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ค าน า 

องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองโสน โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ 

จัดท าคู่มือการรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเลม่นีข้ึน้ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัตงิาน

ของเจ้าหน้าที ่ ในการรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเข้าเรยีนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบรหิารสว่น

ต าบลหนองโสน เพ่ืออ านวยความสะดวกและเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารให้ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป ได้

ทราบ และเป็นเคร่ืองมือส าคัญต่อปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ไดรั้บมอบหมาย กรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่

สามารถปฏิบัตงิานได้ เพ่ือท าให้บุคลากรสามารถปฏิบัตงิานแทนกันได้ ท าให้ผู้ที่มาติดต่อราชการไมเ่สยี

โอกาสและเสยีเวลาในการรับสมัคร ซึ่งจะท าให้การด าเนินงานของหน่วยงานเป็นระบบ มีประสทิธิภาพ 

เป็นไปดว้ยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและงบประมาณ  

คู่มือเลม่นี ้ได้อธิบายถงึหลักเกณฑ์ ข้อก าหนด รายละเอียด และขั้นตอนการรับสมัคร 

เด็กก่อนวัยเรียนเข้าเตรียมความพร้อม เพ่ือท าให้การปฏิบัตงิานของครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปในแนวทางเดยีวกันทุกแห่ง และไมเ่ป็นการเลอืกปฏิบัติ เกิดความเป็นธรรมในการ

ให้บรกิาร ผู้จัดท าหวังเป็นอยา่งย่ิงว่าคู่มือเลม่นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานไมม่ากก็น้อย หากมี

ความผิดพลาดประการใด ผู้จัดท าขอน้อมรับเพ่ือปรับปรุงในโอกาส ต่อไป  

 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

             17 กุมภาพันธ ์2563 



สารบัญ 

เร่ือง หน้า  

บทน า  

การรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน  

ระเบียบการแต่งกาย  

ภาคผนวก  

ค าสั่งแตง่ต้ังคณะกรรมการรับสมัคร  

หนังสือแจ้งความประสงค์ส่งบุตรหลานเข้าเรยีนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ใบสมัคร  



บทน า 

ประวัติความเป็นมา  

องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองโสน ยกฐานะเมื่อป ีพ.ศ. 2537 ตามพระราชบัญญัติ 

สภาต าบลและองค์การบรหิารสว่นต าบล พ.ศ. 2537 ภายใต้กรอบกฎหมายที่ก าหนดอ านาจหน้าที่

บรกิารสาธารณะอย่างชัดเจน ตามพระราชบัญญัติการจัดต้ังและพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี ้ 

มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบรหิารสว่นต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบรหิาร

สว่นต าบล ดังต่อไปนี้  

(๑) จัดให้มแีละบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก  

(๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดนิ และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล  

(๓) ป้องกันโรคและระงับโรคตดิต่อ  

(๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

(๕) สง่เสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

(๖) สง่เสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  

(๗) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

(๘) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดขีองท้องถิ่น  

(๙) ปฏิบัตหิน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตาม

ความจ าเป็นและสมควร  

มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบรหิารสว่นต าบลอาจจัดท ากิจการในเขตองค์การ

บรหิารสว่นต าบล ดังต่อไปนี้  

(๑) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บรโิภค และการเกษตร  

(๒) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น  

(๓) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  

(๔) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  

(๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์  

(๖) สง่เสริมให้มอีุตสาหกรรมในครอบครัว  

(๗) บ ารุงและสง่เสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  

(๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัตขิองแผ่นดนิ  

มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบรหิารสว่นต าบลมีอ านาจและหนา้ที่ในการจัดระบบ

การบรกิารสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้  

(๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  

(๒) การจัดให้มแีละบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า  



(๓) การจัดให้มแีละควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ  

(๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ  

(๕) การสาธารณูปการ  

(๖) การสง่เสริม การฝึก และประกอบอาชีพ  

(๗) การพาณิชย์ และการสง่เสริมการลงทุน  

(๘) การสง่เสริมการท่องเที่ยว  

(๙) การจัดการศึกษา  

(๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  

(๑๑) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดขีองท้องถิ่น  

(๑๒) การปรับปรุงแหลง่ชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  

(๑๓) การจัดให้มแีละบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  

(๑๔) การสง่เสริมกฬีา  

(๑๕) การสง่เสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสทิธิเสรีภาพของประชาชน  

(๑๖) สง่เสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  

(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของบ้านเมือง  

(๑๘) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสยี  

(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  

(๒๐) การจัดให้มแีละควบคุมสุสานและฌาปนสถาน  

(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์  

วิสัยทัศน ์ 

“ภายในปี 2563 ต าบลหนองโสน จะเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ย่ังยืน จัด

การศึกษาไดม้าตรฐาน และ สบืสาน ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีแบบมีสว่นร่วม”  

พันธกจิ  

1. สง่เสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณ ี 

2. เพ่ิมพูนความรูว้ิชาการและวิชาชีพให้ประชาชน  

3. สง่เสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน  

4. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา  

5. พัฒนาคุณภาพครูตามมาตรฐานวิชาชีพ  

6. พัฒนาความพร้อมและจัดหาสื่อการเรียนการสอนและแหลง่เรียนรู้  

7. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

8. สง่เสริมความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษา  

9. พัฒนาทักษะกีฬาและการสง่เสริมสุขภาพประชาชน  



ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานศึกษาที่ให้การอบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณ์และส่งเสริม 

พัฒนาการเรียนรู้ให้เด็กได้รับการพัฒนา ทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่

เหมาะสมตามวัยตามศักยภาพของเด็กแตล่ะคน ดังน้ัน ระยะเวลาการจัดการเรียนรู้และแนวทางการ

จัดการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ืองและเหมาะสม เพ่ือให้เด็กไดรั้บ

การศึกษาและพัฒนาเป็นไปตามวัยและช่วงอายุ สอดคลอ้งกับสังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ให้เด็กพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป  

ระยะเวลาเรียนรู้ในรอบปีการศึกษา เร่ิมต้นปีการศึกษาในวันที่ 16 พฤษภาคม และสิ้นปีการศึกษาใน

วันที ่ 15 พฤษภาคม ของปีถัดไป โดยให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดภาคเรียนรวมกันแลว้ไม่น้อยกว่า 230 

วัน ( มีมปีิดภาคเรียน) 

การก าหนดระยะเวลาเรียนรู้การเปิดและปิดภาคเรียนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าเป็นประกาศ 

การให้บรกิารสง่เสริมสนับสนุนเด็กเล็ก ได้แก ่ 

1) อาหารกลางวัน 2) อาหารเสริม (นม)  

3) วัสดุ สื่อ อุปกรณ์การศึกษาและวัสดุครุภัณฑ์ 4) การตรวจสุขภาพเด็กเล็กประจ าปี  

การให้บรกิารอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์ และสง่เสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้เด็กเล็กอายุ 2 – 4 ป ีที่มี

ภูมิล าเนาอยู่ในเขตองค์การบรหิารสว่นต าบลหนองโสนหรือใกล้เคียงได้ตามศักยภาพขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น  

จัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ให้เด็กเล็กมีการพัฒนาการครบทั้ง 4 ดา้น (ดา้นร่างกาย 

อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา) เหมาะสมตามวัยและศักยภาพของเด็กแตล่ะคนตามมาตรฐาน

การด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดา้นวิชาการและกิจกรรมตาม

หลักสูตร  

กรณีจ าเป็นต้องใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือประชุม สัมมนา ฝึกอบรมจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือ

กิจกรรมอื่นใดที่เป็นประโยชน์ต่อราชการและชุมชน หรือเหตุจ าเป็นอื่นที่ไม่อาจเปิดเรยีนได้ตามปกติ ให้

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สั่งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ไม่เกิน 15 วัน หากเป็นเหตุที่เกิดขึน้

จากภัยพิบัติสาธารณะ ให้ผู้บรหิารองค์กรปกครองท้องถิ่น สั่งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ไมเ่กิน 30 วัน 

