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คู่มือการปฏิบัตงิาน 

บทน า 

ความเป็นมา/ความจ าเป็น/ความส าคัญ 

คู่มือการปฏิบัติงาน เปรียบเสมือนแผนท่ีบอกเส้นทางการท างานท่ีมีจุดเร่ิมต้น และสิน้สุดของ

กระบวนการ ท่ีระบุถึงขัน้ตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่าง ๆ ขององค์กรและวิธีควบคุม

กระบวนการนัน้ มกัจดัท าขึน้ส าหรับลกัษณะงานท่ีซบัซ้อน มีหลายขัน้ตอนและเก่ียวข้องกับคนหลายคน 

และสามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลงได้เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการปฏิบตังิาน 

การจดัท าคูมื่อการปฏิบตัิงานให้ได้งานท่ีมีคณุภาพตามท่ีก าหนด ผู้ปฏิบตัิงานไม่เกิดความสบัสน

แต่ละหน่วยงานรู้งานซึ่งกันและกัน บุคลากรหรือเจ้าหน้าท่ีสามารถท างานแทนกันได้ สามารถเร่ิม

ปฏิบตัิงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วเม่ือมีการโยกย้ายต าแหน่งงาน ลดขัน้ตอนการท างานท่ีซบัซ้อน ลด

การผิดพลาดจากการท างานท่ีไมเ่ป็นระบบ ชว่ยในการออกแบบระบบงานใหมแ่ละปรับปรุงงาน ฯลฯ ซึ่งใน

การจดัท า ผู้ท าจะต้องมีทกัษะ ในด้านการวิเคราะห์ การส่ือสาร ออกแบบ และการประเมินผลผู้ รับบริการ 

การจดัท าคูมื่อการปฏิบตัิงานในหน้าท่ีท่ีตนเองรับผิดชอบ ชว่ยให้สามารถท างานได้ง่ายขึน้ คนท างาน รู้งาน 

ผู้บงัคบับญัชา ได้งานมาตรฐานเดียวกนัขององค์กร มีประสิทธิภาพ ผู้ รับบริการพงึพอใจ 

สาเหตุท่ีหลายองค์กรไม่จัดท าคู่มือการปฏิบัตงิาน 

- อ้างอิงบคุคลในหนว่ยงานท่ีท างานมานาน ประสบการณ์สงู จงึไมเ่ห็นความจ าเป็นในการจดัท าคูมื่อ 

- บางหน่วยงานมีลกัษณะงานท่ีไม่ซ า้ซ้อน มีขัน้ตอนน้อยและตายตวัไม่มีการเปล่ียนแปลง จ านวนบคุลากร

ไมม่าก จงึไมเ่ห็นความจ าเป็นในการจดัทาคูมื่อ 

- บางหน่วยงานไม่เคยมีคนใหม่เข้ามาท างาน คนเดิมหรือคนปัจจบุนัรู้งานหมดแล้ว จึงไม่เห็นความจ าเป็น

ในการจดัท าคูมื่อ 

โครงสร้างของระเบียบปฏิบัต/ิคู่มือการปฏิบัตงิาน ประกอบด้วย 

๑. วตัถุประสงค์ (Objectives) : เป็นการชีแ้จงให้ผู้ อ่านทราบถึงวตัถุประสงค์ในการจัดท าเอกสารเร่ืองนี ้

ขึน้มา 
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2. ขอบเขต (Scope) : เป็นการชีแ้จงให้ผู้ อ่ืนทราบถึงขอบเขตของกระบวนการในคู่มือว่าครอบคลุมตัง้แต่

ขัน้ตอนใด ถึงขัน้ตอนใด หนว่ยงานใด กบัใคร ท่ีใด และเม่ือใด 

๓. ค าจ ากัดความ (Definition)(ถ้ามี) : เป็นการชีแ้จงให้ผู้ อ่ืนทราบถึงค าศพัท์เฉพาะซึ่งอาจเป็นภาษาไทย

หรือภาษาองักฤษ หรือค ายอ่ ท่ีกลา่วถึงภายใต้ระเบียบปฏิบตันิัน้ ๆ เพ่ือให้เป็นท่ีเข้าใจตรงกนั 

