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บทนำ 

ความเป็นมา/ความจำเป็น/ความสำคัญ 
 การปฏิบัติงานควรมีคู่มือการปฏิบัติงาน ท่ีเปรียบเสมือนแผนท่ีบอกเส้นทางการทำงานท่ีมี
จุดเริ่มต้น และส้ินสุดของกระบวนการ ท่ีระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ ของ
องค์กรและวิธีควบคุมกระบวนการนั้น มักจัดทำ ขึ้นสำหรับลักษณะงานท่ีซับซ้อน มีหลายขั้นตอนและ
เกี่ยวข้องกับคนหลายคน และสามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงได้เมื่อมีการเปล่ียนแปลงการปฏิบัติงาน 
 การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้ได้งานมีมีคุณภาพตามท่ีกำหนด ผู้ปฏิบัติงานไม่เกิดความสับสน
แต่ละหน่วยงานรู้งานซึ่งกันและกัน  บุคลากรหรือเจ้าหน้าท่ีสามารถทำงานแทนกันได้ สามารถเริ่ม
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วเมื่อมีการโยกย้ายตำแหน่งงาน ลดขั้นตอนการทำงานท่ีซับซ้อน ลด
การผิดพลาดจากการทำงานท่ีไม่เป็นระบบ ช่วยในการออกแบบระบบงานใหม่และปรับปรุงงาน ฯลฯ ซึ่ง
ในการจัดทำผู้ทำจะต้องมีทักษะ ในด้านการวิเคราะห์ การส่ือสาร ออกแบบ และการประเมินผล
ผู้รับบริการ การจัดทำ คู่มือการปฏิบัติงานในหน้าท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบ ช่วยให้สามารถทำงานได้ง่ายขึ้น 
“คนทำงาน รู้งาน  ผู้บังคับบัญชา ได้งานมาตรฐานเดียวกันขององค์กร มีประสิทธิภาพ ผู้รับบริการพึง
พอใจ” 
 
โครงสร้างของระเบียบปฏิบัติ/คู่มือการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
 ๑. วัตถุประสงค์ (Objectives) : เป็นการช้ีแจงให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในการจัดทำเอกสาร
เรื่องนี้ขึ้นมา 
 ๒. ขอบเขต (Scope) : เป็นการช้ีแจงให้ทราบถึงขอบเขตของกระบวนการในคู่มือว่า
ครอบคลุมต้ังแต่ขั้นตอนใด ถึงขั้นตอนใด หน่วยงานใด กับใคร ท่ีใด และเมื่อใด 
 ๓. คำจำกัดความ (Definition)(ถ้ามี) : เป็นการช้ีแจงให้ทราบถึงคำ ศัพท์เฉพาะซึ่งอาจ เป็น
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ หรือคำย่อ ท่ีกล่าวถึงภายใต้ระเบียบปฏิบัตินั้น เพื่อให้เป็นที่เข้าใจตรงกัน 
 ๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ (Responsibilties) : เป็นการช้ีแจงให้ทราบว่ามี ใครบ้างท่ี
เกี่ยวข้องกับระเบียบปฏิบัตินั้น ๆ โดยมักจะเรียงจากผู้มีอำนาจหรือตำแหน่งสูงสุดลงมา 
 ๕. ข้ันตอนการปฏิบัติหรือระเบียบปฏิบัติ (Procedure ) : เป็นการอธิบายข้ันตอนการทำงาน
อย่าละเอียดว่าใคร ทำอะไร ท่ีไหน อย่างไร เมื่อใด โดยสามารถจัดทำได้ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การใช้ 
ข้อความอธิบาย การใช้ตารางอธิบาย การใช้แผนภูมิ และการใช้ Flow Chart 
 ๖. เอกสารอ้างอิง (Reference Document) : เป็นการขี้แจงให้ทราบถึงเอกสารอื่นใดท่ีต้อง
ใช้ประกอบคู่กันหรืออ้างอิงถึงกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานนั้น สมบูรณ์ ไต้แก่ ระเบียบปฏิบัติอื่น ๆ
พระราชบัญญัติ กฎหมาย กฎระเบียบ หรือวิธีการทำงาน เป็นต้น 
 ๗. แบบฟอร์มที่ใช้ (Form) : เป็นการขี้แจงให้ทราบถึงแบบฟอร์มต่าง ๆ ท่ีต้องใช้ในการบันทึก
ข้อมูลของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติงานของกระบวนการ นั้น ๆ 
 ๘. เอกสารบันทึก (Record) : เป็นการช้ีแจงให้ทราบว่า บันทึกใดบ้างท่ีต้องจัดเก็บเป็นข้อมูล
หรือหลักฐานของการปฏิบัติงานนั้น ๆ พร้อมท้ังระบุถึงผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บ สถานท่ี ระยะเวลา
และวิธีการจัดเก็บ 
 
