทุนทาง
สังคมในพื้นที่ตนเองได ้
 ๒.๓ ผู้เข้าฝึกอบรมเรียนรู้แนวคิดหลักการการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลเด็ก
ปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น สามารถวิเคราะห์ข้อมูลสานะการด าเนินงานเพื่อจัดท าแผนการปฏิบัติการของ 
ศพด. ศพค. รพ.สต. อปท. และทุนทางสังคมในพื้นที่ และน าไปใช้ร่วมจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไปได้ 

 
๓. วิธีด ำเนินกำร ดังนี้ 

๓.๑ การเข้าฝึกอบรม แบ่งกลุ่มผู้เข้าฝึกอบรมเป็น ๓๐ กลุ่ม แต่ละกลุ่ม ประกอบด้วย ตัวแทน อปท.ที่มี
ความเข้มแข็งทั้งหมด ๒๐๐ อปท. แบ่งเข้าร่วมฝึกอบวันละ ๑๐๐ อปท. โดยแบ่งเป็นกลุ่มละ ๔-๕ อปท.ๆ ละ 
๒ คน ได้แก่ ผู้อ านวยการกองการศึกษาและวัฒนธรรม หัวหน้า ศพด. หรือครู ศพด. ดังนี้  

๓.๒ กระบวนการฝึกอบรม แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้ ดังแสดงตามแผนภาพท่ี ๒ 
 ๑) รับฟังการบรรยายแนวคิดและแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น  
 ๒) รับฟังการชี้แจงกระบวนการฝึกอบรมแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชน

ท้องถิ่น 
 ๓) ผู้เข้าร่วมอบรมฝึกอบรมด าเนินกิจกรรมใน ๕ ปฏิบัติการ  

(๑) ปฏิบัติการที่ ๑ แนวทางการพัฒนางานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) (ใช้เวลา ๔๐ 
นาที) โดยผู้เข้าฝึกอบรมรับฟังการบรรยายแนวทางพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
จากน้ันทบทวนวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปสถานะการด าเนินงานของพื้นที่ตนเอง  

(๒) ปฏิบัติการที่ ๒ แนวทางการพัฒนางานของศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.) และผู้น าชุมชน 
(ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) (ใช้เวลา ๔๐นาที) โดยผู้เข้าฝึกอบรมรับฟังการบรรยายแนวทางพัฒนาการด าเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.) จากน้ันทบทวนวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปสถานะการด าเนินงานของพื้นที่
ตนเอง  

(๓) ปฏิบัติการที่ ๓ แนวทางการพัฒนางานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 
และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) (ใช้เวลา ๔๐นาที)  โดยผู้เข้าฝึกอบรมรับฟังการบรรยายแนวทาง
พัฒนาการด าเนินงานของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) จากน้ันทบทวนวิเคราะห์ข้อมูล และ
สรุปสถานะการด าเนินงานของพื้นที่ตนเอง  

(๔) ปฏิบัติการที่ ๔ แนวทางการพัฒนางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และทุนทาง
สังคมในพื้นที่ (ใช้เวลา ๔๐ นาที) โดยผู้เข้าฝึกอบรมรับฟังการบรรยายแนวทางพัฒนาการด าเนินงานของ 
อปท.และทุนทางสังคมในพื้นที่ จากน้ันทบทวนวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปสถานะการด าเนินงานของพื้นที่
ตนเอง  

(๕) ปฏิบัติการที่ ๕ จัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชน
ท้องถิ่นและน าใช้ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (ใช้เวลา ๕๐ นาที) โดยผู้เข้าฝึกอบรมรับฟังการ



๖ 
 

บรรยายแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น และผู้
เข้าอบรมแต่ละพื้นทีจ่ัดท าแผนการด าเนินงานของพื้นที่เพ่ือน าใช้ในการร่วมจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

๔) สรุปแผนปฏิบัติการ 
 

๔. ผลผลิต ผลลัพธ์ 
๔.๑ ผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้และมีความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิดหลักการการพัฒนาการด าเนินงานเพื่อ

พัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.) โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และทุนทางสังคมในพื้นที่ 

๔.๒ สรุปข้อมูลสถานะการด าเนินงานการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยของ ศพด. ศพค. รพ.สต. 
อปท. และทุนทางสังคมในพื้นที่ 

๔.๓ ผู้เข้าฝึกอบรมเรียนรู้แนวคิดหลักการการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลเด็ก
ปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น  

๔.๓ ข้อมูลแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยของ ศพด. ศพค. รพ.สต. อปท. 
และทุนทางสังคมในพื้นที่ เพ่ือน าไปใช้ร่วมจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไปได้ 
  



๗ 
 

 

 
 

ภำพที่ ๑ ภาพรวมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น  

ภำพรว กำรประ ุ เ ิงปฏิบัติกำร  
เพ ่ พั นำระบบกำรด แลเด กป  วั  ด  ุ  นท  งถิ่น 

แนวทำงกำรพั นำงำน  ง  พด  

แนวทำงกำรพั นำงำน  ง  พค  
ผ  น ำ ุ  น ก ำนัน ผ   ห  บ ำน  

แนวทำงกำรพั นำงำน  ง 
รพ สต และ ส   

แนวทำงกำรพั นำงำน  ง  ปท  
และทุนทำงสังค  นพ ้นที่ 

 ัดท ำแผนปฏิบัติกำรเพ ่ พั นำ 
ระบบกำรด แลเด กป  วั  

•      ลและสถำนะกำร
ด ำเนินงำน  ง  พด  

• สถำนะด ำเนินงำน  ง  พด                
ผ  น ำ ุ  น  ก ำนัน ผ   ห  บ ำน  

• สถำนะด ำเนินงำน  ง  
รพ สต และ ส   

• สถำนกำร ์ด ำเนินงำน  ง 
 ปท และทุนทำงสังค  น
พ ้นที่ 

•      ลแผนปฏิบัติกำรเพ ่ 
พั นำระบบกำรด แลเด ก
ป  วั  

บรร ำ แนวคิด  ี้แ งกระบวนกำร
  ก บร  

ด ำเนินกิ กรร  
๕ ปฏิบัติกำร 

 กำรพั นำระบบกำรด แลเด ก
ป  วั  ด  ุ  นท  งถิ่น  

ปฏิบัติกำรที่ ๑ 

ปฏิบัติกำรที่ ๒ 

ปฏิบัติกำรที่ ๓ 

ปฏิบัติกำรที่ ๔ 

ปฏิบัติกำรที่ ๕ 

ทบทวน     ล 

รวบรว      ล วิเครำะห ์    ล 

สรุปแผนปฏิบัติกำร ๔ ส วนเพ ่ น ำ ป   
ประก บกับท ำแผนพั นำท  งถิ่น 



๘ 
 

 

 
 

ภำพที่ ๒ แผนผังห้องการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น 
 



๙ 

ปฏิบัติการที่ ๑ แนวทางการพัฒนางานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
 

๑. แนวคิดหลักการ  
การพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่นอาศัยการด าเนินงานของทุนทางสังคมในพื้นที่ที่

ประสานความร่วมมือกันในการขับเคลื่อนงานและกิจกรรมที่ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเด็ก
ปฐมวัย ซึ่งทุนทางสังคมหน่ึงที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนการดูแลเด็กปฐมวัย คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) โดยมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการสร้างการเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนการพัฒนาเด็กให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม เตรียมความพร้อมให้กับเด็ก
ปฐมวัยที่จะก้าวเข้าสู่ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีภารกิจ
ในการจัดการศึกษาแก่เด็กปฐมวัยในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งการดูแลเด็กปฐมวัยในศพด.น้ัน ต้องอาศัยการสร้าง
การมีส่วนร่วม ประสานความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้บริหาร อปท. เจ้าหน้าที่สังกัดกอง
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครูผู้ดูแลเด็ก และทุนทางสังคมที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้น าศาสนา ปราชญ์
ชาวบ้าน กลุ่มทางสังคมต่างๆ เป็นต้น ด าเนินงานโดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นกลไก
ในการบริหารจัดการศูนย์และการสร้างความร่วมมือเพื่อร่วมดูแลเด็ก 

ดังน้ันการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงเป็น
สิ่งส าคัญ เพ่ือให้เห็นผลผลิตและผลลัพธ์การด าเนินงานภายใต้โครงการดังกล่าว ต าบลศูนย์เรียนรู้ที่เป็นพื้นที่
ด าเนินการจึงจ าเป็นต้องสรุปข้อมูลสถานการณ์สุขภาวะของเด็กปฐมวัยในพื้นที่ ผลการด าเนินงานทั้งในส่วน
ที่เป็นกิจกรรมการด าเนินงาน และผลผลิตผลลัพธ์การด าเนินงานที่สอดคล้องกับชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ซึ่งนอกจากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้ว ยังสะท้อนข้อมูลที่เป็นความพร้อม
ส าหรับการพัฒนาต่อยอดกิจกรรมการดูแลเด็กปฐมวัยของ ศพด. ในพื้นที่ต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ 

๒.๑ ผู้เข้าฝึกอบรมเรียนรู้ และท าเข้าใจเกี่ยวกับชุดกิจกรรมแนวทางการพัฒนางานของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก (ศพด.)  

๒.๒ ผู้เข้าฝึกอบรมทบทวนข้อมูลสถานการณ์สุขภาวะของเด็กปฐมวัยในพื้นที่  ทบทวนและสรุป
สถานะการด าเนินงานตามชุดกิจกรรมแนวทางพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 

๒.๓ ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถวิเคราะห์และคัดเลือกงานกิจกรรมเพื่อน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อการ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) และน าไปใช้ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไปได ้
 
๓. วิธีด าเนินการ 

๓.๑ การเข้าฝึกอบรม โดยแบ่งกลุ่มผู้เข้าฝึกอบรมเป็น ๓๐ กลุ่ม แต่ละกลุ่ม ประกอบด้วย ตัวแทน 
อปท.ที่มีความเข้มแข็งทั้งหมด ๑๐๐ อปท. แบ่งเป็นกลุ่มละ ๔-๕ อปท.ๆ ละ ๒ คน ได้แก่ ผู้อ านวยการกอง
การศึกษาและวัฒนธรรม หัวหน้า ศพด. หรือครู ศพด. ดังนี้ 

๓.๒ กระบวนการฝึกอบรม ใช้เวลา ๔๐ นาที ด าเนินการดังน้ี  
๑) ผู้เข้าฝึกอบรมรับฟังการบรรยายแนวคิดหลักการและแนวทางพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 



๑๐ 

๒) ผู้เข้าฝึกอบรมศึกษาตารางแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสถานสถานการณ์สุขภาวะของเด็กปฐมวัยใน
พื้นที ่และรวบรวม ค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาเติมในตารางข้อมูลสถานการณ์สุขภาวะ
ของเด็กปฐมวัยให้สมบูรณ์มากที่สุด โดยใช้ตารางปฏิบัติการที่ ๑.๑ 

๓) ผู้เข้าฝึกอบรมอ่านท าความเข้าใจข้อมูลงานกิจกรรมตามชุดกิจกรรมแนวทางการพัฒนางาน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จากน้ันวิเคราะห์เทียบเคียงข้อมูล ตรวจสอบสถานะการด าเนินการเพื่อ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ของพื้นที่ตนเอง และสรุปข้อมูลสถานะที่มีการด าเนินการแล้ว ก าลัง
ด าเนินการและมีแผนด าเนินการ โดยให้ระบุผู้ด าเนินการ เพื่อน าไปใช้ในปฏิบัติการที่ ๕ จัดท าแผนปฏิบัติการ
เพื่อการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่นและน าใช้ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อไป โดยใช้ตารางปฏิบัติการที่ ๑.๒ 
 
๔. ผลผลิต ผลลัพธ์ 
 ๔.๑ ข้อมูลสถานการณ์สุขภาวะของเด็กปฐมวัยในพื้นที่ 
 ๔.๒ ผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้สถานการณ์สุขภาวะของเด็กปฐมวัยพื้นที่ และได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนว
ทางการพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
 ๔.๓ พื้นที่ อปท. มีการทบทวนข้อมูลสถานการณ์สุขภาวะของเด็กปฐมวัยในพื้นที่ และสถานะการ
ด าเนินงานชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
 ๔.๔ ข้อมูลสรุปสถานะการด าเนินงานเพื่อพัฒนางานของ ศพด. เพื่อน าใช้ประกอบการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไปได้ 
  



๑๑ 

 

 
 

 
ภาพที ่๑.๑ ภาพรวมปฏิบัติการที่ ๑ แนวทางการพัฒนางานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  

ปฏิบัติการที่ ๑ แนวทางการพัฒนางานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ศพด  

สรุปสถานะการด าเนินงานชุดกิ กรร 
เพ ่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ศพด   

•แผนปฏิบัติการเพื่อการ
แผนพัฒนางานของ ศพด   

•การด าเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  ศพด    

•ข้อมูลสถานการณ์สุขภาวะ
เด็กปฐมวัย 

ผลผลิตและ
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ผลผลิตและ
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

•การเรียนรู้สถานการ ์พ  นที่  ีควา รู้ และควา เข้าใ เกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ศพด   

ข้อ ูลสถานการ  ์
สุขภาวะเด็กป  วัย 

ทบทวน

 รวบรว 

วิเคราะห์ข้อ ูล 

                       

                       

ทบทวนและตรว สอบสถานะการด าเนินการ

การพัฒนาศักยภาพ 

การพัฒนาสภาพแวดล้อ             
ที่เอ  อต อเด็กป  วัย 

การพัฒนาระบบบริการ 

การ ัดตั งกองทุนหร อ ัดให้
 ีสวัสดิการช วยเหล อกัน 

การพัฒนาและน าใช้ข้อ ูลใน
การส งเสริ แก้ ข  ัดการ
ป  หาเด็กป  วัย 

การพัฒนาก  กติกา ระเบียบ
แนวปฏิบัติเพ ่อหนุนเสริ การ
ด าเนินกิ กรร เสริ ควา 
เข้ แข็งชุ ชนท้องถิ่น 

รว     งานและกิ กรร  
• งานที่ต้องท า    ข้อ 
• งานที่ควรท า ๒  ข้อ 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 

ตารางปฏิบัติการที่ ๑.๑ ข้อ ลูสถานการ ์สุขภาวะของเดก็ป  วัยในพ  นที ่

ค ำชี้แจง ใหส้รุปข้อมูลสถานการณ์สุขภาวะของเด็กปฐมวัยในพื้นที่  
 

ข้อ ูลท่ีต้องการ   านวน  
๑.   านวนห ู บ้าน/ชุ ชนในพ  นที่รับผิดชอบ   
๒.   านวนพ  นที่ในควา รับผิดชอบ (ตารางกิโลเ ตร)   
๓.   านวนครวัเร อนทั งห ด   
๔.   านวนประชากรทั งห ด  าแนกตา เพศ    านวน ร้อยละ(%) ของประชากรทั งห ด 

(๑) เพศชาย   
(๒) เพศหญิง   

 .   านวนเด็กป  วัย ( -  ป)ี ทั งห ด   
 .   านวนประชากร  าแนกตา เพศชายและห ิง   

(๑) เพศชาย   
(๒) เพศหญิง   

๗.   านวนเด็กป  วัย  าแนกตา กลุ  อายุ    านวน ร้อยละ(%) ของเด็กป  วัยทั งห ด 
(๑) อายุ ๐-๒ ป ี   
(๒) อายุ ๓-๕ ป ี   

๘.   านวนครวัเร อนที่ ีเด็กป  วัย   านวน ร้อยละ(%) ของครวัเร อนทั งห ด 
(๑) ครัวเรือนที่ไมม่ีเด็กปฐมวัยอาศัยอยู ่   
(๒) ครัวเรือนที่มีเด็กปฐมวัยอาศัยอยู ่   

 .   านวนครัวเร อน  าแนกตา บุคคลในครัวเร อนที่เด็ก
ป  วัยพักอาศัยอยู ดว้ย 

  านวน ร้อยละ(%) ของครวัเร อนเด็กป  วัย
ทั งห ด 

(๑) อยู่กบัพ่อและแม ่   
(๒) อยู่กับพอ่หรือแม ่   
(๓) อยู่กบัพี่น้องในครอบครัวเดยีวกันเพียงล าพัง   
(๔) อยู่กบัปู่ ย่า ตา ยาย เพียงล าพัง   
(๕) อยู่กบัญาติ เพียงล าพัง   
(๖) อยู่กับบุคคลอื่นๆ   

 .   านวนเด็กป  วัย ๒- ปี ที่เข้าเรียนใน ศพด.ในพ  นที ่   านวน ร้อยละ(%) ของเด็กป  วัยทั งห ด 
(๑) ไม่เข้าเรียนใน ศพด.ในพืน้ที ่   
(๒) เข้าเรยีนใน ศพด.ในพื้นท่ี   

๑ .   านวนเด็กป  วัย ๒- ปี ที่   เข้าเรียนใน ศพด.ใน
พ  นที่   าแนกตา การ ด้เข้าเรียน าก ศพด.นอกพ  นที่ 

  านวน ร้อยละ(%) ของเด็กป  วัยที่    ด้เข้า
เรียนใน ศพด.ในพ  นที ่

(๑) ไม่ไดเ้ข้าเรียนที่ใดเลย   
(๒) เข้าเรยีนใน ศพด.นอกพื้นท่ี   

๑๑.   านวนเด็กป  วัยที่ ีน  าหนักตา เก ฑ์อายุ   านวน ร้อยละ(%) ของเด็กป  วัยทั งห ดที่
 ด้รับการตรว /ประเ ิน 

(๑) น้ าหนักตามเกณฑ์อาย ุ   
(๒) น้ าหนักค่อนข้างน้อย   
(๓) น้ าหนักค่อนข้างมาก   
(๔) น้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์   
(๕) น้ าหนักมากเกินเกณฑ์   



๑๓ 

ข้อ ูลท่ีต้องการ   านวน  
๑๒.   านวนเด็กป  วัยที่ ีส วนสูงตา เก ฑ์อายุ   านวน ร้อยละ(%) ของเด็กป  วัยทั งห ดที่

 ด้รับการตรว /ประเ ิน 
(๑) ส่วนสูงตามเกณฑอ์าย ุ   
(๒) ค่อนข้างสูง   
(๓) สูงกว่าเกณฑ์อายุ   
(๔) ค่อนข้างเตี้ย   
(๕) เต้ีย   

๑๓.  านวนเด็กป  วัยที่ ีฟ นผ ุ   านวน ร้อยละ(%) ของเด็กป  วัยทั งห ดที่
 ด้รับการตรว /ประเ ิน 

(๑) ไม่มีฟนัผุ   
(๒) มีฟันผ ุ   

๑๔.   านวนเด็กป  วัย  าแนกตา พัฒนาการตา ช วงวยั   านวน ร้อยละ(%) ของเด็กป  วัยทั งห ดที่
 ด้รับการตรว /ประเ ิน 

(๑) พัฒนาการช้ากว่าวัย   
(๒) พัฒนาการสมวัย   
(๓) พัฒนาการเกินวัย   

๑ .   านวนเด็กป  วัยที่ ด้รับวัคซีนครบถ้วน   
(๑) ได้รบัวัคซีนไม่ครบ   
(๒) ได้รบัวัคซนีครบ   

๑ .   านวนเด็กป  วัยท่ี ีภาวะเ ็บป่วยทั่ว ป(ในระยะ   
เด อนที่ผ าน า) 

  านวน ร้อยละ(%) ของเด็กป  วัยทั งห ด 

(๑) เด็กปฐมวัยที่ไมม่ีภาวะเจ็บป่วยทั่วไป   
(๒) เด็กปฐมวยัที่มีภาวะเจ็บป่วยทั่วไป   

๑๗.   านวนเด็กป  วัยท่ี ีภาวะเ ็บป่วยฉุกเฉิน(ในระยะ   
เด อนที่ผ าน า) 

  

(๑) เด็กปฐมวัยที่ไมม่ีภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน   
(๒) เด็กปฐมวยัที่มีภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน   

๑๘.   านวนเด็กป  วัยที่ ีภาวะเ ็บป่วยเร  อรัง   านวน ร้อยละ(%) ของเด็กป  วัยทั งห ด 
(๑) เด็กปฐมวัยที่ไมม่ีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง   
(๒) เด็กปฐมวยัที่มีภาวะเจ็บป่วยเรื้อรัง   

๑ .   านวนเด็กป  วยัที่ ีควา พิการ   านวน ร้อยละ(%)  
ของเด็กป  วัยทั งห ด 

(๑) เด็กปฐมวัยที่ไมม่ีความพิการ   
(๒) เด็กปฐมวยัที่มีความพิการ   

๒ .   านวนเด็กป  วัยท่ี ีสภาวะการเ ็บป่วยในป   ุบัน   านวน ร้อยละ(%) ของเด็กป  วัยทั งห ด 
(๑) เด็กปฐมวัยที่ไมม่ีสภาวะป่วยในปัจจุบนั   
(๒) เด็กปฐมวยัที่มีสภาวะป่วยในปัจจบุัน   

๒๑.   านวนเด็กป  วัย  าแนกตา สภาวะการเ ็บปว่ยใน
ป   ุบัน 

  านวน ร้อยละ(%) ของเด็กป  วัยทั งห ดที่ ี
สภาวะป่วยในป   ุบัน 

(๑) ป่วย ไปไหนมาไหนได ้   
(๒) ป่วย อยู่กบับ้านไปไหนมาไหนไม่ได้   



๑๔ 

ข้อ ูลท่ีต้องการ   านวน  
(๓) ป่วย นอนกบัเตียง   

๒๒.   านวนเด็กป  วัยท่ี ีสิทธิและสวัสดิการทางด้าน
สุขภาพในแต ละประเภท 

  านวน ร้อยละ(%) ของเด็กป  วัยทั งห ด 

(๑) หลักประกนัสุขภาพ (บัตรทอง )   
(๒) ประกนัสังคม        
(๓) สวัสดิการข้าราชการ รัฐวสิาหกิจ   
(๔) ประกนัสุขภาพเอกชนอื่นๆ    
(๕) สวัสดิการสงัคมโดยชุมชน   
(๖) อืน่ๆ ระบุ...........................   

 

 



๑๕ 

ตารางปฏิบัติการที่ ๑.๒ ทบทวนสถานะการด าเนินการตา ชุดกิ กรร เพ ่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ของพ  นที่ 

ค ำชี้แจง ให้ทบทวนสถานะการด าเนินการตามชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ของพื้นที่  โดยใส่เครื่องหมาย ในช่องที่มีการด าเนินการ
สอดคล้องกับชุดกิจกรรม และระบุผู้ด าเนินการหลัก ผู้ด าเนินการร่วม และผู้สนับสนุน โดยระบรุหัสข้อมูลผู้ด าเนินการ 
รหัสข้อ ูลผู้ด าเนินการ 
 

๑. อปท. ๒. รพ.สต. ๓. ศพด. ๔. ศพค. ๕. ผู้น าชุมชน (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) ๖. อสม. 
๗. ทุนทางสังคมอื่นๆ (ระบุชื่อทุน.......) ๘. ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ๙. หน่วยงานรัฐในพื้นที่ (ระบุ...................) ๑๐. อื่นๆ (ระบุ.......) 
 

