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คูมือสําหรับประชาชน: การรับนักเรียนเขาเรียนระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

1. ช่ือกระบวนงาน:การรับนักเรียนเขาเรียนระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ:

1) พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542

2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเขาเรียนในสถานศึกษาพ.ศ. 2548

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป
7. พื้นท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน
9. ขอมูลสถิติ

จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0
จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0

10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การรับนักเรียนเขาเรียนระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 27/05/2558 09:19

11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานท่ีใหบริการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม องคการบริหารสวนตําบลหนองคายโดยตามหลักการปฏิบัติ

นั้นสถานประกอบกิจการใดตั้งอยูในเขตทองถ่ินใดใหยื่นคําขอใบอนุญาตในเขตทองถ่ินนั้น/ติดตอดวยตนเองณ
หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ไมเวนวันหยุดราชการ) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.
(มีพักเท่ียง)
หมายเหตุ -((1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงขอมูลไดตามหนาท่ีรับผิดชอบ
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาท่ีทองถ่ินเปดใหบริการ)

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
- การรับนักเรียนเขาเรียนระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือเขาศึกษาในระดับชั้น
อนุบาลศึกษาปท่ี 1 จะรับเด็กท่ีมีอายุยางเขาปท่ี 4 (กรณีจัดการศึกษาอนุบาล 3 ป) หรือจะรับเด็กท่ีมีอายุยางเขาปท่ี 5
(กรณีจัดการศึกษาอนุบาล 2 ป) ท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกคนโดยไมมีการสอบวัด
ความสามารถทางวิชาการหากกรณีท่ีมีเด็กมาสมัครเรียนไมเต็มตามจํานวนท่ีกําหนดองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถ
พิจารณารับเด็กนอกเขตพ้ืนท่ีบริการไดแตหากกรณีท่ีมีเด็กมาสมัครเรียนเกินกวาจํานวนท่ีกําหนดใหใชวิธีการจับฉลากหรือ
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การวัดความสามารถดานวิชาการไดตามความเหมาะสมท้ังนี้ตามท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะประกาศกําหนด

- องคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบรายชื่อเด็กท่ีมีอายุถึงเกณฑการศึกษากอนประถมศึกษาและประกาศรายละเอียด
เก่ียวกับการสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษาปดไวณสํานักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินและสถานศึกษาพรอมท้ังมีหนังสือ
แจงใหผูปกครองของเด็กทราบภายในเดือนพฤษภาคมกอนปการศึกษาท่ีเด็กจะเขาเรียน 1 ป

- องคกรปกครองสวนทองถ่ินและสถานศึกษาแจงประชาสัมพันธรายละเอียดหลักเกณฑการรบัสมัครนักเรียนใหผูปกครอง
ทราบระหวางเดือนกุมภาพันธ - เมษายนของปการศึกษาท่ีเด็กจะเขาเรียน

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร ผูปกครองยื่นเอกสาร
หลักฐานการสมัครเพ่ือสง
เด็ก
เขาเรียนในสถานศึกษาตาม
วันเวลาและสถานท่ีท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน
ประกาศกําหนด

1 วัน กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน

(1. ระยะเวลา : 1
วันสถานท่ีรับสมัคร
ตามแตละ
สถานศึกษา
ประกาศกําหนด
(ระบุระยะเวลาท่ี
ใหบริการจริง)
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบคือ
องคการบริหาร
สวนจังหวัด
.....(ระบุชื่อ)
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ)
องคการบริหาร
สวนตําบล.....(ระบุ
ชื่อ)
เมืองพัทยา)

2)

การพิจารณา การพิจารณารับเด็กเขาเรียน 7 วัน กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน

(1. ระยะเวลา :
ภายใน 7 วันนับ
จากวันปดรับสมัคร
(ระบุระยะเวลาท่ี
ใหบริการจริง)
2. หนวยงาน
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ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ผูรับผิดชอบคือ
องคการบริหาร
สวนจังหวัด.....(ระ
บชื่อ)
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ)
องคการบริหาร
สวนตําบล.....(ระบุ
ชื่อ)
เมืองพัทยา)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 8 วัน

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1)

สูติบัตรนักเรียน
ผูสมัคร

- 1 1 ฉบับ (บิดามารดาหรือ
ผูปกครองของ
นักเรียนลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง)

2)

ทะเบียนบานของ
นักเรียนบิดา
มารดาหรือ
ผูปกครอง

- 1 1 ฉบับ (บิดามารดาหรือ
ผูปกครองของ
นักเรียนลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกตอง)

3)
ใบเปลี่ยนชื่อ
(กรณีมีการ
เปลี่ยนชื่อ)

- 1 1 ฉบับ -

4)
รูปถายของ
นักเรียนผูสมัคร
ขนาดตามท่ี

- 3 0 ฉบับ -
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินหรือ
สถานศึกษา
กําหนด

5)

กรณีไมมีสูติบัตร - 0 0 ฉบับ (กรณีไมมีสูติบัตร
ใหใชเอกสาร
ดังตอไปนี้แทน
(1) หนังสือรับรอง
การเกิดหรือ
หลักฐานท่ีทาง
ราชการออกใหใน
ลักษณะเดียวกัน
(2) หากไมมี
เอกสารตาม (1)
ใหบิดามารดาหรือ
ผูปกครองทํา
บันทึกแจงประวัติ
บุคคลตาม
แบบฟอรมท่ีทาง
องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน
กําหนด
)

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม

16. คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย
หมายเหตุ((สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองคาย))
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2) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขท่ี
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก

19. หมายเหตุ
-

วันท่ีพิมพ 16/07/2558
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
จัดทําโดย ศิริวัฒนทองออน
อนุมัติโดย ยิษฐาแววศรี
เผยแพรโดย ANUSORN JIRAPITAK

www.1111.go.th

