
 

ระเบียบ/ข้อบังคับ 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลต าบลห้วยกระบอก 

……………………………………….. 
 

  โดยท่ีเป็นการสมควรและให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาประกอบกับ
นโยบายของผู้บริหารของเทศบาลต าบลห้วยกระบอกในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษา         
ก่อนปฐมวัย 
  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา๕๓ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔9๖ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕17 และ มาตรา ๑๖ (๙) แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงวางระเบียบ/
ข้อบังคับ ว่าด้วยการด าเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไว้ดังต่อไปนี้ 
   1. ระเบียบ/ข้อบังคับว่าด้วย ระเบียบ/ข้อบังคับขององค์การบริหารส่วนต าบลปริก 
ว่าด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒๕62 
   2. ระเบียบข้อบังคับนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
   3. ให้เทศมนตรีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความวินิจฉัย
ปัญหา ก าหน าหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบนี้ 
 

หมวดที ่๑  
ข้อความทั่วไป 

  
ข้อ ๔. ในระเบียบนี้ 

   “ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมายถึง สถานที่ดูแลและให้การศึกษาเด็ก อายุระหว่าง ๒ – ๕ ปี ๑๑ เดือน 
๒๙ วัน  มีฐานะเทียบเท่าสถานศึกษา 
  “ชุมชน” หมายถึง ชุมชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  “คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” หมายถึง บุคคลที่ได้รับคัดเลือกจากชุมชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้แต่งตั้งโดยก าหนดตามความเหมาะสมโดยจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางการศึกษาผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนกลุ่มองค์กรประชาคมผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนผู้ดูแลเด็ก 
อย่างละไม่น้อยกว่า ๑ คน โดยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นเลขาคณะกรรมการโดยต าแหน่ง 
  “ผู้ดูแลเด็ก” หมายถึง ผู้ท าหน้าที่ดูแล เตรียมความพร้อมพัฒนาเด็กแบบองค์รวมซึ่งองค์การ
บริหารส่วนต าบลเป็นผู้ว่าจ้างหรือแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนต าบลหรือพนักงานจ้างตามาตรฐานทั่วไปหรือ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับพนักงานจ้างที่ออกตามระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ และมี
คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางก าหนด 
  “เด็กเล็ก” หมายถึงวัยก่อนปฐมศึกษาอายุระหว่าง ๒-๕ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน ที่มีภูมิล าเนา
อยู่ในเขตพ้ืนที่องค์กรปกครองท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า ๖เดือน 



 

  “หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” หมายถึง บุคคลที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ้างหรือแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งเพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบดูแลบุคลากรและด าเนินงานภายในศูนย์ ให้เป็นไปตามนโยบายและ
แผนงานที่วางไว้และถูกต้องตามหลักวิชาการ และด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์ต่อเด็กมากที่สุด 
 

หมวด ๒ 
บุคลากร 

   ข้อ ๕ ให้มีบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังต่อไปนี้ 
 ๕.๑  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 ๕.๒ ผู้ดูแลเด็ก 
 ๕.๓ ผู้ประกอบอาหาร/ ท าความสะอาด 
 ๕.๔ บุคลากรอ่ืนๆในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   ข้อ ๖ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีหน้าที่ 
 ๖.๑ ก าหนดนโยบาย และแผนพัฒนาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 ๖.๒.ส่งเสริม และสนับสนุนให้เด็กเล็กทุกๆคน ได้รับการเตรียมความพร้อมอย่างมี
คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 ๖.๓ ส่งเสริม ให้มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 ๖.๗.เสนอแนวทางและมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการด้านวิชาการงบประมาณ การ
บริหารและการบริหารทั่วไปของศูนย์ 
 ๖.๘. เสริมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับชุมชน และเครือข่าย 
 ๖.๙ .ประเมินผูดูแลเด็ก ผู้ ประกอบอาหาร ผู้ ท าคว ามสะอาดในด้านความรู้
ความสามารถให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านบุคลากรและการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก าหนด และเสนอ
ผลการประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้างต่อไป 