ชุดกิ กรร  งานและกิ กรร  

การด าเนินงาน 
ในพ  นที่ 

สถานการ ์ด าเนินงาน 
(ใส เคร ่องห าย ในช องที่

สอดคล้อง) 

ผู้ด าเนินการ 
(ระบุรหัสผู้ด าเนินการ) 

ต้องท า ควรท า ด าเนิ
น 
การ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

 ีแผนการ
ด าเนินการ 

ผู้ด าเนิน 
การหลัก 

ผู้ร ว 
ด าเนินการ 

ผู้สนับ 
สนุน 

๑. การพัฒนา
ศักยภาพ 

๑) สร้างทีมและก าหนดคณะบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อย่างมีส่วนร่วม ประกอบด้วย ผู้แทนที่ได้รับการคัดเลือก
จากชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางการศึกษา ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนผู้ดูแลเด็ก ผู้แทน
จากลุ่มองค์กรชุมชน เป็นต้น 

 
 

       

๒) สนับสนุนการศึกษาดูงาน ฝึกอบรมคณะกรรมการฯและ
คณะท างาน  

        

๓) พัฒนาหลักสูตรและจัดท าคู่ มื อส าหรับฝึกอบรม
ผู้เกี่ยวข้องในการดูแลเด็กปฐมวัย เช่น หลักสูตรและคู่มือการ
ดูแลเด็กปฐมวัย ที่มีความพิการทางด้านร่างกายและการ
เคลื่อนไหว ด้านสติปัญญาและการเรียนรู้ ออทิสติก และเด็ก
ที่มีความผิดปกติทางด้านพฤติกรรม เป็นต้น 

        

๔) ฝึกอบรมครู ผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้เข้าใจ ความจ าเป็นของ
การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  การคัดกรองโรคติดต่อในเด็ก 
การคัดกรองโรคหรือความผิดปกติในเด็ก การประเมิน
พัฒนาการ การส่งเสริมการเรียนรู้  พัฒนาการทางปัญญา

        



๑๖ 

ชุดกิ กรร  งานและกิ กรร  

การด าเนินงาน 
ในพ  นที่ 

สถานการ ์ด าเนินงาน 
(ใส เคร ่องห าย ในช องที่

สอดคล้อง) 

ผู้ด าเนินการ 
(ระบุรหัสผู้ด าเนินการ) 

ต้องท า ควรท า ด าเนิ
น 
การ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

 ีแผนการ
ด าเนินการ 

ผู้ด าเนิน 
การหลัก 

ผู้ร ว 
ด าเนินการ 

ผู้สนับ 
สนุน 

และอารมณ์ 

๕) ฝึกอบรมครู ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย อาสาสมัคร ให้มีทักษะ
การช่วยเหลือเด็กท่ีจมน้ า 

        

๖) ส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็กในศพด.มีการศึกษาต่อ         
๗) ฝึกอบรมผู้ปกครอง /ผู้ดูแลในครอบครัวเด็กในการดูแล
เด็กกรณีเจ็บป่วยที่บ้าน เช่น การให้อาหารทางสายยาง การ
ดูแลสายสวนปัสสาวะ การดูแลกรณีใส่ท่อช่วยหายใจ เป็น
ต้น 

        

๘) ฝึกอบรมผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กให้เข้าใจ ความจ าเป็น
ของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การประเมินพัฒนาการ การ
ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาการทางปัญญาและอารมณ์ 

        

๙) ฝึกอบรมผู้ปกครองและผู้ดูแลในการจัดการเรียนและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กที่มีภาวะป่วยที่บ้าน เช่น การ
ส่งเสริมการการอ่าน การเล่น การรับประทานอาหาร เป็นต้น 

        

๑๐) ฝึกอบรมอาสาสมัครในชุมชน  เช่น อาสาสมัคร
สาธารณสุข กลุ่มแม่อาสา เป็นต้น เพื่อให้มีความรู้เข้าใจเรื่อง
การประเมินและส่งเสริมพัฒนาการ การเจริญเติบโต การรับ
ภูมิคุ้มกัน ให้การดูแลช่วยเหลือตามสภาพทั้งในภาวะปกติ 
เช่น การจัดกิจกรรมหรือกระตุ้นผู้ปกครอง ส่งเสริม
พัฒนาการเด็กในครอบครัว และชุมชน กลุ่มที่มีความผิดปกติ 
พิการ เช่น การประเมินให้ความช่วยเหลือ การสนับสนุนให้
ครอบครัวให้การดูแลได้เหมาะสม การประสานส่งต่อ
หน่วยงานที่มีความช านาญเฉพาะ เช่น ศูนย์ออทิสติก 
โรงเรียนสอนภาษามือ เป็นต้น 

        



๑๗ 

ชุดกิ กรร  งานและกิ กรร  

การด าเนินงาน 
ในพ  นที่ 

สถานการ ์ด าเนินงาน 
(ใส เคร ่องห าย ในช องที่

สอดคล้อง) 

ผู้ด าเนินการ 
(ระบุรหัสผู้ด าเนินการ) 

ต้องท า ควรท า ด าเนิ
น 
การ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

 ีแผนการ
ด าเนินการ 

ผู้ด าเนิน 
การหลัก 

ผู้ร ว 
ด าเนินการ 

ผู้สนับ 
สนุน 

๑๑) จัดท าสมุดประจ าตัวเด็กที่ระบุประวัติการได้รับวัคซีนที่
จ าเป็น ระดับพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย สติปัญญาและ
อารมณ์(IQ EQ) การฝึกใช้กล้ามเนื้อในเด็ก การดูแลเรื่องฟัน
และช่องปาก 

        

๑๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดการบริหารจัดการศูนย์ฯอย่างมี
ส่วนร่วมในทุกขั้นตอน เช่น การก าหนดนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของโครงการก าหนดวิธีการแนวทางการงาน 
ก าหนดทรัพยากรที่ ใช้ในการส่งเสริมการน าภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เป็นต้น 

        

๑๓) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดท าคู่มื อ หลักเกณฑ์และ
คุณสมบัติของการรับสมัครครูผู้ดูแลเด็ก เช่น วุฒิการศึกษา 
การตรวจประเมินภาวะสุขภาพกายและจิต บุคลิกภาพ 
ประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กปฐมวัย 
เป็นต้น 

        

๑๔) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดท าหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ 
หลักสูตรการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง ๔ ด้านคือ 
ร่างกาย จิตใจ- อารมณ์สังคม และสติปัญญา โดยใช้กิจกรรม 
๖ หลักที่ครอบคลุม ๔ สาระ ให้สอดคล้องกับบริบทของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ ส่งเสริมพัฒนาการด้านการใช้กล้ามเนื้อ
มัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็ก ความคิดสร้างสรรค์ ลักษณะนิสัย
ให้เด็กได้แสดงอารมณ์และความรู้สึกด้านศิลปะ ดนตรี ด้าน
คุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะที่ดีทางสังคมเบื้องต้น และ
การสร้างความเป็นพลเมือง เช่น ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ มี
วินัย สุภาพ สะอาด สามัคคี มีน้ าใจรู้จักการรอคอย การรักษา

        



๑๘ 

ชุดกิ กรร  งานและกิ กรร  

การด าเนินงาน 
ในพ  นที่ 

สถานการ ์ด าเนินงาน 
(ใส เคร ่องห าย ในช องที่

สอดคล้อง) 

ผู้ด าเนินการ 
(ระบุรหัสผู้ด าเนินการ) 

ต้องท า ควรท า ด าเนิ
น 
การ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

 ีแผนการ
ด าเนินการ 

ผู้ด าเนิน 
การหลัก 

ผู้ร ว 
ด าเนินการ 

ผู้สนับ 
สนุน 

สิ่งแวดล้อม การเก็บขยะ การคัดแยกขยะ และรู้จักการปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ กติกาของห้องเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เหมาะสมตามวัย เป็นต้น 
๑๕) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการเชื่อมประสานการท างานกับทุน
ทางสังคมอื่นในพื้นที่เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัย 
เช่น รร.ผู้สูงอายุ สภาเด็กและเยาวชน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง ปราชญ์ชาวบ้านด้านดนตรีพื้นเมือง  เป็นต้น 

        

๑๖) จัดท าแผนการด าเนินกิจกรรมตามหลักสูตรที่วางไว้ 
แผนในการจัดหลักสูตรมีต้ังแต่การจัดกิจกรรมตามหลักสูตร
รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน เช่น กิจกรรมเสรี/กิจกรรม
กลางแจ้ง กิจกรรมสร้างสรรค์  เกมส์การศึกษา การจัด
กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ด้านการเข้าใจภาษา กิจกรรม
เคลื่อนไหวและจังหวะ เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ กิจกรรม
สังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ต าราพื้นบ้าน 
ศิลปะพื้นบ้าน หัตถกรรมท้องถิ่น เป็นต้น 

        

๑๗) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดหา/ผลิตสื่อและใช้สื่อในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน
อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ และมีการ
น าใช้สื่อการเรียนการสอนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 

        

๑๘) จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม เช่น โครงการเด็กดีรักการ
ออม โครงการออมเพื่ออนาคตของหนู เป็นต้น 

        

๑๙) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดระบบการคัดกรองพัฒนาการ
ต้ังแต่ก่อนรับเข้ามาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเมื่ออยู่ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีการประเมินและการสังเกตพฤติกรรมของ

        



๑๙ 

ชุดกิ กรร  งานและกิ กรร  

การด าเนินงาน 
ในพ  นที่ 

สถานการ ์ด าเนินงาน 
(ใส เคร ่องห าย ในช องที่

สอดคล้อง) 

ผู้ด าเนินการ 
(ระบุรหัสผู้ด าเนินการ) 

ต้องท า ควรท า ด าเนิ
น 
การ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

 ีแผนการ
ด าเนินการ 

ผู้ด าเนิน 
การหลัก 

ผู้ร ว 
ด าเนินการ 

ผู้สนับ 
สนุน 

เด็กได้อย่างต่อเนื่อง 
๒๐) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้
เรื่องอาหารส าหรับเด็ก เช่น เมนูอาหาร วัตถุดิบในการ
ประกอบอาหาร การสอนมารยาทในการรับประทานอาหาร 
และการช่วยเหลือตนเองขณะรับประทานอาหาร การเลือก
อาหารที่มีประโยชน์และอาหารปลอดภัย เป็นต้น 

        

๒๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้
เรื่องจากสวนครัวสู่อาหาร (Farm to tables) เศรษฐกิจ
พอเพียง และการสร้างพื้นที่จัดท าอาหาร เช่น ปลูกผักปลอด
สารพิษ ปลูกผักสวนครัว สวนสมุนไพร เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ 
เป็นต้น 

        

๒๒) จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพนมก่อนให้เด็กดื่ม โดยเท
นมใส่แก้ว สังเกต ฟอง กลิ่น ตะกอน และชิมรสชาติ 

        

๒๓) ส่งเสริมกิจกรรมร่วมกันของผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กกับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น การจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์จาก
บ้านสู่ศพด. กิจกรรมกีฬา การประชุมระหว่างครูศพด.กับ
ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก เป็นต้น 

        

๒๔) การจัดต้ังศูนย์บริการยืมสื่อการเรียนรู้ส าหรับผู้ปกครอง
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยที่บ้าน เช่น หนังสือ
นิทาน ของเล่น เป็นต้น 

        

๒๕) ประเมินผลการเรียนรู้ หลังจากท่ีมีการเรียนการสอนใน 
ศพด. โดยสามารถใช้แบบประเมิน TDSI, DSPM, DENVER, 
,อนามัย๕๕, กรมปกครองส่วนท้องถิ่น 

        

๒๖) จัดท าระบบให้การช่วยเหลือและกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่         



๒๐ 

ชุดกิ กรร  งานและกิ กรร  

การด าเนินงาน 
ในพ  นที่ 

สถานการ ์ด าเนินงาน 
(ใส เคร ่องห าย ในช องที่

สอดคล้อง) 

ผู้ด าเนินการ 
(ระบุรหัสผู้ด าเนินการ) 

ต้องท า ควรท า ด าเนิ
น 
การ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

 ีแผนการ
ด าเนินการ 

ผู้ด าเนิน 
การหลัก 

ผู้ร ว 
ด าเนินการ 

ผู้สนับ 
สนุน 

มีพัฒนาการล่าช้าอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
๒๗) จัดประเมินคุณภาพการด าเนินงานของ ศพด. ให้เป็นไป
ตามมาตฐานการด าเนินงานศพด. คุณภาพ 

        

๒.การพัฒนา
สภาพแวดล้อ 
ที่เอ  อต อเด็ก
ป  วัย 

๒๘) ปรับโครงสร้าง และสิ่งแวดล้อมในอาคารสถานที่
ให้บริการส าหรับเด็กในศพด. ให้เอื้อต่อการดูแลเด็ก เช่น 
ของเล่นเด็กที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย บันไดมีราวจับเต้ีย
เหมาะกับเด็ก ปลั๊กไฟมีที่ปิดและอยู่สูง  อุปกรณ์ที่ ไม่
ก่อให้เกิดอันตราย อุปกรณ์หรือวัสดุที่ไม่ใส่สีที่เป็นอันตราย 
เลื่อนหลุดง่าย เป็นต้น 

        

๒๙) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดการดูแลความปลอดภัยของ
พื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เช่น ตัวอาคารมั่นคง
แข็งแรงและปลอดภัยประตูหน้าต่างเพดานอยู่ในสภาพดีมี
ทางเข้า–ออกอย่างน้อย ๒  ทาง หรือถ้ามีทางเข้า–ออกทาง
เดียวต้องกว้างอย่างน้อย ๒๐๐ เมตรการจัดท าห้องน้ า/ห้อง
ส้วมถูกสุขลักษณะ เป็นต้น 

        

๓๐) จัดหารั้วและประตูที่มั่นคงแข็งแรง  เพื่อป้องกันไม่ให้
เด็กออกนอกศพด.และป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่
ส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาในศพด. 

        

๓๑) จัดหาพื้นที่สนามเด็กเล่นที่ป้องกันการบาดเจ็บ เช่น 
พื้นทราย สนามหญ้า พื้นยางสังเคราะห์ เป็นต้น 

        

๓๒) จัดการดูแลสภาพแวดล้อมภายในอาคารให้ถูก
สุขลักษณะและเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น มีพื้นที่เก็บสิ่ง
ปฏิกูลที่เหมาะสมและถูกสุขลักษณะ มีพื้นที่เก็บสิ่งปฏิกูล
เพียงพอ มีการก าจัดสิ่งปฏิกูลที่เพียงพอ จัดท าจุดล้างมือ

        



๒๑ 

ชุดกิ กรร  งานและกิ กรร  

การด าเนินงาน 
ในพ  นที่ 

สถานการ ์ด าเนินงาน 
(ใส เคร ่องห าย ในช องที่

สอดคล้อง) 

ผู้ด าเนินการ 
(ระบุรหัสผู้ด าเนินการ) 

ต้องท า ควรท า ด าเนิ
น 
การ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

 ีแผนการ
ด าเนินการ 

ผู้ด าเนิน 
การหลัก 

ผู้ร ว 
ด าเนินการ 

ผู้สนับ 
สนุน 

ให้เพียงพอเหมาะสมกับวัยและถูกสุขลักษณะ และมีการ
รักษาความสะอาดภายใน 
๓๓) จัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็นสัดส่วน เช่น ห้องเรียน ห้อง
ประกอบอาหาร ห้องรับประทานอาหาร ห้องนอน ห้องส้วม
แยกออกจากกัน เป็นต้น 

        

๓๔) จัดสภาพแวดล้อมให้ส่งเสริมการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัย 
เช่น ท าพื้นเพดานจ าลองระบบสุริยะจักรวาล จัดพื้นที่
ห้องอาหารให้แสดงภาพอาหารต่างๆและการล้างมือ จัด
ห้องกิจกรรมให้มีภาพกิจกรรมหรือแผนที่จังหวัด ประเทศ 
โลก เป็นต้น 

        

๓๕) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดสถานท่ีส าหรับจัดเตรียมอาหาร
เครื่องดื่มและของว่างที่ถูกสุขลักษณะและมีสถานที่
รับประทานอาหารโต๊ะเก้าอี้  อุปกรณ์ ภาชนะใส่อาหารที่
ปลอดภัยสะอาดและขนาดเหมาะสมเพียงพอกับเด็ก รวมถึง
การประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะ และการจัดการน้ าดื่ม
น้ าใช้ให้สะอาดและเพียงพอ 

        

๓๖) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดท าพื้นที่ส าหรับดูแลเด็กป่วยที่
เป็นสัดส่วน มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับป้องกันควบคุม
โรค เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจล/ สบู่ ผ้าเช็ดมือ 
ผ้าเช็ดหน้า เป็นต้น และอุปกรณ์เพื่อดูแลเด็กป่วย เด็กที่
ได้รับอุบัติเหตุให้เพียงพอ เช่น  ตู้ยา กล่องยา และเก็บอยู่ใน
ที่ปลอดภัยและมีกุญแจล็อคป้องกันเด็ก เป็นต้น 

        

๓๗) จัดหาห้องน้ า ห้องส้วมที่เพียงพอเหมาะสมกับวัยและ
ถูกสุขลักษณะโถส้วมส าหรับเด็ก โดยเฉลี่ยอย่างน้อย ๑ โถ 

        



๒๒ 

ชุดกิ กรร  งานและกิ กรร  

การด าเนินงาน 
ในพ  นที่ 

สถานการ ์ด าเนินงาน 
(ใส เคร ่องห าย ในช องที่

สอดคล้อง) 

ผู้ด าเนินการ 
(ระบุรหัสผู้ด าเนินการ) 

ต้องท า ควรท า ด าเนิ
น 
การ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

 ีแผนการ
ด าเนินการ 

ผู้ด าเนิน 
การหลัก 

ผู้ร ว 
ด าเนินการ 

ผู้สนับ 
สนุน 

ต่อเด็ก ๑๐-๑๒ คนห้องน้ ากับห้องส้วมแยกออกจากกัน 
เพื่อให้พื้นแห้ง ท าความสะอาดและมีแผ่นยางกันลื่นใน
ห้องน้ า 
๓๘) จัดหาที่ล้างมือให้เพียงพอกับเด็กในศพด. โดยเฉลี่ย
อย่างน้อย ๑ จุดต่อเด็ก ๑๐ คน  

        

๓๙) จัดให้มีจุดล้างมือ ล้างเท้า ก่อนเข้ามาในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 

        

๔๐) จัดหาน้ าดื่ม น้ าใช้ให้สะอาดและมีปริมาณน้ าดื่มที่
เพียงพอส าหรับเด็กทุกคน  
- มีปริมาณน้ าดื่มโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตรต่อ
คนต่อวัน 
- ภาชนะบรรจุน้ าดื่มสะอาด มีฝาที่ปิดมิดชิด ไม่มีคราบ
สกปรก 
- ภาชนะที่ใช้บรรจุน้ าดื่มและแก้วน้ าดื่มต้องสูงจากพื้น
มากกว่า ๖๐ เซนติเมตร 
- มีการแยกแก้วน้ าส่วนตัวหรือใช้แล้วต้องน าไปล้างทุกครั้ง
ไม่มีการผูกแก้วน้ าติดกับภาชนะบรรจุน้ าดื่ม 
- น้ าใช้มาจากถังเก็บน้ า ควรมีปริมาณโดยเฉลี่ยประมาณ 
๒๐ ลิตรต่อคนต่อวัน 

        

๔๑) จัดบริเวณพื้นที่ส าหรับนอน ให้สะอาด มีการระบาย
อากาศที่ดี ไม่มีเสียงรบกวน และมีการท าความสะอาด
อุปกรณ์เครื่องนอนโดยปัดฝุ่น ตากแดด อย่างน้อยสัปดาห์
ละ ๑ ครั้ง 

        

๔๒) จัดแยกเครื่องนอน หมอน ผ้าห่ม ส าหรับเด็กแต่ละคน         



๒๓ 

ชุดกิ กรร  งานและกิ กรร  

การด าเนินงาน 
ในพ  นที่ 

สถานการ ์ด าเนินงาน 
(ใส เคร ่องห าย ในช องที่

สอดคล้อง) 

ผู้ด าเนินการ 
(ระบุรหัสผู้ด าเนินการ) 

ต้องท า ควรท า ด าเนิ
น 
การ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

 ีแผนการ
ด าเนินการ 

ผู้ด าเนิน 
การหลัก 

ผู้ร ว 
ด าเนินการ 

ผู้สนับ 
สนุน 

ไม่ใช้ร่วมกัน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค 
๔๓) จัดให้มีการท าความสะอาดอาคาร โดยเฉพาะบริเวณ
ห้องนอน ห้องกิจกรรมของเด็ก ด้วยน้ ายาท าความสะอาดที่
มีส่วนผสมของคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อ เช่น โฮเตอร์ เป็นต้น และ
ล้ า ง อ อ ก ด้ ว ย น้ า ส ะ อ า ด  แ ล ะ อบ ด้ ว ย เ ค รื่ อ ง อ บ
อัลตราไวโอเลตเป็นประจ าและเมื่อมีการระบาดของ
โรคติดต่อในเด็กตามมาตรฐานของกรมอนามัย 

        

๔๔) จัดให้มีการท าความสะอาดภายนอก และส ารวจแหล่ง
เพาะพันธุ์แมลงวัน ยุง และสัตว์น าโรค 

        

๔๕) จัดให้มีการท าความสะอาดของเล่นเป็นประจ าทุก
สัปดาห์และบ่อยขึ้นเมื่อมีการเกิดโรคติดต่อ และตรวจสอบ
คุณภาพของเล่น เช่น ๑) ของเล่นประเภทพลาสติก ต้อง
แห้ง ไม่มีรา ๒)ของเล่นประเภทกระดาษ ต้องไม่มีฝุ่น ไม่มี
คราบสกปรก แห้ง และ ๓) ของเล่นประเภทผ้า ตุ๊กตา ต้อง
สะอาด ไม่มีคราบ ไม่มีกลิ่น แห้ง เป็นต้น 

        

๔๖)  ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กก าหนดจุดจอดรถส าหรับ
ผู้ปกครองเมื่อมาส่งเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมกับมี
สัญลักษณ์บนพื้นถนน ฟุตบาท หรือป้ายบอกจุด จอดรถ 
เส้นทางการเดินรถ  เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองได้ทราบถึง
กฎจราจรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเพื่อความปลอดภัยของ
เด็ก โดยจุดจอดรถต้องอยู่หา่งจากพ้ืนที่การท ากิจกรรมของ
เด็ก  มีการรณรงค์สวมหมวกกันน็อคส าหรับผู้ปกครองและ
เด็ก ส าหรับผู้ปกครองที่ใช้รถจักรยานยนต์มาส่งเด็กที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  

        



๒๔ 

ชุดกิ กรร  งานและกิ กรร  

การด าเนินงาน 
ในพ  นที่ 

สถานการ ์ด าเนินงาน 
(ใส เคร ่องห าย ในช องที่

สอดคล้อง) 

ผู้ด าเนินการ 
(ระบุรหัสผู้ด าเนินการ) 

ต้องท า ควรท า ด าเนิ
น 
การ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

 ีแผนการ
ด าเนินการ 

ผู้ด าเนิน 
การหลัก 

ผู้ร ว 
ด าเนินการ 

ผู้สนับ 
สนุน 

๔๗) จัดท ามาตรการด้านความปลอดภัยของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในเรื่องระบบป้องกันภัยและรับรองเหตุฉุกเฉิน
ระบบป้องกันภัยจากอุปกรณ์ระบบป้องกันภัยจากสัตว์ 
ระบบป้องกันภัยจากบุคคลและระบบความปลอดภัยในการ
เดินทาง 

        

๔๘) จัดท าระบบการคัดกรองบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาใน
ศพด. 

