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มนุษยเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญยิ่งต อการพัฒนาประเทศ โดยการพัฒนา  ทรัพยากร
มนุษยนั้น ตองเริ่มตั้งแตเด็กเล็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําบ่อหลวงจึงเปนสถานที่หนึ่งซึ่ง
เปน จุดเริ่มตนของการสรางทรัพยากรที่ทรงคุณค า การดูแลรับผิดชอบศูนย พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลน้ําบ่อหลวงถือเปน ภารกิจที่สําคัญขององค กรปกครองสวนทองถิ่นท่ีจะตองจัดการศึกษาและพัฒนาเด็ก
เล็กในชุมชน ทองถิ่นใหมีความพรอมและมีศักยภาพตามวัย  

 

ปจจุบันองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําบ่อหลวง รับผิดชอบการดําเนินงานศูนย พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลน้ําบ่อหลวง ที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดตั้งเอง ดังนั้น  มาตรฐานการดําเนินงาน
และบริหารจัดการศูนย ฯ จึงมีความแตกต างหลากหลายทั้งในด าน  โครงสร าง อาคาร สถานที่ และการ
บริหารงาน องค์การบริหารส่วนตําบล น้ําบ่อหลวงตระหนักถึง  ความสําคัญในเรื่องนี้จึงได จัดทํามาตรฐานการ
ดําเนินงานศูนย พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตําบลน้ําบ่อหลวง ขึ้นเพ่ือให การดําเนินงานศูนย พัฒนา     
เด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตําบลน้ําบ่อหลวง เปนไปอย างมีระบบ มีมาตรฐาน และมี  คุณภาพตาม           
หลักวิชาการ 

 

 องค์การบริหารส่วนตําบลน้ําบ่อหลวง หวังวามาตรฐานการดําเนินงานศูนย พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลน้ําบ่อหลวง จะเป นแนวทางปฏิบัติสําหรับพัฒนาศูนย พัฒนาเด็กเล็กในการ          
จัดการศึกษาและพัฒนา เด็กเล็กใหมีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค ทั้งนี้ขอขอบคุณเจาของลิขสิทธิ์  เอกสาร สื่อ   
ตางๆ ที่นํามาใชประกอบการคนควา อางอิงซึ่งเปนเนื้อหาสาระสวนหนึ่งในหนังสือ  (มาตรฐานการดําเนินงาน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย) 
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หัวหน้าสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําบ่อหลวง 
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มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าบ่อหลวง 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําบ่อหลวง  หมายถึง สถานที่ดูแลและให
การศึกษาเด็ก อายุระหวาง 2 -3 ป มีฐานะเทียบเทาสถานศึกษา เปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ องค์การบริหารส่วน
ตําบลน้ําบ่อหลวง  จัดตั้งเอง และ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของส วนราชการต างๆ ที่ถ ายโอนให อยูในความดูแล
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลน้ําบ่อหลวง  คือ ศูนย์พัฒฯเด็กเล็กบ้านสันเหนือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดศรีอุดม และชั้นอนุบาลของโรงเรียนวัดน้ําบ่อหลวง(ภาวนาภิรัต)  

เด็กเป นทรัพยากรที่ทรงคุณค า และมีความสําคัญอย างยิ่งต อการพัฒนาประเทศชาติ        
ในอนาคต การพัฒนาเด็กให ไดรับความพร อมทั้งด านรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติป ญญา จึงนับ       
เปนภารกิจสําคัญที่หน วยงานซึ่งรับผิดชอบจะต องตระหนัก และให ความสนใจ เพื่อให การพัฒนาเด็กเป นไป   
อยางมีคุณภาพและไดมาตรฐานเหมาะสมกับวัย  

องค์การบริหารส่วนตําบลน้ําบ่อหลวง  ในฐานะหนวยงานซึ่งมีภารกิจหน าที่รับผิดชอบดาน
การพัฒนาเด็ก ตามบทบัญญัติแห งรัฐธรรมนูญและกฎหมายว าดวยแผนและข้ันตอนการกระจาย  อํานาจ ไม    
วาจะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบใดก็ตาม ทั้งองค การบริหาร   สวนตําบล  เทศบาล หรือเมือง
พัทยาก็ดีล วนแตมีบทบาทที่สําคัญในกา รบริหารจัดการเก่ียวกับศูนย พัฒนาเด็กเล็กท้ังสิ้น ป จจุบันองค์การ
บริหารส่วนตําบลน้ําบ่อหลวง  ไดจัดตั้ง และดําเนินงานศูนย พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตําบลน้ําบ่อ
หลวง โดยองคองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําบ่อหลวง  มีหนาที่รับผิดชอบในการส งเสริมและพัฒนาศูนย พัฒนา
เด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตําบลน้ําบ่อหลวง  ในทุกๆ ด าน เพื่อให เด็กไดรับการพัฒนา   อยางเต็มตาม
ศักยภาพ และไดมาตรฐาน  

องค์การบริหารส่วนตําบลน้ําบ่อหลวง  ไดเล็งเห็นความสําคัญในการจัดทํามาตรฐานการ
ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําบ่อหลวง ใหสามารถดําเนินงานเพื่อพัฒนาเด็กได อย
างมีคุณภาพ และเหมาะสม ซึ่งจะเปนแนวทางใหศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําบ่อหลวง  ถือ
ปฏิบัติ  ในการดําเนินงานศูนย พัฒนาเด็กเล็ก ต อไป สําหรับมาตรฐานดังกล าว ได รวบรวม และจัดทําข้ึน  
จําแนกออกเปนมาตรฐานการดําเนินงาน 4 ดาน ประกอบดวย   

1. ดานบุคลากร และการบริหารจัดการ  
เปนการกําหนดมาตรฐานการดําเนินงานสําหรับศูนย พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหาร

ส่วนตําบลน้ําบ่อหลวง  ดานบุคลากร และการบริหารจัดการ เชน คุณสมบัติและบทบาทหน าที่ของ บุคลากรต
างๆ ไมวาจะเปนผูบริหารขององค กรปกครองสวนทองถิ่น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ผูดูแลเด็ก ผูประกอบ
อาหาร ตลอดจนผูทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนตน  

2. ดานอาคารสถานที่สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย  



เป นการกําหนดมาตรฐานสําหรับศูนย พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตําบล         
น้ําบ่อหลวง ดานอาคารสถานที ่สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย ดังนี้  

2.1 ดานอาคารสถานที่ เปนการกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับพื้นท่ีของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ที่ตั้ง จํานวนชั้นของอาคาร ทางเขา - ออก และประตูหนาตาง ตลอดจนพื้นที่ใชสอยอ่ืนๆ เปนตน  

2.2 สิ่งแวดลอม เปนการกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมทั้งภายในและ ภายนอก
ตัวอาคาร เชน แสงสวาง เสียง การถ ายเทอากาศ สภาพพ้ืนที่ภายในอาคาร รั้ว  สภาพแวดลอมและมลภาวะ    
เปนตน  
2 

 
2.3 ดานความปลอดภัย เปนการกําหนดมาตรฐานที่เก่ียวกับความปลอดภัย  เชน การ

กําหนดมาตรการปองกันความปลอดภัย และมาตรการเตรียมความพรอมรับสถานการณ ฉุกเฉิน เปนตน  
3. ดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร  

เป นการกําหนดมาตรฐานสําหรับศูนย พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตําบล       
น้ําบ่อหลวง  ดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร ได แก คุณลักษณะของเด็กที่พึงประสงค  12 ประการ 
คุณลักษณะตามวัย (ดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม และสติป ญญา) การจัด ประสบการณตลอดจนการจัด
กิจกรรมประจําวันสําหรับเด็ก เปนตน  

4. ดานการมีสวนรวม และการสนับสนุนจากชุมชน  
เปนการกําหนดมาตรฐานสําหรับศูนย พัฒนาเด็กเล็กของ องค์การบริหารส่วนตําบล   

น้ําบ่อหลวง ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชน เชน การประชุมชี้แจงใหราษฎร ในชุมชนทราบถึง
ประโยชนและความจําเปนของการดําเนินงาน การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ  การจัดใหมีกองทุนสงเสริมและ
สนับสนุนการดําเนินงาน ตลอดจนการติดตามและประเมินผล  รวมถึงการเข ามามีสวนรวมจากชุมชน หรือ
ประชาคมในทองถิ่น เปนตน  
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มาตรฐานดานบุคลากร และการบริหารจัดการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าบ่อหลวง 

 
บุคลากรที่เก่ียวข องในการดําเนินงานของศูนย พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตําบลน้ํา

บ่อหลวง  ประกอบดวย ผูบริหาร องคกรปกครองส วนทองถิ่น ได แก นายกฯ และปลัด องค์การบริหารส่วน
ตําบลน้ําบ่อหลวง  ตลอดจนบุคลากร  ซึ่งทําหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําบ่อหลวง  
อาทิ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผู ดูแลเด็ก ผู ประกอบอาหาร  และผูทําความสะอาด เป นตน โดยบุคลากรที่
เกี่ยวของจะตองมีคุณสมบัติบทบาทหน าที่ และ ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการเพ่ือให ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําบ่อหลวง  สามารถดําเนินงานให การศึกษาและพัฒนาการสําหรับเด็กได อยาง
ถูกตองตามหลักวิชาการดวย ความเหมาะสม และเปนไปตามความตองการของทองถิ่น ดังนี้  

1. ดานคุณสมบัติ  
1.1 ผูบริหารอ งคกรปกครองส วนทองถิ่น ได แก นายกองค์การบริหารส่วนตําบล       

น้ําบ่อหลวง  ปลัดเองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําบ่อหลวง  รวมถึงผู บริหารการศึกษา ได แก  หัวหน าส่วน
การศึกษา ควรมีคุณสมบัติที่สําคัญ ดังนี้  

- มีความรูความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินงาน  ดานการให
การศึกษา และพัฒนาการเด็กเล็ก  

- มีนโยบายแผนและงบประมาณเพ่ือการดําเนินงานที่ชัดเจนในการ  สงเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาศูนยเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําบ่อหลวง ใหมีคุณภาพ  

1.2 บุคลากรซึ่งทําหน าที่ในศูนย พัฒนาเด็กเ ล็ก ได แก หัวหน าศูนย พัฒนาเด็ กเล็ก        
ผูดูแลเด็ก ผูประกอบอาหาร และผูทําความสะอาด ควรมีคุณสมบัติที่สําคัญ ดังนี้  

1.2.1 หัวหน าศูนย พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตําบลน้ําบ่อหลวง             
มีสถานภาพเปนพนักงานสวนทองถิ่น หรือพนักงานจ างขององคกรปกครองส วนทองถิ่นตามมาตรฐานทั่วไป
หรือหลักเกณฑเกี่ยวกับ พนักงานสวนทองถิ่นหรือพนักงานจ างที่ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลสวน ทองถิ่น พ.ศ. 2542 และควรมีคุณสมบัติดังนี้  

1) มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษาขึ้นไป  สาขาวิชาเอก
อนุบาลศึกษาหรือปฐมวัย หรือปริญญาทางการศึก ษา หรือทางวิชาชีพสาขาอ่ืนๆ ที่  คณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนทองถิ่นรับรอง และมีประสบการณ ในการทํางานเกี่ยวกับการ  พัฒนาเด็กปฐมวัยมาแล วไมนอย  
กวา 2 ป  

2) มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน งตามมาตรฐาน  ทั่วไปที่
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถิ่นกําหนด   

3) มีความรูเรื่องโภชนาการ และอาหารเปนอยางดี  



4) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี  
5) ไมมีประวัติการกระทําผิดตอเด็ก หรือละเมิดสิทธิเด็ก  
6) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให จําคุก เวนแต

ความผิดที่เปนลหุโทษ หรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท  
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7) แพทย ให การรับรองว ามีสุขภาพจิตดีสุขภาพแข็งแรง ไม เป น          
โรคติดตอรายแรง ไมเปนผูวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ และไมเปนผูติดสารเสพติด  

1.2.2 ผูดูแลเด็ก มีวุฒิการศึกษาตามท่ีคณะกรรมการกลางพนักงานส วนทองถิ่น
กําหนด โดยมีสถานภาพเปนพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามมาตรฐาน  ทั่วไป หรือหลักเกณฑ
เกี่ยวกับพนักงานจ างที่ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล  สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และควรมี
คุณสมบัติดังนี้  

1) มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหน งตามมาตรฐาน  ทั่วไปที่
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถิ่นกําหนด  

2) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี  
3) ไมมีประวัติการกระทําผิดตอเด็ก หรือละเมิดสิทธิเด็ก  
4) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให จําคุก เวนแต

ความผิดที่เปนลหุโทษ หรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท  
5) แพทยใหการรับรองวามีสุขภาพจิตดีสุขภาพแข็งแรง ไม เปน โรคติดตอ 

รายแรง ไมเปนผูวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ และไมเปนผูติดสารเสพติด  
6) มีระดับวุฒิภาวะ และบุคลิกลักษณะเหมาะสม ทั้งด านจิตใจ อารมณ

สังคม มีความตั้งใจปฏิบัติงานด วยความรัก ความอ อนโยน เอ้ือตอการปฏิบัติหน าที่ในการ ดูแลเด็กเล็กอย าง
เหมาะสม  

7) เปนบุคคลที่มีความรักเด็ก มีอุปนิสัยสุขุม เยือกเย็น และมี  ความขยัน
อดทน  

8) มีประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย  มาแลวไม
นอยกวา 2 ป  

1.2.3 ผูประกอบอาหาร ควรมีคุณสมบัติที่สําคัญ ดังนี้  มีคุณสมบัติเชนเดียวกับผู
ดูแลเด็ก ยกเวน วุฒิการศึกษา ควรจบ การศึกษาไมตํ่าากวาภาคบังคับ และควรเป นผูมีความรู เรื่องโภชนาการ 
และอาหารเปนอยางดี  

 1.2.4 ผูทําความสะอาด ควรมีคุณสมบัติที่สําคัญ ดังนี้  มีคุณสมบัติเชนเดียวกับผู
ดูแลเด็ก ยกเวน วุฒิการศึกษา ควรจบ การศึกษาไมตํ่าากวาภาคบังคับ  



2. ดานบทบาทหนาที่  
2.1 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรมีบทบาทหนาที่ ดังนี้  

1) สํารวจความตองการของชุมชน ในการจัดตั้ง และดําเนินงานศูนย พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลน้ําบ่อหลวง  

2) กําหนดโครงสรางการบริหารงานศูนย พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล
น้ําบ่อหลวง ตามความพรอม ดานทรัพยากรบุคคล สถานที่ และฐานะการคลัง  

