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ค าน า 

   องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดท า
คู่มือการรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล่มนี้ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ในการรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 
เพ่ืออ านวยความสะดวกและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป ได้ทราบ และเป็นเครื่องมือ
ส าคัญต่อปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย กรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เพ่ือท าให้
บุคลากรสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ ท าให้ผู้ที่มาติดต่อราชการไม่เสียโอกาสและเสียเวลาในการรับสมัคร        
ซึ่งจะท าให้การด าเนินงานของหน่วยงานเป็นระบบ  มีประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว 
ประหยัดเวลาและงบประมาณ  

   คู่มือเล่มนี้ ได้อธิบายถึงหลักเกณฑ์ ข้อก าหนด รายละเอียด และขั้นตอนการรับสมัครเด็ก 
ก่อนวัยเรียนเข้าเตรียมความพร้อม เพ่ือท าให้การปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เป็นไปในแนวทางเดียวกันทุกแห่ง และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ เกิดความเป็นธรรมในการให้บริการ ผู้จัดท า         
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานไม่มากก็น้อย หากมีความผิดพลาดประการใด 
ผู้จัดท าขอน้อมรับเพื่อปรับปรุงในโอกาส ต่อไป  

 

         กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
        องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 

             มกราคม 2564  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
เรื่อง               หน้า  
บทน า  
การรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน  
ระเบียบการแต่งกาย  
 
ภาคผนวก  
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร  
หนังสือแจ้งความประสงค์ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ใบสมัคร  
 



บทน า 
 
ประวัติความเป็นมา  
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ ยกฐานะจากสภาต าบลเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2539 โดย
กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลตามมาตรา 40 และมาตราที ่95             แห่ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ภายใต้กรอบกฎหมายที่ก าหนดอ านาจ
หน้าที่บริการสาธารณะอย่างชัดเจน  ดังนี้ 

มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้  
  (๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้าและทางบก  
  (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

(๓) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  
(๔) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
(๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
(๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
(๗) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
(๘) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความ

จ าเป็นและสมควร  
มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

ดังต่อไปนี้  
(๑) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  
(๒) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  
(๓) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้า  
(๔) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ  
(๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์  
(๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  
(๗) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  
(๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
 

  ตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งและพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนี้  
 มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบ
การบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้  

(๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  
(๒) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ าและทางระบายน้ า  
(๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ  
(๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ  
(๕) การสาธารณูปการ  



(๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ  
(๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน  
(๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว  
(๙) การจัดการศึกษา  
(๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  
(๑๑) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
(๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  
(๑๓) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  
(๑๔) การส่งเสริมกีฬา  
(๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
(๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น  
(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  
(๑๘) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกลู และน้ าเสีย  
(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล  
(๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน  
(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์  
 

 

 วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 
  " เน้นน าบริการที่ดี  มุ่งสู่สังคมแห่งคุณภาพ  มีสาธารณูปการครบครัน และสิ่งแวดล้อมดี "  
 
พันธกิจ  
  1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการคมนาคมที่สะดวก ปลอดภัย และด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ที่มีประสิทธิภาพ  
  2. พัฒนาการการเมืองและการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ีและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน  
  3. พัฒนาคุณภาพภาพชีวิตให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
  4. พัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
  5. พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และการกีฬานันทนาการ  
  6. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานศึกษาที่ให้การอบรมเลี้ยงดูจัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้
ให้เด็กได้รับการพัฒนา ทั้งด้านร่างกาย อารมณ-์จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมตามวัยตามศักยภาพของ
เด็กแต่ละคน ดังนั้น ระยะเวลาการจัดการเรียนรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จึงต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เพ่ือให้เด็กได้รับการศึกษาและพัฒนาเป็นไปตามวัยและช่วงอายุ  
สอดคล้องกับสังคม วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ให้เด็กพร้อมที่จะเข้ารับ
การศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป ระยะเวลาเรียนรู้ในรอบปีการศึกษา เริ่มต้นปีการศึกษาในวันที่ 16 พฤษภาคม 
และสิ้นปีการศึกษาในวันที่ 15 พฤษภาคม ของปีถัดไป โดยให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเปิดภาคเรียนรวมกันแล้ว         
ไม่น้อยกว่า 230 วัน และปิดภาคเรียนตามปกติในรอบปีการศึกษา ดังนี้  



  ภาคเรียนที่ 1 วันเปิดภาคเรียน วันที่ 16 พฤษภาคม วันปิดภาคเรียนวันที่ 11 ตุลาคม  
  ภาคเรียนที่ 2 วันเปิดภาคเรียน วันที่ 1 พฤศจิกายน วันปิดเรียนวันที่ 1 เมษายน ของปีถัดไป  
หากมีวันเปิดภาคเรียนตรงกับวันหยุดราชการให้เปิดเรียนในวันท าการถัดไป  
  การก าหนดระยะเวลาเรียนรู้ การเปิดและปิดภาคเรียนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าเป็น
ประกาศ การให้บริการส่งเสริมสนับสนุนเด็กเล็ก ได้แก่  
  1) อาหารกลางวัน  