        

๔๙) จัดท าระบบการรับ-ส่งผู้ปกครองเมื่อมารับ ส่งเด็กมี
การลงลายมือชื่อไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อป้องกันการ
ลักพาตัวเด็ก 

        

๕๐) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดท าแผนป้องกันภัยและรองรับ
เหตุฉุกเฉิน เช่น กรณีไฟไหม้ น้ าท่วม แผ่นดินไหว ภัยพิบัติ
อื่นๆ 

        

๕๑) จัดการซ้อมอพยพเด็กและครูผู้ดูแลเด็ก ครูพี่เลี้ยง ใน
กรณีไฟไหม้ ภัยพิบัติ 

        

๕๒) ส่งเสริมการปรับสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อให้เกิด
ประโยชน์กับเด็กและครอบครัว เช่น การมีสนามเด็กเล่นใน
ชุมชน การมีลานกิจกรรมที่ให้เด็กและครอบครัวมาท า
กิจกรรมร่วมกัน 

        

๕๓) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมในการ
ช่วยเหลือเด็ก ในชุมชนเช่นการเปิดพื้นที่ช่วยเหลือสนับสนุน
การดูแลกลุ่มเด็กท่ีมีความผิดปกติ ได้แก่ การรับบริจาคของ
เล่นเด็ก ผ้าอ้อมส าเร็จรูปส าหรับเด็กที่เจ็บป่วยพิการ 
เสื้อผ้า เป็นต้น  

        



๒๕ 

ชุดกิ กรร  งานและกิ กรร  

การด าเนินงาน 
ในพ  นที่ 

สถานการ ์ด าเนินงาน 
(ใส เคร ่องห าย ในช องที่

สอดคล้อง) 

ผู้ด าเนินการ 
(ระบุรหัสผู้ด าเนินการ) 

ต้องท า ควรท า ด าเนิ
น 
การ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

 ีแผนการ
ด าเนินการ 

ผู้ด าเนิน 
การหลัก 

ผู้ร ว 
ด าเนินการ 

ผู้สนับ 
สนุน 

๕๔) สร้างเครือข่ายช่วยเหลือดูแลเด็ก ให้สวัสดิการส าหรับ
ครอบครัวที่มีเด็กปว่ย เช่น การซื้อสินค้าในร้านค้าของชุมชน
ในราคาถูก การแบ่งปันผลก าไรของกองทุนชุมชนช่วยเหลือ
ครอบครัวที่มีเด็กป่วยหรือพิการเป็นต้น 

        

๕๕) สนับสนุนให้มีกลุ่มช่วยดูแลเด็กปฐมวัย เช่น กลุ่ม
ท าอาหารส าหรับเด็ก ทั้งเด็กป่วย พิการ และกลุ่มปกติ 
กลุ่มเพื่อนบ้านช่วยเหลือกันดูแลกันในการรับยา  การ
ส่งเสริมพัฒนาการกิน กอด เล่น เล่านิทาน เยี่ยมให้ก าลังใจ
ผู้ดูแลเฝ้าระวังความรุนแรงในครอบครัวเป็นต้น 

        

๓.การพัฒนา
ระบบบริการ 

๕๖) จัดการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา เช่น การออกก าลังกายเพื่อเพิ่มความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดต่างๆ การท ากิจกรรมตามจังหวะ
ดนตรี ฝึกการรับประทานอาหารที่เหมาะสม การอ่าน การ
ดูแลให้เด็กได้ เล่นออกก าลังกาย การดูแลให้เด็กนอน
พักผ่อนกลางวันอย่างเพียงพอ (อย่างน้อย ๑-๒ ชั่วโมงต่อ
วัน) เป็นต้น 

        

๕๗) จัดท ามาตรการและแนวทางในการป้องกันโรคระบาด
และโรคติดต่อ โดยเฉพาะในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

        

๕๘) จัดตรวจคัดกรองโรคติดต่อเด็กปฐมวัยที่จุดรับ-ส่งเด็ก
ทุกวัน เช่น การวัดไข้ การตรวจช่องปากและคอ การตรวจ
ฝ่ามือ ฝ่าเท้า เป็นต้น กรณีพบความผิดปกติ เจ็บป่วยด้วย
โรคติดต่อให้แยกเด็กให้ผู้ปกครองน าเด็กกลับบ้านและ
ตรวจรับการรักษาจากหน่วยบริการสุขภาพ และด าเนินการ
ติดตามเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง 

        



๒๖ 

ชุดกิ กรร  งานและกิ กรร  

การด าเนินงาน 
ในพ  นที่ 

สถานการ ์ด าเนินงาน 
(ใส เคร ่องห าย ในช องที่

สอดคล้อง) 

ผู้ด าเนินการ 
(ระบุรหัสผู้ด าเนินการ) 

ต้องท า ควรท า ด าเนิ
น 
การ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

 ีแผนการ
ด าเนินการ 

ผู้ด าเนิน 
การหลัก 

ผู้ร ว 
ด าเนินการ 

ผู้สนับ 
สนุน 

๕๙) จัดบริการสุขภาพส าหรับเด็ก เช่น ตรวจร่างกายเด็ก
และดูแลให้ เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน การดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน การป้องกัน
โรคติดต่อ เป็นต้น 

        

๖๐) จัดการช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาสุขภาพเฉียบพลันหรือ
เรื้อรัง หรือการช่วยเหลือเบื้องต้น ในกรณีเด็กเจ็บป่วยหรือ
ได้รับอุบัติเหตุอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

        

๖๑) จัดบริการตรวจสุขภาพประจ าปี ตรวจภาพรังสีปอดให้
ครู ผู้ประกอบอาหารและผู้ดูแลเด็กทุกคน 

        

๖๒) จัดบริการอื่นๆ เช่น ให้ค าปรึกษาผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก
เรื่องสุขภาพ การเบิกรับยา การบริการอื่นๆ เช่น การ
จัดบริการอาหารเฉพาะหรือตามความต้องการรวมทั้งการ
ดูแลเด็กท่ีมีความผิดปกติ พิการเป็นต้น 

        

๖๓) จัดท าแนวทางการบริหารจัดการอาหารปลอดภัย 
ต้ังแต่การเลือกวัตถุดิบในการประกอบอาหาร การเตรียม
อาหาร อุปกรณ์และเครื่องมือในการเตรียมอาหารได้
มาตรฐานและมีคุณภาพถูกสุขาภิบาล 

        

๖๔) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดท าคู่มือการจัดอาหารส าหรับ
เด็กปฐมวัย เช่น เมนูอาหารแต่ละมื้อที่มีสารอาหารครบ ๕ 
หมู่ โดยลดหวาน มัน เค็ม เน้นการใช้วัตถุดิบในพื้นที่และ
อาหารพื้นเมืองที่เหมาะสมกับเด็ก เช่น ผักปลอดสารพิษ 
ข้าวพ้ืนเมือง อาหารเสริมไอโอดีน เป็นต้น 

        

๖๕) ผลักดันผู้ประกอบอาหารหรือจัดเตรียมอาหารในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต้องมีการแต่งกายที่สะอาด  สวมเสื้อมีแขน 

        



๒๗ 

ชุดกิ กรร  งานและกิ กรร  

การด าเนินงาน 
ในพ  นที่ 

สถานการ ์ด าเนินงาน 
(ใส เคร ่องห าย ในช องที่

สอดคล้อง) 

ผู้ด าเนินการ 
(ระบุรหัสผู้ด าเนินการ) 

ต้องท า ควรท า ด าเนิ
น 
การ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

 ีแผนการ
ด าเนินการ 

ผู้ด าเนิน 
การหลัก 

ผู้ร ว 
ด าเนินการ 

ผู้สนับ 
สนุน 

ใส่หมวกคลุมผมและผ้ากันเปื้อนขณะปฏิบัติงานและซักท า
ความสะอาดทุกวัน มีสุขภาพดี มีผลการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีและไม่เป็นโรคติดต่อทางเดินอาหาร 
๖๖) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดท าทะเบียนบันทึกเหตุการณ์โรค
อาหารเป็นพิษหรือโรคอุจจาระร่วง 

        

๖๗) จัดระบบบริการรับ-ส่ง กรณีที่ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มีรถ รับ ส่ง สภาพรถต้องอยู่ ในสภาพดี ถูกต้องตาม
กฎระเบียบของกรมขนส่งทางบก คนขับรถมีสุขภาพดี ไม่
ดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติด มีผู้ดูแลเด็กประจ ารถ เพื่อ
รับ ส่งเด็กอย่างปลอดภัยก่อนขึ้นรถ ระหว่างอยู่ในรถและ
หลังจากลงรถ มีระบบตรวจสอบว่าเด็กลงจากรถทุกคน 

        

๖๘) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดการประกันคุณภาพภายใน         
๖๙) จัดการบริการรับ-ส่ง ๒๔ ชม.เพื่อการรักษาช่วยเหลือ
และกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน เช่น ชัก ถูกกระท ารุนแรงโดย
ครอบครัว ชุมชน เป็นต้น 

        

๗๐) จัดบริการเพื่อให้เด็กเข้ารับบริการในช่วงเวลากลางวัน
มีบริการรับ-ส่งมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายไว้บริการ
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น  การดูแลสุขภาพทั่วไปการ
ดูแลกิจวัตรช่วงกลางวัน จัดให้มีนักจิตวิทยาส่งเสริม
พัฒนาการ  เช่น  ฝึกกล้ามเนื้อมัดต่างๆ การฝึกสมองและ
สามารถให้บริการทั้งในภาวะปกติฉุกเฉิน 

        

๗๑) ส่งเสริมการจัดพื้นที่ศูนย์ดูแลกลางวัน(Day care) 
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา เช่น ของเล่นที่ส่งเสริมการมองเห็น การ

        



๒๘ 

ชุดกิ กรร  งานและกิ กรร  

การด าเนินงาน 
ในพ  นที่ 

สถานการ ์ด าเนินงาน 
(ใส เคร ่องห าย ในช องที่

สอดคล้อง) 

ผู้ด าเนินการ 
(ระบุรหัสผู้ด าเนินการ) 

ต้องท า ควรท า ด าเนิ
น 
การ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

 ีแผนการ
ด าเนินการ 

ผู้ด าเนิน 
การหลัก 

ผู้ร ว 
ด าเนินการ 

ผู้สนับ 
สนุน 

บริหารกล้ามเนื้อของเล่นที่มีเสียงดนตรี เสียงสัตว์ เป็นต้น 
ในช่วงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปิดภาคการศึกษา หรือช่วง
วันหยุดในเทศกาลต่างๆ ท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปิดให้บริการ 
๗๒) ส่งเสริมและร่วมจัดบริการดูแลเด็กที่บ้านกับรพ.สต.
เป็นบริการตามภาวะสุขภาพต้ังแต่ปกติเจ็บป่วย พิการ ที่
ดูแลทั้งทางร่างกายและจิตใจ  เช่น การดูแลกิจวัตร
ประจ าวันเรื่องการรับประทานอาหาร อาบน้ าท าความ
สะอาดร่างกาย ออกก าลังกายพื้นฟู ส่งเสริมพัฒนาการ 
การเจริญเติบโต การได้รับภูมิคุ้มกันตามมาตรฐานการดูแล
สายสวนต่างๆ การดูแลท่อช่วยหายใจการให้อาหารทางสาย
ยาง ท าแผลพลิก ตะแคงตัว เป็นต้น รวมไปถึงการเพิ่ม
สมรรถนะของผู้ดูแลในการช่วยเหลือ ดูแลเด็กที่บ้านได้
เหมาะสม 

        

๗๓) ส่งเสริมการจัดต้ังศูนย์บริการหรือสนับสนุนการ
บริการแก่เด็ก ทั้งเด็กป่วย พิการ และกลุ่มปกติเช่น เด็กมี
พัฒนาการผิดปกติ ทุพโภชนาการ พิการด้าน ร่างกาย 
สติปัญญา หรือถูกกระท ารุนแรงจากครอบครัวเป็นต้น 

        

๗๔) จัดให้มีระบบการให้ค าปรึกษา เช่น ไลน์ (Line) สไกป์ 
(Skype) เป็นต้น เพื่อประสานการดูแลรักษาระหว่าง
เครือข่ ายบริการสุขภาพและบริการให้ค าปรึกษาแก่
ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลเด็กแบบHotline ในเรื่องต่างๆเช่น 
สุขภาพการเข้าถึงสิทธิต่างๆ เป็นต้น 

        

๔. การ ัดตั ง
กองทุนหร อ ัด

๗๕) สนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวร่วมกับแกนน าชุมชน
และกลุ่มทางสังคม จัดตั้งกองทุนและสวัสดิการส าหรับเด็ก 

        



๒๙ 

ชุดกิ กรร  งานและกิ กรร  

การด าเนินงาน 
ในพ  นที่ 

สถานการ ์ด าเนินงาน 
(ใส เคร ่องห าย ในช องที่

สอดคล้อง) 

ผู้ด าเนินการ 
(ระบุรหัสผู้ด าเนินการ) 

ต้องท า ควรท า ด าเนิ
น 
การ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

 ีแผนการ
ด าเนินการ 

ผู้ด าเนิน 
การหลัก 

ผู้ร ว 
ด าเนินการ 

ผู้สนับ 
สนุน 

ให้ ีสวัสดิการ
ช วยเหล อกัน 

ด้านการดูแลสุขภาพ การเพิ่มรายได้ให้ผู้ปกครอง ผู้ดูแล
กลุ่มเด็กที่เจ็บป่วย พิการ เช่น กองทุนสวัสดิการ สถาบัน
การเงินของชุมชน กองทุนสัจจะออมทรัพย์ กลุ่มสหกรณ์
ออมทรัพย์  กองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ ต้องการความ
ช่วยเหลือตามความจ าเป็น กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น 
๗๖) ศูนย์พัฒนาครอบครัวร่วมกับแกนน าชุมชนและกลุ่ม
ทางสังคม เพิ่มช่องทางในการระดมทุนอื่น ๆ เช่น การ
ท าบุญกฐินผ้าป่า เป็นต้น เพื่อการดูแลเด็ก โดยเฉพาะกลุ่ม
ที่เจ็บป่วย 

        

๗๗) ส่งเสริมการออมในกลุ่มเด็กและผู้ปกครอง         
๗๘) ร่วมจัดต้ังหรือส่งเสริมการด าเนินงานธนาคารความดี
เพื่อดูแลเด็กปฐมวัยของชุมชน 

        

๗๙) ผลักดันการจัดต้ังศูนย์บริการหรือสนับสนุนการ
บริการแก่เด็ก ทั้งเด็กป่วย พิการ และกลุ่มปกติ เช่น เด็กมี
พัฒนาการผิดปกติ ทุพโภชนาการ พิการด้าน ร่างกาย 
สติปัญญา หรือถูกกระท ารุนแรง เป็นต้น 

        

๘๐) ผลักดันการจัดสรรงบประมาณเพื่อสบทบทุนการสร้าง
บุคลากรสหสาขาวิชาชีพในการดูแลสุขภาพเด็กในชุมชน 
เช่น พยาบาล สาธารณสุข นักจิตวิทยา เป็นต้น 

        

 .การพัฒนา
และน าใช้
ข้อ ูลในการ
ส งเสริ แก้ ข/
 ัดการป  หา

๘๑) ก าหนดและแต่งต้ังทีมระบบข้อมูลเด็กปฐมวัย         
๘๒) ร่วมจัดท าระบบข้อมูลโดยคนในชุมชนและมีส่วนร่วม
จากของ ๖ กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ อปท. ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ศูนย์พัฒนาครอบครัว รพ.สต. อาสาสมัครและทุนทาง
สังคมต่าง ๆในชุมชนทุกฝ่ายต้ัง แต่ขั้นตอน การเก็บ การ

        



๓๐ 

ชุดกิ กรร  งานและกิ กรร  

การด าเนินงาน 
ในพ  นที่ 

สถานการ ์ด าเนินงาน 
(ใส เคร ่องห าย ในช องที่

สอดคล้อง) 

ผู้ด าเนินการ 
(ระบุรหัสผู้ด าเนินการ) 

ต้องท า ควรท า ด าเนิ
น 
การ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

 ีแผนการ
ด าเนินการ 

ผู้ด าเนิน 
การหลัก 

ผู้ร ว 
ด าเนินการ 

ผู้สนับ 
สนุน 

เด็กป  วัย ตรวจสอบความถูกต้อง การวิเคราะห์เพื่อใช้ จัดการดูแล
และประเมินผลการดูแล มีข้อมูลเด็ก ที่ครบถ้วน ครอบคลุม
เพื่ อ ใช้ จัดบริการดูแล  เช่น๑)  มี ข้ อมูลพื้นฐาน  เช่ น 
พัฒนาการการเจริญเติบโต การได้รับภูมิคุ้มกันโรค เป็นต้น 
๒) ข้อมูลสถานะสุขภาพเด็ก ทั้งที่เป็นกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยง
กลุ่มป่วย พิการ มีแผนที่เด็กจ าแนกสถานะสุขภาพ เป็นต้น 
๓) ข้อมูลทุนและศักยภาพที่ใช้เพื่อจัดการดูแลตามปัญหา
ความต้องการและความจ าเป็นเช่นข้อมูลกลุ่มอาสาสมัคร
ช่วยเหลือเด็ก กลุ่มอาชีพแหล่งสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือ
ในชีวิตประจ าวัน เช่น ของเล่นเด็กเครื่องฝึกยืน ฝึกเดิน เป็น
ต้น ๔) มีแผนการดูแลเด็กที่มาจากการใช้ข้อมูลและชุมชน
จัดท าแบบมีส่วนร่วม ๕) ข้อมูลผลที่เกิดจากการใช้ข้อมูล
ดูแล เช่น แนวโน้มภาวะสุขภาพการเพิ่มขึ้นของความ
ผิดปกติด้านพัฒนาการ ข้อมูลการเกิดโรคที่ป้องกันได้ด้วย
วัคซีน ข้อมูลโรคระบาดเช่น ไข้เลือดออก มือเท้าปาก การ
เพิ่มขึ้นของอาสาสมัคร เป็นต้น 
๘๓) ร่วมการพัฒนาข้อมูลวิจัยชุมชน (RECAP) และน าใช ้         
๘๔) ร่วมการพัฒนาข้อมูลระบบต าบล(TCNAP) และน าใช ้         
๘๕) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดท าฐานข้อมูลที่ครอบคลุมใน
ด้านข้อมูลเด็ก ครอบครัว บุคลากร สิ่งแวดล้อม สุขภาพ 
อุบัติเหตุและความปลอดภัย มีการจัดเก็บข้อมูลที่มีความ
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน 

        

๘๖) สนับสนุนและการใช้ข้อมูลทุนทางสังคม ประชาคมและ
แหล่งประโยชน์จัดท าข้อบัญญัติ แผนโครงการในการจัด

        



๓๑ 

ชุดกิ กรร  งานและกิ กรร  

การด าเนินงาน 
ในพ  นที่ 

สถานการ ์ด าเนินงาน 
(ใส เคร ่องห าย ในช องที่

สอดคล้อง) 

ผู้ด าเนินการ 
(ระบุรหัสผู้ด าเนินการ) 

ต้องท า ควรท า ด าเนิ
น 
การ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

 ีแผนการ
ด าเนินการ 

ผู้ด าเนิน 
การหลัก 

ผู้ร ว 
ด าเนินการ 

ผู้สนับ 
สนุน 

สวัสดิการบริการช่วยเหลือ ดูแลเด็กปฐมวัย ตามสภาพ
ปัญหาความจ าเป็นและความต้องการของเด็กปฐมวัย เช่น
จัดบริการให้การดูแลตามสภาพที่ประเมินใช้ข้อมูลกลุ่ม
อาสาสมัครช่วยเยี่ยมบ้านเพื่อช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่
เจ็บป่วย พิการ หรือถูกกระท ารุนแรงในครอบครัวเป็นต้น 
๘๗) สร้างและเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ข้อมูลการดูแลเด็ก 
ให้กับผู้ปกครองและผู้ดูแลอย่างหลากหลายช่องทาง เช่น 
การประชาคม การประชุม การปรึกษาหารือ การจัดท า
แผนการดูแล การบอกปากต่อปาก วิทยุชุมชน หอกระจาย
ข่าว เอกสารหนังสือพิมพ์เพื่อกระจายข่าว เป็นต้น 

        

๘๘) ส่งเสริมการจัดท าข้อมูลด้านครอบครัวเด็กปฐมวัย 
เพื่อน ามาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาครอบครัวที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนรวมทั้งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของคนในชุมชน
พร้อมทั้งหาแนวทาง วิธีการแก้ไขและแนวทางในการ
ป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดขึ้น 

        

 .การพัฒนา
ก  กติกา 
ระเบียบแนว
ปฏิบัติเพ อ่
หนุนเสริ การ
ด าเนิน
กิ กรร เสริ 
ควา เข้ แข็ง
ชุ ชนท้องถิ่น 

๘๙) ผลักดันและร่วมการจัดท าข้อบัญญัติท้องถิ่น แผนการ
ดูแลจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการดูแลเด็กที่
ครอบคลุมทั้งงานบริการ กิจกรรม กองทุนสวัสดิการ เช่น 
ข้อบัญญัติท้องถิ่นส าหรับดูแลเด็กปฐมวัย แผนการดูแล
เด็กปฐมวัย ที่พิการ โครงการคัดกรองเด็กที่มีการเรียนรู้
ผิดปกติโครงการส่งเสริมการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 
Cerebral palsy เป็นต้น 

        

๙๐)  ผลั กดั นและร่ วมการจั ดท า ธร รมนูญสุ ขภาพ
ก าหนดการบริการและการดูแลเด็ก เช่น ก าหนดให้มีการ

        



๓๒ 

ชุดกิ กรร  งานและกิ กรร  

การด าเนินงาน 
ในพ  นที่ 

สถานการ ์ด าเนินงาน 
(ใส เคร ่องห าย ในช องที่

สอดคล้อง) 

ผู้ด าเนินการ 
(ระบุรหัสผู้ด าเนินการ) 

ต้องท า ควรท า ด าเนิ
น 
การ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

 ีแผนการ
ด าเนินการ 

ผู้ด าเนิน 
การหลัก 

ผู้ร ว 
ด าเนินการ 

ผู้สนับ 
สนุน 

พัฒนากระบวนการบริการสาธารณสุขเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง 
ส าหรับการดูแลเด็ก โดยการจัดบุคลากรให้เพียงพอต่อการ
ดูแลส่งเสริมสนับสนุนและร่วมกันดูแลช่วยเหลือเด็ก เช่น 
การกระตุ้นพัฒนาการท่ีบ้าน การประเมินพฤติกรรม EQ IQ 
เป็นต้น 

 รว     งานและกิ กรร     ๒        
 



๓๓ 
 

ปฏิบัติการที่ ๒ 
แนวทางการพัฒนางานของ ศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.)                 

