คํานํา
มนุ ษ ย เ ป น ทรั พ ยากรที่ มี ค วามสํ า คั ญ ยิ่ ง ต อ การพั ฒ นาประเทศ โดยการพั ฒ นา
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย นั้ น ต อ งเริ่ ม ตั้ ง แต เ ด็ ก เล็ ก ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก จึ ง เป น สถานที่ ห นึ่ ง ซึ่ ง เป น
จุดเริ่มตนของการสรางทรัพยากรที่ทรงคุณคา การดูแลรับผิดชอบศูนยพัฒนาเด็กเล็กถือเปน
ภารกิจที่สําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะตองจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กเล็กในชุมชน
ทองถิ่นใหมีความพรอมและมีศักยภาพตามวัย
ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับผิดชอบการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่
ได รับ การถ ายโอนจากสวนราชการตางๆ และที่ องคกรปกครองสว นทองถิ่นจัดตั้งเอง ดังนั้น
มาตรฐานการดํ า เนิ น งานและบริ ห ารจั ด การศู น ย ฯ จึง มี ค วามแตกตา งหลากหลายทั้ ง ในด า น
โครงสราง อาคาร สถานที่ และการบริหารงาน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นตระหนักถึง
ความสําคัญในเรื่องนี้จึงไดจัดทํามาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นขึ้นเพื่อใหการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนไปอยางมีระบบ มีมาตรฐาน และมี
คุณภาพตามหลักวิชาการ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นหวังวามาตรฐานการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ได
จัดทําขึ้นนี้ จะเปนแนวทางปฏิบัติสําหรับพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในการจัดการศึกษาและพัฒนา
เด็กเล็กใหมีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค ทั้งนี้ ขอขอบคุณแพทยหญิงจันทรเพ็ญ ชูประภาวรรณ
ผูอํานวยการสถาบันวิทยาการการเรียนรู (สวร.) ตลอดจนคณะผูจัดทําทุกทานที่ทุมเทภูมิปญญา
กําลังกายและใจ ในการจัดทํามาตรฐานนี้ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี และขอขอบคุณเจาของลิขสิทธิ์
เอกสาร สื่อตางๆ ที่นํามาใชประกอบการคนควา อางอิงซึ่งเปนเนื้อหาสาระสวนหนึ่งในหนังสือเลมนี้
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มาตรฐานการดําเนินงานศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง สถานที่ดูแลและใหการศึกษาเด็ก อายุระหวาง 3 - 5 ป
มีฐานะเทียบเทาสถานศึกษา เปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดตั้งเอง และ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กของสวนราชการตางๆ ที่ถายโอนใหอยูในความดูแลรับผิดชอบขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เชน ศูนยอบรม เด็กกอนเกณฑในวัด/มัสยิด กรมการศาสนา ศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก กรมการพัฒนาชุมชน และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (เด็ก 3 ขวบ) รับถายโอนจากสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ฯลฯ ซึ่งตอไปนี้ เรียกวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
เด็กเปนทรัพยากรที่ทรงคุณคา และมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศชาติ
ในอนาคต การพัฒนาเด็กใหไดรับความพรอมทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา
จึงนับเปนภารกิจสําคัญที่หนวยงานซึ่งรับผิดชอบจะตองตระหนัก และใหความสนใจ เพื่อใหการ
พัฒนาเด็กเปนไปอยางมีคุณภาพและไดมาตรฐานเหมาะสมกับวัย
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในฐานะหนวยงานซึ่งมีภารกิจหนาที่รับผิดชอบดานการ
พัฒนาเด็ก ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและกฎหมายวาดวยแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจ ไมวาจะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบใดก็ตาม ทั้งองคการบริหารสวนตําบล
เทศบาล หรือเมืองพัทยาก็ดี ลวนแตมีบทบาทที่สําคัญในการบริหารจัดการเกี่ยวกับศูนยพัฒนา
เด็กเล็กทั้งสิ้น ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดจัดตั้ง และดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
พรอมทั้งรับถายโอนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งเดิมอยูในความดูแลรับผิดชอบของสวนราชการตางๆ
โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่รับผิดชอบในการสงเสริมและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในทุกๆ ดาน เพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ และไดมาตรฐาน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดเล็งเห็นความสําคัญในการจัดทํามาตรฐานการ
ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหสามารถดําเนินงานเพื่อพัฒนา
เด็กไดอยางมีคุณภาพ และเหมาะสม ซึ่งจะเปนแนวทางใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือปฏิบัติ
ในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตอไป สําหรับมาตรฐานดังกลาว ไดรวบรวม และจัดทําขึ้น
จําแนกออกเปนมาตรฐานการดําเนินงาน 4 ดาน ประกอบดวย
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1. ดานบุคลากร และการบริหารจัดการ
เปนการกําหนดมาตรฐานการดําเนินงานสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ดานบุคลากร และการบริหารจัดการ เชน คุณสมบัติและบทบาทหนาที่ของ
บุคลากรตางๆ ไมวาจะเปนผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ผูดูแลเด็ก ผูประกอบอาหาร ตลอดจนผูทําความสะอาดศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนตน
2. ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย
เปนการกําหนดมาตรฐานสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย ดังนี้
2.1 ดานอาคารสถานที่ เปนการกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับพื้นที่ของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กที่ตั้ง จํานวนชั้นของอาคาร ทางเขา - ออก และประตูหนาตาง ตลอดจนพื้นที่ใชสอยอื่นๆ
เปนตน
2.2 สิ่งแวดลอม เปนการกําหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมทั้งภายในและ
ภายนอกตั ว อาคาร เช น แสงสว า ง เสี ย ง การถ า ยเทอากาศ สภาพพื้ น ที่ ภ ายในอาคาร รั้ ว
สภาพแวดลอมและมลภาวะ เปนตน
2.3 ดานความปลอดภัย เปนการกําหนดมาตรฐานที่เกี่ยวกับความปลอดภัย
เชน การกําหนดมาตรการปองกันความปลอดภัย และมาตรการเตรียมความพรอมรับสถานการณ
ฉุกเฉิน เปนตน
3. ดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร
เป น การกํ า หนดมาตรฐานสํ า หรั บ ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ขององค ก รปกครอง
ส ว นท องถิ่ น ด านวิ ชาการ และกิ จกรรมตามหลั กสู ตร ได แก คุ ณลั กษณะของเด็ กที่ พึ งประสงค
12 ประการ คุณลักษณะตามวัย (ดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา) การจัด
ประสบการณ ตลอดจนการจัดกิจกรรมประจําวันสําหรับเด็ก เปนตน
4. ดานการมีสวนรวม และการสนับสนุนจากชุมชน
เป น การกํ า หนดมาตรฐานสํ า หรั บ ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ขององค ก รปกครอง
สวนทองถิ่น ดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชน เชน การประชุมชี้แจงใหราษฎร
ในชุมชนทราบถึงประโยชนและความจําเปนของการดําเนินงาน การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ
การจัดใหมีกองทุนสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงาน ตลอดจนการติดตามและประเมินผล
รวมถึงการเขามามีสวนรวมจากชุมชน หรือประชาคมในทองถิ่น เปนตน
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มาตรฐานดานบุคลากร และการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
บุคลากรที่เกี่ยวของในการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประกอบดวย ผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก นายกฯ และปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนบุคลากร
ซึ่งทําหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อาทิ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ผูดูแลเด็ก ผูประกอบอาหาร
และผูทําความสะอาด เปนตน โดยบุคลากรที่เกี่ยวของจะตองมีคุณสมบัติ บทบาทหนาที่ และ
ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการเพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถดําเนินงานใหการศึกษาและพัฒนาการสําหรับเด็กไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการดวย
ความเหมาะสม และเปนไปตามความตองการของทองถิ่น ดังนี้
1. ดานคุณสมบัติ
1.1 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก นายกเทศมนตรี นายกองคการ
บริหารสวนตําบล ปลัดเทศบาล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล รวมถึงผูบริหารการศึกษา ไดแก
ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง หัวหนากองการศึกษา ควรมีคุณสมบัติที่สําคัญ ดังนี้
- มีความรูความเขาใจ และตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินงาน
ดานการใหการศึกษา และพัฒนาการเด็กเล็ก
- มีน โยบายแผนและงบประมาณเพื่ อ การดํ า เนิ น งานที่ ชัด เจนในการ
สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศูนยเด็กเล็กใหมีคุณภาพ
1.2 บุคลากรซึ่งทําหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดแก หัวหนาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก ผูดูแลเด็ก ผูประกอบอาหาร และผูทําความสะอาด ควรมีคุณสมบัติที่สําคัญ ดังนี้
1.2.1 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีสถานภาพเปนพนักงานสวนทองถิ่น
หรือพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑเกี่ยวกับ
พนักงานสวนทองถิ่นหรือพนักงานจางที่ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2542 และควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาไม ต่ํ า กว า ปริ ญ ญาตรี ท างการศึ ก ษาขึ้ น ไป
สาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือปฐมวัย หรือปริญญาทางการศึกษา หรือทางวิชาชีพสาขาอื่นๆ ที่
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถิ่นรับรอง และมีประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยมาแลวไมนอยกวา 2 ป
2) มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามมาตรฐาน
ทั่วไปที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถิ่นกําหนด
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3) มีความรูเรื่องโภชนาการ และอาหารเปนอยางดี
4) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
5) ไมมีประวัติการกระทําผิดตอเด็ก หรือละเมิดสิทธิเด็ก
6) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
เวนแตความผิดที่เปนลหุโทษ หรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
7) แพทยใหการรับรองวามีสุขภาพจิตดี สุขภาพแข็งแรง ไมเปน
โรคติดตอรายแรง ไมเปนผูวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ และไมเปนผูติดสารเสพติด
1.2.2 ผูดูแลเด็ก มีวุฒิการศึกษาตามที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวน
ทองถิ่นกําหนด โดยมีสถานภาพเปนพนักงานจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามมาตรฐาน
ทั่วไป หรือหลักเกณฑเกี่ยวกับพนักงานจางที่ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
สวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามมาตรฐาน
ทั่วไปที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถิ่นกําหนด
2) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
3) ไมมีประวัติการกระทําผิดตอเด็ก หรือละเมิดสิทธิเด็ก
4) ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
เวนแตความผิดที่เปนลหุโทษ หรือความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท
5) แพทยใหการรับรองวามีสุขภาพจิตดี สุขภาพแข็งแรง ไมเปน
โรคติดตอ รายแรง ไมเปนผูวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ และไมเปนผูติดสารเสพติด
6) มีร ะดับวุฒิภาวะ และบุค ลิกลัก ษณะเหมาะสม ทั้งดานจิ ต ใจ
อารมณ สังคม มีความตั้งใจปฏิบัติงานดวยความรัก ความออนโยน เอื้อตอการปฏิบัติหนาที่ในการ
ดูแลเด็กเล็กอยางเหมาะสม
7) เป น บุ ค คลที่ มี ค วามรั ก เด็ ก มี อุ ป นิ สั ย สุ ขุ ม เยื อ กเย็ น และมี
ความขยันอดทน
8) มีประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
มาแลวไมนอยกวา 2 ป
1.2.3 ผูประกอบอาหาร ควรมีคุณสมบัติที่สําคัญ ดังนี้
มีคุณสมบัติเชนเดียวกับผูดูแลเด็ก ยกเวน วุฒิการศึกษา ควรจบ
การศึกษาไมต่ํากวาภาคบังคับ และควรเปนผูมีความรูเรื่องโภชนาการ และอาหารเปนอยางดี
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1.2.4 ผูทําความสะอาด ควรมีคุณสมบัติที่สําคัญ ดังนี้
มีคุณสมบัติเชนเดียวกับผูดูแลเด็ก ยกเวน วุฒิการศึกษา ควรจบ
การศึกษาไมต่ํากวาภาคบังคับ
2. ดานบทบาทหนาที่
2.1 ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรมีบทบาทหนาที่ ดังนี้
1) สํารวจความตองการของชุมชน ในการจัดตั้ง และดําเนินงานศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
2) กําหนดโครงสรางการบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กตามความพรอม
ดานทรัพยากรบุคคล สถานที่ และฐานะการคลังของแตละทองถิ่น
3) จัดทําแผนงานโครงการ และงบประมาณในการจัดตั้ง และสนับสนุน
การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งจัดทําญัตติขอความเห็นชอบจากสภาทองถิ่น
4) จัดทําประกาศจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
5) จัดทําระเบียบ หรือขอบังคับวาดวยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
6) กําหนดแผนปฏิบัติการและงบประมาณในการสงเสริมและพัฒนาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กทุกดานอยางตอเนื่อง
7) ควบคุม กํากับดูแลการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหมีคุณภาพ
และถูกตองตามหลักวิชาการ
2.2 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ควรมีบทบาทหนาที่รับผิดชอบดูแลบุคลากร
และการดําเนินงานภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหเปนไปตามนโยบาย และแผนงานที่วางไวอยาง
ถูกตองตามหลักวิชาการ และดวยความเรียบรอย เกิดประโยชนตอเด็กมากที่สุด
2.3 ผูดูแลเด็ก ควรมีบทบาทหนาที่ ดังนี้
1) ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามกิ จ วั ต รของเด็ ก เพื่ อ ให เ ด็ ก มี ค วามเจริ ญ เติ บ โต
มีพัฒนาการทุกดานตามวัย
2) ส ง เสริ ม พั ฒ นาการของเด็ ก ในลั ก ษณะบู ร ณาการเชิ ง สร า งสรรค
กลาวคือ ใหเด็กไดพัฒนาดานจิตใจ อารมณ สังคม และจริยธรรมไปพรอมๆ กัน โดยใหโอกาสเด็ก
เรียนรูจากสิ่งของ และผูคนที่อยูรอบขาง ซึ่งเด็กจะเรียนรูโดยประสาทสัมผัสทั้งหา การเคลื่อนไหว
การเลน และการลงมือกระทํา ดังนั้น ผูดูแลเด็กจะตองสงเสริมใหโอกาสเด็กไดพัฒนาอยางเต็มที่
รวมทั้งการปฏิสัมพันธกับเด็กดวยคําพูด และกิริยาทาทางที่นุมนวล ออนโยน แสดงความรักความ
อบอุนตอเด็ก
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3) สังเกต และบันทึกความเจริญเติบโต พฤติกรรม พัฒนาการตางๆ ของ
เด็ก เพื่อจะไดเห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งปกติ และผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเด็ก ซึ่งจะนําไปสูการคนหา
สาเหตุ และวิธีการแกไขไดทันทวงที
4) จัดสิ่งแวดลอมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมในการพัฒนาเด็ก
ทุกดาน ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารใหสะอาด มีความปลอดภัย และเหมาะสมกับ
พัฒนาการของเด็ก
5) ประสานสัมพันธระหวางเด็กกับพอแม ผูปกครอง และสมาชิกใน
ครอบครัว ตลอดจนเปนสื่อกลางในการสรางความสัมพันธที่ดีระหวางเด็กกับพอแม ผูปกครอง
และสมาชิกในครอบครัว เพื่อทราบถึงพฤติกรรม พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว และ
ตอเนื่อง
6) มีการพัฒนาตนเองในทางวิชาการ และอาชีพ ใฝหาความรู และพัฒนา
ตนเองอยูเสมอ ดังนี้
- การพัฒนาดานความรูทางวิชาการ และทักษะอาชีพอยางตอเนื่อง
เช น การศึ ก ษาหาความรู การเข า รั บ การอบรมเพิ่ ม เติ ม อย า งสม่ํ า เสมอ การติ ด ตามความ
เปลี่ ย นแปลงด า นความรู และเทคโนโลยี โ ดยอาศั ย สื่ อ ที่ ห ลากหลาย รวมทั้ ง การรวมกลุ ม
แลกเปลี่ยนประสบการณ การศึกษาดูงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพ การเขารวมเปนสมาชิก
และการจัดตั้งชมรมเครือขายสําหรับผูดูแลเด็ก ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนโดยตรงแกผูดูแลเด็ก
- การพัฒนาดานบุคลิกภาพ เชน การพัฒนาดานรางกาย อารมณ
สังคม จิตใจ และจริยธรรม โดยเนนการพัฒนาตนเอง การรูจักตนเอง และผูอื่น การสื่อสาร และ
การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
7) รูจักใชประโยชนจากแหลงขอมูล ความรู และเครือขายการปฏิบัติงาน
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในดานตางๆ จากหนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน และแหลงขอมูล
ตางๆ ในชุมชน ดังนี้
- หนวยงานภาครัฐ เชน กระทรวงมหาดไทย (กรมการพัฒนาชุมชน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (กรมพัฒนา
สังคมและสวัสดิการ) กระทรวงแรงงาน (กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน) กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักบริหารงาน
การศึกษานอกโรงเรียน สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษา สถาบั น แห ง ชาติ เ พื่ อ การพั ฒ นาเด็ ก และครอบครั ว มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
มหาวิทยาลัยราชภัฏ) กระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต) กระทรวงวัฒนธรรม
(กรมการศาสนา) กระทรวงกลาโหม (กองทัพเรือ) เปนตน
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- องคกรเอกชน สมาคม และมูลนิธิตางๆ เชน สมาคม วาย ดับเบิลยู
ซี เอ มูลนิธิเด็กออนในสลัมในพระอุปถัมภสมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยานิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก มูลนิธิชวยเหลือเด็กยากจน ซี ซี เอฟ ในประเทศไทย
สภาองคการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ (สอดย.) องคการยูนิเซฟ เซฟเดอะชิลเดรน ยู เอส เอ
สภาสตรีแหงชาติในพระบรมราชินูปถัมภ สหทัยมูลนิธิ มูลนิธิดวงประทีป เปนตน
- แหลงขอมูลความรูในชุมชน เชน สถานีอนามัย โรงพยาบาล สถาน
รับเลี้ยงเด็กในนิคมตางๆ สํานักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด (กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ) ศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน (สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน) องคการบริหาร
สวนตําบล (อบต.) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตางๆ โรงเรียนประถมศึกษาในชุมชน ศูนยสื่อประจํา
หมูบานของสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยบริการสาธารณสุข ศูนยสงเคราะห
เด็กปฐมวัย ศูนยพัฒนาเด็กกอนวัยเรียนในชุมชน (กรุงเทพมหานคร) ขาราชการครู หรือ
ขาราชการอื่นๆ ซึ่งเปนผูทรงความรู หรือที่เกษียณอายุแลว เปนตน
2.4 ผูประกอบอาหาร ควรมีบทบาทหนาที่ในการประกอบอาหารใหถูกสุขลักษณะ
ถูกอนามัย และโภชนาการสําหรับเด็กปฐมวัย รวมทั้งการแตงกายสะอาดเรียบรอย การจัดสถานที่
เตรียมและปรุงอาหาร จัดเครื่องสุขภัณฑเครื่องครัวสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย และมีการจัดการ
ขยะถูกสุขลักษณะ
2.5 ผูทําความสะอาด ควรมีบทบาทหนาที่ในการทําความสะอาด ดูแลรักษา
ความเปนระเบียบเรียบรอย ทั้งภายใน และภายนอกอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
3. ดานรูปแบบการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
3.1 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวยคณะกรรมการ
บริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งไดแก บุคคลที่ไดรับการคัดเลือกจากชุมชนและองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นเปนผูแตงตั้งโดยกําหนดจํานวนตามความเหมาะสม โดยจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ
ทางการศึกษา ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนกลุมองคกรประชาคม ผูแทนผูปกครอง
ผูแทนผูดูแลเด็ก อยางละไมนอยกวา 1 คน โดยมีหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กทําหนาที่เลขานุการ
คณะกรรมการโดยตําแหนง
3.2 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารศูนย มีนายก
เทศมนตรี/นายกองคการบริหารสวนตําบล หรือผูที่นายกเทศมนตรี/นายกองคการบริหารสวน
ตําบลมอบหมาย เปนประธาน ยกเวนศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด/มัสยิดที่รับถายโอน
จากกรมการศาสนาใหเจาอาวาสหรือผูที่ เจาอาวาสมอบหมายเปนประธาน
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3.3 การบริหารงบประมาณและการบริหารงานบุคคล เปนหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่จะตองปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และมาตรฐานทั่วไปหรือ
หลักเกณฑที่ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และ
มาตรฐานดานบุคลากรและการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคปกครองสวนทองถิ่น
กําหนด
3.4 ใหคณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ทําหนาที่ประเมินผูดูแลเด็ก ผูประกอบอาหาร และผูทําความสะอาด ในดานความรู ความสามารถ
ใหเปนไปตามมาตรฐานดานบุคลากรและการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กกําหนด และเสนอ
ผลการประเมินใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบการพิจารณาคัดเลือกตอไป
4. ดานการบริหารจัดการ
พระราชบั ญ ญั ติ กํ า หนดแผนและขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจให แ ก อ งค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น พุทธศักราช 2542 ซึ่งออกตามความในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540
ไดบัญญัติอํานาจและหนาที่ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกประเภท
รับผิดชอบการจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนในพื้นที่ ซึ่งรวมถึงการจัดการศึกษาดวย และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ซึ่งเปนกฎหมายแมบททางการศึกษา ก็ได
บั ญ ญั ติ ไ ว ใ ห อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น มี สิ ท ธิ จั ด การศึ ก ษาระดั บ ใดก็ ไ ด ตามความพร อ ม
ความเหมาะสม และความตองการของประชาชนในทองถิ่นนั้นๆ ประกอบกับแผนปฏิบัติการ
กําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดกําหนดใหการศึกษา
ปฐมวัย หรือกอนประถมศึกษา เปนหนาที่ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดทํา โดยใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อเปนการกระจายโอกาสใหประชาชน
ผูปกครองไดรับบริการเพื่อเตรียมความพรอมใหแกเด็กปฐมวัยอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
จึงควรกําหนดแนวทางการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหเปนไปตามนโยบายและวัตถุประสงค
ดังตอไปนี้
4.1 นโยบาย
จัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3 – 5 ป) ดวยความรวมมือของชุมชน
เพื่อกระจายโอกาสการเตรียมความพรอม และพัฒนาเด็กทั้งดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม
และสติปญญาอยางเหมาะสมตามวัย และเต็มตามศักยภาพ ตลอดจนเพื่ อแบงเบาภาระของ
ผูปกครอง และเปนพื้นฐานของการศึกษาในระดับ ที่สูงขึ้นตอไป
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4.2 เปาหมาย
องคกรปกครองสวนทองถิ่นรับผิดชอบในการบริหารและจัดการศูนยพัฒนา
เด็กเล็กใหมีคุณภาพตามหลักวิชาการ ระเบียบที่เกี่ยวของ และดวยความรวมมือของประชาชนใน
ชุมชนทองถิ่นนั้นๆ
4.3 วัตถุประสงค
1) เพื่อสงเสริม และสนับสนุนใหเด็กไดรับการดูแลที่ถูกสุขลักษณะ และ
ไดรับการฝกฝนพัฒนาตามวัยและเต็มตามศักยภาพ
2) เพื่อพัฒนาความพรอมของเด็กในทุกๆ ดานแบบองครวม ตามหลัก
จิตวิทยาพัฒนาการและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
3) เพื่อกระตุนใหชุมชนมีสวนรวมในการจัด และพัฒนาความพรอมของ
เด็กกอนเขาเรียนระดับประถมศึกษา ตลอดจนสงเสริมใหครอบครัวเปนฐานในการเลี้ยงดู และ
พัฒนาเด็กไดอยางถูกวิธี
4) เพื่อสงเสริม สนับสนุนความรวมมือระหวางองคกรปกครองสวนทองถิน่
กับชุมชน ใหสามารถรวมกันวางแผน และดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายได
5) เพื่อแบงเบาภาระการอบรมเลี้ยงดูเด็กของผูปกครองที่มีรายไดนอย
ใหสามารถออกไปประกอบอาชีพไดโดยสะดวก และเปนการกระจายโอกาสในการพัฒนาความ
พรอมสําหรับเด็กทุกคนใหไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึง
6) เพื่ อใหการบริหารจั ดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเป นไปอยางเหมาะสม
และมีคุณภาพ
4.4 การจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นประสงคจะจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ควรมี
สถานที่ อาคารและดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1) สํารวจความตองการของชุมชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการสํารวจความตองการของชุมชน
ในประเด็นดังตอไปนี้
- ความตองการใหจัดตั้งศูนย
- ความตองการในการสงเด็กเขาเรียน ควรมีเด็กที่รับบริการ อายุ
3 – 5 ป ไมนอยกวา 20 คน ขึ้นไป
- ความตองการใหศูนยจัดบริการ
ฯลฯ
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2) รูปแบบการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(อบจ./เทศบาล/อบต.)

