
  
 

คูมือการปฏิบัติงาน   
เร่ือง การรับนักเรียนเขาเรียนระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

สำหรับ  นักวิชาการศึกษา  ครู  ผูดูแลเด็ก 
  
1. ชื่อกระบวนงาน :การรับนักเรียนเขาเรียนระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษา สังกัด อบต.ลำดวน 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : กองการศึกษา  ฯ  อบต.ลำดวน 
3. ประเภทของงานบริการ :กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ:รบัแจง  
5. กฎหมายท่ีใหอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 
1) พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 
2) คูมือกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 
  

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ 0   วัน 
9. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน  ประกาศการรับนักเรยีนเขาเรียนระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษา 

สังกัดองคการบรหิารสวนตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จงัหวัดลำดวน 
10. ชองทางการใหบริการ  
1) สถานท่ีใหบริการ 

องคการบรหิารสวนตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดลำดวน 
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) 
 ต้ังแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมมีพักเที่ยง) 

 

11. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนญุาต 
  12.1.เด็กที่สมัครตองมีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยูในเขต องคการบรหิารสวนตำบลลำดวน 

  12.2.เด็กที่สมัครตองมีอายุครบ 2  ป    นับถึงวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. ……….. 

(เด็กเกิดระหวาง วันที่ ๑๖ พฤษภาคม  พ.ศ…………... ถึงวันที่  ๑๖ พฤษภาคม  พ.ศ…………...) 

12.3.เด็กที่สมัครตองเปนเด็กทีสุ่ขภาพแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือโรคอื่นๆ ทีจ่ะทำใหเปน

อุปสรรคตอการเรียน 

   - องคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบรายช่ือเด็กทีม่ีอายุถึงเกณฑการศึกษากอนประถมศึกษาและ
ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษาปดไว ณ สำนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
สถานศึกษาพรอมทั้งมีหนังสือแจงใหผูปกครองของเด็กทราบภายในเดือนพฤษภาคมกอนปการศึกษาที่เด็กจะเขาเรียน 1 ป 
                    - องคกรปกครองสวนทองถ่ินและสถานศึกษาแจงประชาสัมพันธรายละเอียดหลกัเกณฑการรับสมัคร
นักเรียนใหผูปกครองทราบระหวางเดือนกมุภาพันธ – เมษายนของปการศึกษาที่เด็กจะเขาเรียน 
 
 
 
 
 



  
 
 
12. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูปกครองย่ืนเอกสาร
หลักฐานการสมัครเพื่อสง
เด็ก 
เขาเรียนในสถานศึกษาตาม
วันเวลาและสถานที่ที่องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน
ประกาศกำหนด 
 
 

     1 วัน องคการบรหิาร
สวนตำบลลำดวน 

(1. ระยะเวลา : 1 
วันสถานที่รับสมัคร
ตามแตละ
สถานศึกษา
ประกาศกำหนด 
(ระบุระยะเวลาที่
ใหบรกิารจรงิ) 
2. หนวยงาน
ผูรบัผิดชอบคือ 
องคการบรหิาร
สวนตำบลลำดวน 

2) 

การพิจารณา 
 

การพิจารณารบัเด็กเขาเรียน 
 

      1 วัน องคการบรหิาร
สวนตำบลลำดวน 

(1. ระยะเวลา : 
ภายใน 1 วันนับ
จากวันปดรบัสมัคร 
(ระบุระยะเวลาที่
ใหบรกิารจรงิ) 
2. หนวยงาน
ผูรบัผิดชอบคือ 
องคการบรหิาร
สวนตำบลลำดวน 
 
 
 
 
 
 

 
ระยะเวลาดำเนินการรวม 1 วัน 
 

13. งานบริการนี้ผานการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดำเนินการลดข้ันตอน 
 
 
 
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 



  
 

14.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 
 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จำนวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จำนวนเอกสาร 

สำเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สูติบัตรนักเรียน
ผูสมัคร 

- 1 1 ฉบับ (บิดามารดาหรอื
ผูปกครองของ
นักเรียนลงนาม
รับรองสำเนา
ถูกตอง) 

2) 

ทะเบียนบานของ
นักเรียนบิดา
มารดาหรือ
ผูปกครอง 

- 1 1 ฉบับ (บิดามารดาหรอื
ผูปกครองของ
นักเรียนลงนาม
รับรองสำเนา
ถูกตอง) 

3) 
ใบเปลี่ยนช่ือ 
(กรณีมกีาร
เปลี่ยนช่ือ) 

- 1 1 ฉบับ - 

4) 

รูปถายของ
นักเรียนผูสมัคร
ขนาดตามที่
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินหรือ
สถานศึกษา
กำหนด 

- 2 0 ฉบับ - 

5) 

กรณีไมมสีูติบัตร - 0 0 ฉบับ (กรณีไมมีสูติบัตรให
ใชเอกสารดังตอไปน้ี
แทน 
(1) หนังสือรับรอง
การเกิดหรือหลักฐาน
ที่ทางราชการออกให
ในลักษณะเดียวกัน 
(2) หากไมมีเอกสาร
ตาม (1) ใหบิดา
มารดาหรือผูปกครอง
ทำบันทึกแจงประวัติ
บุคคลตามแบบฟอรม

ทีท่างองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน
กำหนด) 

 
 
 

14.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับยื่นเพ่ิมเติม 



  
 

 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จำนวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จำนวนเอกสาร 

สำเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอื่น ๆ สำหรบัย่ืนเพิม่เติม 
 

15. คาธรรมเนยีม 

     ไมมคีาธรรมเนียม 

16. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน  ถาการบรกิารไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดทีอ่งคการ

บรหิารสวนตำบลลำดวน ตำบลลำดวน   จังหวัดสุรินทร หมายเลขโทรศัพท  โทรสาร  044541168    

  ชองทางการรองเรียน   องคการบริหารสวนตำบลลำดวน   อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร  32220 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
17. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

 
ใบสมัคร 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ....................................................................... 

เขียนที่................................................................. 

วันที่ ............ เดือน ..................... พ.ศ. ............... 

ขอมูลเด็ก 

1.   เด็กช่ือ – นามสกุล ........................................................................ เช้ือชาติ ..................... สัญชาติ ...................... 

2.  เกิดวันที่ ................ เดือน ........................................... พ.ศ. .................... อายุ .................. ป .....................เดือน 

      (นับต้ังแตวันที่ 16 พฤษภาคม 25...............)  โรคประจำตัว ................................................. 

3.   ที่อยูตามสำเนาทะเบียนบาน บานเลขที่ ....................... ถนน .......................... ตำบล.......................................... 

       อำเภอ.............................................  จังหวัด .................................................... 

4.   ที่อยูจริงในปจจุบัน  บานเลขที่ .......................... ถนน .......................  ตำบล ..................................................... 

      อำเภอ.............................................  จังหวัด .................................... โทร. (ถามี) ............................................... 

      บิดาช่ือ ................................................................................................ อาชีพ ..................................................... 

      มาดาช่ือ .............................................................................................. อาชีพ ..................................................... 

      มีพี่นองรวมบิดา – มารดาเดียวกนั  จำนวน  ............................. คน   เปนบุตรลำดับที่ ...................................... 

ขอมูลบิดามารดา หรือผูดูแลอุปการะ 

1.   ปจจุบันเด็กอยูในความดูแลอปุการะ / รับผิดชอบของ 

 1.1       บิดา  มารดา        ทั้งบิดา  -  มารดา รวมกัน 

 1.2       ญาติ  (โปรดระบุความเกี่ยวของ) ..................................................................................... 

 1.3   อื่น ๆ (โปรดระบุ) ............................................................................................................ 

2.   อาชีพบิดามารดา หรือผูดูแลอปุการะ.................................................................................................................. 