3) จัดทําแผนงานโคร งการ และงบประมาณในการจัดตั้ง และสนับสนุน  การ
ดําเนินงานศูนย พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตําบลน้ําบ่อหลวง  รวมทั้งจัดทําญัตติขอความเห็นชอบจาก
สภาทองถิ่น  

4) จัดทําประกาศจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
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5) จัดทําระเบียบ หรือข อบังคับว าดวยศูนย พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วน
ตําบลน้ําบ่อหลวง  

6) กําหนดแผนปฏิบัติการและงบประมาณในการส งเสริมและพัฒนาศูนย พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําบ่อหลวง ทุกดานอยางตอเนื่อง  

7) ควบคุม กํากับดูแลการดําเนินงานของศูนย พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลน้ําบ่อหลวง ใหมีคุณภาพ และถูกตองตามหลักวิชาการ  

2.2 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตําบลน้ําบ่อหลวง  ควรมีบทบาท     
หนาที่รับผิดชอบดูแลบุคลากร  และการดําเนินงานภายในศูนย พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตําบล        
น้ําบ่อหลวง  ใหเปนไปตามนโยบาย และแผนงานที่วางไว อยาง ถูกตองตามหลักวิชาการ และด วยความ     
เรียบรอย เกิดประโยชนตอเด็กมากท่ีสุด  

2.3 ผูดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําบ่อหลวง  ควรมีบทบาท
หนาที่ ดังนี้  

1) ปฏิบัติหนาที่ตามกิจวัตรของเด็กเพ่ือให เด็กมีความเจริญเติบโต  มีพัฒนาการทุ
กดานตามวัย  

2) สงเสริมพัฒนาการของเด็กในลักษณะบูรณาการเชิงสร างสรรค กลาวคือ ใหเด็ก
ไดพัฒนาดานจิตใจ อารมณ สังคม และจริยธรรมไปพรอมๆ กัน โดยให โอกาสเด็ก เรียนรูจากสิ่งของ และผู คน
ที่อยูรอบขาง ซึ่งเด็กจะเรียนรู โดยประสาทสัมผัสทั้งห า การเคลื่อนไหว  การเลน และการลงมือกระทํา ดังนั้น   
ผูดูแลเด็กจะต องสงเสริมให โอกาสเด็กได พัฒนาอย างเต็มท่ี  รวมทั้งการปฏิสัมพันธ กับเด็กด วยคําพูด และ
กิริยาทาทางท่ีนุมนวล ออนโยน แสดงความรักความอบอุนตอเด็ก 



3) สังเกต และบันทึกความเจริญเติบโต พฤติกรรม พัฒนาการต างๆ ของ เด็ก เพ่ือ
จะไดเห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งปกติและผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเด็ก ซึ่งจะนําไปสู การคนหา สาเหตุและวิธีการแก
ไขไดทันทวงท ี 

4) จัดสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมในการพัฒนาเด็ก  ทุกดาน 
ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารใหสะอาด มีความปลอดภัย และเหมาะสมกับ พัฒนาการของเด็ก  

5) ประสานสัมพันธ ระหวางเด็กกับพอแม ผูปกครอง และสมาชิกใน  ครอบครัว 
ตลอดจนเปนสื่อกลางในการสร างความสัมพันธที่ดีระหวางเด็กกับพอแม ผูปกครอง และสมาชิกในครอบครัว 
เพ่ือทราบถึงพฤติกรรม พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว และ ตอเนื่อง  

6) มีการพัฒนาตนเองในทางวิชาการ และอาชีพ ใฝหาความรูและพัฒนา ตนเองอยู
เสมอ ดังนี ้- การพัฒนาดานความรูทางวิชาการ และทักษะอาชีพอยางตอเนื่อง เชน การศึกษาหาความรู การเข
ารับการอบรมเพ่ิมเติมอยางสม่ําาเสมอ การติดตามความ  เปลี่ยนแปลงดานความรูและเทคโนโลยี โดยอาศัยสื่อ
ที่หลากหลาย รวมทั้งการรวมกลุ ม แลกเปลี่ยนประสบการณ การศึกษาดูงานศูนย พัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพ 
การเขารวมเปนสมาชิก และการจัดตั้งชมรมเครือข ายสําหรับผูดูแลเด็ก ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนโดยตรงแกผู
ดูแลเด็ก - การพัฒนาดานบุคลิกภาพ เชน การพัฒนาดานรางกาย อารมณ  สังคม จิตใจ และจริยธรรม โดยเน
นการพัฒนาตนเอง การรูจักตนเอง และผูอ่ืน การสื่อสาร และ การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง  

7) รูจักใชประโยชน จากแหลงขอมูล ความรู และเครือข ายการปฏิบัติงาน  เพ่ือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานในด านตางๆ จากหนวยงานภาครัฐ องค กรเอกชน และแหล งขอมูล ตางๆ ในชุมชน 
ดังนี้  
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- หน วยงานภาครัฐ เช น กระทรวงมหาดไทย (กรมการพัฒนาชุมชน           

กรม สงเสริมการปกครองทองถิ่น) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ ) กระทรวงแรงงาน (กรมสวัสดิการและคุ มครองแรงงาน กรมพัฒนาฝ มือ  แรงงาน ) 
กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักบริหารงาน  การศึกษานอกโรงเรียน 
สํานักงานคณะกรรมการส งเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานคณะกรรมการ  การอุดมศึกษา สถาบันแห งชาติ
เพ่ือการพัฒนาเด็กและค รอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล  มหาวิทยาลัยราชภัฏ ) กระทรวงสาธารณสุข (กรม
อนามัย กรมสุขภาพจิต) กระทรวงวัฒนธรรม (กรมการศาสนา) กระทรวงกลาโหม (กองทัพเรือ) เปนตน  

- องคกรเอกชน สมาคม และมูลนิธิต างๆ เช น สมาคม วาย ดับเบิลยู  ซีเอ 
มูลนิธิเด็กออนในสลัมในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอเจาฟากัลยานิวัฒนา กรมหลวง นราธิวาสราชนคริ
นทรมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก มูลนิธิชวยเหลือเด็กยากจน ซีซีเอฟ ในประเทศไทย  สภาองคการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห งชาติ (สอดย .) องค การยูนิเซฟ เซฟเดอะชิลเดรน ยูเอส เอ  สภาสตรีแห งชาติในพระบรม
ราชินูปถัมภสหทัยมูลนิธิมูลนิธิดวงประทีป เปนตน  



- แหลงขอมูลความรู ในชุมชน เชน สถานีอนามัย โรงพยาบาล สถาน  รับเลี้ยง
เด็กในนิคมต างๆ สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด (กรมพัฒนาสังคมและ  สวัสดิการ )              
ศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมู บาน (สํานักงานปลัดกระทร วงแรงงาน ) องคการบริหาร  สวนตําบล (อบต.) 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตางๆ โรงเรียนประถมศึกษาในชุมชน ศูนยสื่อประจํา หมูบานของสํานักงาน คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศูนยบริการสาธารณสุข ศูนยสงเคราะห เด็กปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนในชุมชน 
(กรุงเทพมหานคร) ขาราชการครูหรือ ขาราชการอ่ืนๆ ซึ่งเปนผูทรงความรูหรือที่เกษียณอายุแลว เปนตน  

2.4 ผูประกอบอาหาร ควรมีบทบาทหน าที่ในการประกอบอาหารให ถูกสุขลักษณะ      
ถูกอนามัย และโภชนาการสําหรับเด็กปฐมวัย รวมทั้งการแต งกายสะอาดเรียบร อย การจัดสถานที่  เตรียมและ
ปรุงอาหาร จัดเครื่องสุขภัณฑเครื่องครัวสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย และมีการจัดการ ขยะถูกสุขลักษณะ  

2.5 ผูทําความสะอาด ควรมีบทบาทหน าที่ในการทําความสะอาด ดูแลรักษา           
ความเปนระเบียบเรียบรอย ทั้งภายใน และภายนอกอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

3. ดานรู ปแบบการบริหารจัดการศูนย พัฒนา เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบล           
น้ าบ่อหลวง  

3.1 ศูนย พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตําบลน้ําบ่อหลวง  ประกอบด วย
คณะกรรมการ  บริหารศูนย พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตําบลน้ําบ่อหลวง  ซึ่งไดแก บุคคลที่ไดรับการ
คัดเลือกจากชุมชนและองค กรปกครองส วนทองถิ่นเปนผูแตงตั้งโดยกําหนดจํานวนตามความเหมาะสม โดย
จะตองประกอบด วยผู ทรงคุณวุฒิ  ทางการศึกษา ผู แทนองค กรปกครองส วนทองถิ่น ผู แทนกลุ มองค กร
ประชาคม ผู แทนผูปกครอง  ผูแทนผูดูแลเด็ก อย างละไมนอยกวา 1 คน โดยมีหัวหน าศูนยพัฒนาเด็กเล็ก       
ทําหนาที่เลขานุการ คณะกรรมการโดยตําแหนง  

3.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําบ่อหลวง  บริหารจัดการโดยคณะ
กรรมการบริหารศูนย มี นายกองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําบ่อหลวง  หรือผูที่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
น้ําบ่อหลวง มอบหมาย เปนประธาน ยกเวนศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด/มัสยิดที่รับถายโอน จากกรมการ
ศาสนาใหเจาอาวาสหรือผูที่เจาอาวาสมอบหมายเปนประธาน  
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3.3 การบริหารงบประมาณและการบริหารงานบุคคล เป นหนาที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลน้ําบ่อหลวง ที่จะตองปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และมาตรฐานทั่วไปหรือ  หลักเกณฑที่
ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส วนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ มาตรฐานดานบุคลากรและ
การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคปกครองสวนทองถิ่น กําหนด  

3.4 ใหคณะกรรมการบริหารศูนย พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําบ่อหลวง  
ทําหนาที่ประเมินผู ดูแลเด็ก ผูประกอบอาหาร และผู ทําความสะอาด ในด านความรูความสามารถ  ใหเปนไป



ตามมาตรฐานด านบุคลากรและการบริหารจัดการศูนย พัฒนาเด็กเล็กกําหนด และเสนอ  ผลการประเมินให
องค์การบริหารส่วนตําบลน้ําบ่อหลวง ประกอบการพิจารณาคัดเลือกตอไป  

4. ดานการบริหารจัดการ  
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให แกองค กรปกครอง        

สวนทองถิ่น พุทธศักราช 2542 ซึ่งออกตามความในรัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540 ได
บัญญัติอํานาจและหน าที่ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกประเภท  รับผิดชอบการจัดบริการสาธารณะให แก
ประชาชนในพื้นท่ี ซึ่งรวมถึงการจัดการศึกษาด วย และ พระราชบัญญัติการศึกษาแห งชาติพุทธศักราช 2542 
ซ่ึงเปนกฎหมายแมบททางการศึกษา ก็ได บัญญัติไวใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาระดับใด
ก็ได ตามความพรอม ความเหมาะสม และความตองการของประชาชนในท องถิ่นนั้นๆ ประกอบกับแผนปฏิบัติ
การ กําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให แกองคกรปกครองส วนทองถิ่น ไดกําหนดใหการศึกษา  ปฐมวัย      
หรือกอนประถมศึกษา เปนหนาที่ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดทํา โดยใหองคกร ปกครองสวนทองถิ่น
บริหารจัดการศูนย พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือเป นการกระจายโอกาสให ประชาชน ผูปกครองไดรับบริการเพ่ือเตรียม
ความพรอมใหแกเด็กปฐมวัยอย างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  จึงควรกําหนดแน วทางการบริหารจัดการศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ใหเปนไปตามนโยบายและวัตถุประสงค ดังตอไปนี้  

4.1 นโยบาย จัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 2-3 ป) ดวยความรวมมือของชุมชน  เพ่ือ
กระจายโอกาสการเตรียมความพรอม และพัฒนาเด็กทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญาอยาง
เหมาะสมตามวัย และเต็มตามศักยภาพ ตลอดจนเพื่อแบ งเบาภาระของ  ผูปกครอง และเป นพื้นฐานของ
การศึกษาในระดับ ที่สูงขึ้นตอไป   

4.2 เปาหมาย  องค์การบริหารส่วนตําบลน้ําบ่อหลวง  รับผิดชอบในการบริหารและ
จัดการศูนย พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตําบลน้ําบ่อหลวง  ใหมีคุณภาพตามหลักวิชาการ ระเบียบที่
เกี่ยวของ และดวยความรวมมือของประชาชนใน ชุมชนทองถิ่นนั้นๆ  

4.3 วัตถุประสงค  
1) เพ่ือสงเสริม และสนับสนุนให เด็กไดรับการดูแลที่ถูกสุขลักษณะ และ  ไดรับ

การฝกฝนพัฒนาตามวัยและเต็มตามศักยภาพ  
2) เพ่ือพัฒนาความพร อมของเด็กในทุกๆ ดานแบบองครวม ตามหลัก  จิตวิทยา

พัฒนาการและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  
3) เพ่ือกระตุนใหชุมชนมีสวนรวมในการจัด และพัฒนาความพร อมของ เด็กกอน  

เขาเรียนระดับปฐมวัย (3-5 ปี) ตลอดจนสงเสริมใหครอบครัวเปนฐานในการเลี้ยงดู และ  พัฒนาเด็กไดอยาง  
ถูกวิธี  
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4) เพ่ือสงเสริม สนับสนุนความร วมมือระหวางองคกรปกครองส วนทองถิ่น กับ
ชุมชน ใหสามารถรวมกันวางแผน และดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายได  

5) เพ่ือแบงเบาภาระการอบรมเลี้ยงดูเด็กของผู ปกครองที่มีรายไดนอย ใหสามารถ
ออกไปประกอบอาชีพไดโดยสะดวก และเปนการกระจายโอกาสในการพัฒนาความ พรอมสําหรับเด็กทุกคนให
ไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึง  

6) เพ่ือให การบริหารจัดการศูนย พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตําบล         
น้ําบ่อหลวง เปนไปอยางเหมาะสม และมีคุณภาพ  

4.4 การจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
กรณีองค กรปกครองส วนท องถิ่น ประสงค จะจัดตั้งศูนย พัฒนาเด็กเล็ก ควรมี  

สถานที่อาคารและดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้  
1) สํารวจความตองการของชุมชน  

องคกรปกครองส วนทองถิ่นดําเนินการสํารวจความต องการของชุมชน  ใน
ประเด็นดังตอไปนี้  

- ความตองการใหจัดตั้งศูนย  
- ความตองการในการส งเด็กเข าเรียน ควรมีเด็กท่ีรับบริการ อายุ  2-3 ป        

