
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร 
เรื่อง  รับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโสธร   

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖6  
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร จะเปิดรับสมัครเด็กเล็กเพ่ือเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลโสธร ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖6 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับสมัคร  ดังต่อไปนี้ 
  ๑.  คุณสมบัติของเด็กเล็ก  
       ๑.๑  เด็กท่ีสมัครต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลโสธร 
       ๑.๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สามารถรับเด็กปฐมวัยเข้ารับ
การศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ตั้งแต่อายุ  ๒ – ๕  ปี  ตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละแห่งสามารถ 
เลือกช่วงอายุ ในการจัดการศึกษาได้ตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการของชุมชน  
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 กำหนดว่ารัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใดที่จัดการศึกษาในช่วงอายุตั้งแต่ ๓ - ๕ ปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีมาตรฐานและมีคุณภาพ  เพ่ือยกระดับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ให้สามารถจัดการศึกษาได้เทียบเท่ากับระดับอนุบาลศึกษาในโรงเรียน เพ่ือเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด 
ที ่มท 0816.4/ว1320 ลงวันที่ 3 ก.ค. 2560) 

๑.๓  เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ  ๒ ปี บริบูรณ์  นับถึงวันที ่๑6  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖6  
       ๑.๔  เด็กท่ีสมัครต้องเป็นเด็กท่ีมีสุขภาพแข็งแรง  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอ่ืน ๆ  
ทีจ่ะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
  ๒.  จำนวนเด็กที่จะรับสมัคร จำนวน ๓๐ คน 
  ๓.  หลักฐานที่ต้องนำมาในวันสมัคร 

๓.๑ ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ พร้อมรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๖ ใบ และนำเด็ก 
มาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร 
             ๓.๒ เอกสารสำคัญของเด็ก บิดา มารดา เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ได้แก่ 

           3.2.1 สูติบัตร (ฉบับจริง)          
                      3.2.2 ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง)   

           3.2.3 บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา - มารดา (ฉบับจริง)    
  ๔. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร 
        ๔.๑  ใบสมัคร  ติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโสธร ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึง 
31 มีนาคม ๒๕๖6 ในวัน เวลาราชการ 
        ๔.๒  กำหนดการรับสมัครและสัมภาษณ์ใน เดือน พฤษภาคม  ในเวลาราชการ 

 
/๕. วันมอบตัว… 
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  ๕. วันมอบตัว ให้บิดา มารดาหรอืผู้ปกครองนำเด็กไปมอบตัว ในวันที่ 15 พฤษภาคม ๒๕๖6 
เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโสธร 

๖ . กำหนดการ เปิด– ปิดภาคเรียน  (การกำหนดระยะเวลาการเปิดการเรียนการสอน 
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดการเรียนการสอนตลอดทั้งปีงบประมาณ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)  
โดยไม่มีการปิดการเรียนการสอน (รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ด่วนที่สุด  
ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๒๒๙๖  ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐)  กรณีจำเป็นต้องใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือจัดประชุม  
สัมมนา ฝึกอบรม จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือกิจกรรมอ่ืนใดที่ เป็นประโยชน์ต่อราชการและชุมชน  
หรือมีเหตุจำเป็นอ่ืนที่ไม่อาจเปิดเรียนได้ตามปกติ ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศปิดศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้ไม่เกิน ๑๕ วันทำการ หากเป็นเหตุพิเศษที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติสาธารณะ ให้ผู้บริหารองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  ประกาศปิดศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กได้ไม่ เกิน ๓๐วันทำการ โดยให้ทำประกาศปิดเป็นหนังสือ 
และต้องกำหนดการเรียนชดเชยให้ครบตามจำนวนวันที่ประกาศปิด                              

     7. กำหนดเวลาเรียน 
       -  เปิดเรียน วันจันทร์ ถึง วันศกุร ์
       -  เวลาเข้าเรียน ๐๘.๓๐ น. เวลาเลิกเรียน ๑๕.๐๐ น. 

  8.  อุปกรณ์การเรียนและเครื่องใช้ส่วนตัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดให้ตลอดปีการศึกษา คือ 
                -  อุปกรณ์การเรียน ได้แก่ ดินน้ำมัน สี กระดาษ  กาว 
                -  เครื่องใช้ส่วนตัว ได้แก่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดหน้า 

  9.  อาหารสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดอาหารให้  ๓  เวลา  ดังนี้ 
       -  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  อาหารเสริม (นม) 
       -  เวลา  ๑๑.๒๐ น.  อาหารกลางวัน 
       -  เวลา  ๑๔.๐๐ น.  อาหารว่าง 

  10.  การรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน 
         10.๑ ผู้ปกครองที่จะมารับนักเรียน ต้องแสดงบัตรที่ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ออกให้ 
แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ทุกครั้ง มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้รับนักเรียนออกจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
โดยเด็ดขาด 
         10.๒ การมารับและส่งนักเรียน ผู้ปกครองต้องมาส่งเด็กเวลา ๐๗.๓๐-๐๘.๓๐ น. ให้มารับ
กลับเวลา ๑๕.๐๐ น. และไม่ช้ากว่าเวลา ๑๖.๓๐ น. ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน ไม่ประสงค์ให้เด็กอยู่ในศูนย์ฯ 
โดยไม่มีผู้ดูแลเว้นแต่มีความจำเป็น ซ่ึงต้องขออนุญาตต่อหัวหน้าศูนย์ฯ ในแต่ละครั้ง 
         10 .๓  ในกรณี ที่ เด็ กหยุด เรียนด้ วยประการใดก็ ตาม  ผู้ ป กครองจะต้ องแจ้ งให้  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน ทราบ เป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางโทรศัพท์ 
         10.๔ ห้ามนักเรียนนำเครื่องดื่ม ขนมอบกรอบ และเครื่องใช้/ของเล่น ที่อาจเกิดอันตราย  
มาท่ีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน โดยเด็ดขาด 

        10.๕ ห้ามนักเรียนสวม หรือนำเครื่องประดับ ของเล่นที่มีราคาแพง มาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หากฝ่าฝืนและเกิดการสูญหาย ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

        10.๖ หากผู้ปกครองมีปัญหาใดๆ เกี่ยวกับนักเรียน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โดยตรง ถ้ามีการนัดหมายล่วงหน้าก็จะทำให้สะดวกยิ่งข้ึน 

/๑1.  กรณีเด็กที่สมัคร..... 
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๑1.  กรณีเด็กที่สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ประกาศ ข้อ ๑.๑ และ ๑.๒  เป็นอำนาจของผู้บริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโสธร ในการพิจารณายกเว้นตามความเห็นของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศ    ณ   วันที่    7   กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖6 

           

 

                                                                    (นายนพดล  เต่ารั้ง) 
                                                          นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสธร   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