2) อาหารเสริม (นม)  
3) วัสดุ สื่อ อุปกรณ์การศึกษาและวัสดุครุภัณฑ์  
4) การตรวจสุขภาพเด็กเล็กประจ าปี  

  การให้บริการอบรมเลี้ยงดู จัดประสบการณ์ และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้เด็กเล็กอายุ 2 – 4 ปี          
ที่มีภูมิล าเนาอยู่ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์หรือใกล้เคียงได้ตามศักยภาพของ               
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดประสบการณ์และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ ให้เด็กเล็กมีการพัฒนาการครบ           
ทั้ง 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา) เหมาะสมตามวัยและศักยภาพของเด็กแต่ละคน
ตามมาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านวิชาการและกิจกรรมตาม
หลักสูตร  กรณีจ าเป็นต้องใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพ่ือประชุม สัมมนา ฝึกอบรมจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือ
กิจกรรมอื่นใดท่ีเป็นประโยชน์ต่อราชการและชุมชน หรือเหตุจ าเป็นอื่นที่ไม่อาจเปิดเรียนได้ตามปกติ           ให้
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สั่งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ไม่เกิน 15 วัน หากเป็นเหตุที่เกิดขึ้นจากภัย
พิบัติสาธารณะ ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น สั่งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ไม่เกิน 30 วัน โดยท าเป็น ค าสั่ง
ปิดเป็นหนังสือ และต้องก าหนดการเรียนชดเชยให้ครบตามจ านวนวันที่สั่งปิด  
  ในระหว่างปิดภาคเรียน หรือปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรณีจ าเป็น ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น           
มีค าสั่งให้ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างอ่ืนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มาปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการเตรียมการด้านวิชาการ หลักสูตร การจัดการการเรียนรู้แก่เด็กเล็ก จัดท าสื่อ นวัตกรรม เตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ การจัดการสภาพแวดล้อม หรือการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านต่าง ๆ หรืองานด้าน
การศึกษาปฐมวัยอื่น เป็นต้น  
  ณ ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด รวมทั้งสิ้น จ านวน 
5 แห่ง จัดการศึกษาระดับปฐมวัย อายุ 2-4 ปี ประกอบด้วย  
  1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนหนองหงษ์  
   มีข้าราชการครู    จ านวน 1 อัตรา  

มีพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน 1 อัตรา  
มีนักเรียน   จ านวน 8 คน 

  2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาโห่ใต้ 
  มีข้าราชการครู    จ านวน 1 อัตรา  

มีพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน 1 อัตรา  
   มีพนักงานจ้างทั่วไป   จ านวน 2 อัตรา  

มีนักเรียน   จ านวน 63 คน 

  3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโป๊ะ  
   มีข้าราชการครู    จ านวน 1 อัตรา  

มีนักเรียน   จ านวน 17 คน 
 



4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าข้าม  
   มีข้าราชการครู    จ านวน 1 อัตรา  

มีพนักงานจ้างตามภารกิจ  จ านวน 1 อัตรา  
มีนักเรียน   จ านวน 16 คน 

  5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนวัดใหม่ 
  มีพนักงานจ้างทั่วไป   จ านวน 2 อัตรา  

มีนักเรียน   จ านวน 25 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการปฏิบัตงิาน 
การรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเข้ารับการเตรียมความพร้อม 

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ ์
 

1. ชื่อกระบวนงาน : การรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเข้ารับการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์  

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

3. หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ง  

4. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :  
  4.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
  4.2 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนใน  
สถานศึกษา พ.ศ. 2548  
  4.3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
  4.4 คู่มือประชาชน การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

5. พื้นที่ให้บริการ :   ต าบลควนหนองหงษ ์ 

6. วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ :  
  6.1 เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์มีการคู่มือการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนงาน
ต่างๆ ของหน่วยงาน และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุ
ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนงาน  
  6.2 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้
การท างานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่
ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนงานที่มีอยู่เพ่ือขอการรับ
บริการที่ตรงกับความต้องการ  
  6.3 เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ทุกขั้นตอน 
ตลอดจนเป็นแนวทางในการศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และนาไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
งานต่อไป  
 



