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คู่มือสําหรับประชาชน: การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศกึษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถนิ 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ:องค์การบริหารสว่นตําบลพระงามอําเภอพรหมบรีุจงัหวดัสิงห์บรีุ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชือกระบวนงาน:การรับนกัเรียนเข้าเรียนระดบัก่อนประถมศกึษาในสถานศกึษาสงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถิน 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารสว่นตําบลพระงามอําเภอพรหมบรีุจงัหวดัสิงห์บรีุ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง  

5. กฎหมายทีให้อาํนาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง: 

1) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 

 

2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยหลกัฐานในการรับนกัเรียนนกัศึกษาเขา้เรียนในสถานศึกษาพ.ศ. 2548 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทวัไป  

7. พืนทีให้บริการ: ท้องถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนั 

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอทีมากทีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอทีน้อยทีสุด 0  

10. ชืออ้างองิของคู่มือประชาชน การรับนกัเรียนเข้าเรียนระดบัก่อนประถมศกึษาในสถานศกึษาสงักดัองค์กรปกครอง

สว่นท้องถินองคก์ารบริหารสว่นตําบลพระงามสําเนาคูมื่อประชาชน 06/08/2015 17:06  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที ให้บริการองค์การบริหารส่วนตําบลพระงาม 

หมู่ 3 ตําบลพระงามอําเภอพรหมบรีุจงัหวดัสิงห์บรีุ 16120 โทรศพัท์ 036-810557  โทรสาร 036-810557 

/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกําหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทียง) 

หมายเหตุ (ส่วนการศึกษา) 
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12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

- การรับนกัเรียนเข้าเรียนระดบัก่อนประถมศกึษาในสถานศกึษาสงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถินเพือเข้าศกึษาใน

ระดบัชนัปฐมวยัจะรับเดก็ทีมีอายรุะหวา่ง 2.5-5 ปีทีอยูใ่นเขตพืนทีบริการขององค์กรปกครองสว่นท้องถินทกุคนโดยไมมี่

การสอบวดัความสามารถทางวิชาการโดยการรับสมคัรเรียนและการรับเดก็เข้าเรียนไมจํ่ากดัจํานวนทงันีตามทีองคก์ร

ปกครองสว่นท้องถินจะประกาศกําหนด 

- องค์กรปกครองสว่นท้องถินตรวจสอบรายชือเดก็ทีมีอายถุึงเกณฑ์การศกึษาก่อนประถมศกึษาและประกาศรายละเอียด

เกียวกบัการสง่เดก็เข้าเรียนในสถานศกึษาปิดไว้ณสํานกังานองค์กรปกครองสว่นท้องถินและสถานศกึษาพร้อมทงัมี

หนงัสือแจ้งให้ผู้ปกครองของเดก็ทราบภายในเดือนพฤษภาคมก่อนปีการศกึษาทีเดก็จะเข้าเรียน 1 ปี 

- องค์กรปกครองสว่นท้องถินและสถานศกึษาแจ้งประชาสมัพนัธ์รายละเอียดหลกัเกณฑ์การรับสมคัรนกัเรียนให้

ผู้ปกครองทราบระหวา่งเดือนกมุภาพนัธ์ - เมษายนของปีการศกึษาทีเดก็จะเข้าเรียน 

 

 

 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผดิชอบ 

ที ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ปกครองยืนเอกสาร

หลกัฐานการสมคัรเพือสง่

เดก็ 

เข้าเรียนในสถานศกึษาตาม

วนัเวลาและสถานทีที

องค์กรปกครองสว่นท้องถิน

ประกาศกําหนด 

 
 

1 วนั กรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถิน 

(1. ระยะเวลา : 1 

วนัสถานทีรับ

สมคัรตามแตล่ะ

สถานศกึษา

ประกาศกําหนด 

(ระบรุะยะเวลาที

ให้บริการจริง) 