กองชาง

กองการศึกษา

กองสาธารณสุข

กอง............

คณะกรรมการบริหารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

องคก รปกครองส ว นทองถิ่ นพิ จ ารณามอบหมายใหผูดํ ารงตํ าแหน ง
บุคลากรทางการศึกษาหรือพนักงานจางที่มีคุณสมบัติเพื่อแตงตั้งเปนหัวหนาศูนยและแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยมีหัวหนาศูนยรับผิดชอบการดําเนินงานภายในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
3) จัดทําแผนดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และญัตติขอความเห็นชอบ
จากสภาทองถิ่น
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อนําเขาสูแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และจัดทําญัตติเพื่อขอรับความเห็นชอบ
จากสภาทองถิ่นตอไป (ตัวอยางแผนปรากฏในภาคผนวก)
4) จัดทําโครงการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําโครงการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เพื่อเสนอขอรับงบประมาณในการดําเนินการจากผูมีอํานาจอนุมัติ (ตัวอยางโครงการปรากฏใน
ภาคผนวก)
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5) จัดทําระเบียบ/ขอบังคับขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาดวยศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําระเบียบ หรือขอบังคับขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นวาดวยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของถือปฏิบัติในการบริหาร
จัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ตัวอยางระเบียบ/ขอบังคับปรากฏในภาคผนวก)
6) จัดทําประกาศจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําประกาศจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ประกาศใหสาธารณชนทราบ (ตัวอยางประกาศปรากฏในภาคผนวก)
7) การยุบ / เลิก หรือรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เมื่ อจํา นวนเด็ก เล็กที่ รับ บริการในศูนย พัฒนาเด็ก เล็กมีจํา นวนนอ ย
ไมเพียงพอตอการจัดชั้นเรียนและกิจกรรมการเรียน หรือกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประสงคจะรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแต 2 แหงขึ้นไปเปนแหงเดียวกัน ใหคณะกรรมการบริหาร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนผูพิจารณาเสนอตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหพิจารณายุบเลิกหรือ
รวมศูนยพัฒนาเด็กเล็กนั้น ตามความจําเปน และเหมาะสม โดยผานความเห็นชอบของสภา
ทองถิ่น และเมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําประกาศยุบเลิก หรือรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
แลว ใหรายงานจังหวัดและกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทราบ
4.5 แนวทางการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
การบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จะตองคํานึงถึงขอบขายของงาน
สายการบังคับบัญชาและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พุทธศักราช 2542 ที่กําหนดใหสถานศึกษาตองบริหารจัดการใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่
กําหนด โดยจะตองจัดใหมีการประเมินตนเองทุกป เพื่อตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการจัดการ
การศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดังนั้น เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กสามารถใหการดูแล และ
พัฒนาผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน ควรพิจารณาจัดแบงงานที่จะตองปฏิบัติในการ
บริหารจัดการศูนยฯ ใหครอบคลุมลักษณะงาน ตอไปนี้
1) งานบุคลากรและการบริหารจัดการ
2) งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
3) งานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร
4) งานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชน
5) งานธุรการ การเงิน และพัสดุ
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ทั้งนี้ หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กควรจัดใหมีผูรับผิดชอบงานดังกลาว
โดยแบงและมอบหมายงานตามความถนัด ความสามารถ และลักษณะของงานที่ตองดําเนินการ
ทั้ง 5 งาน อยางไรก็ตาม ในการจัดแบงงานดังกลาวควรคํานึงถึงความพรอม และศักยภาพของแต
ละศูนยฯ ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดเล็กอาจรวมลักษณะงานวิชาการและงานกิจการ
นักเรียนเปนงานกลุมเดียวกัน และ/หรือรวมลักษณะงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม กับงาน
ธุรการ การเงิน พัสดุ เปนกลุมงานเดียวกัน เปนตน การบริหารงานทั้ง 5 งาน ใหมีคุณภาพ
มีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
1) งานบุคลากรและการบริหารจัดการ
มีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ดังนี้
(1) สรรหา หรือจัดจางบุคลากรเพื่อปฏิบัติหนาที่ในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กมีจํานวนตามความจําเปนและสอดคลองกับศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน
หัวหนาศูนย ผูดูแลเด็ก ผูประกอบอาหาร ผูทําความสะอาด โดยใชหลักเกณฑการสรรหาตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑทั่วไปที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถิ่นกําหนด ยกเวนกรณี
ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑในวัด/มัสยิด ใหคณะกรรมการบริหารศูนยวัด/มัสยิดเปนผูพิจารณาสรร
หาและแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูจัดจาง
(2) กําหนดจํานวนอัตรากําลังบุคลากร และเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้
2.1 ผูดูแลเด็ก จํานวนกําหนดเปนสัดสวนตอเด็กเล็ก 1 : 20
หากมีเศษตั้งแต 10 คน ขึ้นไป ใหเพิ่มผูดูแลเด็กอีก 1 คน
2.2 ผูประกอบอาหารกําหนดจํานวนไดตามความจําเปน เหมาะสม
ตามฐานะการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.3 ผู ทํ า ความสะอาดกํ า หนดจํ า นวนได ต ามขนาดของศู น ย
พัฒนาเด็กเล็ก คือ ศูนยฯ ขนาดเล็ก (จํานวนเด็กไมเกิน 200 คน) มีอัตราไมเกิน 2 คน ศูนยฯ
ขนาดใหญ (จํานวนเด็กตั้งแต 200 คนขึ้นไป) มีอัตราไมเกิน 4 คน ตามฐานะการคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2.4 กํ า หนดอั ต ราเงิ น เดื อ น ค า จ า ง ค า ตอบแทน สิ ท ธิ ห รื อ
สวัสดิการอื่นที่พึงไดรับตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว ดังนี้
ก) ผูที่มีวุฒิการศึกษาภาคบังคับกําหนดอัตราเดือนละไม
นอยกวา 4,640 บาท

ใบแทรก เพิ่ม และแกไขขอความ
บรรทัดที่
หนา นับจากบน
ลงลาง
1
3

4
25

4

8

4

27

5

1

7

30

8

9

10
12

3
12

12

28

13

4 ค)

13

7 ง)

13

9 จ)

ของเดิม

แกเปน

องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ
สาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือปฐมวัย หรือปริญญา
ทางการศึกษา หรือทางวิชาชีพสาขาอื่นๆ
ผูดูแลเด็ก มีวุฒิการศึกษาตามทีค่ ณะกรรมการกลาง
พนักงานสวนทองถิ่นกําหนด โดยมีสถานภาพเปน
พนักงานจาง
1.2.3 ผูประกอบอาหาร ควรมีคุณสมบัติที่สําคัญ ดังนี้

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก ศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ
สาขาวิชาเอกอนุบาลหรือปริญญาอื่น
มีสถานภาพเปนพนักงานสวนทองถิ่นหรือพนักงานจาง