โดยท าเป็นค าสั่งปิดเป็นหนังสือ และต้องก าหนดการเรียนชดเชยให้ครบตามจ านวนวันที่ส่ังปิด  

ในระหว่างปิดภาคเรียน หรือปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณีจ าเป็น ให้ผู้บรหิารองค์กรปกครองท้องถิ่น มี

ค าสั่งให้ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างอื่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มาปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับการเตรียมการดา้นวิชาการ หลักสูตร การจัดการการเรียนรู้แก่เด็กเล็ก จัดท าสื่อ นวัตกรรม 

เตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ การจัดการสภาพแวดล้อม หรือการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในดา้นต่าง ๆ 

หรืองานด้านการศึกษาปฐมวัยอื่น เป็นต้น  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบรหิารสว่นต าบลหนองโสน  จัดต้ังแต่ปี 2545 เป็นต้นไป องค์การ

บรหิารสว่นต าบลหนองโสน  ได้จัดการศึกษาในระดับกอ่นวัยเรยีน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) และได้จัดต้ัง



ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ิมขึ้นเพ่ือให้บริการประชาชน เน่ืองจากเล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ ณ ปัจจุบัน องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองโสน มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งส้ิน 

จ านวน 1 แห่ง จัดการศึกษาระดบัปฐมวัย อายุ 2-4 ป ี 

 

ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ประกอบด้วย  

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบรหิารสว่นต าบลหนองโสน  

มีขา้ราชการครู   จ านวน    1  อัตรา  

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน    1  อัตรา 

มีพนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน    1  อัตรา  

มีนักเรยีน   จ านวน    26  คน  

อาคารเรียน   จ านวน    1  หลัง  

ห้องน้ า    จ านวน    1  หลัง  



คู่มือการปฏิบัติงาน 

การรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเข้ารับการเตรยีมความพร้อม 

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

 

1. ชื่อกระบวนงาน : การรับสมัครเดก็กอ่นวัยเรียนเข้ารับการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดองค์การบรหิารสว่นต าบลหนองโสน  

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : งานบรหิารการศึกษา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

3. หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ง  

4. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวข้อง :  

1) พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรยีนใน  

สถานศึกษา พ.ศ. 2548  

3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธกีารน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรร  

เป็นค่าใช้จา่ยในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑  

4) คู่มือประชาชน การรับนักเรียนเข้าเรยีนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

5. พื้นที่ให้บรกิาร : ต าบลหนองโสน  

6. วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือ :  

6.1 เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบรหิารสว่นต าบลหนองโสน มคีู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึงรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัตงิานของกิจกรรม/กระบวนงาน

ต่างๆ ของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสูก่ารบรหิารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่าง

มีประสทิธิภาพ เกิดผลงานที่ไดม้าตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ 

และบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนงาน  

6.2 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การ

ท างานเป็นมอือาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัตงิานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือ

เผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนงานที่มีอยู่

เพ่ือขอการรับบริการที่ตรงกับความต้องการ  

6.3 เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไดทุ้กขั้นตอน 

ตลอดจนเป็นแนวทางในการศึกษาขัน้ตอนการปฏิบัตงิานที่เกี่ยวข้อง และน าไปใช้ในการปรับปรุงและ

พัฒนางานต่อไป  

 

 



7. ขอบเขต  

คู่มือการปฏิบัติงานฉบับน้ี มีเนื้อหาสาระในภาพรวมของงานการบรหิารการศึกษาในเร่ืองการรับสมัคร

เด็กก่อนวัยเรียนเข้ารับการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบรหิารสว่น 

ต าบลหนองโสน โดยมีล าดับขั้นตอน และวิธกีารในการรับสมัครให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด คือ 1 

ปีการศึกษา (เร่ิมต้ังแต่ วันที ่16 พฤษภาคม – 15 พฤษภาคม ของปีถัดไป)  

8. ค าจ ากัดความ  

ผู้บรหิารท้องถิ่น  หมายถึง  นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลหนองโสน  

