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ใบแทรก  เพิ่ม  และแกไขขอความ 
 

หนา 
บรรทัดที่
นับจากบน
ลงลาง 

ของเดิม แกเปน 

27 2 ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 4 ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ตนแบบ ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ 
 6 ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบ ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 9 พัฒนาเด็กเล็ก  ตนแบบเปนระยะๆ  พัฒนาเด็กเล็กเปนระยะๆ 

 
13 3.  มีการประสานงานและประชาสัมพันธการดําเนินงาน

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็นตนแบบใหประชาชน 
3.  มีการประสานงานและประชาสัมพันธการดําเนินงานของ
ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ตนแบบใหประชาชน 

 
19 5.  จัดใหมีกองทุนสงเสริมการดําเนินงานของศูนยพัฒนา

เด็กเล็กตนแบบของ 
5.  จัดใหมีกองทุนสงเสริมการดําเนินงานของศูนยพัฒนา    
เด็กเล็กของ 

28 2 ทิศทาง  และแนวทางการปฏิบัติงานศูนยพัฒนาเด็กเลก็
ตนแบบ 

ทิศทาง  และแนวทางการปฏิบัติงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 4 สวนรวมสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเลก็
ตนแบบ 

สวนรวมสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเลก็ 

 5 7.  จัดใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ
ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ตนแบบ 

7.  จัดใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ   
ศูนยพัฒนาเด็กเลก็ 

 7 สวนทองถ่ิน  ซ่ึงกํากับดูแลการบริหารงานเชิงนโยบาย
ของศูนยฯ 

สวนทองถ่ิน 

32 21 3.  วิทยากรและกิจกรรมตามหลักสูตร 3.  วิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
34 4 วัย 0 – 6 ป วัย 0 – 5 ป 
35 4 * งบประมาณ 420,000 บาท * งบประมาณ 450,000 บาท 
 7 7.3  คาจางผูดูแลเด็ก 2 คนๆ ละ 7,000 บาท/เดือน 7.3  คาจางผูดูแลเด็ก 2 คนๆ ละ 4,880 บาท/เดือน 
 8 7.4  คาใชจายในการฝกอบรมผูดูแลเด็ก (15 วนั) ประมาณ 7.4  คาใชจายในการฝกอบรมผูดูแลเด็ก (15 วัน) โดยประมาณ 

36 9 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกกระจายอํานาจ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 
 21 ระหวาง 3 – 5 ป มีฐานะเทียบเทาสถานศึกษา ระหวาง 3 – 5 ป 

37 2 ภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน       
ไมนอยกวา 6 เดือน 

ภูมิลําเนาหรืออาศยัอยูในเขต(ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 

 5 และเปนเลขานุการในคณะกรรมการการบริหารศูนยฯ     
มีฐานะเทียบเทาผูอํานวยการโรงเรียน 

และเปนเลขานุการในคณะกรรมการการบริหารศูนยฯ 

 25 7.1  รับผิดชอบดูแลบุคลกรและการดาํเนิน 7.1  รับผิดชอบดูแลบุคลากรและการดําเนิน 
42 11 1.1  เด็กที่สมัตรตองมีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินไมนอยกวา 6 เดือน 
1.1  เด็กที่สมัครตองมีภูมิลําเนาอยูในเขตองคกรปกครอง   
สวนทองถ่ิน 

44 9 

เพิ่มเติม 

12.  กรณีเด็กที่สมัครมีคุณสมบัติไมตรงตามประกาศขอ 1.1 
และ 1.2 เปนอํานาจของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ในการพิจารณายกเวนตามความเห็นของคณะกรรมการ 
บริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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(ตัวอยางการจัดทําแผน) 
 
  แผนพัฒนาศนูยพัฒนาเด็กเล็ก........................................................................ 
 ความเปนมา........................................................................................................... 
ปรัชญา...................................................................................................................................... 
วิสัยทศัน.................................................................................................................................... 
เปาหมาย................................................................................................................................... 
พันธกิจ 1.1  
 1.2 

ฯลฯ 

ลําดับ แผนงาน  เปาหมาย 
 

งบประมาณ 
 

ระยะเวลา
ดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. บุคลากรและ 
การบริหารจัดการ 
1.1 
1.2 

ฯลฯ 

     

2. อาคารสถานที่และ 
ส่ิงแวดลอม 
2.1 
2.2 

ฯลฯ 

     