1.2.3 ผูประกอบอาหาร มีสถานภาพเปนพนักงานจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและควรมีคุณสมบัติที่สําคัญ ดังนี้
1.2.4 ผูทําความสะอาด ควรมีคุณสมบัติที่สําคัญ ดังนี้
1.2.4 ผูทําความสะอาด มีสถานภาพเปนพนักงานจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและควรมีคุณสมบัติที่สําคัญ ดังนี้
จากกรมการศาสนาใหเจาอาวาสหรือผูที่เจาอาวาส
จากกรมการศาสนาใหเจาอาวาส/โตะอิหมามหรือผูที่
มอบหมายใหเปนประธาน
เจาอาวาส/โตะอิหมามมอบหมายใหเปนประธาน
ผลการประเมินใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผลการประเมินใหองกรปกครองสวนทองถิ่นประกอบการ
ประกอบการพิจารณาคัดเลือกตอไป
พิจารณาตอสัญญาจางตอไป
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต.)
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยใชหลักเกณฑการสรรหาตามมาตรฐานและหลักเกณฑ โดยใชหลักเกณฑการสรรหาการจางและตอสัญญาจางตาม
ทั่วไปที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถิ่นกําหนด มาตรฐานและหลักเกณฑทั่วไปที่คณะกรรมการกลาง
ยกเวนกรณีศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑ
พนักงานสวนทองถิ่นกําหนด ยกเวนกรณีศูนยอบรม
เด็กกอนเกณฑในวัด/มัสยิด การจางและการตอสัญญาจาง
ก) ผูที่มีวุฒิการศึกษาภาคบังคับกําหนดอัตราเดือนละ
ก) ผูที่มีวุฒิการศึกษาภาคบังคับและมัธยมศึกษาปที่ 6
ไมนอยกวา 4,640 บาท
กําหนดอัตราเดือนละไมนอยกวา 4,880 บาท หากมี
ประสบการณในการทํางาน เกีย่ วกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
มาแลวไมนอยกวา 5 ป และมีหนังสือรับรอง กําหนดอัตรา
เดือนละไมนอยกวา 5,530 บาท
สาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือปฐมวัย หรือปริญญาอื่นที่
สาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือปฐมวัย หรือปริญญา
ทางการศึกษาหรือวิชาชีพสาขาอื่นๆ ที่คณะกรรมการกลาง คณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถิ่นรับรอง กําหนด
พนักงานสวนทองถิ่นรับรอง
อัตราเดือนละไมนอยกวา 7,630 บาท
การทํางานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยมาแลว ไมนอยกวา การทํางานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยมาแลว ไมนอยกวา
2 ป
2 ป กําหนดอัตราเดือนละไมนอยกวา 7,260 บาท
สิทธิ หรือสวัสดิการอื่นที่พึงไดรับตามที่มีกฎหมาย
สิทธิ หรือสวัสดิการอื่นที่พึงไดรับ
บัญญัติไว ใหกําหนดไปตามอัตราที่กฎหมายนั้นกําหนด
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ข) ผูที่มีวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
ผูที่มีวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) กําหนดอัตราเดือนละไมนอยกวา 5,260 บาท
ค) ผูที่มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีทางการศึกษา
ขึ้นไป สาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือปฐมวัย หรือปริญญาทางการศึกษา หรือทางวิชาชีพสาขา
อื่นๆ ที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนทองถิ่นรับรอง
ง) ผูที่มีวุฒิการศึกษาตาม ก) ข) ค) ตองมีประสบการณใน
การทํางานเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยมาแลวไมนอยกวา 2 ป กําหนดอัตราเดือนละไมนอย
กวา 7,260 บาท
จ) สิ ท ธิ หรื อ สวั ส ดิ ก ารอื่ น ที่ พึ ง ได รั บ ตามที่ มี ก ฎหมาย
บัญญัติไว ใหกําหนดไปตามอัตราที่กฎหมายนั้นกําหนด
2.5 กําหนดการจัดชั้นเรียนหองละไมเกิน 20 คน หากมีเศษเกิน
10 คน ใหจัดเพิ่มไดอีก 1 หอง
(3) จัดทํางบประมาณคาใชจายดานบุคลากร เชน เงินเดือน คาจาง
คาตอบแทนสวัสดิการอื่นที่พึงไดรับตามที่มีกฎหมายบัญญัติ ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร
(4) กําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
(5) จัดทําระเบียบ ขอบังคับ และทะเบียนประวัติบุคลากร
(6) นิเทศ อบรม และพัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถในหนาที่
ความรับผิดชอบอยางตอเนื่อง
(7)
บริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กดานอื่นๆ ผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และบุคลากรที่เกี่ยวของควรปฏิบัติตามมาตรฐานดานบุคลากรและการ
บริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กกําหนดไว
2) งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
ใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และความ
ปลอดภัยของศูนยพัฒนาเด็กเล็กกําหนดไว
3) งานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร
ใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดานวิชาการและกิจกรรม
ตามหลักสูตรกําหนดไว
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4) งานการมี ส ว นร ว มและการสนั บ สนุ น จากชุ ม ชน ให ถื อ ปฏิ บั ติ ต าม
มาตรฐานศูนยพัฒนาเด็กเล็กดานการมีสวนรวมและการสนับสนุนจากชุมชน
5) งานธุรการ การเงิน และพัสดุ มีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ดังนี้
- งานพัสดุ เปนการจัดทํา จัดซื้อ จัดหาและจําหนายทะเบียนพัสดุ
รวมทั้งเสนอความตองการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
- งานธุ ร การ และสารบรรณ ได แ ก การจั ด ทํ า ข อมู ล สถิ ติ จั ด ทํ า
ทะเบียนหนังสือ รับ-สง การควบคุมและจัดเก็บเอกสาร การจัดทําประกาศและคําสั่ง การจัดทํา
ทะเบียนนักเรียน การรับสมัครนักเรียน
- งานการเงิน ไดแก การจัดทํางบประมาณ การทําบัญชีการเงิน
การเบิกจายเงิน ซึ่งศูนยพัฒนาเด็กเล็กจะถือปฏิบัติเกี่ยวกับรายรับ - จายตามระเบียบขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และกฎหมายที่เกี่ยวของ
4.6 ใหสํานัก/กองการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานซึ่งมี
หนาที่ความรับผิดชอบในการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นให
เปนไปตามนโยบาย ระเบียบ และมาตรฐานที่กําหนด
สําหรับการจัดเก็บคาใชจายจากผูปกครองใหอนุโลมใชระเบียบกระทรวง
มหาดไทยวาดวยเงินบํารุงการศึกษาของหนวยงานตนสังกัด และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
5. กรณีเปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นรับถายโอน
จากสวนราชการตางๆ ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรับผิดชอบในการบริหารและดําเนินงาน
ตามแนวทางที่กําหนดในมาตรฐานดานบุคลากรและการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสวน
ที่เกี่ยวของ ขางตน
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มาตรฐานดานอาคารสถานที่ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย
ของศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก
1. ดานอาคารสถานที่
1.1 ที่ตั้ง
สถานที่ตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ควรอยูในพื้นที่ซึ่งมีขนาดเหมาะสม และตองไม
อยูใ นพื้ นที่ ซึ่งอาจเสี่ยงตออันตราย ไดแก บริเวณขนถายแกส น้ํ ามั น สารเคมี หรือสารพิษ
มลภาวะทางอากาศ แสง และเสียงที่มากเกินควร หากไมสามารถหลีกเลี่ยงได ตองมีมาตรการ
ปองกันภาวะอุบัติภัยตาง ๆ ตามมาตรฐานความจําเปน และเหมาะสม
1.2 จํานวนชั้นของอาคาร
ตัวอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ควรมีจํานวนชั้นไมเกิน 2 ชั้น นับจากพื้น หากสูง
เกินกวา 2 ชั้น ตองมีมาตรการปองกันอัคคีภัย และอุบัติภัยตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามความ
เหมาะสม และความสูงของตัวหอง ไมควรนอยกวา 2.40 เมตร นับจากพื้นถึงเพดาน
1.3 ทางเขา-ออก และประตูหนาตาง
ทางเขา - ออกจากตัวอาคาร ตองมีความเหมาะสม สามารถเคลื่อนยายเด็กออก
จากตัวอาคารไดสะดวก หากเกิดอุบัติภัยหรือเหตุรายแรงใดๆ ขึ้น โดยอยางนอยตองมีทางเขา ออก 2 ทาง และแตละทางนั้น ควรมีความกวางประมาณ 80 เซนติเมตร
1.4 ประตู - หนาตาง
ประตู - หนาตาง ตองมีความแข็งแรง อยูในสภาพใชงานไดดี มีขนาด และ
จํานวนเหมาะสมกับขนาดพื้นที่ของหอง และความสูงของหนาตาง ควรอยูที่ประมาณ 80.00
เซนติเมตร นับจากพื้นใหเด็กมองเห็นสิ่งแวดลอมไดกวางและชัดเจน นอกจากนี้ บริเวณประตู หนาตาง ไมควรมีสิ่งกีดขวางใดๆ มาปดกั้นชองทางลม และแสงสวาง
1.5 พื้นที่ใชสอย
พื้นที่ใชสอย ตองจัดใหมีบริเวณพื้นที่ในอาคารที่สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอ
เหมาะสมกับการปฏิบัติกิจกรรมของเด็ก เชน การเลน การเรียนรู การรับประทานอาหาร และ
การนอน โดยแยกเปนสัดสวนจากหองประกอบอาหาร หองสวม และที่พักของเด็กปวย โดยเฉลี่ย
ประมาณ 2.00 ตารางเมตร ตอเด็ก 1 คน นอกจากนี้พื้นที่สําหรับจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กอาจ
จัดแยกเปนหองเฉพาะ หรือจัดรวมเปนหองเอนกประสงคที่ใชสําหรับจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
โดยใชพื้นที่เดียวกันแตตางเวลา และอาจปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ หรือยายเครื่องเรือนตามความ
เหมาะสม และขอจํากัดของพื้นที่ ดังนี้
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1.5.1 บริเวณพื้นที่สําหรับการนอน ตองคํานึงถึงความสะอาดเปนหลัก อากาศ
ถา ยเทได ส ะดวก และอุ ป กรณเ ครื่ อ งใชเ หมาะสมกั บ จํ า นวนเด็ ก มี พื้น ที่ เ ฉลี่ ย ประมาณ 2.00
ตารางเมตร ตอเด็ก 1 คน โดยมีแนวทางในการจัดดําเนินการ ดังนี้
- จัดใหมีการระบายอากาศที่ดี ปลอดโปรง ไมมีเสียงรบกวน และแสง
สวางไมจาเกินไป
- อุปกรณเครื่องนอนตางๆ มีความสะอาด โดยนําไปปดฝุน ตากแดด
อยางนอยสัปดาหละ 1 ครั้ง
- จัดแยกเครื่องนอน หมอน ผาหม สําหรับเด็กแตละคน โดยเขียนหรือ
ปกชื่อไว ไมใชรวมกัน เพื่อปองกันการแพรกระจายของเชื้อโรค
- หมั่นตรวจตราดูแลไมใหมีสัตว หรือแมลงตางๆ มารบกวน ในบริเวณ
พื้นที่สําหรับการนอน
1.5.2 บริ เ วณพื้ น ที่ สํ า หรั บ การเล น และพั ฒ นาเด็ ก ควรออกแบบให มี พื้ น ที่
สําหรับการเรียนรูรวมกลุมและแยกกลุมยอยในกิจกรรมการเรียนรูอิสระ การเลนสรางสรรคหรือ
การอานหนังสือ เลนตอแทงไมที่ตองการมุมเงียบ และมีพื้นที่สําหรับการเลนที่เลอะหรือเปยก
ตองคํานึงถึงความปลอดภัยของเด็กเปนหลัก โดยมีวัสดุอุปกรณ ที่ปองกันการเกิดอุบัติเหตุ และ
มีอุปกรณ หรือเครื่องเลนที่สงเสริมพัฒนาการ และการเรียนรูของเด็ก
1.5.3 บริเวณพื้นที่รับประทานอาหาร ตองคํานึงถึงความสะอาดเปนหลัก มี
อากาศถายเทไดโดยสะดวก มีแสงสวางพอเหมาะ มีอุปกรณเครื่องใชที่เพียงพอ และเหมาะสม