และผู้น าชุมชน (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) 

 
๑. แนวคิดหลักการ 

การพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่นอาศัยการขับเคลื่อนงานของ ๔ องค์กรหลัก 
โดย ศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.) ถือเป็นองค์กรส าคัญอีกส่วนหน่ึงที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อน
การดูแลเด็กปฐมวัย โดยศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.) ที่มีในชุมชนเป็นศูนย์กลางการรวมตัวของคนใน
ชุมชนที่มาจากตัวแทนกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน และอาสาสมัคร พัฒนาสังคม เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมใน
การดูแลป้องกัน การให้ค าปรึกษา บริการด้านต่างๆ เกี่ยวกับครอบครัว ซึ่งสถาบันครอบครัวเป็นสถาบัน
พื้นฐานที่เป็นหลักของสังคม เป็นรากฐานที่ส าคัญของการพัฒนาคนและสังคม โดยท าหน้าที่หล่อหลอม
และขัดเกลาความเป็นมนุษย์ให้แก่สมาชิกในครอบครัวด้วยการอบรมเลี้ยงดู พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยม และถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมให้แก่สมาชิกครอบครัว เพื่อให้สมาชิกครอบครัวมี
พัฒนาการตามวัยและเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ รู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเป็นก าลังส าคัญใน
การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
การด าเนินงานของศพค.เป็นการสร้างกลไกในชุมชน เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัว และแก้ไข
ปัญหาครอบครัวในชุมชน โดยมีการบริหารจัดการในรูปของ “คณะท างานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน” 
ตลอดจนมีการสร้างเครือข่ายครอบครัว และการประสานเครือข่ายครอบครัว และคนท างานด้าน
ครอบครัวในชุมชน โดยมีการสนับสนุนทรัพยากรการด าเนินงาน จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
ระดับ และมีผู้น าชุมชน ก านัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและเสริมสร้างการท างาน นอกจากน้ี 
ศพค.ยังเป็นกลไกส าคัญในการมีส่วนร่วมในการดูแลเด็กปฐมวัยและการพัฒนาศักยภาพผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการดูแลเด็ก ทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก ในศพด. อาสาสมัครในชุมชนและการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและมั่นคงอย่างเป็นรูปธรรม 
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง สร้างการเรียนรู้และพัฒนาเป็นอยู่ของประชาชนทุกช่วงวัยในพื้นที่ให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

การพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์พัฒนาครอบครัวและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจึงเป็นสิ่งส าคัญ 
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของพื้นที่อปท. เครือข่ายที่เข้าร่วมฝึกอบรมจึงจ าเป็นต้องมีการทบทวนและสรุป
ข้อมูลผลการด าเนินงานทั้งในส่วนที่เป็นกิจกรรมการด าเนินงาน และผลผลิตผลลัพธ์การด าเนินงานที่
สอดคล้องกับชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.) ซึ่งนอกจากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นแล้ว ยังสะท้อนข้อมูลที่เป็นความพร้อมส าหรับการพัฒนาต่อยอดกิจกรรมการดูแลเด็กปฐมวัย
ของ ศพค. ในพื้นที่ต่อไป โดยมีพื้นที่จากต าบลศูนย์เรียนรู้การพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่นที่มี
ประสบการณ์เป็นพี่เลี้ยงในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อสามารถต่อยอดและขยายการเรียนรู้ในการ
สนับสนุนระบบการดูแลเด็กปฐมวัยได ้ 

 
๒. วัตถุประสงค์ เพื่อให ้

๒.๑ ผู้เข้าฝึกอบรมเรียนรู้  และท าเข้าใจเกี่ยวกับชุดกิจกรรมแนวทางการพัฒนางานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)  

๒.๒ ผู้เข้าฝึกอบรมทบทวนและสรุปสถานะการด าเนินงานตามชุดกิจกรรมแนวทางพัฒนาการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.)  



๓๔ 
 

๒.๓ ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถวิเคราะห์และคัดเลือกงานกิจกรรมเพื่อน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อ
การพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.) และน าไปใช้ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไปได้ 
 
 
๓. วิธีด าเนินการ  

กระบวนการฝึกอบรม  ใช้เวลา ๔๐ นาท ีด าเนินการดังน้ี 
๑) ผู้เข้าฝึกอบรมรับฟังการบรรยายแนวคิดหลักการและแนวทางพัฒนาการด าเนินงานของ

ศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.) 
๒) ผู้เข้าฝึกอบรมศึกษา อ่านท าความเข้าใจตารางข้อมูลงานกิจกรรมตามชุดกิจกรรมแนว

ทางการพัฒนางานของศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.) จากน้ันวิเคราะห์เทียบเคียงข้อมูล ตรวจสอบ
สถานะการด าเนินการเพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.) ของพื้นที่ตนเอง และสรุปข้อมูลสถานะที่
มีการด าเนินการแล้ว ก าลังด าเนินการและมีแผนด าเนินการ โดยให้ระบุผู้ด าเนินการ เพื่อน าไปใช้ใน
ปฏิบัติการที่ ๕ จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่นและน าใช้
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป โดยใช้ตารางปฏิบัติการที่ ๒.๑ 

 
๔. ผลผลิต ผลลัพธ์ 

๔.๑ ผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้และมีความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิดหลักการการพัฒนาการด าเนินงาน
ของศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.) ตามชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.) 

๔.๒ พื้นที่ อปท. มีการทบทวนข้อมูลสถานะการด าเนินงานตามชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนา
ครอบครัว (ศพค.)และสามารถออกแบบการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาศพค. ได้  

๔.๓ ข้อมูลสรุปสถานะการด าเนินงานเพื่อพัฒนางานของ ศพค. เพื่อน าใช้ประกอบการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไปได้ 
  



๓๕ 
 

 

 
 

 
ภาพที่ ๒.๑ ภาพรวมปฏิบัติการที่ ๒ แนวทางการพัฒนางานของ ศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.) และผู้น า

ชุมชน (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) 
 

 



๓๖ 
 

ตารางปฏิบัติการที่ ๒.๑ ทบทวนสถานะการด าเนนิการตามชุดกิจกรรมเพื่อพฒันาศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.) ของพื้นที ่
ค าชีแ้จง ให้ทบทวนสถานะการด าเนินการตามชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพค.) ของพื้นที่ โดยใส่เครื่องหมาย ในช่องที่มีการด าเนินการสอดคล้อง
กับชุดกิจกรรม และระบุผู้ด าเนินการหลัก ผู้ด าเนินการร่วม และผู้สนับสนุน โดยระบุรหสัข้อมูลผู้ด าเนินการ 
 
รหัสข้อมูลผู้ด าเนินการ 
๑. อปท. ๒. รพ.สต. ๓. ศพด. ๔. ศพค. ๕. ผู้น าชุมชน (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) ๖. อสม. 
๗. ทุนทางสังคมอื่นๆ (ระบุชื่อทุน.......) ๘. ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ๙. หน่วยงานรัฐในพื้นที่ (ระบุ...................) ๑๐. อื่นๆ (ระบุ.......) 

 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม 

การด าเนินงานใน
พื้นท่ี 

สถานการณ์ด าเนินงาน 
(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้อง) 

ผู้ด าเนินการ 
(ระบุรหัสผู้ด าเนินการ) 

ต้องท า ควรท า ด าเนินการ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

มีแผนการ
ด าเนินการ 

ผู้ด าเนินการ
หลัก 

ผู้ร่วม
ด าเนินการ 

ผู้สนับสนุน 

๑.การพัฒนาศักยภาพ ๑) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งทีมสนบัสนนุการ
จัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครวั ตามแนวทางท่ี
กรมกิจการสตรแีละสถาบนัครอบครัว 
(สค.) ก าหนด 

        

๒) จัดตั้งคณะท างานศูนย์พฒันาครอบครัว
ในชุมชนอย่างมสี่วนร่วม ประกอบด้วย 
ตัวแทนจากท้องท่ี เช่น ก านัน ผู้ใหญบ่้าน 
ภาคประชาชน หนว่ยงานองค์กรในพื้นที่ 
เป็นตน้ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท า
หน้าท่ีในการหนนุเสริมการท างาน ตาม
แนวทางท่ีกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว (สค.) ก าหนด 

        

๓) จัดศึกษาดูงาน ฝึกอบรมคณะกรรมการ 
ฯ และคณะท างานให้ถ่ายทอดความรู้ความ
เข้าใจด้านครอบครวัให้แกป่ระชาชน 

        

๔) ด าเนินงานร่วมกับหนว่ยงานอืน่ ๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน โดยมีการประสานความ

        



๓๗ 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม 

การด าเนินงานใน
พื้นท่ี 

สถานการณ์ด าเนินงาน 
(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้อง) 

ผู้ด าเนินการ 
(ระบุรหัสผู้ด าเนินการ) 

ต้องท า ควรท า ด าเนินการ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

มีแผนการ
ด าเนินการ 

ผู้ด าเนินการ
หลัก 

ผู้ร่วม
ด าเนินการ 

ผู้สนับสนุน 

ร่วมมอืการจัดกิจกรรมที่น าไปสูก่าร
เสริมสร้าง ปอ้งกัน และแก้ไขปญัหา
ครอบครัว 
๕) สนับสนุนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ
กับครอบครัวเพื่อการให้สร้างความตระหนัก
ถึงความส าคัญของการสร้างครอบครัวให้
อบอุน่ เข้มแขง็เพื่อใหเ้กิดสัมพนัธภาพอันดี
ในครอบครัว 

        

๖) พัฒนาหลักสูตรและจัดท าคู่มอืส าหรบั
ฝึกอบรมผู้เกีย่วข้องในการดแูลเด็กปฐมวัย 
เช่น หลักสูตรและคูม่ือการดูแลเด็กปฐมวัย 
ที่มีความพิการทางด้านร่างกายและการ
เคลื่อนไหว ด้านสติปัญญาและการเรียนรู้ 
ออทิสติก  และเด็กที่มีความผิดปกติ
ทางด้านพฤติกรรม เป็นต้น 

        

๗) ฝึกอบรมคูส่มรสใหม่ หญิงตั้งครรภ์ และ
มารดาหลังคลอดใหเ้ตรียมตัวเป็นพ่อแม่ 
เตรียมความพรอ้มในการเลีย้งดบูุตร มี
ความรู้และทักษะในการดูแลตนเองและคู่
สมรสได้ตามภาวะสุขภาพ เชน่ การส่งเสริม
สุขภาพในระยะต้ังครรภ์โดยการรับประทาน
อาหารเพื่อสุขภาพ การออกก าลังกายตาม
สภาพร่างกาย การสังเกตอาการผิดปกติ 
การส่งเสริมพัฒนาการทารกในครรภ์ การ
เตรียมคลอด การดแูลตนเองหลังคลอด 
การเลี้ยงดบูุตร เป็นตน้ 

        



๓๘ 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม 

การด าเนินงานใน
พื้นท่ี 

สถานการณ์ด าเนินงาน 
(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้อง) 

ผู้ด าเนินการ 
(ระบุรหัสผู้ด าเนินการ) 

ต้องท า ควรท า ด าเนินการ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

มีแผนการ
ด าเนินการ 

ผู้ด าเนินการ
หลัก 

ผู้ร่วม
ด าเนินการ 

ผู้สนับสนุน 

๘) ฝึกอบรมเตรียมความพรอ้มการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่ในหญงิตั้งครรภ์ ทั้งระยะ
ต้ังครรภ์ ระยะหลังคลอด และการติดตาม
เป็นระยะ 

        

๙) ฝึกอบรมผูป้กครองและผู้ดูแลเด็กให้
เข้าใจ ความจ าเป็นของการสร้างเสรมิ
ภูมิคุ้มกนัโรค การประเมนิพัฒนาการ การ
ส่งเสรมิการเรียนรู้ พัฒนาการทางปัญญา
และอารมณ ์

        

๑๐) ฝึกอบรมผูป้กครองและผู้ดูแลในการ
จัดการเรยีนและสง่เสริมการเรยีนรู้ให้แก่
เด็กท่ีมีภาวะป่วยทีบ่้าน เช่น การส่งเสริม
การการอ่าน การเล่น การรบัประทานอาหาร 
เป็นตน้ 

        

๑๑) ฝึกอบรมครอบครวัเลี้ยงเดีย่วเพื่อ
พัฒนาทักษะการดูแลเด็กปฐมวยั เช่น การ
เลี้ยงดบูุตร การสร้างเสรมิภมูิคุม้กันโรค 
การประเมนิพัฒนาการ การส่งเสริมการ
เรียนรู้ พัฒนาการทางปัญญาและอารมณ์ 
เป็นตน้ 

        

๑๒) ฝึกอบรมอาสาสมัครในชมุชนเพือ่ใหม้ี
ความรู้ ความเข้าใจการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
และให้การดูแลหญิงตั้งครรภ์ หญิงหลัง
คลอดได ้

        

๑๓) ฝึกอบรมอาสาสมัครในชมุชน เช่น 
อาสาสมัครสาธารณสุข อาสานมแม่ เป็นต้น 

        



๓๙ 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม 

การด าเนินงานใน
พื้นท่ี 

สถานการณ์ด าเนินงาน 
(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้อง) 

ผู้ด าเนินการ 
(ระบุรหัสผู้ด าเนินการ) 

ต้องท า ควรท า ด าเนินการ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

มีแผนการ
ด าเนินการ 

ผู้ด าเนินการ
หลัก 

ผู้ร่วม
ด าเนินการ 

ผู้สนับสนุน 

เพื่อใหม้ีความรู้เข้าใจเรือ่งการประเมนิและ
ส่งเสรมิพัฒนาการ การเจริญเติบโต การรับ
ภูมิคุ้มกนั ให้การดูแลช่วยเหลือตามสภาพ
ทั้งในภาวะปกติ เชน่ การจัดกิจกรรมหรอื
กระตุ้นผู้ปกครอง ส่งเสรมิพัฒนาการเด็กใน
ครอบครัว และชมุชน กลุม่ที่มีความผิดปกติ 
พิการ เช่น การประเมนิให้ความช่วยเหลือ 
การสนับสนุนให้ครอบครวัให้การดูแลได้ 
๑๔) ฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสขุ 
ผู้ปกครอง เรื่องการติดตามให้การช่วยเหลือ
เด็กปว่ย พิการ ถูกกระท าความรุนแรง เด็ก
ป่วยเรื้อรังหรือมีปัญหาอืน่ ๆ ในชุมชน เชน่ 
เด็กท่ีถูกท าร้าย  โดยร่วมกบัครอบครัวหรือ
หน่วยงานอืน่ที่รับผิดชอบ 

        

๑๕) จัดค่ายเด็กและเยาวชนและครอบครัว
เพื่อสร้างการเรียนรูร้่วมกนัภายในครอบครัว 
ส่งเสรมิสัมพันธภาพในครอบครัว และสร้าง
ครอบครัวใหอ้บอุ่น 

        

๑๖) ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนา
ทักษะชีวิต เช่น ทักษะการปฏิเสธการใช้ยา
เสพติด การมีเพศสัมพนัธ์ที่ปลอดภัย ทักษะ
การแก้ปัญหา เปน็ต้น 

        

๑๗) จัดการเรยีนรูใ้ห้กบัเด็กก าพร้า เด็กใน
ครอบครัวด้อยโอกาส เพื่อสร้างโอกาสการ
เรียนรู้ ร่วมกับหน่วยงานองค์กรในพื้นที่ เชน่ 
เจ้าหน้าท่ีอปท. รพ.สต. เช่น โครงการบ้าน

        



๔๐ 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม 

การด าเนินงานใน
พื้นท่ี 

สถานการณ์ด าเนินงาน 
(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้อง) 

ผู้ด าเนินการ 
(ระบุรหัสผู้ด าเนินการ) 

ต้องท า ควรท า ด าเนินการ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

มีแผนการ
ด าเนินการ 

ผู้ด าเนินการ
หลัก 

ผู้ร่วม
ด าเนินการ 

ผู้สนับสนุน 

หลังเรียน โครงการบ้านหลังที่สอง เปน็ต้น 

๑๘) ศูนย์พัฒนาครอบครัวเชื่อมประสาน
การท างานกับทุนทางสังคมในพื้นท่ี เช่น 
รพ.สต. รร.ผู้สูงอายุ  สภาเด็กและเยาวชน 
ศูนย์เรยีนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียง ปราชญ์
ชาวบ้าน เป็นต้น เพือ่สร้างการเรียนรู้ การ
ดูแลสุขภาพ การจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อตอ่
เด็กปฐมวัย  

        

๑๙) ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ปกครอง ผู้ดูแล
เด็กในครอบครวัเพื่อเพิ่มรายไดใ้ห้แก่
ครอบครัว เช่น งานหัตถกรรม การท าขนม 
การท าน้ าพริก เป็นตน้ 

        

๒๐) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลตาม
เกณฑ์การด าเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชน ท่ีกรมกิจการสตรแีละสถาบัน
ครอบครัว (สค.) ก าหนดโดยใชตั้วชี้วัดจาก
ผลการด าเนนิงาน 

        

๒.การพัฒนา
สภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อเด็กปฐมวัย 

๒๑) จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว มีหนว่ยงานที่
รับผิดชอบในการประสานที่พักพิงชั่วคราว 
หรือจดัใหม้ีครอบครัวอุปการะ ส าหรบัเด็ก
ปฐมวัย ที่ไร้ที่พ่ึงพิงหรือไดร้ับความ
เดือดร้อนจากปัญหาครอบครัว เช่น 
ผู้ปกครองทุพพลภาพ เสียชีวิต ถูกกระท า
รุนแรง เปน็ต้น 

        

๒๒) ร่วมกบั อปพร. ท าการส ารวจพืน้ที่
เสี่ยง จุดเสี่ยงต่อสวสัดิภาพของเด็กปฐมวยั 

        



๔๑ 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม 

การด าเนินงานใน
พื้นท่ี 

สถานการณ์ด าเนินงาน 
(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้อง) 

ผู้ด าเนินการ 
(ระบุรหัสผู้ด าเนินการ) 

ต้องท า ควรท า ด าเนินการ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

มีแผนการ
ด าเนินการ 

ผู้ด าเนินการ
หลัก 

ผู้ร่วม
ด าเนินการ 

ผู้สนับสนุน 

เด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ หญิง
ต้ังครรภ์ ผู้ด้อยโอกาส เชน่ บ้านรกร้าง พื้นท่ี
รกร้าง มุมสะพาน สี่แยก ป่าท้ายหมูบ่้าน 
ศาลารอรถโดยสาร เปน็ต้น และมีการเฝ้า
ระวังในพื้นที ่
๒๓) จัดท าแผนการสร้างสภาพแวดล้อมที่
ส่งเสรมิครอบครัว เชน่ สภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัยในชมุชน หมูบ่้านน่าอยู่น่ามอง 
เป็นตน้ 

        

๒๔) ศูนย์พัฒนาครอบครัวสง่เสริมหรือ
ผลักดันใหม้ีการปรบัสิ่งแวดล้อมในชุมชน
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์กบัเด็กและครอบครัว 
เช่น การมีสนามเด็กเลน่ในชมุชน การมีลาน
กิจกรรมที่ให้เด็กและครอบครัวมาท า
กิจกรรมร่วมกนั เปน็ต้น 

        

๒๕) สนับสนุนการจดัสภาพแวดลอ้มใน
ชุมชนให้น่าอยู่และสร้างการเรยีนรู้แก่เด็ก
ปฐมวัย เด็กและเยาวชน เช่น หอ้งสมุด
เคลื่อน สวนสมนุไพร ป่าชุมชน เป็นตน้ 

        

๒๖) ผลักดันใหม้ีการจัดการบริการพืน้ฐาน 
เช่น ไฟฟ้าส่องสว่าง โทรศัพท์สาธารณะ 
อินเทอร์เน็ตสาธารณะ โดยเน้นที่ความ 
ทั่วถึงและคุณภาพของการบริการ 

        

๒๗) ส่งเสรมิการปรบับ้านท่ีอยู่อาศัยให้มี
โครงสร้างมั่นคง แข็งแรง ส าหรบัครอบครัว
ที่ต้องการความช่วยเหลือ เชน่ ครอบครัวที่

        



๔๒ 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม 

การด าเนินงานใน
พื้นท่ี 

สถานการณ์ด าเนินงาน 
(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้อง) 

ผู้ด าเนินการ 
(ระบุรหัสผู้ด าเนินการ) 

ต้องท า ควรท า ด าเนินการ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

มีแผนการ
ด าเนินการ 

ผู้ด าเนินการ
หลัก 

ผู้ร่วม
ด าเนินการ 

ผู้สนับสนุน 

ยากจน ด้อยโอกาส เปน็ต้น 

๒๘) สนับสนุนการปรบัโครงสร้างอาคาร
สถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะเพื่อเอื้อ
ต่อการด ารงชีวิตของคนทุกวัย เช่น การ
ท าทางลาด ห้องน้ าส าหรับคนพิการ 
ผู้สูงอายุ มุมให้นมแม่ เป็นต้น 

        

๒๙) สนับสนุนให้มีกลุม่ช่วยดูแลเด็กปฐมวัย 
เช่น กลุ่มท าอาหารส าหรับเด็ก ทั้งเด็กป่วย 
พิการ และกลุ่มปกติ กลุ่มเพื่อนบ้าน
ช่วยเหลือกันดูแลกันในการรบัยา การ
ส่งเสรมิพัฒนาการกนิ กอด เลน่ เล่านิทาน 
เยี่ยมให้ก าลังใจผู้ดูแลเฝ้าระวังความรุนแรง
ในครอบครัวเป็นต้น 

        

๓๐) สร้างวัฒนธรรมในการช่วยเหลอืเด็ก
ปฐมวัยและครอบครัวในชุมชน เช่น การเปิด
พื้นท่ีช่วยเหลือสนับสนุนการดูแลกลุ่มเด็กท่ี
มีความผิดปกติ ได้แก่ การรบับริจาคของ
เล่นเด็ก ผ้าอ้อมส าเร็จรปูส าหรบัเด็กท่ี
เจ็บป่วยพิการ เสื้อผ้า เปน็ต้น 

        

๓๑) ส่งเสรมิกิจกรรมเสริมสร้างความเสมอ
ภาคระหว่างหญงิชายในครอบครัว 

        

๓.การพัฒนาระบบ
บริการ 

๓๒) การสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวัง แก้ไข
ปัญหาครอบครัว เช่น อาสาสมคัรดูแล
ครอบครัว เครอืข่ายครอบครัวในชุมชน เป็น
ต้น 

        



๔๓ 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม 

การด าเนินงานใน
พื้นท่ี 

สถานการณ์ด าเนินงาน 
(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้อง) 

ผู้ด าเนินการ 
(ระบุรหัสผู้ด าเนินการ) 

ต้องท า ควรท า ด าเนินการ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

มีแผนการ
ด าเนินการ 

ผู้ด าเนินการ
หลัก 

ผู้ร่วม
ด าเนินการ 

ผู้สนับสนุน 

๓๓) จัดท าแผนปฏิบัติการรวมถึง
งบประมาณ กรอบเวลาในการด าเนินงาน
และความรบัผิดชอบต่าง ๆ ส าหรบัการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวใน
ชุมชนทุกรปูแบบ ทั้งส่วนการใหบ้ริการ
ชุมชน และส่วนการสร้างเครอืขา่ยชุมชน 

        

๓๔) ผลักดันการเชือ่มโยงการท างานและ
การบูรณาการระหว่างองค์การปกครองส่วน
ท้องถ่ินระดบัต าบลและศนูย์พฒันา
ครอบครัวในชุมชน รวมถึง NGO ที่มีส่วน
ร่วมในการจัดหาบริการและความช่วยเหลือ
แก่ครอบครวักลุ่มเสี่ยง และผู้ท่ีถูกท าร้าย 
ทอดท้ิงและถูกแสวงประโยชน ์

        