4. หน้าท่ีความรับผิดชอบ (Responsibilities) : เป็นการชีแ้จงให้ผู้ อ่ืนทราบว่ามีใครบ้างท่ีเก่ียวข้องกับ

ระเบียบปฏิบตันิัน้ ๆ โดยมกัจะเรียงจากผู้ มีอ านาจหรือต าแหนง่สงูสดุลงมา 

๕. ขัน้ตอนการปฏิบตัิหรือระเบียบปฏิบตัิ (Procedure) : เป็นการอธิบายขัน้ตอนการท างานอย่างละเอียด

ว่าใคร ท าอะไร ท่ีไหน อย่างไร เม่ือใด โดยสามารถจดัท าได้ในรูปแบบตา่ง ๆ ได้แก่ การใช้ข้อความอธิบาย 

การใช้ตารางอธิบาย การใช้แผนภมูิ และการใช้ Flow Chart 

๖. เอกสารอ้างอิง (Reference Document) : เป็นการชีแ้จงให้ผู้ อ่ืนทราบถึงเอกสารอ่ืนใดท่ีต้องใช้ประกอบ

คู่กันหรืออ้างอิงถึงกัน เพ่ือให้การปฏิบตัิงานนัน้ ๆ สมบูรณ์ ได้แก่ ระเบียบปฏิบัติอ่ืน ๆ พระราชบญัญัต ิ

กฎหมาย กฎระเบียบ หรือวิธีการท างาน เป็นต้น 

๗. แบบฟอร์มท่ีใช้ (Form) : เป็นการชีแ้จงให้ผู้ อ่ืนทราบถึงแบบฟอร์มต่าง ๆ ท่ีต้องใช้ในการบนัทึกข้อมูล

ของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ในการปฏิบตังิานของกระบวนการ นัน้ ๆ 

๘. เอกสารบนัทึก (Record) : เป็นการชีแ้จงให้ผู้ อ่านทราบว่า บันทึกใดบ้างท่ีต้องจัดเก็บเป็นข้อมูลหรือ

หลกัฐานของการปฏิบตังิานนัน้ ๆ พร้อมทัง้ระบถุึงผู้ รับผิดชอบในการจดัเก็บ สถานท่ี ระยะเวลา และวิธีการ

จดัเก็บ 

ลักษณะของเอกสารการปฏิบัตงิานท่ีดี 

- กระชบั ชดัเจน เข้าใจได้ง่าย 

- เป็นประโยชน์ส าหรับการท างานและการฝึกอบรม 

- เหมาะสมกบัองค์กรและผู้ใช้งานแตล่ะกลุม่ 

- มีความสนใจ นา่ตดิตาม มีตวัอยา่งประกอบ 

- มีความเป็นปัจจบุนั (Update) ไมล้่าสมยั 
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คู่มือการปฏิบัตงิานศูนย์พัฒนาเดก็เล็กเทศบาลต าบลโพธ์ิงาม 

    การจดัท างบประมาณ การเงิน การพัสด ุและการจดัท าเอกสารประกอบฎีกาของศูนย์พฒันา

เด็กเล็ก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลกัเกณฑ์ และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไป

จดัสรรเป็นคา่ใช้จ่ายในการจดัการศกึษาในสถานศกึษาสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2551 และ

การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและมาตรฐานสถานศึกษา (ขัน้พืน้ฐาน) 

ศนูย์พฒันาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน คูมื่อการปฏิบตัิงานฉบบันีมี้เนือ้หาเก่ียวกบัขัน้ตอนและวิธี

ปฏิบตังิานศนูย์พฒันาเดก็เล็กเทศบาลต าบลโพธ์ิงาม 

๑. วัตถุประสงค์ (Objective) 

- เพ่ือให้การปฏิบตังิานในปัจจบุนัเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

- ผู้ปฏิบตังิานทราบและเข้าใจควรท าอะไรก่อนหลงั 

- ผู้ปฏิบตังิานทราบวา่ควรปฏิบตังิานอยา่งไร เม่ือใด กบัใคร 

- เพ่ือให้การปฏิบตังิานสอดคล้องกบันโยบาย วิสยัทศัน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กร 