กับจํานวนเด็ก ทั้งนี้ บริเวณหองอาหาร โตะ เกาอี้ ที่ใชสําหรับรับประทานอาหาร ตองทําความ
สะอาดอยางสม่ําเสมอ และควรจัดใหมีวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ใชมีขนาดเหมาะสมกับตัวเด็ก มีสภาพ
แข็งแรง และใชงานไดดี
1.5.4 บริเวณที่พักเด็กปวย ตองแยกเปนสัดสวน มีอุปกรณปฐมพยาบาล ตูยา
เครื่องเวชภั ณฑที่ จําเป น และเด็กตองอยูในสายตาของผูดูแลตลอดเวลา กรณีไมสามารถจัด
หองพักเด็กปวยเปนการเฉพาะได ตองจัดใหมีที่พักเด็กปวยแยกเปนสัดสวนตามความเหมาะสม
1.5.5 บริเวณสถานที่ประกอบอาหารหรือหองครัว ตองแยกหางจากบริเวณ
พื้นที่สําหรับเด็กพอสมควร และมีเครื่องใชที่จําเปน รวมทั้งที่ลาง และเก็บภาชนะเครื่องใชตางๆ
ที่ถูกสุขลักษณะ โดยเนนเรื่องความสะอาด และความปลอดภัยเปนหลัก
1.5.6 บริเวณพื้นที่สําหรับใชทําความสะอาดตัวเด็ก ตองจัดใหมีบริเวณที่ใช
สําหรับทําความสะอาดตัวเด็ก และมีอุปกรณที่จําเปนตามสมควร อยางนอยตองมีที่ลางมือและ
แปรงฟน ในขนาดและระดับความสูงที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย ในกรณีท่ีมีหองอาบน้ํา จะตองมี
แสงสวางเพียงพอ มีอากาศถายเทไดโดยสะดวก และพื้นไมลื่น
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1.5.7 หองสวมสําหรับเด็ก ตองจัดใหมีหองสวมสําหรับเด็ก โดยเฉลี่ย 1 แหง
ตอเด็ก 10-12 คน โถสวมมีขนาดเหมาะสมกับตัวเด็ก โดยมีฐานสวมที่เด็กสามารถกาวขึ้นไดงาย
มีแสงสวางเพียงพอ อากาศถายเทไดสะดวกและพื้นไมลื่น หากมีประตู จะตองไมใสกลอน หรือ
กุญแจ และมีสวนสูงที่สามารถมองเห็นเด็กไดจากภายนอก และไมควรไกลจากหองพัฒนาเด็ก
หากหองสวมอยูภายนอกอาคาร จะตองไมตั้งอยูในที่ลับตาคน กรณีที่ไมสามารถทําหองสวม
สําหรับเด็กเปนการเฉพาะได อาจดัดแปลงหองสวมที่มีอยูแลว ใหเหมาะสม และปลอดภัยสําหรับเด็ก
1.5.8 หอ งเอนกประสงค สํ าหรั บ ใชจัด กิจ กรรมพั ฒ นาเด็ ก การรับ ประทาน
อาหาร หรือการนอน คํานึงถึงความสะอาด และการจัดพื้นที่ใชสอยใหเหมาะสมกับลักษณะของ
กิจกรรม หากเปนอาคารชั้นเดียว
ตองมีฝาใตหลังคา หากเปนอาคารที่มีมากกวา 1 ชั้น ควรจัดใหชั้นบนสุดมีฝาใต
หลังคา โดยมีความสูงจากพื้นถึ งเพดานไมนอยกวา 2.40 เมตร แตกรณีที่มีความสูงเกินกวา
2.40 เมตร อาจไมมีฝาใตเพดานก็ได
1.5.9 บริ เวณพื้นที่เก็บสิ่งปฏิกูล จะตองมีพื้นที่เ ก็บ สิ่งปฏิกูล ทั้งภายใน และ
ภายนอกตัวอาคาร โดยมีจํานวนและขนาดเพียงพอ ถูกสุขลักษณะ และมีการกําจัดสิ่งปฏิกูลทุกวัน
1.5.10 บันได ควรมีความกวางแตละชวง ไมนอยกวา 1.00 เมตร ลูกตั้งของ
บันได สูงไมเกิน 17.50 เซนติเมตร ลูกนอนกวางไมนอยกวา 20.00 เซนติเมตร บันไดทุกขั้นมีราว
และลูกกรงไมนอยกวา 90.00 เซนติเมตร มีราวเตี้ย เหมาะสําหรับเด็กไดเกาะขึ้นบันได และ
ระยะหางของลูกกรง ตองไมเกิน 17.00 เซนติเมตร เครื่องใชเฟอรนิเจอรควรมีระดับความสูงและ
ขนาดที่เหมาะกับเด็กปฐมวัย ใหเด็กสามารถเขาถึงและใชประโยชนไดอยางสม่ําเสมอดวยตนเอง
โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของเด็กเปนสําคัญ
2. ดานสิ่งแวดลอม
2.1 ภายในอาคาร
2.1.1 แสงสวาง
ควรเปนแสงสวางจากธรรมชาติ สม่ําเสมอทั่วทั้งหอง เอื้ออํานวยตอการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็ก เชน มีแสงสวางเพียงพอ ในการอานหนังสือไดอยางสบายตา เปนตน
ไมควรใหเด็กอยูในหองที่ใชแสงสวางจากไฟฟาตอเนื่องนานกวา 2-3 ชั่วโมง เพราะจะทําใหเกิด
ภาวะเครียดและมีผลถึงฮอรโมนการเติบโตของเด็ก (Liberman ,1991)
2.1.2 เสียง
เสียงตองอยูในระดับที่ไมดังเกินไป (ระหวาง 60 – 80 เดซิเบล) อาคาร
ควรจะตั้งอยูในบริเวณที่มีระดับเสียงเหมาะสม
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2.1.3 การถายเทอากาศ
ควรมีอากาศถายเทไดสะดวก โดยมีพื้นที่ของหนาตาง ประตู และชองลม
รวมกันแลวไมนอยกวา รอยละ20 ของพื้นที่หอง กรณีที่เปนหองกระจกหรืออยูในบริเวณโรงงานที่
มีมลพิษ ตองติดเครื่องฟอกอากาศและมีเครื่องปรับอากาศอยางเหมาะสม สําหรับบริเวณที่มีเด็ก
อยูตองเปนเขตปลอดบุหรี่
2.1.4 สภาพพื้นที่ภายในอาคาร
ต อ งไม ลื่ น และไม ชื้ น แฉะ ควรเป น พื้ น ไม หรื อ ปู ด ว ยวั ส ดุ ที่ มี ค วาม
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ
2.2 ภายนอกอาคาร
2.2.1 รั้ว
ควรมีรั้วกั้นบริเวณใหเปนสัดสวน เพื่อความปลอดภัยของเด็ก และควรมี
ทางเขา – ออกไมนอยกวา 2 ทาง กรณีมีทางเดียวตองมีความกวางไมนอยกวา 2.00 เมตร
2.2.2 สภาพแวดลอมและมลภาวะ
ควรมีสภาพแวดลอมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และควรตั้งอยูหางจาก
แหลงอบายมุข ฝุนละออง กลิ่น หรือเสียงที่รบกวน มีการจัดระบบสุขาภิบาล การระบายน้ํา การ
ระบายอากาศ และ การจัดเก็บสิ่งปฏิกูลใหเหมาะสม ไมปลอยใหเปนแหลงเพาะ หรือแพรเชื้อโรค
โดยเฉพาะควรกําจัดสิ่งปฏิกูลทุกวัน
2.2.3 พื้นที่เลนกลางแจง
ตองมีพื้นที่เลนกลางแจง เฉลี่ยไมนอยกวา 2.00 ตารางเมตร ตอจํานวน
เด็ก 1 คน โดยจัดใหมีเครื่องเลนกลางแจงที่ปลอดภัย และมีพอสมควรกับจํานวนเด็ก ในกรณีที่ไม
สามารถจัดใหมีที่เลนกลางแจง เปนการเฉพาะ หรือในสถานที่อื่นๆ ได ก็ควรปรับใชในบริเวณที่
รมแทน โดยมีพื้นที่ตามเกณฑกําหนดหรืออาจจัดจะกิจกรรมกลางแจงสําหรับเด็กในสถานที่อื่นๆ
ที่เหมาะสม เชน ในบริเวณวัด หรือในสวนสาธารณะ เปนตน โดยตองใหเด็กปฐมวัยมีกิจกรรม
กลางแจงอยางนอย 1 ชั่วโมง ในแตละวัน (Liberman, 1991)
2.2.4 ระเบียง
ตองมีความกวางของระเบียงไมนอยกวา 1.50 เมตร และหากมีที่นั่งตาม
ระเบียงดวย ระเบียงตองกวางไมนอยกวา 1.75 เมตร ขอบระเบียงตองสูงจากที่นั่งไมนอยกวา
70.00 เซนติเมตร นอกจากนี้ควรตรวจสอบสภาพความคงทน แข็งแรง และสภาพการใชงานที่
ปลอดภัยสําหรับเด็กดวย
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3. ดานความปลอดภัย
3.1 มาตรการปองกันความปลอดภัย
3.1.1 ติดตั้งระบบและอุปกรณในการรักษาความปลอดภัย หรือเครื่องตัดไฟ
ภายในบริเวณอาคาร
3.1.2 ติดตั้งเครื่องดับเพลิงอยางนอย 1 เครื่อง ในแตละชั้นของอาคาร
3.1.3 ติดตั้งปลั๊กไฟใหสูงจากพื้นไมนอยกวา 1.50 เมตร ถาติดตั้งต่ํากวาที่
กําหนด จะตองมีฝาปดครอบ เพื่อปองกันไมใหเด็กเลนได และควรหลีกเลี่ยงการใชสายไฟตอพวง
3.1.4 หลีกเลี่ยงเครื่องใชไฟฟา และอุปกรณตางๆ ซึ่งทําดวยวัสดุที่แตกหักงาย
หรือแหลมคม หากเปนไม ตองไมมีเสี้ยนไม หรือเหลี่ยมคม
3.1.5 จัดใหมีตูเก็บยา และเครื่องเวชภัณฑสําหรับการปฐมพยาบาล วางไวอยู
ในที่สูง สะดวกตอการหยิบใช และเก็บไวในที่ปลอดภัย ใหพนมือเด็ก
3.1.6 ใชวัสดุกันลื่น ในบริเวณหองน้ํา-หองสวม และเก็บสารจําพวกเคมี หรือ
น้ํายาทําความสะอาดไวในที่ปลอดภัย ใหพนมือเด็ก
3.1.7 ไมมีหลุม หรือบอน้ํา ที่อาจเปนอันตรายตอเด็กในบริเวณโดยรอบตัว
อาคาร รวมทั้งไมควรปลูกตนไมที่มีหนามแหลมคม
3.1.8 มีระบบการลอคประตูในการเขา - ออกนอกบริเวณอาคาร สําหรับ
เจาหนาที่เปด - ปดได ควรมีกริ่งสัญญาณเรียกไวที่หนาประตู สําหรับหองครัว และที่ประกอบ
อาหาร ควรมีประตูเปด - ปด ที่ปลอดภัย เด็กเขาไปไมได
3.1.9 ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ เ พื่ อ ป อ งกั น พาหะนํ า โรค และมี ม าตรการป อ งกั น ด า น
สุขอนามัย
3.1.10 มี ตู หรื อ ชั้ น เก็ บ วั ส ดุ อุ ป กรณ และสื่ อ การเรี ย นรู ที่ แ ข็ ง แรง มั่ น คง
สําหรับวัสดุอุปกรณ ที่อาจเปนอันตรายตอเด็กนั้น ควรจัดแยกใหพนมือเด็ก
3.1.11 เครื่องใชเฟอรนิเจอร ควรมีระดับความสูงและขนาดที่เหมาะสมกับเด็ก
ปฐมวัยใหเด็กสามารถใชประโยชนไดอยางสม่ําเสมอดวยตนเอง
3.2 มาตรการเตรียมความพรอมรับสถานการณฉุกเฉิน
3.2.1 มีการฝกซอมสําหรับการปองกันอุบัติภัยอยางสม่ําเสมอ ไมนอยกวาปละ
1 ครั้ง
3.2.2 มี ก ารฝ ก อบรมบุ ค ลากร ในเนื้ อ หาด า นการปฐมพยาบาลเบื้ อ งต น
การปองกันอุบัติภัย และความเจ็บปวยฉุกเฉินของเด็ก
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3.2.3 มีหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉินของสวนราชการตางๆ เชน สถานีตํารวจ
หนวยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โรงพยาบาล ไวเพื่อติดตอไดอยางทันทวงที กรณีเกิด
เหตุการณคับขัน หรือจําเปนที่อาจเปนอันตรายตอเด็ก และควรมีอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช
สําหรับการปฐมพยาบาลติดประจําไวในที่เปดเผย
3.2.4 มีสมุดบันทึกขอมูลสุขภาพ และพัฒนาการของเด็กประจําไว กรณีอาจ
ตองพาเด็กไปพบแพทย
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มาตรฐานดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตรของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
การศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนการจัดการศึกษาในลักษณะของการอบรมเลี้ยงดู
และการใหการศึกษาไปพรอมๆ กัน เด็กจะไดรับการพัฒนาทั้งดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และ
สติปญญา ตามวัย และความสามารถของแตละบุคคล โดยมีจุดมุงหมายซึ่งถือเปนมาตรฐาน ดังนี้
1. คุณลักษณะที่พึงประสงค
1.1 รางกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี
1.2 กล า มเนื้ อ ใหญ แ ละกล า มเนื้ อ เล็ ก แข็ ง แรง ใช ไ ด อ ย า งคล อ งแคล ว และ
ประสานสัมพันธกัน
1.3 มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข
1.4 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
1.5 ชื่นชมและแสดงออกทางศิ ลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออก
กําลังกาย
1.6 ชวยเหลือตนเองไดเหมาะสมกับวัย
1.7 รักธรรมชาติ สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม และความเปนไทย
1.8 อยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และปฏิบัติตนเปนสมาชิกที่ดีของสังคม
1.9 ใชภาษาสื่อสารไดเหมาะสมกับวัย
1.10 มีความสามารถในการคิด และการแกปญหาไดเหมาะสมกับวัย
1.11 มีจินตนาการและความคิดสรางสรรค
1.12 มีเจตคติที่ดีตอการเรียนรู และมีทักษะในการแสวงหาความรู
2. คุณลักษณะตามวัย
เปนความสามารถตามวัยหรือพัฒนาการตามธรรมชาติ เมื่อเด็กมีอายุถึงวัยนั้นๆ
ซึ่งคุณลักษณะตามวัยที่สําคัญของเด็ก มีดังนี้
2.1 พัฒนาการดานรางกาย
- อายุ 3 ป ไดแก กระโดดขึ้นลงอยูกับที่ได รับลูกบอลดวยมือและลําตัวได
เดินขึ้นบันไดสลับเทาได เขียนรูปวงกลมตามแบบได ใชกรรไกรมือเดียวได เปนตน
- อายุ 4 ป ไดแก กระโดดขาเดียวอยูกับที่ได รับลูกบอลไดดวยมือทั้งสอง
เดิ น ขึ้ น -ลงบั น ไดสลั บ เท า ได ตั ด กระดาษเป น เส น ตรงได เขี ย นรู ป สี่ เ หลี่ ย มตามแบบได
กระฉับกระเฉงไมชอบอยูเฉย เปนตน