ไมนอยกวา 20 คน ขึ้นไป  
- ความตองการใหศูนยจัดบริการ  
  ฯลฯ  

2) รูปแบบการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าบ่อหลวง 

ส านักปลัด ส่วนการศึกษา ส่วนการคลัง ส่วนโยธา 

คณะกรรมการ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

องค์การบริหาร 

ส่วนต าบลน้ าบ่อหลวง 
 

คณะกรรมการ 

โรงเรียนอนุบาล 
องค์การบริหาร 

ส่วนต าบลน้ าบ่อหลวง 
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องคกรปกครองส วนทองถิ่นพิจารณามอบหมายให ผูดํารงตําแหน ง บุคลากร
ทางการศึกษาหรือพนักงานจางที่มีคุณสมบัติเพื่อแตงตั้งเปนหัวหนาศูนยและแตงตั้ง คณะกรรมการบริหารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กโดยมีหัวหนาศูนยรับผิดชอบการดําเนินงานภายในศูนย พัฒนาเด็กเล็ก  

3) จัดทําแผนดําเนินงานศูนย พัฒนาเด็กเล็ก และญัตติขอความเห็นชอบ  จาก   
สภาทองถิ่น  

ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนดําเนินงานศูนย พัฒนาเด็กเล็ก  เพ่ือนํา
เขาสูแผนพัฒนาขององค กรปกครองสวนทองถิ่น และจัดทําญัตติเพ่ือขอรับความเห็นชอบ  จากสภาทองถิ่นต
อไป (ตัวอยางแผนปรากฏในภาคผนวก)  

4) จัดทําโครงการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําโครงการจัดตั้งศูนย พัฒนาเด็กเล็ก  เพ่ือเสนอ

ขอรับงบประมาณในการดําเนินการจากผูมีอํานาจอนุมัติ (ตัวอยางโครงการปรากฏใน ภาคผนวก)  
5) จัดทําระเบียบ /ขอบังคับขององค กรปกครองส วนทองถิ่นว าดวยศูนย พัฒนา   

เด็กเล็ก  
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําระเบียบ หรือข อบังคับขององคกร ปกครอง  

สวนทองถิ่นวาดวยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให บุคลากรที่เก่ียวของถือปฏิบัติในการบริหาร  จัดการศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก (ตัวอยางระเบียบ/ขอบังคับปรากฏในภาคผนวก)  

6) จัดทําประกาศจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําประกาศจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประกาศให

สาธารณชนทราบ (ตัวอยางประกาศปรากฏในภาคผนวก)  
7) การยุบ / เลิก หรือรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

เมื่อจํานวนเด็กเล็กท่ีรับบริการในศูนย พัฒนาเด็กเล็กมีจํานวนน อย ไมเพียงพอ 
ตอการจัดชั้นเรียนและกิจกรรมการเรียน หรือกรณีที่องค กรปกครองสวนทองถิ่น ประสงคจะรวมศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ตั้งแต 2 แหงขึ้นไปเปนแหงเดียวกัน ให คณะกรรมการบริหาร  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เป นผูพิจารณา
เสนอตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหพิจารณายุบเลิกหรือ รวมศูนยพัฒนาเด็กเล็กนั้น ตามความจําเป น และ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าบ่อหลวง 
โรงเรียนอนุบาล 

องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าบ่อหลวง 



เหมาะสม โดยผานความเห็นชอบของสภา  ทองถิ่น และเมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําประกาศยุบเลิก 
หรือรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แลว ใหรายงานจังหวัดและกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทราบ  

4.5 แนวทางการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
การบริหารจัดการศูนย พัฒนาเด็กเล็ก จะต องคํานึงถึงขอบขายของงาน สายการ

บังคับบัญชาและระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข อง ทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห งชาติ พุทธศักราช 2542 ที่
กําหนดใหสถานศึกษาตองบริหารจัดการให มีคุณภาพตามมาตรฐานที่  กําหนด โดยจะตองจัดใหมีการประเมิน
ตนเองทุกป เพ่ือตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการจัดการ  การศึกษาของศูนย พัฒนาเด็กเล็ก ดังนั้น เพ่ือให
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสามารถให การดูแล และ  พัฒนาผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพได มาตรฐาน ควรพิจารณาจัด
แบงงานที่จะตองปฏิบัติในการ บริหารจัดการศูนยฯ ใหครอบคลุมลักษณะงาน ตอไปนี้  

1) งานบุคลากรและการบริหารจัดการ  
2) งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม  
3) งานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร  
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4) งานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชน  
5) งานธุรการ การเงิน และพัสดุ  
 ทั้งนี้ หัวหน าศูนย พัฒนาเด็กเล็กควรจัดให มีผู รับผิดชอบงานดังกล าว โดย      

แบงและมอบหมายงานตามความถนัด ความสามารถ และลักษณะของงานที่ต องดําเนินการ ทั้ง 5 งาน อยาง
ไรก็ตาม ในการจัดแบงงานดังกลาวควรคํานึงถึงความพรอม และศักยภาพของแต  ละศูนยฯ ในองคกรปกครอง    
สวนทองถิ่นขนาดเล็กอาจรวมลักษณะงานวิชาการและงานกิจการ  นักเรียนเปนงานกลุมเดียวกัน และ /หรือ
รวมลักษณะงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม กบังาน ธุรการ การเงิน พัสดุเปนกลุมงานเดียวกัน เปนตน การ
บริหารงานทั้ง 5 งาน ใหมีคุณภาพ มีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้  

1) งานบุคลากรและการบริหารจัดการ  
มีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ดังนี้  
(1) สรรหา หรือจัดจ างบุคลากรเพ่ือปฏิบัติหน าที่ในศูนย พัฒนาเด็ก  เล็กมี

จํานวนตามความจําเป นและสอดคลองกับศักยภาพขององค กรปกครองสวนทองถิ่น เชน หัวหนาศูนย ผูดูแล
เด็ก ผูประกอบอาหาร ผู ทําความสะอาด โดยใช หลักเกณฑการสรรหาตาม  มาตรฐานและหลักเกณฑ ทั่วไปที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส วนทองถิ่นกําหนด ยกเว นกรณี  ศูนยอบรมเด็กก อนเกณฑในวัด/มัสยิด ให
คณะกรรมการบริหารศูนยวัด/มัสยิดเปนผูพิจารณาสรร หาและแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูจัดจาง  

(2) กําหนดจํานวนอัตรากําลังบุคลากรและเงินเดือน ค าจาง คาตอบแทน  
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้  



2.1 ผูดูแลเด็ก จํานวนกําหนดเป นสัดสวนตอเด็กเล็ก 1 : 10 หากมีเศษ
ตั้งแต 5 คน ขึ้นไป ใหเพ่ิมผูดูแลเด็กอีก 1 คน  

2.2 ผูประกอบอาหารกําหนดจํานวนไดตามความจําเปน เหมาะสม  ตาม
ฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

2.3 ผูทําความสะอาดกําหนดจํานวนได ตามขนาดของศูนย พัฒนาเด็ก
เล็ก คือ ศูนยฯ ขนาดเล็ก (จํานวนเด็กไม เกิน 200 คน) มีอัตราไมเกิน 2 คน ศูนยฯ ขนาดใหญ (จํานวนเด็กตั้ง
แต 200 คนข้ึนไป) มีอัตราไมเกิน 4 คน ตามฐานะการคลังขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น  

2.4 กําหนดอัตราเงินเดือน ค าจาง คาตอบแทน สิทธิหรือ  สวัสดิการอ่ืน
ที่พึงไดรับตามที่มีกฎหมายบัญญัติไวดังนี้  

ก) ผูที่มีวุฒิการศึกษาภาคบังคับกําหนดอัตราเดือนละไม  นอยกวา 
4,640 บาท  

ข) ผูที่มีวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ผูที่มีวุฒิ
การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กําหนดอัตราเดือนละไมนอยกวา 5,260 บาท  

ค) ผูที่มีวุฒิการศึกษาไม ต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษา  ขึ้นไป 
สาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือปฐมวัย หรือปริญญาทางการศึกษา หรือทางวิชาชีพสาขา  อ่ืนๆ ที่
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถิ่นรับรอง  

ง) ผูที่มีวุฒิการศึกษาตาม ก ) ข) ค) ตองมีประสบการณ ใน การ
ทํางานเก่ียวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยมาแลวไมนอยกวา 2 ปกําหนดอัตราเดือนละไมนอย กวา 7,260 บาท  

จ) สิทธิหรือสวัสดิการอื่นที่พึงได รับตามที่มีกฎหมาย  บัญญัติไวให
กําหนดไปตามอัตราที่กฎหมายนั้นกําหนด  
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2.5 กําหนดการจัดชั้นเรียนห องละไมเกิน 20 คน หากมีเศษเกิน  10 คน 
ใหจัดเพิ่มไดอีก 1 หอง  

(3) จัดทํางบประมาณคาใชจายดานบุคลากร เชน เงินเดือน คาจาง คาตอบ
แทนสวัสดิการอื่นที่พึงไดรับตามที่มีกฎหมายบัญญัติตลอดจนการพัฒนาบุคลากร  

(4) กําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในศูนยพัฒนา เด็กเล็ก  
(5) จัดทําระเบียบ ขอบังคับ และทะเบียนประวัติบุคลากร  
(6) นิเทศ อบรม และพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในหนาที่ ความ

รับผิดชอบอยางตอเนื่อง  
(7) บริหารจัดการศูนย พัฒนาเด็กเล็กด านอื่นๆ ผูบริหารองคกร ปกครองส

วนทองถิ่น และบุคลากรที่เกี่ยวข องควรปฏิบัติตามมาตรฐานด านบุคลากรและการ  บริหารจัดการศูนย พัฒนา
เด็กเล็กกําหนดไว  



2) งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม  
ให ถือปฏิบัติตามมาตรฐานด านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล อม และความ  

ปลอดภัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กกําหนดไว  
3) งานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร  

ใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ด านวิชาการและกิจกรรม  ตาม
หลักสูตรกําหนดไว  

4) งานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชน  
ใหถือปฏิบัติตาม  มาตรฐานศูนย พัฒนาเด็กเล็กด านการมีส วนรวมและการ

สนับสนุนจากชุมชน  
5) งานธุรการ การเงิน และพัสดุ มีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ดังนี้  

- งานพัสดุเปนการจัดทํา จัดซื้อ จัดหาและจําหน ายทะเบียนพัสดุ  รวมทั้ง
เสนอความตองการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ  

- งานธุรการ และสารบรรณ ได แก การจัดทําข อมูลสถิติจัดทํา  ทะเบียน
หนังสือ รับ-สง การควบคุมและจัดเก็บเอกสาร การจัดทําประกาศและคําสั่ง การจัดทํา  ทะเบียนนักเรียน การ
รับสมัครนักเรียน  

- งานการเงิน ไดแก การจัดทํางบประมาณ การทําบัญชีการเงิน  การเบิกจาย
เงิน ซึ่งศูนย พัฒนาเด็กเล็กจะถือปฏิบัติเกี่ยวกับรายรับ -  จายตามระเบียบขององค กร ปกครองส วนทองถิ่น 
และกฎหมายที่เก่ียวของ  

4.6 ส่วนการศึกษาขององคการบริหารส่วนตําบลน้ําบ่อหลวงเปนหนวยงานซึ่งมี หนาที่
ความรับผิดชอบในการดําเนินงานศูนย พัฒนาเด็กเล็กขององค กรปกครองสวนทองถิ่นให เปนไปตามนโยบาย 
ระเบียบ และมาตรฐานที่กําหนด  สําหรับการจัดเก็บค าใชจายจากผูปกครองให อนุโลมใช ระเบียบกระทรวง  
มหาดไทยวาดวยเงินบํารุงการศึกษาของหนวยงานตนสังกัด และระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ  

5. กรณีเปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่องคกรปกครองส วนทองถิ่นรับถ ายโอน  จากสวน
ราชการตางๆ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับผิดชอบในการบริหารและดําเนินงาน ตามแนวทางที่กําหนดใน
มาตรฐานดานบุคลากรและการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสวน ที่เก่ียวของ ขางตน  
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มาตรฐานดานอาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอม และความปลอดภัย 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าบ่อหลวง 

 
1. ดานอาคารสถานที่  

1.1 ที่ตั้ง  
สถานที่ตั้งศูนย พัฒนาเด็กเล็ก ควรอยู ในพ้ืนที่ซึ่งมีขนาดเหมาะสม และต องไม  อยูใน

พ้ืนที่ ซึ่งอาจเสี่ยงตออันตราย ไดแก บริเวณขนถายแกส น้ํามัน สารเคมีหรือสารพิษ  มลภาวะทางอากาศ แสง 
และเสียงที่มากเกินควร หากไม สามารถหลีกเลี่ยงได ตองมีมาตรการ  ปองกันภาวะอุบัติภัยต าง ๆ ตาม
มาตรฐานความจําเปน และเหมาะสม  

1.2 จํานวนชั้นของอาคาร  
ตัวอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ควรมีจํานวนชั้นไม เกิน 2 ชั้น นับจากพ้ืน หากสูง  เกินกวา 

2 ชั้น ตองมีมาตรการปองกันอัคคีภัย และอุบัติภัยต างๆ ที่อาจเกิดข้ึนตามความ  เหมาะสม และความสูงของ
ตัวหอง ไมควรนอยกวา 2.40 เมตร นับจากพ้ืนถึงเพดาน  

1.3 ทางเขา-ออก และประตูหนาตาง  
ทางเขา - ออกจากตัวอาคาร ตองมีความเหมาะสม สามารถเคลื่อนย ายเด็กออก จากตัว

อาคารไดสะดวก หากเกิดอุบัติภัยหรือเหตุร ายแรงใดๆ ขึ้น โดยอย างนอยตองมีทางเขา - ออก 2 ทาง และแต
ละทางนั้น ควรมีความกวางประมาณ 80 เซนติเมตร  

1.4 ประตู - หนาตาง  
ประตู -  หนาตาง ตองมีความแข็งแรง อยู ในสภาพใช งานได ดีมีขนาด และ  จํานวน

เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ของหอง และความสูงของหนาตาง ควรอยูที่ประมาณ 80.00 เซนติเมตร นับจากพ้ืนให
เด็กมองเห็นสิ่งแวดล อมไดกวางและชัดเจน นอกจากนี้ บริเวณประตู -  หนาตาง ไมควรมีสิ่งกีดขวางใดๆ มา    
ปดกั้นชองทางลม และแสงสวาง  

1.5 พ้ืนที่ใชสอย  
พ้ืนที่ใช สอย ต องจัดให มีบริเวณพ้ืนที่ในอาคารที่ส ะอาด ปลอดภัย และเพียงพอ  

