
ข้อมูลพืน้ฐานศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กตำบลโพนทอง 

สภาพทั่วไป 
  ชื่อสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพนทอง 
สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ตั้งอยู่ ณ บริเวณทิศ
ตะวันออกของโรงเรียนวัดบ้านหมี่ใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลโพนทอง 
อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี  รหัสไปรษณีย์ ๑๕๑๑๐   

ประวัติโดยย่อ   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพนทอง จัดตั้งขึ ้นเมื ่อวันที่      

9 พฤษภาคม พุทธศักราช 2526 ณ บริเวณที่ดินว่างเปล่าด้านทิศ
ตะว ันออกของโรงเร ียนวัดบ้านหมี ่ใหญ่  จากความเห็นชอบ       
ของคณะกรรมการหมู่บ้าน โดยอยู่ในการดูแลของกรมพัฒนาชุมชน 
มีเด็กเข้ารับการอบรมดูแลในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯครั้งแรกจำนวน
ทั ้งสิ ้น 48 คน มีผู ้ด ูแลเด็กจำนวน 3 คน และได้ทำพิธ ีเปิด        
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพนทองอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 15 
มกราคม พุทธศักราช 2527 โดยนายสุวัฒน์ แสงสิทธิเศรษฐ์      
ซ่ึงขณะนั้นดำรงค์ตำแหน่งนายอำเภอบ้านหมี่ 

ในปีพุทธศักราช 2448 ทางกรมพัฒนาชุมชนได้ถ่ายโอน
ภารกิจของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพนทองให้กับองค์การบรหิาร
ส่วนตำบลโพนทอง ต่อมาปีพุทธศักราช 2557 ยุบรวมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลโพนทองเหลือเพียง 1 ศูนย์ โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตำบลโพนทอง” ซึ ่งมีหน้าที ่ในการส่งเสริมด้านการศึกษา     
ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์ 
  จัดการศึกษา เพื่อพัฒนาให้เป็นเด็กใฝ่รู้ กล้าแสดงออก 
มีความคิดสร้างสรรค์ เต็มศักยภาพของเด็กปฐมวัย 

 
 

พันธะกิจ 
1. จัดกิจกรรมส่งเสริม ให้เด็กมีความพร้อมทั้ง 4 ด้าน     

ทั้งร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
      2. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
      3. จัดหาและส่งเสริมในการใช้สื ่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี   
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
      4. จัดกิจกรรมสร้างเสริมปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่น 
      5. จ ั ดก ิ จกรรม เสร ิ มสร ้ า งท ั กษะกระบวนการคิ ด              
การแก้ปัญหา และการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน 
      6. จัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กกับชุมชน องค์กรต่างๆ 
 

 

คำขวัญ 
ใฝ่คุณธรรม นำสามัคคี มีน้ำใจ 

อัตลักษณ์ 
ยิ้มไหว้อย่างไทย พลานามัยสมบูรณ์ 

สีประจำ คือ เขียว – เหลือง 
           ส ี เข ียว  หมายถึง ความสดช ื ่น การเจร ิญเต ิบโต       
ความปลอดภัย ความอุดมสมบูรณ์เปรียบเสมือนเด็กที ่กำลัง
เจริญเติบโต งอกงาม แข็งขึ้นเร่ือยๆตามวัย 
           สีเหลือง หมายถึง ความมั่นคง ความมั่งมี ความอบอุ่น 
ความเป็นมิตร ความเมตตา การมองโลกในแง่ดี การสร้างสรรค์ 
หรือนักประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ 

 

 
ระเบียบการรบัสมคัรเดก็ 

 
 
ศนูยพ์ฒันาเดก็เลก็เดก็เลก็ต าบลโพนทอง 

สงักดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนทอง 

อ าเภอบ้านหมี่ จงัหวดัลพบุรี 

 

 