7. ขอบเขต  
  คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ มีเนื้อหาสาระในภาพรวมของงานการบริหารการศึกษาในเรื่องการรับสมัคร
เด็กก่อนวัยเรียนเข้ารับการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 
โดยมีล าดับขั้นตอน และวิธีการในการรับสมัครให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด คือ 1 ปีการศึกษา (เริ่มตั้งแต่ 
วันที่ 16 พฤษภาคม – 15 พฤษภาคม ของปีถัดไป)  
8. ค าจากัดความ  
    ผู้บริหารท้องถิ่น   หมายถึง   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์  
    หัวหน้าสถานศึกษา   หมายถึง   ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหารท้องถิ่น ให้เป็น  

  รับผิดชอบบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์  

 
   ครูและผู้ดูแลเด็ก   หมายถึง  ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติการสอนภายในศูนย์พัฒนา  
        เด็กเล็ก  
   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ หมายถึง  บุคคลผู้ดารงต าแหน่งครูและปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์  

 พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์             
 ที่ได้รับมอบหมายในการตรวจคุณสมบัติการรับสมัคร  

  เด็กก่อนวัยเรียน   หมายถึง เด็กท่ีมีอายุระหว่าง 2 - 4 ปี  
  สถานศึกษา    หมายถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลควนหนองหงษ์  

9. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีลักษณะงาน ในการบริหารจัดการศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
งานแนะแนวการศึกษาให้กับผู้ที่สนใจในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การรับสมัครเรียน 
การให้บริการและนิเทศการสอนกับครู ให้คาปรึกษา แนะนา เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการด าเนินงานกับ
บุคลากรในหน่วยงานภายใน ตลอดจนให้บริการข้อมูล ทางการศึกษาแก่หน่วยงานภายนอก  

10. หน้าที่ความรับผิดชอบ  
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุม กากับดูแล ติดตาม 
และตรวจสอบการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์ 
เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  

11. ช่องทางการบริการ  
     สถานที่ให้บริการ :  

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนหนองหงษ์   เบอรโ์ทร 095-0199452, 081-0830202  
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกาโห่ใต้    เบอร์โทร 080-7005076, 086-2838719 
3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโป๊ะ   เบอร์โทร 088-7681401 
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าข้าม    เบอร์โทร 092-4719368, 098-9084308 
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนวัดใหม่  เบอร์โทร 080-6169291, 093-6510956 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ  เปิดบริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
 
 
 



12. กระบวนงานการรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเข้ารับการเตรียมความพร้อม จานวน 6 ขั้นตอน  
รวมระยะเวลา 15 วัน 
 

ที ่ ประเภทข้ันตอน รายละเอียดขั้นตอน 
ระยะ 
เวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 ขั้นตอนจัดท า
ก าหนดการรับสมัคร  

1) องค์ ก รปกครอ งส่ วน
ท้องถิ่นจัดท าก าหนดการรับ
สมัครและออกคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการรั บสมัคร
เ ส น อ ผู้ บ ริ ห า ร ท้ อ ง ถิ่ น
พิจารณาและประชุมชี้แจงผู้
ที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงแนว
ทางการรับรับสมัคร  
2) สถานศึกษาส ารวจข้อมูล
เด็กท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์  
3) สถานศึกษาจัดท าหนังสือ
แจ้งให้ผู้ปกครองเด็กทราบ
เกี่ยวกับการรบัสมัคร  

1 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 วัน 
 
 

1 วัน 

- กองการศึกษา  
- ศพด.  

วันที่  26-28 
ม.ค. 2564  
(รวม 3 วัน)  

2 ขั้นตอนการจัดท า
ประกาศรับสมัคร  

สถานศึกษาจัดท าประกาศ
รับสมัครเสนอหัวหน้า
สถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายลงนาม  

1 วัน - ศพด.  1 ก.พ. 2564 
(รวม 1 วัน) 

3 ขั้นตอนการ
ประชาสัมพันธ์การ
รับสมัคร  

สถานศึกษาประชาสัมพันธ์
การรับสมัครผ่านช่องทาง
ต่างๆ ไปยัง บ้านเรือน
ประชาชน หน่วยงาน
ราชการ บริษัท ห้างร้าน 
ได้แก่ -ป้ายประชาสัมพันธ์  
-หอกระจายข่าว  
-เว็ปไซต์ 
http://www.kuannongh
ong.go.th 
-ประชาสัมพันธ์ทาง 
facebook  
- แผ่นพับ  
-จดหมาย ฯลฯ  
 
 

5 วัน - กองการศึกษา  
- ศพด.  