- อายุ 5 ป ไดแก กระโดดขาเดียวไปขางหนาอยางตอเนื่องได รับลูก
บอลที่กระดอนขึ้นจากพื้นไดดวยมือทั้งสอง ขึ้น-ลงบันไดสลับเทาไดอยางคลองแคลว เขียนรูป
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สามเหลี่ ย มตามแบบได ตั ด กระดาษตามแนวเส น โค ง ที่ กํ า หนด ใช ก ล า มเนื้ อ เล็ ก ได ดี เช น
ติดกระดุม ผูกเชือกรองเทา ฯลฯ
2.2 พัฒนาการดานอารมณ และจิตใจ
- อายุ 3 ป ได แ ก แสดงอารมณ ต ามความรู สึ ก ชอบที่ จ ะทํ า ให ผู ใ หญ
พอใจและไดรับคําชม กลัวการพลัดพรากจากผูเลี้ยง เปนตน
- อายุ 4 ป ไดแก แสดงออกทางอารมณไดเหมาะสมกับบางสถานการณ
เริ่มรูจักชื่นชมความสามารถและผลงานของตนเอง และผูอื่น ชอบทาทายผูใหญ ตองการใหมี
คนฟง คนสนใจ เปนตน
- อายุ 5 ป ไดแก แสดงอารมณไดสอดคลองกับสถานการณอยางเหมาะสม
ชื่นชมความสามารถและผลงานของตนเอง และผูอื่น ยึดตนเองเปนศูนยกลางนอยลง เปนตน
2.3 พัฒนาการดานสังคม
- อายุ 3 ป ไดแก รับประทานอาหารไดดวยตนเอง ชอบเลนแบบคูขนาน
(เลนของชนิดเดียวกัน แตตางคนตางเลน) เลนสมมติได รูจักรอคอย เปนตน
- อายุ 4 ป ไดแก แตงตัวไดดวยตนเอง ไปหองสวมไดเอง เลนรวมกับ
คนอื่นได รอคอยตามลําดับกอน - หลัง แบงของใหคนอื่น เก็บของเลนเขาที่ได เปนตน
- อายุ 5 ป ไดแก ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไดดวยตนเอง เลนหรือทํางาน
โดยมีจุดมุงหมาย รวมกับผูอื่นได พบผูใหญรูจักไหว ทําความเคารพ รูจักขอบคุณเมื่อรับของจาก
ผูใหญ รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย เปนตน
2.4 พัฒนาการดานสติปญญา
- อายุ 3 ป ไดแก สํารวจสิ่งตางๆ ที่เหมือนกัน และตางกันได บอกชื่อ
ของตนเองได ขอความชวยเหลือเมื่อมีปญหา สนทนาโตตอบ/เลาเรื่องดวยประโยคสั้นๆ ได สนใจ
นิทานและเรื่องราวตางๆ รองเพลง ทองคํากลอน คําคลองจองตางๆ และแสดงทาเลียนแบบได
รูจักใชคําถาม “อะไร” สรางผลงานตามความคิดของตนเองอยางงายๆ เปนตน
- อายุ 4 ป ไดแก จําแนกสิ่งตางๆ ดวยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได บอกชื่อ
และนามสกุลของตนเองได พยายามแกปญหาดวยตนเองหลังจากไดรับคําชี้แนะ สนทนาโตตอบ/
เลาเรื่องเปนประโยคอยางตอเนื่อง สรางผลงานตามความคิดตนเอง โดยมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น
รูจักใชคําถาม “ทําไม” เปนตน
- อายุ 5 ป ไดแก บอกความแตกตางของกลิ่น สี เสียง รส รูปราง จัด
หมวดหมูสิ่งของได บอกชื่อ - สกุล อายุ ตนเองได พยายามหาวิธีแกปญหาดวยตนเอง สนทนา
โตตอบ - เลาเรื่องได สรางผลงานตามความคิดตนเอง โดยมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น เริ่มเขาใจสิ่งที่
เปนนามธรรม นับปากเปลาไดถึง 20 เปนตน
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3. การจัดประสบการณ
การจัดประสบการณสําหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 – 5 ป (ไมจัดเปนรายวิชาแตจัด
ในรูปของกิจกรรมบูรณาการผานการเลน) เพื่อใหเด็กเรียนรูจากประสบการณตรง เกิดความรู
ทัก ษะ คุ ณธรรม จริยธรรม รวมทั้ งเกิดการพัฒนาทั้งดานรางกาย อารมณ จิต ใจ สังคม และ
สติปญญา โดยมีหลักการ และแนวทางการจัดประสบการณ ดังนี้
3.1 หลักการจัดประสบการณ
3.1.1 จัดประสบการณการเลน และการเรียนรูเพื่อพัฒนาเด็กโดยองครวม
และอยางตอเนื่อง
3.1.2 เนนเด็กเปนสําคัญ สนองความตองการ ความสนใจ ความแตกตาง
ระหวางบุคคลและบริบทของสังคมที่เด็กอาศัยอยู
3.1.3 จัดใหเด็กไดรับการพัฒนาโดยใหความสําคัญทั้งกับกระบวนการและ
ผลผลิต
3.1.4 จัดการประเมินพัฒนาการใหเปนกระบวนการอยางตอเนื่อง และเปน
สวนหนึ่งของการจัดประสบการณ
3.1.5 ใหผูปกครองและชุมชน มีสวนรวมในการพัฒนาเด็ก
3.2 แนวทางการจัดประสบการณ
3.2.1 จัดประสบการณสอดคลองกับจิตวิทยาพัฒนาการ คือ เหมาะสมกับ
อายุ วุฒิภาวะ และระดับพัฒนาการ เพื่อใหเด็กทุกคนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
3.2.2 จัดประสบการณสอดคลองกับลักษณะการเรียนรูของเด็กวัยนี้ คือ
เด็กไดลงมือกระทํา เรียนรูผานประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได เคลื่อนไหว สํารวจ เลน สังเกต สืบคน
ทดลอง และคิดแกปญหาไดดวยตนเอง
3.2.3 จัดประสบการณในรูปแบบบูรณาการ คือ บูรณาการทั้งทักษะและ
สาระการเรียนรู
3.2.4 จัดประสบการณใหเด็กไดริเริ่มคิด วางแผน ตัดสินใจ ลงมือกระทํา
และนําเสนอความคิดโดยผูสอนเปนผูสนับสนุน อํานวยความสะดวก และเรียนรูรวมกับเด็ก
3.2.5 จัดประสบการณใ หเ ด็กมีปฎิสัมพันธกับ เด็กอื่นกับ ผูใ หญ ภายใต
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู บรรยากาศที่อบอุนมีความสุข และเรียนรูการทํากิจกรรมแบบ
รวมมือในลักษณะตางๆ กัน
3.2.6 จัดประสบการณใหเด็กมีปฏิสัมพันธกับสื่อและแหลงการเรียนรูที่
หลากหลาย และอยูในวิถีชีวิตของเด็ก
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3.2.7 จั ด ประสบการณ ที่ ส ง เสริ ม ลั ก ษณะนิ สั ย ที่ ดี และทั ก ษะการใช
ชีวิตประจําวัน ตลอดจนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมใหเปนสวนหนึ่งของการจัดประสบการณ
การเรียนรูอยางตอเนื่อง
3.2.8 จั ด ประสบการณ ทั้ ง ในลั ก ษณะที่ ว างแผนไว ล ว งหน า และแผนที่
เกิดขึ้นในสภาพจริง โดยไมไดคาดการณไว
3.2.9 ผู ป กครองและชุ ม ชนมี ส ว นร ว มในการจั ด ประสบการณ ทั้ ง การ
วางแผน สนับสนุน สื่อการสอน การเขารวมกิจกรรม และการประเมินพัฒนาการ
3.2.10 จัดทําสารนิทัศน ดวยการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการและการ
เรียนรูของเด็ก เปนรายบุคคล นํามาไตรตรอง และใชใหเปนประโยชนตอการพัฒนาเด็ก และการ
วิจัยในชั้นเรียน
4. การจัดกิจกรรมประจําวัน
กิจกรรมสําหรับเด็กอายุ 3 – 5 ป สามารถนํามาจัดเปนกิจกรรมประจําวันได
หลายรูปแบบ
ซึ่งเปนการชวยใหทั้งผูสอนและเด็กทราบวาแตละวันจะทํากิจกรรมอะไร เมื่อใด
และอยางไร การจัดกิจกรรมประจําวันมีหลักการจัดและขอบขายของกิจกรรมประจําวัน ดังนี้
4.1 หลักการจัดกิจกรรมประจําวัน
4.1.1 กําหนดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมแตละกิจกรรมใหเหมาะสมกับ
วัยของเด็กในแตละวัน
4.1.2 กิจกรรมที่ตองใชความคิด ทั้งในกลุมเล็กและกลุมใหญ ไมควรใช
เวลาตอเนื่องนานเกินกวา 20 นาที
4.1.3 กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเลนเสรี เชน การเลนตามมุม การเลน
กลางแจง ฯลฯ ใชเวลาประมาณ 40 - 60 นาที
4.1.4 กิ จ กรรมควรมี ค วามสมดุ ล ระหว า งกิ จ กรรมในห อ งและนอกห อ ง
กิจกรรมที่ใชกลามเนื้อใหญและกลามเนื้อเล็ก กิจกรรมที่เปนรายบุคคล กลุมยอยและกลุมใหญ
กิจกรรมที่เด็กเปนผูริเริ่มและผูสอนเปนผูริเริ่ม และกิจกรรมที่ใชกําลังและไมใชกําลังจัดใหครบทุก
ประเภท ทั้งนี้กิจกรรมที่ตองออกกําลังกายควรจัดสลับกับกิจกรรมที่ไมตองออกกําลังมากนัก เพื่อ
เด็กจะไดไมเหนื่อยเกินไป
4.2 ขอบขายของกิจกรรมประจําวัน
การเลือกกิจกรรมที่จะนํามาจัดในแตละวัน มีความครอบคลุมสิ่งตอไปนี้
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4.2.1 การพัฒนากลามเนื้อใหญ เพื่อใหเด็กไดพัฒนาความแข็งแรงของ
กลามเนื้อใหญ การเคลื่อนไหว และความคลองแคลวในการใชอวัยวะตางๆ จึงควรจัดกิจกรรม
โดยใหเด็กไดเลนอิสระกลางแจง เลนเครื่องเลนสนาม เคลื่อนไหวรางกายตามจังหวะดนตรี
4.2.2 การพั ฒนากล ามเนื้อเล็ก เพื่อใหเ ด็ กไดพัฒนาความแข็งแรงของ
กลามเนื้อเล็ก การประสานสัมพันธระหวางมือและตา จึงควรจัดกิจกรรมโดยใหเด็กไดเลนเครื่อง
เลนสัมผัส เลนเกม ตอภาพ ฝกชวยเหลือตนเองในการแตงกาย หยิบจับชอนสอม ใชอุปกรณ
ศิลปะ เชน สีเทียน กรรไกร พูกัน ดินเหนียว ฯลฯ
4.2.3 การพัฒนาอารมณ จิตใจ และปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหเด็ก
มีความรูสึกที่ดีตอตนเองและผูอื่น มีความเชื่อมั่น กลาแสดงออก มีวินัยในตนเอง รับผิดชอบ ซื่อสัตย
ประหยัด เมตตากรุณา เอื้อเฟอ แบงปน มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่
นับถือ จึงควรจัดกิจกรรมตางๆ ผานการเลนใหเด็กไดมีโอกาสตัดสินใจเลือก ไดรับการตอบสนอง
ตามความตองการ ไดฝกปฏิบัติโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ตลอดเวลาที่โอกาสเอื้ออํานวย
4.2.4 การพัฒนาสังคมนิสัย เพื่อใหเด็กมีลักษณะนิสัยที่ดี แสดงออกอยาง
เหมาะสม และอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ชวยเหลือตนเองในการทํากิจวัตรประจําวัน มี
นิสัยรักการทํางาน รูจักระมัดระวังความปลอดภัยของตนเองและผูอื่น จึงควรจัดใหเด็กไดปฏิบัติ
กิจวัตรประจําวันอยางสม่ําเสมอ เชน รับประทานอาหาร พักผอนนอนหลับ ขับถาย ทําความ
สะอาดรางกาย เลนและทํางานรวมกับผูอื่น ปฏิบัติตามกฎกติกาขอตกลงของสวนรวม เก็บของ
เขาที่เมื่อเลนหรือทํางานเสร็จ ฯลฯ
4.2.5 การพัฒนาการคิด เพื่อใหเด็กไดพัฒนาความคิดรวบยอด สังเกต
จําแนก เปรียบเทียบ จัดหมวดหมู เรียงลําดับเหตุการณ แกปญหา จึงควรจัดกิจกรรมใหเด็กได
สนทนาอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เชิญวิทยากรมาพูดคุยกับเด็ก คนควาจากแหลง ขอมูล
ตางๆ ทดลอง ศึกษานอกสถานที่ประกอบอาหาร หรือจัดใหเด็กไดเลนเกมการศึกษาที่เหมาะสม
กับวัยอยางหลากหลาย ฝกการแกปญหาในชีวิตประจําวันและในการทํากิจกรรมทั้งที่เปนกลุม ยอย
กลุมใหญ หรือรายบุคคล
4.2.6 การพัฒนาภาษา เพื่ อใหเ ด็กไดมีโอกาสใชภาษาสื่อสารถายทอด
ความรูสึก ความนึกคิด ความรูความเขาใจในสิ่งตางๆ ที่เด็กมีประสบการณ จึงควรจัดกิจกรรม
ทางภาษาใหมีความหลากหลายในสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู มุงปลูกฝงใหเด็กรักการอาน
และบุ ค ลากรที่ แ วดล อ มต อ งเป น แบบอย า งที่ ดี ใ นการใช ภ าษา ทั้ ง นี้ ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง หลั ก การจั ด
กิจกรรมทางภาษาที่เหมาะสมกับเด็กเปนสําคัญ
4.2.7 การสงเสริมจินตนาการและความคิดสรางสรรค เพื่อใหเด็กไดพัฒนา
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ไดถายทอดอารมณความรูสึกและเห็นความสวยงามของสิ่งตางๆ รอบตัว
โดยใชกิจกรรมศิลปะและดนตรีเปนสื่อ ใชการเคลื่อนไหวและจังหวะตามจินตนาการ ใหประดิษฐ
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สิ่งตางๆ อยางอิสระตามความคิดริเริ่มสรางสรรคข องเด็ก เลนบทบาทสมมติในมุมเลนตางๆ
เลนน้ํา เลนทราย เลนกอสรางสิ่งตางๆ เชน แทงไม รูปทรงตางๆ ฯลฯ
5. โภชนาการสําหรับเด็ก
เพื่อใหเด็กไดรับอาหารที่มีประโยชนตอรางกาย สงผลตอการเจริญเติบโตของ
เด็กตามพัฒนาการ ควรสงเสริมใหเด็กไดรับสารอาหารครบ 5 หมู ไดแก
หมูอาหาร
หมูที่ 1 เนื้อสัตว

