คํานํา
มาตรฐานการด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้จัดท�าขึ้นนี้ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นได้ปรับปรุงเนื้อหา หลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ รวมทั้ง
อ�านาจหน้าทีต่ ามบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้มคี วามเหมาะสมและเป็นปัจจุบนั เพือ่ รองรับนวัตกรรม
ต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ท้องถิ่นอ�าเภอ ใช้เป็นแนวทาง
ในการส่งเสริมและสนับสนุน การด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส�าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีมาตรฐาน
และมีคุณภาพตามหลักวิชาการ เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถส่งเสริม
และพัฒนาให้เด็กปฐมวัยภายในท้องถิ่นมีพัฒนาการสมบูรณ์ตามวัย ครบทั้ง ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย
ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา และมีความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ต่อไป
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอขอบคุณคณะผู้จัดท�า ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมกัน
จัดท�าและปรับปรุงมาตรฐานการด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับนี้ ตลอดจน
ขอขอบคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต้นสังกัดที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง ท�าให้การจัดท�า
มาตรฐานการด�าเนินงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส�าเร็จลุลว่ งไปด้วยดี หวังว่ามาตรฐาน
การด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ส�าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้องที่จะใช้ในการด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนา
เหมาะสมเต็มศักยภาพตามวัย เป็นคนดี มีคุณธรรม มีสติปัญญา และสามารถด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีคุณภาพ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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บทนํา
เดิ ม องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ แ ก่ เทศบาล ได้ จั ด การศึ ก ษาปฐมวั ย แก่ เ ด็ ก อายุ ๓-๕ ขวบ
ในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก โดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้เทศบาลเป็นค่าใช้จา่ ยในการบริหารจัดการ เพือ่ มุง่ พัฒนา
ความพร้อมแก่เด็กในวัย ๓-๕ ขวบ ให้ได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และ
มีความพร้อมในการเข้ารับการศึกษาต่อในระดับประถมศึกษา
ส่วนราชการต่างๆ ที่ด�าเนินการจัดตั้งสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวง
มหาดไทย ด�าเนินการในศูนย์เด็กเล็ก จ�านวน ๗,๕๒๐ แห่ง กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ (ปัจจุบัน
อยูใ่ นสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม) ด�าเนินการในวัด/มัสยิด เรียกว่า ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด/มัสยิด จ�านวน
๔,๑๕๕ แห่ง และส�านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) ด�าเนินการในโรงเรียน เรียกว่า
การจัดการศึกษาอนุบาล ๓ ขวบ จ�านวน ๒,๖๕๑ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๑๔,๓๒๖ แห่ง
ส่วนราชการดังกล่าวต่างมีวัตถุประสงค์ ในการพัฒนาเด็กวัย ๓-๕ ขวบ ให้มีความพร้อมด้านร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อศักยภาพในการศึกษาต่อในระดับประถมศึกษา
เช่นเดียวกัน แต่ก็มีโครงสร้างการบริหารงานและความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน กล่าวคือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกรมการพัฒนาชุมชนบริหารงานโดยคณะกรรมการพัฒนาเด็ก ซึ่งประกอบด้วย ตัวแทน
ผู้ปกครอง/ผู้น�าท้องถิ่น ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด/มัสยิดบริหารงานโดยคณะกรรมการบริหารศูนย์อบรม
ก่อนเกณฑ์ในวัด/มัสยิด ประกอบด้วย ผู้แทนครูผู้สอน ผู้แทนครูพี่เลี้ยง ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนสถานศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมีเจ้าอาวาส/อิหม่าม เป็นประธาน และการจัดการศึกษาอนุบาล ๓ ขวบ
ของส�านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) บริหารงานโดยผู้บริหารโรงเรียน
ต่อมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ส่วนราชการต่างๆ ด�าเนินการได้ถ่ายโอนให้เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนต�าบล ซึ่งเป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น เพื่อรองรับการกระจายอ�านาจจากรัฐบาล
เป็นผู้รับผิดชอบด�าเนินการแทนตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๕ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ตามพระราชบัญญัติก�าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ภายใต้การส่งเสริมสนับสนุน
การด�าเนินงานของ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทั้งในด้านวิชาการ งบประมาณ และการพัฒนาบุคลากร
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ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ส่วนราชการต่างๆ ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นเอง ถือว่าเป็นสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๘
และมาตรา ๔ แต่ก็ยังมีความแตกต่างหลากหลาย ทั้งในด้านโครงสร้างการบริหารงาน ได้แก่ ด้านบุคลากร
ด้านการบริหารจัดการ ด้านวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ด้านอาคารสถานที่ สิง่ แวดล้อม และความปลอดภัย
ด้านการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจากชุมชน
รวมถึงการพัฒนาคุณภาพ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องรับผิดชอบภารกิจการด�าเนินการ
จัดการศึกษาให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ เป็นสถานศึกษาแห่งแรกทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐานสามารถให้บริการตอบสนองชุมชนด้านการจัดการ
ศึกษาแก่เด็กปฐมวัย อายุ ๒-๕ ขวบ อย่างทั่วถึงและเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพตามอ�านาจหน้าที่ และเจตนารมณ์
ของรัฐบาล
ดังนัน้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จึงได้จดั ท�ามาตรฐานการด�าเนินงานศูนย์พฒ
ั นา เด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการด�าเนินงานศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยแบ่งมาตรฐานออกเป็น ๖ ด้าน ดังนี้
๑. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๒. มาตรฐานด้านบุคลากร
๓. มาตรฐานด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
๔. มาตรฐานด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร
๕. มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วม และส่งเสริมสนับสนุน
๖. มาตรฐานด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
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นิยามศัพท์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง สถานศึกษาที่ให้การอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์ และส่งเสริมพัฒนาการ
การเรียนรู้ให้เด็กเล็กมีความพร้อม ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
เด็กเล็ก หมายถึง เด็กอายุระหว่าง ๒–๕ ปี ที่เข้ารับการอบรมเลี้ยงดู และพัฒนาความพร้อม ด้านร่างกาย
อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง บุคคลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือก
และแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินงาน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐาน
การด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต�าบล และ
เมืองพัทยา

……………………………..
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ค

มาตรฐานที่ ๑

ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นสถานศึกษา ตามมาตรา ๔ ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ และมาตรา ๑๘ ก� าหนดว่า
การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานให้จดั ในสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ (๑) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่
ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ของสถาบันศาสนา ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรก
เริ่มของเด็กพิการและเด็กซึ่งมีความต้องการพิเศษ หรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออย่างอื่น ฯลฯ ดังนั้น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีหน้าที่รับผิดชอบ การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดให้มีมาตรฐาน
และมีคุณภาพตามหลักวิชาการ กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยความร่วมมือสนับสนุนของ
ประชาชนในชุมชนท้องถิน่ นัน้ ๆ โดยแบ่งการบริหารจัดการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเป็น ๒ ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร
งาน และด้านการบริหารงบประมาณ ดังนี้

มาตรฐานการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

๑

๑. ด้านการบริหารงาน
๑.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง
๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับถ่ายโอนตามพระราชบัญญัติ
ก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ โดย
รับถ่ายโอนจากส่วนราชการต่างๆ ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน ส�านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ
และกรมการศาสนา
จึงท�าให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการศูนย์ที่แตกต่าง
และหลากหลาย ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ จึงก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่รับถ่ายโอนจากส่วนราชการต่างๆ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง ดังนี้
(๑) ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดตัง้ เอง และศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับถ่ายโอนจากกรมการพัฒนาชุมชน และส�านักงานการประถมศึกษา
แห่งชาติ ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับถ่ายโอนจากกรมการศาสนา
ให้ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๒๗๖ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ เรื่อง ข้อแนะน�า
แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนระดับประถมศึกษาในศาสนสถาน ดังนี้
(๒.๑) รูปแบบที่ ๑ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
ศูนย์ทั้งหมด ได้แก่ด้านการบริหารจัดการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านวิชาการ เช่นเดียวกับศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งเอง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รับถ่ายโอนจากกรมการพัฒนาชุมชน และส�านักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ปฏิบัติตามมาตรฐานการด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
(๒.๒) รูปแบบที่ ๒ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และศาสนสถานร่วมกันบริหารจัดการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยให้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจนว่าหน่วยงานใดจะมีหน้าที่รับผิดชอบงาน
ด้านใด โดยให้ปฏิบัติตามข้อแนะน�าแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนระดับประถมศึกษา
ในศาสนสถาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๒๗๖ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔

๒

มาตรฐานการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

(๒.๓) รูปแบบที่ ๓ กรณีศาสนสถานเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการศูนย์ทั้งหมด
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ท�าหน้าทีจ่ ดั สรรเงินอุดหนุนให้ศนู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการบริหาร
จัดการ ยกเว้นรายการอาหารเสริม (นม) ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเป็นผู้จัดซื้อจัดจ้างให้แก่ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก โดยให้ปฏิบัติตามข้อแนะน�าแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนระดับประถมศึกษา
ในศาสนสถาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๒๗๖ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔

๑.๒ ด้านการจัดตั้ง/ย้าย/รวม/ยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๑.๒.๑ การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดประสงค์จะจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต้องมีความพร้อมในการบริหารจัดการศูนย์ ทั้งในด้านงบประมาณ ด้านอาคารสถานที่
และด้านบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยให้ด�าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
๑) จัดเวทีประชาคมในพื้ น ที่ หรื อต� า บลที่ มี ค วามต้ องการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ พัฒ นาเด็ ก เล็ ก
เพื่อส�ารวจความต้องการของชุมชนในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ดังกล่าว โดยในการจัดตั้งศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต้องมีจ�านวนเด็กเล็กอายุ ๒-๕ ปี ที่จะเข้ารับการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒๐ คน (ยกเว้นแต่กรณีพื้นที่เสี่ยงหรือ
การคมนาคมไม่สะดวกแต่ต้องมีเด็กเล็กไม่น้อยกว่า ๑๕ คน)
๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องมีอาคารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ทีเ่ หมาะสมส�าหรับจัดการ
ศึกษาในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กทีจ่ ะด�าเนินการจัดตัง้ โดยอาจจะเป็นอาคารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กทีอ่ งค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นก่อสร้างเอง หรืออาคารที่ได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
เพื่อใช้เป็นอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๓) จัดท�าแผนด�าเนินงานการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในแต่ละด้าน ได้แก่
- แผนการส�ารวจประชากรเด็กเล็กอายุ ๒–๕ ปี
- แผนการรับนักเรียน และการจัดชั้นเรียน
- แผนการสรรหาบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อท�าหน้าที่ต่างๆ ได้แก่ ครู
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ประกอบอาหาร หรือภารโรง เป็นต้น (กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยังไม่มีอัตราข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ต�าแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก หรือครู จะสรรหาได้เมื่อได้รับการจัดสรร
อัตราหรือมีอัตราต�าแหน่งนั้นๆ แล้ว)
- แผนการจัดตัง้ งบประมาณ เช่น เงินเดือน/ค่าตอบแทน ค่าสวัสดิการค่าอาหารกลางวัน
ค่าอาหารเสริม (นม) ค่าจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียน วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น
มาตรฐานการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

๓

๔) จัดท�าโครงการและแผนด�าเนินงานในการจัดตัง้ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเพือ่ ขอความเห็นชอบ
สภาท้องถิ่น
๕) เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเรียบร้อยแล้ว
ให้จัดท�าประกาศจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยการด�าเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๖) ด�าเนินการตามแผนการด�าเนินงานในการจัดตั้งศูนย์ฯ เช่น เปิดรับสมัครนักเรียน
รับสมัครบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น
๗) รายงานการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเบื้องต้นให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ทราบ โดยส่งเอกสารการประชุมสภาท้องถิ่นที่เห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และประกาศการจัดตั้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๘) เมื่อเปิดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท�ารายงานการจัดการศึกษา จ�านวนเด็กนักเรียน บุคลากร และงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนแจ้งให้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อด�าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๑.๒.๒ การย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์หรือมีความจ�าเป็นต้อง
ย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิจารณาเหตุผล
ความจ�าเป็นในการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และให้หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเสนอองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดเพื่อด�าเนินการ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
๑) จัดเวทีประชาคมในพื้นที่หรือต�าบลเดิมที่ศูนย์ตั้งอยู่ว่ามีความต้องการให้ย้าย/
รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อส�ารวจความต้องการความคิดเห็นของชุมชน และมติที่ต้องการ
๒) จัดท�าแผนการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยก�าหนดวันย้าย/รวมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้ชัดเจน
๓) คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน�าเรื่องเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดตามล�าดับ
เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเสนอขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น
๔) เมื่อสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบในการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเรียบร้อยแล้ว
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท�าประกาศย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๔

มาตรฐานการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

๕) กรณีรวมศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พิจารณาคัดเลือกหัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากศูนย์ที่ย้ายรวมที่มีความรู้ความสามารถ และเหมาะสมเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ใน
ต�าแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รวมศูนย์แล้ว
๖) รายงานการย้ า ย/รวมศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก โดยส่ ง เอกสารมติ ที่ ป ระชุ ม ส� า รวจ
ความคิดเห็นของชุมชน มติทปี่ ระชุมของสภาท้องถิน่ ทีเ่ ห็นชอบให้ยา้ ยรวมศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ประกาศการย้ายรวม
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก จ�านวนเด็ก และจ�านวนบุคลากรของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กทีย่ า้ ยรวม ให้กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นทราบ
๑.๒.๓ การยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในกรณีทอี่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีความประสงค์หรือมีความจ�าเป็นต้องยุบเลิก
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในสังกัด ให้คณะกรรมการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กพิจารณาเหตุผลความจ�าเป็นในการ
ยุบเลิกศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ผลกระทบต่อต�าแหน่งหน้าทีข่ องหัวหน้าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ครูผดู้ แู ลเด็ก
ครู หรือผู้ดูแลเด็กในศูนย์นั้น และให้หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเสนอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นสังกัดเพื่อด�าเนินการ ตามขั้นตอนต่อไปนี้
๑) จัดเวทีประชาคมในพืน้ ทีห่ รือต�าบลทีศ่ นู ย์ตงั้ อยูว่ า่ มีความต้องการยุบเลิกศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก เพื่อส�ารวจความคิดเห็นความต้องการของชุมชน และมติที่ต้องการ
๒) จัดท�าแผนการยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แผนบุคลากรที่ได้รับผลกระทบ โดยให้มี
ผลเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษานั้น
๓) น�าผลการประชาคม แผนการยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และแผนบุคลากรที่ได้รับ
ผลกระทบ เสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น
๔) เมื่อสภาท้องถิ่นได้เห็นชอบให้ยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเรียบร้อยแล้ว ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท�าประกาศยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๕) รายงานการยุบเลิกศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กพร้อมเอกสารมติทปี่ ระชุมส�ารวจความคิดเห็น
ของชุมชนที่เห็นชอบให้ยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มติที่ประชุมของสภาท้องถิ่นที่เห็นชอบให้ยุบเลิกศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก แผนบุคลากรที่ได้รับผลกระทบ และประกาศการยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นทราบ
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๕

๑.๓ การจัดการศึกษาและการให้บริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานศึกษาที่ให้การอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนา
การเรียนรู้ให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนา ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมตามวัย
ตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน ดังนั้น ระยะเวลา การจัดการเรียนรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กจึงต้องด�าเนินการอย่างต่อเนือ่ งและเหมาะสมเพือ่ ให้เด็กเล็กได้รบั การศึกษาและการพัฒนาเป็นไปตามวัย
แต่ละช่วงอายุ สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ให้เด็กเล็ก
พร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป ดังนี้
๑.๓.๑ การรับสมัครเด็กเข้าศึกษา
การก�าหนดระยะเวลาการศึกษา และการเปิดและปิดภาคเรียน ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจัดท�าเป็นประกาศตามแนวทาง ดังนี้
๑) การรั บ สมั ค รเด็ ก เข้ า เรี ย นให้ ก� า หนดระยะเวลาการรั บ สมั ค รเป็ น ปี ก ารศึ ก ษา
เพื่อให้การพัฒนาเด็กเล็กเป็นไปตามแผนการจัดประสบการณ์และการเรียนรู้ กรณีมีเหตุผลความจ�าเป็นต้องรับ
เด็กระหว่างภาคเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของนักเรียน
ที่รับเข้าระหว่างภาคเรียน
๒) การรับเด็กเข้าเรียน ก�าหนดให้เด็กและผู้ปกครองต้องมีภูมิล�าเนาอยู่ในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือต้องย้ายเข้ามาอยู่ในท้องถิ่นนั้น ก่อนเข้าเรียนไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน กรณีรับเด็ก
นอกเขตบริการต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (กรณีเด็กที่มิใช่สัญชาติไทยต้องมี
หนังสือรับรองหรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้ตามกฎหมาย)
๓) ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเปิดภาคเรียนรวมกันแล้ว ไม่นอ้ ยกว่า ๒๐๐ วันท�าการ (ภาคเรียน
ละไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วันท�าการ) ดังนี้
ภาคเรียนที่ ๑ เปิดภาคเรียนวันที่ ๑๖ พฤษภาคมของปีการศึกษานั้น
ภาคเรียนที่ ๒ เปิดภาคเรียนวันที่ ๑ พฤศจิกายนของปีการศึกษานั้น
๔) หากวันเปิดภาคเรียนตรงกับวันหยุดราชการให้เปิดเรียนในวันท�าการถัดไป
๕) กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใดประสงค์จะเปิดภาคเรียนเกินกว่า ๒๐๐ วันท�าการ
จากทีก่ า� หนดไว้ตามข้อ ๓) สามารถด�าเนินการได้ตามความต้องการของชุมชนและความพร้อมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น

๖
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๖) กรณีรับเด็กเข้าเรียนให้นับอายุเกิดถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ของปีการศึกษานั้น
๗) การจัดประสบการณ์เรียนรู้ต้องเหมาะสมกับระยะเวลาเรียนและพัฒนาการของเด็ก
โดยสามารถน�าหน่วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามบริบทของสังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มาเพิ่มเติมให้ครบตามระยะเวลาเรียนที่ก�าหนด
๘) กรณีเด็กย้ายเข้า ย้ายออก และจบการศึกษาให้จดั ท�าทะเบียนนักเรียนให้เป็นปัจจุบนั
และออกเป็นหนังสือรับรองจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๑.๓.๒ การให้บริการส่งเสริมสนับสนุนส�าหรับเด็กเล็ก ได้แก่
๑) อาหารว่าง
๒) อาหารกลางวันตามหลักโภชนาการส�าหรับเด็กปฐมวัย
๓) อาหารเสริม (นม)
๔) วัสดุ สื่อ อุปกรณ์การศึกษา วัสดุครุภัณฑ์ และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก
๕) การตรวจสุขภาพเด็กเล็กประจ�าปี โดยบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข
๖) บริการอื่นๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมด้านงบประมาณ และ
ความต้องการของชุมชนโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๑.๓.๓ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ส่ ง เสริ ม พั ฒ นาการเรี ย นรู ้ ใ ห้ เ ด็ ก เล็ ก มี พั ฒ นาการครบทั้ ง ๔ ด้ า น (ด้ า นร่ า งกาย
อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา) เหมาะสมตามวัย และเต็มตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน ตามมาตรฐาน
การด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น
๑.๓.๔ การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กรณีจ�าเป็นต้องใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม จัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร หรือกิจกรรมอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อราชการและชุมชน หรือมีเหตุจ�าเป็นอื่นที่ไม่อาจเปิดเรียน
ได้ตามปกติ ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ไม่เกิน ๑๕ วันท�าการ
หากเป็นเหตุพเิ ศษทีเ่ กิดขึน้ จากภัยพิบตั สิ าธารณะ ให้ผบู้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประกาศปิดศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กได้ไม่เกิน ๓๐ วันท�าการ โดยให้ท�าประกาศปิดเป็นหนังสือ และต้องก�าหนดการเรียนชดเชยให้ครบ
ตามจ�านวนวันที่ประกาศปิด
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๑.๓.๕ การปฏิบัติงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระหว่างปิดภาคเรียน
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมส�าหรับการเปิดภาคเรียนต่อไป ดังนั้น ในระหว่าง
ปิดภาคเรียน ให้หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ครู ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปฏิบัติงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แก่ การจัดท�าแผน
ปฏิบัติการประจ�าปีการศึกษา แผนพัฒนาสามปี แผนปฏิบัติการประจ�าปีงบประมาณ การจัดท�าหรือปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา แผนการจัดประสบการณ์ การเตรียมสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
การจัดสภาพแวดล้อมภายนอก และภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในช่วงปิดภาคเรียน
และรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ต้นสังกัดทราบ