2. หน่วยงาน

ผู้ รับผิดชอบคือ

องค์การบริหาร

สว่นจงัหวดั

.....(ระบชืุอ) 

เทศบาล.....(ระบุ

ชือ) 
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ที ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

องค์การบริหาร

สว่นตําบล

.....(ระบชืุอ) 

เมืองพทัยา) 

2) 

การพิจารณา 
 

การพิจารณารับเดก็เข้า

เรียน 
 

7 วนั กรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถิน 

(1. ระยะเวลา : 

ภายใน 7 วนันบั

จากวนัปิดรับ

สมคัร (ระบุ

ระยะเวลาที

ให้บริการจริง) 

2. หน่วยงาน

ผู้ รับผิดชอบคือ

องค์การบริหาร

สว่นจงัหวดั.....(ระ

บชือ) 

เทศบาล.....(ระบุ

ชือ) 

องค์การบริหาร

สว่นตําบล

.....(ระบชืุอ) 

เมืองพทัยา) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 8 วนั 

 

14. งานบริการนีผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขนัตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
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ที 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สตูิบตัรนกัเรียน

ผู้สมคัร 

- 1 1 ฉบบั (บิดามารดาหรือ

ผู้ปกครองของ

นกัเรียนลงนาม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

2) 

ทะเบียนบ้านของ

นกัเรียนบิดา

มารดาหรือ

ผู้ปกครอง 

- 1 1 ฉบบั (บิดามารดาหรือ

ผู้ปกครองของ

นกัเรียนลงนาม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

3) 

ใบเปลียนชือ 

(กรณีมีการ

เปลียนชือ) 

- 1 1 ฉบบั - 

4) 

รูปถ่ายของ

นกัเรียนผู้สมคัร

ขนาดตามที

องค์กรปกครอง

สว่นท้องถินหรือ

สถานศกึษา

กําหนด 

- 3 0 ฉบบั - 

5) 

กรณีไมมี่สตูิบตัร - 0 0 ฉบบั (กรณีไมมี่สตูิบตัร

ให้ใช้เอกสาร

ดงัตอ่ไปนีแทน 

(1) หนงัสือรับรอง

การเกิดหรือ

หลกัฐานทีทาง

ราชการออกให้ใน

ลกัษณะเดียวกนั 

(2) หากไมมี่
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ที 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เอกสารตาม (1) 

ให้บิดามารดาหรือ

ผู้ปกครองทํา

บนัทึกแจ้งประวตัิ

บคุคลตาม

แบบฟอร์มทีทาง

องค์กรปกครอง

สว่นท้องถิน

กําหนด 

) 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพมิเติม 

ที 
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิมเติม 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีขอ้มูลค่าธรรมเนียม 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์ดํารงธรรมจงัหวดัสิงห์บรีุ 

หมายเหตุ(ศาลากลางจงัหวดัสิงห์บรีุถนนสิงห์บรีุ-บางพานโทรศพัท์ 036-507444  โทรสาร 036-507443) 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์ดํารงธรรมองคก์ารบริหารสว่นตําบลพระงาม 

หมายเหตุ(หมู่ 3 ตําบลพระงามอําเภอพรหมบรีุจงัหวดัสิงห์บรีุ 16120 โทรศพัท์ 036-810557 โทรสาร 036-

810557) 

3) ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารสว่นตําบลพระงาม 

หมายเหตุ(หมู่ 3 ตําบลพระงามอําเภอพรหมบรีุจงัหวดัสิงห์บรีุ 16120 โทรศพัท์ 036-810557 โทรสาร 036-

810557 www.prangam.go.th/new  Facebook : อบต.พระงามสิงห์บรีุ) 

4) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันทีพมิพ์ 11/08/2558 

สถานะ รออนมุตัิขนัที 2 โดยสํานกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย องค์การบริหารสว่นตําบลพระงาม

อําเภอพรหมบรีุจงัหวดัสิงห์บรีุสถ.

มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