3.   ผูดุแลอุปการะตามขอ  1.  มีรายไดในครอบครัวตอเดือน ........................................................................... บาท 

4.   ผูดูแลเด็กมาสมัครช่ือ ................................................................. เกี่ยวของเปน ..................................... ของเด็ก 

5.   ผูที่จะรบัสงเด็ก (นาย/นาง/นางสาว) ...................................................... นามสกลุ ............................................ 

      โดยเกี่ยวของเปน ......................................................... เบอรโทรศัพทติดตอ .................................................... 

 



  
 
 

คำรับรอง 

1.   ขาพเจาขอรับรองวาไดอานประกาศรับสมัครของ อบต. เขาใจแลว  เด็กที่นำมาสมัครมีคุณสมบัติครบถวนถูกตองตรงตาม

ประกาศ และหลักฐานที่ใชสมัคร เปนหลักฐานที่ถูกตองจรงิ 

2.  ขาพเจามีสทิธิถูกตองในการจะใหเด็กสมัครเขารบัการศึกษาเลี้ยงดูในศูนยพฒันาเด็กเล็กของ อบต. ลำดวน 

3.  ขาพเจายินดีปฏิบัติตามระเบียบ  ขอกำหนดของ  อบต. ลำดวน  และยินดีปฏิบัติตามคำแนะนำ เกี่ยวกับการพฒันาความ

พรอมตามที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กกำหนด 

     ลงช่ือผูนำเด็กมาสมัคร ........................................................................... 

               (...................................................................) 

      วันที่ ............... เดือน .............................. พ.ศ. ............... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

ใบมอบตัว 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ...................................................................... 

อบต.ลำดวน   อำเภอลำดวน  จังหวัดลำดวน 

 ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว) ....................................................................................... อายุ ..................  ป 

อาชีพ ............................................ รายได ....................................... บาท/เดือน ทีอ่ยูปจจบุันเลขที่........................ 

ถนน/ตรอก/ซอย ..................................... ตำบล ............................................. อำเภอ ............................................. 

จังหวัด .................................................. โทรศัพท .................................................................... เปนผูปกครองของ 

เด็กชาย/เด็กหญิง ..................................................... เขาเปนนักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก.................................. 

และพรอมทีจ่ะปฏิบัติตามระเบียบการของศูนยพฒันาเด็กเลก็............................................................................ ดังน้ี 

 1.    จะปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก .................................................. อยางเครงครัด 

 2.    จะรวมมือกับศูนยพฒันาเด็กเล็ก .................................................................... ในการจัดการเรียนการสอน และ

ขจัดปญหาตางๆ ที่อาจเกิดข้ึนแกเด็กอยางใกลชิด สถานที่ติดตอกับผูปกครองไดสะดวกรวดเร็วที่สุดคือ 

......................................................................................... โทรศัพท ......................................................................... 

อน่ึง ถาเด็กชาย/เด็กหญิง ........................................................................... เจบ็ปวย จำเปนตองรีบสงโรงพยาบาล หรือพบ

แพทยทันที ขาพเจาอนุญาตใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จัดการไปตามความเห็นชอบกอนและให ขาพเจาทราบ โดยขาพเจาขอ

รับผิดชอบคาใชจายที่เกิดข้ึน 

 3.    ขาพเจาไดชำระคาใชจายและคาธรรมเนียมของศูนยพฒันาเด็กเลก็ .................................................... 

ตลอดปการศึกษาในวันมอบตัวเรียบรอยแลว  เปนเงิน ..................... บาท (...........................................................) 

ผูรับสงเด็ก 

(นาย/นาง/นางสาว) ........................................... นามสกุล ......................................... โดยเกี่ยวของเปน................. 

   ลงช่ือผูปกครอง ...................................................................... 

   ลงช่ือผูรับมอบตัว ................................................................... 

     วันที่ .................. เดือน ............................... พ.ศ. ................. 