3. วิทยากรและกิจกรรม
ตามหลักสูตร 
3.1  
3.2 

ฯลฯ 

     

4. การมีสวนรวมและการ
สนับสนุนจากชุมชน 
4.1 
4.2 
ฯลฯ 

     

5. งานธุรการการเงินและ
พัสดุ 
5.1 
5.2 

ฯลฯ 
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แบบสํารวจความตองการของชุมชนในการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
(ประชาชน) 

 
 1. ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ...........................นามสกุล.................................. 
อายุ...................ป อยูบานเลขที ่............. หมูที่ .............ตําบล ..................อําเภอ...................... 
จังหวัด...................................อาชีพ........................................อยูในเขตการปกครองสวนทองถิน่ 
(อบจ./เทศบาล/อบต.).............................................................. 
 2. ปจจุบัน (ณ วนัสํารวจ) 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 ถามีการจัดตั้งศูนยพัฒนาเดก็เล็ก ทานมีความประสงคจะสงบุตร/เด็กใน

ความอุปการะ เขาเรียน หรือไม 
   ............สงเขาเรียน ...............ไมสงเขาเรียน 
 3. ทานตองการใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหบริการบุตร/เด็กในความอุปการะในเรื่อง
ใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
   .............อาหารกลางวัน ................อาหารเสริม (นม) 
   .............อาหารวาง ................รถ รับ-สง 
   .............เครื่องนอน ................อุปกรณการเรียน 
   .............อ่ืนๆ (ระบ)ุ ...................................................... 
 4. ทานสามารถใหความรวมมือกับศูนย ฯ ในดานใดบาง 
   ............. ชวยเหลือดานแรงงาน 
   ............ รวมเปนกรรมการ    
   ............ สนับสนุนดานการเงิน และอุปกรณ  
   ............ อ่ืนๆ (ระบ)ุ .................................................................. 
 
  (ลงชื่อ).................................................................................... 
   (นาย/นาง/นางสาว.........................................................) 
   วันที ่.................เดือน............................พ.ศ. ............... 
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(ตัวอยาง) 
 

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. เพ่ือกระจายบริการการพัฒนาเด็กเล็กไปสูชุมชนอยางทั่วถึง 
 2. เพ่ือใหเด็กในเขต (ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น) ไดรับการพัฒนาอยาง
เหมาะสมตามวัยเทาเทียมเสมอภาคกัน 
 3. เพ่ือเตรียมความพรอมใหเด็กสามารถเขารับการศึกษาระดับประถมศึกษาได
อยางมีคุณภาพ  

3.   เปาหมาย 
 จัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก............................................จํานวน ..........................แหง 
ณ ....................................................................... 

4.   วิธีดําเนินการ 
 1. ........................................เตรียมสถานที่ตั้งศูนยพัฒนา 
 2. ........................................สนับสนุนงบประมาณจัดซื้ออุปกรณการเรียนการ
สอนและครุภัณฑ ตลอดจนงบประมาณอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และคาจางบุคลากรใน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 3. ........................................จัดอบรมหรือสงผูดูแลเด็กเขารับการอบรม 
5.   ระยะเวลาดําเนินการ 
 ............................................................................... 

(ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 

(ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 
   (ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 

(ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 
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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....) 
วาดวยการดาํเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ............. 

 
 โดยที่เปนการสมควรและใหสอดคลองกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ    
พ.ศ. 2542 ประกอบกับแนวนโยบายของคณะผูบริหาร.... (ชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น)....    
ในการสนับสนุนสงเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 53 แหง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2517 และ ม.16 (9) แหง พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการก
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 จึงวางระเบียบ/ขอบังคับ วาดวยการ
ดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไวดังตอไปน้ี  
 ขอ 1 ระเบียบ/ขอบังคับเรียกวา ระเบียบ/ขอบังคับ......... (ชื่อองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น)................วาดวยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ ........................ 
 ขอ 2 ระเบียบ/ขอบังคับน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 ขอ 3 ให นายก...........................เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจ
ตีความวินิจฉัยปญหา กําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ เพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามระเบียบน้ี 
 

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 ซ่ึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูจางหรือแตงตั้ง 
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   “เด็กเล็ก” หมายถึง เด็กวัยกอนประถมศึกษาอายุระหวาง 3 - 5 ป ที่มี
ภูมิลําเนาอยูในเขตพ้ืนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไมนอยกวา 6 เดือน  
   “หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก” หมายถึง บุคคลที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจางหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเพ่ือทําหนาที่รับผิดชอบดูแลบุคลากรและการดําเนินงาน
ภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และเปนเลขานุการในคณะกรรมการบริหารศูนยฯ มีฐานะเทียบเทา
ผูอํานวยการโรงเรียน 
 