 



 

 ลักษณะของเอกสารการปฏิบัติงานที่ดี 
  1. กระชับ ชัดเจน เข้าใจได้ง่าย 
  2. เป็นประโยชน์สำหรับการทำงานและการฝึกอบรม 
  3.เหมาะสมกับองค์กรและผู้ใช้งานแต่ละกลุ่ม 
  4. มีความน่าสนใจ น่าติดตาม มีตัวอย่างประกอบ 
  5. มีความเป็นปัจจุบัน (Update) ไม่ล้าสมัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง 
 
 การจัดการเรียนการสอน  การจัดทำงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และการจัดทำ เอกสาร
ประกอบฎีกาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำ
เงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและมาตรฐานสถานศึกษา (ช้ันพื้นฐาน) ศูนย์พัฒนาเด็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคู่มือการ
ปฏิบัติงานฉบับนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับข้ันตอนและวิธีปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าช้าง 
 
๑. วัตถุประสงค์ (Objective) 
 ๑.๑ เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างมีคู่มือการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน  
แสดงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีมุ่งสู่การบริการ
ท่ีมีคุณภาพ 
 ๑.๒ เพื่อแสดงถึงวิธีการทำงานท่ีสามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่  พัฒนาให้การ
ทำงานเป็นระบบ  และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  รวมท้ังเผยแพร่ให้
บุคคลภายนอก  หรือผู้ใช้บริการ  ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากคู่มือการปฏิบัติงาน  เพื่อขอรับ
บริการท่ีตรงกับความต้องการ 
 
๒. ประโยชน์ของการจัดทำระเบียบปฏิบัติ/คู่มือการปฏิบัติงาน 
 1. ได้งานท่ีมีคุณภาพตามท่ีกำหนด 
 2. ผู้ปฏิบัติงานมีระบบ  มาตรฐานเดียวกันท้ังองค์กร 
 3. แต่ละหน่วยงานรู้งานซึ่งกนัและกัน 
 4. บุคลากรหรือเจ้าหน้าท่ีสามารถทำงานแทนกันได้ 
 5. สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วเมื่อมีการโยกย้ายตำแหน่งงาน 
 6. ลดขั้นตอนการทำงานท่ีซ้ำซ้อน 
 ๗. ลดข้อผิดพลาดจากการทำงานท่ีไม่เป็นระบบ 
 ๘. ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการทำงาน 
 ๙. ช่วยให้เกิดความสม่ำเสมอในการปฏิบัติงาน 
 ๑๐. ช่วยลดความขัดแย้งท่ีอาจเกิดขึ้นในการทำงาน 
 ๑๑.ชว่ยลดเวลาในการสอนงาน 
 ๑๒. ช่วยให้ทำงานเป็นมืออาชีพ   
 ๑๓. ช่วยในการออกแบบระบบงานใหม่และปรับปรุงงาน 
 
๓. ขอบเขต (Scope) : คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง 
ให้ใช้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง เพื่อให้เป็นแนวทางและมาตรฐาน
เดียวกัน 
 



 

 
๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 การปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องใน  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะต้องมีคุณสมบัติ บทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ี  เพื่อให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีศักยภาพในการจัดการศึกษา อบรมเล้ียงดู และส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กได้
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการด้วยความเหมาะสมอย่างมีคุณภาพ 
 
