
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรรับนักเรียนเข้ำเรียนระดับก่อนประถมศึกษำในสถำนศึกษำสังกัดองคก์รปกครอง             
                                ส่วนท้องถ่ิน 

หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลต าบลรม่เกลา้ อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร กระทรวงมหาดไทย  

 
 
หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

  พระราชบญัญัติก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่ง

ออกตามความในรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ไดบ้ญัญัติอ านาจและหนา้ท่ีใหอ้งคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิ่นทกุประเภทรบัผิดชอบการจดับริการสาธารณะใหแ้ก่ประชาชนในพืน้ท่ี ซึ่งรวมถึงการจดัการศึกษาดว้ย และ

พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษา ก็ไดบ้ญัญัติไวใ้หอ้งคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่นมีสิทธิจดัการศึกษาระดบัใดก็ไดต้ามความพรอ้มความเหมาะสม และความตอ้งการของประชาชน

ในทอ้งถิ่นนัน้ๆ ประกอบกบัแผนปฏิบติัการก าหนดขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นตอ้ง

จดัท าโดยใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นบริหารจดัศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก เพื่อเป็นการกระจายโอกาสใหป้ระชาชน 

ผูป้กครองไดร้บับริหารจดัการศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใหเ้ป็นไปตามนโยบายและวตัถปุระสงค์ 

   ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก หมายถึง สถานท่ีดแูลและใหก้ารศึกษาเด็ก อายรุะหว่าง ๒ - 5 ปี มีฐานะเทียบเท่า

สถานศึกษา เป็นศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นจดัตัง้เอง และศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กของส่วนราชการ

ต่างๆ ท่ีถ่ายโอนใหอ้ยู่ในความดแูลรบัผิดชอบขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ไดแ้ก่ ศนูยอ์บรม เด็กก่อนเกณฑใ์นวดั/

มสัยิด กรมการศาสนา ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก กรมการพฒันาชมุชน และศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก (เด็ก ๒ ขวบ) รบัถ่ายโอนจาก

ส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ฯลฯ ซึ่งต่อไปนี ้เรียกว่า ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กขององคก์รปกครอง

ทอ้งถิ่น 

   องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ในฐานะหน่วยงานซึ่งมีภารกิจหนา้ท่ีรบัผิดชอบดา้นการพฒันาเด็ก ตาม

บทบญัญัติแห่งรฐัธรรมนญูและกฎหมายว่าดว้ยแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจ ไมว่่าจะเป็นองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิ่นในรูปแบบใดก็ตาม ทัง้องคก์ารบริหารส่วนต าบลเทศบาล หรือเมืองพทัยาก็ดี ลว้นแต่มีบทบาทท่ีส าคญัในการ

บริหารจดัการเกี่ยวกบัศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กทัง้สิน้ ปัจจบุนัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นไดจ้ดัตัง้ และด าเนินงานศนูย์

พฒันาเด็กเล็ก พรอ้มทัง้รบัถ่ายโอนศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก ซึ่งเดิมอยู่ในความดแูลรบัผิดชอบของส่วนราชการต่างๆ โดย

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบในการส่งเสริมและพฒันาศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กในทุกๆ ดา้น เพื่อใหเ้ด็ก

ไดร้บัการพฒันาอย่างเต็มตามศกัยภาพ และไดม้าตรฐานการศึกษาในศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก เป็นการจดัการศึกษาใน



ลกัษณะของการอบรมเลีย้งดแูละการใหก้ารศึกษาไปพรอ้มๆ กนั เด็กจะไดร้บัการพฒันาทัง้ดา้นรา่งกาย อารมณ ์จิตใจ 

สงัคม และสติปัญญา ตามวยัและความสามารถของแต่ละบุคคล 

  

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 

 สถานทีใ่ห้บริการ 
(หมายเหต:ุ -)  
งานการศึกษา เทศบาลต าบลร่มเกลา้ ส านกังานเทศบาล
ต าบลร่มเกลา้ อ าเภอนคิมค าสรอ้ย จงัหวดัมุกดาหาร  
โทรศพัท์ 0 4262 0962/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ 
ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 8 วนั 

 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) - 

งานการศึกษา เทศบาลต าบลรม่เกลา้ ประกาศรายละเอียด
การรบัสมคัรเด็กก่อนวยัเรียน 
(หมายเหต:ุ -)  