หมูที่ 2 ขาว แปง

หมูที่ 3 ผักใบเขียว
เหลือง

หมูที่ 4 ผลไมตางๆ

หมูที่ 5 ไขมันจาก
สัตว และพืช

อาหาร

ประโยชน

ไดแก เนื้อสัตวตางๆ เชน หมู วัว
เปด ไก กุง ปลา เครื่องใน เชน ตับ
ปอด หัวใจ ไขตา งๆ ถั่วเมล็ดแหง
ตางๆ เชน ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่ว
ลิสง และอาหารที่ทําจากถั่ว นม
และผลิตภัณฑจากนม
ไดแก ขาวตางๆ เชน ขาวเจา
ขาวเหนียว แปงตางๆ เชนแปงขาว
เจา แปงมันสําปะหลังและอาหารที่
ทําจากแปง เชนกวยเตี๋ยว บะหมี่
ขนมจีน ขนมปง หัวเผือก มันตางๆ
ไดแก ผักใบเขียวเหลืองและผักเปน
หัวตางๆ เชน ผักบุง คะนา ตําลึง
ฟกทอง กระหล่ําปลี มะเขือตางๆ

ชวยเสริมสรางและซอมแซมรางกายสวนที่
สึกหรอ เครื่องในชวยสรางและบํารุงโลหิต
นมชวยสรางกระดูกและฟน เนื้อสัตว
ประเภทอาหารทะเลชวยปองกันโรคคอพอก
เด็กอยูในวัยเจริญเติบโตตองการอาหารหมู
นี้มาก
ใหกําลังงานและความอบอุนแกรางกาย ทํา
ใหมีแรงเคลื่อนไหว ทํางานได

ไดแก ผลไมสดตางๆ เชน
มะละกอ กลวย สม มะมวง ฝรั่ง
สับปะรด
ไดแก ไขมันจากสัตว เชน มันหมู
มันไก ไขมันจากพืช เชน น้ํามันถั่ว
น้ํามันงา กะทิ

ชวยบํารุงสุขภาพ และปองกันโรคตางๆชวย
ใหรางกายสดชื่น บํารุงสุขภาพของผิวหนัง
นัยนตา เหงือก และฟน
อาหารหมูนี้ใหพลังงานสูงและใหความ
อบอุนแกรางกาย ทําใหมีกําลังเคลื่อนไหว
ทํางานได เปนตัวชวยละลายวิตามินหลาย
ชนิดเพื่อการดูดซึมและนําไปใชประโยชน

บํารุงสุขภาพทั่วไปใหแข็งแรง บํารุงสุขภาพ
ของผิวหนัง นัยนตา เหงือกและฟน สราง
และบํารุงโลหิต ชวยใหรางกายใชประโยชน
จากอาหารอื่นไดเต็มที่ และมีเสนใยเปนกาก
ชวยใหการขับถายสะดวก

หมายเหตุ เด็กปฐมวัยควรไดดื่มน้ําสะอาดใหเพียงพอทุก 45 นาที เพื่อใหสมองสามารถเรียนรู
ไดเต็มศักยภาพ
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มาตรฐานดานการมีสวนรวม และสนับสนุนจากชุมชน
ของศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กตนแบบ
แนวทางการดําเนินงานดานมาตรฐานการมีสวนรวม และสนับสนุนจากชุมชนของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบ ควรดําเนินการตามแนวทางตางๆ ดังนี้
1. จัดใหมีการประชุมชี้แจงใหชุมชนทราบ ชี้นําใหเห็นประโยชนและความจําเปน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบ ซึ่งมุงเนนการพัฒนาเตรียมความพรอมของเด็ก และชักชวนให
ชุมชนมีสวนรวมบริหารและชวยเหลือในระหวางดําเนินการ
2. จั ด กิ จ กรรมประชาสั ม พั น ธ ใ ห ชุ ม ชนทราบเกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานของศู น ย
พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ต นแบบเป น ระยะๆ เพื่ อ กระชั บ ความสัม พั น ธ ร ะหว า งศู นย ฯ กั บ ชุม ชนอย า ง
ตอเนื่อง การใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เชน ศิลปะพื้นบาน รวมจัด
กิจกรรมนันทนาการ ภูมิปญญาทองถิ่น ฯลฯ ซึ่งจะนําไปสูความเขาใจและความผูกพันที่ดีตอกัน
ระหวางศูนยฯ และชุมชน
3. มีการประสานงานและประชาสัมพันธการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็น
ตนแบบใหประชาชน และหนวยงานตางๆ รับทราบ เพื่อที่จะมีผูเขามาชวยเหลือดานตางๆ ได
โดยการประชาสัมพันธอาจทําไดหลายรูปแบบ เชน จัดทําเอกสาร คูมือแผนพับ การออกไปเยี่ยม
บานเด็ก ฯลฯ
4. มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็น การใหขอมูลขาวสารดานการมี
สวนรวมของชุมชน สถาบันตางๆ ของชุมชน เชน สถาบันทางศาสนา สถาบันครอบครัว เปนตน
5. จั ด ให มี ก องทุ น ส ง เสริ ม การดํ า เนิ น งานของศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ต น แบบของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเปนการระดมทรัพยากรที่มีอยูในชุมชน เพื่อมาสนับสนุนการ
ดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งอาจขอรับการอุดหนุนจากงบประมาณตางๆ ของหนวยงาน
ดังนี้
(5.1) การสมทบหรือการอุดหนุนงบประมาณกองทุนจากองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
(5.2) การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐบาล
(5.3) การสนับสนุนงบประมาณจากหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองคการ
ภาครัฐอื่น
(5.4) การสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน องคกรการกุศล มูลนิธิ หรือมีผู
อุทิศให
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6. จัดอบรมใหความรูแกประชาชนในทองถิ่นและชุมชน เกี่ยวกับการดําเนินงาน
ทิศทาง และแนวทางการปฏิบัติงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบ ซึ่งจะกอใหเกิดความรวมมือ
และการสนับสนุนจากชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูปกครองของเด็กเล็กที่จะเขามามีบทบาท และมี
สวนรวมสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบ
7. จั ด ให มี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งาน ของศู น ย พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
ตนแบบ ในลักษณะไตรภาคี 3 ฝาย จากภาคสวนตางๆ คือ ภาคประชาชน หรือผูแทนชุมชนใน
ทองถิ่น หนวยงานผูทรงคุณวุฒิดานวิชาการ และผูแทนจากหนวยงานภาครัฐ หรือองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ซึ่งกํากับดูแลการบริหารงานเชิงนโยบายของศูนยฯ
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ภาคผนวก

30

31
ใบแทรก เพิ่ม และแกไขขอความ
หนา
27

บรรทัดที่
นับจากบน
ลงลาง
2
4
6
9
13
19

28

2
4
5
7

32
34
35

36
37

21
4
4
7
8
9
21
2
5

42

25
11

44

9

ของเดิม
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบ
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบ
พัฒนาเด็กเล็ก ตนแบบเปนระยะๆ
3. มีการประสานงานและประชาสัมพันธการดําเนินงาน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็นตนแบบใหประชาชน
5. จัดใหมีกองทุนสงเสริมการดําเนินงานของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กตนแบบของ
ทิศทาง และแนวทางการปฏิบัติงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตนแบบ
สวนรวมสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตนแบบ
7. จัดใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบ
สวนทองถิ่น ซึ่งกํากับดูแลการบริหารงานเชิงนโยบาย
ของศูนยฯ
3. วิทยากรและกิจกรรมตามหลักสูตร
วัย 0 – 6 ป
* งบประมาณ 420,000 บาท
7.3 คาจางผูดูแลเด็ก 2 คนๆ ละ 7,000 บาท/เดือน
7.4 คาใชจา ยในการฝกอบรมผูดูแลเด็ก (15 วัน) ประมาณ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกกระจายอํานาจ
ระหวาง 3 – 5 ป มีฐานะเทียบเทาสถานศึกษา
ภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไมนอยกวา 6 เดือน
และเปนเลขานุการในคณะกรรมการการบริหารศูนยฯ
มีฐานะเทียบเทาผูอํานวยการโรงเรียน
7.1 รับผิดชอบดูแลบุคลกรและการดําเนิน
1.1 เด็กที่สมัตรตองมีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไมนอยกวา 6 เดือน
เพิ่มเติม

