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คู่มือสําหรั บประชาชน: การรั บนักเรี ยนเข้ าเรี ยนระดับก่ อนวัยเรี ยนสถานศึกษาในสังกัดองค์ กรปกครองส่ วน
ท้ องถิ%น
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:องค์การบริ หารส่วนตําบลศาลายาอําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1.
2.
3.
4.
5.

ชื%อกระบวนงาน:การรับนักเรี ยนเข้ าเรี ยนระดับก่อนวัยเรี ยนสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน
หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:องค์การบริ หารส่วนตําบลศาลายาอําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมตั ิ
กฎหมายที%ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที%เกี%ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรบกครองส่วนท้องถิ" นพ.ศ.๒๕๔๒
2)

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริ หารส่วนตําบลพ.ศ 2537 และที แ" ก้ไขเพิ" มเติ ม (ฉบับที "6)
พ.ศ.2552
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืน7 ที%ให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที%กาํ หนดระยะเวลา ไม่ได้ กําหนด
ระยะเวลาที%กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี%ยต่ อเดือน0
จํานวนคําขอที%มากที%สุด 0
จํานวนคําขอที%น้อยที%สุด 0
10. ชื%ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การรับนักเรี ยนเข้ าเรี ยนระดับก่อนวัยเรี ยนสถานศึกษาใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถินอบต.ศาลายา 02/08/2558 14:20
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการองค์ การบริ หารส่วนตําบลศาลายา
85 หมู่ที" 3 ตําบลศาลายาอํ าเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 024313434, 034297052
โทรสาร 024313434, 034297052
/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ท" างราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื%อนไข(ถ้ ามี) ในการยื%นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ตามพระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองค์การบริ หารส่วนตําบลพ.ศ. 2537 และทีแก้ ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 6)
พ.ศ. 2552 อํานาจหน้ าทีขององค์การบริ หารส่วนตําบลมาตรา 67 (5) ส่งเสริ มการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนขันตอนการกระจายอํ
I
านาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถินพ.ศ. 2542 &ldquo;มาตรา 16
ให้ เทศบาลเมืองพัทยาองค การบริ หารสวนตําบลมีอํานาจและหน
าทีในการจัดระบบการบริ การสาธารณะเพือประโยชนของประชาชนในท องถินของตนเอง
กําหนดเวลารับสมัครตังแต่
I วนั ที 1- มีนาคมของทุกปี 31
13. ขัน7 ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที%รับผิดชอบ
ที%

ประเภทขัน7 ตอน

รายละเอียดของขัน7 ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

-

ยืนเอกสารหลักฐานกรอก 6 นาที
แบบฟอร์ มใบสมัครของ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กองค์การ
บริ หารส่วนตําบลศาลายา

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสาร 2 นาที
หลักฐาน

1)

2)

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที%
รั บผิดชอบ
องค์การบริ หาร ส่วนตําบล
ศาลายาอําเภอ
พุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
องค์การบริ หาร ส่วนตําบล
ศาลายาอําเภอ
พุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม

ระยะเวลาดําเนินการรวม 31 วัน
14. งานบริการนีผ7 ่ านการดําเนินการลดขัน7 ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
I
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื%นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที%ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที%
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1) สูตบิ ตั ร
1
รูปถ่ายขนาด 1 1
2)
นิว
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
3)
ประชาชน
สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง 0
4)
บ้ าน
ใบสําคัญการ
กรมการปกครอง 0
5)
เปลี.ยนชื.อ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1
0

ฉบับ
ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(ถ่ายไม่เกิน 6
เดือน)
(ของบิดาและ
มารดา)
(ของบิดามารดา
และตัวเด็ก)
(ของเด็ก (ถ้ ามี))

15.2) เอกสารอื%น ๆ สําหรั บยื%นเพิ%มเติม
ที%

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื%นเพิ%มเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

สมุดบันทึก
สุขภาพ

-

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

หมายเหตุ
(เล่มสีชมพู)

16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรี ยนองค์การบริ หารส่วนตําบลศาลายา 85 หมูท่ ี 3 ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท์ 024313434, 034297052 โทรสาร 024313434,
034297052
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนเว็บไซต์ : www.obt-salaya.go.th
หมายเหตุ-

4/4

3)

4)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนองค์การบริ หารส่วนตําบลศาลายา 85 หมูท่ ี 3 ตําบลศาลายาอําเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท์ 024313434, 034297052 โทรสาร 024313434, 034297052
หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที " 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที " 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
ใบสมัคร
2)

ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร
-

19. หมายเหตุ
วันที%พมิ พ์
สถานะ

21/08/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั I 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องค์การบริ หารส่วนตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑลจังหวัด
นครปฐมสถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

