
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือปฏิบัติงาน  
(กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลกลาย) 

************************************************************************ 

ที่มา 

คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือเป็นแนวทางการรับรู้ข่าวสาร การมีส่วนร่วมในการบริหาร และการปฏิบัติงาน
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลกลาย อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ในเรื่องช่องทางและวิธีการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร และการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของเทศบาล และเพ่ือเป็นคู่มือส าหรับประชาชนให้ตระหนักถึง
การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

ซึ่งตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
ตามมาตรา 7 ได้ก าหนดให้ “ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้การกระท าใดจะต้องได้รับอนุญาต ผู้อนุญาต
จะต้องจัดท าคู่มือสาหรับประชาชน โดยมีเป้าหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของ
ประชาชนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการลด
การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้ประชาชนทราบตามลักษณะของงานในกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลกลาย 

วัตถุประสงค ์

การจัดท าคู่มือส าหรับการปฏิบัติงานมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

๑) เพ่ือให้มีคู่มือตาม พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 
๒๕๕๘ ก าหนด 

๒) เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน โดยให้มีข้อมูลที่ชัดเจน
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย เอกสารหรือ หลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอ สถานที่
ให้บริการ 

๓) เพ่ือลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
๔) เพ่ือยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ 
๕) เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุม ก ากับ ดูแล ติดตาม 
และตรวจสอบการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลกลาย เพ่ือให้การ
บริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตามกรอบโครงสร้างดังกล่าว 

 



กรอบโครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

งานบริหารการศึกษา และงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

1.งานบริหารการศึกษา 
2.งานแผนงานและงบประมาณด้านการศึกษา 
3.งานโครงการด้านวิชาการ 
4.งานธุรการฝ่าย 
5.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
6.งานกีฬาและนันทนาการ 
7.งานโครงการด้านส่งเสริมฯ 
8.งานอ่ืนๆ 
 

สถานศึกษาในสังกัด 4 แห่ง 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริการส่วนต าบลกลาย 

หมู่ที่  ๔ ต าบลกลาย   อ าเภอท่าศาลา  จังหวัด นครศรีธรรมราช    รหัสไปรษณีย์  ๘๐๑๖๐   

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปากดวด 

หมู่ 1 ต าบลกลาย อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์  ๘๐๑๖๐    

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนใคร 

หมู่ที่  9 ต าบลกลาย   อ าเภอท่าศาลา  จังหวัด นครศรีธรรมราช    รหัสไปรษณีย์  ๘๐๑๖๐    

 โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ 
ที่ตั้ง หมู่ที่  ๔ ถนนนครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี  ต าบลกลาย   อ าเภอทา่ศาลา  จังหวัด 
นครศรีธรรมราช   รหัสไปรษณีย์  ๘๐๑๖๐  โทรศัพท์ ๐75-486015 

 ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดบริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง) 



ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และวิธีการปฏิบัติงาน 

1. งานบริหารการศึกษา 
     ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เป็นการสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนงานด้าน

วิชาการ และบริหารทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษาพิเศษร่วมในสถานศึกษา ส่งเสริมศักยภาพการจัด
การศึกษาท้องถิ่น วางแผนพัฒนาด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา บริหารจัดการงานด้านธุรการงานเอกสาร และประสานงานกับส่วนราชการต่างๆให้เกิด
ประสิทธิภาพ 
      วิธีการปฏิบัติงานเป็นการจัดกิจกรรมให้มีการประเมินสมรรถนะผู้เรียนส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันด้านวิชาการ จัดอบรมบุคลากรครูเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาเฉพาะบุคคลเพ่ือเด็กพิเศษที่
เรียนร่วมในสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษาในสังกัด จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบล
กลาย จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณด้านการศึกษา ด าเนินงานธุรการ ให้เป็นไป
ตามระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และด าเนินงาน
โครงการต่างๆที่เก่ียวข้องกับงานบริหารการศึกษา 