เหมาะสมกับการปฏิบัติกิจกรรมของเด็ก เช น การเลน การเรียนรู การรับประทานอาหาร และ  การนอน โดย
แยกเปนสัดสวนจากหองประกอบอาหาร ห องสวม และท่ีพักของเด็กป วย โดยเฉลี่ย  ประมาณ 2.00 ตาราง
เมตร ตอเด็ก 1 คน นอกจากนี้พ้ืนที่สําหรับจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กอาจ  จัดแยกเปนหองเฉพาะ หรือจัดรวม     
เปนหองเอนกประสงค ที่ใชสําหรับจัดกิจกรรมที่หลากหลาย  โดยใช พ้ืนที่เดียวกันแต ตางเวลา และอาจ
ปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณหรือยายเครื่องเรือนตามความ เหมาะสม และขอจํากัดของพ้ืนที่ ดังนี้  



1.5.1 บริเวณพ้ืนที่สําหรับการนอน ตองคํานึงถึงความสะอาดเปนหลัก อากาศ  ถาย
เทไดสะดวก และอุปกรณ เครื่องใชเหมาะสมกับจํานวนเด็ก มีพ้ืนที่เฉลี่ยประมาณ 2.00 ตารางเมตร ตอเด็ก 1 
คน โดยมีแนวทางในการจัดดําเนินการ ดังนี้  

- จัดใหมีการระบายอากาศที่ดีปลอดโปร ง ไมมีเสียงรบกวน และแสง  สวาง
ไมจาเกินไป  

- อุปกรณเครื่องนอนตางๆ มีความสะอาด โดยนําไปป ดฝุน ตากแดด อยาง 
นอยสัปดาหละ 1 ครั้ง  
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- จัดแยกเครื่องนอน หมอน ผ าหม สําหรับเด็กแต ละคน โดยเขียนหรือ      
ปกชื่อไว ไมใชรวมกัน เพ่ือปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรค  

- หมั่นตรวจตราดูแลไมใหมีสัตวหรือแมลงตางๆ มารบกวน ในบริเวณ  พ้ืนที่
สําหรับการนอน   

1.5.2 บริเวณพ้ืนที่สําหรับการเลนและพัฒนาเด็ก ควรออกแบบใหมีพ้ืนที่ สําหรับ
การเรียนรู รวมกลุมและแยกกลุ มยอยในกิจกรรมการเรียนรู อิสระ การเล นสรางสรรคหรือ การอานหนังสือ     
เลนตอแทงไมที่ตองการมุมเงียบ และมีพ้ืนที่สําหรับการเล นที่เลอะหรือเปยก ตองคํานึงถึงความปลอดภัยของ
เด็กเปนหลัก โดยมีวัสดุอุปกรณ ที่ปองกันการเกิดอุบัติเหตุและ  มีอุปกรณหรือเครื่องเลนที่สงเสริมพัฒนาการ 
และการเรียนรูของเด็ก  

1.5.3 บริเวณพ้ืนที่รับประทานอาหาร ต องคํานึงถึงความสะอาดเป นหลัก มี  
อากาศถายเทไดโดยสะดวก มีแสงสว างพอเหมาะ มีอุปกรณ เครื่องใชที่เพียงพอ และเหมาะสม  กับจํานวนเด็ก 
ทั้งนี้บริเวณหองอาหาร โตะ เกาอ้ีที่ใชสําหรับรับประทานอาหาร ตองทําความ สะอาดอยางสม่ํา เสมอ และควร
จัดใหมีวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ใชมีขนาดเหมาะสมกับตัวเด็ก มีสภาพ แข็งแรง และใชงานไดดี  

1.5.4 บริเวณท่ีพักเด็กป วย ตองแยกเปนสัดสวน มีอุปกรณ ปฐมพยาบาล ตู ยา 
เครื่องเวชภัณฑที่จําเปน และเด็กตองอยูในสายตาของผู ดูแลตลอดเวลา กรณีไมสามารถจัด  หองพักเด็กปวย   
เปนการเฉพาะไดตองจัดใหมีที่พักเด็กปวยแยกเปนสัดสวนตามความเหมาะสม  

1.5.5 บริเวณสถานที่ประกอบอาหารหรือหองครัว ตองแยกหางจากบริเวณ  พ้ืนที่
สําหรับเด็กพอสมควร และมีเครื่องใช ที่จําเปน รวมทั้งที่ล าง และเก็บภาชนะเครื่อง ใชตางๆ ที่ถูกสุขลักษณะ 
โดยเนนเรื่องความสะอาด และความปลอดภัยเปนหลัก  

1.5.6 บริเวณพ้ืนที่สําหรับใช ทําความสะอาดตัวเด็ก ต องจัดให มีบริเวณท่ีใช  
สําหรับทําความสะอาดตัวเด็ก และมีอุปกรณ ที่จําเปนตามสมควร อย างนอยตองมีท่ีลางมือและ แปรงฟน ใน
ขนาดและระดับค วามสูงที่ เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ในกรณีที่ มีหองอาบน้ํา  จะตองมี แสงสว างเพียงพอ มี
อากาศถายเทไดโดยสะดวก และพ้ืนไมลื่น   



1.5.7 หองสวมสําหรับเด็ก ต องจัดใหมีหองสวมสําหรับเด็ก โดยเฉลี่ย 1 แหง      
ตอเด็ก 10-12 คน โถส วมมีขนาดเหมาะสมกับตัวเด็ก โดยมีฐานส วมที่เด็กสามารถก าวขึ้นได งาย มีแสง       
สวางเพียงพอ อากาศถายเทไดสะดวกและพ้ืนไมลื่น หากมีประตูจะตองไมใสกลอน หรือ กุญแจ และมีสวนสูงที่
สามารถมองเห็นเด็กได จากภายนอก และไม ควรไกลจากห องพัฒนาเด็ก  หากหองสวมอยูภายนอกอาคาร     
จะตองไมตั้งอยูในที่ลับตาคน กรณีที่ไมสามารถทําหองสวม สําหรับเด็กเปนการเฉพาะไดอาจดัดแปลงหองสวม
ที่มีอยูแลว ใหเหมาะสม และปลอดภัยสําหรับเด็ก  

1.5.8 หองเอนกประสงค สําหรับใช จัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก การรับประทาน  
อาหาร หรือการนอน คํานึงถึงความสะอาด และการจัดพื้นที่ใชสอยใหเหมาะสมกับลักษณะของ  กิจกรรม หาก
เปนอาคารชั้นเดียว  ตองมีฝาใตหลังคา หากเปนอาคารที่มีมากกว า 1 ชั้น ควรจัดใหชั้นบนสุดมีฝาใต หลังคา 
โดยมีความสูงจากพ้ืนถึงเพดานไม นอยกวา 2.40 เมตร แตกรณีท่ีมีความสูงเกินกว า 2.40 เมตร อาจไมมีฝาใต
เพดานก็ได  

1.5.9 บริเวณพ้ืนที่เก็บสิ่งปฏิกูล จะต องมีพ้ืนที่เก็บสิ่งปฏิกูลทั้งภายใน และ  
ภายนอกตัวอาคาร โดยมีจํานวนและขนาดเพียงพอ ถูกสุขลักษณะ และมีการกําจัดสิ่งปฏิกูลทุกวัน  
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1.5.10 บันได ควรมีความกว างแตละชวง ไมนอยกวา 1.00 เมตร ลูกตั้งของ  

บันได สูงไมเกิน 17.50 เซนติเมตร ลูกนอนกว างไมนอยกวา 20.00 เซนติเมตร บันไดทุกขั้นมีราว  และลูกกรง
ไมนอยกวา 90.00 เซนติเมตร มีราวเตี้ย เหมาะสําหรับเด็กได เกาะขึ้นบันได และ  ระยะหางของลูกกรง ตองไม
เกิน 17.00 เซนติเมตร เครื่องใช เฟอรนิเจอรควรมีระดับความสูงและ  ขนาดที่เหมาะกับเด็กปฐมวัย ให เด็ก
สามารถเขาถึงและใชประโยชนไดอยางสม่ําเสมอดวยตนเอง โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของเด็กเปนสําคัญ  
2. ดานสิ่งแวดลอม  

2.1 ภายในอาคาร  
2.1.1 แสงสวาง ควรเปนแสงสวางจากธรรมชาติสม่ํา เสมอท่ัวทั้งหอง เอื้ออํานวย   

ตอการ จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเด็ก เชน มีแสงสวางเพียงพอ ในการอานหนังสือไดอยางสบายตา เปนตน ไมควร
ใหเด็กอยูในหองที่ใชแสงสวางจากไฟฟาตอเนื่องนานกวา 2-3 ชั่วโมง เพราะจะทําให เกิด ภาวะเครียดและมีผล
ถึงฮอรโมนการเติบโตของเด็ก (Liberman ,1991)  

2.1.2 เสียง เสียงตองอยูในระดับท่ีไมดังเกินไป (ระหวาง 60 – 80 เดซิเบล) อาคาร 
ควรจะตั้งอยูในบริเวณท่ีมีระดับเสียงเหมาะสม   

2.1.3 การถายเทอากาศ  ควรมีอากาศถ ายเทไดสะดวก โดยมีพ้ืนที่ของหน าตาง 
ประตูและชองลม รวมกันแลวไมนอยกวา รอยละ20 ของพ้ืนที่หอง กรณีท่ีเปนหองกระจกหรืออยู ในบริเวณ
โรงงานที ่มีมลพิษ ตองติดเครื่องฟอกอากาศและมีเครื่องปรับอากาศอย างเหมาะสม สําหรับบริเวณท่ีมีเด็ก  อยู
ตองเปนเขตปลอดบุหรี่  



2.1.4 สภาพพ้ืนที่ภายในอาคาร ตองไมลื่น และไมชื้นแฉะ ควรเปนพื้นไมหรือปูดวย
วัสดุที่มีความ ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ  

2.2 ภายนอกอาคาร  
2.2.1 รั้ว ควรมีรั้วกั้นบริเวณให เปนสัดสวน เพ่ือความปลอดภัยของเด็ก และควรมี  

ทางเขา – ออกไมนอยกวา 2 ทาง กรณีมีทางเดียวตองมีความกวางไมนอยกวา 2.00 เมตร  
2.2.2 สภาพแวดลอมและมลภาวะ ควรมีสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ 

และควรตั้งอยู หางจาก  แหลงอบายมุข ฝุ นละออง กลิ่น หรือเสียงที่รบกวน มีการจัดระบบสุขาภิบาล การ
ระบายน้ํา การ ระบายอากาศ และ การจัดเก็บสิ่งปฏิกูลให เหมาะสม ไมปลอยใหเปนแหลงเพาะ หรือแพร เชื้อ
โรค โดยเฉพาะควรกําจัดสิ่งปฏิกูลทุกวัน  

2.2.3 พ้ืนที่เลนกลางแจง ตองมีพ้ืนที่เลนกลางแจง เฉลี่ยไมนอยกวา 2.00 ตาราง
เมตร ตอจํานวน เด็ก 1 คน โดยจัดใหมีเครื่องเลนกลางแจงที่ปลอดภัย และมีพอสมควรกับจํานวนเด็ก ในกรณี
ที่ไม สามารถจัดใหมีที่เลนกลางแจง เปนการเฉพาะ หรือในสถานที่อ่ืนๆ ได ก็ควรปรับใชในบริเวณท่ี รมแทน 
โดยมีพ้ืนที่ตามเกณฑ กําหนดหรืออาจจัดจะกิจกรรมกลางแจ งสําหรับเด็กในสถานที่อ่ืนๆ  ที่เหมาะสม เชน ใน
บริเวณวัด หรือในสวนสาธารณะ เปนตน โดยตองใหเด็กปฐมวัยมีกิจกรรม กลางแจงอยางนอย 1 ชั่วโมง ในแต
ละวัน (Liberman, 1991)  

2.2.4 ระเบียง ตองมีความกวางของระเบียงไมนอยกวา 1.50 เมตร และหากมีท่ีนั่ง
ตาม ระเบียงดวย ระเบียงตองกวางไมนอยกวา 1.75 เมตร ขอบระเบียงต องสูงจากที่นั่งไม นอยกวา 70.00 
เซนติเมตร นอกจากนี้ควรตรวจสอบสภาพความคงทน แข็งแรง และสภาพการใช งานที่ ปลอดภัยสําหรับเด็กด
วย 19  
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3. ดานความปลอดภัย  

3.1 มาตรการปองกันความปลอดภัย  
3.1.1 ติดตั้งระบบและอุปกรณ ในการรักษาความปลอดภัย หรือเครื่องตัดไฟ  

ภายในบริเวณอาคาร  
3.1.2 ติดตั้งเครื่องดับเพลิงอยางนอย 1 เครื่อง ในแตละชั้นของอาคาร  
3.1.3 ติดตั้งปลั๊กไฟใหสูงจากพ้ืนไมนอยกวา 1.50 เมตร ถาติดต้ังตํ่ากวาที่ กําหนด 

จะตองมีฝาปดครอบ เพื่อปองกันไมใหเด็กเลนไดและควรหลีกเลี่ยงการใชสายไฟตอพวง  
3.1.4 หลีกเลี่ยงเครื่องใช ไฟฟา และอุปกรณ ตางๆ ซึ่งทําด วยวัสดุที่แตกหักง าย 

หรือแหลมคม หากเปนไมตองไมมีเสี้ยนไมหรือเหลี่ยมคม  
3.1.5 จัดใหมีตเูก็บยา และเครื่องเวชภัณฑสําหรับการปฐมพยาบาล วางไว อยู ในที่

สูง สะดวกตอการหยิบใชและเก็บไวในที่ปลอดภัย ใหพนมือเด็ก  



3.1.6 ใชวัสดุกันลื่น ในบริเวณหองน้ํา-หองสวม และเก็บสารจําพวกเคมีหรือ  น้ํายา
ทําความสะอาดไวในที่ปลอดภัย ใหพนมือเด็ก  

3.1.7 ไมมีหลุม หรือบอน้ํา ที่อาจเปนอันตรายตอเด็กในบริเวณโดยรอบตัว  อาคาร 
รวมทั้งไมควรปลูกตนไมที่มีหนามแหลมคม  

3.1.8 มีระบบการลอคประตูในการเข า - ออกนอกบริเวณอาคาร สําหรับ  เจาหน
าที่เปด - ปดไดควรมีกริ่งสัญญาณเรียกไวที่หนาประตูสําหรับหองครัว และท่ีประกอบ  อาหาร ควรมีประตูเป ด 
- ปด ที่ปลอดภัย เด็กเขาไปไมได  

3.1.9 ติดตั้งอุปกรณ เพ่ือป องกันพาหะนําโรค และมีมาตรการป องกันด าน 
สุขอนามัย  

3.1.10 มีตหูรือชั้นเก็บวัสดุอุปกรณและสื่อการเรียนรู ที่แข็งแรง มั่นคง  สําหรับวัสดุ
อุปกรณที่อาจเปนอันตรายตอเด็กนั้น ควรจัดแยกใหพนมือเด็ก  

3.1.11 เครื่องใช เฟอรนิเจอร ควรมีระดับความสูงและขนาดที่เหมาะสมกับเด็ก  
ปฐมวัยใหเดก็สามารถใชประโยชนไดอยางสม่ําเสมอดวยตนเอง  