หมวด 2 
บุคลากร 

 
 ขอ 5 ใหมีบุคลากรของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ดังตอไปน้ี 

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 เสนอแนวทางและมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานวิชาการ 

งบประมาณ การบริหารและการบริหารทั่วไปของศูนยฯ 
6.5 เสริมสรางความสัมพันธระหวางศูนยพัฒนาเด็กเล็กกับชุมชน และ

เครือขาย 
 ขอ 7 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีหนาที่  

7.1 รับผิดชอบดูแลบุคลกรและการดําเนินงานภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ใหเปนไปตามนโยบายและแผนงานอยางถูกตองตามหลักวิชาการ 

7.2 ปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวของ และตามที่ไดรับมอบหมาย 
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 ขอ  8 ผูดูแลเด็ก มีหนาที่  
8.1 จัดกิจกรรมเพื่อดูแล เตรียมความพรอมและพัฒนาเด็กแบบองครวม 
8.2 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณสําหรับการจัดกิจกรรมประจําวัน 
8.3 จัดบรรยากาศภายในหองเรียนใหเหมาะสมกับเด็กเล็ก 
8.4 ศึกษาคนควาหาความรู เพ่ือพัฒนาตนเองและปรับปรุงศูนยพัฒนา

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 ดังน้ี 

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 ใหเพ่ิมผูดูแลเด็กอีก 1 คน และกําหนดชั้นเรียนหองละไมเกิน 20 คน 
 ขอ 15 การจัดกิจกรรมเพ่ือดูแล เตรียมความพรอม และพัฒนาเด็กแบบองครวม 
ใหยึดแนวการจัดประสบการณตามมาตรฐานการดําเนินงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยคํานึงถึง
ความพรอมและความตองการของทองถิ่น 
 ขอ 16 การกําหนดเวลาบริการของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตลอดจนการแตงกายของ
บุคลากรและเด็กเล็กใหอยูในดุลยพินิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

หมวด 4 
การเงิน 

 
 ขอ 17 รายรับและรายจาย ตลอดจนวิธีการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงินของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหถือปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ัน 
โดยอนุโลม ประกอบดวย 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบํารุงการศึกษาของหนวยงาน
ตนสังกัด 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงินทุนหมุนเวียนเกี่ยวกับโภชนาการ 
และอาหารกลางวันของหนวยงานตนสังกัด 

- พระราชบัญญัติกองทุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 
พ.ศ.2535 

- ระเบียบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 
 ขอ 18 การจัดหาวัสดุครุภัณฑของศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหนําระเบียบวาดวยการ
พัสดุของหนวยงานการปกครองสวนทองถิ่นน้ัน 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 น้ัน 
 
 
 
    ประกาศ  ณ   วันที ่         เดือน                   พ.ศ.       
       
 
 
      (....................................................) 
      ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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(ตัวอยาง) 
ครุฑ 

ประกาศ........................................................ 
เร่ืองการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก..................................................... 

 
 การพัฒนาการในชวงปฐมวัยเปนพ้ืนฐานของการพัฒนาการ ซ่ึงจะสงผลกระทบในวัย
ตอๆ ไปของมนุษย ทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ และสังคม การพัฒนาในชวงปฐมวัย
จึงตองไดรับการเอาใจใสใหเด็กไดรับการพัฒนาอยางถูกวิธี และมีคุณภาพ เพ่ือใหเปนทรัพยากรที่
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 การจัดการดังน้ี 
 1. เพ่ือกระจายโอกาสการรับบริการพัฒนาความพรอมใหแกเด็กทุกคนในพื้นที่
อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 2. เพ่ือใหเด็กไดรับการเตรียมความพรอมอยางถูกตองและเหมาะสมกับวัยให
สามารถศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นตอไปไดอยางมีประสิทธิผล 
 3. เปนการแบงเบาภาระการดูแลเด็กใหพอแม ผูปกครองสามารถประกอบอาชีพ
ไดอยางผาสุกหมดความกังวลในบุตรหลาน 

 จึงประกาศใหทราบโดยทัว่กัน 

   ประกาศ  ณ  วันที ่.............เดือน.........................พ.ศ...................... 
 

