คู่มือการปฏิบัติงานท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตาบลพระกลางทุ่ง

กรมส่ งเสริ ม การปกครองท้องถิ่ นมี ภารกิ จในการส่ งเสริ มการดาเนิ นงานขององค์กรปกครอง
ส่ วน ท้ อ งถิ่ น ทั้ งด้ า น ก ารบ ริ ห ารงก ารบ ริ ก ารส าธ ารณ ะน ก ารเงิ น การคลั ง การงบ ป ระมาณ
การบริ หารงานบุ ค คลและกิ จการสภาประกอบกับ มี จานวนองค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น ในแต่ ล ะห่ าง
จานวนมาก มี บ ริ บ ทที่ แ ตกต่ า งกัน จึ ง เข้า ใจเกี่ ย วกับ วิ ธี ป ฏิ บ ัติ ง านที่ แ ตกต่ า งกัน ไปในแต่ ล ะพื้ น ที่ ท า
ให้การปฏิบตั ิงาน ของเจ้าหน้าที่มีเหตุขดั ข้องและไม่มีประสิ ทธิ ภาพเท่าที่ควร
กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้องถิ่ น จึ ง ได้จดั ท าคู่ มื อปฏิ บ ัติ ง านนี้ ขึ้ น โดยรวม จากกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องมานาเสนอให้ครอบคลุมกระบวนงานขั้นตอนระยะเวลาในการดาเนิ นงานตลอดถึงช่อง
ทางในการให้บริ การหรื อติดต่อเพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นมีความเข้มแข็งและมี
ประสิ ทธิภาพในการบริ การประชาชน

(นายสุ ทธิพงษ์ จุลเจริญ)
อธิบดีกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระบวนงานแสดงการปฏิบัติงาน
การจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองสวนทองถิ่นประสงคจะจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตองดําเนินการตามมาตรฐาน การดําเนินงานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขององคกรปกครอง สวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0816.4/ว 405
ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2560

การดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และจังหวัด
(1) องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเวทีประชาคม เพื่อสํารวจ
ความตองการของชุมชนในการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โดยตองมี
จํานวนเด็กเล็กอายุ 2-5 ปที่จะเขารับบริการในศูนยฯ ไมนอยกวา 20 คน
(ยกเวนแตกรณีพื้นที่เสี่ยงหรือการคมนาคมไมสะดวก แตตองมีเด็กเล็ก
ไมนอยกวา 15 คน) (2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ที่เหมาะสมสําหรับจัดการศึกษา (เปนอาคารที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นกอสรางเอง
หรืออาคารที่ ไดรับการอนุญ าต จากหนวยงานอื่นๆ อยางถูกตองตามกฎหมาย)
(3) องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําแผนดําเนินงานการจัดตั้ง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในแตละดาน ไดแก แผนการสํารวจประชากร เด็กเล็ก
อายุ 2–5 ป แผนการรับนักเรียน และการจัดชั้นเรียน แผนการสรรหาบุคลากร
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และแผนการจัดตัง้ งบประมาณ
(4) องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําโครงการและแผนดําเนินงาน
ในการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพื่อขอความเห็นชอบสภาทองถิ่น
(5) เมื่อไดรับความเห็นชอบจากสภาทองถิ่นใหจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เรียบรอยแลว ใหจัดทําประกาศจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กและระเบียบ
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาดวยการดําเนินงาน ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(6)องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการตามแผนการดําเนินงานในการจัดตั้งศูนยฯ
เชน เปดรับสมัครนักเรียนรับสมัครบุคลากร ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เปนตน
(7) องคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ใหอําเภอหรือจังหวัดแลวแตกรณีพรอมเอกสาร หลักฐานประกอบที่รับรอง
สําเนาทุกฉบับดังนี้
(7.1) สําเนามติที่ประชุมประชาคมพรอม แบบสํารวจ จํานวน 1 ชุด
(7.2) สําเนาการประชุมสภาทองถิ่นที่เห็นชอบใหจัดตั้ง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 ชุด
(7.3) สําเนาประกาศการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 ชุด
(7.4) ทะเบียนเด็กนักเรียนและทะเบียนบุคลากรผูดูแลเด็กวันเปด
การเรียนการสอน จํานวน 1 ชุด
(8) จังหวัดตรวจสอบการรายงานการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พรอมเอกสารหลักฐานประกอบใหมีความถูกตองและครบถวนแลว
รายงานใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