บทบาทหน้าที่ของครู ผู้ดูแลเด็ก 
 เด็กเล็ก เป็นวัยท่ีมีความซุกชน เคล่ือนไหวตลอดเวลา สติปัญญาและความคิดจะมีความเป็น
อิสระแปรเปล่ียนตามส่ิงแวดล้อมท่ีพบเห็นใกล้ตัว ชอบลอกเลียนแบบตามความนึกคิดของตน จึงจำเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดให้มีการพัฒนาท้ังด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
สติปัญญาและลักษณะนิสัย ดังนั้น ครู  ผู้ดูแลเด็ก ซึ่งเป็นผู้ท่ีอยู่ใกล้ชิดกับเด็ก และมีอิทธิพลต่อการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรม การพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กมากท่ีสุดในช่วงท่ีเด็กอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จะต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้  ความสามารถ มีความรับผิดชอบ รักเด็ก อุปนิสัยอ่อนโยน จิตใจโอบอ้อมอารี มี
ความยุติธรรม มีลักษณะเป็นผู้นำ เพื่อจะเป็นผู้ท่ีให้การดูแลเด็กอย่างมีประสิทธิภาพเป็นแบบอย่างท่ีดี
ของเด็ก เป็นการวางรากฐาน ความคิด สติปัญญา อารมณ์ สังคมลักษณะนิสัย เสริมสร้างบุคลิกท่ีดีให้กับ
เด็ก ซึ่งเปรียบเสมือนการวางรากฐานของประเทศ 
 
ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นครูผู้ดูแลเด็ก มีบทบาทในการปฏิบัติหน้าที่ดังนี้  

๑. ปฏิบัติหน้าที่ตามกิจวัตรของเด็ก 
  ครูผู้ดูแลเด็กจะต้องทำหน้าท่ีดูและเด็กและปฏิบัติตามกิจวัตรประจำวันของเด็ก เพื่อให้
เด็กมีความเจริญเติบโต มีพัฒนาการทุกด้านตามวัย และมีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 

๒. ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กในลักษณะบูรณาการ 
  ครู ผู้ดูแลเด็ก มีหน้าท่ีส่งเสริมพัฒนาการเด็กในลักษณะบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ 
กล่าวคือให้เด็กได้พัฒนาด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และจริยธรรมไปพร้อมกัน โดยให้โอกาสเด็กเรียนรู้
จากส่ิงของและผู้คนท่ีอยู่รอบข้าง ซึ่งเด็กจะเรียนรู้ได้โดยประสาทสัมผัสท้ังห้า การเคล่ือนไหว การเล่น 
และ การลงมือทำ ดังนั้น ครู ผู้ดูแลเด็ก จะต้องส่งเสริมให้โอกาสเด็กได้พัฒนาอย่างเต็มท่ีรวมท้ัง
ปฏิสัมพันธ์กับเด็กด้วยคำพูดและกิริยาท่าทางท่ีนุ่มนวล อ่อนโยน แสดงความรักความอบอุ่น 

๓. สังเกต เฝ้าระวัง และบันทึกความเจริญเติบโต พฤติกรรม พัฒนาการด้านด่าง ๆ ของเด็ก 
  ครู ผู้ดูแลเด็ก ต้องเป็นคนช่างสังเกต เฝ้าระวังปัญหาสุขภาพ พัฒนาการและการเรียนรู้
ของเด็กจดบันทึกพฤติกรรมเพื่อจะได้เห็นความเปล่ียนแปลงท้ังปกติ ความผิดปกติท่ีเกิดขึ้นกับเด็ก ซึ่งจะ
นำไปสู่การค้นหาสาเหตุ เพื่อช่วยเหลือและแก้ไขได้ทันท่วงที 

๔. มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของเด็ก 
  ครู ผู้ดูแลเด็ก จะต้องเป็นคนช่างสังเกต มีความรู้ และเข้าใจพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา 
และไม่พึงประสงค์ของเด็ก ซึ่งพฤติกรรมนั้น อาจเกิดจากการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก รวมทั้ง
การปรับตัวของเด็กต่อส่ิงแวดล้อม หากไม่ได้รับการแก้ไขตามแนวทางท่ีเหมาะสม อาจนำไปสู่ปัญหาทาง
พฤติกรรมของเด็กในอนาคต แม้ว่าเด็กแต่ละคนจะแตกต่างกันตามพันธุกรรมและการอบรมเล้ียงดู แต่
ถ้าเข้าใจและช่วยลดพฤติกรรมจะช่วยขจัดปัญหาท่ีจะตามมาได้ทันท่วงที 