3.2 มาตรการเตรียมความพรอมรับสถานการณฉุกเฉิน  
3.2.1 มีการฝกซอมสําหรับการปองกันอุบัติภัยอย างสม่ํา เสมอ ไมนอยกวาปละ     

1 ครั้ง  
3.2.2 มีการฝกอบรมบุคลากร ในเนื้อหาดานการปฐมพยาบาลเบื้องตน การปองกัน

อุบัติภัย และความเจ็บปวยฉุกเฉินของเด็ก   
3.2.3 มีหมายเลขโทรศัพท ฉุกเฉินของสวนราชการตางๆ เชน สถานีตํารวจ  หนวย  

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โรงพยาบาล ไวเพ่ือติดตอไดอยางทันทวงทีกรณีเกิด  เหตุการณคับขัน หรือ    
จําเปนที่อาจเปนอันตรายตอเด็ก และควรมีอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช สําหรับการปฐมพยาบาลติดประจําไว ใน
ที่เปดเผย  

3.2.4 มีสมุดบันทึกขอมูลสุขภาพ และพัฒนาการของเด็กประจําไว กรณีอาจ ตอง
พาเด็กไปพบแพทย  
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มาตรฐานดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าบ่อหลวง 

 
การศึกษาในศูนย พัฒนาเด็กเล็ก เป นการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดู  และ

การใหการศึกษาไปพร อมๆ กัน เด็กจะได รับการพัฒนาทั้งด านรางกาย อารมณจิตใจสังคม และ  สติปญญา 
ตามวัย และความสามารถของแตละบุคคล โดยมีจุดมุงหมายซึ่งถือเปนมาตรฐาน ดังนี้  

1. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค  
1.1 รางกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี  
1.2 กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็กแข็งแรง ใชไดอยางคลองแคลวและประสานสัมพันธ

กัน  
1.3 มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข  
1.4 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม 1 
.5 ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรีการเคลื่อนไหว และรักการออก กําลังกาย  
1.6 ชวยเหลือตนเองไดเหมาะสมกับวัย  
1.7 รักธรรมชาติสิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และความเปนไทย  
1.8 อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข และปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคม  
1.9 ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย  
1.10 มีความสามารถในการคิด และการแกปญหาไดเหมาะสมกับวัย  
1.11 มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค  
1.12 มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนรู และมีทักษะในการแสวงหาความรู  

2. คุณลักษณะตามวัย  
เปนความสามารถตามวัยหรือพัฒนาการตามธรรมชาติเมื่อเด็กมีอายุถึงวัยนั้นๆ  ซ่ึง

คุณลักษณะตามวัยที่สําคัญของเด็ก มีดังนี้  
2.1 พัฒนาการดานรางกาย  

    -  กระโดดขึ้นลงอยู่กับที่ได้ 
    -  รับลูกบอลด้วยมือและลําตัว 
    -  เดินขึ้นบันไดสลับเท้าได้ 
    -  เขียนรูปวงกลมตามแบบได้ 
    -  ใช้กรรไกรมือเดียวได้ 

2.2 พัฒนาการดานอารมณและจิตใจ  
    -  แสดงอารมณ์ตามความรู้สึก 
    -  ชอบเล่นแบบคู่ขนาน  (เล่นของเล่นชนิดเดียวกันแต่ต่างคนต่างเล่น) 



2.3 พัฒนาการดานสังคม 
     - เล่นสมมติได้ 

 - รู้จักรอคอย 
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2.4 พัฒนาการดานสติปญญา  

    -  สํารวจสิ่งต่าง ๆ ได้เหมือนกันและต่างกันได้ 
    -  บอกชื่อของตนเองได้ 
    -  ขอความช่วยเหลือเมื่อมีปัญหา 
    -  สนทนาโต้ตอบ / เล่าเรื่องด้วยประโยคสั้น ๆ ได้ 
    -  สนใจนิทานและเรื่องราวต่าง ๆ 
    -  ร้องเพลง  ท่องคํากลอน  คําคล้องจองง่าย ๆ และแสดงท่าทางเลียนแบบได้ 
    -  รู้จักใช้คําถาม  “อะไร” 
    -  สร้างผลงานตามความคิดของตนเองอย่างง่าย ๆ 
    -  อยากรู้อยากเห็นทุกอย่างรอบตัว 

3. การจัดประสบการณ  
การจัดประสบการณ สําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 2-3 ป (ไมจัดเปนรายวิชาแตจัด ในรูปของ

กิจกรรมบูรณาการผ านการเล น) เพ่ือให เด็กเรียนรู จากประสบการณ ตรง เกิดความรู  ทักษะ คุณธรรม 
จริยธรรม รวมทั้งเกิดการพัฒนาทั้งด านรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ  สติปญญา โดยมีหลักการ และ
แนวทางการจัดประสบการณดังนี้  

3.1 หลักการจัดประสบการณ  
3.1.1 จัดประสบการณ การเลน และการเรียนรู เพ่ือพัฒนาเด็กโดยองค รวม และ    

อยางตอเนื่อง  
3.1.2 เนนเด็กเปนสําคัญ สนองความต องการ ความสนใจ ความแตกต าง ระหวาง

บุคคลและบริบทของสังคมท่ีเด็กอาศัยอยู  3.1.3 จัดให เด็กได รับการพัฒนาโดยให ความสําคัญทั้งกับ
กระบวนการและ ผลผลิต  

3.1.4 จัดการประเมินพัฒนาการให เปนกระบวนการอย างตอเนื่อง และเป น สวน
หนึ่งของการจัดประสบการณ  

3.1.5 ใหผูปกครองและชุมชน มีสวนรวมในการพัฒนาเด็ก  
3.2 แนวทางการจัดประสบการณ  



3.2.1 จัดประสบการณสอดคลองกับจิตวิทยาพัฒนาการ คือ เหมาะสมกับ  อายุวุฒิ
ภาวะ และระดับพัฒนาการ เพ่ือใหเด็กทุกคนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  

3.2.2 จัดประสบการณสอดคลองกับลักษณะการเรียนรู ของเด็กวัยนี้คือ  เด็กไดลงมือ
กระทํา เรียนรูผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไดเคลื่อนไหว สํ ารวจ เลน สังเกต สืบคน ทดลอง และคิดแกปญหาได้ 
ดวยตนเอง  

3.2.3 จัดประสบการณในรูปแบบบูรณาการ คือ บูรณาการทั้งทักษะและ  สาระการ
เรียนรู  

3.2.4 จัดประสบการณ ใหเด็กได ริเริ่มคิด วางแผน ตัดสินใจ ลงมือกระทํา  และ
นําเสนอความคิดโดยผูสอนเปนผูสนับสนุน อํานวยความสะดวก และเรียนรูรวมกับเด็ก  

3.2.5 จัดประสบการณ ใหเด็กมีปฎิสัมพันธ กับเด็กอ่ืนกับผู ใหญ ภายใต  สภาพ    
แวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูบรรยากาศที่อบอุ นมีความสุข และเรียนรู การทํากิจกรรมแบบ  รวมมือในลักษณะ  
ตางๆ กัน  
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3.2.6 จัดประสบการณใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับสื่อและแหลงการเรียนรูที่ หลากหลาย 

และอยูในวิถีชีวิตของเด็ก  
3.2.7 จัดประสบการณ ที่สงเสริมลักษณะนิสัยที่ดีและทักษะการใช  ชีวิตประจําวัน 

ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมใหเปนสวนหนึ่งของการจัดประสบการณ การเรียนรูอยางตอเนื่อง  
3.2.8 จัดประสบการณ ทั้งในลักษณะที่วางแผนไว ลวงหนา และแผนที่  เกิดข้ึนใน

สภาพจริง โดยไมไดคาดการณไว  
3.2.9 ผูปกครองและชุมชนมีส วนรวมในการจัดประสบการณ ทั้งการ  วางแผน 

สนับสนุน สื่อการสอน การเขารวมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการ  
3.2.10 จัดทําสารนิทัศนดวยการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการ  เรียนรู

ของเด็ก เปนรายบุคคล นํามาไตรตรอง และใชใหเปนประโยชนตอการพัฒนาเด็ก และการ วิจัยในชั้นเรียน  
4. การจัดกิจกรรมประจําวัน  กิจกรรมสําหรับเด็กอายุ 2-3 ปสามารถนํามาจัดเป นกิจกรรม

ประจําวันได  หลายรูปแบบ ซ่ึงเปนการชวยใหทั้งผูสอนและเด็กทราบว าแตละวันจะทํากิจกรรมอะไร เมื่อใด  
และอยางไร การจัดกิจกรรมประจําวันมีหลักการจัดและขอบขายของกิจกรรมประจําวัน ดังนี้  

4.1 หลักการจัดกิจกรรมประจําวัน  
4.1.1 กําหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแตละกิจกรรมใหเหมาะสมกับ  วัยของเด็ก

ในแตละวัน  
4.1.2 กิจกรรมที่ตองใชความคิด ทั้งในกลุมเล็กและกลุมใหญ ไมควรใช เวลาตอเนื่อง

นานเกินกวา 20 นาท ี 



4.1.3 กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเล นเสรีเชน การเลนตามมุม การเล น กลางแจง 
ฯลฯ ใชเวลาประมาณ 40 - 60 นาท ี 

4.1.4 กิจกรรมควรมีความสมดุลระหว างกิจกรรมในหองและนอกหอง กิจกรรมที่ใช
กลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็ก กิจกรรมที่เป นรายบุคคล กลุ มยอยและกลุมใหญ กิจกรรมที่เด็กเป นผูริเริ่ม
และผูสอนเปนผูริเริ่ม และกิจกรรมที่ใช กําลังและไม ใชกําลังจัดใหครบทุก ประเภท ทั้งนี้ กิจกรรมที่ต องออก
กําลังกายควรจัดสลับกับกิจกรรมที่ไมตองออกกําลังมากนัก เพื่อ เด็กจะไดไมเหนื่อยเกินไป  

4.2 ขอบขายของกิจกรรมประจําวัน  การเลือกกิจกรรมที่จะนํามาจัดในแต ละวัน มีความ
ครอบคลุมสิ่งตอไปนี้  

4.2.1 การพัฒนากลามเนื้อใหญ เพ่ือใหเด็กไดพัฒนาความแข็งแรงของ  กลามเนื้อ
ใหญ การเคลื่อนไหว และความคล องแคลวในการใชอวัยวะตางๆ จึงควรจัดกิจกรรม  โดยใหเด็กไดเลนอิสระ
กลาง   แจง เลนเครื่องเลนสนาม เคลื่อนไหวรางกายตามจังหวะดนตรี  

4.2.2 การพัฒนากลามเนื้อเล็ก เพื่อให เด็กไดพัฒนาความแข็งแรงของ  กลามเนื้อเล็ก 
การประสานสัมพันธระหวางมือและตา จึงควรจัดกิจกรรมโดยให เด็กไดเลนเครื่อง เลนสัมผัส เลนเกม ตอภาพ 
ฝกชวยเหลือตนเองในการแตงกาย หยิบจับชอนสอม ใชอุปกรณ ศิลปะ เชน สีเทียน กรรไกร พู กัน ดินเหนียว 
ฯลฯ  

4.2.3 การพฒนาอารมณจิตใจ และปลูกฝ งคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือให เด็ก มีความรู
สึกที่ดีตอตนเองและผู อ่ืน มีความเชื่อม่ัน กล าแสดงออก มีวินัยในตนเอง รับผิดชอบ ซื่อสัตย  ประหยัด เมตตา
กรุณา เอื้อเฟ อ แบงปน มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่  นับถือ จึงควรจัดกิจกรรม    
ตางๆ ผานการเลนใหเด็กไดมีโอกาสตัดสินใจเลือก ไดรับการตอบสนอง ตามความตองการ ไดฝกปฏิบัติโดย 
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สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ตลอดเวลาที่โอกาสเอื้ออํานวย  
4.2.4 การพัฒนาสังคมนิสัย เพื่อให เด็กมีลักษณะนิสัยที่ดีแสดงออกอย าง เหมาะสม 

และอยูรวมกับผู อ่ืนไดอยางมีความสุข ชวยเหลือตนเองในการทํากิจวัตรประจําวัน มี  นิสัยรักการทํางาน รู จัก
ระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผูอ่ืน จึงควรจัดใหเด็กไดปฏิบัติ กิจวัตรประจําวันอย างสม่ําเสมอ เชน 
รับประทานอาหาร พักผ อนนอนหลับ ขับถ าย ทําความ  สะอาด  รางกาย เลนและทํางานรวมกับผู อ่ืน ปฏิบัติ
ตามกฎกติกาขอตกลงของสวนรวม เก็บของ เขาที่เม่ือเลนหรือทํางานเสร็จ ฯลฯ  

4.2.5 การพัฒนาการคิด เพื่อให เด็กได พัฒนาความคิดรวบยอด สังเกต  จําแนก 
เปรียบเทียบ จัดหมวดหมู เรียงลําดับเหตุการณ แกปญหา จึงควรจัดกิจกรรมให เด็กได  สนทนาอภิปราย
แลกเปลี่ยนความ คิดเห็น เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก ค นควาจากแหล ง ขอมูล ตางๆ ทดลอง ศึกษานอก
สถานที่ประกอบอาหาร หรือจัดให เด็กไดเลนเกมการศึกษาท่ีเหมาะสม  กับวัยอยางหลากหลาย ฝ กการแกป
ญหาในชีวิตประจําวันและในการทํากิจกรรมทั้งท่ีเปนกลมยุ อย กลมุใหญ หรือรายบุคคล  



4.2.6 การพัฒนาภาษา เพ่ือให เด็กไดมีโอกาสใชภาษาสื่อสารถ ายทอด ความรูสึก 
ความนึกคิด ความรู ความเข าใจในสิ่งต างๆ ที่เด็กมีประสบการณ จึงควรจัดกิจกรรม  ทางภาษาให มีความ
หลากหลายในสภาพแวดล อมที่เอ้ือต อการเรียนรู มุงปลูกฝงใหเด็กรักการอ าน และบุคลากรที่แวดล อมตอง    
เปนแบบอยางที่ดีในการใชภาษา ทั้งนี้ตองคํานึงถึงหลักการจัด กิจกรรมทางภาษาที่เหมาะสมกับเด็กเปนสําคัญ  

4.2.7 การสงเสริมจินตนาการและความคิดสร างสรรคเพ่ือใหเด็กไดพัฒนา ความคิด
ริเริ่มสรางสรรคไดถายทอดอารมณความรูสึกและเห็นความสวยงามของสิ่งต างๆ รอบตัว โดยใชกิจกรรมศิลปะ
และดนตรีเป นสื่อ ใชการเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ ให ประดิษฐ  26 สิ่งตางๆ อยางอิสระตาม
ความคิดริเริ่มสรางสรรคของเด็ก เลนบทบาทสมมติในมุมเลนตางๆ เลนน้ํา เลนทราย เลนกอสรางสิ่งตางๆ เชน 
แทงไม รูปทรงตางๆ ฯลฯ  
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5. โภชนาการส าหรับเด็ก  
เพ่ือใหเด็กไดรับอาหารที่มีประโยชน ตอรางกาย ส งผลตอการเจริญเติบโตของ  เด็กตาม

