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การจัดทําคูมือการปฏิบัติราชการ 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค 

เนื่องจากการอยูรวมกันของบุคลากรในองคกรเปนสวนสําคัญท่ีจะทําใหองคกรเจริญกาวหนาไปในทิศทางท่ีดี 

ดังนั้น เพื่อเปนเครื่องมือในการกํากับการปฏิบัติงานราชการของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปนไป ดวยความมี

ระเบียบเรียบรอย ถูกตอง รวดเร็ว สามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมี ประสิทธิภาพ และ

ผูปฏิบัติงานไดทราบและเขาใจการปฏิบัติงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีถูกตองใหสอดคลองกับ นโยบาย วิสันทัศน ภารกิจ 

และเปาหมายขององคกร ในทิศทางเดียวกัน และเปนเครื่องมือในการกํากับ พฤติกรรม การอยูรวมกันของบุคลากรใน

องคกรใหเปนแบบแผนเดียวกัน อีกท้ังยังเปนตัววัดประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานของพนักงาน     

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สงเสริมการมีสวนรวม การรับผิดชอบ การปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต โดย

ยึดหลักธรรมมาภิบาล การจัดระเบียบใหกับองคกร การสรางคุณธรรมจริยธรรมในองคกร การสรางขวัญและกําลังใจ

ใหแกเจาหนาท่ี และสงเสริมใหบุคลากรมีความกาวหนาในหนาท่ีการงาน กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จึงออก

คูมือเปน แนวทางการปฏิบัติงานราชการภายในหนวยงาน ตามลักษณะงานในสังกัดกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  

วัตถุประสงคของการทําคูมือการปฏิบัติงาน  

1. เพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติราชการใหเปนไปตามมาตรฐานและแบบแผนเดียวกัน  

2. ผูปฏิบัติงานทราบและเขาใจวาควรทําอะไรกอนและหลัง  

3. ผูปฏิบัติงานทราบวาควรปฏิบัติงานอยางไร เมื่อใดกับใคร  

4. เพื่อใหการปฏิบัติงานสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมายขององคกร  

5. เพื่อใหผูบริหารติดตามงานไดทุกข้ันตอน  

6. เปนเครื่องมือในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของพนักงานในองคกร  

7. เปนเครื่องมือในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของแตละฝาย  

8. เปนกรอบกําหนดพฤติกรรมการอยูรวมกันในกองการศึกษาฯไดอยางมีความสุข  

9. เปนแนวทางการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมใหแกเจาหนาท่ีในกองการศึกษาฯ  

10. เพื่อกําหนดเปนแนวทางการปฏิบัติราชการในการใหบรกิารประชาชนในเขตพื้นท่ีไดอยางรวดเร็ว  

การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเพื่อให ขาราชการ พนักงานจางตามภารกิจ พนักงานจางท่ัวไป รวมไปถึงพนักงาน

ท่ีปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ ท่ีไดรับมอบหมายใหมีหนาท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานในสังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให

สอดคลองกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หนังสือส่ังการ มติ หลักเกณฑ คําส่ังตาม หนาท่ีความรับผิดชอบของแตละฝาย

และการปฏิบัติงานท่ีครอบคลุม ต้ังแตข้ันตอนเริ่มตนจนถึงส้ินสุดกระบวนงาน ความรับผิดชอบ การแสดงความรับผิดชอบ 
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ในการปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาท่ีท่ีตนรับผิดชอบท่ีไดรับมอบหมาย รวมไปถึงผูบังคับบัญชาท่ีดูแลและควบคุม

งานนั้น ๆ โดยแบงสายการบังคับบัญชาตามลักษณะงานตามโครงสรางของสวนราชการดังนี ้ 

โครงสรางสวนราชการของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ผูอํานวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                         

งานบริหารการศึกษา  และ งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

1. การบริหารการศึกษา  

1. งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

2. งานแผนงานและงบประมาณดานการศึกษา  

3. งานกีฬาและนันทนาการ 

4. งานธุรการ  

5. งานโครงการตางๆ 

6. งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ  

7. งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

8. งานอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด  

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติและวิธีการปฏิบัติงาน  

 1. งานบริหารการศึกษา 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ สนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา สงเสริมสนับสนุนงานดานวิชาการและบริหาร

ท่ัวไป สงเสริมการจัดการศึกษาพิเศษรวมในสถานศึกษา สงเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาทองถ่ิน วางแผนพัฒนาดาน 

การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษา บริหารจัดการงานดาน ธุรการงาน

เอกสาร และการประสานงานกับสวนราชการตาง ๆ ใหเกิดประสิทธิภาพ วิธีการปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมใหมีการประเมิน

สมรรถนะผูเรียนสงเสริมนักเรียนเขารวมกิจกรรมและจัดอบรม บุคลากรครูเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาองคการ

บริหารสวนตําบลถํ้ารงค จัดทําขอบัญญัติงบประมาณ รายจายประจําปงบประมาณดานการศึกษา ดําเนินงานธุรการให

เปนไปตามระเบียบ คําส่ัง ประกาศ ขอบังคับ และหนังสือส่ังการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และดําเนินงานโครงการ

ตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับฝายบริหาร การศึกษา  

2. งานสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ สงเสริมใหเยาวชนและประชาชนมี

คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม พัฒนาสังคมดานคุณภาพชีวิต สงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัย พัฒนาบุคลากรใหมีความรู 

สงเสริมงานการกีฬาและนันทนาการ เผยแพรผลการดําเนินงานเพื่อความโปรงใส รวดเร็ว บริหารจัดการดานงานธุรการ 



 

-3- 

งานเอกสาร และการประสานงานกับสวนราชการตางๆ ใหเกิดประสิทธิภาพ วิธีการปฏิบัติงาน ฝกอบรมให

เยาวชนและประชาชนไดรับการพัฒนาความรูดานคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม จัดกิจกรรมใหเด็กและเยาวชน

ตระหนักในคุณคาของความเปนไทย รักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย สงบุคลากรเขารับการฝกอบรมกับหนวยงาน

ท้ังภาครัฐและเอกชน ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานใหประชาชนไดรับ ทราบผานทางเว็บไซต ดําเนินงานธุรการให

เปนไปตามระเบียบ คําส่ัง ประกาศ หนังสือส่ังการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และดําเนินงานโครงการตาง ๆ ท่ี

เกี่ยวของกับฝายสงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน และวิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ไดกําหนดแนวทางและหลักเกณฑเพื่อใหการปฏิบัติงานราชการของ เจาหนาท่ีในกองการศึกษาฯ เปนไปดวยความมี

ระเบียบเรียบรอย ถูกตอง รวดเร็ว และสอดคลองกับขอส่ังการ ของผูบังคับบัญชาทุกระดับ จึงออกคูมือปฏิบัติราชการ

เพื่อใชเปนหลักเกณฑแนวทางการปฏิบัติงานราชการภายใน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

 งานศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

การดําเนินงานตามข้ันตอนการรับสมัครเด็กกอนวัยเรียนท่ีจะเขารับการเตรียมความพรอมและสงเสริม

พัฒนาการ ในศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของกองการศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค เนื่องจากการอยูรวมกันของบุคลากรในองคกรเปนสวนสําคัญท่ี

จะทําใหองคกรเจริญกาวหนาไปในทางท่ีดี ดังนั้นเพื่อเปนเครื่องมือในการกํากับการปฏิบัติงานราชการของศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เปนไปดวยความมีระเบียบเรียบรอย ถูกตอง รวดเร็ว สามารถตอบสนอง

ความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และผูปฏิบัติงานไดทราบและเขาใจการปฏิบัติงาน ข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานท่ีถูกตองใหสอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน ภารกิจ และเปาหมายขององคกรในทิศทางเดียวกัน และเปน

เครื่องมือในการกํากับพฤติกรรมการอยูรวมกันของบุคลากรในองคกรใหเปนแบบแผนเดียวกัน จึงจัดทําคูมือเปนแนว

ทางการปฏิบัติงานราชการ  

1. ช่ือกระบวนงาน : การรับสมัครเด็กกอนวัยเรียนเขารับการเตรียมความพรอมในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 

องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค 

 2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค โดย

ศูนยเด็กเล็ก  

 3. ศูนย   ศูนยพัฒนาเด็กเล็กถํ้ารงค  

 

 

 



-4- 

4. วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ  

4.1 เพื่อใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค มีคูมือการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน อยางเปน

ลายลักษณอักษร ท่ีแสดงถึงรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/ กระบวนงาน ตางๆ ของหนวยงานและสราง

มาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีมุงไปสูการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกร อยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานท่ีไดมาตรฐานเปนไป

ตามเปาหมาย ไดผลิตผลหรือการบริการท่ีมีคุณภาพ และบรรลุขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนงาน  

4.2 เพื่อเปนหลักฐานแสดงวิธีการทํางานท่ีสามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม สามารถศึกษาและใช

คูมือการปฏิบัติงานเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมท้ังแสดงหรือเผยแพรใหกับ บุคคลภายนอก หรือผูใชบริการให

สามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนงานท่ีมีอยูเพื่อขอการรับบริการ ท่ีตรงกับความตองการ   

4.3 เพื่อใชเปนคูมือในการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีได 

5.ขอบเขต คูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้ มีเนื้อหาสาระในภาพรวมของงานการบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับการจัด

การศึกษาในเรื่องของการรับสมัครเด็กกอนวัยเรียนเขารับการเตรียมความพรอมในศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการ

บริหารสวนตําบลถํ้ารงค โดยมีลําดับข้ันตอน และวิธีการในการรับสมัครใหเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดใหรับสมัครเด็ก 

โดยรับสมัครกอนวันท่ี 16 พฤษภาคม ของปการศึกษา(ใหนับอายุเกิดถึงวันท่ี 16 พฤษภาคม ของปการศึกษานั้น) โดย

รับสมัครต้ังแตวันท่ี 1 มีนาคม ถึงวันท่ี 15 พฤษภาคม ของทุกป 

 6. คําจํากัดความ 

 ผูบริหารทองถ่ิน หมายถึง นายกองคการบริหารสวนตําบล  

หัวหนาสถานศึกษา หมายถึง ผูท่ีไดรับการแตงต้ังจากผูบริหารทองถ่ินใหรับผิดชอบบริหารสถานศึกษาของศูนย

พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดองคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค 

ครูและผูดูแลเด็ก หมายถึง ผูท่ีไดรับการแตงต้ังใหปฏิบัติการสอนภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็กเด็กกอนวัยเรียน 

หมายถึง เด็กท่ีมีอายุระหวาง 2 ปถึง 3 ป 11 เดือน  

สถานศึกษา หมายถึง ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค  

7. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค มีลักษณะงานใน

การบริหารจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ใหบริการดานการเรียนการสอนกับครูและใหคําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับ

หลักเกณฑข้ันตอนการดําเนินงานกับบุคลากรในหนวยงานภายใน ตลอดจนใหบริการขอมูลทางการศึกษาแกหนวยงาน

ภายนอก  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีลักษณะงานการบริการดานการจัดการเรียนการสอน โดยจัดประสบการณและสงเสริม

กิจกรรมการเรียนการสอน การสงเสริมการเรียนรูและการพัฒนาผูเรียน งานแนะแนวการศึกษาใหกับผูสนใจในการสง

บุตรหลานเขาศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก การรับสมัครเด็กเล็กเขาศึกษา  
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8. หนาท่ีความรับผิดชอบ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบรหิารสวนตําบลถํ้ารงค มีหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบในการควบคุม กํากับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการบริหารจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให

การบริหารจัดการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  

9. ชองทางการบริการศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ศูนยพัฒนาเด็กเล็กถํ้ารงค โทร. 032-586443 ระยะเวลา

การเปดใหบริการ เปดบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดราชการ) ต้ังแต เวลา 07.30 – 16.30 น.  

รายละเอียดและข้ันตอนการดําเนินงาน กระบวนงานการรับสมัครเด็กกอนวัยเรียนเขารับการเตรียมความพรอม  

จํานวน 6 ข้ันตอน ดังนี ้ 

1. ข้ันตอนจัดทํากําหนดการรับสมัคร  

1.1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กจัดทํากําหนดการรับสมัคร และจัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการรับสมัคร เสนอผูบริหาร

ทองถ่ินพิจารณาและประชุมช้ีแจงผูท่ีเกี่ยวของใหทราบถึงแนวทางการรับสมัคร  

1.2) สถานศึกษาสํารวจขอมูลเด็กท่ีมีคุณสมบัติ ตามเกณฑ  

1.3) สถานศึกษาจัดทําหนังสือแจงใหผูปกครองเด็กทราบเกี่ยวกับการรับสมัคร - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

2. ข้ันตอนการจัดทําประกาศรับสมัคร สถานศึกษาจัดทําประกาศรับสมัครเสนอหัวหนาสถานศึกษาหรือผูท่ีไดรับ

มอบหมายลงนาม - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

3. ข้ันตอนการ ประชาสัมพันธการ รับสมัคร สถานศึกษาประชาสัมพันธการรับสมัครผานชองทางตางๆ ไปยัง

บานเรือนประชาชน หนวยงานราชการ บริษัท หางราน ไดแก หอกระจายขาว เว็ปไซตอปท.  ฯลฯ   

4. ข้ันตอนการรับ สมัคร  

1. ผูปกครองขอรับเอกสาร การสมัคร ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลถํ้ารงค 

 2. ผูปกครองกรอกขอมูลใบสมัคร  

3. ผูปกครองยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานการ สมัคร  

4. เจาหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติของ ผูสมัคร เพื่อเสนออนุมัติ -ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในวันท่ี 1 มี.ค.-15 พ.ค  

    ของทุกป  

5 . ข้ันตอนการพิจารณาผลการรับสมัคร  

1. หัวหนาสถานศึกษาพิจารณาอนุมัติ (กรณีคุณสมบัติเปนไปตามประกาศ)  

2. ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติ (กรณี คุณสมบัติไมเปนไปตามประกาศ เชน ภูมิลําเนาของผูสมัครอยูนอก

เขตบริการ เปนตน) -ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
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6 . ข้ันตอนการแจง ผลการพิจารณา  

1) สถานศึกษาจัดทําและปดประกาศผล การรับสมัครเด็ก ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กองคการบริหารตําบลถํ้ารงค 

 2) รายงานผลการรับสมัครเด็กใหอปท. ทราบ  

3) สถานศึกษาแจงผลการประกาศทางหนังสือ  

4) สงประกาศใหเจาหนาท่ีฝายทะเบียนลงทะเบียนรับเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็กสถานศึกษาจัดทําประกาศรับสมัคร  

5) กระบวนการบริหารงานรับสมัครเด็กกอนวัยเรียน ข้ันตอนการรับสมัคร ศพด.จัดทํากําหนดการรับสมัครเด็ก 

ศพด.จัดทํากําหนดการและแตงต้ังคณะกรรมการรบัสมัครเด็ก – สถานศึกษาสํารวจเด็กใหม  สถานศึกษาสงหนังสือแจง 

อปท.พิจารณา ประชาสัมพันธ ประกาศรับสมัครเด็ก รับสมัคร พิจารณาผล การรับสมัคร สถานศึกษาจัดทําประกาศและ 

ปดประกาศผลการรับสมัคร แจงผลการพิจารณาให ผูปกครองทราบ  

6) เจาหนาท่ีทะเบียน ลงทะเบียนรับเด็กใหม จนท.ตามคําส่ังลงขอมูลใน ระบบสารสนเทศทางการศึกษาทองถ่ิน 

(Local Education Center information System : LEC). LEC และจัดทําไฟลขอมูล เสร็จส้ินจัดทําบันทึกรายงาน

หัวหนาสถานศึกษาเพื่อเก็บไว จัดสงบัญชีรายช่ือพรอมขอมูลใหฝายจัดทําขอมูลลงขอมูลในระบบและจัดทําเปนไฟลขอมูล

เพื่อบันทึกไวเปนหลักฐาน หน.สถานศีกษา ลงนาม รับใบสมัคร กรอกใบสมัคร ยื่นใบสมัครและหลักฐาน จนท.ตรวจสอบ

คุณสมบัติ เสนอผูบริหารลงนาม  

7 ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ  

1. ผูปกครองนําหลักฐานประกอบการสมัครยื่นตอเจาหนาท่ี  

2. เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัคร  

3. ยื่นใบสมัครและใบมอบตัว เชน สําเนาสูติบัตร สําเนาทะเบียนบานของนักเรียนและผูปกครอง และสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนของผูปกครอง  

4. พิจารณาคุณสมบัติ  

5.ประกาศผลการรับสมัคร ข้ันตอนและระยะการใหบริการ ยื่นใบสมัคร 1 นาที ตรวจสอบหลักฐาน 3 นาที 

รายการเอกสารท่ีใชในการรับสมัครเด็กกอนวัยเรียน เอกสารฉบับจริงพรอมสําเนา  

1. ใบสมัครเขารับการศึกษา 1 ชุด กรอกเอกสารครบถวน **จนท. ตรวจสอบกอนรับเอกสารทุกครั้ง***  

2. ทะเบียนประวัตินักเรียน 1 ชุด กรอกเอกสารครบถวน **จนท. ตรวจสอบกอนรับเอกสารทุกครั้ง***  

3. สูติบัตร 1 ฉบับ ฉบับสําเนาใหมารดา/บิดา /ผูปกครอง เปนผูลงนามรับรองสาเนา  
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4. ทะเบียนบานของผูสมัครและของบิดาและ มารดา/ผูปกครอง 1 ชุด รับรองสําเนาทุกฉบับ -สําเนาของผูสมัคร

ใหมารดา/บิดา/ผูปกครองเปนผูลงนามรับรองสําเนา-สําเนาทะเบียนบานของมารดาบิดา/ผูปกครองใหเจาตัวเปนผูรับรอง  

5. ใบสําคัญการเปล่ียนช่ือ (ถามี) **เปล่ียนกี่ครั้งก็ตองเอามาแนบทุกครั้งท่ี เปล่ียน*** บิดา มารดา/ผูปกครอง

เปนผูรับรอง สําเนาถูกตอง  

6. ภาพถายของผูสมัคร ขนาด 1 นิ้ว 3 รูป  

7. ใบมอบตัว 1 ชุด กรอกเอกสารครบถวน **จนท.ตรวจสอบกอนรับเอกสารทุก ครั้ง/มอบหลักฐานในวันสงมอบ

ตัว เด็ก***  

8. สมุดบันทึกการไดรับวัคซีน 1 ชุด บิดา /มารดา/ผูปกครอง เซ็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