2,3,4,5,และ9  
เม.ย. 2559  
(รวม 5 วัน)  



ที ่ ประเภทข้ันตอน รายละเอียดขั้นตอน ระยะ 
เวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

4 ขั้นตอนการรับสมัคร  1) ผู้ปกครองขอรับเอกสาร
การสมัคร ณ ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  สังกัดอบต.ควน
หนองหงษ์  หรือดาวน์โหลด  
ใบสมัครจาก http:// 
www.kuannonghong.go.th 
2) ผู้ปกครองกรอกใบสมัคร  
3) รับบัตรคิวตามล าดับ  
4 ) ผู้ปกครองยื่นใบสมัคร
พร้อมหลักฐานการสมัคร 
5 ) เ จ้ าหน้ าที่ ต ร วจสอบ
คุณสมบัติของผู้สมัคร 

3 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 วัน 
 
 

1 วัน 

- กองการศึกษา  
- ศพด.  

วันที่  1 ก.พ. – 
เม.ย. 2564 
(รวม 3 เดือน) 

5 ขั้นตอนการพิจารณา
ผลการรับสมัคร  

1) หัวหน้าสถานศึกษา
พิจารณาอนุมัติ (กรณี
คุณสมบัติเป็นไปตาม
ประกาศ) 
- ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณา
อนุมัติ (กรณีคุณสมบัติไม่
เป็นไปตามประกาศ เช่น   
ภูมิล าเนาของผู้สมัคร             
อยู่นอกเขตบริการ เป็นต้น)   

1 วัน - ศพด.  3 พ.ค.2564 
(รวม 1 วัน) 

6 ขั้นตอนการแจ้งผล
การพิจารณา  

1) สถานศึกษาจัดท าและ
ปิดประกาศผลการคัดเลือก  
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบล 
ควนหนองหงษ์ 
2) รายงานผลการรับสมัคร
เด็กให้อปท.ทราบ  และ  
ประชาสัมพันธ์  
3) สถานศึกษาแจ้งผลการ
ป ร ะ ก า ศ ท า ง ห นั ง สื อ /
เว็บไซต์ อปท.  
4) ส่งประกาศให้เจ้าหน้าที่
ฝ่ายทะเบียนลงทะเบียนรับ
เด็กนักเรียน 
 

1 วัน - ศพด.  5 พ.ค.2564 
(รวม 1 วัน 



13. ผังกระบวนการบริหารงาน 
ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. รายการเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน 
 

ที ่ รายการ จ านวน หมายเหตุ 

1 ใบสมัครเข้ารับการศึกษา  1 ชุด กรอกเอกสารครบถ้วน **จนท. 
ตรวจสอบก่อนรับเอกสารทุกครั้ง*** 

2 สูติบัตร (หากไม่มี) (กรณีไม่มีให้เรียก
หนังสือรับรองการเกิด) 

1 ฉบับ ฉบับส าเนาให้มารดา/บิดา / 
ผู้ปกครองเป็นผู้ลงนามรับรองส าเนา 
**ในขั้นแรกหากมีมารดาให้มารดา 
เป็นผู้รับรอง*** 

3 สมุดประจ าตัวเด็ก (สีชมพู) แสดงหลักฐาน
การรับวัคซีน 

1 ฉบับ ฉบับส าเนาให้มารดา/บิดา / 
ผู้ปกครองเป็นผู้ลงนามรับรองส าเนา 
**ในขั้นแรกหากมีมารดาให้มารดา 
เป็นผู้รับรอง*** 

4 ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร  และของบิดา
มารดา/ผู้ปกครอง 

3 ฉบับ ฉบับส าเนาของผู้สมัครให้มารดา/ 
บิดา /ผู้ปกครองเป็นผู้ลงนามรับรอง 
ส าเนา 
**ในขั้นแรกหากมีมารดาให้มารดา 
เป็นผู้รับรอง*** 
ส่วนทะเบียนบ้านของมารดาบิดา/ 
ผู้ปกครองให้เจ้าตัวเป็นผู้รับรอง 

5 บัตรประจ าตัวประชาชนของบิดาและ
มารดา/ผู้ปกครอง 

2 ฉบับ บิดา มารดา/ผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง 
ส าเนาถูกต้อง 

6 ใบส าคัญการเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) 
**เปลี่ยนกี่ครั้งก็ต้องเอามาแนบทุกครั้งที่
เปลี่ยน*** 

 
บิดา มารดา/ผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง 
ส าเนาถูกต้อง 

7 ภาพถ่ายของผู้สมัคร ขนาด 1 นิ้ว   6 รูป 
 

8 ใบมอบตัว  1 ชุด กรอกเอกสารครบถ้วน 
**จนท.ตรวจสอบก่อนรับเอกสารทุก 
ครั้ง/มอบหลักฐานในวันส่งมอบตัวเด็ก*** 

  
15. ช่องทางการร้องเรียน/แนะน าการบริการ 
 - กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลควนหนองหงษ์  99/9 หมู่ที่ 3  
ต าบลควนหนองหงษ์  อ าเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 - โทรศัพท์/โทรสาร  075-466245 
  -เว็ปไซต์ http://www.kuannonghong.go.th 
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