ข้อ ๗ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มีหน้าที ่
 ๗.๑ รับผิดชอบดูแลบุคลากรและด าเนินงานภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตาม
นโยบาย และแผนงานอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ด้วยความเหมาะสม และเป็นไปตามความต้องการของ
ท้องถิ่น  เกิดประโยชน์ต่อเด็กมากที่สุด 

  ข้อ 8  การก าหนดจ านวนครูผู้ดูแลเด็กให้เป็นไปตามสัดส่วน ๑:15 (ครู:นักเรียน)  แยก
ตามอายุของเด็กแต่ละวัย 
 

ข้อ 9  ผู้ดูแลเด็กมีหน้าที่  ดังนี้  
  9.๑ ปฏิบัติหน้าที่ตามกิจวัตรเพ่ือให้เด็กมีความเจริญเติบโต มีพัฒนาการทุกด้านตามวัย 
 9.๒ ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในลักษณะบูรณาการเชิงสร้างสรรค์ กล่าวคือ ให้เด็ก
พัฒนาการด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และจริยธรรมไปพร้อมๆกัน โดยให้โอกาสเด็กเรียนรู้จากสิ่งของและผู้คนที่
อยู่รอบข้าง ซึ่งเด็กจะเรียนรู้โดยประสาทสัมผัสทั้งห้า การเคลื่อนไหว การเล่น และการลงมือกระท า ดังนั้น 



 

ผู้ดูแลเด็กจะต้องส่งเสริมให้โอกาสเด็กได้พัฒนาที่ รวมทั้งการปฏิสัมพันธ์กับเด็กด้วยค าพูด และกริยาท่าทางที่
นุ่มนวล อ่อนโยน แสดงความรักความอบอุ่นต่อเด็ก 
 9.๓ สังเกต และบันทึกความเจริญเติบโต พฤติกรรม พัฒนาการต่างๆของเด็ก เพ่ือจะ
ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งปกติ และผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเด็ก ซึ่งน าไปสู่การค้นหาสาเหตุ และวิธีการแก้ไขได้
ทันท่วงท ี
 9.๔ จัดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เหมาะสมในการพัฒนาทุกด้าน ทั้ง
ภายในอาคารและภายนอกอาคารให้สะอาด มีความปลอดภัย และเหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก 
 9.๕ ประสานสัมพันธ์ระหว่าเด็กกับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง และสมาชิกในครอบครัว 
ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการสร้าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และสมาชิกในครอบครัวเพ่ือ
ทราบถึงพฤติกรรม พัฒนาการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง 
 9.๖ มีการพัฒนาตนเองในทางวิชาการและอาชีพ ใฝ่หาความรู้ และพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ ดังนี้ 
       -การพัฒนาด้านความรู้ทางวิชาการ และทักษะอาชีพอย่างต่อเนื่อง เช่น
การศึกษาหาความรู้ การเข้ารับการอบรมเพ่ิมเติมอย่างสม่ าเสมอ การติดตามความเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ 
และเทคโนโลยีโดยอาศัยสื่อที่หลากหลาย รวมทั้งการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การศึกษาดูงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพการเข้าร่วมเป็นสมาชิกและการจัดตั้งชมรมเครือข่ายส าหรับผู้ดูแลเด็ก ซึ่งก่อให้เกิด
ประโยชน์โดยตรงแก่ผู้ดูแลเด็ก 
 9.๗.รู้จักใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูล ความรู้และเครือข่ายการปฏิบัติงานและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ จากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน และแหล่งข้อมูลต่างๆในชุมชน 
 9.๘ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ส าหรับการจัดกิจกรรมประจ าวัน 

  ข้อ 10 ผู้ประกอบอาหาร มีหน้าที่  
   มีหน้าที่ในการประกอบอาหารให้ถูกสุขลักษณะอนามัย และโภชนาการส าหรับเด็ก
ปฐมวัย รวมทั้งการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย การจัดเตรียมสถานที่เตรียมและปรับปรุงอาหาร จัดเครื่อง
สุขภัณฑ์เครื่องครัวสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีการจัดขยะถูกสุขลักษณะ 