แกเปน
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาเด็กเล็กเปนระยะๆ
3. มีการประสานงานและประชาสัมพันธการดําเนินงานของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบใหประชาชน
5. จัดใหมีกองทุนสงเสริมการดําเนินงานของศูนยพัฒนา
เด็กเล็กของ
ทิศทาง และแนวทางการปฏิบัติงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สวนรวมสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
7. จัดใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
สวนทองถิ่น
3. วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร
วัย 0 – 5 ป
* งบประมาณ 450,000 บาท
7.3 คาจางผูดูแลเด็ก 2 คนๆ ละ 4,880 บาท/เดือน
7.4 คาใชจายในการฝกอบรมผูดูแลเด็ก (15 วัน) โดยประมาณ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ระหวาง 3 – 5 ป
ภูมิลําเนาหรืออาศัยอยูในเขต(ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
และเปนเลขานุการในคณะกรรมการการบริหารศูนยฯ
7.1 รับผิดชอบดูแลบุคลากรและการดําเนิน
1.1 เด็กที่สมัครตองมีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
12. กรณีเด็กที่สมัครมีคุณสมบัติไมตรงตามประกาศขอ 1.1
และ 1.2 เปนอํานาจของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการพิจารณายกเวนตามความเห็นของคณะกรรมการ
บริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
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(ตัวอยางการจัดทําแผน)
แผนพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก........................................................................
ความเปนมา...........................................................................................................
ปรัชญา......................................................................................................................................
วิสัยทัศน....................................................................................................................................
เปาหมาย...................................................................................................................................
พันธกิจ 1.1
1.2
ฯลฯ
ลําดับ

แผนงาน

1.

บุคลากรและ
การบริหารจัดการ
1.1
1.2
ฯลฯ
อาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอม
2.1
2.2
ฯลฯ
วิทยากรและกิจกรรม
ตามหลักสูตร
3.1
3.2
ฯลฯ
การมีสวนรวมและการ
สนับสนุนจากชุมชน
4.1
4.2
ฯลฯ
งานธุรการการเงินและ
พัสดุ
5.1
5.2
ฯลฯ

2.

3.

4.

5.

เปาหมาย

งบประมาณ

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

ผูรับผิดชอบ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

33
แบบสํารวจความตองการของชุมชนในการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(ประชาชน)
1. ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ...........................นามสกุล..................................
อายุ...................ป อยูบานเลขที่ ............. หมูที่ .............ตําบล ..................อําเภอ......................
จังหวัด...................................อาชีพ........................................อยูในเขตการปกครองสวนทองถิน่
(อบจ./เทศบาล/อบต.)..............................................................
2. ปจจุบัน (ณ วันสํารวจ) 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 ถามีการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ทานมีความประสงคจะสงบุตร/เด็กใน
ความอุปการะ เขาเรียน หรือไม
............สงเขาเรียน
...............ไมสงเขาเรียน
3. ทานตองการใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหบริการบุตร/เด็กในความอุปการะในเรื่อง
ใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
.............อาหารกลางวัน ................อาหารเสริม (นม)
.............อาหารวาง
................รถ รับ-สง
.............เครื่องนอน
................อุปกรณการเรียน
.............อื่นๆ (ระบุ) ......................................................
4. ทานสามารถใหความรวมมือกับศูนย ฯ ในดานใดบาง
............. ชวยเหลือดานแรงงาน
............ รวมเปนกรรมการ
............ สนับสนุนดานการเงิน และอุปกรณ
............ อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................
(ลงชื่อ)....................................................................................
(นาย/นาง/นางสาว.........................................................)
วันที่ .................เดือน............................พ.ศ. ...............
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(ตัวอยาง)
(ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
โครงการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ..................................................

1. หลักการและเหตุผล
วัย 0 – 6 ป เปนชวงอายุที่มีความสําคัญที่สุดในชีวิตมนุษย เพราะเปนระยะที่
รางกายมีอัตราการพัฒนาสูงมากโดยเฉพาะทางสมอง ถาเด็กไดรับการพัฒนาเลี้ยงดูที่ดี ถูกตอง
ตามหลักจิตวิทยาและหลักวิชาการอื่นๆ เด็กก็จะพัฒนาไดเต็มศักยภาพ และสามารถเจริญเติบโต
เปนพลเมืองที่มีคุณภาพเปนกําลังในการพัฒนาประเทศชาติตอไป.... (ชื่อองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น)........ ในฐานะหนวยการปกครองทองถิ่นที่รับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย จึงไดจัดทําโครงการจัดตั้งศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขึ้น
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อกระจายบริการการพัฒนาเด็กเล็กไปสูชุมชนอยางทั่วถึง
2. เพื่อใหเด็กในเขต (ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น) ไดรับการพัฒนาอยาง
เหมาะสมตามวัยเทาเทียมเสมอภาคกัน
3. เพื่อเตรียมความพรอมใหเด็กสามารถเขารับการศึกษาระดับประถมศึกษาได
อยางมีคุณภาพ
3. เปาหมาย
จัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก............................................จํานวน ..........................แหง
ณ .......................................................................
4. วิธีดําเนินการ
(ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
1. ........................................เตรี
ยมสถานที่ตั้งศูนยพัฒนา
(ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
2. ........................................สนั
บ สนุน งบประมาณจัด ซื้ ออุ ป กรณ ก ารเรีย นการ
สอนและครุภัณฑ ตลอดจนงบประมาณอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และคาจางบุคลากรใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น) ดอบรมหรือสงผูดูแลเด็กเขารับการอบรม
3. ........................................จั
5. ระยะเวลาดําเนินการ
...............................................................................
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6. สถานที่ดําเนินการ
...............................................................................
7. งบประมาณ
* งบประมาณ 420,000 บาท (ประมาณการสําหรับเด็กเล็ก 40 คน) จําแนกเปน
7.1 คาวัสดุอุปกรณ เครื่องเลน และสื่อการเรียนการสอน
7.2 คาอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม)
7.3 คาจางผูดูแลเด็ก 2 คน ๆ ละ 7,000 บาท/เดือน
7.4 คาใชจายในการฝกอบรมผูดูแลเด็ก (15 วัน) ประมาณ
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. เด็กเล็กในชุมชนไดรับการพัฒนาอยางถั่วถึง ถูกตองเหมาะสม ทั้งดานรางกาย
โภชนาการ สังคม สติปญญา อารมณ
2. เด็กเล็กไดรับการเตรียมความพรอมทางการศึกษาในระดับปฐมศึกษาอยางมี
คุณภาพ
(ลงชื่อ)
ผูเสนอ โครงการ
(...............................................)
ความเห็นชอบ
.................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)

ผูเห็นชอบ โครงการ

(...............................................)
ปลัด................................................
ความเห็นชอบ
.................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)

ผูอนุมัติ โครงการ

(...............................................)
นายก.................................................
หมายเหตุ

* วงเงินงบประมาณสามารถปรับไดตามความเหมาะสม
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(ตัวอยาง)
ครุฑ
ระเบียบ/ขอบังคับ.... (ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น....)
วาดวยการดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ.............
โดยที่เปนการสมควรและใหสอดคลองกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 ประกอบกับแนวนโยบายของคณะผูบริหาร.... (ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น)....
ในการสนับสนุนสงเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัย
อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 53 แหง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2517 และ ม.16 (9) แหง พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการก
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จึงวางระเบียบ/ขอบังคับ วาดวยการ
ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบ/ขอบังคับเรียกวา ระเบียบ/ขอบังคับ......... (ชื่อองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น)................วาดวยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ ........................
ขอ 2 ระเบียบ/ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ให นายก...........................เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจ
ตีความวินิจฉัยปญหา กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามระเบียบนี้
หมวด 1
ขอความทั่วไป
ขอ 4

ในระเบียบนี้
“ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก” หมายถึง สถานที่ดูแลและใหการศึกษาเด็กอายุ
ระหวาง 3 - 5 ป มีฐานะเทียบเทาสถานศึกษา
“ชุมชน” หมายถึง ชุมชนในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
“คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก” หมายถึง คณะบุคคลที่ไดรับ
การคัดเลือกจากชุมชนแลวนําเสนอองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตงตั้งโดยใหมีจํานวนตามความ
เหมาะสม
“ผูดูแลเด็ก” หมายถึง ผูทําหนาที่ดูแล เตรียมความพรอมพัฒนาเด็กแบบ
องครวม ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูจางหรือแตงตั้ง
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“เด็กเล็ก” หมายถึง เด็กวัยกอนประถมศึกษาอายุระหวาง 3 - 5 ป ที่มี
ภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมนอยกวา 6 เดือน
“หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก” หมายถึง บุคคลที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจางหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเพื่อทําหนาที่รับผิดชอบดูแลบุคลากรและการดําเนินงาน
ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และเปนเลขานุการในคณะกรรมการบริหารศูนยฯ มีฐานะเทียบเทา
ผูอํานวยการโรงเรียน
หมวด 2
บุคลากร
ขอ 5

ใหมีบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดังตอไปนี้
5.1 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
5.2 ผูดูแลเด็ก
5.3 ผูประกอบอาหาร
5.4 ผูทําความสะอาด
5.5 บุคลากรอื่นๆ ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขอ 6 คณะกรรมการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีหนาที่
6.1 กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
6.2 สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กเล็กทุกคน ไดรับการเตรียมพรอมอยางมี
คุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน
6.3 สงเสริมใหมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
6.4 เสนอแนวทางและมี ส ว นร ว มในการบริ ห ารจั ด การด า นวิ ช าการ
งบประมาณ การบริหารและการบริหารทั่วไปของศูนยฯ
6.5 เสริมสรางความสัมพันธระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กกับชุมชน และ
เครือขาย
ขอ 7 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีหนาที่
7.1 รับผิดชอบดูแลบุคลกรและการดําเนินงานภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ใหเปนไปตามนโยบายและแผนงานอยางถูกตองตามหลักวิชาการ
7.2 ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวของ และตามที่ไดรับมอบหมาย
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ขอ 8

ผูดูแลเด็ก มีหนาที่
8.1 จัดกิจกรรมเพื่อดูแล เตรียมความพรอมและพัฒนาเด็กแบบองครวม
8.2 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณสําหรับการจัดกิจกรรมประจําวัน
8.3 จัดบรรยากาศภายในหองเรียนใหเหมาะสมกับเด็กเล็ก
8.4 ศึกษาคนควาหาความรู เพื่อพัฒนาตนเองและปรับปรุงศูนยพัฒนา

เด็กเล็กใหมีคุณภาพ
ขอ 9 ผูประกอบอาหาร มีหนาที่ ประกอบอาหารใหถูกลักษณะ ถูกอนามัยตาม
โภชนาการสําหรับ
เด็กปฐมวัย รวมทั้งการจัดสถานที่เตรียมและปรุงอาหาร จัดเครื่องสุขภัณฑเครื่องครัว สะอาดเปน
ระเบียบเรียบรอย และมีการจัดการขยะถูกสุขลักษณะ และบริการอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
ขอ 10 ผูทําความสะอาด มีหนาที่ ในการทําความสะอาด ดูแลรักษาความเปน
ระเบียบเรียบรอยตลอดจนความปลอดภัยของอาคารสถานที่
ขอ 11 บุคลากรอื่น ๆ ตามความจําเปนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
หมวด 3
การบริหารและการจัดการ
ขอ 12 การบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประกอบดวยลักษณะงาน 5 ประเภท ดังนี้
1. งานดานบุคลากร และการบริหารจัดการ
2. งานดานอาคารสถานที่ และสิ่งแวดลอม
3. งานดานวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร
4. งานดานการมีสวนรวม และการสนับสนุนของชุมชน
5. งานดานธุรการ การเงินและพัสดุ
ใหหัวหนาศูนยฯ พิจารณาใหมีผูรับผิดชอบโดยแบงงานและมอบหมายงานตาม
ความสามารถ โดยคํานึงถึงความพรอมของบุคลากร ลักษณะปริมาณงานที่สอดคลองกัน โดยมุง
ใหเกิดคุณภาพและประสิทธิภาพ
ขอ 13 การจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก แบงออกเปน 3
ระดับ คือ
1. สําหรับเด็กอายุ 3 ป
2. สําหรับเด็กอายุ 4 ป
3. สําหรับเด็กอายุ 5 ป
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ขอ 14 การกําหนดจํานวนผูดูแลเด็กใหเปนไปตามสัดสวน 1:20 หากมีเศษตั้งแต
10 คนขึ้นไป ใหเพิ่มผูดูแลเด็กอีก 1 คน และกําหนดชั้นเรียนหองละไมเกิน 20 คน
ขอ 15 การจัดกิจกรรมเพื่อดูแล เตรียมความพรอม และพัฒนาเด็กแบบองครวม
ใหยึดแนวการจัดประสบการณตามมาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยคํานึงถึง
ความพรอมและความตองการของทองถิ่น
ขอ 16 การกําหนดเวลาบริการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตลอดจนการแตงกายของ
บุคลากรและเด็กเล็กใหอยูในดุลยพินิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
หมวด 4
การเงิน
ขอ 17 รายรับและรายจาย ตลอดจนวิธีการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงินของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหถือปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
โดยอนุโลม ประกอบดวย
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบํารุงการศึกษาของหนวยงาน
ตนสังกัด
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินทุนหมุนเวียนเกี่ยวกับโภชนาการ
และอาหารกลางวันของหนวยงานตนสังกัด
- พระราชบัญญัติกองทุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
พ.ศ.2535
- ระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ขอ 18 การจัดหาวัสดุครุภัณฑของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหนําระเบียบวาดวยการ
พัสดุของหนวยงานการปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ มาใชโดยอนุโลม
ขอ 19 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตองรายงานการรับเงิน การเบิกจาย และเงิน
คงเหลือของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ให....... (ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น).............ทราบทุกเดือน
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หมวด 5
การยุบเลิกหรือรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขอ 20 การยุบเลิกหรือรวมศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหเปนอํานาจขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยความเห็นของสภาทองถิ่น
ขอ 21 บรรดาทรัพยสินตางๆ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ยุบเลิกใหตกเปนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น นั้น