หมายเหตุ  หลักฐานท่ีจะตองนำมาในวันสมัคร 

  1.    ตัวเด็ก 

  2.    สำเนาสูติบัตร 

  3.    สำเนาทะเบียนบาน 



  
 
  4.    รูปถาย  ขนาด 1 น้ิว  จำนวน  2  ใบ (ถายไมเกิน 6 เดือน) 

  5.    ใบสมัครของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ที่กรอกขอความสมบรูณแลว 

  6.    สมุดบันทึกสุขภาพ  (สมุดเลมสีชมพู) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

ทะเบียนประวัตินักเรียน 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ............................................................... 

 เด็กชาย/เด็กหญิง ................................................ นามสกลุ ..................................... ช่ือเลน....................... 

เกิดวันที่ ...................... เดือน ................................... พ.ศ. .................... อายุ ..................... ป ....................... เดือน 

บิดาช่ือ .................................................. นามสกุล ..................................................... อาชีพ .................................. 

รายได .........................................................  บาท/เดือน 

มารดาช่ือ.................................................. นามสกลุ ..................................................... อาชีพ .................................. 

รายได .........................................................  บาท/เดือน 

ที่อยูปจจบุันของนักเรียน เลขที่ ...................................... ถนน/ตรอก/ซอย ............................................................... 

ตำบล .............................................. อำเภอ ..................................................... จังหวัด ............................................. 

มีพี่นองทัง้หมด .................. คน เปนชาย .................. คน เปนหญงิ ................ คน นักเรียนเปนบุตรคนที่ ............... 

น้ำหนัก .......................... กิโลกรัม  สงู  ...................................  เซนติเมตร 

นิสัยในการรับประทานอาหาร .................................................................................................................................. 

การด่ืมนม ................................................................................................................................................................. 

ประวัติการไดรับอบุัติเหตุ หรอืเจ็บปวย ................................................................... เมื่ออายุ ............................... ป 

โรคประจำตัว ...................................................... โรคจากพนัธุกรรม หรือความผิดปกติตางๆ ................................ 

แพอาหาร (บอกชนิด) .......................................................... แพยา (บอกชนิด) ....................................................... 

การไดรับภูมกิันโรค ................................................................................................................................................. 

ความสามารถในการชวยเหลอืตนเองของนักเรียน ................................................................................................... 

นักเรียนเคยเขาโรงเรียน หรือสถานเลี้ยงเด็กมากอน ................................................................................................. 

ขอมูลอื่นๆ ที่ควรแจงใหศูนยพัฒนาเด็กเล็ก.................................................. ทราบ ................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

 

 

 



  
 

 

 

รายละเอียดหลักฐานและเอกสารท่ีจะตองนำมาในวันสมัคร 

  3.1   ใบสมัครของศูนยพฒันาเด็กเลก็ ที่กรอกขอความสมบรูณแลว 

  3.2   สำเนาทะเบียนบาน (ฉบบัจริง) พรอมสำเนา  จำนวน  1  ชุด 

  3.3   สูติบัตร (ฉบับจรงิ) พรอมสำเนา   จำนวน  1  ชุด 

  3.4   ตองนำเด็กมาแสดงตัวในวันย่ืนใบสมัคร 

  3.5   สมุดบันทึกสุขภาพ (สมุดเลมสชีมพ)ู 

  3.6   รูปถาย ขนาด 1  น้ิว  ถายไวไมเกิน  6  เดือน  จำนวน  2  รูป 

หากมีขอสงสยัใด ๆ สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมจากครูผูดูแลเด็ก ไดท่ีศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีมีความ

ประสงคไปสมัครเรียน 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

                                           ประกาศองคการบริหารสวนตำบลลำดวน 

เร่ือง    รับสมัครนักเรียนเพ่ือเขาเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตำบลลำดวน 

     ประจำปการศึกษา………………..  