  ข้อ ๑1 ผู้ดูแลความสะอาด มีบทบาทหน้าที่ในการท าความสะอาด รักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ทั้งภายในศูนย์และนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หมวด ๓ 
การบริหารและการจัดการ 

 

   ข้อ 12 การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
            การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จะต้องค านึงถึงขอบข่ายของสายงานสายบังคับบัญชา
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งพระราบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒ ที่ก าหนดให้สถานศึกษา
ต้องบริหารจักการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด โดยจะต้องจัดให้มีการประเมินตนเองทุกปี เพ่ือ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนั้น เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สามารถให้การดูแล และพัฒนาการจัดการศูนย์ฯ ให้ครอบคลุมลักษณะงาน ต่อไปนี้ 
   ๑.งานบุคลากรและการจัดการ 
   ๒.งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
   ๓.งานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร 
   ๔.งานการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน 
   ๕.งานธุรการ การเงิน และพัสดุ 
            ทั้งนี้ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควรจัดให้มีผู้รับผิดชอบงานดังกล่าวโดยแบ่งและ
มอบหมายงานตามความถนัด ความสามารถ และลักษณะของงานที่ต้องด าเนินการ ทั้ง ๕ งาน อย่างไรตามใน
การจัดแบ่งงานดังกล่าวควรค านึงถึงความพร้อม และศักยภาพของแต่ละศูนย์ฯ การบิหารงานทั้ง  ๕ มีแนวทาง
การด าเนินงานดังนี้ 
    1. งานบุคลากรและบริหารจัดการ มีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
        1. สรรหา หรือการจัดจ้างบุคลากรเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี
จ านวนตามความจ าเป็นและสอดคล้องกับศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่นหัวหน้าศูนย์ ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้ประกอบการอาหาร ผู้ท าความสะอาด โดยใช้หลักเกณฑ์การสรรหาการจ้างและต่อสัญญาจ้างตามมาตรฐาน
หลักเกณฑ์ทั่วไปที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด 
        2. ผู้ประกอบอาหารใช้วิธีการจ้างตามระเบียบพัสดุ และเป็นไปตามบทบาท
หน้าที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 
        3.ก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรในศูนย์พัฒฯเด็กเล็ก 
        4.จัดท าระเบียบข้อบังคับ และทะเบียนประวัติบุคลากร 
        5. นิเทศอบรม และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในหน้าที่ความ
รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง 
        6. บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กด้านอ่ืนๆ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  และบุคลากรที่เกี่ยวข้องควรปฏิบัติตามมาตรฐานด้านบุคลากรและการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กก าหนดไว้ 
        7.การจักกิจกรรมเพ่ือดูแล  เตรียมความพร้อม และการพัฒนาแบบองค์รวมให้
ยึดแนวการจัดกกการประสบการณ์ตามมาตรฐานการด าเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยค านึงถึงความพร้อม
และความต้องการของท้องถิ่น 



 

   ๒. งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานด้านอาคาร
สถานที่ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก าหนดไว้ 
                               ๓. งานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานศูนย์ ด้าน
วิชาการและตามกิจกรรมตามหลักสูตรก าหนดไว้ 

   ๔. งานการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากชุมชน ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กด้านการมีส่วนร่วมและ การสนับสนุนจากชุมชน 
    ๕. งานธุรการด้านการเงิน และพัสดุ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
         - งานธุรการ และสารบรรณได้แก่การจัดท าข้อมูลสถิติ จัดท าทะเบียนหนังสือ        
รับ-ส่ง การควบคุมและการจัดเก็บเอกสาร การจัดท าประกาศและค าสั่ง การจัดท าทะเบียนนักเรียน การรับ
สมัครนักเรียน 
       - งานพัสดุ เป็นการจัดท าจัดซื้อ จัดหาและจ าหน่ายทะเบียนพัสดุ รวมทั้งเสนอ
ความต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ 
       - งานการเงิน ได้แก่ การจัดท างบประมาณ การท าบัญชีการเงิน การเบิกจ่ายเงิน
ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะถือปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ-จ่ายตามระเบียบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
   ๖. ให้กองการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานซึ่งมีหน้าที่ 
ความรับผิดชอบในการด าเนินการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามนโยบาย 
ระเบียบ มาตรฐานที่ก าหนด 
 
 

หมวด ๔ 
การเงิน 

 
   ข้อ ๑3. รายรับรายจ่าย ตลอดจนวิธีรับเงิน การฝากเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่งการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
             1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ในสถานที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๑ 

  2. ระเบียบอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 

    ข้อ ๑4. การจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 



 

หมวด ๕ 
การยุบเลิกหรือย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
   ข้อ ๑5. การยุบเลิกหรือย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้คณะกรรมการศูนย์              
ผู้เสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ข้อ ๑6. บรรดาทรัพย์สินต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ยุบเลิกให้ตกเป็นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
   ประกาศ ณ   วันที่       เดือนมีนาคม   พ.ศ. ๒๕63 
                                                                  
 
 
                                                             (นายสุรชัย  รุ่งนิรันดร์) 
       นายกเทศมนตรีต าบลห้วยกระบอก 
 

       
 
 
 
  
 
 



 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลปริก 
เรื่อง  รับสมัครนักเรียนเพ่ือเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลปริก 

ประจ าปีการศึกษา.................... 
.......................................................... 

   ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.............................................จะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก โดยท าการ
คัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ าปีการศึกษา……………………..ดังรายละเอียดตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขในการรับสมัคร  ดังต่อไปนี้ 
                  1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
                        1.1 ชั้นเตรียมอนุบาล เด็กเกิดตั้งแต่ 17  พฤษภาคม 2555 – 16 พฤษภาคม 2556              
เด็กอายุ 2 ปี 11 เดือน 29 วัน ( รับเด็ก จ านวน  25 คน )  
                        1.2 ชั้นอนุบาลปีที่ 1 เด็กเกิดตั้งแต่ 17  พฤษภาคม 2554 – 16 พฤษภาคม 2555             
เด็กอายุ 3 ปี 11 เดือน 29 วัน ( รับเด็ก จ านวน  15 คน )  
                        1.3 ชั้นอนุบาลปีที่ 2 เด็กเกิดตั้งแต่ 17  พฤษภาคม 2553 – 16 พฤษภาคม 2554            
เด็กอายุ 4 ปี 11 เดือน 29 วัน ( รับเด็ก จ านวน  15 คน )  
                        1.4 ชั้นอนุบาลปีที่ 3 เด็กเกิดตั้งแต่ 17  พฤษภาคม 2552 – 16 พฤษภาคม 2553           
เด็กอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน ( รับเด็ก จ านวน  15 คน )  
                        1.5 เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  หรือโรคอ่ืน ๆ  
ที่จะท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
                 2. จ านวนเด็กที่จะรับสมัคร ……………. คน 
                  3. หลักฐานและเอกสารที่จะต้องน ามาในวันสมัคร 
                         3.1  ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว 
                         3.2  ส าเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)  พร้อมส าเนาจ านวน  1  ชุด 
                         3.3  สูติบัตร (ฉบับจริง)  พร้อมส าเนา  จ านวน  1  ชุด 
                         3.4  ต้องน าเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร 
                         3.5  สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์ 
                  4. วัน  เวลา  สถานที่รับสมัครและสัมภาษณ์ 
                        4.1 ใบสมัคร  ติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.......................   ตั้งแต่ 
วันที่ ..................   เดือน..................พ.ศ. ......................  ในวันเวลาราชการ 
                        4.2  ก าหนดการรับสมัคร และสัมภาษณ์  ตั้งแต่ วันที่ ............   เดือน
................................พ.ศ. ......................  ในวันเวลาราชการ 
                  5. วันจับฉลาก (ถ้ามี) ก าหนดการจับฉลากในวันที่ ..............................เวลา .......................น. 
ณ............................................... 

           6. วันมอบตัว 
                      ผู้ที่ได้รับเข้าเรียนให้มอบตัวในวันที่ ..............เดือน.....................พ.ศ............  เวลา.............น. 
ณ .............................................. 
  



 

                  

                  7.  ก าหนดการเปิด – ปิดภาคเรียน 
                       ภาคเรียนที่ 1   เปิดเรียน    ............................................................ 
                                        ปิดเรียน          ............................................................ 
                       ภาคเรียนที่ 2   เปิดเรียน         ............................................................ 
                                        ปิดเรียน          ............................................................ 
                       ก าหนดเวลาเรียน 

-  เปิดเรียนวันจันทร์ – ศุกร์ 
-  เวลาเข้าเรียน 08.00 น.  –  เวลาเลิกเรียน 15.00 น. 

                  8. อุปกรณ์การเรียน  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดหาให้ตลอดปีการศึกษา 
  9. เครื่องใช้ส าหรับเด็ก 
      9.1 เครื่องใช้ส่วนตัว เช่นแปรงสีฟัน แก้วน้ า สบู่ หวี แป้ง ผู้ปกครองเตรียมมาให้เด็กตั้งแต่  
            วันเปิดเรียนวันแรก  
      9.2 เครื่องใช้อื่น ๆ ประกอบด้วย ผ้าปูที่นอน หมอน ปลอกหมอน ผ้าขนหนู ผ้ากันเปื้อน  

         ผู้ปกครองเตรียมมาให้เด็ก ตั้งแต่วันเปิดเรียนวันแรก  
                  10.  อาหารส าหรับเด็ก  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดอาหารให้  3  เวลา  ดังนี้ 
                      -    เวลา 10.00 น.  อาหารเสริม 
                      -    เวลา 11.00 น.  อาหารกลางวัน 
                       -    เวลา 14.00 น.  อาหารว่าง  
                 11. การรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน 
                      11.1 ผู้ปกครองที่จะมาขอรับตัวนักเรียน  ต้องแสดงบัตรซึ่งทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กออกให้
ส าหรับรับตัวนักเรียน  แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกครั้ง  มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้รับนักเรียนออกจาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด 
                      11.2 การมารับและส่งนักเรียน  ผู้ปกครองจะต้องไม่น าเด็กมาส่งให้เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก  ก่อนเวลา 07.30 น. ให้รับกลับ เวลา 15.00 น.  และไม่ช้ากว่า 17.00 น.  ทั้งนี้  ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กไม่ประสงค์ให้เด็กอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยไม่มีผู้ดูแล  เว้นแต่มีความจ าเป็น  ซึ่งต้องขออนุญาตต่อ            
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในแต่ละครั้ง 
                      11.3 ในกรณีที่เด็กหยุดเรียนด้วยประการใดก็ตาม ผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ทางศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กทราบเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรศัพท์ 
                      11.4 ห้ามนักเรียนน าเครื่องมือเครื่องใช้ที่อาจเกิดอันตรายมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก               
โดยเด็ดขาด 
                      11.5 ห้ามนักเรียนสวมหรือน าเครื่องประดับ ของเล่นที่มีราคาแพงมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หากฝ่าฝืนและเกิดการสูญหาย ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น 
   11.6 หากผู้ปกครองมีปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับนักเรียนโปรดติดต่อกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนา           
เด็กเล็ก โดยตรงถ้ามีการนัดหมายล่วงหน้าก็จะท าให้สะดวกยิ่งข้ึน 

ประกาศ  ณ  วันที่      เดือน  ………………………พ.ศ. …………………… 
  
 
                                                           (  นายปรีชา  นาบุญ ) 
                                                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลปริก



 

ใบสมัคร 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก…………………………………หมู่ที่ ................................... 

องค์การบริหารส่วนต าบลปริก  

 ************************************************** 

                                      เขียนที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก................................ 
                          วันที่.............. เดือน............................. พ.ศ. .............. 

 ข้อมูลเด็ก 
1. เด็กชื่อ – นามสกุล............................................................. เชื้อชาติ....................... สัญชาติ...........................  
2. เกิดวันที่........... เดือน................................ พ.ศ. .................... อายุ................. ปี............... ....................เดือน 
    (นับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 25...........)  โรคประจ าตัว..............................................................................  
3. ที่อยู่ตามส าเนาทะเบียนบ้านเลขท่ี.................หมู่ที่....... ถนน.............................. ............................................ 
    ต าบล.................................... อ าเภอ........................................ จังหวัด............................... ........................... 
4. ที่อยู่อาศัยจริงในปัจจุบัน บ้านเลขท่ี............หมู่ที่....................... ถนน......................... ต าบล.........................   
    อ าเภอ..................จังหวัด............................................ โทร. (ถ้ามี)...................................... ........................... 
    บิดาชื่อ....................................................... ............ อาชพี....................................................... ....................... 
    มารดาชื่อ................................................................. อาชีพ............................................................................ 
  
ข้อมูลบิดามารดาหรือผู้ดูแลอุปการะ 
1. ปัจจุบันเด็กอยู่ในความดูแลอุปการะ/รับผิดชอบของ 
     1.1...................................บิดา.......................................มารดา  .............................ทั้งบิดา – มารดาร่วมกัน 
     1.2...............................................................................ญาติ (โปรดระบุความเก่ียวข้อง).............. .................. 
     1.3.................................................................................อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).................................................... 
2. อาชีพบิดามารดา หรือผู้ดูแลอุปการะ.................................................................... .......................................... 
3. ผู้ดูแลอุปการะเด็กตามข้อ 1. มีรายได้ในครอบครัวต่อเดือน.....................................................................บาท  
4. ผู้น าเด็กมาสมัครชื่อ..................................................................เกี่ยวข้องเป็น......................... ........... ของเด็ก 
5. ผู้ที่รับส่งเด็ก (นาย/นาง/นางสาว).................................................. นามสกุล.................................. ................ 
    โดยเกี่ยวข้องเป็น............................................................ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ.......... ..................................... 
  
ค ารับรอง 
1. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้อ่านประกาศรับสมัครขององค์การบริหารส่วนต าบลปริก   เข้าใจแล้ว เด็กที่น ามา

สมัครมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตรงตามประกาศ และหลักฐานที่ใช้สมัคร เป็นหลักฐานที่ถูกต้องจริง 
2.  ข้าพเจ้ามีสิทธิถูกต้องในการจะให้เด็กสมัครเข้ารับการศึกษาเลี้ยงดูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การ -

บริหารส่วนต าบลปริก 
3. ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามระเบียบ ข้อก าหนดขององค์การบริหารส่วนต าบลปริก และยินดีปฏิบัติตาม

ค าแนะน าเก่ียวกับการพัฒนาความพร้อมตามท่ีศูนย์พัฒนาเด็กก าหนด 
 
       ลงชื่อผู้น าเด็กมาสมัคร........................................................ 
                                                              (…………………………………………) 



 

                                                      วันที่...........เดือน..............................พ.ศ............. 

ใบมอบตัว 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด..................................   
องค์การบริหารส่วนต าบลปริก อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

     
            ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)....................................................... ...... อายุ............ปี อาชีพ................  
ต าบล...................อ าเภอ.........................จังหวัด................................โทรศัพท์....................เป็นผู้ ปกครองของ 

เด็กชาย/เด็กหญิง...................................... เข้าเป็นนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก....................................... 
และพร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก……………………………………………………………..ดังนี้ 
            1.  จะปฏิบัติตามระเบียบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.................................................... ......อย่างเคร่งครัด 

            2.  จะร่วมมือกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.....................ในการจัดการเรียนการสอนและขจัดปัญหาต่าง ๆ 
ที่อาจเกิดข้ึนแก่เด็กอย่างใกล้ชิดสถานที่ติดต่อกับผู้ปกครองได้สะดวกรวดเร็วที่สุด........................................ 
โทรศัพท.์.................................อนึ่ง ถ้าเด็กชาย/เด็กหญิง......................................................เจ็บป่วย จ าเป็นต้อง
รีบส่งโรงพยาบาลหรือพบแพทย์ทันที ข้าพเจ้าอนุญาตให้ศูนย์ฯ จัดการไปตามความเห็นชอบก่อนและแจ้งให้
ข้าพเจ้าทราบ โดยข้าพเจ้าขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนทุกประการ 
    3. ข้าพเจ้าได้ช าระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก..................................ตลอดปี
การศึกษาในวันมอบตัวเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ..........................บาท (........................................ ................) 

ผู้รับส่งเด็ก  
(นาย/นาง/นางสาว)........................................ นามสกุล................................. โดยเกี่ยวข้องเป็น........... ..............  

                                                      ลงชื่อผู้ปกครอง......................................................................  
                                                      ลงชื่อผู้รับมอบตัว...................................................................  
                                                              วันที่................เดือน...............................พ.ศ. .................  

 
หมายเหตุ     :  หลักฐานที่จะต้องน ามาในวันสมัคร 
  1. ตัวเด็ก 
  2. ส าเนาสูติบัตร 
  3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
  4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป ( ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
  5. ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว 
  6. สมุดบันทึกสุขภาพ หรือใบรับรองแพทย์ 
  
 
 
 
 
 
 



 

 

ทะเบียนประวัตินักเรียน                                                                                                                                        
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก....................................................  

                     เด็กชาย/เด็กหญิง.................................. นามสกุล................................. ชื่อเล่น.......................   
เกิดวันที่...................... เดือน........................................ พ.ศ. ......................... อายุ................ปี ..................เดือน   
บิดาชื่อ..................................... นามสกุล.......................................... อาชีพ........................ ..........................  
รายได้........................................บาท/เดือน  
มารดาชื่อ..................................... นามสกุล.......................................... อาชีพ....................... ...........................  
รายได้........................................บาท/เดือน  
ที่อยู่ปัจจุบันของนักเรียน เลขที่.............................................. ถนน/ตรอก/ซอย................................. ..............  
ต าบล.................................... อ าเภอ.................................. ............. จังหวัด......................................................                                                                       
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้...........................................                                                                                                       
มีพ่ีน้องทั้งหมด............... คน   เป็นชาย................ คน   เป็นหญิง.............. คน  นักเรียนเป็นบุตรคนที่...........  
น้ าหนัก...........................กิโลกรัม  สูง.............................เซนติเมตร  
นิสัยในการรับประทานอาหารของเด็ก..............................................................................................................   
การดื่มนม............................................................................... ........................................................................... 
ประวัติการได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย...................................................... เมื่ออายุ....................... ..................ปี  
โรคประจ าตัว............................................. โรคจากพันธุกรรมหรือความผิดปกติต่าง ๆ ...................................  
แพ้อาหาร (บอกชนิด)................................ แพ้ยา (บอกชนิดยา).........................................................................  
การได้รับภูมิคุ้มกันโรค............................................................................................กรุ๊ปเลือด................ .............  
ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองของนักเรียน........................................................................... ....................  
นักเรียนเคยเข้าโรงเรียนหรือสถานเลี้ยงเด็กมาก่อน(ชื่อโรงเรียน/สถานเลี้ยงเด็ก)................................................  
ข้อมูลอ่ืน ๆ ที่ควรแจ้งให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก........................................................ทราบ...................................... 
............................................................................................................................. ................................................  
........................................................................................................................................................................... ..  
............................................................................................................................. ................................................  
............................................................................................................................. ................................................  
.............................................................................................................................................................. ...............  
.................................................................................................................. ...........................................................  
............................................................................................................................. ................................................  
................................................................................................................................................. ............................  
..................................................................................................... ........................................................................  
 
 
 
 
 
 

 
ติดรูปถ่าย 

1 นิ้ว 