- เพ่ือให้ผู้บริหารตดิตามงานได้ทกุขัน้ตอน 

- เป็นเคร่ืองมือในการฝึกอบรม 

- ใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบตังิาน 

- ใช้เป็นส่ือในการประสานงาน 

ประโยชน์ของการจัดท าระเบียบปฏิบัต/ิคู่มือการปฏิบัตงิาน 

- ได้งานท่ีมีคณุภาพตามท่ีก าหนด 

- ผู้ปฏิบตังิานไมเ่กิดความสบัสน 

- แตล่ะหนว่ยงานรู้งานซึง่กนัและกนั 

- บคุลากรหรือเจ้าหน้าท่ีสามารถท างานแทนกนัได้ 

- สามารถเร่ิมปฏิบตังิานได้อยา่งถกูต้องและรวดเร็วเม่ือมีการโยกย้ายต าแหนง่งาน 
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- ลดขัน้ตอนการท างานท่ีซ า้ซ้อน 

- ลดข้อผิดพลาดจากการท างานท่ีไมเ่ป็นระบบ 

- ชว่ยเสริมสร้างความมัน่ใจในการท างาน 

- ชว่ยให้เกิดความสม ่าเสมอในการปฏิบตังิาน 

- ชว่ยลดความขดัแย้งท่ีอาจเกิดขึน้ในการท างาน 

- ชว่ยลดการตอบค าถาม 

- ชว่ยลดเวลาในการสอนงาน 

- ชว่ยให้ท างานเป็นมืออาชีพ 

- ชว่ยในการออกแบบระบบงานใหมแ่ละปรับปรุงงาน 

๒. ขอบเขต (Scope) : คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธ์ิงาม ให้ใช้กับศูนย์

พฒันาเดก็เล็กเทศบาลต าบลโพธ์ิงาม เพ่ือให้เป็นแนวทางและมาตรฐานเดียวกนั 

๓. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

การปฏิบัติงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธ์ิงาม บุคลากรท่ีเก่ียวข้องในศูนย์พัฒนา     

เด็กเล็กจะต้องมีคุณสมบตัิ บทบาทหน้าท่ี และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือให้ศูนย์พัฒนา    

เดก็เล็กมีศกัยภาพในการจดัการศกึษา อบรมเลีย้งด ูและส่งเสริมพฒันาการส าหรับเดก็ได้อยา่งถกูต้องตาม

หลกัวิชาการด้วยความเหมาะสมอยา่งมีคณุภาพ 

บทบาทหน้าท่ีของครูผู้ดูแลเดก็ 

เดก็เล็ก เป็นวยัท่ีมีความซุกซน เคล่ือนไหวตลอดเวลา สตปัิญญาและความคิดจะมีความเป็นอิสระ

แปรเปล่ียนตามสิ่งแวดล้อมท่ีพบเห็นใกล้ตวั ชอบลอกเลียนแบบตามความนึกคิดของตน จึงจ าเป็นอย่างยิ่ง

ท่ีจะต้องได้รับการดแูลอย่างใกล้ชิด ให้มีการพฒันาทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม สติปัญญาและ

ลกัษณะนิสยั ดงันัน้ ครูผู้ดแูลเด็ก ซึ่งเป็นผู้ ท่ีอยู่ใกล้ชิดกบัเด็ก และมีอิทธิพลตอ่การปรับเปล่ียนพฤติกรรม 

การพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กมากท่ีสุดในช่วงท่ีเด็กอยู่ในศูนย์ จะต้องเป็นผู้ ท่ีมีความสามารถ รู้จัก

รับผิดชอบ รักเดก็ อปุนิสยัออ่นโยน จิตใจโอบอ้อมอารีมีความยตุธิรรม มีลกัษณะเป็นผู้น า เพ่ือจะเป็นผู้ ท่ีให้ 
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การดูแลเด็กอย่างมีประสิทธิภาพเป็นแบบอย่างท่ีดีของเด็ก เป็นการวางรากฐาน ความคิด 

สติปัญญา อารมณ์ สงัคม ลกัษณะนิสยั เสริมสร้างบุคลิกท่ีดีให้กับเด็ก ซึ่งเปรียบเสมือนการวางรากฐาน

ของประเทศ 

ผู้ท่ีท าหน้าท่ีเป็นครูผู้ดูแลเดก็ มีบทบาทในการปฏิบัตหิน้าท่ี ดังนี ้

๑. ปฏิบัตหิน้าที่ตามกิจวัตรของเดก็ 

ครูผู้ดแูลเด็กจะต้องท าหน้าท่ีดแูลเด็กและปฏิบตัิตามกิจวตัรประจ าวนัของเด็ก เพ่ือให้เด็กมีความ