๑.๔ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมี
จ�านวนคณะกรรมการฯ ไม่น้อยกว่า ๙ คน แต่ไม่เกิน ๑๕ คน ดังนี้
๑) ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้แทนด้านการศึกษา
๒) ผู้แทนศาสนสถาน
๓) ผู้แทนจากสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔) ผู้แทนชุมชน
๕) ผู้แทนด้านสาธารณสุข
๖) ผู้แทนผู้ปกครอง
๗) ผู้แทนส�านัก/กอง/ส่วน การศึกษา
๘) ผู้แทนครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูผู้แลเด็ก
๙) หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดยให้ผบู้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายจากผูบ้ ริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการมีจ�านวนตามความเหมาะสม และให้คณะกรรมการพิจารณาเลือก
กรรมการ ๑ คน เป็นประธานคณะกรรมการฯ โดยมีหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นกรรมการและเลขานุการ
โดยต�าแหน่ง มีผแู้ ทนครูผดู้ แู ลเด็กหรือครู หรือผูด้ แู ลเด็ก ๑ คน เป็นกรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ คณะกรรมการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ ๒ ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันได้
ไม่เกิน ๒ วาระ โดยมีหน้าที่ดังนี้
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(๑) ด�าเนินการประชุมคณะกรรมการฯ ภาคเรียนละไม่นอ้ ยกว่า ๒ ครัง้ หรือปีการศึกษาละ
ไม่น้อยกว่า ๔ ครั้ง และรายงานผลการประชุมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ
(๒) ก�าหนดแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการด�าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในด้านต่างๆ ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานการด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามนโยบายและแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๓) เสนอแนะให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการด�าเนินงาน การพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กแก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๔) เสนอแนะให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบเลิก หรือย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(๕) พิ จ ารณาเสนอผู ้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงาน
ด้านบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(๖) พิจารณาเสนอแผนงาน/โครงการและงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์
แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๗) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผปู้ กครอง ชุมชนและสังคมทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วมในการจัดการ
ศึกษา และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(๘) ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือการพัฒนาเด็กเล็กของหัวหน้าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ครู
ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ หรือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดก�าหนด
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๒. ด้านการบริหารงบประมาณ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามที่
ได้รับการอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือจากเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
จากเงินรายได้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามแนวทางดังนี้

๒.๑ งบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนงบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ�านวน ๗ รายการ ดังนี้
๑) เงินเดือน และเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรส�าหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ครู และครูผู้ดูแลเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๒) ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินประกันสังคม ส�าหรับพนักงานจ้าง
ต�าแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก
๓) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
๔) ทุนการศึกษาส�าหรับผู้ดูแลเด็ก (กรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดสรรให้)
๕) ค่าสวัสดิการส�าหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้
๖) อาหารเสริม (นม)
๗) อาหารกลางวัน
โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบ Child development Center
Information System (CCIS) ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ข้อมูลหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก ครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก และเด็กเล็ก ตามโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ระบบ CCIS) โดยใช้ขอ้ มูล ณ วันที่ ๑๐ มิถนุ ายน ของปี พ.ศ. นัน้
พร้อมทัง้ ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลตามความเป็นจริง ตามแบบส�ารวจและรายงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ต้นสังกัดภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

๑0

มาตรฐานการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

๒.๒ งบประมาณเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาจัดตั้งงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดท�าแผนเสนอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นสังกัดพิจารณา ดังนี้
๑) แผนพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระยะ ๓ ปี
๒) แผนปฏิบัติการประจ�าปีงบประมาณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๓) แผนปฏิบัติการประจ�าปีการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

๒.๓ งบประมาณเงินรายได้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน�าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษาใน
สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๒.๔ การจัดหาสือ่ หนังสือ วัสดุ อุปกรณ์การเรียน เครือ่ งเล่นพัฒนาการเด็ก และ
วัสดุครุภณ
ั ฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ให้ศนู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ถือปฏิบตั ติ ามหนังสือกรมส่งเสริมปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท.๐๘๙๓.๒ / ว ๘๐๑ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๑ เรื่อง การจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้
และอุปกรณ์การเรียนการสอนของสถานศึกษา ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

๒.๕ การเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ดังต่อไปนี้
๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓
๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘
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๑๑

๓) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน�าเงินรายได้ของสถานศึกษา
ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑
๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที ๙) พ.ศ.๒๕๕๓
๕) ระเบียบ หนังสือสัง่ การของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ และหนังสือ
สั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

………………………………………….

๑๒
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มาตรฐานที่ ๒
ด้านบุคลากร

ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะสามารถด�าเนินงานได้อย่างมีมาตรฐานและมีคณ
ุ ภาพ
ต้องมีการบริหารจัดการด้านบุคลากรทีม่ ปี ระสิทธิภาพและเป็นระบบ โดยผูบ้ ริหารจัดการศึกษาศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูบ้ ริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ทีร่ บั ผิดชอบงานศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ครู ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ประกอบอาหาร ภารโรง และพนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่อื่น ทั้งนี้เพื่อ
ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพ ในการจัดการศึกษา อบรม เลี้ยงดู และส่งเสริม
พัฒนาการส�าหรับเด็กเล็กได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการด้วยความเหมาะสมอย่างมีคุณภาพ โดยมาตรฐาน
ด้านบุคลากร ประกอบด้วย
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๑๓

