
คู่มือการปฏิบัติงาน 
การรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเข้ารับการเตรียมความพร้อม 

ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลหนองน ้าใส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา เทศบาลต้าบลหนองน ้าใส 
อ้าเภอสีคิ ว จังหวัดนครราชสีมา 

 



ค้าน้า 

   เทศบาลต้าบลหนองน ้าใส โดยกองการศึกษาได้จัดท้าคู่มือการรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเข้า
รับ การเตรียมความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้าบลหนองน ้าใสเล่มนี ขึ น เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติใน  การ
ปฏิบัติงานในการรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองน ้าใส ซึ่งจะท้าให้  ผู้ปกครอง 
ประชาชนทั่วไป ได้ทราบถึงหลักเกณฑ์ ข้อก้าหนด และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับ  สมัครเด็ก
ก่อนวัยเรียนเข้าเรียน อีกทั งยังเป็นการลดขั นตอนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ  มอบหมาย กรณีที่
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เจ้าหน้าที่อื่น ๆ สามารถด้าเนินการรับสมัครแทนกันได้ ท้าให้ผู้ที่มาติดต่อไม่
เสียโอกาส และเสียเวลาในการรับสมัคร อีกทั งยังเป็นการบริการอ้าานวยความสะดวก และ เป็นการแจ้งข้อมูล
ข่าวสารให้ประชาชนทราบอีกด้วย ซึ่งจะท้าให้การด้าเนินงานของหน่วยงานเป็นระบบ มี ประสิทธิภาพ เป็นไป
ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและงบประมาณ  

คู่มือเล่มนี  ได้อธิบายถึงหลักเกณฑ์รายละเอียด และขั นตอนการด้าเนินงานการรับสมัคร 
เด็กก่อนวัยเรียนเข้าเตรียมความพร้อมซึ่งท้าให้การปฏิบัติงานเป็นแนวทางเดียวกัน และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ 
เกิดความเป็นธรรมในการรับบริการ ผู้จัดท้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี จะมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานไม่ 
มากก็น้อย หากมีความผิดพลาดประการใด ผู้จัดท าต้องขออภัยมา ณ ทีนี่  
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนงานการรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเข้ารับการเตรียมความพร้อม 

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองน ้าใส 
…………………………….. 

 
1. ชื่อกระบวนงาน : การรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเข้ารับการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 
                         ต้าบลหนองน ้าใส 
 2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : งานบริหารการศึกษา กองการศึกษา  
3. หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ง  
4. กฎหมายที่ให้อ้านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง :  
1) พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนใน  
    สถานศึกษา พ.ศ. 2548  
3) คู่มือประชาชน การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด  
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. พื นที่ให้บริการ : ต้าบลหนองน ้าใส  
6. วัตถุประสงค์ของการจัดท้าคู่มือ  
6.1 เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้าบลบางกระทึกมีการคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่าง เป็นลายลักษณ์อักษร  
      ที่แสดงถึงรายละเอียดขั นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนงาน ต่าง ๆ ของหน่วยงาน และสร้าง 
      มาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั ง องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้ 
      มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการ บริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อก้าหนดที่ส้าคัญของ 
      กระบวนงาน  
6.2 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท้างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงาน ใหม่ พัฒนาให้การ
ท้างาน 
      เป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ  บุคลากร รวมทั งแสดงหรือเผยแพร่
ให้กับ 
      บุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและ ใช้ประโยชน์จากกระบวนงานที่มีอยู่เพื่อขอการรับ 
      บริการที่ตรงกับความต้องการ 
6.3 เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการก้ากับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ ทุกขั นตอน ตลอดจน 
      เป็นแนวทางในการศึกษาขั นตอนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง และน้าไปใช้ใน การปรับปรุงและพัฒนางาน 
      ต่อไป  
7. ขอบเขต คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี  มีเนื อหาสาระในภาพรวมของของงานการบริหารการศึกษา ในเรื่องของ 
    การรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเข้ารับการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลหนองน ้าใส  
    โดยมีล้าดับขั นตอน และวิธีการในการรับสมัครให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ ก้าหนด คือ 1 ปีการศึกษา  
    (เริ่มตั งแต่ วันที่ 16 พฤษภาคม – 15 พฤษภาคม ของปีถัดไป)  
8. ค้าจ้ากัดความ ผู้บริหารท้องถิ่น หมายถึง นายกเทศมนตรีต้าบลหนองน ้าใส เด็กก่อนวัยเรียน หมายถึง 
    เด็กท่ีมีอายุระหว่าง 2 ปี ถึง 5 ปี สถานศึกษา หมายถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลหนองน ้าใส 
9. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ กองการศึกษา มีลักษณะงาน ในการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
    งานแนะแนวการศึกษาให้กับผู้สนใจในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รับสมัคร เข้าศึกษา  