ประกาศ ณ วันที่

เดือน

(....................................................)
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น

พ.ศ.
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(ตัวอยาง)
ครุฑ
(ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
ประกาศ........................................................
(ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
เรื่องการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก.....................................................
การพัฒนาการในชวงปฐมวัยเปนพื้นฐานของการพัฒนาการ ซึ่งจะสงผลกระทบในวัย
ตอๆ ไปของมนุษย ทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ และสังคม การพัฒนาในชวงปฐมวัย
จึงตองไดรับการเอาใจใสใหเด็กไดรับการพัฒนาอยางถูกวิธี และมีคุณภาพ เพื่อใหเปนทรัพยากรที่
มีคุณคา องคกรปกครองสวนทองถิ่นในฐานะหนวยงานการปกครองที่มีหนาที่รับผิดชอบการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และการจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนในพื้นที่จึงตองรับผิดชอบการ
จัดบริการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อจัดการศึกษาปฐมวัยใหเด็กไดรับการพัฒนาเตรียมความพรอม
อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
อาศัยอํานาจตามมาตรา 289 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช
2540 มาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และมาตรา 16 แหง
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พุทธศักราช 2542 เทศบาล/อบต. ....................................... จึงไดจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กขึ้น
ณ ..................................... โดยมีวัตถุประสงค การจัดการดังนี้
1. เพื่อกระจายโอกาสการรับบริการพัฒนาความพรอมใหแกเด็กทุกคนในพื้นที่
อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
2. เพื่อใหเ ด็กไดรับการเตรียมความพรอมอยางถูกตองและเหมาะสมกับวัยให
สามารถศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นตอไปไดอยางมีประสิทธิผล
3. เปนการแบงเบาภาระการดูแลเด็กใหพอแม ผูปกครองสามารถประกอบอาชีพ
ไดอยางผาสุกหมดความกังวลในบุตรหลาน
จึงประกาศใหทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ .............เดือน.........................พ.ศ......................
(........................................................)
ตําแหนงผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
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(ตัวอยาง)
ครุฑ
(ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
ประกาศ.........................................................
(ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพือ่ เขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก……………………………………..
ประจําปการศึกษา..................
-------------------------------------ดวยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก...............................จะเปดรับสมัครเด็กเล็ก โดยทําการ
คัดเลือกใหเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประจําปการศึกษา.....................ดังรายละเอียดตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขในการรับสมัคร ดังตอไปนี้
1. คุณสมบัติของผูสมัคร
1.1 เด็กที่สมัตรตองมีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมนอย
กวา 6 เดือน
1.2 เด็กที่สมัครตองมีอายุครบ 3 ปบริบูรณ นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม
พ.ศ ........... (เด็กเกิดระหวางวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. .......ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. .........)
1.3 เด็กที่สมัครตองเปนเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือ
โรคอื่นๆ ที่จะทําใหเปนอุปสรรคตอการเรียน
2. จํานวนเด็กที่จะรับสมัคร......................คน
3. หลักฐานและเอกสารที่จะตองนํามาในวันสมัคร
3.1 ใบสมัครของศูนยพัฒนาเด็กฯ ที่กรอกขอความสมบูรณแลว
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
(สถานที่ตั้ง)
4.1 ใบสมัคร ติดตอขอรับไดที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก.........................................
ตั้งแตวันที่.....................................ถึงวันที่....................................ในวัน เวลาราชการ
4.2 กําหนดการรับสมัคร และสัมภาษณ วันที่........................เวลา..............น.
ณ.....................................................
5. วันจับฉลาก (ถามี)
กําหนดการจับฉลากในวันที่.....................เวลา.............น. ณ..........................
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6. วันมอบตัว
ผูที่ไดรับเขาเรียน ใหมอบตัวในวันที่ ................................ เวลา.................. น.
ณ...................................................................
7. กําหนดการเปด – ปดภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1 เปดเรียน.................................................................................
ปดเรียน..................................................................................
ภาคเรียนที่ 2 เปดเรียน.................................................................................
ปดเรียน..................................................................................
กําหนดเวลาเรียน
- เปดเรียนวันจันทร - วันศุกร
- เวลาเขาเรียน 08.00 น. - เวลาเลิกเรียน 15.00 น.
8. อุปกรณการเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จัดหาใหตลอดปการศึกษา
9. เครื่องใชสําหรับเด็ก
9.1 เครื่องใชสวนตัว เชน แปรงสีฟน แกวน้ํา สบู หวี แปง ผูปกครองเตรียมมา
ใหเด็ก ตั้งแตวันเปดเรียนวันแรก
9.2 เครื่องใชงานอื่นๆประกอบดวย ผาปูที่นอน หมอน ปลอกหมอน ผาขนหนู
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 ตองแสดงบัตรซึ่งทางศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กออกใหสําหรับรับตัวนักเรียน แกเจาหนาที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุกครั้ง มิฉะนั้นจะไมอนุญาตให
รับนักเรียนออกจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด
11.2 การมารับและสงนักเรียน ผูปกครองจะตองไมนําเด็กมาสงใหเจาหนาที่
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กอนเวลา 07.30 น. ใหรับกลับเวลา 15.00 น. และไมชากวา 17.00 น. ทั้งนี้
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไมประสงคใหเด็กอยูในศูนยฯ โดยไมมีผูดูแล เวนแตมีความจําเปน ซึ่งตองขอ
อนุญาตตอหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในแตละครั้ง
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11.3 ในกรณีที่เด็กหยุดเรียนดวยประการใดก็ตาม ผูปกครองจะตองแจงให
ทางศูนยพัฒนาเด็กเล็กทราบเปนลายลักษณอักษรหรือทางโทรศัพท
11.4 หามนักเรียนนําเครื่องมือเครื่องใชที่อาจเกิดอันตรายมาที่ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กโดยเด็ดขาด
11.5 หามนักเรียนสวมหรือนําเครื่องประดับ ของเลนที่มีราคาแพงมาที่ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กหากฝาฝนและเกิดการสูญหาย ทางศูนยพัฒนาเด็กเล็กจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
11.6 หากผูปกครองมีปญหาใดๆ เกี่ยวกับนักเรียนโปรดติดตอกับเจาหนาที่
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยตรง ถามีการนัดหมายลวงหนาก็จะทําใหสะดวกยิ่งขึ้น

ประกาศ

ณ วันที่.......................................................
(...................................................)
(ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
ตําแหนง......................................................
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ตัวอยางใบสมัคร
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาล/อบต. .............................................................
เขียนที่ สํานักงานเทศบาล/อบต...................................
วันที่..................เดือน....................พ.ศ.......................
ขอมูลเด็ก
1. เด็กชื่อ – นามสกุล............................................................เชื้อชาติ..............................สัญชาติ.................
2. เกิดวันที่.............เดือน................................พ.ศ. ..................อายุ....................ป....................เดือน
(นับตั้งแตวันที่ 16 พฤษภาคม 25.................) โรคประจําตัว................................................................
4. ที่อยูตามสําเนาทะเบียนบาน บานเลขที่.....................ถนน........................................................................
ตําบล.........................................อําเภอ.....................................จังหวัด....................................................
5. ที่อยูอาศัยจริงในปจจุบัน บานเลขที่.................ถนน...................ตําบล.......................อําเภอ.....................
จังหวัด.................................................. โทร. (ถามี) ............... ......... ......... ......... ......... .....................
บิดาชื่อ........................................................... อาชีพ...............................................................................
มารดาชื่อ.........................................................อาชีพ...............................................................................
มีพี่นองรวมบิดา – มารดาเดียวกัน จํานวน........................คน เปนบุตรลําดับที่...........................
ขอมูลบิดามารดาหรือผูดูแลอุปการะ
1. ปจจุบันเด็กอยูในความดูแลอุปการะ/รับผิดชอบของ
1.1.............................บิดา .................มารดา
..................ทั้งบิดา – มารดารวมกัน
1.2.............................ญาติ (โปรดระบุความเกี่ยวของ)............................................................................
1.3.............................อื่น ๆ (โปรดระบุ)...................................................................................................
2. อาชีพบิดามารดา หรือผูดูแลอุปการะ........................................................................................................
3. ผูดูแลอุปการะเด็กตามขอ 1. มีรายไดในครอบครัวตอเดือน................................................................บาท.
4. ผูนําเด็กมาสมัครชื่อ......................................................เกี่ยวของเปน..........................................ของเด็ก.
5. ผูที่จะรับสงเด็ก (นาย/นาง/นางสาว).............................................นามสกุล................................................
โดยเกี่ยวของเปน...........................................เบอรโทรศัพทติดตอ...........................................................
คํารับรอง
1. ขาพเจาขอรับรองวาไดอานประกาศรับสมัครของเทศบาล/อบต.เขาใจแลว เด็กที่นํามาสมัครมีคุณสมบัติ
ครบถวนถูกตองตรงตามประกาศ และหลักฐานที่ใชสมัคร เปนหลักฐานที่ถูกตองจริง
2. ขาพเจามีสิทธิถูกตองในการจะใหเด็กสมัครเขารับการศึกษาเลี้ยงดูในศูนยพัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล/
อบต. .................................................................................................................
3. ขาพเจายินดีปฏิบัติตามระเบียบ ขอกําหนดของเทศบาล/อบต....................................และยินดีปฏิบัติตาม
คําแนะนําเกี่ยวกับการพัฒนาความพรอมตามที่ศูนยพัฒนาเด็กกําหนด
ลงชื่อผูนําเด็กมาสมัคร.............................................
(............................................)
วันที่........เดือน...........พ.ศ............
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(ตัวอยาง)
ใบมอบตัว
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก.....................................................
(เทศบาล/อบต.)...................อําเภอ.............................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 ที่อาจเกิดขึ้นแกเด็กอยางใกลชดิ สถานที่ติดตอกับผูปกครองไดสะดวก
รวดเร็วที่สุด.......................................................................โทรศัพท...............................................................
อนึ่ง ถาเด็กชาย/เด็กหญิง.....................................................................เจ็บปวย จําเปนตองรีบสงโรงพยาบาล
หรือพบแพทยทันที ขาพเจาอนุญาตใหศูนยฯ จัดการไปตามความเห็นชอบกอนและแจงให ขาพเจาทราบ โดย
ขาพเจาขอรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น
3. ขาพเจาไดชําระคาใชจายและคาธรรมเนียมของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก....................................
ตลอดปการศึกษาในวันมอบตัวเรียบรอยแลว เปนเงิน................................บาท (............................................)
ผูรับสงเด็ก
(นาย/นาง/นางสาว).........................................นามสกุล....................................โดยเกี่ยวของเปน....................
ลงชื่อผูปกครอง..................................................................
ลงชื่อผูรับมอบตัว...............................................................
วันที่.................เดือน......................พ.ศ. .....................
หมายเหตุ

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

47
ทะเบียนประวัตินักเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก.......................................................................................
เด็กชาย/เด็กหญิง.........................................นามสกุล....................................ชื่อเลน.................
เกิดวันที่ .......................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....................................................
มีพี่นองทั้งหมด.................คน เปนชาย.................คน เปนหญิง................คน นักเรียนเปนบุตรคนที่…….........
น้ําหนัก.........................กิโลกรัม สูง.........................เซนติเมตร
นิสัยในการรับประทานอาหาร..........................................................................................................................
การดื่มนม.......................................................................................................................................................
ประวัติการไดรับอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย.........................................................เมื่ออายุ......................................ป
โรคประจําตัว...........................................โรคจากพันธุกรรมหรือความผิดปกติตางๆ........................................
แพอาหาร (บอกชนิด)........................................แพยา (บอกชนิดยา)...............................................................
การไดรับภูมิกันโรค........................................................................................................................................
ความสามารถในการชวยเหลือตนเองของนักเรียน............................................................................................
นักเรียนเคยเขาโรงเรียนหรือสถานเลี้ยงเด็กมากอน..........................................................................................
ขอมูลอื่นๆ ที่ควรแจงใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก...................................................ทราบ..........................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
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ที่ปรึกษาการจัดทําคูมอื
1.
2
3.
4.
5.

นายสาโรช
นายชุมพร
นายธวัชชัย
นายวัลลภ
นายศรีพงศ

คัชมาตย
พลรักษ
ฟกอังกูร
พริ้งพงษ
บุตรงามดี

อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ผูอํานวยการสํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถิ่น

คณะผูจดั ทํา
1.
2.
3.
4.
5.

นายวีระชาติ
นายสมศักดิ์
นางลัดดา
นายพงศชติ
นายตองการ

ทศรัตน
จันทรรุง
ไชยศรี
ชิตพงศ
สุขเหลือ

ผูอํานวยการสวนการศึกษานอกระบบและพัฒนากิจกรรมเยาวชน
หัวหนากลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5
นักวิชาการศึกษา 5
นักวิชาการศึกษา 3