กรณีตรวจสอบแลว เอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
(1) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดําเนินการแจ้ง จังหวัดให้
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการจัดส่งเอกสาร
หลักฐานการจัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติม
(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเอกสารหลักฐาน เพิ่มเติมให้
อําเภอหรือจังหวัดแล้วแต่กรณีและจังหวัด รวบรวมส่งให้กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจสอบ อีกครั้งหนึ่ง

ภายใน 15 วัน

ภายใน 15 วัน
การดําเนินการของ กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นดําเนินการ
ตรวจสอบการรายงาน การ
จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
ความถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสาร
หลักฐานประกอบ

ภายใน 15 วัน
กรณีตรวจสอบแล้ว เอกสารถูกต้องครบถ้วน
(1) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ดําเนินการเพิ่ม
ข้อมูล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทีจ่ ัดตั้งใหม่ในระบบ
สารสนเทศทาง การศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ccis)
(2) มีหนังสือแจ้งจังหวัดเพื่อแจ้งให้องค์กรปกครอง
สวนท้องถิน่ ทราบว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่
ได้ดําเนินการเพิ่มข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่จัดตั้งใหม่
ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองสวนทองถิน่ (ccis) แล้ว

การดําเนินการของอค์กรปกครองส่วนทองถิ่น
องค์กรปกครองส่วนทองถิ่นจะสามารถดําเนินการบันทึกข้อมูล
จํานวนเด็กนักเรียนในระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่น (ccis) ได้ตามระยะเวลา
ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกําหนด ปีละ 2 ครั้ง ดังนี้
(1) ครั้งที่ 1 ประมาณเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ของทุกปี
(2) ครั้งที่ 2 ประมาณเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี

กระบวนงานแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน การยาย/รวมศูนยพัฒนา
เด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ประสงค์จะย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้อง
ดําเนินการตามมาตรฐานการดําเนินงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนทองถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตามหนังสือ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0816.4/ว 405
ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2560

กรณีตรวจสอบแลว เอกสารไมถูกตองหรือไมครบ
1) กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดําเนินการแจงจังหวัด
ใหแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการจัดสงเอกสาร
หลักฐานการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติม
2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นสงเอกสารหลักฐาน
อํ ําเภอหรือจังหวัดแล้วแต่กรณี และจังหวัดรวบรวม
รวบรวมส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

ภายใน 15 วัน

การดําเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัด
(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเวทีประชาคมในพื้นที่ หรือตําบลเดิมที่ศูนย์
ตั้งอยู่มีความต้องการให้ย้าย/รวมศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กหรือไม่ เพื่อสํารวจความ
คิดเห็นของชุมชน และมติที่ต้องการ
(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดย
กําหนด วันย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้ชัดเจน
(3) คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนําเรื่องเสนอต่อ หน่วยงานต้นสังกัด
ตามลําดับ เพื่อให้ผบู้ ริหารองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นพิจารณาเสนอขอความ
เห็นชอบจากสภาท้องถิ่น
(4) เมื่อสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบในการย้าย/รวม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เรียบร้อยแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทําประกาศย้าย/รวมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
(5) กรณีรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นพิจารณา
คัดเลือกหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากศูนย์ที่ย้าย/รวมที่มีความรู้ความสามารถ
และเหมาะสม เพือ่ มอบหมา ให้ปฏิบัตหิ น้าที่ในตําแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก
(6) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานการย้าย/รวมศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กให้
อําเภอหรือจังหวัดแล้วแต่กรณี พร้อมเอกสาร หลักฐานประกอบที่รับรองสําเนา
ทุกฉบับ ดังนี้
(6.1) สําเนามติที่ประชุมประชาคมพร้อมแบบสํารวจ จํานวน 1 ชุด
(6.2) สําเนามติการประชุมสภาท้องถิ่นที่เห็นชอบ ให้ยา้ ย/รวมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 1 ชุด
(6.3) สําเนาประกาศการย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 ชุด
(6.4) ทะเบียนเด็กนักเรียน จํานวน 1 ชุด
(6.5) ทะเบียนบุคลากรผู้ดูแลเด็ก จํานวน 1 ชุด
(7) จังหวัดตรวจสอบการรายงานการย้าย/รวมศูนย์พัฒนา เด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมเอกสารหลักฐาน ประกอบให้มีความถูกต้อง และ
ครบถ้วน แล้วรายงาน ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ภายใน 15 วัน

การดําเนินการของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ดําเนินการตรวจสอบการรายงาน การ
ย้าย/รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ ความถูกต้อง
ครบถ้วนของเอกสาร หลักฐานประกอบ

ภายใน 15 วัน
กรณีตรวจสอบแล้วเอกสารถูกต้องครบถ้วน
(1) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดําเนินการเพิ่มข้อมูล ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กที่ย้าย/รวมในระบบสารสนเทศ ทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ccis)
(2) มีหนังสือแจ้งจังหวัดเพือ่ แจ้งให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นทราบว่า
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ดําเนินการเพิ่มข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กทีย้าย/รวม ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ccis) แล้ว

การดําเนินการขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
จะสามารถดําเนินการบันทึกข้อมูล จํานวนเด็กนักเรี ยนในระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษาศูนย์พฒั นา เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ccis)
ได้ตามระยะเวลา ที่กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นกําหนด ปี ละ 2 ครั้ง
ดังนี้ (1) ครั้งที่ 1 ประมาณเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ของทุกปี
(2) ครั้งที่ 2 ประมาณเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี

.

กระบวนงานแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน การยุบเลิกศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์จะยุบเลิกศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต้องดาเนินการตามมาตรฐานการ
ดาเนินงาน ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 ตาม
หนังสื อกรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่น ที่ มท
0816.4/ว 405 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

กรณีตรวจสอบแล้ว เอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
(1) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดําเนินการ
แจงจังหวัดใหแจงองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ
จัดสงเอกสารหลักฐานการยุบเลิกศูนยพัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติม
(2) องคกรปกครองสวนทองถิ่นสงเอกสารหลักฐาน
เพิ่มเติมใหอําเภอหรือจังหวัดแล้วแต่กรณี และจังหวัด
รวบรวมสงใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

ภายใน 15 วัน
การดําเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจังหวัด
(1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเวทีประชาคมในพื้นที่
หรื อตําบลเดิมที่ศูนย์ต้งั อยูม่ ีความต้องการให้ยบุ เลิก
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กหรื อไม่ เพื่อสํารวจความคิดเห็นของชุมชน
และมติที่ตอ้ งการ
(2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําแผนการยุบเลิก
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก แผนบุคลากรที่ได้รับผลกระทบ โดยให้มีผล
เมื่อสิ้นสุดปี การศึกษานั้น
(3) เมื่อสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบในการเปลี่ยนชื่อ
และแผนบุคลากรที่ได้รับผลกระทบ เสนอผูบ้ ริ หารองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น
(4) เมื่อสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบในการยุบเลิก
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กเรี ยบร้อยแล้ว ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จัดทํา
ประกาศยุบเลิกศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
(5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานการยุบเลิก ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กให้
อําเภอหรื อจังหวัดแล้วแต่กรณี พร้อมเอกสาร หลักฐานประกอบที่รับรอง
สําเนาทุกฉบับ ดังนี้
(5.1) สําเนามติที่ประชุมประชาคมพร้อมแบบสํารวจ จํานวน 1 ชุด
(5.2) สําเนามติการประชุมสภาท้องถิ่นที่เห็นชอบ
ให้ยบุ เลิกศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก จํานวน 1 ชุด
(5.3) สําเนาประกาศการยุบเลิกศูนย์พฒั นาเด็กเล็กจํานวน 1 ชุด
(5.4) แผนบุคลากรที่ได้รับผลกระทบ จํานวน 1 ชุด
(6) จังหวัดตรวจสอบการรายงานการยุบเลิกศูนย์พฒั นาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น พร้อมเอกสารหลักฐาน ประกอบให้มีความถูกต้อง และ
ครบถ้วน แล้วรายงาน ให้กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น