พัฒนาการ ควรสงเสริมใหเด็กไดรับสารอาหารครบ 5 หมู ไดแก  
 

หมอูาหาร อาหาร ประโยชน 
หมู่ที่ 1 
เนื้อสัตว์ 

ไดแก เนื้อสัตวตางๆ เชน หมูวัว  เปด 
ไก กุง ปลา เครื่องใน เช น ตับ  ปอด 
หัวใจ ไข ต่างๆ  ถั่วเมล็ดแห ง ตางๆ    
เชน ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่ว  ลิสง และ
อาหารที่ทําจากถ่ัว นม  และผลิตภัณฑ
จากนม 

ชวยเสริมสร างและซ อมแซมร างกายส วน  
ที่ สึกหรอ เครื่องในช วยสร างและบํารุง
โลหิต นมชวยสราง กระดูกและฟ น เนื้อ
สัตว ประเภทอาหารทะเลช วยปองกันโรค
คอพอก เด็กอยูในวัยเจริญเติบโตต องการ
อาหารหม ูนี้มาก 

หมูที่ 2 
ขาว แปง 

ไดแก ขาวตางๆ เช น ขาวเจ า ขาว
เหนียว แป งต างๆ เช นแป งข าวเจ า    
แปงมันสําปะหลังและอาหารที่  ทําจาก
แปง เช นกวยเตี๋ยว บะหมี่  ขนมจีน 
ขนมปง หัวเผือก มันตางๆ 

ใหกําลังงานและความอบอุ นแก รางกาย  
ทําใหมีแรงเคลื่อนไหว ทํางานได 

หมูที่ 3  
ผักใบเขียว เหลือง 

ได แก ผักใบเขียวเหลืองและผักเป น 
หัวต างๆ เช น ผักบุ ง คะน า ตําลึง       
ฟ กทอง กระ  หล่ํา ปลีมะเขือต างๆ  
บํารุงสุขภาพท่ัวไปใหแข็งแรง 

บํารุงสุขภาพ  ของผิวหนัง นัยน ตา เหงือก
และฟน สราง และบํารุงโลหิต ช วยใหราง
กายใชประโยชน  จากอาหารอื่นได เต็มที่
และมีเส นใยเป นกากช วยใ หการขั บถ่าย
สะดวก 

หมูที่ 4  
ผลไมตางๆ 

ไดแก ผลไมสดตางๆ   เชน มะละกอ 
กลวย สม มะมวง ฝรั่ง สับปะรด 

ชวยบํารุงสุขภาพ และป องกันโรคต างๆ     
ชวย ให รางกายสดชื่น บํารุงสุขภาพของ
ผิวหนัง นัยนตา เหงือก และฟน 

หมูที่ 5  
ไขมันจาก สัตวและพืช 

ไดแก ไขมันจากสัตว เชน มันหมู มันไก
ไขมันจากพืช เช น น้ํามันถั่ว น้ํามันงา 
กะทิ 

อาหารหมู นี้ให้ พลั งงานสูงและให ความ     
อบอุนแก รางกาย ทําใหมีกําลังเคลื่อนไหว  
ทํางานได เปนตัวชวยละลายวิตามินหลาย  
ชนิดเพื่อการดูดซึมและนําไปใช้ประโยชน์  

 
หมายเหตุ เด็กปฐมวัยควรไดดื่มน้ําสะอาดใหเพียงพอทุก 45 นาทีเพ่ือใหสมองสามารถเรียนรู ไดเต็มศักยภาพ  
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มาตรฐานดานการมีสวนรวม และสนับสนนจากชมุชน  
ของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ตนแบบ 

 
   แนวทางการดําเนินงานด านมาตรฐานการมีส วนรวม และสนับสนุนจากชุมชนของ  
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบ ควรดําเนินการตามแนวทางตางๆ ดังนี้  
   1. จัดใหมีการประชุมชี้แจงให ชุมชนทราบ ชี้นําให เห็นประโยชน และความจําเป น 
ของศูนย พัฒนาเด็กเล็กต นแบบ ซึ่งมุ งเนนการพัฒนาเตรียมความพร อมของเด็ก และชักชวนให  ชุมชนมี         
สวนรวมบริหารและชวยเหลือในระหวางดําเนินการ  
   2. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ ใหชุมชนทราบเกี่ยวกับการดําเนินงานของศูนย พัฒนา
เด็กเล็ก ตนแบบเปนระยะๆ เพื่อกระชับความสัมพันธ ระหวางศูนยฯ กับชุมชนอยาง ตอเนื่อง การใหชุมชนมี   
สวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช น ศิลปะพ้ืนบาน รวมจัด กิจกรรมนันทนาการ ภูมิป ญญาทอง
ถิ่น ฯลฯ ซึ่งจะนําไปสูความเขาใจและความผูกพันที่ดีตอกัน ระหวางศูนยฯ และชุมชน  
    3. มีการประสานงานและประชาสัมพันธ การดําเนินงานของศูนย พัฒนาเด็กเล็ ก     
ตนแบบใหประชาชน และหนวยงานตางๆ รับทราบ เพ่ือที่จะมีผู เขามาชวยเหลือดานตางๆ ได โดยการประชา
สัมพันธอาจทําไดหลายรูปแบบ เชน จัดทําเอกสาร คูมือแผนพับ การออกไปเยี่ยม บานเด็ก ฯลฯ  
   4. มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น การให ขอมูลขาวสารดานการมี 
สวนรวมของชุมชน สถาบันตางๆ ของชุมชน เชน สถาบันทางศาสนา สถาบันครอบครัว เปนตน  
   5. จัดใหมีกองทุนสงเสริมการดําเนินงานของศูนย พัฒนาเด็กเล็กตนแบบขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือเป นการระดมทรัพยากรที่มีอยู ในชุมชน เพื่อมาสนับสนุนการ  ดําเนินงานของ ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ซ่ึงอาจขอรับการอุดหนุนจากงบประมาณตางๆ ของหนวยงาน ดังนี้ 

 (5.1) การสมทบหรือการอุดหนุนงบประมาณกอง ทุนจากองค กรปกครองส วน   
ทองถิ่น  

(5.2) การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐบาล  
(5.3) การสนับสนุนงบประมาณจากหน วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค การ 

ภาครัฐอื่น  
(5.4) การสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน องค กรการกุศล มูลนิธิหรือมีผู  

อุทิศให  
6. จัดอบรมให ความรู แกประชาชนในท องถิ่นและชุมชน เกี่ยวกับการดําเนินงาน  

ทิศทาง และแนวทางการปฏิบัติงานของศูนย พัฒนาเด็กเล็กต นแบบ ซึ่งจะก อใหเกิดความร วมมือ และการ
สนับสนุนจากชุมชน โดยเฉพาะอย างยิ่งผูปกครองของเด็กเล็กที่จะเข ามามีบทบาท และมี  สวนรวมสนับสนุน
การดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบ  



7. จัดใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ของศูนย พัฒนาเด็กเล็ก  ต
นแบบ ในลักษณะไตรภาคี 3 ฝาย จากภาคสวนตางๆ คือ ภาคประชาชน หรือผู แทนชุมชนใน  ทองถิ่น หนวย
งานผูทรงคุณวุฒิดานวิชาการ และผู แทนจากหนวยงานภาครัฐ  หรือองคกรปกครองส่วนทิองถิ่น ซึ่งกํากับดูแล
การบริหารงานเชิงนโยบายของศูนย์ฯ 
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(ตัวอยางการจัดท าแผน) 
แผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก........................................................................ 

ความเปนมา............................................................................................................................................  
ปรัชญา.................................................................................................................................................................  
วิสัยทัศน.์.............................................................................................................................................................  
เปาหมาย.............................................................................................................................................................. 
พันธกจิ   1.1  

1.2  
ฯลฯ 

ลําดับ แผนงาน เปาหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ดําเนินงาน 

ผรูับผิดชอบ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรและ  
การบริหารจัดการ  
1.1  
1.2 
ฯลฯ 

     

2. อาคารสถานท่ีและ  
สิ่งแวดลอม  
2.1  
2.2  
ฯลฯ 

     

3. วิทยากรและกิจกรรม 
ตามหลักสูตร 
 3.1  
3.2  
ฯลฯ 

     

4. การมีสวนรวมและการ 
สนับสนุนจากชุมชน 
4.1 
 4.2  
ฯลฯ 

     

5. งานธุรการการเงินและ 
พัสด ุ 
5.1  
5.2  

     



ฯลฯ 
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แบบส ารวจความตองการของชุมชนในการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
(ประชาชน) 

 
1.ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว)...............................................นามสกุล..................................... 

อายุ........................ป อยูบานเลขท่ี..................หมูที.่............ตําบล.................................อําเภอ........................... 
จังหวัด ................. ..... .................. อาชีพ ........................ ......... ................ อยูในเขตการปกครองส วนทองถิ่น 
(อบจ./เทศบาล/อบต.)..............................................................   

2. ปจจุบัน (ณ วนสํารวจ) ขาพเจา  
2.1  มีบุตร/เด็กในความอุปการะ อายุ 3 ปจํานวน.....................คน  

มีบุตร/เด็กในความอุปการะ อายุ 4 ปจํานวน.....................คน  
มีบุตร/เด็กในความอุปการะ อายุ 5 ปจํานวน.....................คน  

2.2 ตองการใหจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือไม  
............ตองการ ...............ไมตองการ  

2.3 ถามีการจัดตั้งศูนยพัฒนาเดกเล็ก ทานมีความประสงคจะสงบุตร/เด็กใน  
ความอุปการะ เขาเรียน หรือไม  
............สงเขา้เรียน ...............ไมสงเขาเรียน  

3. ทานตองการใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหบริการบุตร/เด็กในความอุปการะในเรื่อง ใดบาง 
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

.............อาหารกลางวัน  ................อาหารเสริม (นม) 

.............อาหารวาง   ................รถ รับ-สง  

.............เครื่องนอน  ................อุปกรณการเรียน  

.............อ่ืนๆ (ระบ) ...................  ุ ...................................  
4. ทานสามารถใหความรวมมอกื  ับศูนยฯ ในดานใดบาง  

............. ชวยเหลือดานแรงงาน  

............ รวมเปนกรรมการ  

............ สนับสนุนดานการเงิน และอุปกรณ  



............ อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................................. 
 
  
(ลงชื่อ).................................................................................... 

(นาย/นาง/นางสาว.........................................................) 
วันที่ ..............เดือน............................พ.ศ. ............... 
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(ตัวอยาง) 
โครงการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าบ่อหลวง 

 
1. หลักการและเหตุผล  

วัย 0 – 6 ป เปนชวงอายุที่มีความสําคัญท่ีสุดในชีวิตมนุษย เพราะเปนระยะที่ รางกายมี
อัตราการพัฒนาสูงมากโดยเฉพาะทางสมอง ถ าเด็กไดรับการพัฒนาเลี้ยงดูที่ดี ถูกต อง ตามหลักจิตวิทยาและ
หลักวิชาการอ่ืนๆ เด็กก็จะพัฒนาได เต็มศักยภาพ และสามารถเจริญเติบโต  เปนพลเมืองที่มีคุณภาพเปนกําลัง
ในการพัฒนาประเทศชาติต อไป องค์การบริหารส่วนตําบลน้ําบ่อหลวง  ในฐานะหน วยการปกครองท องถิ่นท่ี
รับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ  ประชาชน ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย จึงได
จัดทําโครงการจัดตั้งศูนย พัฒนาเด็กเล็กขึ้น  
2. วัตถุประสงค  

1. เพ่ือกระจายบริการการพัฒนาเด็กเล็กไปสูชุมชนอยางทั่วถึง  
2. เพ่ือใหเด็กในเขต องค์การบริหารส่วนตําบลน้ําบ่อหลวง  ไดรับการพัฒนาอยาง เหมาะสม

ตามวัยเทาเทียมเสมอภาคกัน  
3. เพ่ือเตรียมความพร อมใหเด็กสามารถเข ารับการศึกษาระดับประถมศึกษาได  อยางมี

คุณภาพ  
3. เปาหมาย  

จัดตั้งศูนย พัฒนาเด็กเล็ก ............................................ จํานวน .......................... แหง            
ณ ....................................................................... 
4. วิธีดําเนินการ  

1. ........................................เตรียมสถานที่ตั้งศูนยพัฒนา  



2. ........................................สนับสนุนงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ การเรียนการ  สอนและ      
ครุภัณฑตลอดจนงบประมาณอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และคาจางบุคลากรใน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

3. ........................................จัดอบรมหรือสงผูดูแลเด็กเขารับการอบรม  
5. ระยะเวลาด าเนินการ  

...............................................................................  
6. สถานที่ด าเนินการ  

...............................................................................  
7. งบประมาณ  

* งบประมาณ 420,000 บาท (ประมาณการสําหรับเด็กเลก็ 40 คน) จําแนกเปน  
7.1 คาวัสดุอุปกรณเครื่องเลน และสื่อการเรียนการสอน  
7.2 คาอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม)  
7.3 คาจางผูดูแลเด็ก 2 คน ๆ ละ 7,000 บาท/เดือน  
7.4 คาใชจายในการฝกอบรมผูดูแลเด็ก (15 วัน) ประมาณ  
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8. ผลที่คาดวาจะไดรับ  

1. เด็กเล็กในชุมชนไดรับการพัฒนาอยางถ่ัวถึง ถูกตองเหมาะสม ทั้งด านรางกาย โภชนาการ 
สังคม สติปญญา อารมณ  

2. เด็กเล็กไดรับการเตรียมความพรอมทางการศึกษาในระดับปฐมศึกษาอยางม ีคุณภาพ  
 
 

                                  (ลงชื่อ)                                             ผเูสนอ โครงการ 
(............................................................) 

                        ความเห็นชอบ 
 ............................................................................................................................. ....................  

  
                                  (ลงชื่อ)                                             ผเูห็นชอบ โครงการ  

(.........................................................)  
ปลัด................................................ 

                          ความเห็นชอบ  
...................................................................................................... ...........................................  



                                  (ลงชื่อ)                                             ผูอนุมัติโครงการ  
(........................................................)  
นายก.................................................    

 
หมายเหตุ * วงเงินงบประมาณสามารถปรับได้ตามความเหมาะสม  
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(ตัวอยาง) 
ครุฑ 

ระเบียบ/ขอบังคับ.... (ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น....) 
วาดวยการดาเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเลก็ พ.ศ............. 

