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ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
ว่าด้วยการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ. 2552 

 
  โดยที่เป็นการสมควรและให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  
ประกอบกับแนวนโยบายของคณะผู้บริหาร  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  ในการสนับสนุนส่งเสริมการจัด
การศึกษาปฐมวัย 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  53  แห่งพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
7) พ.ศ. 2517 และ มาตรา 16(9) แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่               
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  จึงวางระเบียบ/ข้อบังคับ ว่าด้วยการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก              
ไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ  1  ระเบียบ/ข้อบังคับเรียกว่า  ระเบียบ/ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง             
ว่าด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ. 2552 

  ข้อ  2  ระเบียบข้อบังคับนี้ใหใ้ช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ  3  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง  เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  และให้มี
อ านาจตีความวินิจฉัยปัญหา  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบนี้ 

หมวดที่ 1 
ข้อความทั่วไป 

  ข้อ  4  ในระเบียบนี้ 
   “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”  หมายถึง  สถานที่ดูแลและให้การศึกษาเด็กอายุระหว่าง 3 – 
5 ปี  มีฐานะเทียบเท่าสถานศึกษา  
   “ชุมชน” หมายถึง ชุมชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   “คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”  หมายถึง  คณะบุคคลที่ได้รับการ
คัดเลือกจากชุมชนแล้วน าเสนอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งโดยให้มีจ านวนตามความเหมาะสม 
   “ผู้ดูแลเด็ก”  หมายถึง  ผู้ท าหน้าที่ดูแล เตรียมความพร้อมพัฒนาแบบองค์รวม  ซึ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จ้างหรือแต่งตั้ง 
   “เด็กเล็ก” หมายถึง เด็กวัยก่อนประถมศึกษาอายุระหว่าง 3 – 5 ปี  ที่มีภูมิล าเนาอยู่
ในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
   “หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”  หมายถึง  บุคคลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้าง
หรือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  เพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบดูแลบุคลากร  และการด าเนินงานภายในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  และเป็นเลขานุการในคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ  มีฐานะเทียบเท่าผู้อ านวยการโรงเรียน 
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/หมวด2... 
หมวด 2 
บุคลากร 

  ข้อ  5  ให้บุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ดังต่อไปนี้ 
   5.1  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   5.2  ผู้ดูแลเด็ก 
   5.3  ผู้ประกอบการ 
   5.4  บุคลากรอ่ืนๆ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  ข้อ  6  คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีหน้าที่ 
   6.1  ก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   6.2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กเล็กทุกคน  ได้รับการเตรียมความพร้อมอย่างมี
คุณภาพ  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
   6.3  ส่งเสริมและให้มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
   6.4  เสนอแนวทางและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการงบประมาณ
การบริหาร  และการบริหารทั่วไปของศูนย์ฯ 

   6.5  เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับชุมชนและเครือข่าย 

  ข้อ  7 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล้กมีหน้าที่ 
   7.1  รับผิดชอบดูแลบุคลากรและการด าเนินงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไป
ตามนโยบายและแผนงานอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
   7.2  ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยว้องและตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  ข้อ 8 ผู้ดูแลเด็กมีหน้าที่ 
   8.1  จัดกิจกรรมเพื่อดูแล เตรียมความพร้อมและพัฒนาแบบองค์รวม 
   8.2  จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับการจัดกิจกรรมประจ าวัน 
   8.3  จัดบรรยากาศภายในห้องเรียนให้เหมาะสมกับเด็กเล็ก 
   8.4  ศึกษาค้นคว้าหาความรู้  เพ่ือพัฒนาตนเองและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี
คุณภาพ 

