การลดขั้นตอนการทางาน การบริการเพื่อตอบสนอง
ความต้ องการของประชาชน
เทศบาลตาบลวาปี ปทุม
อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม
คู่มือการให้ บริการประชาชน
เทศบาลตาบลวาปี ปทุม
อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม

โทรศัพท์ ตดิ ต่ อ 043799402
โทรสารติดต่ อ 043799402

ขั้นตอนการให้ บริการประชาชน
สาส์ นจากนายก
เทศบาลตาบลวาปี ปทุม
คู่มือเล่มนีจ้ ดั ทาเพื่อแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้ บริการประชาชน ของเทศบาลตาบลวาปี ปทุม
ซึ่งจะทาให้ ประชาชนมีความรู้ความเข้ าใจในขั้นตอนการปฏิบตั งิ านของเจ้ าหน้ าที่ และระยะเวลาแล้วเสร็จของการให้ บริการแต่ ละ
ประเภท โดยประชาชนสามารถตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลตาบลวาปี ปทุมได้ ซึ่งถือเป็ นการปฏิบัตติ ามพระราชกฤษฎีการ
ว่าด้ วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองทีด่ ี ตามมาตรา 20 และมาตรา 29
(ลงชื่ อ)
(นายประภาส กิจจินดาโฮภาส)
นายกเทศมนตรีตาบลวาปี ปทุม

โครงการปรับปรุงลดขั้นตอนการทางาน การบริการเพื่อตอบสนองความต้ องการของประชาชน
ขั้นตอนและกาหนดเวลาการขอหนังสื อรับรอง
สานักปลัดเทศบาลตาบลวาปี ปทุม
บริ การข้อมูล

หลักฐาน

1. หนังสื อรับรองบุคคล
2. หนังสื อรับรองเงินเดือน/
ค่าจ้างและค่าตอบแทน

1. หลักฐานบัตรประชาชน หรื อ
สาเนาประจาตัวพนักงานเทศบาล
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
ระยะเวลาดาเนินการแล้วเสร็ จประมาณ 15
นาที

ยืน่ คาร้องพร้อมหลักฐาน

ผูบ้ ริ หารอนุมตั ิ ใช้ เวลา 5 นาที

ตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน
ใช้ เวลา 5 นาที
ทานตรวจ เห็นชอบ ใช้ เวลา 5 นาที

ขั้นตอนและกาหนดเวลาการขอใช้ บริการอินเทอร์ เน็ตตาบล
สานักงานปลัดเทศบาลตาบลวาปี ปทุม

บริ การ

1. สื บค้นข้อมูล
ระยะเวลาดาเนินการแล้วเสร็ จประมาณ 5 นาที

ลงทะเบียนการขอใช้

ลงทะเบียนการใช้ ใช้ เวลา 5 นาที

ขั้นตอนและกาหนดเวลาการขอข้ อมูลข่ าวสารทัว่ ไป
สานักงานปลัดเทศบาลตาบลวาปี ปทุม

บริ การข้อมูล

หลักฐาน

1. ขอบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
2. หนังสื อรับรองเงินเดือน/
ค่าจ้างและค่าตอบแทน

1. สาเนาบัตรประชาชนหรื อสาเนา
บัตรประจาตัวนักศึกษา
2. สาเนาทะเบียนบ้าน

ระยะเวลาดาเนินการแล้วเสร็ จประมาณ 10 นาที
ยืน่ คาร้องพร้อมหลักฐาน

ตรวจสอบเอกสาร / หลักฐาน ใช้ เวลา 2 นาที

ผูบ้ ริ หารอนุมตั ิ

ทานตรวจ เห็นชอบ ใช้ เวลา 4 นาที

ขั้นตอนและกาหนดเวลาการรับฟัง ปัญหา ข้ อร้ องเรียน และการช่ วยเหลือให้ การสนับสนุนประชาชน
สานักงานปลัดเทศบาลตาบลวาปี ปทุม
ปัญหา / ข้อร้องเรี ยน
1.
2.
3.
4.