 
โดยที่เปนการสมควรและให สอดคลองกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห งชาติ พ.ศ. 2542 

ประกอบกับแนวนโยบายของคณะผูบริหาร.... (ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น).... ในการสนับสนุนส งเสริมการ
จัดการศึกษาปฐมวัย  

อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 53 แหง พระราชบัญญัติเทศบาล พ .ศ.2496 แกไข 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2517 และ ม.16 (9) แหง พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการก  กระจาย



อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ .ศ. 2542 จึงวางระเบียบ /ขอบังคับ วาดวยการ ดําเนินงานศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก ไวดังตอไปนี้  

ขอ 1 ระเบียบ/ขอบังคับเรียกว า ระเบียบ /ขอบังคับ ......... (ชื่อองคกรปกครอง  สวนทอง
ถิ่น)................วาดวยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ ........................  

ขอ 2 ระเบียบ/ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป  
ขอ 3 ใหนายก ........................... เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้และให มีอํานาจ ตีความ

วินิจฉัยปญหา กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามระเบียบนี้  
 

หมวด 1 
ขอความท่ัวไป 

 
ขอ 4 ในระเบียบนี้  

“ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ” หมายถึง สถานที่ดูแลและให การศึกษาเด็กอายุ  ระหวาง      
2-3 ป มีฐานะเทียบเทาสถานศึกษา  

“ชุมชน” หมายถึง ชุมชนในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
“คณะกรรมการบริหารศูนย พัฒนาเด็กเล็ก ” หมายถึง คณะบุคคลที่ได รับ การ

คัดเลือกจากชุมชนแลวนําเสนอองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตงตั้งโดยใหมีจํานวนตามความ เหมาะสม  
“ผูดูแลเด็ก” หมายถึง ผูทําหนาที่ดูแล เตรียมความพรอมพัฒนาเด็กแบบ  องครวม 

ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูจางหรือแตงตั้ง 37  
“เด็กเล็ก” หมายถึง เด็กวัยกอนประถมศึกษาอายุระหว าง 2-3 ปที่มี ภูมิลําเนาอยู

ในเขตพ้ืนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมนอยกวา 6 เดือน  
“หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก” หมายถึง บุคคลที่องค กรปกครองสวน ทองถิ่นจาง

หรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเพ่ือทําหนาที่รับผิดชอบดูแลบุคลากรและการดําเนินงาน  ภายในศูนย พัฒนาเด็ก
เล็ก และเปนเลขานุการในคณะกรรมการบริหารศูนยฯ มีฐานะเทียบเทา ผูอํานวยการโรงเรียน  
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หมวด 2 
บุคลากร 

 
ขอ 5 ใหมีบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดังตอไปนี้  



5.1 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
5.2 ผูดูแลเด็ก  
5.3 ผูประกอบอาหาร  
5.4 ผูทําความสะอาด  
5.5 บุคลากรอ่ืนๆ ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

ขอ 6 คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีหนาที ่ 
6.1 กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
6.2 สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กเล็กทุกคน ไดรับการเตรียมพรอมอยางมี คุณภาพตาม

เกณฑมาตรฐาน  
6.3 สงเสริมใหมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
6.4 เสนอแนวทางและมีส วนรวมในการบริหารจัดการด านวิชาการ งบประมาณ การ

บริหารและการบริหารทั่วไปของศูนยฯ  
6.5 เสริมสรางความสัมพันธระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กกับชุมชน และ เครือขาย  

ขอ 7 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีหนาที ่ 
7.1 รับผิดชอบดูแลบุคลกรและการดําเนินงานภายในศูนย พัฒนาเด็กเล็ก  ใหเปนไป

ตามนโยบายและแผนงานอยางถูกตองตามหลักวิชาการ  
7.2 ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวของ และตามท่ีไดรับมอบหมาย   

ขอ 8 ผูดูแลเด็ก มีหนาที ่ 
8.1 จัดกิจกรรมเพ่ือดูแล เตรียมความพรอมและพัฒนาเด็กแบบองครวม  
8.2 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณสําหรับการจัดกิจกรรมประจําวัน  
8.3 จัดบรรยากาศภายในหองเรียนใหเหมาะสมกบัเด็กเล็ก  
8.4 ศึกษาคนควาหาความรู เพ่ือพัฒนาตนเองและปรับปรุงศูนย พัฒนา เด็กเล็กใหมี

คุณภาพ  
ขอ 9 ผูประกอบอาหาร มีหน าที่ ประกอบอาหารให ถูกลักษณะ ถูกอนามัยตาม  โภชนาการ

สําหรับ  เด็กปฐมวัย รวมทั้งการจัดสถานที่เตรียมและปรุงอาหาร จัดเครื่องสุขภัณฑ เครื่องครัว สะอาดเป น 
ระเบียบเรียบรอย และมีการจัดการขยะถูกสุขลักษณะ และบริการอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย  

ขอ 10 ผูทําความสะอาด มีหน าที่ ในการทําความสะอาด ดูแลรักษาความเป น ระเบียบ
เรียบรอยตลอดจนความปลอดภัยของอาคารสถานที่  

ขอ 11 บุคลากรอ่ืน ๆ ตามความจําเปนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
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หมวด 3 
การบริหารและการจัดการ 

 
ขอ 12 การบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประกอบดวยลักษณะงาน 5 ประเภท ดังนี้  

1. งานดานบุคลากร และการบริหารจัดการ  
2. งานดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม  
3. งานดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร  
4. งานดานการมีสวนรวม และการสนับสนุนของชุมชน  
5. งานดานธุรการ การเงินและพัสดุ  

ใหหัวหนาศูนยฯ พิจารณาใหมีผูรับผิดชอบโดยแบงงานและมอบหมายงานตาม ความสามารถ 
โดยคํานึงถึงความพร อมของบุคลากร ลักษณะปริมาณงานที่สอดคล องกัน โดยมุ ง ให เกิดคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ  

ขอ 13 การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แบงออกเปน 3 ระดับ คือ  
1. สําหรับเด็กอายุ 3 ป  
2. สําหรับเด็กอายุ 4 ป  
3. สําหรับเด็กอายุ 5 ป 39  

ขอ 14 การกําหนดจํานวนผู ดูแลเด็กใหเปนไปตามสัดสวน 1:20 หากมีเศษตั้งแต  10 คนข้ึน
ไป ใหเพ่ิมผูดูแลเด็กอีก 1 คน และกําหนดชั้นเรียนหองละไมเกิน 20 คน  

ขอ 15 การจัดกิจกรรมเพื่อดูแล เตรียมความพร อม และพัฒนาเด็กแบบองค รวม ใหยึดแนว
การจัดประสบการณตามมาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยคํานึงถึง  ความพรอมและความต
องการของทองถิ่น  

ขอ 16 การกําหนดเวลาบริการของศูนย พัฒนาเด็กเล็ก ตลอดจนการแต งกายของ บุคลากร
และเด็กเล็กใหอยูในดุลยพินิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
 

หมวด 4 
การเงิน 

 
ขอ 17 รายรับและรายจ าย ตลอดจนวิธีการรับเงิน การเบิกจ ายเงิน การฝากเงิ นของ        

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ให ถือปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการเงินขององค กรปกครองสวนทองถิ่นนั้น โดยอนุโลม 
ประกอบดวย  

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบํารุงการศึกษาของหนวยงาน ตนสังกัด  



- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินทุนหมุนเวียนเกี่ยวกับโภชนาการ  และอาหาร
กลางวันของหนวยงานตนสังกัด  

- พระราชบัญญัติกองทุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ.2535  
- ระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ  
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ขอ 18 การจัดหาวัสดุครุภัณฑ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กให นําระเบียบว าดวยการ พัสดุของ    
หนวยงานการปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ มาใชโดยอนุโลม  

ขอ 19 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กต องรายงานการรับเงิน การเบิกจ าย และเงิน  คงเหลือ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ให....... (ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น).............ทราบทุกเดือน  
 

หมวด 5 
การยุบเลิกหรือรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
ขอ 20 การยุบเลิกหรือรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเปนอํานาจขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น 

โดยความเห็นของสภาทองถิ่น  
ขอ 21 บรรดาทรัพย สินตางๆ ของศูนย พัฒนาเด็กเล็กที่ยุบเลิกให ตกเปนของ  องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น นั้น  
 
 
 

ประกาศ ณ วันที่       เดือน                      พ.ศ. 
 
 

(....................................................) 
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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(ตัวอยาง) 
ครุฑ 

ประกาศ........................................................ 
เรื่องการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก..................................................... 

 
การพัฒนาการในชวงปฐมวัยเปนพื้นฐานของการพัฒนาการ ซึ่งจะสงผลกระทบในวัย ตอๆ ไป

ของมนุษยทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณและสังคม การพัฒนาในช วงปฐมวัย จึงตองไดรับการเอาใจ
ใสใหเด็กไดรับการพัฒนาอยางถูกวิธีและมีคุณภาพ เพื่อให เปนทรัพยากรที่  มีคุณคา องคกรปกครองสวนทอง
ถิ่นในฐานะหนวยงานการปกครองที่มีหนาที่รับผิดชอบการ พัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดบริการสาธารณะให
แกประชาชนในพื้นท่ีจึงต องรับผิดชอบการ  จัดบริการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพ่ือจัดการศึกษาปฐมวัยให เด็กไดรับ
การพัฒนาเตรียมความพรอม อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ  

อาศัยอํานาจตามมาตรา 289 แหงรัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2540 
มาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแห งชาติพุทธศักราช 2542 และมาตรา 16 แหง พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให แกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พุทธศักราช 2542 เทศบาล/
อบต. ....................................... จึงไดจัดตั้งศูนย พัฒนาเด็กเล็กขึ้น  ณ ..................................... โดยมีวัตถุ       
ประสงคการจัดการดงันี้  

1. เพ่ือกระจายโอกาสการรับบริการพัฒนาความพร อมใหแกเด็กทุกคนในพื้นท่ี  อยางทั่วถึง
และมีคุณภาพ  

2. เพ่ือให เด็กได รับการเตรียมความพร อมอยางถูกตองและเหมาะสมกับวัยให  สามารถ
ศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้นตอไปไดอยางมีประสิทธิผล  

3. เปนการแบงเบาภาระการดู แลเด็กใหพอแม ผูปกครองสามารถประกอบอาชีพ  ไดอยาง
ผาสุกหมดความกังวลในบุตรหลาน  

 

จึงประกาศใหทราบโดยท วกั่  ัน  
 

ประกาศ ณ วันที่...........เดือน.........................พ.ศ...................... 
 

(........................................................) 
ตําแหนงผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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(ตัวอยาง) ครุฑ 
ประกาศ......................................................... 

เรื่องรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก…………………………………….. 
ประจ าปการศึกษา.................. 

-------------------------------------- 
 

ดวยศูนย พัฒนาเด็กเล็ก ............................... จะเป ดรับสมัครเด็กเล็ก โดยทําการ               
คัดเลือกให เข าเรียนในศูนย พัฒนาเด็กเล็ก ประจําป การศึกษา ..................... ดังรายละเอียดตาม                 
หลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับสมัคร ดังตอไปนี้  

1. คุณสมบัติของผูสมัคร  
1.1 เด็กท่ีสมัครตองมีภูมิลําเนาอยู ในเขตองค กรปกครองส วนทองถิ่นไมนอย กวา 6 

เดือน  
1.2 เด็กท่ีสมัครตองมีอายุครบ 2 ปบริบูรณ นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ ........... (เด็ก

เกิดระหวางวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. .......ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. .........)  
1.3 เด็กท่ีสมัครตองเปนเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม เปนโรคติดตอรายแรง หรือ  โรคอ่ืนๆ 

ที่จะทําใหเปนอุปสรรคตอการเรียน 2. จํานวนเด็กที่จะรับสมัคร......................คน  
3. หลักฐานและเอกสารที่จะตองนํามาในวันสมัคร  

3.1 ใบสมัครของศูนยพัฒนาเด็กฯ ที่กรอกขอความสมบูรณ์แล้ว  
3.2 สําเนาทะเบียนบาน (ฉบับจริง) พรอมสําเนา 1 ชุด  
3.3 สูติบัตร (ฉบับจริง) พรอมสําเนา จํานวน 1 ชุด  
3.4 ตองนําเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร  
3.5 สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย  

4. วัน เวลา สถานที่รับสมัครและสัมภาษณ  
4.1 ใบสมัคร ติดต อขอรับได ที่ศูนย พัฒนาเด็กเล็ก .........................................              

ตั้งแตวันที่.....................................ถึงวันที่....................................ในวัน เวลาราชการ  
4.2 กําหนดการรับสมัคร และสัมภาษณ วันที่ ........................ เวลา .............. น. 

ณ.....................................................  
5. วันจับฉลาก (ถาม)ี  

กําหนดการจับฉลากในวันที่.....................เวลา.............น. ณ..........................             
6. วันมอบตัว ผูที่ไดรับเขาเรียน ใหมอบตัวในวันที่ ................................ เวลา.................. น. 

ณ...................................................................  



7. กําหนดการเปด – ปดภาคเรียน  
ภาคเรียนที่ 1 เปดเรียน.................................................................................  

ปดเรียน..................................................................................  
ภาคเรียนที่ 2 เปดเรียน.................................................................................  

ปดเรียน..................................................................................  
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กําหนดเวลาเรียน  
– เปดเรียนวันจันทร  วันศุกร  
- เวลาเขาเรียน 08.00 น. - เวลาเลิกเรียน 15.00 น.  

8. อุปกรณการเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จัดหาใหตลอดปการศึกษา  
9. เครื่องใชสําหรับเด็ก  

9.1 เครื่องใชสวนตัว เชน แปรงสีฟน แกวน้ํา สบู หวีแปง ผูปกครองเตรียมมา  ใหเด็ก   
ตั้งแตวันเปดเรียนวันแรก  

9.2 เครื่องใช งานอ่ืนๆประกอบด วย ผ าปูที่นอน หมอน ปลอกหมอน ผ าขนหนู            
ผากันเปอน ถุงยาม ทางศูนยพัฒนาเด็กเล็กจัดให  

10. อาหารสําหรับเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จัดอาหารให 3 เวลา ดังนี้  
- เวลา 10.00 น. อาหารเสริม  
- เวลา 11.00 น. อาหารกลางวัน  
- เวลา 14.00 น. อาหารวาง  

11. การรักษาความปลอดภัยแกนักเรียน  
11.1 ผูปกครองที่จะมาขอรับตัวนักเรียน ต องแสดงบัตรซึ่งทางศูนย พัฒนาเด็กเล็กออก

ใหสําหรับรับตัวนักเรียน แก เจาหนาที่ศูนย พัฒนาเด็กเล็กทุกครั้ง มิฉะนั้นจะไม อนุญาตให  รับนักเรียนออก
จากศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด  

11.2 การมารับและส งนักเรียน ผู ปกครองจะต องไมนําเด็กมาส งใหเจาหนาที่ ศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก กอนเวลา 07.30 น. ใหรับกลับเวลา 15.00 น. และไมชากวา 17.00 น. ทั้งนี้ ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กไมประสงค ใหเด็กอยู ในศูนยฯ โดยไม มีผูดูแล เวนแตมีความจําเป น ซึ่งตองขอ อนุญาตตอหัวหนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กในแตละครั้ง   

11.3 ในกรณีที่เด็กหยุดเรียนด วยประการใดก็ตาม ผู ปกครองจะตองแจงให ทางศูนย
พัฒนาเด็กเล็กทราบเปนลายลักษณอักษรหรือทางโทรศัพท  

11.4 หามนักเรียนนําเครื่องมือเครื่องใช ที่อาจเกิดอันตรายมาท่ีศูนย พัฒนาเด็ก เล็กโดย
เด็ดขาด  



11.5 หามนักเรียนสวมหรือนําเครื่องประดับ ของเล นที่มีราคาแพงมาท่ีศูนย  พัฒนาเด็ก
เล็กหากฝาฝนและเกิดการสูญหาย ทางศูนยพัฒนาเด็กเล็กจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  

11.6 หากผูปกครองมีปญหาใดๆ เกี่ยวกับนักเรียนโปรดติดต อกับเจาหนาที่ ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก โดยตรง ถามีการนัดหมายลวงหนาก็จะทําใหสะดวกยิ่งขึ้น  
 

ประกาศ ณ วันที่....................................................... 
(...................................................) 

