
 

 

  
ประกาศเทศบาลตำบลบางเก่า 

เรื่อง  ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางเก่า  เรื่อง  การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ. 2562 
--------------------------------------------------------- 

 
  ตามที่ เทศบาลตำบลบางเก่า   ได้เสนอร่าง เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางเก่า  เรื่อง         
การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  พ.ศ. 2562 ต่อสภาเทศบาลตำบลบางเก่าและสภาเทศบาลตำบลบางเก่า
ได้มีมติเห็นชอบในการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางเก่า  สมัยสามัญ  สมัยที่  2 ครั้งที่  1 ประจำปี            
พ.ศ.2562  เมื่อวันที่  13  พฤษภาคม  2562 และผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้ให้ความเห็นชอบ         
ตามมาตรา 62 วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  เรียบร้อยแล้ว   นั้น 
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  63  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 และ      
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม  เทศบาลตำบลบางเก่าจึงประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางเก่า  เรื่อง  การดำเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามที่แนบมานี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  30  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 
 

                                                            แสงอรุณ    สมุทรภักดี 
 

         (นางแสงอรุณ    สมุทรภักดี) 
         นายกเทศมนตรีตำบลบางเก่า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางเก่า 
เรื่อง  การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

เทศบาลตำบลบางเก่า 

อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางเก่า 

เรื่อง  การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  พ.ศ. 2562 
 

หลักการ 
 เพ่ือปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางเก่า  เรื่อง  การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  พ.ศ. 2556 
และให้ใช้บังคับในเขตตำบลบางเก่า  อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี 
 

เหตุผล 
เนื่องจากเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางเก่า  เรื่อง  การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  พ.ศ. 2556  

ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานและตามมาตรา 54  แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560  
ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน   กำหนดให้ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดการศึกษาในรูปแบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  โดยกำหนดอายุ
ระหว่าง  2 – 5 ปี  เพ่ือให้เด็กได้เข้ารับการอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาความพร้อมด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ จิตใจ 
ด้านสังคม และด้านสติปัญญา  และได้ออกประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  เรื่อง  มาตรฐาน
ทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูเทศบาลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล  พ.ศ. 2558  
โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ลงวันที่ 11  สิงหาคม  2558  ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับประกาศดังกล่าว  จึงจำเป็นต้องตราเทศบัญญัตินี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางเก่า 

เรื่อง การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
พ.ศ. 2562 

----------------------------------------------------------- 
 

  โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางเก่าว่าด้วยการดำเนินงาน     
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
  อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 50 และมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล          
พ.ศ. 2496  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  และมาตรา 16 (9) แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  และมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงออกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางเก่าว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า  “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางเก่า  เรื่อง  การดำเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  พ.ศ. 2562” 
 ข้อ 2  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลบางเก่าตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่
สำนักงานเทศบาลตำบลบางเก่าแล้วเจ็ดวัน 
 ข้อ 3  บรรดาเทศบัญญัติ  ประกาศ  ระเบียบ  หรือคำสั่งอ่ืนใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน        
เทศบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับเทศบัญญัตินี้  ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน 
 ทั้งนี้  ให้ยกเลิก เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางเก่า  เรื่อง การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
พ.ศ.2556 ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบางเก่า เรื่อง การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ.2562 นี้แทน 
   

หมวด 1 
ข้อความทั่วไป 

 ข้อ 4  เทศบัญญัตินี้ 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หมายถึง สถานศึกษาที่ให้การอบรมเลี้ยงดู  จัดประสบการณ์และส่งเสริม
พัฒนาการการเรียนรู้ให้เด็กเล็กมีความพร้อม  ด้านร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ  สังคมและสติปัญญา ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางเก่า 
 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หมายถึง บุคลากรที่เทศบาลตำบลบางเก่าคัดเลือกและแต่งตั้งจากครู
ผู้ดูแลเด็ก  เพื่อปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบดูแลบุคลากรและการดำเนินงานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก  หมายถึง  บุคลากรที่เทศบาลตำบลบางเก่าคัดเลือกและแต่งตั้งจากผู้ที่มี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่หลักในการอบรมเลี้ยงดู  จัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการ
การเรียนรู้ให้เด็กเล็กมีความพร้อมด้านร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ  สังคมและสติปัญญา 
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  หมายถึง บุคลากรที่เทศบาลตำบลบางเก่าคัดเลือกและแต่งตั้งจากผู้ที่มี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์  เพ่ือปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กในการอบรมเลี้ยงดู  จัดประสบการณ์ และ
ส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้  ให้เด็กเล็กมีความพร้อมด้านร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ  สังคมและสติปัญญา 
 ผู้ดูแลเด็ก  หมายถึง  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็กประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และภารกิจอ่ืนที่ได้รับ
มอบหมายโดยได้รับค่าตอบแทน  ค่าจ้าง หรือ ประโยชน์ตอบแทนจากเทศบาลตำบลบางเก่า 
 เด็กเล็ก  หมายถึง  เด็กอายุระหว่าง 2-5  ปี ที่เข้ารับการอบรมเลี้ยงดู และพัฒนาความพร้อม
ด้านร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลบางเก่า 
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 คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หมายถึง  บุคคลที่เทศบาลตำบลบางเก่าพิจารณาคัดเลือก
และแต่งตั้งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ประสิทธิภาพ 
 ข้อ 5  ให้นายกเทศมนตรีตำบลบางเก่าเป็นผู้รักษาการตามเทศบัญญัตินี้  และให้มีอำนาจตีความ
วินิจฉัยปัญหา  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติ  ประกาศ  หรือ คำสั่ง  เพ่ือให้การดำเนินการเป็นไปตาม
เทศบัญญัตินี้ 
 