  ข้อ  9  ผู้ประกอบการ  มีหน้าที่  ประกอบอาหารให้ถูกสุขลักษณะ  ถูกอนามัยตามโภชนาการ
ส าหรับเด็กปฐมวัย  รววมทั้งการจัดสถานที่เตรียมปรุงอาหาร  จัดเครื่องสุขภัณฑ์เครื่องครัว  สะอาดเป็นระเบียบ
เรียบร้อย  และมีการจัดการขยะถูกสุขลักษณะ  และบริการอ่ืนๆ  ที่ได้รับมอบหมาย 

  ข้อ 10 ผู้ท าความสะอาด มีหน้าที่ ในการท าความสะอาด ดูแลรักษาความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย  ตลอดจนความปลอดภัยของอาคารสถานที่ 

  ข้อ 11 บุคลากรอ่ืนๆ  ตามความจ าเป็นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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หมวด 3  
การบริหารและการจัดการ 

  ข้อ  12  การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ประกอบด้วยลักษณะงาน  5  ประเภท  ดังนี้ 
   1.  งานด้านบุคลากร  และการบริหารจัดการ 
   2.  งานด้านอาคารสถานที่  และสิ่งแวดล้อม 
   3.  งานด้านวิชาการ  และกิจกรรมตามหลักสูตร 
   4.  งานด้านการมีส่วนร่วม  และการสนับสนุนของชุมชน 
   5.  งานด้านธุรการ  การเงิน  และพัสดุ 
  ให้หัวหน้าศูนย์ พิจารณาให้ผู้มีความรับผิดชอบโดยแบ่งงาน  และมอบหมายงานตาม
ความสามารถโดยค านึงถึงความพร้อมของบุคลากร  ลักษระปริมาณงานที่สอดคล้องกัน  โดยมุ่งให้เกิดคณภาพ
และประสิทธิภาพ 

  ข้อ  13  การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  แบ่งออกเป็น 3 ระดับ  คือ 
   1.  ส าหรับเด็กอายุ  3  ปี 
   2.  ส าหรับเด็กอายุ  4  ปี 
   3.  ส าหรับเด็กอายุ  5  ปี 

  ข้อ  14  การก าหนดจ านวนผู้ดูแลเด็กให้เป็นไปตามสัดส่วน 1:20 หากมีเศษตั้งแต่  10  คนขึ้น
ไป  ให้เพ่ิมผู้ดูแลเด้กอีก 1 คน  และก าหนดชั้นเรียนห้องละไม่เกิน 20 คน 

  ข้อ  15  การจัดกิจกรรมเพ่ือดูแล  เตรียมความพร้อม  และพัฒนาแบบองค์รวมให้ยึดแนวการ
จัดประสบการณ์ตามมาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  โดยค านึงถึงความพร้อม  และความ
ต้องการของท้องถิ่น 

  ข้อ  16  การก าหนดเวลาการบริการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ตลอดจนการแต่งกายของ
บุคลากรและเด็กให้อยู่ในดุลยพินิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หมวด 4 
การเงิน 

  ข้อ  17  รายรับและรายจ่าย  ตลอดจนวิธีรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงินของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  โดยอนุโลมประกอบด้วย 
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบ ารุงการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด 
   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนเกี่ยวกับโภชนาการและอาหาร
กลางวันของหน่วยงานต้นสังกัด 
   - พระราชบัญญัติกองทุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2535 
   - ระเบียบอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

  ข้อ  18  การจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ให้น าระเบียบว่าด้วยการพัสดุของ
หน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ  มาใช้โดยอนุโลม 

  ข้อ  19  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องรายงานการรับเงิน  การเบิกจ่าย  และเงินคงเหลือ          
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงทราบทุกเดือน 

/หมวด5... 
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หมวด 5 
การยุบเลิกหรือรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

  ข้อ  20  การยุบหรือรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
ยึดความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น 

  ข้อ 21  บรรดาทรัพย์สินต่างๆ  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ยุบเลิก  ให้ตกเป็นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  นั้น 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  11  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  2551 
 

 
                                                          จ่ง  สัตยารัฐ 

(นายจ่ง  สัตยารัฐ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