ตําแหนง...................................................... 
(ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น) 
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ตัวอยางใบสมัคร 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล/อบต. ............................................................. 
เขียนที่สํานักงานเทศบาล/อบต...................................  
วันที่..................เดือน....................พ.ศ.......................  

ขอมูลเด็ก  
1. เด็กชื่อ – นามสกุล............................................................ เชื้อชาติ.............................. สัญชาติ.................      
2. เกิดวันที่ ............. เดือน ................................ พ.ศ. .................. อายุ .................... ป......... ........... เดือน              
(นับตั้งแต  วันที่ 16 พฤษภาคม 25.................) โรคประจําตั ว................................................................           
3. ที่อยูตามสําเนาทะเบียนบาน บานเลขท่ี..................... ถนน........................ ................................................  
ตําบล......................................... อําเภอ ..................................... จังหวัด ....................................................         
4. ที่อยูอาศัยจริงในปจจุบัน บานเลขท่ี........... ......ถนน................... ตําบล....................... อําเภอ.....................    
จังหวัด .................................................. โทร. (ถามี) ............... ......... ......... ......... ......... .....................        
บิดาชื่อ ....... .................................................... อาชีพ...............................................................................     
มารดาชื่อ ......................................................... อาชีพ ............................................ ...................................          
มีพ่ีน องร วมบิดา – มารดาเดียวกัน จํานวน ........................ คน เป นบุตรลําดับที่ ...........................                  
ขอมูลบิดามารดาหรือผูดูแลอุปการะ  
1. ปจจุบันเด็กอยูในความดูแลอุปการะ/รับผิดชอบของ  

1.1.............................บิดา .................มารดา ..................ทั้งบิดา – มารดารวมกัน  
1.2.............................ญาติ(โปรดระบุความเกี่ยวของ)............................................................................  



1.3............................. อ่ืน ๆ(โปรดระบุ)..............................................................................................   
2. อาชีพบิดามารดา หรือผูดูแลอุปการะ........................................................................................................  
3. ผูดูแลอุปการะเด็กตามขอ 1. มีรายไดในครอบครัวตอเดือน................................................................ บาท.   
4. ผูนําเด็กมาสมัครชื่อ ...................................................... เกี่ยวของเปน.......................................... ของเด็ก.     
5. ผูที่จะรับสงเด็ก (นาย/นาง/นางสาว)............................................. นามสกุล................................................  
โดยเกี่ยวข องเปน........................................... เบอรโทรศัพทติดตอ...........................................................         
ค ารับรอง  
1. ขาพเจาขอรับรองว าไดอานประกาศรับสมัครของเทศบาล /อบต.เขาใจแลว เด็กที่นํามาสมัครมีคุณสมบัติ  
ครบถวนถูกตองตรงตามประกาศ และหลักฐานที่ใชสมัคร เปนหลักฐานที่ถูกตองจริง  
2. ขาพเจามีสิทธิถูกต องในการจะให เด็กสมัครเข ารับการศึกษาเลี้ยงดูในศูนย พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล /  
อบต. .................................................................................................................   
3. ขาพเจายินดีปฏิบัติตามระเบี ยบ ขอกําหนดของเทศบาล /อบต.................................... และยินดีปฏิบัติตาม  
คําแนะนําเก่ียวกับการพัฒนาความพรอมตามที่ศูนยพัฒนาเด็กกําหนด  
 

ลงชื่อผูนําเด็กมาสมัคร.............................................  
(............................................)  

วันที่........เดือน...........พ.ศ............  
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(ตัวอยาง) 
ใบมอบตัว 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก..................................................... 
(เทศบาล/อบต.)...................อ าเภอ.............................จังหวัด......................... 

 
ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว).............................................................. อายุ......................... ป 

อาชีพ..............................................รายได...........................บาท/เดือน ที่อยูปจจุบัน เลขที่ ...................... ....... 
ถนน/ตรอก/ซอย......................................ตําบล........................................... อําเภอ.........................................  
จังหวัด................................................................ โทรศัพท ....................... ............ ...............เปนผูปกครองของ  
เด็กชาย/เด็กหญิง..........................................เขาเปนนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก .......................................  
และพรอมที่จะปฏิบัติตามระเบียบการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก.....................................................................ดังนี้  

1. จะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก...............................อยางเครงครัด  



2. จะรวมมือกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก..................................................................ในการจัดการ 
การเรียนการสอนและขจัดปญหาตางๆ ที่อาจเกิดข้ึนแก เด็กอยางใกลชดิ สถานที่ติดตอกับผูปกครองไดสะดวก 
รวดเร็วที่สุด....................................................................... โทรศัพท ....................................................... ........ 
อนึ่ง ถาเด็กชาย/เด็กหญิง..................................................................... เจ็บปวย จําเปนตองรีบสงโรงพยาบาล  
หรือพบแพทยทันทีขาพเจาอนุญาตใหศูนยฯ จัดการไปตามความเห็นชอบก อนและแจงใหขาพเจาทราบ โดย   
ขาพเจาขอรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น  

3. ข าพเจ าได ชําระค าใช จ ายและ ค่าธรรมเนียม ของศูนย พัฒนาเด็กเล็ก
....................................  ตลอดปการศึกษาในวันมอบตัวเรียบร อยแลว เปนเงิน ................................ บาท 
(............................................)  
ผูรับสงเด็ก  
(นาย/นาง/นางสาว).........................................นามสกุล....................................โดยเกี่ยวของเปน....................  

ลงชื่อผูปกครอง..................................................................  
ลงชื่อผูรับมอบตัว...............................................................  

วันที่.................เดือน......................พ.ศ. .....................  
 
หมายเหตุ หลักฐานที่จะตองน ามาในวันสมัคร  

1. ตัวเด็ก  
2. สําเนาสูติบัตร  
3. สําเนาทะเบียนบาน  
4. รูปถาย ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 ใบ (ถายไมเกิน 6 เดอืน )  
5. ใบสมัครของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ที่กรอกขอความสมบูรณแลว  
6. สมุดบันทึกสุขภาพ หรือใบรับรองแพทย  
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ทะเบียนประวัตินักเรียน 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก....................................................................................... 

 
เด็กชาย /เด็กหญิง ......................................... นามสกุล ....................................                   

ชื่อเล น .................  เกิดวั นที่ ....................... เดือน ............................... พ .ศ . ...............                              
อายุ.................ป.....................เดือน บิดาชื่อ......................................... นามสกุล................................... .........



อาชีพ ................................................  รายได .......................................... บาท /เดือน                             
มารดาชื่อ.....................................นามสกุล............................................. อาชีพ...............................................  
รายได..........................................บาท/เดือน  
ที่อยูปจจุบันของนักเรียน เลขที่.......................................ถนน/ตรอก/ซอย........................................................  
ตําบล.....................................อําเภอ................................................ จังหวัด....................................................     
มีพ่ีนองทั้งหมด.................คน เปนชาย................. คน เปนหญิง................ คน นักเรียนเปนบุตรคนที่……......... 
น้ําหนัก.........................กิโลกรัม สูง.........................เซนติเมตร  
นิสัยในการรับประทานอาหาร..........................................................................................................................  
การดื่มนม............................................................................................................................. ..........................  
ประวัติการไดรับอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย.........................................................เมื่ออายุ...................................... ป 
โรคประจําตัว...........................................โรคจากพันธุกรรมหรือความผิดปกติต างๆ........................ ................  
แพอาหาร (บอกชนิด)........................................แพยา (บอกชนิดยา)...............................................................  
การไดรับภูมิกันโรค................................................................................. .......................................................  
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ลักษณะงานของครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
1. ลักษณะงานของครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก 

1.1 สอนสัปดาห์ละไม่ต่ํากว่า 25 ชั่วโมง  
1.2 สั่งสอนอบรมความรู้ต่างๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
1.3 ทําบันทึกการสอนและเตรียมอุปกรณ์การสอนโดยสม่ําเสมอ  
1.4 ร่วมมือกับหัวหน้าศูนย์ และเพ่ือนร่วมงาน ในการกําหนด การสอน แผนการสอน ให้

สอดคล้องและสมบูรณ์  
1.5 ดําเนินการวัดผลการศึกษาให้ถูกต้องตามระเบียบวัดผล  
1.6 ร่วมมือกับคณะครูจัดกิจกรรมที่เป็นเครื่องมือส่งเสริมการเรียนของนักเรียน  
1.7 ปกครองควบคุมชั้นเรียนให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย หาทางป้องกันแก้ไขต่างๆ  
1.8 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เกี่ยวข้อง 
1.9 พยายามพัฒนาตนเองด้วยการหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 
1.10 เอาใจใส่ต่อการอบรมสั่งสอนนั กเรียน ไม่ทิ้งห้องเรียนขณะสอน ไม่หยุ ดราชการโดย

ไม่จําเป็น  
1.11 วางตนให้เหมาะสมกับตําแหน่งและหน้าที่ของครู พยายามปรับปรุงบุคลิกภาพ

พฤติกรรมของตนเอง ให้เป็นแบบอย่างที่ดีของนักเรียน 
1.12 อบรมศีลธรรม จรรยามารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย  
1.13 ปฏิบัติงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ 
1.14 เสนอความคิดเห็น เสนอแนะปัญหาต่างๆ ต่อผู้บังคับบัญชา 
1.15 ตรวจตราดูแลสุขภาพของนักเรียน พร้อมทั้งให้คําแนะนําแก่ผู้ปกครองในเรื่องที่เห็น

ว่าสมควรในการแก้ไข 
1.16 ศึกษาเก่ียวกับตัวเด็กในห้องช่วยแก้ไขปัญหาของเด็กเป็นรายๆไปในปัญหา ด้านต่างๆ 

พร้อมทัง้พยายามติดต่อเยี่ยมเยียนผู้ปกครองตามสมควร โดยเฉพาะเด็กท่ีมีปัญหา   
1.17 ดูแลรับผิดชอบนักเรียนในห้องของตนเองขณะที่ อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใน เรื่อง

ต่างๆเช่น การมา การกลับ การเล่น การรับประทานอาหาร ความสะอาดของร่างกาย เสื้อผ้าฯลฯ  
1.18 รับผิดชอบอุปกรณ์วัสดุต่างๆ ที่อยู่ในห้องเรียน ไม่ปล่อยให้นักเรียนกระทําการใดๆ 

อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของราชการ 
 

2.ลักษณะงานของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
2.1 ประสานงานระหว่างครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก  
2.2 ประสานงานและรับนโยบายการปฏิบั ติงานจากผู้บริหารแจ้งให้ครูผู้ดูแลเด็ก /ผู้ดูแล

เด็กทราบ 



2.3 ควบคุมดูแลการเรียนการสอนของครูและนักเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
2.4 เสนอความคิดเห็นด้านต่างๆ ต่อผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
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แนวทางการเสนอใบลาและหลักฐานประกอบการพิจารณาอนุญาตการลาแต่ละประเภท 

 

ประเภทการลา การเสนอใบลา แบบใบลา 
หลักฐานประกอบการ

พิจารณาอนุญาต 
ลาป่วย 
- ข้าราชการ 60 วัน/ปี 
- พนักงานจ้าง 15 วัน/ปี 

1.ก่อนหรือในวันที่ลา 
2.กรณีจําเป็นให้เสนอใน
วันแรกที่มาปฏิบัติ
ราชการ 

แบบใบลาป่วย  
 

ลาตั้งแต่ 2 วันขึ้นไปต้อง
มีใบรับรองแพทย์ 

ลาคลอดบุตร 
- ข้าราชการ 90 วัน 
- พนักงานจ้าง 90 วัน 

ก่อนหรือในวันที่ลา แบบใบลาคลอดบุตร  

ลากิจส่วนตัว 
- ข้าราชการ 45 วัน 
 

ก่อนวันที่ลาและเมื่อ
ได้รับอนุญาตแล้วจึงหยุด
ราชการได้ 

แบบใบลากิจส่วนตัว  

ลาพักผ่อน 
- ข้าราชการ 10 วัน 

ก่อนวันที่ลาและเมื่อ
ได้รับอนุญาตแล้วจึงหยุด
ราชการได้ 

แบบใบลาพักผ่อน  
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ทีป่รกึษาการจัดท าคูมอื 
 

1. นายวิรัตน์  อินต๊ะปา  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําบ่อหลวง 
2. นางสาวจันทิมาพร  ทองนาค   ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําบ่อหลวง 
3. นางสาวณัฎฐนันท์ ยวดกระโทก  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลน้ําบ่อหลวง 
4. นางสาวอภิษฎา มนตรี   หัวหน้าส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

  

คณะผู้จัดท า 
 

1. นางธัญญารัตน์ ชมภูคํา   ครูผู้ดูแลเด็ก  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตําบล 
น้ําบ่อหลวง 

2. นางจงจิต  สวนแยง   ครูผู้ดูแลเด็ก 
3. นางสาวชูพักตร์ คําต๊ะ   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
4. นางศิริลักษณ์ ปราบไพรี  ผู้ดูแลเด็ก 
5. นางสาวทับทิม เตชะรัง   ผู้ดูแลเด็ก 
6. นางรัตติกาล  ลําธาร   ผู้ดูแลเด็ก 
7. นางสาวหทัยพันธน์ เตชะรัง   ผู้ดูแลเด็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลน้ าบ่อหลวง 

 



 
สังกัด ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าบ่อหลวง 
ต าบล น้ าบ่อหลวง   อ าเภอ สันป่าตอง 

จังหวัด เชียงใหม ่