หลักฐาน
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. เอกสารอื่น ๆ เช่น รู ปถ่าย

การป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การรักษาความสงบเรี ยบร้อยของชุมชน
การป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
ปัญหาอื่น ๆ
ยืน่ คาร้องพร้อม
หลักฐาน

ตรวจสอบเอกสาร / หลักฐาน
ใช้ เวลา 1 นาที

ระยะเวลาดาเนินการแล้วเสร็ จ
ประมาณ 2 วัน
กรณี พิจารณางบประมาณรายจ่าย

ระยะเวลาดาเนินการแล้วเสร็ จ
ประมาณ 1 ชัว่ โมง 10 นาที
กรณี ให้การสนับสนุนเครื่ องมือ อุปกรณ์

ประชุมคณะบริ หารเพื่อพิจารณา อนุมตั ิ
ใช้ เวลา 30 นาที

ผูบ้ ริ หารอนุมตั ิ
ใช้ เวลา 5 นาที

ตรวจสอบพื้นที่
ใช้ เวลา 1 นาที

รายงานผูบ้ ริ หาร
ใช้ เวลา 5 นาที

ขั้นตอนการชาระภาษีป้าย
ส่ วนการคลัง เทศบาลตาบลวาปี ปทุม
1. ป้ ายทีต่ ิดตั้งใหม่ ต้องยื่นแบบรายการภาษีป้าย ภายใน 15 วัน นับแต่ วนั ทีต่ ิดตั้งป้ าย
2. ป้ ายเก่ายื่นแบบแสดงรายการ ภายในเดือนมกราคม – เดือนมีนาคม ของทุกปี
ยืน่ แบบแสดงรายการภาษีป้าย
(ภ.ป.1) พร้อมหลักฐาน
(เจ้าของป้าย)

ตรวจสอบหลักฐานและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
แจ้งการประเมินภาษีป้าย (ภ.ป.3) ใช้ เวลา 3 นาที
ชาระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่
ได้รับแจ้งการประเมิน (ภ.ป.3)
(เจ้าของป้าย)

หลักฐาน
-

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาการจัดทะเบียนห้าง/บริ ษทั
สาเนาทะเบียนพาณิ ชย์

ออกใบเสร็ จรับเงิน (ภ.ป.7)
ใช้ เวลา 3 นาที

ขั้นตอนการชาระภาษีบารุ งท้ องที่
ส่ วนการคลัง เทศบาลตาบลวาปี ปทุม

กรณี สารวจภาษีใหม่

ชาระภาษีบารุ งท้ องทีต่ ้ ังแต่ เดือนมกราคม – เมษายน ของทุกปี

ยืน่ แบบ ภ.บ.ท.5 พร้อมหลักฐาน
(ผูม้ ีหน้าที่ที่เสี ยภาษี)

ตรวจสอบหลักฐานและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คานวณภาษี ใช้ เวลา 5 นาที

ออกใบเสร็ จรับเงิน ใช้ เวลา 2 นาที

หลักฐาน

-

สาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาหลักฐานที่ดิน
สาเนาหลักฐานที่ดิน
(โฉนดที่ดิน น.ส.3,
นส.3 ก, สค.1สปก.)
- ใบเสร็ จรับเงินครั้ง
สุ ดท้าย (ถ้ามี)

กรณี ชาระภาษีประจาปี

นาใบเสร็ จรับเงินปี มาก่อนยื่นชาระภาษี (ผู ้
มีหน้าที่เสี ยภาษี)

ตรวจสอบใบเสร็ จรับเงินและรายชื่อ
จากทะเบียน ภ.บ.ท.6 ใช้ เวลา 3 นาที

ออกใบเสร็ จรับเงิน ใช้ เวลา 2 นาที

ขั้นตอนการชาระภาษีโรงเรื อนและทีด่ ิน
ส่ วนการคลัง เทศบาลตาบลวาปี ปทุม
ยื่นแบบเพื่อชาระภาษีฯ ตั้งแต่ เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี
ยืน่ แบบ ภ.ร.ด. 2 พร้อมหลักฐาน
(บริ ษทั /ห้างร้าน/เจ้าของกิจการ - โรงเรื อน

หลักฐาน
-

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน
สาเนาเอกสารที่ปลูกสร้าง
สาเนาการจดทะเบียนห้าง/บริ ษทั
สาเนาทะเบียนพาณิ ชย์
สาเนาใบอนุ ญาตจัดตั้งหรื อ
ประกอบกิจการ (ถ้ามี)

ตรวจสอบหลักฐานและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ใช้ เวลา 5 นาที

ออกใบแจ้งรายการประเมิน (ภ.ง.ด.8)
ใช้ เวลา 2 นาที
ชาระเงินภายใน 15 วัน นับแต่วนั ที่ได้รับ
แจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)
(บริ ษทั /ห้างร้าน/เจ้าของกิจการ – โรงเรื อน)
ออกใบเสร็ จรับเงิน (ภ.ง.ด. 12)
ใช้ เวลา 3 นาที

ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุเกีย่ วกับการจัดซื้อจัดจ้ าง
ส่ วนการคลัง เทศบาลตาบลวาปี ปทุม

ขออนุมตั ิจดั ซื้ อจัดจ้าง
ใช้เวลา 1 วัน
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

พิจารณาอนุมตั ิจดั ซื้ อจัดจ้าง
ใช้เวลา 1 วัน
(นายก อบต.ปาดังเบซาร์ )

ขออนุมตั ิจดั ซื้อจัดจ้าง
ใช้เวลา 1 วัน
(หน่ส่วงยงานเจ้
าของงบประมาณ)
มอบงานจ้
าง/พัสดุ

ตรวจรับงานจ้าง/พัสดุ
ภายใน 3 วันทาการ
(ผูต้ รวจรับ/คณะกรรมการตรวจรับ)

(ระยะเวลาตามข้อตกลง/ใบสัง่ สัญญา)
(ผูร้ ับจ้าง/ผูข้ าย)

จัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงิน
ภายใน 3 วันทาการ
นับแต่วนั ตรวจรับ
(หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)

ออกเช็คสั่งจ่าย/
ลงนามในเช็คสั่งจ่าย
ภายใน 2 วัน ทาการ
(จพง.การเงิน/ผูม้ ีอานาจสั่งจ่าย)

จัดทารายงานขออนุมตั ิดาเนินการจัดทา
ระยะเวลาและวิธีการตามระเบียบพัสดุฯ
(เจ้าหน้าที่พสั ดุ)

ดาเนินการจัดหาพัสดุ
ใช้เวลาตามบันทึกตกลง, ใบสั่ง, สัญญา
(ผูร้ ับจ้าง/ผูข้ าย)

รับเช็คและออกใบเสร็ จ/ใบสาคัญรับเงิน
ภายใน 15 วันทาการ
(ผูร้ ับจ้าง/ผูข้ าย)

ขั้นตอนการดาเนินการตามโครงการ
ก่อสร้ างของ เทศบาลตาบลวาปี ปทุม
ผู้รับจ้ าง
ก่อนดาเนินการ

ขณะดาเนินการ

ส่ งแผนงาน
โครงการ

รับหนังสื อขอความอนุเคราะห์
ทดสอบวัสดุจาก เทศบาล(ถ้ามี)

ดาเนินการแล้วเสร็ จ

แจ้งช่างผูค้ วบคุมงานเช้า
ตรวจสอบความเรี ยบร้อยก่อน
ส่ งมอบงานจ้าง
ถูกต้ องเป็ นไปตามสั ญญาจ้ าง

ส่ งหนังสื อแจ้งเข้า
ดาเนินการ

ส่ งผลทดสอบวัสดุในแต่ละ
ขั้นตอนการก่อสร้าง (ถ้ามี)

แก้ไข
งานจ้างให้
เรี ยบร้อย
เป็ นไปตาม
สัญญาจ้าง

ส่ งหนังสื อมอบงานจ้างพร้อม
ผลทดสอบและภาพถ่ายโครงการ
ไม่ เป็ นไปตาม

ตรวจสอบแบบแปลนให้
เข้าใจ หากแบบแปลนขัด
หรื อแย้งกัน ให้แจ้งช่างผู ้
ควบคุมงานหาแนวทางแก้ไข

ญญาจ้
าง
ก่อนเริ่ มปฏิบตั ิงานในแต่ลสัะขั
้ นตอนให้
แจ้งผูค้ วบคุมงานเข้าตรวจสอบก่อน
อย่างน้อย 1 วัน

กรรมการพร้อมกันตรวจ
งานจ้างภายใน 3 วันทาการ
นับแต่วนั ส่ งมอบงาน

ขั้นตอนและเวลาในการดาเนินการ
การยื่นขออนุญาตก่อสร้ าง/ดัดแปลง/รื้อถอน หรื อเคลื่อนย้ ายอาคาร
ระยะเวลาดาเนินการแล้วเสร็จ 3 วัน
ถูกต้ องครบถ้ วน
ผูย้ นื่ ขออนุญาตยืน่ เอกสาร
หลักฐานพร้อมแบบแปลน

ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานและแบบแปลนเบื้องต้น
ใช้ เวลา ½ วัน

ตรวจสอบสถานที่ดาเนินการ
ที่ยนื่ ขออนุญาต ใช้ เวลา 1 วัน

แจ้งให้ผยู ้ นื่ ขออนุ ญาตส่ งเอกสาร
หลักฐานหรื อดาเนินการให้ถูกต้อง
ไม่ ถูกต้ อง
แจ้งผูย้ นื่ ขออนุญาต
มารับใบอนุญาต