๑. ด้านมาตรฐานต�าแหน่ง
ปัจจุบนั ต�าแหน่งของบุคลากรในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มี ๒ ประเภท ได้แก่
๑) พนักงานส่วนท้องถิ่น ต�าแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก และครู
๒) พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ต�าแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก
โดยแต่ละต�าแหน่งมีมาตรฐานต�าแหน่งซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องถือปฏิบัติในการคัดเลือก
หรือสรรหาบุคคลเพื่อเข้าสู่ต�าแหน่งดังนี้

๑.๑ พนักงานส่วนท้องถิ่น ต�าแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรือ่ ง มาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับการจัดท�ามาตรฐาน
ก�าหนดต�าแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถนุ ายน ๒๕๕๙
ได้ก�าหนดมาตรฐานต�าแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้
๑.๑.๑ คุณสมบัติเฉพาะส�าหรับผู้ด�ารงต�าแหน่ง
๑) มีคุณวุฒิไม่ต�่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชา
เอกอนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก�าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส�าหรับต�าแหน่งนี้
๒) ได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๓) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
๑.๑.๒ หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะหัวหน้าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก รับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก รวมถึงการด�าเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้ อย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ ได้แก่ งานบุคลากรและการบริหารจัดการ งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม งานวิชาการ และ
กิจกรรมตามหลักสูตร งานการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน งานธุรการ การเงินและพัสดุ งานการจัด

๑๔
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ประสบการณ์การเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน การปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา
(ศพด.) โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งครู และงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
๑.๑.๓ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑) รับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึงการด�าเนินงานในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย แผนงาน และวัตถุประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๒) วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดท�ารายงานเกี่ยวกับการด�าเนินงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น จัดท�าแผนงานโครงการ และงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กทุกด้าน
อย่างต่อเนื่อง
๓) จัดท�าและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสือ่
นวัตกรรมและเทคโนโลยี และการวัดผลประเมินผล
๔) จัดท�าภาระงานของบุคลากรในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก รวมถึงประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ตามมาตรฐานด้านบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๕) การจัดประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ และการพัฒนา
ผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๖) ประสานความร่วมมือกับชุมชน ในการระดมทรัพยากร เพื่อการศึกษาและพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๗) เป็นผู้แทนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกิจการทั่วไป และประสานเครือข่ายการพัฒนา
เด็กปฐมวัย
๘) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๑.๑.๔ การให้ได้รับเงินเดือน
ให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย
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๑๕

๑.๒ พนักงานส่วนท้องถิ่น ต�าแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรือ่ ง มาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับการจัดท�ามาตรฐาน
ก�าหนดต�าแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถนุ ายน ๒๕๕๙
ได้ก�าหนดมาตรฐานต�าแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ดังนี้
๑.๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะส�าหรับผู้ด�ารงต�าแหน่ง
๑) มีคณ
ุ วุฒปิ ริญญาตรีหรือคุณวุฒอิ นื่ ทีเ่ ทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือสาขา
ศึกษาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.
ก�าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส�าหรับต�าแหน่งนี้
๒) มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษา หรือ
สาขาศึกษาศาสตร์ และได้ปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ติดต่อกัน
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน
๓) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
๑.๒.๒ หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบตั หิ น้าหลักเกีย่ วกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผูเ้ รียน
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยจะต้องผ่านการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งครู และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๒.๓ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ
๒) อบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ
คุณลักษณะตามวัย
๓) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน

๑๖
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๕) ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๖) ท�านุบ�ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗) ความร่วมมือกับผูป้ กครองและบุคคลในชุมชน เพือ่ ร่วมกันพัฒนาผูเ้ รียนตามศักยภาพ
๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๒.๔ การให้ได้รับเงินเดือน
ให้ได้รับเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วย

๑.๓ พนักงานส่วนท้องถิ่น ต�าแหน่งครู
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรือ่ ง มาตรฐานทัว่ ไปเกีย่ วกับการจัดท�ามาตรฐาน
ก�าหนดต�าแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๘ มิถนุ ายน ๒๕๕๙
ได้ก�าหนดมาตรฐานต�าแหน่งครู ดังนี้
๑.๓.๑ คุณสมบัติเฉพาะส�าหรับผู้ด�ารงต�าแหน่ง
๑) มีคุณวุฒิไม่ต�่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่
ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก�าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส�าหรับต�าแหน่งนี้
๒) ปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่งครูผู้ช่วยและหรือต�าแหน่งครูผู้ดูแลเด็กและหรือต�าแหน่ง
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ก�าหนด หรือด�ารงต�าแหน่งอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ
ก.อบต. เทียบเท่า
๓) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
๑.๓.๒ หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน
การส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ
ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน
การบริการสังคมด้านวิชาการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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๑7

๑.๓.๓ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ
๒) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
๓) ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
๕) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพ
๖) ท�านุบ�ารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียนเพื่อน�ามาพัฒนาการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๘) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๓.๔ การให้ได้รับเงินเดือน
ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑
ผู้ด�ารงต�าแหน่งครูผู้ใดผ่านการประเมินวิทยฐานะครูช�านาญการ ครูช�านาญการพิเศษ
ครูเชีย่ วชาญ หรือครูเชีย่ วชาญพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ก�าหนดให้ได้รบั เงินเดือน
อันดับ คศ.๒ คศ.๓ คศ.๔ หรือ คศ.๕ ตามล�าดับ

๑.๔ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป
หนังสือส�านักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๙/ว ๒ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔
ได้ซักซ้อมแนวทางการจ้างพนักงานจ้างในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายหลังจากการประกาศใช้มาตรฐานก�าหนด
ต�าแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและต�าแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก โดยต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
พนักงานจ้าง ดังนี้
๑.๔.๑ การจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ต�าแหน่งผูช้ ว่ ยหัวหน้า ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก และ
หรือต�าแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก แล้วแต่กรณี สามารถจ้างได้ ๒ ลักษณะ ได้แก่
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๑) ต�าแหน่งผูช้ ว่ ยหัวหน้าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก และหรือต�าแหน่งผูช้ ว่ ยครูผดู้ แู ลเด็ก
ส�าหรับผูม้ คี ณ
ุ วุฒิ ให้กา� หนดลักษณะงาน และคุณสมบัตเิ ฉพาะส�าหรับต�าแหน่งของต�าแหน่งหัวหน้าศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก และหรือครูผู้ดูแลเด็ก แล้วแต่กรณี ตามมาตรฐานก�าหนดต�าแหน่งที่ ก.ท. ก�าหนด
๒) ต�าแหน่งผูช้ ว่ ยหัวหน้าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก และหรือต�าแหน่งผูช้ ว่ ยครูผดู้ แู ลเด็ก
ส�าหรับผู้มีทักษะ ให้ก�าหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะส�าหรับต�าแหน่งโดยใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล
ซึง่ จะต้องเป็นผูท้ มี่ คี วามรู้ ความสามารถ และทักษะในงานทีจ่ ะปฏิบตั ไิ ม่ตา�่ กว่า ๕ ปี และทักษะของบุคคลดังกล่าว
จะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการท�างานจากนายจ้าง หรือ
หน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ
๑.๔.๒ พนักงานจ้างทั่วไป ต�าแหน่งผู้ดูแลเด็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจ้างพนักงานจ้างทั่วไปต�าแหน่งผู้ดูแลเด็ก ส�าหรับ
ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว ๗๗ เรื่อง แจ้งมติ
คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง ปรับปรุงค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) พนักงาน
จ้างทั่วไปและการก�าหนดต�าแหน่ง และเรื่อง ต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๔๗

