
หนา  130  . 
 

คูมือสําหรับประชาชน :                การรับสมัครเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 

คูมือสําหรับประชาชน : การรับสมัครเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
หนวยงานที่รับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน : การรับสมัครเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ : ขึ้นทะเบียน  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ : 

1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการนับอายุเพื่อเขารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 
2) กฎกระทรวงศึกษาธิการวาดวยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในศูนยการเรียน พ.ศ. 2554 
3) การจัดการศึกษาเปนการใหบริการสาธารณะตามอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
4) การศึกษาแหงชาติพ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉับับที่ 3) พ.ศ.2553 
5) พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542  และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
6) พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
7) มาตรฐานการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการปกครองสวนทองถิ่นกระทรวงมหาดไทย 

6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ใหบริการ : ทองถิ่น  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 3  เดือน 
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 40  
 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 40  
 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การรับสมัครเด็กเล็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวน

ตําบลสุขสวัสดิ์ 20/08/2558 15:35  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานที่ใหบริการศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์เลขที่ 144 หมูที่ 7 บานอาลัย ตําบล            
สุขสวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180 เบอรโทร 045-826009 - 10/ติดตอดวยตนเองณ
หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถาม)ี ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
  องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ในฐานหนวยงานซึ่งมีภารกิจหนาที่ดานการรับผิดชอบการพัฒนาเด็กตาม
บทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและกฎหมายวาดวยแผนละขั้นตอนการกระจายอํานาจไมวาจะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน
รูปแบบใดก็ตามทั้งองคการบริหารสวนตําบลเทศบาลหรือเมืองพัทยาลวนแตมีบทบาทที่สําคัญในการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
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ศูนยพัฒนาเด็กเล็กท้ังสิ้นปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดจัดตั้งและดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็กพรอมทั้งรับการถาย
โอนศูนยพัฒนาเด็กเล็กซึ่งเดิมอยูในความรับผิดชอบของสวนราชการตางๆโดยองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์มีหนาที่
รับผิดชอบในการสงเสริมและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กในทุกๆดานเพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพและได
มาตรฐาน 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่รับสมัครตรวจสอบ
เอกสารการรับสมัคร 
 

2 นาที องคการบริหาร
สวนตําบลสุขสวัสดิ์
อําเภอไพรบึง
จังหวัดศรีสะเกษ 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาหนาที่พิจารณาคุณสมบัติ
ตามประกาศ 
 

3 นาที องคการบริหาร
สวนตําบลสุขสวัสดิ์
อําเภอไพรบึง
จังหวัดศรีสะเกษ 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 นาที 
 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
 ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สูติบัตร องคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์
อําเภอไพรบึง
จังหวัดศรีสะเกษ 

1 1 ฉบับ (ผูปกครองเด็กตอง
เซ็นรับรองสําเนา
ถูกตองพรอมลง
ลายมือชื่อในเอกสาร
ที่เปนสําเนาให
เรียบรอย) 

2) 

สําเนาทะเบียน
บาน 

องคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์
อําเภอไพรบึง
จังหวัดศรีสะเกษ 

1 1 ฉบับ (เอกสารสําเนา
ทะเบียนบานเด็กโดย
ผูปกครองตองเซ็น
รับรองสําเนาถูกตอง
พรอมลงลายมือชื่อ
ในเอกสารที่เปน
สําเนาใหเรียบรอย) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

3) 

บัตรประจําตัว
ประชาชน 

องคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์
อําเภอไพรบึง
จังหวัดศรีสะเกษ 

1 1 ฉบับ (เอกสารสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน
เด็กโดยผูปกครอง
ตองเซ็นรับรอง
สําเนาถูกตองพรอม
ลงลายมือชื่อใน
เอกสารที่เปนสําเนา
ใหเรียบรอย) 

4) 

สําเนาทะเบียน
บาน 

องคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์
อําเภอไพรบึง
จังหวัดศรีสะเกษ 

1 1 ฉบับ (เอกสารสําเนา
ทะเบียนบานของ
ผูปกครองพรอมเซ็น
รับรองสําเนาถูกตอง
พรอมลงลายมือชื่อ
ในเอกสารที่เปน
สําเนาใหเรียบรอย) 

5) 

บัตรประจําตัว
ประชาชน 

องคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์
อําเภอไพรบึง
จังหวัดศรีสะเกษ 

1 1 ฉบับ (เอกสารสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน
ของผูปกครองพรอม
เซ็นรับรองสําเนา
ถูกตองพรอมลง
ลายมือชื่อในเอกสาร
ที่เปนสําเนาให
เรียบรอย) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

รูปถาย องคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์
อําเภอไพรบึง
จังหวัดศรีสะเกษ 

2 0 ฉบับ (รูปถายหนาตรงไม
สวมหมวกไมใส
แวนตาขนาด 1 
นิ้ว) 

2) 

สมุดบันทึก
สุขภาพหรือ
ใบรับรองแพทย 

องคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์
อําเภอไพรบึง
จังหวัดศรีสะเกษ 

1 0 ฉบับ (ใบรับรองแพทย
ตองออกโดย
โรงพยาบาลของรัฐ
เทานั้น) 
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16. คาธรรมเนียม 

      ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 
17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียนองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์เลขที่ 144 หมูที่ 7 บานอาลัย ตําบลสุขสวัสดิ์ อําเภอ
ไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180 เบอรโทร 045-826009 - 10 
หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียนhttp://suksawad.localgov.in.th/complaints.html 
หมายเหตุ(องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์) 

3) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) 
2) 

ตัวอยางการกรอกแบบฟอรม (อยูทายกระบวนงานนี้) 
แบบฟอรมการกรอกขอมูล (อยูภาคผนวก ก) 

19. หมายเหตุ 
- 
 
 

 
วันที่พิมพ 14/09/2558 
สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์

อําเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษสถ.
มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 
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