จนท.ท้องถิ่นพิจารณา
ออกใบอนุญาต
ใช้ เวลา 1 วัน

ทาน ตรวจ เห็นชอบ
เสนอ จนท.ท้องถิ่น
ใช้ เวลา ½ วัน

เอกสารประกอบการขออนุญาต
ก่อสร้ าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ประกอบด้ วยเอกสารดังต่ อไปนี้

(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กรณีอาคารทีอ่ ยู่อาศัยทัว่ ไปของประชาชน
แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน
สาเนาหรื อภาพโฉนดทีด่ ิน
สาเนาทะเบียนบ้ านผู้ของผู้ขออนุญาต
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต
สาเนาทะเบียนบ้ านของผู้เขียนแบบ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เขียนแบบ
สาเนาหลักฐานการศึกษาของผู้เขียนแบบ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

3
1
1
1
1
1
1

ชุ ด
ชุ ด
ชุ ด
ชุ ด
ชุ ด
ชุ ด
ชุ ด

1
1
1

ชุ ด
ชุ ด
ชุ ด

กรณีก่อสร้ างอาคารในทีด่ ินของผู้อื่น ต้ องแนบเอกสารดังต่ อไปนี้ ประกอบด้ วย
( ) 1. สาเนาทะเบียนของเจ้ าของทีด่ ิน
( ) 2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของเจ้ าของทีด่ ิน
( ) 3. หนังสื อยินยอมให้ ทาการปลูกสร้ างอาคารทีด่ ิน

จานวน
จานวน
จานวน

กรณีทเี่ ป็ นอาคารโรงงาน หรื ออาคารประเภทควบคุมการใช้ งาน ต้ องแนบเอกสารดังต่ อไปนี้
(
(
(
(
(
(
(

(
(
(

)
)
)
)
)

1.
2.
3.
4.
5.

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน
รายการคานวณ
สาเนารายการคานวณ
หนังสื อแสดงถึงความเป็ นตัวแทนของเจ้ าของอาคาร กรณีตัวแทนเจ้ าของอาคารเป็ นผู้ขออนุญาต
สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอานาจลงชื่ อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตทีอ่ อกให้ ไม่ เกิน
หกเดือน (กรณีทนี่ ิติบุคคลเป็ นผู้ขออนุญาต)
) 6. สาเนาทะเบียนบ้ าน สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ทมี่ ีอานาจลงชื่ อแทนนิติบุคคล
) 7. หนังสื อแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและคานวณอาคาร พร้ อมทั้งสาเนาใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบ
วิชาชี พวิศวกรรมควบคุม หรื อวิชาชี พสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีทเี่ ป็ นอาคารมีลกั ษณะ ขนาด อยู่ในประเภท
เป็ นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรื อวิชาชี พสถาปัตยกรรมควบคุม แล้ วแต่ กรณี)
) 8. สาเนาหรื อภาพถ่ ายโฉนดทีด่ ิน เลขที่/น.ส. 3 เลขที่/ ส.ค.1
) 9. หนังสื อแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้ อ 3.
) 10. สาเนาหรื อภาพถ่ ายใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชี พวิศวกรรมควบคุม หรื อวิชาชี พสถาปัตยกรรมควบคุม
(เฉพาะกรณีที่เป็ นอาคารมีลกั ษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็ นวิชาชี พวิศวกรรมควบคุม หรื อวิชาชี พสถาปัตยกรรม
ควบคุม แล้ วแต่ กรณี)

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

5
1
1
1

ชุ ด
ชุ ด
ชุ ด
ชุ ด

จานวน
จานวน

1
1

ชุ ด
ชุ ด

จานวน
จานวน
จานวน

1
1
1

ชุ ด
ชุ ด
ชุ ด

จานวน

1

ชุ ด

ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกผู้สูงอายุ/คนพิการ
ผูส้ ู งอายุ/คนพิการ
ประชาคมหมู่บา้ นเพื่อ
คัดเลือก/จัดลาดับ
ปิ ดประกาศอย่างน้อย
15 วัน

หลักฐาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้ าน
สาเนาสมุดประจาตัวคนพิการ
ใบมอบอานาจ/พินัยกรรม
รับรองการมีชีวติ /รับรองว่าจะแจ้ ง
อื่น ๆ