    ให้บริการด้านการเรียนการสอนกับครู และให้ค้าปรึกษา แนะน้า เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ขั นตอนการ 
    ด้าเนินงานกับบุคลากรในหน่วยงานภายใน ตลอดจนให้บริการข้อมูลทางการศึกษา แก่หน่วยงานภายนอก 
10. หน้าที่ความรับผิดชอบ กองการศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม ก้ากับ ดูแล ติดตาม  
      และ ตรวจสอบการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาของ  
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
11. ช่องทางการบริการ สถานที่ให้บริการ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลหนองน ้าใส อ้าเภอสีคิ ว จังหวัด  
      นครราชสีมา  โทร. 044-985111 ตอ่ 23 โทรสาร 0-4498-5126  
      ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดบริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)  
ตั งแต ่เวลา 08.30 – 16.30 น.  
12. กระบวนงานการรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเข้ารับการเตรียมความพร้อม 

 
ที ่

ประเภท 
ขั นตอน 

 
รายละเอียดขั นตอน 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

1 ขั นตอนจัดท้า
ก้าหนดการรับสมัคร 

1)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั ง
คณะกรรมการด้าเนินงานรับนักเรียนและ
ประชุมชี แจงผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงแนว
ทางการรับนักเรียนและวิธีรับ 
2)สถานศึ กษาประสานงานกับงาน
ทะเบียนและบัตรด้าเนินการส้ารวจข้อมูล
ประชากรวัยเรียนในเขตพื นที่ที่มีอายุถึง
เกณฑ์เข้า 
3)สถานศึ กษาจั ดท้ าหนั งสื อแจ้ ง ให้
ผู้ปกครองทราบโดยผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้
ลงนาม 
4)สถานศึกษาจัดท้าก้าหนดการรับสมัคร
เสนอที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา 

1 วัน 
 
 
 

1 วัน 
 
 
 

3 วัน 
 
 

1 วัน 

  

2 ขั นตอนการจั ดท้ า
ประกาศรับสมัคร 

สถานศึกษาจัดท้าประกาศรับสมัครให้
ผู้บริหารท้องถิ่น ตามก้าหนดการรับสมัคร 
พร้อมจัดท้าเอกสารใบสมัคร 

1 วัน   

3 ขั นตอนการ
ประชาสัมพันธ์การ
รับสมัคร 

สถานศึกษาด้าเนินการประชาสัมพันธ์การ
รั บสมั ครผ่ านช่ องทางต่ า ง  ๆ  ไปยั ง
บ้านเรือนประชาชน สถาบันการศึกษา 
หน่วยงานราชการ บริษัท ห้างร้าน ได้แก่ 
- ป้ายประชาชนสัมพันธ์ 
- หอกระจายข่าว 
- เว็บไซด์ www.nongnamsaicity.go.th 
- ประชาสัมพันธ์ทาง facebook 

3 เดือน   

http://www.nongnamsaicity.go.th/


- รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
- จดหมาย ฯลฯ 

 
ที ่

ประเภท 
ขั นตอน 

 
รายละเอียดขั นตอน 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมาย
เหตุ 

4 ขั นตอนการรับสมัคร - ผู้ปกครองติดต่อขอรับเอกสารการสมัคร
ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลหนอง
น ้าใส หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครจาก 
http://www.nongnamsicity.go.th 
- ผู้ปกครองกรอกข้อมูลในใบสมัคร 
- ผู้ปกครองเตรียมหลักฐานการสมัคร 
- ผู้ปกครองยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน 
  การสมัคร 

3 เดือน 
 

 

  

5 ขั นตอนการพิจารณา
ผลการรับสมัคร 

1)สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติและ
เอกสารการสมัคร 
2)สถานศึกษาจัดส่งรายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท้าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน 

7 วัน   

6 ขั นตอนการแจ้งผล
การพิจารณา 

1) สถานศึกษาแจ้งผลการพิจารณา 
    ทางโทรศัพท ์
2) สถานศึกษาแนะน้าก้าหนดวันราย 
    งานตัว และวันเปิดเรียน 
3) ส่งประกาศให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
    งานทะเบียนและประมวลผล  
    เพ่ือจัดท้าทะเบียนนักเรียน 

1 วัน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nongnamsicity.go.th/


 
 
14. รายการเอกสารประกอบการยี่นค้าขอ 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
เป็นผู้ออกเอกสาร 

จ้านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ้านวน
เอกสาร
ส้าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1 สูติบัตรของ
ผู้สมัคร (กรณีไม่มี
ให้เรียกหนังสือ
รับรองการเกิด) 

 1 1 ชุด บิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองลงนาม
รับรองส้าเนา
ถูกต้อง 

2 ทะเบียนบ้านของ
ผู้สมัคร และของ
บิดาและมารดา
หรือผู้ปกครอง 

 2 2 ชุด บิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองลงนาม
รับรองส้าเนา
ถูกต้อง 

3 บัตรประจ้าตัว
ประชาชนของ
บิดาและมารดา
หรือผู้ปกครอง 

 2 2 ชุด บิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองลงนาม
รับรองส้าเนา
ถูกต้อง 

4 ใบส้าคัญการ
เปลี่ยนชื่อ 

 1 1 ชุด บิดา มารดา หรือ
ผู้ปกครองลงนาม
รับรองส้าเนา
ถูกต้อง 

5 ภาพถ่ายของ
ผู้สมัครตามขนาด
ที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ก้าหนด 

- 1 - ชุด - 

 
15. ค่าธรรมเนียม 
 ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
16. ช่องทางการร้องเรียน/แนะน้าการบริการ 
 - ส้านักงานเทศบาลต้าบลหนองน ้าใส 95 หมู่ 5 ต.หนองน ้าใส อ.สีคิ ว จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 
30140 
 - ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-44985-111 ต่อ 23 
 - ทางเว็บไซด์ http://www.nongnamsaicity.go.th 
 - ร้องเรียนด้วยตนเอง 
 - ตู้รับฟังความคิดเห็น 
 

http://www.nongnamsaicity.go.th/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
ตัวอย่างแบบฟอร์ม   ตัวอย่างการกรอก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
ที่ นม  ๕๗๗๐๔/ว              ส้านักงานเทศบาลต้าบลหนองน ้าใส 
                              อ้าเภอสีคิ ว จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๔๐ 
 

                       วัน/เดือน/ปี 
 

เรื่อง    การส้ารวจความประสงค์ส่งบุคลากรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลหนองน ้าใส  
 

เรียน   เจ้าบ้านเลขท่ี.................................... 
 

  ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลหนองน ้าใส ซึ่งเป็นสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลต้าบล
หนองน ้าใส ก้าหนดเปิดรับสมัครก่อนวัยเรียน อายุระหว่าง 2 ปี – 5 ปี ซึ่งเกิดตั งแต่วันที่ 17 เดือน 
พฤษภาคม พ.ศ. 25......  ถึงวันที่ 16 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 25....... ที่อยู่ในเขตเทศบาลต้าบลหนองน ้าใส 
เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้าบลหนองน ้าใส ประจ้าปีการศึกษา 256....... เพ่ือเตีรยมความพร้อมและ
พัฒนาความรู้ ทักษะในด้านต่าง ๆ ก่อนเข้าเรียนในระดับประถมศึกษาต่อไป 
  ในขณะนี บ้านของท่านมีเด็กท่ีเกิดระหว่างในช่วงเวลาดังกล่าว จ้านวน.............. คน ดังนี  

1. ............................................................................................................................. ............. 
2. ............................................................................................................. ............................. 
3. ............................................................................................................................. ............. 
หากท่านประสงค์จะน้าบุตรหลานของท่านเข้าเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลหนอง 

น ้าใส ติดต่อรับใบสมัครได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลหนองน ้าใส เทศบาลต้าบลหนองน ้าใส ตั งแต่วันที่ 
...........................................................ถึงวันที่......................................................(ในวันเวลาราชการ) หรือติดต่อ
สอบถาม รายละเอียด โทร.0-44985-111  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
          ขอแสดงความนับถือ 
 
 
            (.............................................) 
           นายกเทศมนตรีต้าบลหนองน ้าใส 
 
กองการศึกษา 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลหนองน ้าใส 
โทร. 0-44985-111 ต่อ 23 
 
 
 



 
 
 
 


