
คู่มือการปฏิบัติงานครูผู้แลเด็ก
(งานรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน)

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว
อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี



คู่มือการปฏิบัติงาน

ข้ันตอนการรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนท่ีจะเข้ารับการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมพัฒนาการ
ในศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ สังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

เนื่องจากการอยู่ร่วมกันของบุคลากรในองค์กรเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้องค์กรเจริญก้าวหน้าไปในทางที่ดี ดังน้ัน เพื่อ

เป็นเคร่ืองมือในการกํากับการปฏิบัติงานราชการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เป็นไป

ด้วยความมีระเบียบเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง มี

ประสิทธิภาพ และผู้ปฏิบัติงานได้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ให้สอดคล้อง กับ

นโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กรในทิศทางเดียวกันและเป็นเคร่ืองมือในการกํากับพฤติกรรม การ

อยู่ร่วมกันของบุคลากรในองค์กรให้เป็นแบบแผนเดียวกันจึงจัดทําคู่มือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานราชการ

1. ช่ือกระบวนงาน: การรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเข้ารับการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานักงานปลัด งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วน

ตําบลทรายขาว โดยศูนย์เด็กเล็ก จํานวน 2 ศูนย์ คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทรายขาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กควนลังงา

3. พ้ืนท่ีให้บริการ : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลทรายขาว

4. วัตถุประสงค์ของการจัดทําคู่มือ

4.1 เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว มีคู่มือการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน

อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรท่ีแสดงถึงรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนงานต่างๆของหน่วยงาน

และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้

มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการท่ีมีคุณภาพและบรรลุข้อกําหนดท่ีสาคัญของกระบวนงาน

4.2 เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการทํางานท่ีสามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ สามารถศึกษาและ

ใช้คู่มือการปฏิบัติงานเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมท้ังแสดงหรือเผยแพร่ให้กับ บุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้

สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนงานท่ีมีอยู่เพื่อขอการรับบริการท่ีตรงกับความต้องการ

4.3 เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการกํากับ ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี ได้ทุกข้ันตอน ตลอดจน

เป็นแนวทางในการศึกษาข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวขอ้ง และนําไปใชใ้นการปรับปรุงและพัฒนางานต่อไป

5. ขอบเขต

คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ มีเนื้อหาสาระในภาพรวมของของงานการบริหารงานท่ัวไป เกี่ยวกับ การ

จัดการศึกษาในเรื่องของการรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเข้ารับการเตรียมความพร้อมในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก ใน สังกัด

องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว โดยมีลําดับขั้นตอนและวิธีการในการรับสมัครให้เป็นไปตาม ระยะเวลาท่ี

กําหนดให้รับสมัครเด็กได้
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6. คํจํากัดความ

ผู้บริหารท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

หัวหน้าสถานศึกษา หมายถึง ผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหารท้องถ่ินให้รับผิดชอบ

บริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดองค์การบริหารส่วน

ตําบลทรายขาว

ครูและผู้ดูแลเด็ก หมายถึง ผู้ท่ีได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติการสอนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จนท.ตรวจสอบคุณสมบัติ หมายถึง บุคคลผู้ดํารงตําแหน่งครูและปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว ท่ีได้รับมอบหมายใน

การตรวจคุณสมบัติการรับสมัคร

เด็กก่อนวัยเรียน หมายถึง เด็กท่ีมีอายุระหว่าง 2 ปี ถึงอายุ 4 ปี 11 เดือน

สถานศึกษา หมายถึง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว

7. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ

สํานักงานปลดั งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว มีลักษณะงาน

ในการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้บริการด้านการเรียนการสอนกับครู และให้คําปรึกษาแนะนํา

เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ขั้นตอนการดําเนินงานกับบุคลากรในหน่วยงานภายใน ตลอดจนให้บริการข้อมูลทางการศึกษา แก่

หน่วยงานภายนอก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีลักษณะงานการบริการด้านการจัดการเรียนการสอนโดยจัดประสบการณ์และ

กิจกรรมการเรียน การส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียน งานแนะแนวการศึกษาให้กับผู้สนใจในการส่งบุตรหลาน เข้า

ศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การรับสมัครเด็กเล็กเข้าศึกษา

8. หน้าท่ีความรับผิดชอบ

สํานักงานปลัด งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว มีหน้าที่

และความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
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รายละเอียดและข้ันตอนการดําเนินงาน

กระบวนงานการรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเข้ารับการเตรียมความพร้อม

จํานวน 6 ข้ันตอน

ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

1. ข้ันตอนจัดทํากําหนด

การรับสมัคร

1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดทํากําหนด

การรับสมัคร และจัดทําคําสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการรับสมัครเสนอผู้บริหาร

ท้องถิ่น พิจารณาและประชุมชี้แจงผู้

ท่ีเกี่ยวข้องให้ทราบถึงแนวทางการรับ

สมัคร

2) สถานศึกษาสํารวจข้อมูลเด็กที่มี

คุณสมบัติตามเกณฑ์

3) สถานศึกษาแจ้งให้ผู้ปกครองเด็กทราบ

เกี่ยวกับการรับสมัคร

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2. ข้ันตอนการจัดทํา

ประกาศรับสมัคร

สถานศึกษาจัดทําประกาศรับสมัครเสนอ

หัวหน้าสถานศึกษา/ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย

ลงนาม

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

3. ข้ันตอนการ

ประชาสัมพันธ์

การรับสมัคร

สถานศึกษาประชาสัมพันธ์การรับสมัคร

ผ่านช่องทางต่างๆ ไปยังพ้ืนที่ภายในตําบล

ทรายขาว ได้แก่

- หอกระจายข่าว

- เว็ปไซต์ อปท.

- ประชาสัมพันธ์ทาง facebook อบต.

และ ศพด.

- แผ่นพับ

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

4. ข้ันตอนการรับสมัคร 1. ผู้ปกครองขอรับเอกสารการสมัคร

ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.

ทรายขาว

2. ผู้ปกครองกรอกข้อมูลใบสมัคร

3. ผู้ปกครองยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน

การสมัคร

4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของ

ผู้สมัคร เพื่อเสนออนุมัติ

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



-4-

ท่ี ประเภทขั้นตอน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

5. ข้ันตอนการพิจารณา

ผลการรับสมัคร

1. หัวหน้าสถานศึกษาพิจารณาอนุมัติ

(กรณีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ)

- ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติ

(กรณีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศ

เช่น ภูมิลําเนาของผู้สมัครอยู่นอกเขต

บริการ เป็นต้น)

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

6. ข้ันตอนการแจ้งผล

การรพิจารณา

1. สถานศึกษาจัดทําและปิดประกาศผล

การรับสมัครเด็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัด อบต.ทรายขาว

2. รายงานผลการรับสมัครเด็กให้ อปท.

ทราบ และประชาสัมพันธ์

3. สถานศึกษาแจ้งผลการเป็นประกาศ

ทางหนังสือ/เว็ปไซด์ อปท.

4. ส่งประกาศให้เจ้าหน้าท่ีลงทะเบียน

รับเด็ก

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ
1. ผู้ปกครองนําหลักฐานประกอบการสมัครยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัคร
3. ยื่นใบสมัครและใบมอบตัว เช่น สําเนาสูติบัตร, สําเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง

และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง
4. พิจารณาคุณสมบัติ
5. ประกาศผลการรับสมัคร

ข้ันตอนและระยะการให้บริการ

ยื่นใบสมัคร

1 นาที

ตรวจสอบหลักฐาน

3 นาที
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รายการเอกสารที่ใช้ในการรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน

เอกสารฉบับจริงพร้อมสํเนา

ท่ี รายการ จํานวน หมายเหตุ

1. ใบสมัครเข้ารับการศึกษา 1 ชุด กรอกเอกสารครบถ้วน**จนท.

ตรวจสอบก่อนรับเอกสารทุกครั้ง***

2. ทะเบียนประวัตินักเรียน 1 ชุด กรอกเอกสารครบถ้วน**จนท.

ตรวจสอบก่อนรับเอกสารทุกครั้ง***

3. สูติบัตร 1 ฉบับ ฉบับสําเนาให้มารดา/บิดา/ผู้ปกครอง

เป็นผู้ลงนามรับรองสําเนา

4. ทะเบียนบ้านของผู้สมัครและของบิดาและ 1 ชุด รับรองสําเนาทุกฉบับ

มารดา/ผู้ปกครอง -สําเนาของผู้สมัครให้มารดา/บิดา/

ผู้ปกครองเป็นผู้ลงนามรับรองสําเนา

-สําเนาทะเบียนบ้านของมารดาบิดา/
ผู้ปกครองให้เจ้าตัวเป็นผู้รับรอง

5. ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ(ถ้ามี) บิดามารดา/ผู้ปกครองเป็นผู้รับรอง

**เปลี่ยนก่ีครั้งก็ต้องเอามาแนบทุกครั้งท่ี สําเนาถูกต้อง

เปลี่ยน***
6. ภาพถ่ายของผู้สมัคร ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป -

7. ใบมอบตัว 1 ชุด กรอกเอกสารครบถ้วน

**จนท.ตรวจสอบก่อนรับเอกสารทุกครั้ง/

มอบหลักฐานในวันส่งมอบตัวเด็ก***

8. สมุดบันทึกการได้รับวัคซีน 1 ชุด บิดา/มารดา/ผู้ปกครองเซ็นผู้รับรอง

สําเนาถูกต้อง

9. ใบตรวจกรุ๊ปเลือด 1 ฉบับ -