๓๕) จัดบริการหรือความช่วยเหลอืขัน้ต้นแก่
เด็กและครอบครัว โดยเฉพาะกรณีเด็กถูก
ท าร้าย ถูกทอดทิ้งหรือ ถูกแสวงประโยชน์ 
รวมทั้งรบัผิดชอบในการติดตามผลการ
ท างาน และการเชื่อมโยงกบับรกิารที่มีอยู่ใน
ระดับอื่น 

        

๓๖) สนับสนุนการท างานของศูนยเ์ฝ้าระวัง
ความรุนแรงต่อเด็กและสตรี (OSCC) เพื่อ
ช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระท ารุนแรง
ทางกาย จิตใจ และเพศ 

        

๓๗) จัดพื้นท่ีศูนย์ดูแลกลางวัน (Day Care) 
เพื่อส่งเสริมพฒันาการเด็ก ด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เช่น ของเล่น

        



๔๔ 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม 

การด าเนินงานใน
พื้นท่ี 

สถานการณ์ด าเนินงาน 
(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้อง) 

ผู้ด าเนินการ 
(ระบุรหัสผู้ด าเนินการ) 

ต้องท า ควรท า ด าเนินการ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

มีแผนการ
ด าเนินการ 

ผู้ด าเนินการ
หลัก 

ผู้ร่วม
ด าเนินการ 

ผู้สนับสนุน 

ที่ส่งเสรมิการมองเห็น การบรหิารกล้ามเนือ้
ของเลน่ที่มีเสยีงดนตรี เสียงสัตว์ หนังสือที่
ส่งเสรมิการอ่าน เปน็ต้น ในช่วงที่ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กปดิภาคการศึกษา หรือช่วง
วันหยดุในเทศกาลต่างๆ ท่ีศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กปิดใหบ้ริการ 
๓๘) ผลักดันการจัดตั้งศูนย์กายอปุกรณ์ใน
พื้นท่ี หรือใน รพ.สต. เพื่อให้เดก็ ผู้พิการ ได้
ยืมอปุกรณเ์พื่อใช้ในการด ารงชวีิตประจ าวัน
และการศึกษา 

        

๓๙) สนับสนุนให้หน่วยบริการสุขภาพ
จัดบริการใหค้ าปรึกษา และวางแผน
ครอบครัว ท่ีเข้าถึงง่าย และครอบคลมุสตรี
วัยเจรญิพันธุ๑์๕-๔๙ ป ี

        

๔๐) ผลักดันการประสานทุนทางสงัคมใน
พื้นท่ีและเครอืข่าย เช่น รพ.สต. กลุ่ม
อาสาสมัคร เจ้าหน้าท่ีอปท. เปน็ต้น ในการ
เยี่ยมติดตามครอบครัว 

        

๔๑) จัดใหม้ีระบบการให้ค าปรึกษา เช่น ไลน์ 
(Line) สไกป์ (Skype) เป็นต้น เพื่อ
ประสานการดูแล บริการให้ค าปรึกษาแก่
ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กปฐมวยั ผู้สูงอายุ 
เด็กและเยาวชน แบบ Hotline  ในเรื่อง
ต่างๆ เช่น การเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการต่างๆ 
เป็นตน้ 

        

๔๒) จัดท าคู่มือ หลักสูตรการฝึกอบรม         



๔๕ 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม 

การด าเนินงานใน
พื้นท่ี 

สถานการณ์ด าเนินงาน 
(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้อง) 

ผู้ด าเนินการ 
(ระบุรหัสผู้ด าเนินการ) 

ต้องท า ควรท า ด าเนินการ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

มีแผนการ
ด าเนินการ 

ผู้ด าเนินการ
หลัก 

ผู้ร่วม
ด าเนินการ 

ผู้สนับสนุน 

สมาชิกในครอบครัวเพื่อเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่นและครอบครัวเข้มแข็ง 
๔๓) จัดกิจกรรมเพื่อเสรมิสร้างความรู้พ่อ
แม่ ผู้ปกครอง ในการเลี้ยงดลููกวัยรุ่นใน
ทางบวก และการสื่อสารที่ดีในครอบครัว 

        

๔๔) จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และการใช้เวลาร่วมกนัอย่างมีคณุภาพใน
ครอบครัว เพื่อให้ประชาชนไดร้บัความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกบัการเสริมสรา้ง
สัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว เชน่ ค่าย
ครอบครัวอบอุ่น หอมกรุ่นอุน่ไอรัก กิจกรรม
ครอบครัวสัมพันธ์ กิจกรรมเสรมิสร้างความ
เสมอภาคระหว่างหญิงชายในครอบครัว 
(Gender in Family) โครงการเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเขม้แข็ง เป็นตน้ 

        

๔๕) จัดกิจกรรมเพื่อใหป้ระชาชนได้ตระหนัก
และเฝ้าระวงัถึงปัญหาท่ีจะท าให้เกิดปัญหา
ในครอบครัว  เช่น ค่ายพัฒนาครอบครัวไทย
ห่างไกลยาเสพติด ภูมิคุ้มภัยสายใย
ครอบครัว ค่ายเยาวชนศึกษาต่อต้านยาเสพ
ติด โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเปน็
ครอบครัวทีด่ี โครงการครอบครัวกับการ
รู้เทา่ทันการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น 

        

๔๖) จัดกิจกรรมเพื่อสร้างการปรบัทศันคติ
หรือมุมมองให้แก่พ่อแม่และบุตรวัยรุน่ใน
การเปดิกว้างเรื่องเพศวิถี 

        



๔๖ 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม 

การด าเนินงานใน
พื้นท่ี 

สถานการณ์ด าเนินงาน 
(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้อง) 

ผู้ด าเนินการ 
(ระบุรหัสผู้ด าเนินการ) 

ต้องท า ควรท า ด าเนินการ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

มีแผนการ
ด าเนินการ 

ผู้ด าเนินการ
หลัก 

ผู้ร่วม
ด าเนินการ 

ผู้สนับสนุน 

๔๗) จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนัก
และการมีส่วนร่วมในการป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุน่ 

        

๔๘) สนับสนุนหน่วยบริการสุขภาพ ให้จัดท า
แนวปฏิบัติในการบริการ ช่วยเหลือ คู่สมรส
อายุน้อย 

        

๔๙) จัดกิจกรรมเพื่อสร้างทักษะการสื่อสาร 
การรับฟังท่ีมีประสิทธิภาพระหว่างพ่อแม่ 
ผู้ปกครองกับลูกวัยรุน่ 

        

๕๐) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนมี
พฤติกรรมที่เหมาะสม และแสดงออกในทาง
ที่ถูกต้อง เช่น ลด การหลีกเลี่ยงพฤติกรรม
ติดเกม การหลีกเลี่ยงพนัน การหลีกเลีย่งยา
เสพติด มั่วสุม ทะเลาววิาท เป็นต้น  

        

๕๑) จัดกิจกรรมเพื่อให้สมาชิกครอบครัวไดรู้้
วิธีการจัดการการเงินของครอบครัว มีการ
วางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างเหมาะสม 
สามารถจัดการกบัปญัหาหนี้สนิในครัวเรือน
ได้ มีการออมเพื่ออนาคตวัยเกษยีณเพื่อ
สร้างหลักความมัน่คงของครอบครัว เช่น 
การท าบัญชีครวัเรือน กิจกรรมสัญญาใจท า
ข้อตกลงร่วมกนัในครัวเรือน เปน็ต้น 

        

๕๒) จัดกิจกรรมเชือ่มความสัมพันธร์ะหว่าง
เด็กนักเรียน วัยรุ่น และผู้สูงอายุ ในการมี
ส่วนร่วมสร้างการเรยีนรู้กบัเด็กปฐมวัยและ
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น กิจกรรมเล่า

        



๔๗ 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม 

การด าเนินงานใน
พื้นท่ี 

สถานการณ์ด าเนินงาน 
(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้อง) 

ผู้ด าเนินการ 
(ระบุรหัสผู้ด าเนินการ) 

ต้องท า ควรท า ด าเนินการ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

มีแผนการ
ด าเนินการ 

ผู้ด าเนินการ
หลัก 

ผู้ร่วม
ด าเนินการ 

ผู้สนับสนุน 

นิทาน กิจกรรมการแสดงศิลปวฒันธรรม
พื้นเมือง เปน็ต้น 
๕๓) ส่งเสรมิการบริการของศูนยเ์รียนรู้ ICT  
ในพื้นที่และเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเข้าถึง
บริการ 

        

๔.การจัดตั้งกองทุน
หรือจัดให้มีสวัสดิการ
ช่วยเหลือกัน 

๕๔) ศูนย์พัฒนาครอบครัวร่วมกบัแกนน า
ชุมชนและกลุม่ทางสังคม จัดตั้งกองทุนและ
สวัสดิการส าหรบัเด็กปฐมวัยด้านการดูแล
สุขภาพ การเพิ่มรายได้ให้ผูป้กครอง ผู้ดูแล
กลุ่มเด็กท่ีเจ็บป่วย พิการ เชน่ กองทุน
สวัสดิการชุมชน สถาบันการเงนิของชุมชน
กองทุนสัจจะออมทรัพย์ กลุม่สหกรณอ์อม
ทรัพย์ กองทุนเพื่อชว่ยเหลือผู้ท่ีต้องการ
ความช่วยเหลอืตามความจ าเปน็ เปน็ต้น 

        

๕๕) ศูนย์พัฒนาครอบครัวร่วมกบัแกนน า
ชุมชนและกลุม่ทางสังคม เพิ่มชอ่งทางใน
การระดมทนุอื่น ๆ เช่น การท าบุญกฐนิ
ผ้าป่า เป็นต้น เพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย
โดยเฉพาะกลุ่มทีเ่จ็บป่วย หรอืมีความ
ยากล าบาก 

        

๕๖) ผลักดันให้กองทุนและการจัดสวัสดิการ
ชุมชนขยายครอบคลมุกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างความเขม้แข็งให้สถาบัน
ครอบครัว 

        

๕๗) จัดกิจกรรมการอาสาสมัครชว่ยดูแล
ผู้สูงอายุท่ีบ้าน เด็กป่วยหรือพิการที่บ้าน 

        



๔๘ 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม 

การด าเนินงานใน
พื้นท่ี 

สถานการณ์ด าเนินงาน 
(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้อง) 

ผู้ด าเนินการ 
(ระบุรหัสผู้ด าเนินการ) 

ต้องท า ควรท า ด าเนินการ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

มีแผนการ
ด าเนินการ 

ผู้ด าเนินการ
หลัก 

ผู้ร่วม
ด าเนินการ 

ผู้สนับสนุน 

เป็นตน้ 

๕๘) ร่วมจัดตั้งหรอืส่งเสริมธนาคารความดี
เพื่อด าเนินกิจกรรมการดูแลเดก็ปฐมวัย คน
พิการ ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน 

        

๕๙) จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพและท าอาชีพ
เสริมในครัวเรือนให้ครอบครวัที่มีเด็ก
ปฐมวัย คนพิการ ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน 
เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย  เชน่ การปลูกเห็ด
ฟาง เลี้ยงไก่เป็ด ปลาดุก เปน็ต้น 

        

๖๐) ผลักดันให้ชมุชนจดัพื้นที่สาธารณะให้
ครอบครัวทีม่ีเด็กปฐมวัย คนพกิาร ผู้สูงอายุ 
เด็กและเยาวชนใช้ท าแปลงผักสวนครัวไว้
บริโภค 

        

๕.การพัฒนาและน าใช้
ข้อมูลในการส่งเสริม
แก้ไข /จัดการปกญหา
เด็กปฐมวัย 

๖๑) ก าหนดและแต่งต้ังทมีจัดท าระบบ
ข้อมูลเด็กปฐมวัยและครอบครวั 

        

๖๒) ร่วมจัดท าระบบข้อมูลร่วมกับศนูย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

        

๖๓) ส ารวจปญัหาและความต้องการการ
ดูแลเด็กปฐมวัยในครอบครัว 

        

๖๔) ส ารวจข้อมลูสถานการณค์วามเข้มแข็ง
ของครอบครัวตามแบบประเมนิความ
เข้มแข็งของครอบครัวไทยของกรมกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) 

        

๖๕) ส ารวจข้อมลูและการจัดท าแผนการ
ส่งเสรมิและพัฒนาครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว
ระดับต าบล 

        



๔๙ 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม 

การด าเนินงานใน
พื้นท่ี 

สถานการณ์ด าเนินงาน 
(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้อง) 

ผู้ด าเนินการ 
(ระบุรหัสผู้ด าเนินการ) 

ต้องท า ควรท า ด าเนินการ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

มีแผนการ
ด าเนินการ 

ผู้ด าเนินการ
หลัก 

ผู้ร่วม
ด าเนินการ 

ผู้สนับสนุน 

๖๖) ส ารวจข้อมลูเฝ้าระวังเพือ่การคุม้ครอง
เด็กและครอบครัวในระดับต าบล 

        

๖๗) ส ารวจครอบครัวอบอุน่ตามกรอบ
ตัวชี้วัดสุขภาพแห่งชาติ ได้แก่ โครงสร้าง
ครอบครัว บทบาทของครอบครัว 
สัมพันธภาพในครอบครวั การพึ่งตนเอง 
และ การเกื้อกูลสังคมอย่างมีคณุธรรม เปน็
ต้น และน าใช้ข้อมูลเพื่อวางแผนการจัด
กิจกรรมเพื่อสร้างความอบอุ่นในครอบครัว 

        

๖๘) น าใช้ข้อมูลจากการส ารวจปัญหาและ
ความต้องการการดูแลเพือ่ออกแบบและ
ด าเนินการช่วยเหลอืดูแล 

        

๖๙) ร่วมพัฒนาข้อมูลการวิจัยชมุชน 
(RECAP) และน าใช ้

        

๗๐) ร่วมพัฒนาข้อมูลระบบต าบล(TCNAP) 
และน าใช ้

        

๗๑) สร้างและเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ข้อมูล
การดูแลเด็ก ให้กบัผู้ปกครองและผู้ดูแล
อย่างหลากหลายช่องทาง เช่น การ
ประชาคม การประชุม การปรึกษาหารอื การ
จัดท าแผนการดูแล การบอกปากต่อปาก 
วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว เอกสาร
หนังสอืพิมพ์เพื่อกระจายข่าว เป็นต้น 

        

๗๒) ประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารและการ
ด าเนินงานด้านครอบครวัของศนูย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน (ศพค.) การเผยแพร่

        



๕๐ 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม 

การด าเนินงานใน
พื้นท่ี 

สถานการณ์ด าเนินงาน 
(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้อง) 

ผู้ด าเนินการ 
(ระบุรหัสผู้ด าเนินการ) 

ต้องท า ควรท า ด าเนินการ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

มีแผนการ
ด าเนินการ 

ผู้ด าเนินการ
หลัก 

ผู้ร่วม
ด าเนินการ 

ผู้สนับสนุน 

ข้อมูลข่าวสารด้านครอบครัวและการ
ด าเนินงานของ ศพค. ที่ประชาชนสามารถ
เข้าถึงและมีความรู้ความเข้าใจ ผ่านช่อง
ทางการสื่อสารหลายรปูแบบทีม่ีความ
เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มในแต่ละท้องถิ่น
ของชุมชน เช่น  สื่อบุคคล สื่อสิง่พิมพ์ สื่อ
โสตทัศน์ และสื่อกิจกรรม เป็นต้น 

๖.การพัฒนากฎ กติกา  
ระเบียบแนวปฏิบัติ
เพื่อหนุนเสริมการ
ด าเนินกิจกรรมเสริม
ความเข้มแข็งชุมชน
ท้องถิ่น 

๗๓) จัดเวทีเสนอขอ้คิดเห็นหรอืให้ค าแนะน า
ในการก าหนดยุทธศาสตร์/นโยบาย แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกบัการคุ้มครองเด็กและส่งเสรมิ
สถาบันครอบครัว 

        

๗๔) ร่วมจัดท าข้อบัญญัติท้องถิ่น แผนการ
จัดสรรงบประมาณในการสนบัสนุนการ
ด าเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว เช่น 
ธรรมนูญครอบครัว เป็นตน้ 

        

๗๕) ร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการหรอื
แผนพัฒนาต าบลในลักษณะบรูณาการ เพื่อ
การพัฒนา ป้องกันแก้ไขปัญหาครอบครัว
กับกลุ่มเป้าหมาย ๓ กลุ่ม ได้แก ่กลุ่มเด็ก
เยาวชนก่อนสมรสกลุม่ครอบครัวปกติ และ
กลุ่มครอบครัวมปีัญหา 

        

๗๖) ผลักดันการจัดท ากฎ กติกา ข้อตกลง
ร่วมกันเพื่อคุม้ครองและช่วยเหลือเด็กและ
ครอบครัวกลุ่มที่เสีย่งจะเผชิญปัญหา 

        

๗๗) จัดท าแนวทางการไกล่เกลี่ยความ         



๕๑ 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม 

การด าเนินงานใน
พื้นท่ี 

สถานการณ์ด าเนินงาน 
(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้อง) 

ผู้ด าเนินการ 
(ระบุรหัสผู้ด าเนินการ) 

ต้องท า ควรท า ด าเนินการ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

มีแผนการ
ด าเนินการ 

ผู้ด าเนินการ
หลัก 

ผู้ร่วม
ด าเนินการ 

ผู้สนับสนุน 

ขัดแย้งภายในครอบครัวตามวิถวีัฒนธรรม 
เช่น การไกลเ่กลี่ยโดยผู้น าชุมชน ผู้ที่ชุมชน
เคารพนบัถือ การใช้พ่อล่ามแมล่่ามเปน็
ผู้ช่วยเจรจาตามประเพณีภูไท เป็นต้น 
๗๘) สนับสนุนการสร้างโอกาสให้ชมุชนได้
เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบัน
ครอบครัวที่จะน าไปสูค่วามเข้มแข็งของ
ชุมชนในการบริหารงานและแกไ้ขปัญหา
สังคมอย่างยั่งยนื 

        

รวม ๗๘ งานและกิจกรรม ๓๒ ๔๖       

 



๕๒ 
 

ปฏิบัติการที่ ๓ 
แนวทางการพัฒนางานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   

(รพ.สต.) และ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 

 
๑. แนวคิดหลักการ  
 การพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง ๕ ปี ซึ่งมี
สถานการณ์ชีวิต ปัญหา และความต้องการดูแลของเด็กที่แตกต่างกัน จัดแบ่งได้อย่างน้อย ๔ สถานการณ์
(ขนิษฐา นันทบุตร, ๒๕๕๙) ได้แก่ (๑) กลุ่มเด็กที่มีสุขภาพปกติ มีความต้องการพื้นฐาน ได้แก่ การ
เจริญเติบโตและพัฒนาการตามวัย การเรียนรู้ทางสังคม การป้องกันโรค อุบัติเหตุ และการได้รับภูมิคุ้มกั น
โรค เป็นต้น (๒) กลุ่มเด็กที่มีปัญหาสุขภาพและความเสี่ยง ได้แก่ ความผิดปกติด้านพฤติกรรมและการเรียนรู้  
พัฒนาการล่าช้า มีภาวะทุพโภชนาการทั้งเกินและขาด ส่วนความเสี่ยงได้แก่ อุบัติเหตุเช่นการจมน้้า น้้าร้อน
ลวก ไฟฟ้าดูด รวมทั้งโรคติดต่อ เป็นต้น (๓) กลุ่มเด็กที่มีปัญหาเรื่องโรคและการเจ็บป่วย ได้แก่ การติดเชื้อ
เอชไอวีตั้งแต่ก้าเนิด โรคเลือด หอบหืด พิการตั้งแต่ก้าเนิดรวมทั้งพิการซ้้าซ้อน เป็นต้น และ (๔) กลุ่มเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษ เช่น บิดามารดาติดเชื้อเอชไอวี อยู่ภายใต้การดูแลของปู่ ย่า ตา ยายหรือญาติที่ขาด
ความสามารถในการดูแลและตัดสินใจ ถูกปล่อยปะละเลยจากครอบครัว เป็นต้น ศักยภาพในชุมชนที่มี
บทบาทหลักในการสนับสนุน ส่งเสริม ให้เกิดกระบวนการจัดการ ช่วยเหลือ ดูแล คลี่คลายสถานการณ์ที่
สร้างผลกระทบต่อกลุ่มเด็กปฐมวัย ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนา
ครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล อาสาสมัคร รวมถึงทุนทางสังคมอื่น ๆ ในพื้นที่ ความ
ครอบคลุมในการจัดการกับสถานการณ์ที่สร้างผลกระทบกับเด็ก ต้องอาศัยความร่วมมือในการจัดการทั้ง
ทักษะเชิงวิชาชีพด้านสุขภาพ การศึกษาศักยภาพของกลุ่ม องค์กรในชุมชน รวมถึงองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในการดูแลสนับสนุน เพ่ือเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับทุกกลุ่มประชากร 
 การพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 
มีการด้าเนินงานและกิจกรรมที่ครอบคลุมงานและกิจกรรมหลัก ๖ ชุดกิจกรรม ประกอบด้วย ๑) การพัฒนา
ศักยภาพ ๒) การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็กปฐมวัย ๓) การพัฒนาระบบบริการ ๔) การจัดตั้งกองทุน
หรือจัดให้มีสวัสดิการช่วยเหลือกัน ๕) การพัฒนาและน้าใช้ข้อมูลในการส่งเสริมแก้ไข/จัดการปัญหาเด็ก
ปฐมวัย ๖) การพัฒนากฎ กติกา ระเบียบแนวปฏิบัติเพื่อหนุนเสริมการด้าเนินกิจกรรมเสริมความเข้มแข็ง
ชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะศักยภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลในการจัดบริการสุขภาพส้าหรับเด็ก
ปฐมวัยที่มกีารเช่ือมโยงการบริการสุขภาพกับศักยภาพที่มีในชุมชน ซึ่งต้องวางเป้าหมาย และออกแบบความ
ร่วมมือกับกลุ่ม องค์กรชุมชน และหน่วยงานที่มีอยู่ในพื้นที่ ทั้งหมดจึงเป็นเงื่อนไขส้าคัญในการพัฒนาการ
ด้าเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล ให้มีประสิทธิภาพ เกิดความครอบคลุมการดูแลเด็กปฐมวัย
ในพื้นที่ เพื่อน้าสู่การวางแผน ออกแบบ แนวทางการพัฒนา ต่อยอด งานและกิจกรรมในพื้นที่ของตนเอง
ต่อไป 
 
๒. วัตถุประสงค์  เพ่ือให ้

๒.๑ ผู้เข้าฝึกอบรมเรียนรู้ และท้าเข้าใจเกี่ยวกับชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต้าบล (รพ.สต.) 

๒.๒ ผู้เข้าฝึกอบรมทบทวนและสรุปสถานะการด้าเนินงานตามชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบบริการของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล (รพสต.)  