5 วนั เทศบาลต าบลรม่เกลา้ 
อ าเภอนิคมค าสรอ้ย 
จงัหวดัมกุดาหาร 

 
2) กำรตรวจสอบเอกสำร 

งานการศึกษา เทศบาลต าบลรม่เกลา้ ตรวจสอบขอ้มลู
ประชากรเด็ก อายรุะหว่าง 2-5 ปี ในเขตพืน้ท่ีท่ีจะเขา้เรียน
ระดบัเด็กก่อนวยัเรียน 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั เทศบาลต าบลรม่เกลา้ 
อ าเภอนิคมค าสรอ้ย 
จงัหวดัมกุดาหาร 

 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมต ิ
ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก แต่งตัง้คณะกรรมการรบันกัเรียนและ
ประชมุชีแ้จงผูท่ี้เกี่ยวขอ้งใหท้ราบถึงแนวทางการรบันกัเรียน
และวิธีการสมคัร 
(หมายเหต:ุ -)  

3 วนั เทศบาลต าบลรม่เกลา้ 
อ าเภอนิคมค าสรอ้ย 
จงัหวดัมกุดาหาร 

 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมต ิ

ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กประกาศและประชาสมัพนัธใ์ห้
ผูป้กครองทราบ แนวทางการรบัเด็กก่อนวยัเรียนและวิธีการ
รบัเด็กก่อนวยัเรียน 
(หมายเหต:ุ -)  

5 วนั เทศบาลต าบลรม่เกลา้ 
อ าเภอนิคมค าสรอ้ย 
จงัหวดัมกุดาหาร 

 

5) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก ด าเนินการรบัสมคัรเด็กก่อนวยัเรียน
พรอ้มตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน 
(หมายเหต:ุ -)  

10 วนั เทศบาลต าบลรม่เกลา้ 
อ าเภอนิคมค าสรอ้ย 
จงัหวดัมกุดาหาร 

 
6) - 

ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก ประกาศรายชื่อเด็กก่อนวยัเรียนท่ีไดร้บั
คดัเลือก 
(หมายเหต:ุ -)  

7 วนั เทศบาลต าบลรม่เกลา้ 
อ าเภอนิคมค าสรอ้ย 
จงัหวดัมกุดาหาร 

 
 

 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
1) 

 

สูติบัตรเด็กผู้สมัคร 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหตุ (บิดา มารดา หรือผูป้กครองของนกัเรียนลงนามรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้ง) 

- 

2) 
 

ทะเบียนบ้ำนของนักเรียน บดิำ มำรดำ หรือผู้ปกครอง 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหตุ (บิดา มารดา หรือผูป้กครองของนกัเรียนลงนามรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้ง) 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
3) 

 

ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีมีกำรเปลี่ยนชื่อ) 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหตุ - 

- 

4) 
 

กรณีไม่มีสูติบตัร 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหตุ (กรณีไมม่ีสติูบตัร ใหใ้ชเ้อกสารดงัต่อไปนีแ้ทน 
(1) หนงัสือรบัรองการเกิด หรือหลกัฐานท่ีทางราชการออกใหใ้น
ลกัษณะเดียวกนั 
(2) หากไม่มีเอกสารตาม (1) ใหบ้ิดา มารดา หรือผูป้กครองท า
บนัทึกแจง้ประวติับุคคลตามแบบฟอรม์ท่ีทางองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ่นก าหนด 
) 

- 

5) 
 

บัตรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบับจริง 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหตุ (โดยบิดา มารดา หรือผู้ ู ปกครองของเด็กลงนาม
รบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

- 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
ไม่มีขอ้มูลค่าธรรมเนยีม 

 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) ส านกัปลดั เทศบาลต าบลรม่เกลา้ อ าเภอนิคมค าสรอ้ย จงัหวดัมกุดาหาร  โทรศพัท ์0 4262 0962   หรือ

เว็บไซต ์http://www.romklaocity.org/ 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์ริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรฐัมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้
ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสิุต กทม. 10300))  

 
แบบฟอรม์ ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอรม์ 
1) ใบสมคัร ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก สงักดัเทศบาลต าบลรม่เกลา้ 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมำยเหต ุ

- 
 