 

 
๕. จัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมกับการพัฒนาเด็กทุกด้าน 

  ครู ผู้ดูแลเด็ก จะต้องดูแลจัดสภาพแวดล้อมท้ังภายในอาคารและภายนอกอาคารให้
สะอาดถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และมีบรรยากาศเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก 

๖. ประสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็ก ครอบครัวและชุมชน 
  ครู ผู้ดูแลเด็ก จะต้องเป็นผู้ประสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเป็นคน
กลางในการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ หรือผู้ปกครองสมาชิกในครอบครัวและบุคคล
ต่าง ๆ ในชุมชน เพื่อทราบถึงพฤติกรรม พัฒนาการการเปล่ียนแปลงของเด็กได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง 

๗. รู้จักพัฒนาตนเองในทางวิชาการและวิชาชีพ 
  ครู ผู้ดูแลเด็ก จะต้องใฝ่หาความรู้ในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอดังนี้ 
  ๗.๑ การพัฒนาด้านความรู้ทางวิซาการและทักษะอาชีพอย่างต่อเนื่อง เช่น การศึกษา
หาความรู้ การเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ การติดตามความเปล่ียนแปลงด้านความรู้และ
เทคโนโลยีโดยอาศัยส่ือท่ีหลากหลาย รวมท้ังการรวมกลุ่มแลกเปล่ียนประสบการณ์ การศึกษาดูงาน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สถานพัฒนาเด็กเล็กท่ีมีคุณภาพ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกและจัดต้ังชมรมเครือข่าย
ครู  ผู้ดูแลเด็ก ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงแก่ครู ผู้ดูแลเด็ก 
  ๗.๒ การพัฒนาด้านบุคลิกภาพ จะต้องเป็นผู้ท่ีมีคุณลักษณะรักเด็กอุปนิสัยอ่อนโยน มี
กริยาวาจานิ่มนวลอ่อนหวาน  ใจเย็น รู้จักปรับปรุงและพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองอยู่เสมอ 
 
หน้าที่ของครู ผู้ดูแลเด็ก 
 ครู ผู้ดูแลเด็ก จะอยู่ใกล้ชิดกับเด็กตลอดท้ังวัน ดังนั้น จึงมีหน้าท่ี ดังนี้ 

๑. อบรมเล้ียงดูเด็ก ต้ังแต่รับเด็กจากผู้ปกครองจนกระท่ังส่งคืนให้ผู้ปกครอง 
๒. การจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

  ๓. จัดกิจกรรมประจำวันเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อมให้กับเด็กให้มี
สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและได้รับการพัฒนาท้ังด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยจัด
กิจกรรมกลางแจ้ง ในร่ม และจัดมุมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น มุมหนังสือ มุมศิลปะ มุมคนตรี ฯลฯ 
  ๔. ปลูกจิตสำนึกให้เด็กรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย การรักษาส่ิงแวดล้อม ความมีระเบียบวินัยความรับผิดชอบความมีน้ำใจ ฯลฯ 
  ๕. ดูแลความปลอดภัยและรักษาความสะอาดภายในและภายนอกอาคารของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
  ๖. ให้เด็กเคารพธงชาติ และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
  ๗. สำรวจรายช่ือเด็กท่ีเข้ารับการเล้ียงดูประจำวัน เยี่ยมเยียนผู้ปกครองและเด็กใน
กรณีท่ีเด็กไม่มาเรียนเกิน ๓ วัน และในกรณีท่ีเกิดปัญหาอื่น ๆ 
  ๘. จัดเตรียมสถานท่ีเรียน จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอนโดยเน้นวัสดุท่ีมีอยู่แล้ว
ในท้องถิ่น จัดอาหารเสริม น้ำด่ืมและน้ำใช้ จัดทำบันทึกการสอน และบันทึกประจำตัวเด็ก ตลอดจน
จัดทำทะเบียนอุปกรณ์การเรียนการสอน 
  ๙. จัดทำบันทึกการด่ืมนมสำหรับเด็ก 
  ๑๐. จัดทำบันทึกแปรงฟัน ตรวจสุขภาพประจำวันสำหรับเด็ก 



