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คู่มือสําหรับประชาชน: การรั บนักเรี ยนเข้ าเรียนระดับก่ อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์ กรปกครอง
ส่ วท้ องถิ่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่วนตําบลบางพระ อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การรับนักเรี ยนเข้ าเรี ยนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วท้ องถิ่น
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: องค์การบริ หารส่วนตําบลบางพระ อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ ง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
2)

ระเบี ยบกระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรี ยนนักศึกษาเข้าเรี ยนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การรับนักเรี ยนเข้ าเรี ยนระดับก่อนประถมศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น 17/07/2558 18:52
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ องค์การบริ หารส่วนตํ าบลบางพระ
อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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- การรับนักเรี ยนเข้ าเรี ยนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นเพื่อเข้ าศึกษาใน
ระดับชันอนุ
้ บาลศึกษาปี ที่ 1 จะรับเด็กที่มีอายุยา่ งเข้ าปี ที่ 4 (กรณีจดั การศึกษาอนุบาล 3 ปี ) หรื อจะรับเด็กที่มีอายุย่าง
เข้ าปี ที่ 5 (กรณีจดั การศึกษาอนุบาล 2 ปี ) ที่อยูใ่ นเขตพื ้นที่บริ การขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นทุกคนโดยไม่มีการสอบ
วัดความสามารถทางวิชาการหากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรี ยนไม่เต็มตามจํานวนที่กําหนดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
สามารถพิจารณารับเด็กนอกเขตพื ้นที่บริ การได้ แต่หากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรี ยนเกินกว่าจํานวนที่กําหนดให้ ใช้ วิธีการจับ
ฉลากหรื อการวัดความสามารถด้ านวิชาการได้ ตามความเหมาะสมทังนี
้ ้ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจะประกาศ
กําหนด
- องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นตรวจสอบรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาก่อนประถมศึกษาและประกาศรายละเอียด
เกี่ยวกับการส่งเด็กเข้ าเรี ยนในสถานศึกษาปิ ดไว้ ณสํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นและสถานศึกษาพร้ อมทังมี
้
หนังสือแจ้ งให้ ผ้ ปู กครองของเด็กทราบภายในเดือนพฤษภาคมก่อนปี การศึกษาที่เด็กจะเข้ าเรี ยน 1 ปี
- องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นและสถานศึกษาแจ้ งประชาสัมพันธ์รายละเอียดหลักเกณฑ์การรับสมัครนักเรี ยนให้
ผู้ปกครองทราบระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายนของปี การศึกษาที่เด็กจะเข้ าเรี ยน

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ผู้ปกครองยื่นเอกสาร
1 วัน
หลักฐานการสมัครเพื่อส่ง
เด็กเข้ าเรี ยนในสถานศึกษา
ตามวันเวลาและสถานที่ ที่
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
กําหนด

-

หมายเหตุ

(1. ระยะเวลา : 1
วัน
สถานที่รับสมัคร
ตามแต่ละ
สถานศึกษา
ประกาศกําหนด
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ :
องค์การบริ หาร
ส่วนตําบล
บางพระ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

การพิจารณา

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ
การพิจารณารับเด็กเข้ า
เรี ยน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ
7 วัน

หมายเหตุ

)
((1. ระยะเวลา :
ภายใน 7 วัน นับ
จากวันปิ ดรับ
สมัคร
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ :
องค์การบริ หาร
ส่วนตําบล
บางพระ)

-

2)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 8 วัน
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
สูตบิ ตั ร
1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

1)

2)

สําเนาทะเบียน
บ้ าน

-

1

หมายเหตุ
(บิดามารดาหรื อ
ผู้ปกครองของ
นักเรี ยนลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
(บิดามารดาหรื อ
ผู้ปกครองของ
นักเรี ยนลงนาม
รับรองสําเนา
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ที่

3)

4)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ใบสําคัญการ
เปลี่ยนชื่อ
รูปถ่ายของ
นักเรี ยนผู้สมัคร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

-

1

1

ฉบับ

-

3

0

ฉบับ

กรณีไม่มีสตู บิ ตั ร -

0

0

ฉบับ

5)

หมายเหตุ
ถูกต้ อง)
(กรณีมีการเปลี่ยน
ชื่อ)
(ขนาดตามที่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น
กําหนด)
((1) หนังสือรับรอง
การเกิดหรื อ
หลักฐานที่ทาง
ราชการออกให้ ใน
ลักษณะเดียวกัน
(2) หากไม่มี
เอกสารตาม (1)
ให้ บดิ ามารดาหรื อ
ผู้ปกครองทํา
บันทึกแจ้ งประวัติ
บุคคลตาม
แบบฟอร์ มที่ทาง
องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น
กําหนด
)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอื ่น ๆ สํ าหรับยื ่นเพิ่ มเติ ม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ถ้ าการบริ การไม่เป็ นไปตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ข้างต้ นสามารถติดต่อเพื่อร้ องเรี ยนได้ ที่
องค์การบริ หารส่วนตําบลบางพระ ถนนสาย 3144 ตําบลบางพระ อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี 20110
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน หมายเลขโทรศัพท์ 038-357599,038-357506 -7 ต่อ 103
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน เว๊ บไซด์ www.bangphrachon-sao.go.th
หมายเหตุ 4) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริ การประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.
พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขต
ดุสิตกทม. 10300)
หมายเหตุ 5) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทําโดย

13/08/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
องค์การบริ หารส่วนตําบลบางพระ
อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี สถ.
มท.
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อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