 2.งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ลักษณะงานที่ปฏิบัติเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม 
ศีลธรรม พัฒนาสังคมด้านคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ส่งเสริม
งานกีฬา และนันทนาการ เผยแพร่ผลการด าเนินงาน เพ่ือความโปร่งใสรวดเร็ว บริหารจัดการงานด้านงาน
ธุรการ งานเอกสาร และการประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพ 

วิธีการปฏิบัติงานเป็นฝึกอบรมให้เยาวชน และประชาชนได้รับการพัฒนาความรู้         ด้านคุณธรรม
จริยธรรม และศีลธรรม จัดกิจกรรมให้เด็ก และเยาวชนตระหนักในคุณค่าของความเป็นไทยรักชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ ให้บริการรับสมัครสมาชิกห้องสมุด เพ่ือการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ดูแลการขอใช้สนามกีฬาเพ่ือด าเนินกิจกรรมด้านกีฬา และ
นันทนาการ ประชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ ด าเนินงานธุรการ ให้
เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รักษา   และ
ด าเนินงานโครงการต่างๆทีเ่กี่ยวข้องกับงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 

 

 

 



การให้บริการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งานศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ การรับนักเรียน
เข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศกึษาสังกัดองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 

 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือเข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 จะรับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 4 (กรณีจัดการศึกษา
อนุบาล 3 ปี) หรือจะรับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 5 (กรณีจัดการศึกษาอนุบาล 2 ปี) ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน โดยไม่มีการทดสอบวัดความสามารถ ทางด้านวิชาการ 
หาก กรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนไม่เต็มตามจ านวนที่ก าหนดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถ
พิจารณารับเด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการได้ แต่หากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนเกินกว่าจ านวนที่ก าหนด ให้
ใช้วิธีการจับสลาก หรือ การวัดความสามารถทางด้านวิชาการได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ตามที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะประกาศก าหนด 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลกลาย ตรวจสอบรายชื่อเด็กที่มี
อายุถึงเกณฑ์การศึกษาก่อนประถมศึกษา และจัดท าประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียน
ในสถานศึกษา ปิดไว้ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลกลาย และสถานศึกษาพร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้
ผู้ปกครองของเด็กทราบ ภายในเดือนพฤษภาคม ก่อนปีการศึกษาท่ีเด็กจะเข้าเรียน 1 ปี 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลกลาย และสถานศึกษา แจ้ง
ประชาสัมพันธ์รายะเอียดหลักเกณฑ์การรับสมัครนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 
– เดือนเมษายน ของปีการศึกษาที่เด็กจะเข้าเรียน 

*หมายเหตุ: ผู้สมัครนั้น บิดา มารดาและผู้ปกครอง จะต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในเขตรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกลาย และเข้าอาศัยอยู่ในทะเบียนบ้านนั้นไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

 ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร ผู้ปกครองยื่นเอกสารหลักฐานการสมัคร เพ่ือส่งเด็กเข้าเรียน ใน

สถานศึกษาตามวันเวลาและสถานที่ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด  
*ระยะเวลาให้บริการ 1 วัน 

2. การพิจารณาการพิจารณารับเด็กเข้าเรียน 
*ระยะเวลาให้บริการ 7 วัน 

     รวมระยะเวลาด าเนินการ 8 วัน 

 



 รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
1. สูจิบัตรนักเรียนผู้สมัคร ฉบับจริง 1 ฉบับ ส าเนา 1 ฉบับ 
2. ทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง ฉบับจริง 1 ฉบับ ส าเนา 1 ฉบับ 
3. ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีการเปลี่ยนชื่อ) ฉบับจริง 1 ฉบับ ส าเนา 1 ฉบับ 
4. รูปถ่ายของนักเรียนผู้สมัครเรียนขนาด 1 นิ้ว (ใส่เสื้อเชิ้ตขาวหน้าตรง) เขียนชื่อ – นามสกลุ

ของผู้สมัครไว้ด้านหลังรูปถ่าย ฉบับจริง 3 ฉบับ 
5. สมุดบันทึกสุขภาพ หรือ ใบรับรองแพทย์ 