เจริญเตบิโต มีพฒันาการทกุด้านตามวยั และมีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม 

๒. ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเดก็ในลักษณะบูรณาการ 

ครูผู้ดแูลเด็กมีหน้าท่ีส่งเสริมพฒันาการเด็กในลกัษณะบรูณาการเชิงสร้างสรรค์ กล่าวคือให้เด็กได้

พฒันาด้านจิตใจ อารมณ์ สงัคม และจริยธรรมไปพร้อมกัน โดยให้โอกาสเด็กเรียนรู้จากสิ่งของและผู้คนท่ี

อยู่รอบข้าง ซึ่งเด็กจะเรียนรู้ได้โดยประสาทสมัผสัทัง้ห้า การเคล่ือนไหว การเล่น และ การลงมือท า ดงันัน้ 

ครูผู้ดแูลเด็กจะต้องส่งเสริมให้โอกาสเด็กได้พัฒนาอย่างเต็มท่ี รวมทัง้ปฏิสัมพันธ์กับเด็กด้วยค าพูดและ

กิริยาทา่ทางท่ีนุม่นวล ออ่นโยน แสดงความรักความอบอุน่ 

๓. สังเกต เฝ้าระวัง และบันทกึความเจริญเตบิโต พฤตกิรรม พัฒนาการด้านต่างๆเดก็ 

ครูผู้ดแูลเด็กต้องเป็นคนช่างสงัเกต เฝ้าระวงัปัญหาสุขภาพ พฒันาการและการเรียนรู้ของเด็ก จด

บนัทึกพฤติกรรมเพ่ือจะได้เห็นความเปล่ียนแปลงทัง้ปกติความผิดปกติท่ีเกิดขึน้กับเด็ก ซึ่งจะน าไปสู่การ

ค้นหาสาเหต ุเพ่ือชว่ยเหลือและแก้ไขได้ทนัทว่งที 

๔. มีการปรับเปล่ียนพฤตกิรรมที่ไม่พงึประสงค์ของเดก็ 

ครูผู้ ดูแลเด็กจะต้องเป็นคนช่างสังเกต มีความรู้ และเข้าใจพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา และไม่พึง

ประสงค์ของเด็ก ซึ่งพฤติกรรมนัน้ อาจเกิดจากการเจริญเติบโตและพฒันาการของเด็ก รวมทัง้การปรับตวั

ของเด็กต่อสิ่งแวดล้อม หากไม่ได้รับการแก้ไขตามแนวทางท่ีเหมาะสม อาจน าไปสู่ปัญหาทางพฤติกรรม

ของเด็กในอนาคต แม้ว่าเด็กแต่ละคนจะแตกต่างกนัตามพนัธุกรรมและการอบรมเลีย้งด ูแต่ถ้าเข้าใจและ

ชว่ยลดพฤตกิรรมจะชว่ยขจดัปัญหาท่ีจะตามมาได้ทนัทว่งที 

๕. จัดส่ิงแวดล้อมท่ีปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมกับการพัฒนาเดก็ทุกด้าน 



-๖- 

ครูผู้ดูแลเด็กจะต้องดูแลจัดสภาพแวดล้อมทัง้ภายในอาคารและภายนอกอาคารให้สะอาดถูก

สขุลกัษณะ ปลอดภยั และมีบรรยากาศเหมาะสมกบัพฒันาการของเดก็ 

๖. ประสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเดก็ ครอบครัวและชุมชน 

ครูผู้ดแูลเดก็จะต้องเป็นผู้ประสานสมัพนัธ์ระหว่างศนูย์พฒันาเดก็เล็กโดยเป็นคนกลางในการสร้าง

ความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างเด็กกบัพ่อแม่ หรือผู้ปกครองสมาชิกในครอบครัวและบุคคลต่าง ๆ ในชมุชน เพ่ือ

ทราบถึงพฤตกิรรม พฒันาการการเปล่ียนแปลงของเดก็ได้อยา่งรวดเร็วและตอ่เน่ือง 

๗. รู้จักพัฒนาตนเองในทางวิชาการและวิชาชีพ 

ครูผู้ดแูลเดก็จะต้องใฝ่หาความรู้ในการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ ดงันี ้