      (........................................................) 
           ตําแหนงผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 

(ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 
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(ตัวอยาง) 
ครุฑ 

ประกาศ......................................................... 
เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพือ่เขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก…………………………………….. 

ประจําปการศึกษา.................. 
-------------------------------------- 

 
 ดวยศูนยพัฒนาเด็กเล็ก...............................จะเปดรับสมัครเด็กเล็ก โดยทําการ
คัดเลือกใหเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประจําปการศึกษา.....................ดังรายละเอียดตาม
หลักเกณฑและเง่ือนไขในการรับสมัคร ดังตอไปน้ี 

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

โรคอ่ืนๆ 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 
4.1 ใบสมัคร ติดตอขอรับไดที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก......................................... 

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

ณ..................................................... 
5. วันจับฉลาก (ถามี) 
 กําหนดการจับฉลากในวันที่.....................เวลา.............น.  ณ.......................... 

(ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 

(ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 

(สถานที่ตั้ง) 
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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 แกวนํ้า สบู หวี แปง ผูปกครองเตรียมมา
ใหเด็ก ตั้งแตวันเปดเรียนวันแรก  

9.2 เครื่องใชงานอ่ืนๆประกอบดวย ผาปูที่นอน หมอน ปลอกหมอน ผาขนหนู 
ผากันเปอน ถุงยาม ทางศูนยพัฒนาเด็กเล็กจัดให 

10. อาหารสําหรับเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จัดอาหารให 3 เวลา ดังน้ี 
 - เวลา 10.00 น.  อาหารเสริม 
 - เวลา 11.00 น.  อาหารกลางวัน 
 - เวลา 14.00 น.  อาหารวาง 
11. การรักษาความปลอดภัยแกนักเรียน 
 11.1 ผูปกครองที่จะมาขอรับตัวนักเรียน ตองแสดงบัตรซึ่งทางศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กออกใหสําหรับรับตัวนักเรียน แกเจาหนาที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุกครั้ง มิฉะน้ันจะไมอนุญาตให
รับนักเรียนออกจากศูนยพัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด 

 11.2 การมารับและสงนักเรียน ผูปกครองจะตองไมนําเด็กมาสงใหเจาหนาที่
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก กอนเวลา 07.30 น. ใหรับกลับเวลา 15.00 น. และไมชากวา 17.00 น. ทั้งน้ี
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กไมประสงคใหเด็กอยูในศูนยฯ โดยไมมีผูดูแล เวนแตมีความจําเปน ซ่ึงตองขอ
อนุญาตตอหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในแตละครั้ง 
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 11.3 ในกรณีที่เด็กหยุดเรียนดวยประการใดก็ตาม ผูปกครองจะตองแจงให
ทางศูนยพัฒนาเด็กเล็กทราบเปนลายลักษณอักษรหรือทางโทรศัพท 

 11.4 หามนักเรียนนําเครื่องมือเครื่องใชที่อาจเกิดอันตรายมาที่ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กโดยเด็ดขาด 

 11.5 หามนักเรียนสวมหรือนําเคร่ืองประดับ ของเลนที่มีราคาแพงมาที่ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กหากฝาฝนและเกิดการสูญหาย ทางศูนยพัฒนาเด็กเล็กจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 11.6 หากผูปกครองมีปญหาใดๆ เกี่ยวกับนักเรียนโปรดติดตอกับเจาหนาที่
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยตรง ถามีการนัดหมายลวงหนาก็จะทําใหสะดวกยิ่งขึ้น 
 
   
  ประกาศ     ณ    วันที่....................................................... 
            (...................................................) 
                         