 

  ๑๑. ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ใน
การจัดบรรยากาศส่ิงแวดล้อมในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการจัดการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัย 
๔. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 ๔.๑ แผนผังการปฏิบัติงาน 
  ระบบการบริหารของศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง 
ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยมีการบริหารงานบุคคลตามโครงสร้างการ
บริหารท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำหนด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งเสริมการทำงาน เป็นทีม โดยได้แบ่งสายงาน
เป็น ๔ สายงานประกอบด้วย ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายบุคลากร และฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
 
 

แผนผังการดำเนินงาน 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริหาร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

หัวหน้าสถานศึกษา 
 

องค์การบริหารส่วน 
ตำบลท่าช้าง 

 

ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายบุคลากร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

- งานหลักสูตร 

- งานจัดประสบการณ์/การจัด 

กิจกรรมประจำวัน 

- งานเขียนแผนการจัด 

ประสบการณ์การเรียนรู ้
- งานวัดและประเมินผล 

- งานนิเทศการศึกษา 

- งานวิจัยชั้นเรียน 

- งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

- โครงการกิจกรรมวันสำคัญ 

ต่างๆ และโครงการต่าง ๆ ท่ี 

บรรจุไว้ใน แผนพัฒนาการศึกษา 

- งานโภชนาการ 

- งานประกันคุณภาพภายในศูนย์ 

พัฒนาเด็กเล็ก 
- งานสารสนเทศและแหล่งเรียนรู ้
- งานวัฒนธรรม 

 

- งานพัสดุ 
- งานการเงินและบัญชี 
- งานงบประมาณ 

- งานบริการสื่อ 

- งานเย่ียมบ้านเด็ก 

- งานแนะแนว 

- งานธุรการ 

- งานสัมพันธ์ชุมชน/ 

ส่งเสริมเครือข่าย 

- งานอาคารสถานที่ 
- งานสิ่งแวดล้อม 

- งานความปลอดภัย 

- มาตรการเตรียมความ 

พร้อมกับสถานการณ์ 
ฉุกเฉิน 

- งานส่งเสริมสุขภาพ 

อนามัย 

- งานประชาสัมพันธ์ 



 

 ๔.๒ การรับเด็กเข้าเรียนระดับก่อนปฐมศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าช้าง 

   ๑. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้างประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครเด็กเข้า 
เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง โดยปิดประกาศไว้ ณ องค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าช้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารตำบลท่าช้างและหนังสือประชาสัมพันธ์ถึงแต่ละหมู่บ้าน
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองของเด็กท่ีมีอายุครบตามเกณฑ์ เป็นระยะเวลา ๒ เดือน 

  ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารตำบลท่าช้าง จัดประชุมช้ีแจงให้ผู้ปกครองทราบ
เกี่ยวกับการ บริหารจัดการนโยบาย แนวทางการปฏิบัติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารตำบลท่า
ช้าง  

 
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
๑. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ประกาศ 
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครเด็กเข้าเรียนใน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าช้าง และหนังสือ 
ประชาสัมพันธ์ถึงแต่ละหมู่บ้านเพื่อประชาสัมพันธ์ 
ให้ผู้ปกครองทราบ (เดือน มีนาคม -เมษายน) 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง 

๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าช้าง จัดให้มีการบริการรับสมัครเด็ก 
 (ระยะเวลา ๖๐ วัน) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล     
ท่าช้าง 
 

๓. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าช้างจัดประชุม ช้ีแจงให้ผู้ปกครองทราบเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการ นโยบาย แนวทางการปฏิบัติ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าช้าง (ระยะเวลา ๑ วัน) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล    
ท่าช้าง 
 
 
 

๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าช้าง ประกาศ รายช่ือเด็กและเขียนใบมอบตัว 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล    
ท่าช้าง 
 

 

 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
๑. ผู้ปกครองยื่นหลักฐานการรับสมัครต่อเจ้าหน้าท่ี 
๒. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัคร 
๓. ยื่นใบสมัครและมอบตัว เช่น สำเนาสูติบัตร ,สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง

สำเนาทะเบียนบ้านเด็กและผู้ปกครอง 
๔. พิจารณาคุณสมบัติ 
๕. ประกาศผลการรับสมัคร 



 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 - ค่าธรรมเนียม  (ไม่เสียค่าธรรมเนียม) 
 - ช่องทางการติดต่อ 
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง   
 - ในเวลาราชการตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. 
ระยะเวลา 
 ระยะเวลาดำเนินการตามประกาศกำหนด 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 เอกสารท่ีจะต้องนำมาในวันสมัคร 
     ๑. ตัวเด็ก  
     ๒. สำเนาสูติบัตรของเด็กผู้สมัคร     จำนวน ๑ ชุด 
     ๓. สำเนาทะเบียนบ้านของเด็กผู้สมัคร     จำนวน ๑ ชุด 
     ๔. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว       จำนวน ๒ ใบ 
     ๕. ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีกรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว  จำนวน ๑ ฉบับ 
     ๖. สมุดฉีดวัคซีนสีชมพู (สำเนาหน้าแรกกับหน้าท่ีฉีดวัคซีน)  จำนวน ๑ ฉบับ 

๔.๓ การออกเยี่ยมบ้านเด็ก เพื่อรับทราบข้อมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัยเมื่ออยู่ท่ีบ้าน เมื่อพบ
ปัญหาแล้วก็จะนำมาร่วมกันแก้ไขเพื่อให้เด็กมีพัฒนาการท่ีดี 

๔.๔ การให้บริการยืมหนังสือนิทานสำหรับผู้ปกครอง 
๔.๕ ให้คำแนะนำปรึกษากับผู้ปกครองในเร่ืองการดูแลเด็กปฐมวัย 

      ตามช่วยอายุ ๒ – ๓ ปี ๑๑ เดือน และส่งข้อมูลต่อให้หน่วยงานทีเกี่ยวข้อง 
 ๔.๖ บริการแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน ให้กับหน่วยงานผู้ท่ีสนใจ เช่น ชุมชน ผู้ปกครอง ครู
องค์กรต่าง ๆ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ ต้านการจัดการอบรม
เล้ียงดู การจัดประสบการณ์เรียนรู้กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านอาคารสถานท่ีส่ิงแวดล้อม ตัวเด็ก 
และเอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้กับผู้ท่ีสนใจสามารถนำไปเป็นแนวทางในการ
ดำเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 ๔.๗ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 
  ๑. แผนพัฒนาการศึกษา 
  ๒. แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา. 
  ๓. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 

ยื่นใบสมัคร 
3 นาที 

 

ตรวจสอบหลักฐาน 
5 นาที 

 



 

 ๔.๘ การจัดทำงบประมาณ การเงิน การพัสดุ การเบิกจ่าย และการจัดทำเอกสารประกอบ
ฎีกา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการนำ เงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ข้อ ๑๑ การซื้อ หรือจ้าง และการอนุมัติจ่ายรายได้สถานศึกษาในแต่ละครั้งให้เป็น
อำนาจของตำแหน่งและวงเงิน ดังนี้ 
  ๑. หัวหน้าสถานศึกษา ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๒. ผู้บริหารท้องถิ่น หรือซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายเกิน ๑๐๐ ,๐๐๐ บาท ขึ้นไป 
ท้ังนี้ การใช้จ่ายเงินและการเก็บรักษาเงินให้ถือปฏิบัติตามระเบียบพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยอนุโลม 
 
การดำเนินงานของสถานศึกษา 

๑. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
๒. จัดทำคำส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน 

  ๒.๑ หัวหน้าสถานศึกษา หัวหน้าหน่วยงานคลัง หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
  ๒.๒ เจ้าหน้าท่ีการเงิน 
  ๒.๓เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
  ๒.๔ ผู้ตรวจฎีกา 
  ๒.๕ คณะกรรมการรับเงิน เก็บรักษาเงิน รับส่งเงิน 
 

๔.๙ การปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
  1. การดูแลความเรียบร้อย อาคาร สถานท่ี ส่ิงแวดล้อม 
  2. การดูแล ตรวจสอบความสะอาดของห้องน้ำ และอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 