๗.๑ การพฒันาด้านความรู้ทางวิชาการและทกัษะอาชีพอย่างต่อเน่ือง เช่น การศึกษาหาความรู้ 

การเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมอย่างสม ่าเสมอ การติดตามความเปล่ียนแปลงด้านความรู้และเทคโนโลยี โดย

อาศยัส่ือท่ีหลากหลาย รวมทัง้การรวมกลุ่มแลกเปล่ียนประสบการณ์ การศกึษาดงูาน ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก -

สถานพัฒนาเด็กเล็กท่ีมีคุณภาพ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกและจัดตัง้ชมรมเครือข่ายครูผู้ ดูแลเด็ก ซึ่งจะ

ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงแก่ครูผู้ดแูลเด็ก 

๗.๒ การพฒันาด้านบคุลิกภาพ จะต้องเป็นผู้ ท่ีมีคณุลกัษณะรักเด็กอปุนิสยัอ่อนโยน มีกริยาวาจา

นิ่มนวลออ่นหวาน ใจเย็น รู้จกัปรับปรุงและพฒันาบคุลิกภาพของตนเองอยูเ่สมอ 

หน้าท่ีของครูผู้ดูแลเดก็ 

ครูผู้ดแูลเดก็จะอยูใ่กล้ชิดกบัเด็กตลอดทัง้วนั ดงันัน้ จงึมีหน้าท่ี ดงันี ้

๑. อบรมเลีย้งดเูดก็ ตัง้แตรั่บเดก็จากผู้ปกครองจนกระทัง่สง่คืนให้ผู้ปกครอง 

๒. จัดกิจกรรมประจ าวันเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมความพร้อมให้กับเด็กให้มีสุขภาพ

สมบรูณ์แข็งแรงและได้รับการพฒันาทัง้ด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์ สงัคมและลกัษณะนิสยั โดยจดักิจกรรม

กลางแจ้ง ในร่ม และจดัมมุกิจกรรมตา่ง ๆ เชน่ มมุหนงัสือ มมุศลิปะ มมุดนตรี ฯลฯ 

๓. ปลูกจิตส านึกให้เด็กรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

การรักษาสิ่งแวดล้อม ความมีระเบียบวินยัความรับผิดชอบความมีน า้ใจ ฯลฯ 

๔. ดแูลความปลอดภยัและรักษาความสะอาดภายในและภายนอกอาคารของศนูย์ 
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๕. ให้เดก็เคารพธงชาต ิและประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

๖. ส ารวจรายช่ือเดก็ท่ีเข้ารับการเลีย้งดปูระจ าวนั เย่ียมเยียนผู้ปกครองและเดก็ ในกรณีท่ีเดก็ไมม่า

เรียนเกิน ๓ วนั และในกรณีท่ีเกิดปัญหาอ่ืน ๆ 

๗. จดัเตรียมสถานท่ีเรียน จัดเตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอนโดยเน้นวสัดท่ีุมีอยู่แล้วในท้องถ่ิน 

จดัอาหารเสริม น า้ด่ืมและน า้ใช้ จดัท าบนัทึกการสอน และบนัทึกประจ าตวัเด็ก ตลอดจนจดัท าทะเบียน

อปุกรณ์การเรียนการสอน 

๘. จดัท าบนัทกึการด่ืมนมส าหรับเดก็ 

๙. จดัท าบนัทกึแปรงฟัน ตรวจสขุภาพประจ าวนัส าหรับเดก็ 

10. ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ดังนี ้ผู้ ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน ในการจัด

บรรยากาศสิ่งแวดล้อมในบริเวณศนูย์ฯ และการจดัการศกึษาให้กบัเดก็ปฐมวยั 

๔. ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 

๔.๑ แผนผังการปฏิบัตงิาน 

ระบบการบริหารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธ์ิงาม ประกอบด้วย คณะท่ีปรึกษา

คณะกรรมการศนูย์พฒันาเด็กเล็กฯ คณะกรรมการบริหารศนูย์พฒันาเด็กเล็ก โดยมีการบริหารงานบุคคล