๑.๕ พนักงานจ้างทัว่ ไปหรือพนักงานจ้างตามภารกิจทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ในศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก ประกอบด้วย
๑.๕.๑ ธุรการ/การเงิน/พัสดุ มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
๑) ท�าหน้าที่ธุรการ การเงิน พัสดุ และงบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามระเบียบ
กฎหมาย และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๑.๕.๒ คนครัว/ผู้ประกอบอาหาร มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
๑) ประกอบอาหารให้ถูกสุขลักษณะ ถูกอนามัยตามหลักโภชนาการส�าหรับเด็กเล็ก
แต่งกายสะอาดเรียบร้อย มีสุขภาพดีไม่เป็นโรคติดต่อ จัดสถานที่ประกอบอาหารและเครื่องครัวให้สะอาด
เป็นระเบียบ มีการจัดเก็บขยะถูกสุขลักษณะ

มาตรฐานการดำเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

๑9

๒) คนครัว จัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน ท�าความสะอาดอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ตลอดจนดูแลความเรียบร้อยความสะอาดเป็นไปตามสุขลักษณะ
๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๕.๓ ภารโรง/พนักงานท�าความสะอาด มีบทบาทหน้าที่ดังนี้
๑) ท�าความสะอาด รักษาความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ดูแลบ�ารุงรักษาอาคาร
สถานที่ และทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และมีความปลอดภัยส�าหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๒) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๑.๕.๔ ยามรักษาความปลอดภัย มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
๑) ดูแลรักษาความปลอดภัยของอาคาร ทรัพย์สิน บุคลากร และเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
๒) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๑.๕.๕ พนักงานจ้างต�าแหน่งอื่น ๆ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาก�าหนดต�าแหน่งและ
ด�าเนินการจ้างได้ตามระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ตามความเหมาะสมและจ�าเป็น
ทั้งนี้ต้องค�านึงถึงสถานะทางการคลังของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส�าคัญ
คุณสมบัติเฉพาะส�าหรับผู้ด�ารงต�าแหน่งตามข้อ ๑.๕
มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะต�าแหน่งตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ท้องถิ่นก�าหนด และระเบียบ หนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีสถานภาพเป็นพนักงานจ้างทั่วไป/พนักงาน
จ้างตามภารกิจ

๑.๖ อั ต ราค่ า ตอบแทนและเงิ น เพิ่ ม การครองชี พ ชั่ ว คราวของพนั ก งานจ้ า ง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
ตามข้อ ๑.๔ และ ๑.๕ กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสรรหา/คัดเลือกบุคคล
เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามต�าแหน่งที่ก�าหนด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต้องด�าเนินการก�าหนดอัตราค่าตอบแทนและเงินเพิม่ การครองชีพชัว่ คราว
ตามประกาศของ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดังนี้

๒0
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๑.๖.๑ อัตราค่าตอบแทนของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
(ฉบับที่ ๕) ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ได้ก�าหนดอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ดังนี้
๑) พนักงานจ้างทั่วไป อัตราเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท
๒) พนักงานจ้างตามภารกิจ แยกเป็น
๓) พนักงานจ้างตามภารกิจ ต�าแหน่งส�าหรับผู้มีคุณวุฒิ ปวช. และผู้มีทักษะ
- อัตราขั้นต�่า เดือนละ ๙,๔๐๐ บาท
- อัตราขั้นสูง เดือนละ ๑๙,๕๕๐ บาท
๔) พนักงานจ้างตามภารกิจ ต�าแหน่งส�าหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรี
- อัตราขั้นต�่า เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท
- อัตราขั้นสูง เดือนละ ๓๑,๔๓๐ บาท
๑.๖.๒ อัตราเงินเพิม่ การครองชีพชัว่ คราวของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง
ทั่วไป
ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง ก�าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้ก�าหนดอัตราเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง
ตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ดังนี้
๑) พนักงานจ้างทั่วไป ให้พนักงานจ้างทั่วไปที่ได้ก�าหนดให้คุณสมบัติเฉพาะส�าหรับ
ต�าแหน่งนัน้ ต้องใช้วฒ
ุ กิ ารศึกษาระดับต�า่ กว่าปริญญาตรี ให้พนักงานจ้างทัว่ ไปซึง่ บรรจุหรือแต่งตัง้ ให้ดา� รงต�าแหน่ง
ดังกล่าวทีม่ คี า่ ตอบแทนไม่ถงึ เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ให้ได้รบั เงินเพิม่ การครองชีพชัว่ คราวเพิม่ ขึน้ จากค่าตอบแทน
อีกจนถึงเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๒) พนักงานจ้างตามภารกิจ ที่ได้ก�าหนดให้คุณสมบัติเฉพาะส�าหรับต�าแหน่งนั้น
ต้องใช้วุฒิการศึกษาระดับต�่ากว่าปริญญาตรี ให้พนักงานจ้างซึ่งบรรจุหรือแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งดังกล่าวที่มี
ค่าตอบแทนไม่ถึงเดือนละ ๑๓,๒๘๕ บาท ให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท แต่เมื่อ
รวมกับค่าตอบแทนแล้วต้องไม่เกิน ๑๓,๒๘๕ บาท
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๒๑

๒. ด้านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูบ้ ริหารและหัวหน้าส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ถือว่าเป็นผูท้ มี่ บี ทบาทส�าคัญในการบริหารจัดการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้มคี ณ
ุ ภาพ
และได้มาตรฐาน ดังนัน้ ผูบ้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูบ้ ริหารและหัวหน้าส่วนราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ควรมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