๕๓ 
 

๒.๓ ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถวิเคราะห์และคัดเลือกงานกิจกรรมเพื่อน้าไปจัดท้าแผนปฏิบัติการเพื่อการ
พัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล (รพสต.) และน้าไปใช้ประกอบการจัดท้า
แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไปได้ 
 
๓. วิธีด าเนนิการ 

กระบวนการฝึกอบรม ใช้เวลา ๔๐ นาที ด้าเนินการดังน้ี 
๑) ผู้เข้าร่วมอบรมรับฟังการบรรยายแนวคิดหลักการและแนวทางพัฒนาระบบริการของ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล (รพ.สต.) และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
๒) ผู้เข้าฝึกอบรมศึกษา อ่านท้าความเข้าใจตารางข้อมูลงานกิจกรรมตามชุดกิจกรรมแนวทาง

พัฒนาระบบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล (รพ.สต.) จากน้ันวิเคราะห์เทียบเคียงข้อมูล 
ตรวจสอบสถานะการด้าเนินการเพ่ือพัฒนาระบบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล (รพ.สต.) ของ
พื้นที่ตนเอง และสรุปข้อมูลสถานะที่มีการด้าเนินการแล้ว ก้าลังด้าเนินการและมีแผนด้าเนินการ โดยให้ระบุ
ผู้ด้าเนินการ เพ่ือน้าไปใช้ในปฏิบัติการที่ ๕ จัดท้าแผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดย
ชุมชนท้องถิ่นและน้าใช้ประกอบการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป โดยใช้ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๑ 

 
๔. ผลผลิต ผลลัพธ์ 
 ๔.๑ ผู้เข้าฝึกอบรมไดเ้รียนรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนางานของโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต้าบล (รพ.สต.) และ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตามชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบบริการของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล (รพสต.) 
 ๔.๒ พื้นที่ อปท. มีการทบทวนสถานะการด้าเนินงานการพัฒนางานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต้าบล (รพ.สต.) และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตามชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบบริการของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล (รพสต.) 
 ๔.๓ ข้อมูลสรุปสถานะการด้าเนินงานเพื่อพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล
(รพสต.) เพ่ือน้าใช้ประกอบการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไปได้ 
  



๕๔ 
 

 

 
 

ภาพที่ ๓.๑ ภาพรวมปฏิบัติการที่ ๓ แนวทางการพัฒนางานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล      
(รพ.สต.) และ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 



๕๕ 
 

ตารางปฏิบัติการที่ ๓.๑ ทบทวนสถานะการด าเนนิการตามชุดกิจกรรมการพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต าบล (รพสต.) ของพื้นที่ 

ค ำชี้แจง ให้ทบทวนสถานะการด้าเนินการตามชุดกิจกรรมการพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล (รพสต.) ของพื้นที่ โดยใส่

เครื่องหมาย ในช่องที่มีการด้าเนินการสอดคล้องกับชุดกิจกรรม และระบุผู้ด้าเนินการหลัก ผู้ด้าเนินการร่วม และผู้สนับสนุน โดยระบุรหัสข้อมูล
ผู้ด้าเนินการ 
 
รหัสข้อมูลผู้ด าเนินการ 
 

๑. อปท. ๒. รพ.สต. ๓. ศพด. ๔. ศพค. ๕. ผู้น้าชุมชน (ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน) ๖. อสม. 
๗. ทุนทางสังคมอื่นๆ (ระบุชื่อทุน.......) ๘. ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ๙. หน่วยงานรัฐในพื้นที่ (ระบุ...................) ๑๐. อื่นๆ (ระบุ.......) 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม 

การด าเนินงาน 
ในพื้นที่ 

สถานการณ์ด าเนินงาน 
(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่

สอดคล้อง) 

ผู้ด าเนินการ 
(ระบุรหัสผู้ด าเนินการ) 

ต้องท า ควรท า ด าเนิน 
การแล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

มีแผนการ
ด าเนินการ 

ผู้ด าเนิน 
การหลัก 

ผู้ร่วม
ด าเนินการ 

ผู้สนับ 
สนุน 

๑. การพัฒนา
ศักยภาพ 

๑) ฝึกอบรมผู้ปกครองหรือผู้ดูแลในครอบครัว
เด็ก ๐-๕ ปี ให้เข้าใจ ความจ้าเป็นของการสร้าง
เสริมภูมิคุมกันโรค การส่งเสริมการเรียนรู้
พัฒนาการทางปัญญาและอารมณ์ เช่น ส่งเสริม
การเรียน ส่งเสริมการเล่น เป็นต้น 

        

 ๒) ฝึกอบรมอาสาสมัครในชุมชน เช่นอาสาสมัคร
สาธารณสุข กลุ่มแม่อาสา เป็นต้น เพื่อให้มีความรู้ 
ความเข้าใจเรื่องการประเมินและการส่งเสริม
พัฒนาการ การเจริญเติบโต การรับภูมิคุ้มกัน ให้
การดูแลช่วยเหลือตามสภาพทั้งในภาวะปกติ 
เจ็บป่วย 

        

 ๓) เจ้าหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล 
ได้รับการฝึกอบรมและเตรียมความพร้อมในการ
บริการสุขภาพเด็ก เช่น การบริหารจัดการวัคซีน
และจัดระบบลูกโซ่ความเย็น  การ เฝ้ าระวั ง

        



๕๖ 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม 

การด าเนินงาน 
ในพื้นที่ 

สถานการณ์ด าเนินงาน 
(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่

สอดคล้อง) 

ผู้ด าเนินการ 
(ระบุรหัสผู้ด าเนินการ) 

ต้องท า ควรท า ด าเนิน 
การแล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

มีแผนการ
ด าเนินการ 

ผู้ด าเนิน 
การหลัก 

ผู้ร่วม
ด าเนินการ 

ผู้สนับ 
สนุน 

พัฒนาการเด็ก และภาวะโภชนาการ การประเมิน
ความเสี่ยงในเด็ก เป็นต้น 

 ๔) สนับสนุนให้การน้าใช้คู่มือดูแลแม่และเด็ก มี
ประสิทธิภาพ และโดยเพิ่มเติม ข้อมูลพัฒนาการ 
พฤติกรรม หรือ ความเสี่ยง 

        

 ๕) สนับสนุนให้มีเครือข่ายผู้ดูแลเด็ก ๐ -๕  ปี เช่น 
กลุ่มเยี่ยมบ้านเด็ก เครือข่ายดูแลช่วยเหลือ โดย

เชื่อมกลุ่มทางสังคม องค์กรชุมชน อื่น ๆในพื้นที่  

        

 ๖) พัฒนาหลักสูตรและการจัดท้าคู่มือส้าหรับ
ฝึกอบรมผู้เกี่ยวข้องในการดูแลเด็ก ๐-๕ ปี เช่น 
หลักสูตรฝึกอบรมผู้ปกครองเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก 
อาสาสมัครกลุ่มต่าง ๆ เช่น อสม. อาสานมแม่ 
อาสากู้ชีพ เป็นต้น 

        

๒. การพัฒนาสภาพ 
แวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่
เด็กปฐมวัย 

๗ )  ส นั บ ส นุ น ใ ห้ มี ก า ร จั ด -ป รั บ บ้ า น แ ล ะ
สภาพแวดล้อมภายในบ้านให้เอื้อต่อการด้าเนิน
ชีวิตของเด็ก ๐-๕ ปี เช่น การติดต้ังปลั๊กไฟที่สูง
จากพื้น การจัดวางเครื่องใช้ไฟฟ้า การจัดเก็บของ
มีคม จัดให้มีเครื่องเล่นเด็กที่ได้มาตรฐานและ
ปลอดภัย เป็นต้น 

        

 ๘) จัดต้ังศูนย์บริการให้ยืมอุปกรณ์ที่จ้าเป็น ใน
การช่วยเหลือในการด้าเนินชีวิตของเด็ก ๐-๕ ปี 
ทั้งเด็กป่วย พิการ และกลุ่มปกติ เช่น อุปกรณ์
บริหารกล้ามเนื้อมดัต่าง ๆ เครื่องฝึกยืน เครื่องดูด
เสมหะถังออกซิเจน รวมทั้งมีศูนย์ประสานงาน
หรือผู้รับผิดชอบในการช่วยเหลือเรื่องการจัดหา
อุปกรณ์ช่วยเหลือเด็ก ๐-๓ ปี เป็นต้น 

        



๕๗ 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม 

การด าเนินงาน 
ในพื้นที่ 

สถานการณ์ด าเนินงาน 
(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่

สอดคล้อง) 

ผู้ด าเนินการ 
(ระบุรหัสผู้ด าเนินการ) 

ต้องท า ควรท า ด าเนิน 
การแล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

มีแผนการ
ด าเนินการ 

ผู้ด าเนิน 
การหลัก 

ผู้ร่วม
ด าเนินการ 

ผู้สนับ 
สนุน 

 ๙) สนับสนุนให้มีการจัดต้ังกองทุนเพื่อเด็ก เช่น 
รับบริจาคของเล่นเด็ก หนังสือนิทาน ผ้าอ้อม
ส้าเร็จรูป เสื้อผ้าเด็ก เพื่อสนับสนุนครอบครัวที่มี
เด็กป่วย ขาดแคลน เป็นต้น 

        

 ๑๐) สนับสนุนให้มีกลุ่มช่วยดูแลเด็ก ๐-๕ ปี เช่น 
กลุ่มแม่อาสา กลุ่มแม่บ้านท้าหมอนนมแม่ กลุ่ม
อาสาสมัครน้อยดูแลน้อง อาสากู้ภัย กู้ชีพ เป็นต้น 

        

 ๑๑) สนับสนุนให้มีการจัดการพื้นที่ในชุมชนให้
ปลอดภัยส้าหรับเด็ก เช่น ให้มีที่กั้นถนน มีสนาม
เด็กเล่นมาตรฐาน พื้นที่ปลอดภัยริมสระน้้า เป็น
ต้น  

        

๓. การพัฒนาระบบ
บริการ 

๑๒) จัดบริการคลินิกสุขภาพเด็ก มีงาน กิจกรรม 
ประกอบด้วย ซักประวัติ คัดกรอง ตรวจร่างกาย 
ประเมินพัฒนาการ ภาวะโภชนาการ ประเมิน
สุขภาพช่องปาก จัดกลุ่มฝึกอบรมผู้ปกครอง ให้
ภูมิคุ้มกัน และนัดหมายให้ค้าแนะน้า เป็นต้น 

        

 ๑๓) บริการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นส้าหรับเด็ก 
ได้แก่ โรคทางเดินหายใจ หวัด อุจาระร่วง ท้องอืด 
เป็นต้น 

        

 ๑๔) การให้การปรึกษาปัญหาสุขภาพเด็ก หลาย
ช่องทาง เช่น คลินิกบริการ ไลน์  )Line ( สไกป์ 
 )Skype ( เมื่อมีปัญหาการเจ็บป่วย พฤติกรรม
และการเรียนรู้ พัฒนาการ ภาวะโภชนาการ ความ
รุนแรง และการล่วงละเมิด เป็นต้น 

        

 ๑๕) สนับสนุนให้มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน เช่น 
กรณีประสบอุ บั ติ เห ตุจราจ ร  ตกจากที่ สู ง 

        



๕๘ 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม 

การด าเนินงาน 
ในพื้นที่ 

สถานการณ์ด าเนินงาน 
(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่

สอดคล้อง) 

ผู้ด าเนินการ 
(ระบุรหัสผู้ด าเนินการ) 

ต้องท า ควรท า ด าเนิน 
การแล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

มีแผนการ
ด าเนินการ 

ผู้ด าเนิน 
การหลัก 

ผู้ร่วม
ด าเนินการ 

ผู้สนับ 
สนุน 

กระดูกหัก ชัก ถูกกระท้ารุนแรงโดยครอบครัว 
ชุมชน เป็นต้น  

 ๑๖) ให้บริการตรวจสุขภาพ คัดกรองความเสี่ยง
ด้านโภชนาการ พัฒนาการ ส้าหรับเด็กที่เข้าเรียน
ในศพด. อย่างน้อย ๒ เดือนต่อครั้ง 

        

 ๑๗) สนับสนุนการบริการและส่งเสริมสุขภาพใน
ศพด. ได้แก่  
- การประเมินภาวะโภชนาการและการแก้ไขเมื่อ
พบผิดปกติ 
- สนับสนุนการจัดการอาหารครบ เหมาะสม  
- สนับสนุนมาตรฐานน้้าดื่ม น้้าใช้ในศพด. 
- ร่วมจัดท้าแนวทางเฝ้าระวัง ป้องกัน โรคระบาด 
รวมถึงการคัดกรองและส่งต่อเมื่อพบโรคติดต่อ 
- สนับสนุนการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อเด็ก ได้แก่ 
การจัดโครงสร้างอาคารที่ปลอดภัย สนามเด็กเล่น 
มาตรฐานห้องน้้าห้องส้วม เป็นต้น 

        

 ๑๘) สนับสนุนให้มีบริการศูนย์ดูแลเด็กกลางวัน 
(Day care mom) เป็นบริการที่คนในชุมชนดูแล
ช่วยเหลือกันเพื่อให้การดูแลเด็ก ๐-๓ ปี ที่ยังไม่
เข้ารับการดูแลที่ศพด. รับดูแลในช่วงที่แม่และ
ครอบครัวติดธุระ เจ็บป่วย เช่น กลุ่มแม่อาสา           
เป็นต้น 

        

 ๑๙) สนับสนุนการจัดบริการในการให้ค้าปรึกษาใน
การแก้ไขปัญหาในครอบครัวในชุมชน เช่น ศูนย์
พัฒนาครอบครัว ศูนย์ด้ารงธรรม  ศูนย์ช่วยเหลือ
สังคม (OSCC) 

        



๕๙ 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม 

การด าเนินงาน 
ในพื้นที่ 

สถานการณ์ด าเนินงาน 
(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่

สอดคล้อง) 

ผู้ด าเนินการ 
(ระบุรหัสผู้ด าเนินการ) 

ต้องท า ควรท า ด าเนิน 
การแล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

มีแผนการ
ด าเนินการ 

ผู้ด าเนิน 
การหลัก 

ผู้ร่วม
ด าเนินการ 

ผู้สนับ 
สนุน 

 ๒๐) จัดระบบบริการที่บ้านกรณีที่จ้าเป็น เช่น 
ป่วยเรื้อรัง ป่วยและพิการรุนแรงซับซ้อน ป่วยติด
เตียงมีเครื่องมือ เป็นต้น 

        

๔. การจัดตั้งกองทุน
หรือจัดให้มีสวัสดิการ
ช่วยเหลือกัน 

๒๑) สนับสนุนให้กองทุน การเงินในชุมชนจัด
ประเภทสวัสดิการเพื่อเด็ก เช่น สวัสดิการเมื่อป่วย 
เมื่อเสียชีวิต เพื่อการศึกษา เพื่อครอบครัวเด็ก
ยากจน เป็นต้น 

        

 ๒๒) สนับสนุนการเพิ่มช่องทางในการระดมทุน 
อื่นๆ เช่น การท้าบุญกฐิน ผ้าป่า เป็นต้น เพื่อการ
ดูแลเด็ก ๐-๕ ปีโดยเฉพาะกลุ่มที่เจ็บป่วย กลุ่ม
ยากจน ไร้บ้าน 

        

 ๒๓) จัดต้ังศูนย์บริการหรือสนับสนุนการบริการ
แก่เด็ก ๐-๕ ปี ทั้งเด็กป่วย พิการ และกลุ่มปกติ 
เช่น เด็กมีพัฒนาการผิดปกติ ทุพโภชนาการ 
พิการด้าน ร่างกาย สติปัญญา หรือถูกกระท้า
รุนแรง เป็นต้น 

        

๕. การพัฒนาและน า
ใช้ข้อมูลในการ
ส่งเสริมแก้ไขจัดการ 
ปัญหาเด็กปฐมวัย 

๒๔) พัฒนาระบบข้อมูลและน้าใช้เพื่อสนับสนุน
บริการ จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆในชุมชนอย่างน้อย 
๓ ชุดข้อมูล ได้แก่   
- ข้อมูลภาวะสุขภาพเด็กและบริการ เช่น จ้านวน 
เพศ การเจ็บป่วย การรับวัคซีน พัฒนาการ เป็น
ต้น 
- ข้อมูลครอบครัวและการอยู่อาศัย เช่น การอยู่
อาศัยกับพ่อ แม่ ย่า ยาย ญาติพี่น้อง เป็นต้น 
- ข้อมูลทุนทางสังคม และศักยภาพในชุมชน เช่น 
กลุ่มทางสังคม องค์กรการเงิน หน่วยงาน แหล่ง

        



๖๐ 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม 

การด าเนินงาน 
ในพื้นที่ 

สถานการณ์ด าเนินงาน 
(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่

สอดคล้อง) 

ผู้ด าเนินการ 
(ระบุรหัสผู้ด าเนินการ) 

ต้องท า ควรท า ด าเนิน 
การแล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

มีแผนการ
ด าเนินการ 

ผู้ด าเนิน 
การหลัก 

ผู้ร่วม
ด าเนินการ 

ผู้สนับ 
สนุน 

ประโยชน์ เป็นต้น 
 ๒๕) สนับสนุนการน้าใช้ข้อมูลในการดูแลเด็ก

ปฐมวัย เช่น การจัดโครงการเพื่อดูแล ช่วยเหลือ
เด็ก เป็นเป้าหมายในการออกแบบงานกิจกรรม 
จัดท้าแผนพัฒนาเพื่อดูแลเด็ก  เป็นต้น 

        

 ๒๖) สนับสนุนให้มีงานกิจกรรมของกลุ่มทาง
สังคม องค์กรชุมชน ที่น้าใช้ข้อมูล เช่น กลุ่ม
แม่บ้านสาธิตอาหารส้าหรับครอบครัวที่มีเด็ก
น้้าหนักน้อย สนับสนุนหมอนนมแม่ส้าหรับหญิง
ต้ังครรภ์ อสม  .เยี่ยมบ้านเด็กป่วย อพม.ติดตาม 
เฝ้าระวังครอบครัวที่มีความเสี่ยงรุนแรง เป็นต้น 

        

๖.การพัฒนากฎ 
กติกา  ระเบียบแนว
ปฏิบัติเพือ่หนุนเสริม
การด าเนินกิจกรรม
เสริมความเข้มแข็ง
ชุมชนท้องถิ่น 

๒๗) จัดท้าข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติท้องถิ่นเพื่อ
จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการดูแลเด็ก 
๐-๕ ปี ที่ ทั้งเด็กป่วย พิการ และกลุ่มปกติ 

        

๒๘)  สนับสนุนการจัดท้าธรรมนูญสุขภาพ
ก้าหนดการจัดระบบบริการเด็ก ๐-๕ ปี เช่น 
ก้าหนดให้มีการพัฒนากระบวนการการบริการ
สาธารณสุขเชิงรุกอย่างต่อเนื่องส้าหรับการดูแล
เด็ก ๐-๕ ปี โดยการจัดบุคลากรสหสาขาวิชาชีพ 
เช่น แพทย์ พยาบาล เป็นต้น ให้เพียงพอต่อการ
ดูแลส่งเสริมสนับสนุนและร่วมกันดูแลช่วยเหลือ
เด็ก  เช่น  การกระ ตุ้นพัฒนาการที่บ้าน การ
ประเมินพฤติกรรม EQ IQ โดยนักจิตวิทยา ใน
กลุ่มเด็ก ๐-๕ ปี เป็นต้น 

        

รวม ๒๘ งานและกิจกรรม ๑๖ ๑๒       

 



๖๑ 
 

ปฏิบัติการที่ ๔ 
แนวทางการพัฒนางานองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

(อปท.) และทุนทางสังคมในพื้นที่ 
 
๑. แนวคิด หลักการ 

การพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่นอาศัยการขับเคลื่อนงานของ ๔ องค์กรหลัก 
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และทุนทางสังคมอื่น ถือเป็นองค์กรส าคัญที่มีบทบาทส าคัญใน
การขับเคลื่อนการดูแลเด็กปฐมวัยในทุกกลุ่มทั้งเด็กที่มีภาวะสุขภาพดี ภาวะเจ็บป่วย พิการ ยากจนและ
กลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมพัฒนาการตามวัยตลอดจนการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพพ่อแม่ ผู้ดูแลและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ภายใต้การดูแลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการขับเคลื่อนเชิงนโยบายและภารกิจในการจัดการศึกษาแก่เด็กปฐมวัยในพื้นที่
รับผิดชอบ รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วม ประสานความร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สังกัดอปท. เช่น กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ครูผู้ดูแลเด็กในศพด. ศูนย์
พัฒนาครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) และทุนทางสังคมที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้น า
ศาสนา ปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มทางสังคมต่างๆ เป็นต้น โดยมีแนวทางการด าเนินงานตาม ๖ ชุดกิจกรรม 
ประกอบดว้ย ๑) การพัฒนาศักยภาพ ๒) การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดูแลเด็ก ๓) การพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพ ๔) การจัดตั้งกองทุนหรือจัดให้มีสวัสดิการช่วยเหลือกัน ๕) การพัฒนาและน าใช้
ข้อมูลในการส่งเสริมแก้ไขและจัดการปัญหาเด็ก และ ๖) การพัฒนากฎ กติกา ระเบียบแนวปฏิบัติเพื่อ
หนุนเสริมการด าเนินกิจกรรมเสริมความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่น 

การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการพัฒนาการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)และทุนทางสังคมอื่นจึงเป็นสิ่งส าคัญ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของพื้นที่อปท. 
เครือข่ายท่ีเข้าร่วมฝึกอบรมจึงจ าเป็นต้องมีการทบทวนและสรุปข้อมูลผลการด าเนินงานทั้งในส่วนที่เป็น
กิจกรรมการด าเนินงาน และผลผลิตผลลัพธ์การด าเนินงานที่สอดคล้องกับชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)และทุนทางสังคมอื่น นอกจากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้ว ยัง
สะท้อนข้อมูลที่เป็นความพร้อมส าหรับการพัฒนาต่อยอดกิจกรรมการดูแลเด็กปฐมวัยของ อปท.และทุน
ทางสังคมอื่นพื้นที่ต่อไป โดยมีพื้นที่จากต าบลศูนย์เรียนรู้การพัฒนาเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่นที่มี
ประสบการณ์เป็นพี่เลี้ยงในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพื่อสามารถรต่อยอดและขยายการเรียนรู้ในการ
สนับสนุนระบบการดูแลเด็กปฐมวัยได ้ 
 
๒. วัตถุประสงค์  

๒.๑ ผู้เข้าฝึกอบรมเรียนรู้และเข้าใจแนวคิดหลักการพัฒนาการด าเนินงานของอปท.และทุนทาง
สังคมในพื้นที่ ตามชุดกิจกรรมแนวทางการพัฒนางานของอปท.และทุนทางสังคมในพื้นที่ 

๒.๒ ผู้เข้าฝึกอบรมทบทวนและสรุปข้อมูลสถานะการด าเนินงานตามชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนางาน
ของของอปท. และทุนทางสังคมในพื้นที่ 

๒.๓ ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถวิเคราะห์และคัดเลือกงานกิจกรรมเพื่อน าไปจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อ
การพัฒนางานของอปท. และทุนทางสังคมในพื้นที่ และน าใช้ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นได้
ต่อไปได ้
 



๖๒ 
 

๓. วิธีด าเนนิการ  
กระบวนการฝึกอบรม ใช้เวลา ๔๐ นาที ด าเนินการดังน้ี 

๑) ผู้เข้าร่วมอบรมรับฟังการบรรยายแนวคิดหลักการ และแนวทางพัฒนาการด าเนินงานของ 
อปท.และ ทุนทางสังคมในพื้นที่  