 

 ค่าธรรมเนียม 
ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ให้บริการ 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริการส่วนต าบลกลาย 

หมู่ที่  ๔ ถนนนครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี  ต าบลกลาย   อ าเภอท่าศาลา  จังหวัด นครศรีธรรมราช    
รหัสไปรษณีย์  ๘๐๑๖๐  โทร.084 8986991 
 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปากดวด 

หมู่ 1 ต าบลกลาย อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์  ๘๐๑๖๐    

 โทร.063-9950498 

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดอนใคร 

หมู่ที่  9 ต าบลกลาย   อ าเภอท่าศาลา  จังหวัด นครศรีธรรมราช    รหัสไปรษณีย์  ๘๐๑๖๐    
โทร.081 -0889214  

 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลกลาย 
 ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลกลาย ต าบลกลาย อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์  
๘๐๑๖๐  โทร. 0-6307-9335-8 
 ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดบริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง) 



การให้บริการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งานโรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ การรับ
นักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศกึษาปีที 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะรับ
เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 หรือเด็กที่จบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษา ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกคนโดยไม่มีการสอบวัดความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ หากกรณีที่มีเด็กมาสมัคร
เรียนไม่เต็มตามจ านวนที่ก าหนดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถพิจารณารับเด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการได้ 
แต่หากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนเกินกว่าจ านวนที่ก าหนดให้ใช้วิธีการจับสลาก หรือ การวัดความสามารถ
ทางด้านวิชาการได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ตามท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะประกาศก าหนด 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลกลาย ตรวจสอบรายชื่อเด็กที่มีอายุ
ถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปีที่ 7) และจัดท าประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้า
เรียนในสถานศึกษา ปิดไว้ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลกลาย และสถานศึกษาพร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้
ผู้ปกครองของเด็กทราบ ภายในเดือนพฤษภาคม ก่อนปีการศึกษาท่ีเด็กจะเข้าเรียน 1 ปี 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลกลาย และสถานศึกษา แจ้ง
ประชาสัมพันธ์รายะเอียดหลักเกณฑ์การรับสมัครนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เดือน
เมษายน ของปีการศึกษาที่เด็กจะเข้าเรียน 

*หมายเหตุ: ผู้สมัครนั้น บิดา มารดาและผู้ปกครอง จะต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านอยู่ในเขตรับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลกลาย และเข้าอาศัยอยู่ในทะเบียนบ้านนั้นไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

 ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
1. การตรวจสอบเอกสาร ผู้ปกครองยื่นเอกสารหลักฐานการสมัคร เพ่ือส่งเด็กเข้าเรียนใน

สถานศึกษาตามวันเวลาและสถานที่ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศก าหนด  
*ระยะเวลาให้บริการ 1 วัน 

2. การพิจารณาการพิจารณารับเด็กเข้าเรียน 
*ระยะเวลาให้บริการ 7 วัน 

     รวมระยะเวลาด าเนินการ 8 วัน 

 

 

 



 รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
1. สูติบัตรนักเรียนผู้สมัคร ฉบับจริง 1 ฉบับ ส าเนา 1 ฉบับ 
2. ทะเบียนบ้านของนักเรียน ฉบับจริง 1 ฉบับ ส าเนา 1 ฉบับ 
3. ทะเบียนบ้านบิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง ฉบับจริง 1 ฉบับ ส าเนา 1 ฉบับ 
4. ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีการเปลี่ยนชื่อ) ฉบับจริง 1 ฉบับ ส าเนา 1 ฉบับ 
5. หลักฐานการส าเร็จการศึกษาก่อนระดับชั้นประถมศึกษา ฉบับจริง 1 ฉบับ ส าเนา 1 ฉบับ 
6. รูปถ่ายของนักเรียนผู้สมัครเรียนขนาด 1 นิ้ว (ใส่เสื้อเชิ้ตขาวหน้าตรง) เขียนชื่อ – นามสกุล