๒.๑ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ
มอบหมายการก�ากับดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในการบริหารจัดการ และ
ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน
ดังนั้นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
๑) ก�าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างยั่งยืน
๒) สนับสนุนงบประมาณด้านบุคลากร สือ่ หนังสือ วัสดุอปุ กรณ์ วัสดุครุภณ
ั ฑ์ การพัฒนา
บุคลากร และการบริหารจัดการ เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาเด็กปฐมวัย
คุณภาพครู การจัดสภาพแวดล้อม งานวิชาการ และกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัย
๓) ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ส�าหรับเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง และการจัดกิจกรรมต่างๆ
เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย การเสริมสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว ชุมชน
๔) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือของบุคลากรในศูนย์และเครือข่ายการพัฒนา
เด็กปฐมวัย
๕) ระดมทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
๖) ก� า กั บ ดู แ ลการด� า เนิ น งานของศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี คุ ณ ภาพ
ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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๒.๒ ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้แก่ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ผูบ้ ริหาร
การศึกษา รวมถึง นักบริหารการศึกษา นักวิชาการศึกษา และเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ควรมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
๑) น�านโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสู่การปฏิบัติ
๒) จัดท�าแผนงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ และการจัดตั้งงบประมาณเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านการพัฒนาบุคลากร การจัดหาสื่อ หนังสือ นิทาน วัสดุอุปกรณ์
วัสดุครุภัณฑ์ เครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก การปรับปรุงซ่อมแซมหรือการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบอื่นๆ
การจัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ แหล่งเรียนรู้ในศูนย์ และการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง
๓) ส�ารวจความต้องการของชุมชน ในการจัดตั้ง ย้าย/รวม ยุบเลิก และด�าเนินงาน
ตามมาตรฐานการด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๔) จัดท�าประกาศจัดตัง้ /ย้าย/รวม/ยุบเลิกศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก เพือ่ เสนอผูบ้ ริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นลงนาม
๕) ก�าหนดโครงสร้างการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หน้าที่ความรับผิดชอบของ
บุคลากร และระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๖) ควบคุม ก�ากับ ดูแลการด�าเนินงานของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กให้มคี ณ
ุ ภาพ และมาตรฐาน
การด�าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๗) แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๘) จัดท�าระเบียบว่าด้วยการด�าเนินงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เพื่อเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นชอบและลงนาม
๙) นิเทศติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการด�าเนินงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก และรายงานผลพร้อมข้อเสนอให้ผบู้ ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
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๒๓

๓. ด้านการบริหารงานบุคคล
๓.๑ การก�าหนดอัตราบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๓.๑.๑ ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑ อัตรา มีอัตราครูผู้ดูแลเด็กเป็นไป
ตามสัดส่วน (ครู : นักเรียน) ๑:๑๐ หากมีเศษตั้งแต่ ๕ คน ขึ้นไป ให้เพิ่มครูผู้ดูแลเด็กได้อีก ๑ คน โดยจัดการ
ศึกษาห้องละไม่เกิน ๒๐ คน หรือตามความเหมาะสมของพื้นที่ (กรณีอัตราผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็กให้ใช้สัดส่วนเช่นเดียวกับครูผู้ดูแลเด็ก)
- กรณีที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใดยังไม่มีผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก หรือครูที่มีความรู้ความสามารถ และเหมาะสม
รักษาการในต�าแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจนกว่าจะมีผู้ด�ารงต�าแหน่ง
- กรณีที่จะแต่งตั้งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด�าเนินการได้กรณีที่ศูนย์นั้นไม่มีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ด�ารงต�าแหน่งครูผู้ดูแลเด็กหรือครู
๓.๑.๒ ส�าหรับอัตราพนักงานจ้างต�าแหน่งอื่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาก�าหนด
ต�าแหน่งและด�าเนินการจ้างได้ตามระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ และหนังสือสัง่ การทีเ่ กีย่ วข้องได้ตามความเหมาะสม
และจ�าเป็น โดยค�านึงถึงสถานะการคลังของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส�าคัญ

๓.๒ การก�าหนดค่าตอบแทน สิทธิ สวัสดิการ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก�าหนดค่าตอบแทน สิทธิ และสวัสดิการของหัวหน้าศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ครู ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ได้แก่ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก ครู รวมถึงพนักงานจ้าง ต�าแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
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และบุคลากรภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กลางพนักงานส่วนท้องถิน่ ก�าหนดด้วยความเป็นธรรมโปร่งใสตรวจสอบได้ และน�าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาในเรือ่ ง การเลือ่ นขัน้ เงินเดือน ค่าตอบแทน การได้เงินรางวัล เป็นต้น เพือ่ เป็นการเสริมสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กรณีที่จะต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ
ต�าแหน่งผูช้ ว่ ยหัวหน้าศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ผูช้ ว่ ยครูผดู้ แู ลเด็ก พนักงานจ้างทัว่ ไปต�าแหน่งผูด้ แู ลเด็ก หรือบุคลากร
อื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
หนังสือกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๓.๔ การพัฒนาบุคลากร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ หัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู ผู้ดูแลเด็ก ครู ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ดูแลเด็ก ให้มี
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง หรือไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมงต่อปีการศึกษา เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

…………………………………………
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๒๕

มาตรฐานที่ ๓

ด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อม
และความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัยในการจัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการ
การเรียนรู้ ดังนั้น ในการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร สถานที่ และจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม ทั้งภายในอาคาร
และภายนอกอาคาร ต้องค�านึงถึงความมั่นคง แข็งแรง ถูกสุขลักษณะ มีความเหมาะสมและปลอดภัยแก่เด็กเล็ก
เพือ่ ส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพของเด็ก ให้ผปู้ กครองมีความมัน่ ใจ ไว้วางใจ การก่อสร้างและพัฒนาอาคารสถานที่
สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กเล็ก การจัด
สภาพแวดล้อมทีถ่ กู สุขลักษณะ จะส่งผลต่อสุขภาพโดยตรงในการป้องกัน การแพร่กระจายของโรคติดต่อ สามารถ
ลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ ส่งเสริมความปลอดภัยให้กับเด็กและฝึกสุขนิสัยให้เด็กมีพฤติกรรม ที่ถูกต้อง
ซึง่ เป็นพืน้ ฐานส�าคัญของการเติบโตเป็นผูใ้ หญ่ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จะต้องให้ความส�าคัญ
ในการก่อสร้างอาคาร หรือการปรับปรุงอาคาร สถานที่ เพื่อจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้
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๑. ด้านอาคารสถานที่
๑.๑ ที่ตั้ง
๑) สถานทีต่ งั้ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กควรอยูใ่ นพืน้ ทีม่ ขี นาดเหมาะสม และไม่อยูใ่ นพืน้ ทีเ่ สีย่ งอันตราย
เช่น บริเวณขนถ่ายแก๊ส น�า้ มัน สารเคมีหรือสารพิษ ฌาปนกิจสถาน มลภาวะทางอากาศ แสงและเสียงทีม่ ากเกินควร
หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ต้องมีมาตรการป้องกันอุบัติภัยตามมาตรฐานความจ�าเป็น และเหมาะสม
๒) ไม่ควรอยู่ใกล้ถนน หรือใกล้ทางรถไฟ โดยเฉพาะที่มีการจราจรคับคั่ง หากมีความจ�าเป็น
ต้องสร้างอาคารให้ห่างจากแนวถนนไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร และมีรั้วเพื่อป้องกันอันตราย
๓) พื้นที่ก่อสร้างควรเป็นพื้นที่สามารถรับน�้าหนักอาคารได้อย่างปลอดภัย และเป็นพื้นที่ที่
น�้าท่วมไม่ถึง
กรณีทมี่ อี าคารเดิมอยูแ่ ล้ว แต่มสี ภาพเสีย่ งไม่เหมาะสมองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ควรพิจารณา
ตั้งงบประมาณเพื่อปรับปรุง พัฒนาให้เหมาะสม