หัวหน้าสถานศึกษา  หมายถึง  ผู้ที่ไดรั้บการแต่งต้ังจากผูบ้รหิารท้องถิ่น ให้เปน็  

รับผิดชอบบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

สังกัดองค์การบรหิารสว่นต าบลหนองโสน  

ครูและผู้ดูแลเด็ก  หมายถึง  ผู้ที่ไดรั้บการแต่งต้ังให้ปฏิบัตกิารสอนภายในศูนย์ 

พัฒนาเด็กเล็ก  

จนท.ตรวจสอบคุณสมบัติ หมายถึง  บุคคลผู้ด ารงต าแหน่งครูและปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์  

พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบรหิารสว่นต าบลหนอง     

โสน ที่ไดรั้บมอบหมายในการตรวจคุณสมบัติการรับ   

สมัคร  

เด็กก่อนวัยเรียน  หมายถึง  เด็กที่มีอายุระหว่าง 2 - 4 ป ี 

สถานศกึษา  หมายถึง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบรหิารสว่นหนอง 

โสน 

9. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีลักษณะงาน ในการบรหิารจัดการศึกษาของ ศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก งานแนะแนวการศึกษาให้กับผู้ที่สนใจในการสง่บุตรหลานเข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก การรับสมัครเรยีน การให้บรกิารและนิเทศการสอนกับครู ให้ค าปรกึษา แนะน า เกี่ยวกับ

หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการด าเนินงานกับบุคลากรในหน่วยงานภายใน ตลอดจนให้บรกิารข้อมูล ทาง

การศึกษาแก่หน่วยงานภายนอก  

10. หน้าที่ความรับผดิชอบ  

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม ก ากับดูแล 

ติดตาม และตรวจสอบการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบรหิารสว่น

ต าบลหนองโสน  เพ่ือให้การบรหิารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษา  

 

 



 

11. ช่องทางการบรกิาร  

สถานที่ให้บรกิาร :  

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบรหิารสว่นต าบลหนองโสน โทร 039-593056 ระยะเวลา

เปิดให้บริการ เปิดบริการวันจันทรถ์ึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ต้ังแต่เวลา 

08.30 – 16.30 น.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12. กระบวนงานการรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเข้ารับการเตรยีมความพร้อม จ านวน 6 ขั้นตอน  

รวมระยะเวลา 15 วัน  

ที ่ ประเภท

ขั้นตอน  

รายละเอียดขั้นตอน  ระยะ  

เวลา

ให้บรกิาร  

ส่วนงาน/

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ 

1  ขั้นตอนจัดท า

ก าหนดการรับ

สมัคร  

1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จัดท าก าหนดการรับสมัครและ

ออกค าสั่งแตง่ต้ังคณะกรรมการ

รับสมัคร  

เสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา

และประชุมชีแ้จงผู้ที่เกี่ยวข้องให้

ทราบถึงแนวทางการรับรับสมัคร  

2) สถานศึกษาส ารวจข้อมูลเด็กที่

มีคุณสมบัตติามเกณฑ์  

3) สถานศึกษาจัดท าหนังสือแจ้ง  

ให้ผู้ปกครองเด็กทราบเกี่ยวกับ

การรับสมัคร  

1 วัน 

 

 

 

 

 

 

1 วัน 

 

1 วัน 

-กอง

การศึกษา  

-ศพด.  

วันที ่

19,20,21ก.พ. 

2563  

(รวม 3 วัน)  

2  ขั้นตอนการ

จัดท าประกาศ

รับสมัคร  

สถานศึกษาจัดท าประกาศรับ

สมัครเสนอหัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ที่

ได้รับมอบหมายลงนาม  

1 วัน  -ศพด.  24 ก.พ. 

2563 

(รวม 1 วัน)  

3  ขั้นตอนการ

ประชาสัมพันธ์

การรับสมัคร  

สถานศึกษาประชาสัมพันธ์การรับ

สมัครผ่านช่องทางต่างๆ ไปยัง 

บ้านเรือนประชาชน หน่วยงาน

ราชการ บรษิัท ห้างร้าน ได้แก ่ 

-ป้ายประชาสัมพันธ์  

-หอกระจายข่าว  

-เว็ปไซต์ www.  