ตามโครงสร้างการบริหารท่ีศนูย์พฒันาเด็กเล็กก าหนด ศนูย์พฒันาเด็กเล็กส่งเสริมการท างานเป็นทีม โดย

ได้แบ่งสายงานเป็น ๔ สายงาน ประกอบด้วย ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายงบประมาณ ฝ่ายบุคลากร และฝ่าย

บริหารงานทัว่ไป 
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แผนผังการด าเนินงาน 

 



-๙- 

๔.๒ การรับเด็กปฐมวัยเข้าเรียนระดับก่อนปฐมศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลโพธ์ิงาม  

๑. เทศบาลต าบลโพธ์ิงามประกาศรายละเอียดเก่ียวกับการรับสมคัรเด็กเข้าเรียนในศูนย์พฒันา

เด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธ์ิงาม โดยปิดประกาศไว้ ณ เทศบาลต าบลโพธ์ิงาม ศนูย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาล

ต าบลโพธ์ิงาม และหนงัสือประชาสมัพนัธ์ถึงแตล่ะหมู่บ้านเพ่ือประชาสมัพนัธ์ให้ผู้ปกครองของเด็กท่ีมีอายุ

ครบตามเกณฑ์ เป็นระยะเวลา 4 เดือน  

๒. ศนูย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธ์ิงาม ตรวจสอบข้อมูลประชากรเด็กปฐมวยั อาย ุ๒-๕ ปี 

ของเขตพืน้ท่ีจากข้อมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ข้อมูลทะเบียนราษฎร์บญัชีบุคคลตามช่วง

อาย ุ(เพศชาย+เพศหญิง) เทศบาลต าบลโพธ์ิงาม  

๓. ศนูย์พฒันาเดก็เล็กเทศบาลต าบลโพธ์ิงาม จดัให้มีการบริการรับเดก็แตล่ะหมูบ้่าน  

๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธ์ิงาม จัดประชุมชีแ้จงให้ผู้ ปกครองทราบเก่ียวกับการ

บริหารจดัการ นโยบาย แนวทางการปฏิบตัขิองศนูย์พฒันาเดก็เล็กเทศบาลต าบลโพธ์ิงาม 

๕. ศนูย์พฒันาเดก็เล็กเทศบาลต าบลโพธ์ิงาม ประชาสมัพนัธ์การรับ-สง่ เดก็ปฐมวยัแตล่ะหมูบ้่าน  

ขัน้ตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขัน้ตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

๑.เทศบาลต าบลโพธ์ิงาม ประกาศรายละเอียดเก่ียวกับการ

รับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล

โพธ์ิงาม และหนังสือประชาสัมพันธ์ถึงแต่ละหมู่บ้านเพ่ือ

ประชาสัมพัน ธ์ให้ผู้ ปกครองทราบ  (เดือนกุมภาพันธ์ -

เมษายน) 

กองการศกึษา เทศบาลต าบลโพธ์ิงาม 

๒. ศนูย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธ์ิงาม ตรวจสอบ

ข้อมลูประชากรเด็กปฐมวยั ๒-๕ ปี ในเขตพืน้ท่ี ท่ีจะเข้าเรียน

ระดบัก่อนประถมศกึษา (ระยะเวลา ๑ วนั) 

กองการศกึษา เทศบาลต าบลโพธ์ิงาม 

๓. ศนูย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธ์ิงาม จดัให้มีการ กองการศกึษา เทศบาลต าบลโพธ์ิงาม 



บริการรับสมคัรเดก็แตล่ะหมู่บ้าน (ระยะเวลา ๑๐ วนั) 

๔. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธ์ิงาม จัดประชุม

ชีแ้จงให้ผู้ปกครองทราบเก่ียวกับการบริหารจดัการ นโยบาย 

แนวทางการปฏิบัติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล

โพธ์ิงาม (ระยะเวลา ๑ วนั) 

(ครู/ผู้ดแูลเด็ก) กองการศกึษา  

เทศบาลต าบลโพธ์ิงาม 

 

๕. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธ์ิงาม ประกาศ

รายช่ือเดก็และเขียนใบมอบตวั 

(ครู/ผู้ดแูลเด็ก) กองการศกึษา  

เทศบาลต าบลโพธ์ิงาม 
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ระยะเวลา 

ระยะเวลาด าเนินการ ๑๓ วนั 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารที่จะต้องน ามาในวันสมัคร 