๑.๒ จ�านวนชั้นของอาคาร
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ควรเป็นอาคารชั้นเดียว หากเป็นอาคาร ๒ ชั้นขึ้นไป ต้องมีมาตรการ
ป้องกันอุบตั เิ หตุ อุบตั ภิ ยั และอัคคีภยั ทีอ่ าจเกิดขึน้ และความสูง ของห้องจากพืน้ ถึงเพดานไม่นอ้ ยกว่า ๒.๐๐ เมตร

๑.๓ ทางเข้า - ออกตัวอาคาร
ประตูทางเข้า-ออกจากตัวอาคารควรมีอย่างน้อย ๒ ทาง มีความกว้างที่สามารถเคลื่อนย้ายเด็ก
ออกจากตัวอาคารได้สะดวกหากเกิดอุบัติภัย หรือภาวะฉุกเฉินต่างๆ

๑.๔ ประตู- หน้าต่าง
ประตู – หน้าต่าง ต้องมีความแข็งแรง อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มีขนาด และจ�านวนเหมาะสมกับ
ขนาดพื้นที่ของห้อง ความสูงของขอบหน้าต่าง ควรสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๘๐.๐๐ เซนติเมตร นับจากพื้น และ
หน้าต่างมีความกว้างและความสูงไม่น้อยกว่า ๑ เมตร เพื่อให้เด็กมองเห็นสิ่งแวดล้อมได้กว้างและชัดเจน ไม่ควร
มีสิ่งกีดขวางใดๆ มาปิดกั้นช่องทางลมและแสงสว่าง
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๑.๕ บันได
ไม่ลาดหรือชันเกินไป ควรมีความกว้างแต่ละช่วงไม่น้อยกว่า ๑ เมตร ลูกตั้งของบันไดสูงไม่เกิน
๑๗.๕ เซนติเมตร ลูกนอนกว้างไม่นอ้ ยกว่า ๒๐ เซนติเมตร บันไดทุกขัน้ ต้องมีลกู กรง และราวบันได มีขนาดเหมาะสม
กับมือเด็ก และระยะห่างของลูกกรง ต้องไม่เกิน ๑๗ เซนติเมตร ทัง้ นี้ ให้คา� นึงถึงความปลอดภัยของเด็กเป็นส�าคัญ
เช่น ปิดกั้นช่องบันได และช่องลูกกรง บันได (ช่องที่เป็นช่วงอันตรายอยู่ระหว่าง ๙-๒๓ เซนติเมตร)

๑.๖ พื้นที่ใช้สอยภายใน
พื้นที่ใช้สอย ต้องจัดให้มีบริเวณพื้นที่ในอาคารที่สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอเหมาะสมกับ
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้และจัดกิจกรรมอื่นๆ ของเด็ก เช่น การเล่น การเรียนรู้ การรับประทานอาหาร
และการนอน โดยแยกเป็นสัดส่วนจากห้องประกอบอาหาร ห้องส้วม และที่พักของเด็กป่วย เฉลี่ยพื้นที่ใช้สอย
๒.๐๐ ตารางเมตร ต่อเด็ก ๑ คน หากไม่สามารถแยกเป็นแต่ละห้องได้ อาจจัดรวมเป็นห้องอเนกประสงค์ โดยใช้
พื้นที่เดียวกันแต่ต่างเวลา และปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ตามความเหมาะสม และข้อจ�ากัดของพื้นที่ โดยมีแนวทาง
ดังนี้
๑.๖.๑ บริเวณพื้นที่ส�าหรับการนอน ต้องค�านึงถึงความสะอาดเป็นหลัก อากาศถ่ายเทได้สะดวก
และอุปกรณ์เครื่องใช้เหมาะสมกับจ�านวนเด็ก มีพื้นที่เฉลี่ยประมาณ ๒.๐๐ ตารางเมตร ต่อเด็ก ๑ คน โดยมี
แนวทางในการจัดด�าเนินการ ดังนี้
- จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี ปลอดโปร่ง ไม่มีเสียงรบกวน และแสงสว่างไม่จ้าเกินไป
- อุปกรณ์เครื่องนอนต่างๆ มีความสะอาด น�าไปปัดฝุ่น ตากแดดอย่างน้อยสัปดาห์ละ
๑ ครั้ง
- ที่นอน ผ้าปูที่นอน หมอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม มีสภาพดี และมีเฉพาะเด็กแต่ละคน
ท�าความสะอาดอย่างสม�่าเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ด้วยการซัก หรือผึ่งแดด เพื่อลดการแพร่ของเชื้อโรค
- ตรวจตราดูแลไม่ให้มีสัตว์ หรือแมลงต่างๆ มารบกวนในบริเวณพื้นที่ส�าหรับนอน
๑.๖.๒ บริเวณพื้นที่ส�าหรับการเล่นและพัฒนาเด็ก สภาพพื้นที่ ห้องส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เช่นห้องศูนย์สื่อ ห้องนิทาน ห้องสมุด ฯลฯ ทุกห้องต้องไม่ลื่น และไม่ชื้น ควรเป็น
พืน้ ไม้หรือวัสดุทมี่ คี วามปลอดภัยจากอุบตั เิ หตุ ท�าความสะอาดง่าย และอยูใ่ นสภาพทีส่ ะอาดอยูเ่ สมอ จัดวางสิง่ ของ
เครื่องใช้ เช่น ตู้ โต๊ะ เป็นระเบียบ และมีการยึดติดกับผนัง หรือพื้น อย่างมั่นคง ในกรณีที่เครื่องใช้นั้นล้มได้ง่าย
เหลี่ยม มุม ที่แหลมคมของเครื่องใช้ต่างๆ ต้องหุ้มด้วยวัสดุที่นุ่ม เพื่อป้องกันการกระแทกของเด็ก
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