หมวด 2 
บุคลากร 

 ข้อ 6  ให้มีบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ดังต่อไปนี้ 
(1) หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(2) ครูผู้ดูแลเด็ก 
(3) ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
(4) พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ตามความจำเป็น) 

 ข้อ 7 การกำหนดจำนวนครูผู้ดูแลเด็กให้เป็นไปตามสัดส่วน  1:10 (ครู:นักเรียน)  หากมีเศษ
ตั้งแต่ 5  คน ขึ้นไป  ให้เพ่ิมครูผู้ดูแลเด็กอีก 1  คน  กำหนดชั้นเรียนห้องละไม่เกิน 20  คน แยกตามอายุของ
เด็กแต่ละวัย 
 ข้อ 8 คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีหน้าที่ 

(1) กำหนดแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน 
ด้านต่างๆ ให้ได้คุณภาพและมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นโยบายและแผนพัฒนาของเทศบาล
ตำบลบางเก่า 

(2) เสนอแนะให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
แก่นายกเทศมนตรีตำบลบางเก่า 

(3) เสนอแนะให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน  การพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(4) พิจารณาเสนอนายกเทศมนตรีตำบลบางเก่า เกี่ยวกับการบริหารงานด้านบุคลากรใน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(5) พิจารณาเสนอแผนงาน/โครงการและงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์ 

พัฒนาเด็กเล็กตามหลักวิชาการ และแผนพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(6) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครอง  ชุมชนและสังคมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 

การศึกษาและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(7) ส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือการพัฒนาเด็กเล็กของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   

และระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลบางเก่า 
(8) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่มีกฎหมาย  ระเบียบ หรือตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และจังหวัดกำหนด 
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 ข้อ 9 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีหน้าที่ 

(1) รับผิดชอบดูแลบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมถึง การดำเนินงานในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย แผนงานและวัตถุประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

(2) วางแผนพัฒนาการศึกษา  ประเมินและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  เช่น จัดทำแผนงานโครงการ และงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กทุก
ด้านอย่างต่อเนื่อง 

(3) จัดทำและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม และเทคโนโลยี และการวัดผลประเมินผล 

(4) จัดทำภาระงานของบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ตามมาตรฐานด้านบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้มี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

(5) ประสานความร่วมมือกับชุมชน ในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาและพัฒนา 
ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็ก 

(6) เป็นผู้แทนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในกิจการทั่วไป และประสานเครือข่ายการพัฒนา 
เด็กปฐมวัย 

(7) นิเทศ ส่งเสริมสนับสนุน  การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วย 
ครูผู้ดูแลเด็ก 

(8) จัดทำระบบประกันคุณภาพภายในและรายงานประเมินตนเอง 
(9) ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 ข้อ 10 ครูผู้ดูแลเด็ก  มีหน้าที่ 
(1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย 

วิธีการที่หลากหลาย  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
(2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพลักษณะที่พึงประสงค์ 

และคุณลักษณะตามวัย 
(3) ปฏิบัติงานวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
(5) ปฏิบัติงานความร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
(6) อบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักสูตรกำหนด 
(7) จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(8) จัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
(9) จัดทำวิจัยในชั้นเรียน 
(10) จัดหา/ผลิตสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน 
(11) จัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผล 
(12) ประสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับผู้ปกครอง ชุมชน 
(13) พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี  เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
(14) จัดให้มีการประเมินพัฒนาการเรียนรู้ 
(15) จัดระบบธุรการในชั้นเรียน 
(16) รวบรวมผลงานรายงานผลการปฏิบัติงานตามลำดับ 
(17) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
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 ข้อ 11 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  มีหน้าที่ 

(1) สนับสนุนช่วยเหลือการปฏิบัติงานร่วมกับครูผู้ดูแลเด็ก 
(2) มีการพัฒนาตนเองในทางวิชาการและอาชีพ ใฝ่หาความรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
(3) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 ข้อ 12 พนักงานจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ประกอบด้วย 
(1) ธุรการ/การเงิน/พัสดุ 
(2) คนครัว/ผู้ประกอบอาหาร 
(3) ภารโรง/พนักงานทำความสะอาด 
(4) ยามรักษาความปลอดภัย 
(5) พนักงานจ้างตำแหน่งอ่ืน ที่เทศบาลตำบลบางเก่าเห็นว่าจำเป็น 

