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คู่มือสาหรับประชาชน: การรับนักเรียนเข้ าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสั งกัดองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การรับนักเรี ยนเข้าเรี ยนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: องค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
5. กฎหมายทีใ่ ห้ อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ.การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ว่ าด้ วยหลักฐานในการรั บนักเรี ยนนักศึกษาเข้ าเรี ยนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ทีใ่ ห้ บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลีย่ ต่ อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุ ด 0
จานวนคาขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
10. ชื่ ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การรับนักเรี ยนเข้าเรี ยนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ องค์ การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ
90 หมู่ที่ 1 ตาบลแสนตอ อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5544-6350
โทรสาร 0-5544-6158/ติดต่ อด้ วยตนเอง ณ หน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่ เวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
- การรับนักเรี ยนเข้าเรี ยนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เพื่อเข้าศึกษาใน
ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปี ที่ 1 จะรับเด็กที่มีอายุยา่ งเข้าปี ที่ 4 (กรณี จดั การศึกษาอนุบาล 3 ปี ) หรื อจะรับเด็กที่มีอายุยา่ งเข้าปี ที่
5 (กรณี จดั การศึกษาอนุบาล 2 ปี ) ที่อยูใ่ นเขตพื้นที่บริ การขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นทุกคน โดยไม่มีการสอบวัด
ความสามารถทางวิชาการ หากกรณี ที่มีเด็กมาสมัครเรี ยนไม่เต็มตามจานวนที่กาหนด องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นสามารถ
พิจารณารับเด็กนอกเขตพื้นที่บริ การได้ แต่หากกรณี ที่มีเด็กมาสมัครเรี ยนเกินกว่าจานวนที่กาหนด ให้ใช้วธิ ี การจับฉลาก
หรื อการวัดความสามารถด้านวิชาการได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ตามที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะประกาศกาหนด
- องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาก่อนประถมศึกษา และประกาศรายละเอียด
เกี่ยวกับการส่ งเด็กเข้าเรี ยนในสถานศึกษา ปิ ดไว้ ณ สานักงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและสถานศึกษา พร้อมทั้งมี
หนังสื อแจ้งให้ผปู ้ กครองของเด็กทราบ ภายในเดือนพฤษภาคมก่อนปี การศึกษาที่เด็กจะเข้าเรี ยน 1 ปี
- องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและสถานศึกษาแจ้งประชาสัมพันธ์รายละเอียดหลักเกณฑ์การรับสมัครนักเรี ยนให้
ผูป้ กครองทราบ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ของปี การศึกษาที่เด็กจะเข้าเรี ยน

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ผูป้ กครองยืน่ เอกสาร
หลักฐานการสมัครเพื่อส่ ง
เด็ก
เข้าเรี ยนในสถานศึกษา ตาม
วัน เวลา และสถานที่ที่
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ประกาศกาหนด

1 วัน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
ส่ วนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

หมายเหตุ

(1. ระยะเวลา : 1
วัน สถานที่รับ
สมัครตามแต่ละ
สถานศึกษา
ประกาศกาหนด
(ระบุระยะเวลาที่
ให้บริ การจริ ง)
2. หน่วยงาน
ผูร้ ับผิดชอบ คือ
องค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัด
.....(ระบุชื่อ)
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ที่

ประเภทขั้นตอน

การพิจารณา

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

การพิจารณารับเด็กเข้าเรี ยน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

7 วัน

ส่ วนการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม

2)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 8 วัน

14. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน

หมายเหตุ

เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ)
องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบล
.....(ระบุชื่อ)
เมืองพัทยา)
(1. ระยะเวลา :
ภายใน 7 วัน นับ
จากวันปิ ดรับ
สมัคร (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้บริ การจริ ง)
2. หน่วยงาน
ผูร้ ับผิดชอบ คือ
องค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัด.....(ระ
บชื่อ)
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ)
องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบล
.....(ระบุชื่อ)
เมืองพัทยา)
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
สู ติบตั รนักเรี ยน
1
ผูส้ มัคร
1)

2)

3)

4)

5)

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

1

ฉบับ

หมายเหตุ

ทะเบียนบ้านของ
นักเรี ยน บิดา
มารดา หรื อ
ผูป้ กครอง

-

1

1

ฉบับ

ใบเปลี่ยนชื่อ
(กรณี มีการ
เปลี่ยนชื่อ)
รู ปถ่ายของ
นักเรี ยนผูส้ มัคร
ขนาดตามที่
องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นหรื อ
สถานศึกษา
กาหนด
กรณี ไม่มีสูติบตั ร

-

1

1

ฉบับ

(บิดา มารดา หรื อ
ผูป้ กครองของ
นักเรี ยนลงนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
(บิดา มารดา หรื อ
ผูป้ กครองของ
นักเรี ยนลงนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
-

-

3

0

ฉบับ

-

-

0

0

ฉบับ

(กรณี ไม่มีสูติบตั ร
ให้ใช้เอกสาร
ดังต่อไปนี้แทน
(1) หนังสื อรับรอง
การเกิด หรื อ
หลักฐานที่ทาง
ราชการออกให้ใน
ลักษณะเดียวกัน
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ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่ วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
(2) หากไม่มี
เอกสารตาม (1)
ให้บิดา มารดา
หรื อผูป้ กครองทา
บันทึกแจ้งประวัติ
บุคคลตาม
แบบฟอร์มที่ทาง
องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น
กาหนด
)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิม่ เติม
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่
ยืน่ เพิม่ เติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไม่ พบเอกสารอื่ น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่ มีข้อมูลค่ าธรรมเนียม

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
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17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ องค์ การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ
90 หมู่ที่ 1 ตาบลแสนตอ อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5544-6350
โทรสาร 0-5544-6158/ติดต่ อด้ วยตนเอง ณ หน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่ เวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริ การประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่ วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่ มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันทีพ่ มิ พ์
สถานะ
จัดทาโดย

อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

20/07/2558
เผยแพร่ คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
องค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ
อาเภอเมืองอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ สถ.มท.
นายอุทยั ชัยชนะ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ

