โครงสร้างการบริหาร
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

โครงสร้างการบริหารภายใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนหัน

องค์การบริหารส่วนตาบลใหม่นาเพียง

นายก อบต.

ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ
ฝ่ายอานวยการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นายก อบต.

ปลัด อบต.
ผอ.กองการศึกษาฯ

ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ อบต.
(นักบริหารงานท้ องถิ่น ระดับต้ น)

นักวิชาการศึกษา ฯ
ผูช้ ่วยนักวิชาการ
ศึกษา

หัวหน้าสถานศึกษา

◊ งานบริหารงานการศึกษา
◊ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

คณะกรรมการฝ่ายอานวยการ
1. นำยปริญญำ ขวำมำตร นำยก อบต.
2. นำยสมัคร แสนป้อง รองนำยก อบต.
3. นำยทองประเสริฐ ดีสุข รองนำยก อบต.
4. นำงสุภำพ แสนจันทร์ เลขำนุกำร นำยก อบต.
5. ส.ต.อ.วิเชียร หนูนำ ปลัด อบต.
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1. นำยบุญเสริม สร้อยไข
ประธำนกรรมกำร
2. นำยคำบ่อ ขำปู่
รองประธำน
3. นำงสำวนวพร ศรีกุดเรือ
กรรมกำร
4. นำยสมเกียรติ สลับทอง
กรรมกำร
5. นำยชำญชัย ไพศรี
กรรมกำร
6. นำงภัทรำภร แคว้นคอนฉิม
กรรมกำร
7. นำยคณำธิป ไพศรี
กรรมกำร
8. นำงละมูล คำพันธ์
กรรมกำร
9. นำงสำวอรวรร ดวงแก้ว
กรรมกำร
10. นำยดลนะชิต เชื้อชัย
กรรมกำร
11. นำยอุดม จักรพิมพ์
กรรมกำร
12. นำงวิลัยวรรณ สิมหลวง
กรรมกำร
13. นำงสิริพร โพธิขำ
กรรมกำร/เลขำนุกำร

ครู / ผดด.

1. นางสิริพร โพธิขา (ครู คศ.1)
2. นางปราณี ไพศรี (ผดด.)

- รับผิดชอบงำน ศพด.ตำมกฎหมำย
ระเบียบ ข้อบังคับ
- จัดทำและพัฒนำหลักสูตรปฐมวัย
- ประสำนควำมร่วมมือกับชุมชนฯ
- งำนวิชำกำร
- งำนสำธำรณสุข
- จัดระบบงำนระบบสำรสนเทศ
- งำนจัดหำ/จัดทำสื่อ นวัตกรรมกำรเรียน
กำรสอน
- งำนพัสดุ งำนกำรเงินกำรคลัง
- งำนอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมำย
ฯลฯ

ระเบียบการรับสมัครเด็กเข้าเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประจาปีการศึกษา 2565
๑. คุณสมบัตขิ องผู้สมัคร
1. เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนำ หรือ อำศัยอยู่ในเขต อบต.
1.1 เด็กที่สมัครต้องมีอำยุครบ 2 บริบูรณ์
( เป็นเด็กที่เกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 1๖ พฤษภาคม 2563
ทั้งนี้นับอำยุจนถึงวันที่ 16 พฤษภำคม 2565)
1.2 เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภำพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อร้ำยแรงหรือ
โรคอื่น ๆ ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อกำรเรียน
๒. หลักฐานและเอกสารที่จะต้ องนามาในวันสมัคร
2.1 ใบสมัครของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กฯ ที่กรอกข้อควำมสมบูรณ์แล้ว
2.2 สำเนำทะเบียนบ้ำนของเด็กและผู้ปกครองที่สมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ชุด
2.3 สำเนำสูติบัตรของเด็กที่สมัคร พร้อมฉบับจริง
จำนวน 1 ฉบับ
2.4 สมุดบันทึกสุขภำพ หรือ ใบรับรองแพทย์ พร้อม
สำเนำกำรรับวัคซีน
จำนวน ๑ ชุด
2.5 รูปถ่ำยของเด็กที่สมัคร ขนำด 1 นิ้ว
จำนวน 2 ใบ
2.6 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของบิดำและมำรดำ จำนวน 1 ชุด
2.7 ต้องนำเด็กมำแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร ด้วย
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร สัมภาษณ์ และวันมอบตัว
3.1 ติดต่อขอรับใบสมัครตั้งแต่วันที่ 7 ก.พ. 2565 ถึงวันที่ 6 พฤษภำคม
2565 ณ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
3.2 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. 2565 ถึงวันที่ 6 พฤษภำคม 2565
ณ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ในวันและเวลำรำชกำร
3.3 ประกำศรำยชื่อเด็กเข้ำเรียนในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
วันที่ 11 พฤษภำคม 2565 ติดประกำศหน้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก และเวบไซต์
http://www.mainapaing.go.th/
3.4 กาหนดวันมอบตัวในวันที่ 13 พฤษภำคม 2565 เวลำ 08.30 น. ถึง
เวลำ 16.30 น. ณ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1) ผู้ปกครอง และ/หรือ เด็กที่ได้รับกำรประกำศชื่อตำมข้อ 3.3 ต้องไม่เป็น
ผู้เดินทำงไปในพื้นที่เสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
(COVID – 19) ซึ่งถ้ำเคยเดินทำงไปในพื้นที่เสี่ยง ต้องกักตัวอย่ำงน้อย 14 วัน
2) ผู้ปกครองของเด็กที่ได้รับกำรประกำศชื่อตำมข้อ 3.3 ต้องได้รับกำรฉีดวัคซีน
ครบตำมเกณฑ์ และต้องผ่ำนกำรตรวจคัดกรองด้วยชุดอุปกรณ์ตรวจหำเชื้อ ATK

ระเบียบการรับสมัครเด็กเข้าเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประจาภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 2565
๔. กาหนดการเปิด – ปิด ภาคเรียน และกาหนดเวลาเรียน
ภำคเรียนที่ 1
ภำคเรียนที่ 2

เปิดเรียน 17 พฤษภำคม 2565
เปิดเรียน 1 พฤศจิกำยน 2565

กาหนดเวลาการเข้าเรียน และการรับส่งเด็ก
- เปิดเรียนตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์
( ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์ หรือ กิจกรรมจาเป็น )
- เวลาเข้าเรียน ตั้งแต่เวลำ 08.00 น. – 15.00 น.
- เวลาส่งเด็กเข้าเรียน ไม่ก่อนเวลำ 07.30 น.
- เวลารับเด็กกลับบ้าน ไม่ก่อนเวลำ 15.00 น.
เว้นแต่มีเหตุจำเป็น หรือ เร่งด่วน
การขอย้ายเด็กเพื่อไปเรียนสถานศึกษาอื่น ผู้ปกครองต้องยื่นคำร้องเป็น
ลำยลักษณ์อักษร ( ติดต่อรับคำร้องได้ที่ ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก )
๕. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)/ค่าเครื่องแบบนักเรียน/ ค่า
หนังสือเรียน / ค่าอุปกรณ์การเรียน / ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
สาหรับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก โดย องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ให้กำรสนับสนุนข้ำงต้นตำมงบประมำณที่ได้รับจัดสรรตำมหลักเกณฑ์ ตำมภำรกิจ
อำนำจและหน้ำที่ ตลอดปีกำรศึกษำ

๖. เครื่องใช้สาหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เครื่องใช้สำหรับเด็ก เช่น เครื่องใช้ส่วนตัว เสื้อผ้ำ ถุงเท้ำแปรงสีฟัน แก้วน้ำ หวี
แป้ง ที่นอนเด็ก ฯลฯ ผู้ปกครองต้องจัดหำมำ และเตรียมมำให้เด็ก ตั้งแต่วันเปิดเรียนวัน
แรก

7. อาหาร / อาหารว่าง สาหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- เวลำ 11.00 น.
- เวลำ 14.30น.

อำหำรกลำงวัน / อำหำรว่ำง
อำหำรเสริม (นม )

ที่มาของปรัชญาการจัดการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
******************
ปรัชญำกำรจัดกำรศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
ได้มำจำกปรัชญำของหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช
25๖๐ ผนวกที่ ศพด. สนใจที่จ ะขับเคลื่อนและนโยบำยกรม
ส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น ในกำรขับเคลื่อนตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ยงของในหลวงรั ช กำลที่ 9 ประกอบกั บ
นโยบำยผู้บริหำร อบต. ได้มอบนโยบำยในกำรจัดกำรศึกษำของ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจุดเน้น
ที่ว่ำนอกเหนือจำกทักษะด้ำนต่ำงๆในวิช ำกำรตำมหลั ก สู ต ร
กำรศึกษำปฐมวัยแล้ว...ต้องกำรให้ เด็กมีทักษะชีวิต ที่สำมำรถ
ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ คือ
1.รับผิดชอบในกิจวัตรประจำตัวของเด็กที่ถูกสุขลักษณะ
2.มีทักษะด้ำนสังคมที่พึงประสงค์เช่น
- กำรอยู่ร่วมกันในสังคม เช่น กำรรักษำควำมสะอำด
- กำรวำงตัวในสังคม
- กำรพูดจำ
- มำรยำททำงสังคม
เพื่อให้มีควำมพร้อมในกำรเข้ำรับกำรศึกษำที่สูงขึ้นต่อไปศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กนำหลักกำรและนโยบำยข้ำงต้นมำบูรณำกำรตำม
บริบทของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เป็น หลักปรัชญาการจัด
การศึกษาของศพด. ปัจจุบัน
ผู้จัดทำ
กองกำรศึกษำฯ อบต.ใหม่นำเพียง

ระเบียบการรับสมัครเด็กเข้าเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วิสัยทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ใหม่นาเพียง จะมุ่งส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มี
พัฒนาการสมวัย ชุมชนร่วมใจพัฒนา อาคารสถานที่ปลอดภัย ครูปฐมวัยมี
มาตรฐาน จัดประสบการณ์ตามหลักสูตร

ปรัชญาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
พัฒนาการดี มีคุณธรรม
สีประจา ศพด. คือ สีขาว
ต้นไม้ประจา ศพด. คือ ดอกแก้ว

อัตลักษณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
“ร่าเริง แจ่มใส ร่างกาย แข็งแรง”
เอกลักษณ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
“ศูนย์เด็กน่าอยู่ เรียนรูต้ ามวัย บรรยากาศสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

ใบสมัครเลขที่ .......... /65

ใบสมัครการเข้าเรียน ประจาปีการศึกษา 2565
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนหัน
*****************

ติดรูปถ่าย
1 นิ้ว

เขียนที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนหัน
วันที่ ............ เดือน ……………………….พ.ศ. 2565
ข้อมูลเด็ก
1. เด็กชื่อ เด็กชาย / เด็กหญิง (ภาษาไทย) ............................... นามสกุล ................................. ชื่อเล่น .................
(ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ) เด็กชื่อ (Name) ..................................... นามสกุล (Surnames) ....................................
ชื่อเล่น (Nickname) ............................................................. โรคประจาตัว .......................................................
2. เกิดวันที่ ............ เดือน ............................... พ.ศ. 25......... อายุ ............... ปี ................ เดือน ................. วัน
นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 ( เด็กเกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 )
3. ที่อยู่ตามสาเนาทะเบียนบ้าน
ในเขตตาบล
นอกเขตตาบล บ้านเลขที่ .............
หมู่ที่ ........ ถนน ......................... ตาบล ......................... อาเภอ ............................. จังหวัด ............................
4. ที่อยู่อาศัยอยู่จริงในปัจจุบัน
ในเขตตาบล
นอกเขตตาบล บ้านเลขที่ .............
หมู่ที่ ........ ถนน ........................ ตาบล ........................... อาเภอ ............................ จังหวัด ............................
5. บิดาชื่อ ............................ นามสกุล ............................ อาชีพ ...................... ยังมีชีวิตอยู่ ถึงแก่กรรม
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ............................................................................................................................................
มารดาชื่อ .............................. นามสกุล ...................... อาชีพ ...................... ยังมีชีวิตอยู่ ถึงแก่กรรม
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ............................................................................................................................................
เด็กที่สมัครเข้าเรียน มีพี่น้องร่วมบิดา – มารดาเดียวกัน จานวน ............ คน เป็นบุตรลาดับที่ ...............
ข้อมูลบิดา – มารดา หรือผู้ดูแลอุปการะ (โปรดใส่เครื่องหมาย / ลงใน ข้อใดข้อหนึ่ง (เพียงตัวเลือกเดียว)
1. ปัจจุบันเด็กอยู่ในปกครอง /ให้ความดูแลอุปการะ / รับผิดชอบของ
1.1
บิดา
มารดา
ทั้งบิดา – มารดาร่วมกัน
1.2
ญาติ (โปรดระบุความเกี่ยวข้อง) ............................................
1.3
อื่น ๆ (โปรดระบุ) ................................
2. ผู้ปกครอง / ผู้ให้ความดูแลอุปการะ / ผู้รับผิดชอบเด็กตามข้อ 1. ชื่อ ................................................................
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ............................................................................................................................................
3. ผู้ปกครอง / ผู้ให้ความดูแลอุปการะ / ผู้รับผิดชอบเด็กตามข้อ 1. มีรายได้ในครอบครัว .................. บาท/เดือน
4. ผู้นาเด็กมาสมัครในวันนี้ชื่อ .............................................. นามสกุล .......................................... เกี่ยวข้องเป็น ..........................
5. ผู้รับ – ส่งเด็กประจาวันชื่อ .............................................. นามสกุล ........................................... เกี่ยวข้องเป็น ..........................
6. เด็กที่สมัครเข้าเรียน / พ่อ – แม่ / ผู้ปกครอง ได้เดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโคโรนา 2019 (โควิด – 19) หรือไม่
 เคยเข้าพื้นที่เสี่ยง (ระบุ จังหวัด ........................... เมื่อวันที่ ........................................  ไม่เคยเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง
คารับรอง
1. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้อ่านประกาศรับสมัครเด็กเข้าเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนหันเข้าใจแล้ว โดยเด็กที่นามาสมัครมี
คุณสมบัติถูกต้องตรงตามประกาศ และหลักฐานที่ใช้ประกอบใบสมัครในวันนี้เป็นหลักฐานที่ถูกต้องจริง
2. ข้าพเจ้ามีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายในการที่จะให้เด็กสมัครเข้ารับการศึกษาเลี้ยงดูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนหันตามความ
สมัครใจ
3. ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกาหนดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนหันและยินดีปฏิบัติตามคาแนะนาเกี่ยวกับการพัฒนา
ความพร้อมของเด็กตามที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนหันกาหนด

สาหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติเด็กที่สมัคร
1.ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบคุณสมบัติเด็กที่สมัครเรียบร้อยแล้ว
ปรากฏว่า มีคุณสมบัติครบ
ไม่มีคุณสมบัติ
2. ผู้นาเด็กมาสมัครได้แนบเอกสารหลักฐานประกอบ
ใบสมัครเข้าเรียนในครั้งนี้ จานวนทั้งสิ้น .......... ฉบับ
(ลงชื่อ) ........................................... ผู้ตรวจสอบ
( นางสิริพร โพธิขา)
วันที่
ครู
วันที่ .......... เดือน ............................. พ.ศ. 2565

.......

(ลงชื่อ) ................................................... ผู้นาเด็กมาสมัคร
( ............................................... )
วันที่ ....... เดือน ....................... พ.ศ. 2565
(ลงชื่อ) ................................................. เจ้าหน้าที่รับสมัคร
( ...............................................)
วันที่ ....... เดือน ..................... พ.ศ. 2565