๒) ผู้เข้าฝึกอบรมศึกษา อ่านท าความเข้าใจตารางข้อมูลงานกิจกรรมตามชุดกิจกรรมแนวทาง
พัฒนาพัฒนาการด าเนินงานของ อปท.และ ทุนทางสังคมในพื้นที่ จากน้ันวิเคราะห์เทียบเคียงข้อมูล 
ตรวจสอบสถานะการด าเนินการเพื่อพัฒนาพัฒนาการด าเนินงานของ อปท.และทุนทางสังคมในพื้นที่ 
และสรุปข้อมูลสถานะที่มีการด าเ นินการแล้ว ก าลังด าเนินการและมีแผนด าเนินการ โดยให้ระบุ
ผู้ด าเนินการ เพ่ือน าไปใช้ในปฏิบัติการที่ ๕ จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัย
โดยชุมชนท้องถิ่นและน าใช้ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป โดยใช้ตารางปฏิบัติการที่ ๔.๑ 
 
๔. ผลผลิต ผลลัพธ ์
 ๔.๑ ผู้เข้าฝึกอบรมเรียนรู้และเข้าใจแนวคิดหลักการพัฒนาการด าเนินงานของอปท.และทุนทาง
สังคมในพื้นที่ ตามชุดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาการด าเนินงานของ อปท. และทุนทางสังคมในพื้นที่ 
 ๔.๒ พื้นที่ อปท. มีการทบทวนสถานะการด าเนินงานการพัฒนางานของ อปท. และทุนทางสังคม
ในพื้นที่ตามชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนางานของ อปท. และทุนทางสังคมอื่น 
 ๔.๓ ข้อมูลสรุปสถานะการด าเนินงานของ อปท. และทุนทางสังคมในพื้นที่ เพื่อน าใช้ประกอบการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไปได ้
  
 
  



๖๓ 
 

 

 
 

 
ภาพที่ ๔.๑ ภาพรวมปฏิบัติการที่ ๔ แนวทางการพัฒนางานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)และ 

ทุนทางสังคมในพื้นที่ 



๖๔ 
 

ตารางปฏิบัติการที่ ๔.๑ ทบทวนสถานะการด าเนนิการเพื่อพัฒนาการด าเนินงานของ อปท.และทนุทางสังคมในพื้นที่  
ค าชีแ้จง ให้ทบทวนสถานะการด าเนินการตามชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และทุนทางสังคมในพื้นที่ โดยใส่เครื่องหมาย ในช่องที่มีการ
ด าเนินการสอดคล้องกับชุดกิจกรรม และระบุผู้ด าเนินการหลัก ผู้ด าเนินการร่วม และผูส้นับสนุน โดยระบุรหัสข้อมูลผู้ด าเนินการ 
 
รหัสข้อมูลผู้ด าเนินการ 
๑. อปท. ๒. รพ.สต. ๓. ศพด. ๔. ศพค. ๕. ผู้น าชุมชน (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) ๖. อสม. 
๗. ทุนทางสังคมอื่นๆ (ระบุชื่อทุน.......) ๘. ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ๙. หน่วยงานรัฐในพื้นที่ (ระบุ...................) ๑๐. อื่นๆ (ระบุ.......) 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม 

การด าเนินการในพืน้ที่ 
(เติม  ในช่องเพียงช่อง

เดียว) 

สถานการณ์ด าเนินงาน 
(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้อง) 

ผู้ด าเนินการ 
(ระบุรหัสผู้ด าเนินการ) 

ต้องท า ควรท า 
ด าเนินการ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

มีแผนการ
ด าเนินการ 

ผู้ด าเนินการ
หลัก 

ผู้ร่วม
ด าเนินการ 

ผู้สนับสนุน 

๑. การพัฒนา
ศักยภาพ 

๑) ฝึกอบรมผูป้กครองหรือผู้ดูแลในครอบครัวเด็ก ๐-๕ 
ปี ใหเ้ข้าใจ ความจ าเป็นของการสร้างเสริมภมูิคุม กัน
โรค การส่งเสริมการเรยีนรู้พัฒนาการทางปัญญาและ
อารมณ์ เช่น ส่งเสริมการเรยีน ส่งเสรมิการเล่น เป็น
ต้น และให้การดูแลช่วยเหลอืเมือ่พบความผิดปกติ 
เช่น พฤติกรรมและการเรียนรู้ผิดปกติ  มีความพิการ
ทางสติปัญญา พิการด้านร่างกาย เพื่อให้การดูแล
ช่วยเหลืออย่างถูกต้อง เช่น การดูแลเรื่องอาหาร การ
กระตุ้นพัฒนาการ กล้ามเนื้อต่างๆ การประสาน
หน่วยงานที่จัดบริการเฉพาะด้าน เช่น ด้านสวสัดิการ 
การดูแลส่งเสริมการเรียนรู้ออทิสติก โรงเรียนสอนคน
ตาบอด เป็นต้น 

        

๒) ฝึกอบรมอาสาสมัครในชมุชนเชน่อาสาสมัคร
สาธารณสุข กลุ่มแม่อาสา เปน็ต้น เพื่อใหม้ีความรู้ 
ความเข้าใจเรือ่งการประเมินและการส่งเสริม

        



๖๕ 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม 

การด าเนินการในพืน้ที่ 
(เติม  ในช่องเพียงช่อง

เดียว) 

สถานการณ์ด าเนินงาน 

(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้อง) 
ผู้ด าเนินการ 

(ระบุรหัสผู้ด าเนินการ) 

ต้องท า ควรท า 
ด าเนินการ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

มีแผนการ
ด าเนินการ 

ผู้ด าเนินการ
หลัก 

ผู้ร่วม
ด าเนินการ 

ผู้สนับสนุน 

พัฒนาการ การเจริญเติบโต การรับภูมิคุม้กัน ให้การ
ดูแลช่วยเหลอืตามสภาพทั้งในภาวะปกติเชน่ การจัด
กิจกรรมหรอืกระตุ้นผูป้กครอง ส่งเสรมิพัฒนาการ
เด็กในครอบครวั และชุมชน กลุ่มท่ีมีความผิดปกติ 
พิการ เช่น การประเมนิให้ความช่วยเหลือ การ
สนับสนุนให้ครอบครัวให้การดแูลได ้

๓) ฝึกอบรมหรอืส่งเสริมให้ผู้ท่ีมหีน้าท่ีรับผิดชอบดแูล
เด็กเฉพาะกลุม่ ๐ -๕ ปี ในชุมชนมีการศึกษาต่อ เชน่ ผู้
ให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ครูผู้ดูแล
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เจ้าหน้าท่ีขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น เป็นต้น 

        

๔) จัดท าหรือสนบัสนุนใหม้ีสมุดประจ าตัวเด็กท่ีระบุ
ประวัติการได้รบัวัคซีนที่จ าเป็น ระดับพัฒนาการทั้ง
ด้านร่ายกายสตปิัญญาและอารมณ์)IQ EQ)  การฝึก
ใช้กล้ามเนือ้ในเด็ก การดูแลเรือ่งฟันและช่องปาก 

        

๕)  สนับสนนุใหม้ีเครือข่ายผูดู้แลเด็ก ๐ -๕ ปี เช่น กลุ่ม
เยี่ยมบ้านเด็ก เครือข่ายดแูลช่วยเหลอื โดยเชื่อมกลุม่
ทางสังคม องค์กรชุมชนอื่นๆในพื้นท่ี 

        

๖) พัฒนาหลักสูตรและการจัดท าคู่มือส าหรบัฝึกอบรม
ผู้เกี่ยวข้องในการดูแลเด็ก ๐ -๕ ปี เช่น หลักสูตรและ
คู่มือการดูแลเด็ก ๐ -๕ ปี ที่มีความพิการทางด้าน
ร่างกายและการเคลื่อนไหว ด้านสติปัญญาและการ
เรียนรู้ ออทิสติก  และเด็กที่มคีวามผิดปกติทางด้าน
พฤติกรรม เปน็ต้น 

        



๖๖ 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม 

การด าเนินการในพืน้ที่ 
(เติม  ในช่องเพียงช่อง

เดียว) 

สถานการณ์ด าเนินงาน 

(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้อง) 
ผู้ด าเนินการ 

(ระบุรหัสผู้ด าเนินการ) 

ต้องท า ควรท า 
ด าเนินการ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

มีแผนการ
ด าเนินการ 

ผู้ด าเนินการ
หลัก 

ผู้ร่วม
ด าเนินการ 

ผู้สนับสนุน 

๗) สนับสนุนให้ทุนทางสังคมในพื้นที่มีการถ่ายทอดความรู้
หรือภูมปิัญญาท้องถิ่น ความรู้วัฒนธรรมพื้นบ้านของ
ท้องถิ่น ให้แก่เด็กปฐมวัย ผู้ปกครอง และ ครูผู้ดูแล
เด็ก เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน  ชมรมผู้สูงอายุ  สภาเด็กและ
เยาวชน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มดนตรี
พื้นบ้าน กลุ่มการแสดงลเิกฮูลู กลุ่มร้องสรภัญญะ 
กลุ่มฟ้อนเล็บ กลุม่ร าภูไท กลุ่มงานหัตถกรรมด้านผ้า 
กลุ่มท าพานบายศรี ท ากระทง ท าตุง กลุ่มอนุรักษ์
โบราณสถาน โบราณวัตถุ เป็นต้น  

        

๘) สนับสนุนทุนทางสังคม เชน่ ปราชญ์ชาวบ้าน ชมรม
ผู้สูงอายุ เปน็ต้น ร่วมผลิตสื่อของเล่นพืน้บ้านแก่เด็ก
ปฐมวัยโดยใช้วัสดุท้องถิน่ 

        

๙) สนับสนุนให้ทุนทางสังคม เช่น ผู้น าศาสนา พุทธ 
คริสต์ อิสลาม ศูนย์ศึกษาพระพทุธศาสนา 
คณะกรรมการอสิลามประจ ามสัยิด คณะกรรมการ
ประจ าวัด คณะกรรมการประจ าโบสถ์ กลุ่มอนุรักษ์
ภาษาท้องถิ่นภาษาเขมร ส่วย เยอร์ ภาษาไตใหญ่ 
ภาษาค าเมือง ภาษาปากะญอ )กะเหรีย่ง) ภาษา

ล้านนา ภาษาใต้ มลายู เป็นต้น มีการถ่ายทอด
กิจกรรมและภาษาท้องถิน่ใหแ้กเ่ด็กปฐมวัย และครู
ผู้ดูแลเด็ก  

        

๑๐) สนับสนุนให้ทุนทางสังคมในพืน้ที่มีส่วนรว่มในการ
จัดการอาหารส าหรับเด็กปฐมวยัเพื่อส่งเสรมิภาวะ
โภชนาการและการเจรญิเติบโตของเด็กปฐมวัย เชน่ 

        



๖๗ 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม 

การด าเนินการในพืน้ที่ 
(เติม  ในช่องเพียงช่อง

เดียว) 

สถานการณ์ด าเนินงาน 

(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้อง) 
ผู้ด าเนินการ 

(ระบุรหัสผู้ด าเนินการ) 

ต้องท า ควรท า 
ด าเนินการ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

มีแผนการ
ด าเนินการ 

ผู้ด าเนินการ
หลัก 

ผู้ร่วม
ด าเนินการ 

ผู้สนับสนุน 

กลุ่มแมบ่้าน ผลิตอาหารเพื่อส่งเสริมด้านโภชนาการ 
เพิ่มสีสันจากธรรมชาติ ลดหวาน เลือกวัตถุดบิที่
ปลอดสารเคมี ใช้ข้าวพื้นบ้าน เป็นต้น  

๑๑) สนับสนุนให้ทุนทางสังคมมีสว่นร่วมในการส่งเสรมิ
พัฒนาการเด็กปฐมวัย เชน่ กลุ่มผลิตของเลน่เด็ก ท า
ของเลน่ที่ช่วยเสริมเรื่องการใช้กล้ามเนือ้มัดเล็ก มัด
ใหญ่ การเคลื่อนไหว เปน็ต้น 

        

๑๒) สนับสนุนให้ทุนทางสังคมมีการส่งเสรมิพัฒนาการ
ความฉลาดทางอารมณ์และความฉลาดทางปัญญา
ให้กับเด็กปฐมวัย เช่น กลุม่เล่านิทานและนิทานหุ่น
เชิด ร่วมเล่านิทานใหเ้ด็กฟัง กลุม่เกษตรอินทรีย์ฝึกให้
เด็กเลีย้งและรักสัตว์ กลุม่ดนตรีพื้นเมอืงรว่มสอนเด็ก
เล่นหรือฟังดนตรี ชมรมข้าราชการบ านาญสอนเด็ก
วาดภาพ พับกระดาษ ท าการทดลองวิทยาศาสตร์ 
ชมรมผู้สูงอายุพาเด็กท าบุญตักบาตรในเทศกาลงาน
บุญต่างๆ เป็นต้น 

        

๑๓)  สนับสนนุให้ทนุทางสังคม เช่น กลุ่มปลูกผัก กลุ่ม
ถนอมอาหาร กลุ่มเกษตรอินทรยี์ กลุ่มตลาดอินทรยี์ 
เป็นตน้ ผลิตอาหารปลอดภัยส าหรบัเด็กปฐมวัย เชน่ 
การปลูกผักปลอดสาร การเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆ การ
ผลิตข้าวกล้อง เปน็ต้น  

        

๑๔) สนับสนุนให้ทุนทางสังคม เช่น กลุ่มปลูกผัก กลุ่ม
เกษตรอินทรีย์ กลุม่แมบ่้าน กลุม่ท าขนมพื้นบ้าน สอน
เด็กปฐมวัยใหเ้รียนรู้กระบวนการผลิต การสร้าง การ

        



๖๘ 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม 

การด าเนินการในพืน้ที่ 
(เติม  ในช่องเพียงช่อง

เดียว) 

สถานการณ์ด าเนินงาน 

(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้อง) 
ผู้ด าเนินการ 

(ระบุรหัสผู้ด าเนินการ) 

ต้องท า ควรท า 
ด าเนินการ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

มีแผนการ
ด าเนินการ 

ผู้ด าเนินการ
หลัก 

ผู้ร่วม
ด าเนินการ 

ผู้สนับสนุน 

ปลูก การหาวัตถุดบิ การปรุงอาหาร และการ
รับประทานอาหาร ผัก ผลไม้ ที่มีประโยชน์ เป็นตน้  

๑๕)  สนับสนนุให้ทนุทางสังคม เช่น กลุ่มปลูกผัก กลุ่ม
ถนอมอาหาร กลุ่มเกษตรอินทรยี์ กลุ่มตลาดอินทรยี์ 
เป็นตน้ มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม พัฒนาทักษะ พ่อ 
แม่ ผู้ปกครอง ในการผลิตและปรุงอาหารปลอดภัย
ส าหรบัเด็กปฐมวัย  

        

๑๖)  สนับสนนุทุนทางสังคม เช่น กลุ่มแมบ่้าน กลุ่มเกษตร
อินทรีย์ กลุ่มอนรุักษป์่าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน เป็น
ต้น มีส่วนรว่มในการสร้างการเรียนรู้ ให้แก่เด็ก
ปฐมวัย พ่อ แม่ ผู้ปกครองเกี่ยวกับความหลากหลาย
ของอาหาร ผัก ผลไม้ โปรตีนในชุมชน  เช่น ประเภท 
สีสัน รสชาติ แหล่งอาหาร การแปรรูปวัตถุดบิ การ
ถนอมอาหาร เป็นต้น  

        

๑๗) สนับสนุนให้ทุนทางสังคมฝึกอบรมอาชีพแก่
ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เชน่ กลุ่มเลี้ยงเปด็ กลุ่มเล้ียง
ผึ้ง กลุ่มทอเสื่อ กลุ่มจักสาน กลุ่มตีเหล็ก เปน็ต้น 

        

๒.การพัฒนา
สภาพแวดล้อม
ที่เอื้อตอ่เด็ก
ปฐมวัย 

๑๘) จัดบริการปรับบ้านและสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้
เอื้อต่อการด าเนนิชีวิตของเด็ก ๐-๕ปี เช่น การติดต้ัง
ปลั๊กไฟที่สูงจากพื้น การจัดวางเครื่องใชไ้ฟฟ้า ติดตั้ง
เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติและสายดิน การ
จัดเก็บของมคีม จัดให้มเีครือ่งเล่นเด็กท่ีไดม้าตรฐาน
และปลอดภัย เป็นต้น 

        

๑๙) จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวมหีน่วยงานที่รับผดิชอบใน         



๖๙ 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม 

การด าเนินการในพืน้ที่ 
(เติม  ในช่องเพียงช่อง

เดียว) 

สถานการณ์ด าเนินงาน 

(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้อง) 
ผู้ด าเนินการ 

(ระบุรหัสผู้ด าเนินการ) 

ต้องท า ควรท า 
ด าเนินการ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

มีแผนการ
ด าเนินการ 

ผู้ด าเนินการ
หลัก 

ผู้ร่วม
ด าเนินการ 

ผู้สนับสนุน 

การประสานที่พักพิงชั่วคราว หรือจัดให้มคีรอบครัว
อุปการะ ส าหรบัเด็ก ๐-๕ ปี ที่ไร้ที่พ่ึงพิงหรอืได้รบั
ความเดอืดรอ้นจากปัญหาครอบครัว เช่น ผู้ปกครอง
ทุพพลภาพ เสียชีวิต ถูกกระท ารุนแรง เปน็ต้น 

๒๐) จัดตั้งศูนย์บริการให้ยืมอุปกรณท์ี่จ าเป็น ในการ
ช่วยเหลือในการด าเนินชีวิตของเด็ก ๐-๕ ปี ทั้งเด็ก
ป่วย พิการ และกลุ่มปกติ เช่น อุปกรณ์บริหาร
กล้ามเนือ้มัดต่าง ๆ เครื่องฝึกยนื เครื่องดูดเสมหะถัง
ออกซเิจน รวมทั้งมีศูนย์ประสานงานหรือผู้รบัผิดชอบ
ในการช่วยเหลอืเรื่องการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลอืเด็ก 
๐ -๓ ปี เปน็ต้น 

        

๒๑) สนับสนุนให้มีกลุม่ช่วยดูแลเด็ก ๐-๕ ปี เช่น กลุ่ม
ท าอาหารส าหรับเด็ก ท้ังเด็กป่วย พิการ และกลุ่มปกติ 
กลุ่มเพื่อนบ้านชว่ยเหลือกนัดูแลกันในการรับยา การ
ส่งเสรมิพัฒนาการกนิ กอด เลน่ เล่า เยี่ยม ให้ก าลังใจ
ผู้ดูแลเฝ้าระวังความรุนแรงในครอบครัว เป็นต้น 

        

๒๒) สร้างวัฒนธรรมในการช่วยเหลอืเด็ก ๐-๕ ปี ใน
ชุมชน เช่น การเปดิพื้นที่ช่วยเหลือสนบัสนนุการดูแล
กลุ่มเด็กท่ีมคีวามผิดปกติ ได้แก ่การรับบริจาคของ
เล่นเด็ก ผ้าอ้อมส าเร็จรปูส าหรบัเด็กท่ีเจ็บป่วยพิการ 
เสื้อผ้า เปน็ต้น 

        

๒๓) ทุนทางสังคม เชน่ กองช่าง ของอปท. ช่างชุมชน 
บุคลากร รพสต. เป็นต้น ออกแบบ ผลิต และ
บ ารุงรักษาภายในบ้าน  เช่น ตรวจสอบและซ่อมแซม

        



๗๐ 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม 

การด าเนินการในพืน้ที่ 
(เติม  ในช่องเพียงช่อง

เดียว) 

สถานการณ์ด าเนินงาน 

(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้อง) 
ผู้ด าเนินการ 

(ระบุรหัสผู้ด าเนินการ) 

ต้องท า ควรท า 
ด าเนินการ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

มีแผนการ
ด าเนินการ 

ผู้ด าเนินการ
หลัก 

ผู้ร่วม
ด าเนินการ 

ผู้สนับสนุน 

เฟอร์นเิจอร์ใหอ้ยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง ยึดติด
เฟอร์นเิจอร์ที่เสี่ยงตอ่การล้มกบัพื้นหรือผนงับ้าน
อย่างแน่นหนา เลือกใช้ที่ก้ันประตูทางออกสู่ระเบียง
บ้านแบบปิดทบึ ติดตั้งท่ีกั้นบรเิวณราวบันได ไม่วาง
สิ่งของกีดขวางบรเิวณทางเดินหรือขัน้บนัได ใช้วัสดุปู
พื้นห้องน้ าท่ีมีผิวขรุขระ ปูพรมยางหรือผ้าเช็ดเท้า
บริเวณหน้าห้องน้ า และจดัใหม้ฝีาครอบปดิภาชนะกัก
เก็บน้ า เป็นตน้ 

๒๔) ทุนทางสังคม เชน่ กองช่าง ของอปท  .ช่างชุมชน 
บุคลากร รพสต. เป็นต้นออกแบบ ผลิต และ
บ ารุงรักษาภายนอกบ้าน เช่น ประตูรั้วให้มีสภาพ
แข็งแรง บริเวณรอบบ้านให้สะอาดไม่มหีญ้ารก 

รวมถึงสวนสาธารณะ สนามเดก็เล่น สนามกาีา 
แหล่งน้ าในชุมชนให้ปลอดภัย เป็นต้น 

        

๒๕) ทุนทางสังคม เชน่ กองช่าง ช่างชุมชน เป็นต้น ผลิต 
ออกแบบ และบ ารุงรักษาของเล่นและเครื่องเล่น
ภายใน ศพด  .และชุมชน  

        

๒๖) ทุนทางสังคม เชน่ กลุ่มอนุรักษป์่าชุมชน กลุม่
เยาวชนรักษน์้ า กลุ่มเกษตรอนิทรีย์ แหล่งเรียนรู้
อนุรักษ์พันธุกรรมพื้นบ้าน กลุ่มเพาะพันธุ์พืช สัตว์ 
เป็นตน้ มีส่วนร่วมในการปรบัสภาวะแวดล้อมที่เอือ้ต่อ
เด็กปฐมวัย เช่น การปลูกป่าชมุชน สวนเกษตรอนิทรีย์ 
การอนุรักษ์แหล่งน้ า เป็นตน้ 

        

๒๗) ทุนทางสังคมมสี่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดลอ้ม         



๗๑ 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม 

การด าเนินการในพืน้ที่ 
(เติม  ในช่องเพียงช่อง

เดียว) 

สถานการณ์ด าเนินงาน 

(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้อง) 
ผู้ด าเนินการ 

(ระบุรหัสผู้ด าเนินการ) 

ต้องท า ควรท า 
ด าเนินการ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

มีแผนการ
ด าเนินการ 

ผู้ด าเนินการ
หลัก 

ผู้ร่วม
ด าเนินการ 

ผู้สนับสนุน 

เพื่อเอือ้ให้ครอบครัวอบอุน่ เช่น ๑  (พระสงพ แสดง
ธรรมเกี่ยวกบัความกตัญญูผู้มพีระคุณ ๒  (ศูนย์
พัฒนาครอบครัวจัดกิจกรรมและอบรมเกีย่วกับ
ครอบครัวอบอุ่น ๓( อปพร  .ตรวจสอบจดุเสีย่ง จุด
อันตรายในชุมชน ๔ ( กลุม่ ชรบ .ส ารวจและป้องกั นการ

เสพสารเสพติดและเล่นการพนนัในชุมชน ๕ (
เจ้าหน้าท่ี รพสต. เป็นวิทยากรในการอบรมเกี่ยวกบั

โรงเรียนพ่อแม่  ๖ ( อปท  .สนับสนุนกิจกรรมที่
ส่งเสรมิความสัมพันธ์ในครอบครัว เป็นต้น   