ของผู้สมัครไว้ด้านหลังรูปถ่าย ฉบับจริง 3 ฉบับ 
7. สมุดบันทึกสุขภาพ หรือ ใบรับรองแพทย์ 

 

 ค่าธรรมเนียม 
ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ให้บริการ 
 โรงเรียนวัดเขาพนมไตรรัตน์ ห้องธุรการ  

ที่ตั้ง หมู่ที่  ๔ ถนนนครศรีธรรมราช-สุราษฎร์ธานี  ต าบลกลาย   อ าเภอทา่ศาลา  จังหวัด 
นครศรีธรรมราช   รหัสไปรษณีย์  ๘๐๑๖๐   
โทรศัพท์ ๐75-486015 

 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลกลาย 

ที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลกลาย ต าบลกลาย อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชรหัสไปรษณีย์  
๘๐๑๖๐   
 โทร. 0-6307-9335-8 

 ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดบริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศรับสมัคร 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคณุสมบัต ิ

หลักฐานให้ครบถ้วน 

ประกาศรายชื่อ 

เอกสารส าหรับการยื่นขอ 

1. สูจิบัตรนักเรียนผู้สมคัร ฉบับจริง 1 ฉบับ ส าเนา 1 ฉบับ 

2. ทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง ฉบับจริง 1 
ฉบับ ส าเนา 1 ฉบับ 

3. ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีการเปลี่ยนชื่อ) ฉบับจริง 1 ฉบับ ส าเนา 1 ฉบับ 

4. รูปถ่ายของนักเรียนผู้สมัครเรียนขนาด 1 นิ้ว (ใส่เสื้อเชิ้ตขาวหน้าตรง) 
เขียนชื่อ – นามสกุลของผู้สมัครไว้ด้านหลงัรูปถ่าย ฉบับจริง 3 ฉบับ 

5. สมุดบันทกึสุขภาพ หรือ ใบรับรองแพทย์ 

5. หลักฐานการส าเร็จการศึกษาก่อนระดับชั้นประถมศึกษา ฉบับจริง 1 
ฉบับ ส าเนา 1 ฉบับ (ส าหรับระดับชั้นประถมศกึษาปีที่ 1) 

แผนผังแสดงขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 

(การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษาชั้นปีท่ี1) 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเดิมไม่เกิน 5 นาที / ราย เวลาปฏิบัติงานท่ีปรับลดไม่เกิน  3 นาที / ราย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนผังแสดงขั้นตอน และระยะเวลาการปฏบิัติราชการ 

(การรับสมัครนักเรียน) 

ผู้ปกครองน าหลักฐานประกอบการสมัคร 

ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ 

รับบัตรคิว / จัดล าดบัการรับสมัคร 

ตรวจสอบหลกัฐาน 

รวมระยะเวลาไม่เกิน 15 นาที 

ใบสมัคร และใบมอบตวั 

ส าเนาสูติบัตร 

ส าเนาทะเบียนบ้าย 

ส าเนาบัตรประชาชน 

ส าเนารับรองแพทย์ 

ส าเนาผลการเรียน(ส าหรับชั้นประถม) 

กรณีที่ไม่ถูกต้อง  

แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ 

 

แจ้งให้ผู้ปกครองทราบผลการรับสมัครนักเรียน 

ผู้ปกครองรับใบมอบตัว 

กระบวนการบริการ 5 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 15 นาที 



การเปิดบริการ 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลกลาย เปิดเรียนวัน 

จันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30น. หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดทางราชการ 

ช่องทางการร้องเรียน 
ช่องทางการร้องเรียน ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด หรือ ไม่ได้รับความเป็นธรรม  

สามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลกลาย 
ดังนี้ 

1. ตู้รับฟังความคิดเห็น ตั้งอยู่ ณ กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหาร 
ส่วนต าบลกลาย โทร.063-0793358 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดฯ 

2. ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต  
กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต 
กทม. 10300) 
 

 