คัดค้าน

ไม่คดั ค้าน

ผูบ้ ริ หาร เทศบาลแต่งตั้ง
กรรมการการตรวจสอบ ข้อพิจารณา

นาเสนอผูบ้ ริ หารท้องถิ่น
อนุมตั ิรายชื่อผูม้ ีสิทธิรับเงินสงเคราะห์
รายงานผลภายใน 15 วัน

แจ้งรายชื่อผูม้ ีสิทธิรับเงินให้ สนง.ท้องถิ่นจังหวัด ทราบ
ก่อนเดือนมีนาคมของทุกปี เพื่อแจ้ง กรมฯ จัดตั้ง
งบประมาณต่อไป

จัดทาแบบสอบประวัติ
ผูส้ ู งอายุ/คนพิการ

ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้ บริการประชาชน
สาหรับงานส่ วนการศึกษา เทศบาลตาบลวาปี ปทุม

สนับสนุนการเรี ยนการสอน
โรงเรี ยนประถมศึกษา , ตาดีกา
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
หลักฐานและแบบแปลนเบื้องต้น
ใช้ เวลา ½ วัน
หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุ นเสนอ
โครงการขอรับเงินอุดหนุน
ศูนย์ตรวจสอบโครงการ
พฒั นาเด็กเล็ก
พิจารณา
หลักฐานและแบบแปลนเบื้องต้น
ใช้ เวลา ½ วัน
เสนอสภา ฯ ขออนุมตั ิ
ตั้งงบประมาณอุดหนุน
กเล็ก าง
จัดทาบัศูนนย์ทึพกฒั ข้อนาเด็
ตกลงระหว่
หลั
กฐานและแบบแปลนเบื
เทศบาล
- หน่วยงานที่ขอรั้ อบงต้
เงินน
ใช้ เวลา
อุดหนุ½นวัน
ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ

การดาเนินงาน
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

สารวจเด็กที่อยูใ่ นเกณฑ์เข้าเรี ยน
ในเขตพื้นที่
ประชาสัมพันธ์รับสมัคร
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ทาการรับสมัคร ้ องต้น
หลักฐานและแบบแปลนเบื
ใช้ เวลา ½ วัน
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ประชุมผูป้ กครอง ้ องต้น
หลักฐานและแบบแปลนเบื
ใช้ เวลา ½ วัน
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ทาการเรี
ยน / ทดสอบ ประเมิ
หลั
กฐานและแบบแปลนเบื
้ องต้นน
ใช้ เวลา ½ วัน
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
หลักฐานและแบบแปลนเบื้องต้น
ใช้ เวลา ½ วัน

ประเพณี
กิจกรรม
วันสาคัญต่าง ๆ

ศึกษาความต้องการของชุมชน
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
สรุ ป / ประมวลผล ้ องต้น
หลักฐานและแบบแปลนเบื
ใช้ เวลา ½ วัน
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ประชุ
มวางแผน กาหนดกิจ้ อกรรม
หลั
กฐานและแบบแปลนเบื
งต้น
ใช้ เวลา ½ วัน
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ด
าเนิ
นการจัดกิจกรรม้ องต้น
หลักฐานและแบบแปลนเบื
ใช้ เวลา ½ วัน
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
สรุกปฐานและแบบแปลนเบื
/ประเมินผลการดาเนิน้ องาน
หลั
งต้น
ใช้ เวลา ½ วัน
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
ก
าหนดแนวทาง
วิธีการแก้้ อไงต้ขน
หลักฐานและแบบแปลนเบื
ใช้ เวลา ½ วัน
ศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก

เอกสารประกอบการให้ บริการประชาชน
สาหรับงานส่ วนการศึกษา เทศบาลตาบลวาปี ปทุม
การบริหาร
สนับสนุนการเรี ยนการสอนโรงเรี ยน
ประถมศึกษา ตาดีกา ศูนย์ พฒ
ั นาเด็ก
เล็ก ตาดีกา
- โครงการขอรับเงินอุดหนุน
- บันทึกตกลง
- หลักฐานการจ่ายเงินอุดหนุน

การดาเนินงาน ศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็ก

-

แบบสารวจ / ซักถาม
เอกสารประชาสัมพันธ์การรับสมัคร
ใบสมัคร
ปฏิทินการศึกษา
แผนการสอน สื่ อการเรี ยน

ประเพณีกจิ กรรมวันสาคัญต่ าง ๆ

-

แบบสอบถาม
แบบสรุ ปความต้องการ
รายงานสรุ ปผล
โครงการกิจกรรม
แบบสอบถามผลการดาเนิ นกิจกรรม
สรุ ปผลการดาเนินงาน