 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อ 12 
 มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ท้องถิ่นกำหนด  และมีระเบียบ  หนังสือสั่งการอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง   โดยมีสถานภาพเป็นพนักงานจ้างทั่วไป/ 
พนักงานจ้างตามภารกิจ 
 ข้อ  13 ธุรการ/การเงิน/พัสดุ  มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

(1) ทำหน้าที่ธุรการ การเงิน พัสดุและงบประมาณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามระเบียบ   
หนังสือสั่งการอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง 

(2) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 ข้อ 14 คนครัว/ผู้ประกอบอาหาร  มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

(1) ประกอบอาหารให้ถูกสุขลักษณะ  ถูกอนามัยตามหลักโภชนาการสำหรับเด็กเล็ก   
แต่งกายสะอาดเรียบร้อย มีสุขภาพดีไม่เป็นโรคติดต่อ จัดสถานที่ประกอบอาหารและเครื่องครัวให้สะอาดเป็น
ระเบียบ มีการจัดเก็บขยะถูกสุขลักษณะ 

(2) คนครัวจัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน ทำความสะอาดอุปกรณ์ วัสดุอุปกรณ์ 
ต่างๆ ตลอดจนดูแลความเรียบร้อยความสะอาดเป็นไปตามสุขลักษณะ 

(3) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 ข้อ 15 ภารโรง/พนักงานทำความสะอาด  มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

(1) ทำความสะอาด  รักษาความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย  ดูแลบำรุงรักษาอาคาร 
สถานที่ และทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้และมีความปลอดภัยสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

(2) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 ข้อ 16 ยามรักษาความปลอดภัย  มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

(1) ดูแลรักษาความปลอดภัยของอาคาร  ทรัพย์สิน บุคลากร และเด็กเล็กในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

(2) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 ข้อ 17 พนักงานจ้างตำแหน่งอ่ืน ที่เทศบาลตำบลบางเก่าเห็นว่าจำเป็น  
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หมวด 3   

การบริหารและการจัดการ 
 ข้อ 18  การบริหารจัดการ/ดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ประกอบด้วยงาน  ดังนี้ 

(1) งานด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(2) งานด้านบุคลากร 
(3) งานด้านอาคาร สถานที่ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
(4) งานด้านวิชาการ  และกิจกรรมตามหลักสูตร 
(5) งานด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน 
(6) งานด้านส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
(7) ด้านธุรการ 
ให้หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  พิจารณากำหนดให้มีผู้รับผิดชอบแต่ละงาน  โดยแบ่งงาน 

และมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ  โดยคำนึงถึงความพร้อมของบุคลากร  ลักษณะปริมาณงานที่
สอดคล้องกัน  โดยมุ่งให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 ข้อ 19 การให้บริการอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก แบ่งออกเป็น 4  ระดับ  คือ 

(1) ชั้นเตรียมอนุบาล สำหรับเด็กอายุ 2 ปี 
(2) ชั้นอนุบาลปีที่ 1  สำหรับเด็กอายุ 3 ปี 
(3) ชั้นอนุบาลปีที่ 2  สำหรับเด็กอายุ 4 ปี 
(4) ชั้นอนุบาลปีที่ 3  สำหรับเด็กอายุ 5 ปี  

 ข้อ 20 การให้บริการอบรมเลี้ยงดู  จัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ให้ยึดแนวทาง
และหลักการจัดประสบการณ์ตามมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ด้านวิชาการและกิจกรรม
ตามหลักสูตร  โดยคำนึงถึงความต้องการของชุมชน  และความพร้อมของท้องถิ่น 
 ข้อ 21 การกำหนดระยะเวลาการให้บริการอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการ
แต่งกายของบุคลากรและเด็กปฐมวัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ระเบียบ และนโยบายของผู้บริหารเทศบาลตำบลบางเก่า  โดยออกเป็นประกาศของ
เทศบาลตำบลบางเก่า 
 

หมวด 4 
การเงิน 

 ข้อ 22 รายรับและรายจ่าย ตลอดจนวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 

(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษา 
ไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2551 

(2) ระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 ข้อ 23 การจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย         
ที่เก่ียวข้อง 
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หมวด 5 
การยุบเลิกหรือย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 ข้อ 24 การยุบเลิกหรือย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ให้คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นผู้พิจารณาเสนอผู้บริหารเทศบาลตำบลบางเก่า  โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลบางเก่าตาม
มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ข้อ 25  บรรดาทรัพย์สินต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ยุบเลิก  ให้ตกเป็นของเทศบาลตำบล
บางเก่า 
 ประกาศ  ณ  วันที่  30  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ.2562 
 
 
      แสงอรุณ   สมุทรภักดี 
              (นางแสงอรุณ   สมุทรภักดี) 
         นายกเทศมนตรีตำบลบางเก่า 
 
 
           -เห็นชอบ- 
 
 
 
    นายกอบชัย  บุญอรณะ  
   ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุร ี
วันที่ .18./..กรกฎาคม../ .2562 
 
 
   
 