************************************************** 

 ดวยศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบรหิารสวนตำบลลำดวน   จะเปดรบัสมัครเด็กเล็ก โดยทำการคัดเลือกใหเขาเรียน

ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ประจำปการศึกษา ……………... ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขในการรบัสมัคร ดังตอไปน้ี 

1.    คณุสมบัติของผูสมคัร 

       1.1    เด็กที่สมัครตองมีภูมลิำเนาหรือาศัยอยูในเขต องคการบรหิารสวนตำบลลำดวน 

       1.2    เด็กที่สมัครตองมีอายุครบ 2  ป    นับถึงวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. ………..(เด็กเกิดระหวาง วันที่ ๑๖ 

พฤษภาคม  พ.ศ………... ถึงวันที่  ๑๖ พฤษภาคม  พ.ศ………….….) 

       1.3    เด็กที่สมัครตองเปนเด็กที่สุขภาพแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือโรคอื่นๆ ที่จะทำใหเปนอปุสรรคตอการ

เรียน 

2.    จำนวนเด็กท่ีจะรับสมัคร ...................30...................... คน 

3.    หลักฐานและเอกสารท่ีจะตองนำมาในวันสมัคร 

       3.1   ใบสมัครของศูนยพฒันาเด็กเล็กฯ ที่กรอกขอความสมบูรณแลว 

       3.2   สำเนาทะเบียนบาน (ฉบับจริง) พรอมสำเนา  จำนวน  1  ชุด 

       3.3   สูติบัตร (ฉบบัจริง) พรอมสำเนา   จำนวน  1  ชุด 

       3.4   ตองนำเด็กมาแสดงตัวในวันย่ืนใบสมัคร 

       3.5   สมุดบันทึกสุขภาพ (เลมสีชมพู) หรือใบรับรองแพทย 

      3.6   รปูถาย ขนาด 1  น้ิว  ถายไวไมเกิน  6  เดือน  จำนวน  2  รูป 

4.    วัน  เวลา  สถานท่ีรับสมัครและสมัภาษณ 

       4.1  ใบสมัคร ติดตอขอรับไดที่ องคการบริหารสวนตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดลำดวน           

              ต้ังแตวันที่.........เดือน......................   พ.ศ.....  ถึง วันที่.........เดือน.......................  พ.ศ.......   ในวัน เวลาราชการ 

       4.2  กำหนดการรับสมัคร และสมัภาษณ วันที่.......... เดือน....................... ถึง วันที่....เดือน ....................... พ.ศ.....   

             เวลา 08.30–16.30น. ณ ......................................................... 

5.  วันมอบตัว 

             ผูที่ไดรับเขาเรียน  ใหมอบตัวในวันที่................เดือน..................................................  พ.ศ....... เวลา ....... น. 

            ณ  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตำบลลำดวน 

 



  
 

 

6.  กำหนดการเปด – ปด ภาคเรียน 

ภาคเรียนที่  1   เปดเรียน    16 เดือน พฤษภาคม ของปการศึกษาน้ัน 

ภาคเรียนที่  2 เปดเรียน     1  เดือน พฤศจิกายน ของปการศึกษาน้ัน                       

 7. อุปกรณการเรียน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จัดหาใหตลอดปการศึกษา 

8. เคร่ืองใชสำหรับเด็ก 

    8.1 เครื่องใชสวนตัว เชน แปรงสฟีน แกวน้ำ สบู หวี แปง   

    8.2 เครื่องใชงานอื่นๆ ประกอบดวย  ที่นอน   ผาขนหนู   

 9. อาหารสำหรับเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จัดอาหารให 2 เวลา  ดังน้ี 

  -     เวลา   11.00  น.   อาหารกลางวัน 

  -     เวลา   14.00  น.   อาหาร (เสริม) นม 

 10. การรักษาความปลอดภัยแกนักเรียน 

10.1  ผูปกครองทีจ่ะมาขอรับตัวนักเรียน ตองแสดงบัตรซึ่งทางศูนยพัฒนาเด็กเล็กออกให สำหรับรับตัว 