Nongsatrat.go.th 

-ประชาสัมพันธ์ทาง facebook  

- แผ่นพับ  

-จดหมาย ฯลฯ  

4 วัน  -กอง

การศึกษา  

-ศพด.  

25-28 ก.พ. 

2563 

(รวม 4 วัน)  

 



 

 

ที ่ ประเภท

ขั้นตอน  

รายละเอียดขั้นตอน  ระยะ  

เวลาให ้

บรกิาร  

ส่วนงาน/

หน่วยงา

นที่รับผดิ 

ชอบ  

หมาย

เหต ุ 

4 -ขั้นตอน

การรับ

สมัคร 

1. ผู้ปกครองรับเอกสาร การสมัคร ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองโสน หรือดาวโหลดใบ

สมัครจาก  

2. ผู้ปกครองกรอกข้อมูลใบสมัคร 

3. รับบัตรคิวตามล าดับ 

4. ผู้ปกครองยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร 

5.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร เพ่ือเสนอ

อนุมัติ 

30 วัน -ศพด. 1-30 

ม.ีค. 63 

5 ขั้นตอน

การ

พิจารณา

ผลการรับ

สมัคร 

1. หัวหน้าสถานศึกษา 

พิจารณาอนุมัติ  ( กรณีคุณสมบัตเิป็นไปตามประกาศ)  

- ผู้บริหารท้องถิ่น 

พิจารณาอนุมัติ ( กรณีคุณสมบัตไิมเ่ป็นไปตามประกาศ 

เช่น ภูมิล าเนาของผู้สมัครอยู่นอกเขตบริการ เป็นต้น)  

1 วัน ศพด. 3 เม.ย. 

63 

6 ขั้นตอน

การแจ้ง

ผลการ

พิจารณา 

1.สถานศึกษาจัดท า 

และและปิดประกาศผลการคัดเลอืก ณ ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กองค์การบรหิารสว่นต าบลหนองโสน 

2. รายงานผลการ 

รับสมัครเด็กให้ อปท.ทราบ และประกาศประชาสัมพันธ์ 

3. สถานศึกษาแจ้งผลการประกาศทางหนังสือ/เว็บไซด์ 

อปท. 

4.สง่ประกาศให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนลงทะเบียนรับเด็ก 

1 ศพด. 17 เม.ย. 

63 

รวม 6 ขั้นตอน  42 วัน    

 

 

 

 

 



13. ผังการบวนการบริหารงาน 

ขั้นตอนการรับนักเรยีน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อปท.จัดท ำก ำหนดกำรรับเด็ก - อปท.จัดท ำก ำหนดกำรและแต่งตั้ง 
คณะกรรมกำร รับสมัครเด็ก 

- สถำนศึกษำส ำรวจเด็กใหม่ 

- สถำนศึกษำส่งหนังสือแจ้ง 
ผู้ปกครอง  

อปท. พิจำรณำ 
สถำนศึกษำจัดท ำประกำศรับสมัคร 

หน.สถำนศึกษำลงนำม 
ประชำสัมพันธ์ประกำศรับสมัครเด็ก 

รับสมัคร 

-รับใบสมัคร 
- กรอกใบสมัคร 
-รับบัตรคิว 
- ยื่นใบสมัครและหลักฐำน 

- จนท.ตรวจสอบคุณสมบัติ 

ยุต ิ

นำยก อบต. อนุมัต ิ
พิจำรณำผลกำรรับสมัคร 

สถำนศึกษำจัดท ำประกำศและปิด
ประกำศผลกำรรับสมัคร 

รำยงำนผลให้ อปท.ทรำบ  
แจ้งผู้ปกครอง 

เจ้ำหน้ำที่ทะเบียนลงทะเบียน 

รับเด็กใหม่  



14 รายละเอียดเอกสารประกอบการย่ืนค าขอ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน หน่วยงาน

ภาครัฐเป็น

ผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน

เอกสาร

ฉบับ

จริง 

จ านวน

เอกสาร

ส าเนา 

หน่วย

นับ

เอกส

าร 

หมายเหต ุ

1 สูติบัตรของผู้สมัคร( กรณีไม่มีให้

เรียกหนังสือรับรองการเกิด)  

