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คู่มือสาหรั บประชาชน: การรับนักเรียนเข้ าเรียนระดับก่ อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์ กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.สวนหม่อน
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับนักเรี ยนเข้ าเรี ยนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.สวนหม่อน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ ง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรี ยนนักศึกษาเข้าเรี ยนในสถานศึกษาพ .ศ. 2548
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การรับนักเรี ยนเข้ าเรี ยนระดับก่อนประถมศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น 27/05/2558 09:19
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ ทีท่ าการองค์การบริ หารส่วนตาบลสวนหม่อน
ตาบลสวนหม่อน อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160 โทร 043040023
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
- การรับนักเรี ยนเข้ าเรี ยนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นเพื่อเข้ าศึกษาใน
ระดับชันอนุ
้ บาลศึกษาปี ที่ 1 จะรับเด็กที่มีอายุยา่ งเข้ าปี ที่ 4 (กรณีจดั การศึกษาอนุบาล 3 ปี ) หรื อจะรับเด็กที่มีอายุยา่ ง
เข้ าปี ที่ 5 (กรณีจดั การศึกษาอนุบาล 2 ปี ) ที่อยูใ่ นเขตพื ้นที่บริการขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นทุกคนโดยไม่มีการสอบ
วัดความสามารถทางวิชาการหากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรี ยนไม่เต็มตามจานวนที่กาหนดองค์กรปกครอ งส่วนท้ องถิ่น
สามารถพิจารณารับเด็กนอกเขตพื ้นที่บริการได้ แต่หากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรี ยนเกินกว่าจานวนที่กาหนดให้ ใช้ วิธีการจับ
ฉลากหรื อการวัดความสามารถด้ านวิชาการได้ ตามความเหมาะสมทังนี
้ ้ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจะประกาศ
กาหนด
- องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นตรวจสอบรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาก่อนประถมศึกษาและประกาศรายละเอียด
เกี่ยวกับการส่งเด็กเข้ าเรี ยนในสถานศึกษาปิ ดไว้ ณสานักงานองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นและสถานศึกษาพร้ อมทังมี
้
หนังสือแจ้ งให้ ผ้ ปู กครองของเด็กทราบภายในเดือนพฤษภาคมก่อนปี การศึกษาที่เด็กจะเข้ าเรี ยน 1 ปี
- องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นและสถานศึกษาแจ้ งประชาสัมพันธ์รายละเอียดหลักเกณฑ์การรับสมัครนักเรี ยนให้
ผู้ปกครองทราบระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายนของปี การศึกษาที่เด็กจะเข้ าเรี ยน
ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
หน่ วยงานที่
การบริการ
ให้ บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผู้ปกครองยื่นเอกสาร
1 วัน
กรมส่งเสริมการ (1. ระยะเวลา : 1
หลักฐานการสมัครเพื่อส่ง
ปกครองท้ องถิ่น วันสถานที่รับ
เด็ก
สมัครตามแต่ละ
เข้ าเรี ยนในสถานศึกษาตาม
สถานศึกษา
วันเวลาและสถานที่ที่
ประกาศกาหนด
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
(ระบุระยะเวลาที่
1)
ประกาศกาหนด
ให้ บริการจริง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลสวน
หม่อน
การพิจารณา
การพิจารณารับเด็กเข้ า
7 วัน
กรมส่งเสริมการ (1. ระยะเวลา :
2)
เรี ยน
ปกครองท้ องถิ่น ภายใน 7 วันนับ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

จากวันปิ ดรับ
สมัคร (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้ บริการจริง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลสวน
หม่อน)
ระยะเวลาดาเนินการรวม 8 วัน
13. งานบริการนีผ้ ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
สูตบิ ตั รนักเรี ยน 1
ผู้สมัคร
1)

2)

ทะเบียนบ้ านของ นักเรี ยนบิดา
มารดาหรื อ
ผู้ปกครอง

1

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(บิดามารดาหรื อ
ผู้ปกครองของ
นักเรี ยนลงนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)
(บิดามารดาหรื อ
ผู้ปกครองของ
นักเรี ยนลงนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)
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ที่
3)

4)

5)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ใบเปลี่ยนชื่อ
(กรณีมีการ
เปลี่ยนชื่อ)
รูปถ่ายของ
นักเรี ยนผู้สมัคร
ขนาดตามที่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นหรื อ
สถานศึกษา
กาหนด
กรณีไม่มีสตู บิ ตั ร -

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

3

0

ฉบับ

-

0

0

ฉบับ

(กรณีไม่มีสตู บิ ตั ร
ให้ ใช้ เอกสาร
ดังต่อไปนี ้แทน
(1) หนังสือรับรอง
การเกิดหรื อ
หลักฐานที่ทาง
ราชการออกให้ ใน
ลักษณะเดียวกัน
(2) หากไม่มี
เอกสารตาม (1)
ให้ บดิ ามารดาหรื อ
ผู้ปกครองทา
บันทึกแจ้ งประวัติ
บุคคลตาม
แบบฟอร์ มที่ทาง
องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น
กาหนด
)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ สาหรับยืน่ เพิ่มเติ ม

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

15. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
16. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์ดารงธรรมองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
หมายเหตุ(1. ทางอิ นเทอร์ เน็ต (http://www.suanmon.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ 043040023
3. ทางไปรษณี ย์ ( องค์การบริ หารส่วนตาบลสวนหม่อ น ตาบลสวนหม่อน อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
40160)
2) ช่ องทางการร้ องเรียน ร้ องเรี ยนต่อผู้วา่ ราชการจังหวัด
หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัดขอนแก่น)
3) ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
17. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
18. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

21/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
ทักสิน หินวิเศษ
ธนวรรธน์ สังข์ทอง
วีระพล สมีกลาง
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