ภายใน 15 วัน

การดําเนินการของกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น
ดําเนินการตรวจสอบการรายงานการยุบเลิก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และความถูกต้อง
ครบถ้วน ของเอกสารหลักฐานประกอบ

ภายใน 15 วัน

กรณีตรวจสอบแลว เอกสารถูกตองครบถวน
(1) กรมส่งเสริมการปกครองทองถิ่นดําเนินการเปลี่ยนแปลง
แกไขข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ยุบเลิกในระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่น(ccis)
(2) มีหนังสือแจงจังหวัดเพื่อแจ งใหองคกรปกครองสวนทองถิ่ทราบว่า
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นได้ดําเนินการแกไขขศูนยอมูลพัฒ นา
เด็กเล็กที่ยุบเลิกในระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย พัฒ
นาเด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นccis) แล้ว

กระบวนงานแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน การเปลี่ยนชื่อศูนยเด็กเล็ก
ขององคพัฒนาองค์กรปกครองสวนทองถิ่น

องคกรปกครองสวนทองถิ่นประสงคจะเปลี่ยนชื่อ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของตนเอง

การดาเนินการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และจังหวัด
(1) องคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดเวทีประชาคมในพื้นที่
หรือตําบลเดิมที่ศูนยตั้งอยู วามีความตองการใหเปลี่ยนชื่อ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กหรือไม เพื่อสํารวจความคิดเห็นของชุมชนและมติ
ที่ตองการ
(๒) นําผลการประชาคมเสนอผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากสภาทองถิ่น
(3)เมื่อสภาทองถิ่นใหความเห็นชอบในการเปลี่ยนชื่อศูนยพัฒนา เด็ก
เล็กเรียบรอยแลวใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําประกาศ
การเปลีย่ นชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(4) องคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานการเปลี่ยนชื่อศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กให้อําเภอหรือจังหวัดแลวแตกรณีพรอมเอกสาร หลักฐานประกอบ
ที่รับรองสําเนาทุกฉบับ ดังนี้
(4.1) สําเนามติที่ประชุมประชาคมพรอมแบบสํารวจ จํานวน 1 ชุด
(4 .2) สําเนามติการประชุมสภาทองถิ่นที่เห็นชอบ
ใหเปลี่ยนชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน1ชุด
(4.3) สําเนาประกาศการเปลีย่ นชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็กจํานวน 1 ชุด
(5) จังหวัดตรวจสอบการรายงานการเปลีย่ นชื่อศูนย์
เด็กเล็กขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอมเอกสารหลักฐานพรอม
ประกอบใหมีความถูกตองและครบถวนแลวรายงาน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

กรณีตรวจสอบแล ว เอกสารไมถูกต องหรือไมครบ
(1) กรมส งเสริมการปกครองทองถิ่นดําเนินการแจ้งจังหวัด
ให แจงองค กรปกครองสวนท องถิ่นดําเนินการจัดส่ง
เอกสาร

หลักฐานการเปลีย่ นชื่อศูนย พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติม
(2) องค รปกครองสวนท องถิ่นสงเอกสารหลักฐาน
เพิ่มเติม
ให อําเภอหรือจังหวัดแลวแต กรณี และจังหวัดรวบรวมส
งให้
กรมส งเสริมการปกครองทองถิ่นตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
ภายใน 15 วัน
ภายใน 15 วัน

การดาเนินการของ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดําเนินการตรวจ
สอบการรายงานการเปลี่ยนชื่อ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและความถูกต้อง ครบถวน
ของเอกสารหลักฐานประกอบ

ภายใน 15 วัน

กรณีตรวจสอบแลว เอกสารถูกตองครบถวน
(1 ) กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่นดําเนินการ
เปลี่ยนแปลงแกไขขอมูลศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่เปลีย่ นชื่อ
ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นccis
(2) มีหนังสือแจงจังหวัดเพื่อแจงใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทราบว่ากรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ไดดําเนินการแกไขขศูนยอมูลพัฒนาเด็กเล็กที่เปลีย่ นชื่อ
ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นccisแล้ว