ส า นั ก ง า น

ท ะ เ บี ย น

อ าเภอ 

1 1 ชุด บิดา มารดา 

ห รื อ

ผู้ปกครองลง

นามรับรอง

ส า เ น า

ถูกต้อง 

2 ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และของ

บิดามารดา หรือผู้ปกครอง 

ส า นั ก

ท ะ เ บี ย น

อ าเภอ 

2 2 ชุด บิดา มารดา 

ห รื อ

ผู้ปกครองลง

นามรับรอง

ส า เ น า

ถูกต้อง 

3 บัตรประจ าตัวประชาชนของบิดา

มารดาหรือผู้ปกครอง 

ส า นั ก

ท ะ เ บี ย น

อ าเภอ 

2 2 ชุด บิดา มารดา 

ห รื อ

ผู้ปกครองลง

นามรับรอง

ส า เ น า

ถูกต้อง 

4 ใบส าคัญการเปลี่ยนช่ือ ส า นั ก

ท ะ เ บี ย น

อ าเภอ 

1 1 ชุด บิดา มารดา 

ห รื อ

ผู้ปกครองลง

นามรับรอง

ส า เ น า

ถูกต้อง 

5 ภาพถ่ายของผู้สมัคร ตามขนาดที่

องค์การบรหิารสว่นต าบลก าหนด 

- 1 - ชุด - 



 

15 . ค่าธรรมเนียม 

ไมม่ีค่าธรรมเนียม 

16. ช่องทางการร้องเรียน/แนะน าการบริการ 

- กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ศูนย์พัฒนาเด็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน หมู่ที่  

8 ต าบลหนองโสน อ าเภอเมืองตราด จังหวัดตราด  

- โทรศัพท์ / โทรสาร 039-593056 

- ร้องเรียนดว้ยตนเอง 

 

 

ระเบียบการแต่งกาย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน 

 

วันท าการ การแต่งกาย 

วันจันทร์ ชุดนักเรยีน 

วันอังคาร ชุดผา้ไทย 

วันพุธ ชุดนักเรยีน 

วันพฤหัสบดี ชุดอาเซียน 

วนัศุกร์ ชุดกีฬา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ค าสั่งองค์การบรหิารสว่นต าบลหนองโสน 

ที่       / 2563 

 

เร่ือง แตง่ต้ังคณะกรรมการรับสมัครเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2563 

ตามที่องค์การบรหิารสว่นต าบลหนองโสน ได้จัดการศึกษาเด็กกอ่นวัยเรยีน อายุ 2-5 ปี เพ่ือ 

พัฒนาความพร้อมให้เหมาะสมกับวัย ก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2563 น้ี 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบรหิารสว่นต าบลหนองโสน มีความประสงค์จะคัดเลือกเด็กที่มีอายุ 2 ปี 6 

เดือน – 4 ปี เข้ารับการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงแต่งต้ังครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา เป็นคณะกรรมการรับสมัครเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2563 เพ่ือปฏิบัติ

หน้าที่รับเด็กใหม่เข้าเรยีนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบรหิารสว่นต าบลหนองโสน ดังนี ้ 

1. นางสาวสุธสิา  กาดนอก  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา เป็น เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

คุณสมบัติ 

2. นางสริิลักษณ์  วรรณมาศ  ต าแหน่ง ครู ค.ศ.1 เป็น ผู้รับสมัคร 

3. นางสาวกุลชญา สารเนตร ต าแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก เป็น ผู้แจกใบสมัครและ 

                บัตรคิว  

ทั้งน้ี ให้ผู้ที่ไดรั้บการแต่งต้ังไดป้ฏิบัตหิน้าที่ ที่รับผิดชอบโดยพร้อมเพรียงกัน หากไม่สามารถ 

ปฏิบัตงิานได้ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามสายงาน ต่อไป  

สั่ง  ณ วันที่  เดอืน กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2563  

 

 

( นางสาวนภารัตน์ สุทธิวาร ี) 

รองนายกองค์การบรหิารสว่นต าบลหนองโสน ปฏิบัตหิน้าที่แทน 

นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลหนองโสน 