๑. ตวัเดก็ 

๒. ส าเนาสตูบิตัรของเดก็ผู้สมคัร จ านวน ๑ ชดุ 

๓. ส าเนาทะเบียนบ้านของเดก็ผู้สมคัร จ านวน ๑ ชดุ 

๔. รูปถ่ายขนาด ๑ นิว้ จ านวน ๒ ใบ 

๕. ใบสมคัรของศนูย์พฒันาเดก็เล็กท่ีกรอกข้อความสมบรูณ์แล้ว จ านวน 1 ฉบบั 

๖. สมดุฉีดวคัซีนสีชมพ ู(ส าเนาหน้าแรกกบัหน้าท่ีฉีดวคัซีน) จ านวน ๑ ฉบบั 

๔.๓ การออกเย่ียมบ้านเด็ก เพ่ือรับทราบข้อมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัยเม่ืออยู่ที่บ้าน เม่ือ
พบปัญหาแล้วก็จะน ามาร่วมกันแก้ไขเพื่อให้เดก็มีพัฒนาการท่ีดี 

๔.๔ การให้บริการยืมส่ือนิทานส าหรับผู้ปกครอง 

๔.๕ ให้ค าแนะน าปรึกษากับผู้ปกครองในเร่ืองการดูแลเด็กปฐมวัย ตามช่วงอายุ ๒ – ๕ ปี 
และส่งข้อมูลต่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

๔.๖ บริการแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงาน ให้กับหน่วยงานผู้ท่ีสนใจ เช่น ชุมชน ผู้ปกครอง ครู 
องค์กรต่าง ๆ เพ่ือและเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคุณภาพ ด้านการจัดการ
อบรมเลีย้งดู การจัดประสบการณ์เรียนรู้ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านอาคารสถานท่ี
สิ่งแวดล้อม ตัวเด็ก และเอกสารต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้องกับการด าเนินงานให้กับผู้ท่ีสนใจสามารถ
น าไปเป็นแนวทางในการด าเนินงานการจัดการศึกษาปฐมวัยได้ 

๔.๗ การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 

๑. แผนยทุธศาสตร์การพฒันาการศกึษา 

๒. แผนพฒันาการศกึษา 

-๑๒- 



๓. แผนปฏิบตักิารประจ าปีการศกึษา 

๔. แผนปฏิบตักิารประจ าปีงบประมาณ 

๔.๘ การจัดท างบประมาณ การเงนิ การพัสดุ การเบิกจ่าย และการจัดท าเอกสารประกอบ 

ฎีกา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลโพธ์ิงาม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาใน

สถานศกึษาสงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2551 

ข้อ ๑๑ การซือ้ หรือจ้าง และการอนุมัติจ่ายรายได้สถานศึกษาในแต่ละครัง้ให้เป็นอ านาจของ

ต าแหนง่และวงเงิน ดงันี ้

๑. หวัหน้าสถานศกึษา ไมเ่กิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๒. ผู้บริหารท้องถ่ิน หรือซึง่ผู้บริหารท้องถ่ินมอบหมายเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึน้ไป 

ทัง้นี ้การใช้จ่ายเงินและการเก็บรักษาเงินให้ถือปฏิบตัิตามระเบียบพสัดุขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินโดยอนโุลม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-๑๓- 



การด าเนินงานของสถานศึกษา 

๑. จดัท าแผนปฏิบตักิารประจ าปีงบประมาณ 

๒. จดัท าค าสัง่แตง่ตัง้เจ้าหน้าท่ีปฏิบตังิาน 

๒.๑ หวัหน้าสถานศกึษา หวัหน้าหนว่ยงานคลงั หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีพสัด ุ

๒.๒ เจ้าหน้าท่ีรับเงิน 

๒.๓ เจ้าหน้าท่ีพสัด ุ

๒.๔ ผู้ตรวจฎีกา 

๒.๕ คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน 

๒.๖ กรรมการรับสง่เงิน 

๔.๙ การปฏิบตังิานอ่ืนท่ีได้รับมอบหมาย 

- การดแูละความเรียบร้อย อาคาร สถานท่ี สิ่งแวดล้อม 

- การดแูล ตรวจสอบความสะอาดของห้องน า้ และอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 