  
    ตําแหนง...................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน) 
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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.................)   โรคประจําตวั................................................................ 
4. ที่อยูตามสําเนาทะเบียนบาน บานเลขที่.....................ถนน........................................................................ 
 ตําบล.........................................อําเภอ.....................................จังหวัด.................................................... 
5. ที่อยูอาศัยจริงในปจจุบัน บานเลขที่.................ถนน...................ตําบล.......................อําเภอ..................... 
 จังหวัด.................................................. โทร. (ถามี)  ............... ......... ......... ......... ......... ..................... 
 บิดาชื่อ........................................................... อาชีพ............................................................................... 
 มารดาชื่อ.........................................................อาชีพ............................................................................... 
 มีพ่ีนองรวมบิดา – มารดาเดียวกัน จํานวน........................คน  เปนบุตรลําดับที่........................... 
ขอมูลบิดามารดาหรือผูดูแลอุปการะ 
1. ปจจุบันเด็กอยูในความดูแลอุปการะ/รับผิดชอบของ 
 1.1.............................บิดา   .................มารดา        ..................ทั้งบิดา – มารดารวมกัน 
 1.2.............................ญาติ  (โปรดระบุความเกี่ยวของ)............................................................................ 
 1.3.............................อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)................................................................................................... 
2. อาชีพบิดามารดา หรือผูดูแลอุปการะ........................................................................................................ 
3. ผูดูแลอุปการะเด็กตามขอ 1. มีรายไดในครอบครัวตอเดือน................................................................บาท. 
4.   ผูนําเด็กมาสมัครชื่อ......................................................เกี่ยวของเปน..........................................ของเด็ก. 
5.   ผูที่จะรับสงเด็ก (นาย/นาง/นางสาว).............................................นามสกุล................................................ 
 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 เลขท่ี............................. 
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 หลักฐานท่ีจะตองนํามาในวันสมัคร 
 1.  ตัวเด็ก  
 2. สําเนาสูติบัตร 
 3.  สําเนาทะเบียนบาน     
 4. รูปถาย ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 ใบ (ถายไมเกิน 6 เดอืน) 
 5.  ใบสมัครของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ที่กรอกขอความสมบูรณแลว 
 6.  สมุดบันทึกสุขภาพ หรือใบรับรองแพทย 
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ทะเบียนประวัตินักเรียน 
 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก....................................................................................... 
  
 เด็กชาย/เด็กหญิง.........................................นามสกุล....................................ชื่อเลน................. 
เกิดวันที่ .......................เดือน...............................พ.ศ. ............... อายุ.................ป.....................เดือน 
บิดาชื่อ.........................................นามสกุล............................................อาชีพ................................................ 
รายได..........................................บาท/เดือน 
มารดาชื่อ.....................................นามสกุล.............................................อาชีพ............................................... 
รายได..........................................บาท/เดือน 
ที่อยูปจจุบันของนักเรียน เลขท่ี.......................................ถนน/ตรอก/ซอย........................................................ 
ตําบล.....................................อําเภอ................................................จังหวัด.................................................... 
มีพ่ีนองทั้งหมด.................คน เปนชาย.................คน เปนหญิง................คน นักเรียนเปนบุตรคนที่……......... 
น้ําหนัก.........................กิโลกรัม  สูง.........................เซนติเมตร 
นิสัยในการรับประทานอาหาร.......................................................................................................................... 
การดื่มนม....................................................................................................................................................... 
ประวัติการไดรับอุบัติเหตุหรือเจ็บปวย.........................................................เมื่ออายุ......................................ป 
โรคประจําตัว...........................................โรคจากพันธุกรรมหรือความผิดปกติตางๆ........................................ 
แพอาหาร (บอกชนิด)........................................แพยา (บอกชนิดยา)............................................................... 
การไดรับภูมิกันโรค........................................................................................................................................ 
ความสามารถในการชวยเหลือตนเองของนักเรียน............................................................................................ 
นักเรียนเคยเขาโรงเรียนหรือสถานเล้ียงเด็กมากอน.......................................................................................... 
ขอมูลอื่นๆ ที่ควรแจงใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก...................................................ทราบ.......................................... 
......................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................  
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ท่ีปรึกษาการจัดทําคูมอื 
 

1. นายสาโรช คัชมาตย อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
2 นายชุมพร พลรักษ รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
3. นายธวชัชัย ฟกอังกูร รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
4. นายวัลลภ พร้ิงพงษ รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
5. นายศรีพงศ บุตรงามด ี ผูอํานวยการสาํนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถิ่น 
 
 
 

คณะผูจดัทํา 
 
1. นายวีระชาต ิ ทศรตัน ผูอํานวยการสวนการศึกษานอกระบบและพฒันากิจกรรมเยาวชน 
2. นายสมศักดิ์ จันทรรุง หัวหนากลุมพัฒนาการศึกษานอกระบบและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
3. นางลัดดา ไชยศร ี เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 5 
4. นายพงศชติ ชิตพงศ นักวิชาการศกึษา 5 
5. นายตองการ สุขเหลือ นักวิชาการศกึษา 3 
 
 
 
 