๓.การพัฒนา
ระบบบริการ 

๒๘) สนับสนุนให้ทุนทางสังคม เช่น กลุ่มอสม  .อปท. 
กลุ่มอปพร. กลุ่ม ชรบ  .กลุ่มจิตอาสา เป็นต้น ร่วม
จัดบริการดูแลเด็ก ๐ -๕ ปี ที่บ้านเปน็บริการตามภาวะ

สุขภาพ ทั้งเด็กป่วย พิการ และกลุ่มปกติ เป็นการ
จัดการบริการดูแลทางร่างกายและจิตใจ เช่น การดูแล
กิจวัตรประจ าวันเรื่องการรบัประทานอาหาร อาบน้ า 
ท าความสะอาดร่างกาย ออกก าลังกายพื้นฟู ส่งเสรมิ
พัฒนาการ การเจริญเติบโต การได้รบัภมูิคุ้มกนัตาม
มาตรฐานการดแูลสายสวนต่างๆ การดูแลท่อช่วย
หายใจ การให้อาหารทางสายยาง ท าแผลพลิกตะแคง
ตัว เป็นต้น รวมไปถึงการเพิม่สมรรถนะของผู้ดูแลใน
การช่วยเหลือ ดูแลเด็ก ๐-๕ ปี ที่บ้านได้อย่าง
เหมาะสม 

        

๒๙) สนับสนุนการจดับริการสุขภาพส าหรบัเด็ก ๐-๕ ปี 
เช่น ตรวจร่างกายเด็กและดูแลให้เด็กมีน้ าหนัก 

        



๗๒ 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม 

การด าเนินการในพืน้ที่ 
(เติม  ในช่องเพียงช่อง

เดียว) 

สถานการณ์ด าเนินงาน 

(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้อง) 
ผู้ด าเนินการ 

(ระบุรหัสผู้ด าเนินการ) 

ต้องท า ควรท า 
ด าเนินการ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

มีแผนการ
ด าเนินการ 

ผู้ด าเนินการ
หลัก 

ผู้ร่วม
ด าเนินการ 

ผู้สนับสนุน 

ส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน การดูแลสุขภาพ
ช่องปากและฟันการปอ้งกันโรคติดต่อ เป็นต้น 

๓๐) สนับสนุนให้การบริการอื่นๆ เชน่ การให้ค าปรึกษา
ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็กเรื่องสุขภาพอย่างน้อย ๑ ครั้งต่อ
ปี การจัดบริการอาหารเฉพาะหรือตามความต้องการ
รวมทั้งการดแูลเด็ก ๐-๕ ปี ทั้งเด็กป่วย พิการ และ
กลุ่มปกติรวมทั้งการประเมินพฒันาการที่บ้าน 

        

๓๑) จัดการบริการรบั-ส่ง ๒๔ ชม.เพื่อการรักษา
ช่วยเหลือและกรณีอบุัติเหตุฉุกเฉิน เชน่ ชัก ถูกกระท า
รุนแรงโดยครอบครวั ชุมชน เปน็ต้น 

        

๓๒) จัดใหม้ีระบบการให้ค าปรึกษา เช่น ไลน์ )Line (สไกปส 
)Skype (เพื่อประสานการดูแลรกัษาระหว่าง
ผู้ปกครองและให้บริการค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองหรอื
ผู้ดูแลเด็ก ๐ -๕ ปี แบบ Hotline  ในเรือ่งต่างๆ เชน่ 

สุขภาพการเข้าถึงสิทธิต่างๆเปน็ต้น 

        

๓๓) หน่วยงานที่ให้การบริการแก่เดก็ ๐-๕ ปีเช่น อปท. 
รพ.สต. รพ. จัดพื้นท่ีเฉพาะไว้รองรบั เช่น การจัดทีน่ั่ง
เฉพาะห้องตรวจ จุดมมุใหน้มแม่ เปน็ต้นที่เป็น
ช่องทางพิเศษเพื่อลดระยะเวลาบริการ 

        

๓๔) จัดใหม้ีบริการศูนย์แม่ร่วมดูแลเด็กกลางวัน )Day 
care mom) เป็นบริการที่คนในชุมชนดูแลช่วยเหลอื
กันเพื่อให้การดูแลเด็ก ๐ -๓ ปี ที่ยังไม่เข้ารับการดูแลที่
ศพด . รับดูแลในช่วงที่แมแ่ละครอบครัวติดธรุะ 
เจ็บป่วย เชน่ กลุ่มแม่อาสาเป็นต้น 

        



๗๓ 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม 

การด าเนินการในพืน้ที่ 
(เติม  ในช่องเพียงช่อง

เดียว) 

สถานการณ์ด าเนินงาน 

(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้อง) 
ผู้ด าเนินการ 

(ระบุรหัสผู้ด าเนินการ) 

ต้องท า ควรท า 
ด าเนินการ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

มีแผนการ
ด าเนินการ 

ผู้ด าเนินการ
หลัก 

ผู้ร่วม
ด าเนินการ 

ผู้สนับสนุน 

๓๕) จัดใหม้ีระบบบริการในการให้ค าปรึกษาในการแกไ้ข
ปัญหาในครอบครัวในชุมชนเชน่ ศูนย์พัฒนา
ครอบครัว ศูนย์ด ารงธรรม  ศูนย์ช่วยเหลือสงัคม 
)OSCC( 

        

๔.การจัดตั้ง
กองทุนหรือจัด
ให้มีสวัสดิการ
ช่วยเหลือกัน 

๓๖) จัดตั้งกองทุนและสวัสดิการส าหรบัเด็ก ๐ -๕ปีด้าน
การดูแลสุขภาพการเพิ่มรายได้ให้ผู้ปกครอง ผู้ดูแล
กลุ่มเด็กท่ีเจ็บป่วย พิการ เชน่ กองทุนสวัสดิการชุมชน 

 สถาบันการเงนิของชมุชน กองทุนสัจจะออมทรัพย์ 
กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ท่ี

ต้องการความช่วยเหลือตามความจ าเปน็ กองทุน
ส ารองเลีย้งชีพเป ็นต้น 

        

๓๗) สนับสนุนการเพิ่มช่องทางในการระดมทนุอื่นๆเชน่
การท าบุญกฐิน ผ้าป่า เป็นตน้ เพื่อการดูแลเด็ก ๐ -๕ปี
โดยเฉพาะกลุ่มทีเ่จ็บป่วย 

        

๓๘)  จัดสรรงบประมาณเพื่อสบทบทุนการสร้างบุคลากร
สหสาขาวิชาชีพในการดูแลสุขภาพเด็กในชุมชน เช่น 
พยาบาล สาธารณสุข นักจิตวิทยา เป็นต้น 

        

๓๙)จัดตั้งศูนย์บริการหรือสนบัสนุนการบริการแก่เด็ก ๐-
๕ ปี ทั้งเด็กป่วย พิการ และกลุม่ปกติ เช่น เด็กมี
พัฒนาการผิดปกติ ทุพโภชนาการ พิการด้าน ร่างกาย 
สติปัญญา หรือถูกกระท ารนุแรง เป็นต้น 

        

๔๐)  สนับสนนุใหเ้ด็กปฐมวัยมีการออมเงนิ หรอืออมความ
ดี มีการจัดท าบัญชีออมความด ีเช่น เด็กแต่งตัวเอง 
แปรงฟนัเอง เก็บที่นอนเอง ช่วยเหลอืเพื่อนในศพด .

        



๗๔ 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม 

การด าเนินการในพืน้ที่ 
(เติม  ในช่องเพียงช่อง

เดียว) 

สถานการณ์ด าเนินงาน 

(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้อง) 
ผู้ด าเนินการ 

(ระบุรหัสผู้ด าเนินการ) 

ต้องท า ควรท า 
ด าเนินการ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

มีแผนการ
ด าเนินการ 

ผู้ด าเนินการ
หลัก 

ผู้ร่วม
ด าเนินการ 

ผู้สนับสนุน 

เป็นตน้ 

๔๑) ส่งเสรมิการออมของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก โดย
จัดตั้งธนาคารหมูบ่้าน หรือธนาคารความดี เปน็ต้น  

        

๔๒)  สนับสนนุให้ผูป้กครองเปน็สมาชิกของกลุ่มทาง
สังคม เชน่ กลุ่มปุย๋หมักชีวภาพ กลุ่มเลี้ยงเปด็ กลุ่ม
เลี้ยงไก่ กลุ่มเลี้ยงผึ้ง กลุม่ปลูกผัก เป็นต้น และจัดตั้ง
กองทุนสนบัสนนุการกู้ยมืเพื่อการประกอบอาชีพโดย
คิดดอกเบี้ยต่ าหรือไม่มดีอกเบี้ย 

        

๕.การพัฒนา
และน าใช้ขอ้มูล
ในการส่งเสริม
แก้ไข /จัดการ  
ปหญหาเด็ก
ปฐมวัย 

๔๓) จัดท าระบบข้อมูลโดยคนในชมุชนและมีส่วนร่วมจาก
ของ ๖ กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ อปท  .ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ศูนย์พฒันาครอบครัว รพ .สต. อาสาสมัคร
และทุนทางสังคมต่าง ๆในชุมชนทุกฝ่ายต้ังแต่ข้ันตอน 

การเก็บ การตรวจสอบความถกูต้อง การวิเคราะห์เพือ่
ใช้  จัดการดูแลและประเมินผลการดูแล มีข้อมูลเด็ก 
๐-๕ ปี ที่ครบถ้วน ครอบคลุม ดังนี ้

(๑) ข้อมูลพื้นฐาน เช่น พัฒนาการการเจริญเติบโต การ
ได้รับภูมิคุม้กันโรค เป็นต้น 

(๒) ข้อมูลสถานะสุขภาพเด็ก ๐-๕ ปี ทั้งท่ีเปน็กลุ่มปกติ 
กลุ่มเสี่ยงกลุ่มป่วย พิการ มีแผนที่เด็ก   ๐ -๓ ปีที่
จ าแนกสถานะสุขภาพ เป็นต้น 

(๓) ข้อมูลทุนและศักยภาพที่ใช้เพื่อจัดการดูแลตามปัญหา
ความต้องการและความจ าเปน็ เช่น  ข้อมูลกลุม่
อาสาสมัครชว่ยเหลือเด็ก เด็ก ๐-๕ ปี กลุ่มอาชีพ 
กองทุนสวัสดิการ แหล่งประโยชน์ แหล่งสนับสนุน

        



๗๕ 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม 

การด าเนินการในพืน้ที่ 
(เติม  ในช่องเพียงช่อง

เดียว) 

สถานการณ์ด าเนินงาน 

(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้อง) 
ผู้ด าเนินการ 

(ระบุรหัสผู้ด าเนินการ) 

ต้องท า ควรท า 
ด าเนินการ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

มีแผนการ
ด าเนินการ 

ผู้ด าเนินการ
หลัก 

ผู้ร่วม
ด าเนินการ 

ผู้สนับสนุน 

อุปกรณ์ช่วยเหลอืในชวีิตประจ าวัน เช่น ของเล่นเด็ก
เครื่องฝึกยนื ฝึกเดนิ เปน็ต้น 

(๔) มีแผนการดูแลเด็ก ๐-๕ ปี ที่มาจากการใช้ข้อมูลและ
ชุมชนจัดท าแผนแบบมีส่วนร่วม 

(๕) มีข้อมูลผลท่ีเกิดจากการใช้ขอ้มลูดูแล เช่น แนวโน้ม
ภาวะสุขภาพ การเพิ่มขึ้นของความผิดปกติด้าน
พัฒนาการ ข้อมูลการเกิดโรคทีป่้องกนัได้ด้วยวัคซนี 
ข้อมูลโรคระบาด เช่น   ไข้เลอืดออก มือเท้าปาก  การ
เพิ่มขึ้นของอาสาสมคัร เป็นต้น 

(๖) มีข้อมูลด้านครอบครัว เพือ่น ามาวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหาครอบครัวที่เกิดขึน้ในชมุชนรวมทั้งผลกระทบ
ต่อการด าเนนิชีวิตของคนในชมุชนพร้อมทั้งหา
แนวทาง วิธีการแก้ไขและ แนวทางในการปอ้งกัน
ปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นเช่น การทะเลาะวิวาทในครอบครัว 
การกระท าความรนุแรงในครอบครัว การใช้สารเสพ
ติดของผู้ปกครอง ปัญหาสุขภาพจิตของผู้ปกครอง 
เป็นตน้ 

๔๔) ส่งเสรมิการใช้ขอ้มูลทุนทางสังคมและแหล่งประโยชน์
ในการจัดท าแผนโครงการ เพือ่จัดสวัสดิการท้องถิ่น 
เพื่อการดูแลเด็ก ๐-๕ ปี ตามสภาพปัญหาความ
จ าเป็นและความต้องการของเดก็ ๐-๕ ปี เช่น 
จัดบริการให้การดูแลตามสภาพที่ประเมิน ใช้ข้อมูล
กลุ่มอาสาสมคัรช่วยเยี่ยมบ้านเพื่อช่วยเหลือเด็ก ๐-๕ 
ปี ที่เจ็บป่วย พิการ หรือถูกกระท ารุนแรงในครอบครัว 

        



๗๖ 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม 

การด าเนินการในพืน้ที่ 
(เติม  ในช่องเพียงช่อง

เดียว) 

สถานการณ์ด าเนินงาน 

(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้อง) 
ผู้ด าเนินการ 

(ระบุรหัสผู้ด าเนินการ) 

ต้องท า ควรท า 
ด าเนินการ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

มีแผนการ
ด าเนินการ 

ผู้ด าเนินการ
หลัก 

ผู้ร่วม
ด าเนินการ 

ผู้สนับสนุน 

เป็นตน้ 

๔๕) สร้างและเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ข้อมูลการดูแลเด็ก 
๐-๕ ปี ให้กับผูป้กครองและผู้ดแูลอย่างหลากหลาย
ช่องทาง เช่น การประชาคม การประชมุ การ
ปรึกษาหารอื การจัดท าแผนการดูแล การบอกปากต่อ
ปาก วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว เอกสารหนังสือพมิพ์
เพื่อกระจายข่าว เป็นตน้ 

        

๖.การพัฒนา
กฎ กติกา  
ระเบียบแนว
ปฏิบัติเพือ่หนุน
เสริมการด าเนนิ
กิจกรรมเสริม
ความเข้มแข็ง
ชุมชนท้องถิ่น 

๔๖) จัดท าข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อจัดสรรงบประมาณใน
การสนับสนุนการดูแลเด็ก ๐-๕ ปี ที่ ทั้งเด็กป่วย 
พิการ และกลุ่มปกติ 

        

๔๗) จัดท าธรรมนูญสุขภาพก าหนดการจัดระบบบริการ
เด็ก ๐-๕ ปี เช่น ก าหนดใหม้ีการพัฒนากระบวนการ
การบริการสาธารณสุขเชิงรุกอย่างต่อเนือ่งส าหรับ
การดูแลเด็ก ๐-๕ ปี โดยการจัดบุคลากรสหสาขา
วิชาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล เปน็ต้น ให้เพียงพอต่อ
การดูแลส่งเสริมสนบัสนุนและร่วมกันดูแลช่วยเหลือ
เด็ก เช่น การกระตุ้นพัฒนาการที่บ้าน การประเมนิ
พฤติกรรม EQ IQ โดยนักจิตวทิยา ในกลุ่มเด็ก ๐-๕ ปี 
เป็นตน้  

        

๔๘) สนับสนุนให้มีการค านึงถึงสุขภาพเด็ก ๐ -๕ ปีในทุก
นโยบายของชมุชน เชน่ มีนโยบายสาธารณะก าหนดให้
มีพื้นที่สร้างสรรค์ส าหรบัเด็ก ๐ -๕ ปี ในทุกกิจกรรม

งานบุญ ประเพณีก าหนดใหใ้ช้พอ่ แม่ ผู้ปกครองเด็ก
ใช้พื้นท่ีสาธารณะเพื่อปลูกผัก ผลิตอาหาร ก าหนดให้

        



๗๗ 
 

ชุดกิจกรรม งานและกิจกรรม 

การด าเนินการในพืน้ที่ 
(เติม  ในช่องเพียงช่อง

เดียว) 

สถานการณ์ด าเนินงาน 

(ใส่เครื่องหมาย ในช่องที่สอดคล้อง) 
ผู้ด าเนินการ 

(ระบุรหัสผู้ด าเนินการ) 

ต้องท า ควรท า 
ด าเนินการ
แล้ว 

ก าลัง
ด าเนินการ 

มีแผนการ
ด าเนินการ 

ผู้ด าเนินการ
หลัก 

ผู้ร่วม
ด าเนินการ 

ผู้สนับสนุน 

แต่ละกองทุนของชมุชนสมทบทนุเพื่อจัดท ากองทุน
เพื่อการดูแลเด็ก ๐ -๕ ปีในชุมชน ก าหนดกองทุนเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพบิัติ ก าหนดให้ทุกหมูบ่้านมี

กลุ่มอาสานมแม่เข้าเยี่ยมและดแูลบ้านท่ีมเีด็ก ๐-๕ ปี 
เป็นตน้ 

รวม ๔๘ งานและกิจกรรม ๒๓ ๒๕       

 

 



๗๘ 
 

ปฏิบัติการที่ ๕ 
จัดท าแผนปฏิบัติการเพือ่การพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัย 
โดยชุมชนท้องถิ่นและน าใช้ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

๑. แนวคิดหลักการ  
การพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ในการจัดการตนเอง กระบวนการขับเคลื่อนการท างาน โดยอาศัยการ
ท างานร่วมกันของ ๔ องค์กรหลัก ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 
(ศพค.)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ และทุนทางสังคมและ
ศักยภาพชุมชน ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่นให้ครอบคลุมการจัดการ
ดูแลเด็กปฐมวัยทุกกลุ่ม 

การจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น เป็นกระบวนการ
ทบทวนงานและกิจกรรมในการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยในพื้นที่ โดยการเทียบเคียงสถานะการ
ด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนางานทั้ง ๔ ส่วน ได้แก่ ๑) ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) ๒)ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ๓) ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบ
บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล(รพสต.) ๔) ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทุนทางสังคมอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการดูแลเด็กปฐมวัย  และการคัดเลือกงานกิจกรรมที่จะด าเนินการ พัฒนาต่อยอด หรือขยายผล เพื่อ
น ามาออกแบบและวางแผนการด าเนินงานเพื่อพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยในพื้นที่ของ ๔ องค์กรหลัก 
ได้แก่ (๑) แผนพัฒนางานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) (๒) แผนพัฒนางานของศูนย์พัฒนาครอบครัว 
(ศพค.) (๓) แผนพัฒนางานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.)  (๔) แผนการพัฒนาการ
ด าเนินงานของ อปท.และทุนทางสังคม อื่นในพื้นที่ เพื่อสามารถน าใช้ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อไป 

 
๒. วัตถุประสงค์ เพ่ือให้  

๒.๑ ผู้เข้าฝึกอบรมเรียนรู้และเข้าใจแนวคิดหลักการการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบการ
ดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น 

๒.๒ ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถดึงข้อมูลงานกิจกรรมไปใช้จัดท าแผนแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาระบบ
การดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่นของ ศพด. ศพค. รพ.สต. อปท. และทุนทางสังคมในพื้นที่ และน าใช้
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นได ้

 
๓. วิธีด าเนนิการ  

กระบวนการฝึกอบรม ใช้เวลา ๕๐ นาที ด าเนินการดังน้ี 
๑) ผู้เข้าฝึกอบรมรับฟังการบรรยายแนวคิดหลักการและแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อ

การพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น  
๒) ผู้เข้าฝึกอบรมท าการดึงข้อมูลงานกิจกรรมที่ต้องการพัฒนาเป็นแผนการปฏิบัติการเพื่อ

พัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยของทั้ง ๔ ส่วน จากตารางข้อมูลในปฏิบัติการที่ ๑-๔ และแต่ละพื้นที่น า



๗๙ 
 

ข้อมูลงานกิจกรรมเขียนเป็นแผนการด าเนินงานของศพด. ศพค. รพ.สต. อปท. และทุนทางสังคมในพื้นที่ 
โดยให้ระบุผู้ด าเนินการ และปีที่ด าเนินการ โดยใช้ตารางปฏิบัติการที่ ๕.๑ และน าข้อมูลแผนปฏิบัติไปใช้
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  

 
๔. ผลผลิต ผลลัพธ ์

๔.๑ ผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้และมีความเข้าใจแนวคิดหลักการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนา
ระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น  

๔.๒ แผนการด าเนินงานของของศพด. ศพค. รพ.สต. อปท. และทุนทางสังคมในพื้นที่ เพ่ือน าใช้ในการ
ร่วมจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 

 

 
 

ภาพที ่๕.๑ ภาพรวมปฏิบัติการที่ ๕ การจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดย
ชุมชนท้องถิ่นและน าใช้ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น



๘๐ 
 

ตารางปฏิบัติการที่ ๕.๑ การจัดท าแผนการพัฒนาการด าเนินงานเพือ่การพัฒนาระบบการดูแลเด็กปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  ผู้เข้าฝึกอบรมระบุงานกิจกรรมที่ต้องการพัฒนาเพื่อจัดท าแผนการด าเนินงานการพัฒนาระบบการดูแลปฐมวัยโดยชุมชนท้องถิ่นของ ๔ องค์กรหลัก ได้แก่               
๑) แผนการด าเนินงานเพื่อออกแบบพัฒนาศพด. ๒) แผนการด าเนินงานเพื่อออกแบบพัฒนาศพค. ๓) แผนการด าเนินงานเพื่อออกแบบรพ.สต. ๔)แผนการด าเนินงาน
เพื่อออกแบบพัฒนาอปท.และทุนทางสังคมอื่น โดยน าใช้ข้อมูลการทบทวนสถานะการด าเนินงานเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั้ง ๔ ส่วนจากปฏิบัติการที่ ๑-๔ และระบุ
ผู้ด าเนินการหลัก ผู้ด าเนินการร่วมผู้สนับสนุน และปีที่ด าเนินการ เพื่อน าแผนการด าเนินงานที่ได้ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
รหัสข้อมูลผู้ด าเนินการ 

 

๑. อปท. ๒. รพ.สต. ๓. ศพด. ๔. ศพค. ๕. ผู้น าชุมชน (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน) ๖. อสม. 
๗. ทุนทางสังคมอื่นๆ (ระบุชื่อทุน.......) ๘. ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ๙. หน่วยงานรัฐในพื้นที่ (ระบุ...................) ๑๐. อื่นๆ (ระบุ.......) 

 

งานและกิจกรรม โครงการ ผู้ด าเนินการ (ระบุรหัสผู้ด าเนินการ) ระยะเวลา 
(ระบุ เดือนและปี) ผู้ด าเนินงานหลัก ผู้ร่วมด าเนินงาน ผู้สนับสนุน 

๑. แผนการด าเนินงานเพื่อออกแบบพัฒนาศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
๑)       
๒)       
๓)       

๒. แผนการด าเนินงานเพื่อออกแบบพัฒนาศูนยพ์ัฒนาครอบครัว 
๑)       
๒)       
๓)       

๓. แผนการด าเนินงานเพื่อออกแบบพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
๑)       
๒)       
๓)       

๔. แผนการด าเนินงานเพื่อออกแบบพัฒนาอปท. และทุนทางสังคมอื่น 
๑)       
๒)       
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