การสมัครเพื่อเขา้ศกึษาในศพด.ตำบลโพนทอง 

คุณสมบัติของผู้สมคัร 

1.  เด็กที่สมัครต้องมีอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 

16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 (เกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 

2563) 

2.  เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็น

โรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคอื่น ที่ทำให้เป็นอุปสรรคต่อ

การเรียน 

หลักฐานที่จะต้องนำมาในวันสมัคร  

  ตัวเด็ก  

  สำเนาสูติบตัรของนักเรยีน  

  สำเนาทะเบียนบา้นของนักเรยีน  

  ใบสม ัครของศูนย ์พ ัฒนาเด ็กเล ็กตำบลโพนทอง            

ที่กรอกขอ้ความสมบูรณ์แล้ว  

  ทะเบยีนเด็กเล็กที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว 

  แบบบันทึกสุขภาพที่กรอกขอ้มูลเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว 

  รูปถ่าย 1 บาน 

      ติดต่อขอรับใบสมัคร ได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล

โพนทอง ตัง้แต่บัดนีเ้ป็นตน้ไป จนถงึ 30 เมษายน 2565 

ในวันและเวลาทำการ 

เวลาเปิดท าการ 

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา ๐๗.๓๕ - ๑๕.๐๐ น. 

( ๗ โมงสามสบิห้าถึงบ่าย ๓ โมงเยน็ ) 

หยุดท าการทุกเสาร์-อาทติย ์และวันนักขัตฤกษ์ 
 

 ติดต่อสอบถาม 

   ครูวรรณ ๐๘๐-๑๐๗๒-๙๔๑ ,๐๖๒-๑๕๖๕-๔๘๙ 

   ครูหนิง  ๐๙๖-๘๖๘๙-๕๙๓ 

ระเบียบขอ้บงัคบั 

๑. ห้ามน าอาหารประเภท ขนมกรุบกรอบ น ้าอัดลม       

หมากฝรั่ ง  ลู กอม เยลลี่  ของหมักดองทุกชนิด             

มารับประทานที่ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็เดด็ขาด 

๒. ห้ามน าสิ่งของมีคม หรือสิ่งของที่ก่อให้เกิดอันตราย 

เช่น มีด ไม้แหลม ขวดแก้ว เป็นต้น ให้เดก็น ามาเล่นที่

ศูนย์พัฒนาเดก็เลก็อย่างเดด็ขาด 

๓. ห้ามน าของเล่น และสิ่งของมีค่า เช่น นาฬิกา สร้อย 

แหวน โทรศัพท์ฯลฯมา ถ้าเกิดการช ารุด หรือ สูญหาย

ทางศูนย์ฯจะไม่รับผิดชอบใดใดทั้งสิ้น 

๔. ให้น าเสื้ อผ้าใส่ในกระเป๋ามาวันละ ๑ ชุด ส าหรับไว้

ผลัดเปลี่ยน เมื่อเดก็ท าเลอะเทอะ 

๕. เมื่อเด็กเจ็บป่วย ไม่สบาย ให้หยุดเรียนทันที และ       

ควรดูแลอยู่ที่บ้านเพื่อเป็นการป้องการแพร่เช้ือโรค 

๖. ควรให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 

ระเบียบการแตง่กาย 

       วนัจนัทร ์    ชุดนักเรียน  

       วนัองัคาร    ชุดไทย 

       วนัพุธ         ชุดกีฬาเสื้ อสีเขียวกางเกงขาสั้นสีด า 

       วนัพฤหสับดี ชุดนักเรียน 

       วนัศุกร ์       ชุดธรรมดา 

หมายเหต ุนกัเรยีนชาย กางเกงสนีำ้เงนิกรมทา่เอวยางยืด เสือ้นกัเรยีนเอวจัม้     
        นกัเรยีนผูห้ญงิกระโปรงสนีำ้เงนิกรมทา่ เสือ้มกีระดมุตดิกบักระโปรง 

ภาพกิจกรรมการเรยีนรู ้

 

 

 

 
 