นักเรียน  แกเจาหนาที่ศูนยพฒันาเด็กเล็กทกุครั้ง  มิฉะน้ันจะไมอนุญาตใหรับนักเรียนออกจากศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

โดยเด็ดขาด 

 10.2  การมารบัและสงนักเรียน  ผูปกครองจะตองไมนำเด็กมาสงใหเจาหนาที่ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เวลา 

07.30  น.  ใหรับกลบัเวลา 15.00  น. และไมชากวา 17.00 น.  ทั้งน้ีศูนยพัฒนาเด็กเลก็ไมประสงคใหเด็กอยูใน

ศูนยฯ โดยไมมีผูดูแล เวนมีความจำเปน ซึง่ตองขออนุญาตตอหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในแตละครัง้ 

          10.3  ในกรณีทีเ่ด็กหยุดเรียนดวยประการใดก็ตาม ผูปกครองจะตองแจงใหทางศูนยพฒันาเด็กเลก็ทราบ

เปนลายลักษณอักษรหรือทางโทรศัพท 

          10.4  หามนักเรียนนำเครื่องมอืเครือ่งใชที่อาจเกิดอันตรายมาที่ศูนยพฒันาเด็กเลก็โดยเด็ดขาด 

         10.5  หามนักเรียนสวม หรอืนำเครือ่งประดับ ของเลนทีม่ีราคาแพงมาที่ศูนยพฒันาเด็กเลก็หากฝาฝนและ

เกิดการสูญหาย ทางศูนยพฒันาเด็กเลก็จะไมรบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

 10.6  หากผูปกครองมีปญหาใดๆ เกี่ยวกับนักเรียน โปรดติดตอเจาหนาที่ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยตรง ถา

มีการนัดหมายลวงหนากจ็ะทำใหสะดวกย่ิงข้ึน 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วไป 

   ประกาศ   ณ   วันที่      เดือน ....................................  พ.ศ. ..... 

      ลงช่ือ     

            (...................................) 

           นายกองคการบรหิารสวนตำบลลำดวน 

 

 



  
 
 

  

  คำนำ 

              กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองคการบริหารสวนตำบลลำดวน ไดจัดทำคูมือการปฏิบัติงานการ

รับสมัครเด็กเขาเรียนในสถานศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเลก็ เพื่อจะไดเปนคูมือในการปฏิบัติงาน ซึ่งในคูมือไดกำหนดข้ันตอน

ต้ังแตเริ่มตนจนถึงข้ันตอนสุดทายในการปฏิบัติงาน ซึ่งในการจัดทำคูมือในครั้งน้ีเปนเผยแพรประชาสัมพันธใหผูทีเ่กี่ยวของ

ทราบถึงวิธีและหลักเกณฑในการปฏิบัติงาน  ตลอดจนสามารถนำไปปรับใชในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดีย่ิง 

             ผูจัดทำหวังเปนอยางย่ิงวา คูมือการปฏิบัติงานในครั้งน้ีจะเปนประโยชนตอองคกรและเปนประโยชนตอ

ผูปฏิบัติงานในดานน้ีอยางดีย่ิง ถาหากมีสวนหน่ึงสวนใดผิดพลาดไป ผูจัดทำตองขออภัยไว ณ โอกาสน้ี  

 

       กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

สารบัญ 

เรื่อง          หนา 

 คูมือการปฏิบัติงาน          1 

ข้ันตอน ระยะเวลาและสวนงานที่รบัผิดชอบ       2 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนคำขอ       3 

ชองทางการรองเรียน          4 

ตัวอยางแบบฟอรม ใบสมัคร         5 

ตัวอยางแบบฟอรมใบมอบตัว         7 

ทะเบียนประวัติ           9 

รายละเอียดหลักฐานที่จะตองนำมาในวันสมัคร       11 

ประกาศรับสมัครเด็ก          12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
 

 
 

 


