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คูมือสําหรับประชาชน: การรับนักเรียนเขาเรียนระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตําบลบานซอง อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การรับนักเรียนเขาเรียนระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลบานซอง อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเขาเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชนการรับนักเรียนเขาเรียนระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 23/07/2015 15:35
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ เทศบาลตําบลบานซอง 229 ม.2 ต.บานซอง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โทร.038520706/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
- การรับนักเรียนเขาเรียนระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาศึกษาใน
ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปที่ 1 จะรับเด็กที่มีอายุยางเขาปที่ 4 (กรณีจัดการศึกษาอนุบาล 3 ป) หรือจะรับเด็กที่มีอายุยางเขาป
ที่ 5 (กรณีจัดการศึกษาอนุบาล 2 ป) ที่อยูในเขตพื้นที่บริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกคน โดยไมมีการสอบวัด
ความสามารถทางวิชาการ หากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนไมเต็มตามจํานวนที่กําหนด องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถ
พิจารณารับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได แตหากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนเกินกวาจํานวนที่กําหนด ใหใชวิธีการจับฉลากหรือ
การวัดความสามารถดานวิชาการไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะประกาศกําหนด
- องคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑการศึกษากอนประถมศึกษา และประกาศ
รายละเอียดเกี่ยวกับการสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา ปดไว ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา
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พรอมทั้งมีหนังสือแจงใหผูปกครองของเด็กทราบ ภายในเดือนพฤษภาคมกอนปการศึกษาที่เด็กจะเขาเรียน 1 ป
- องคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาแจงประชาสัมพันธรายละเอียดหลักเกณฑการรับสมัครนักเรียนให
ผูปกครองทราบ ระหวางเดือนกุมภาพันธ - เมษายน ของปการศึกษาที่เด็กจะเขาเรียน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

1 วัน
ผูปกครองยื่นเอกสาร
หลักฐานการสมัครเพื่อสง
เด็ก
เขาเรียนในสถานศึกษา ตาม
วัน เวลา และสถานที่ที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประกาศกําหนด

การพิจารณา

การพิจารณารับเด็กเขาเรียน 7 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาลตําบล
บานซอง อําเภอ
พนมสารคาม
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

1)

2)

เทศบาลตําบล
บานซอง อําเภอ
พนมสารคาม
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา

หมายเหตุ
(1. ระยะเวลา : 1
วัน สถานที่รับ
สมัครตามแตละ
สถานศึกษา
ประกาศกําหนด
(ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง)
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ คือ
องคการบริหาร
สวนจังหวัด
.....(ระบุชื่อ)
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ)
องคการบริหาร
สวนตําบล.....(ระบุ
ชื่อ)
เมืองพัทยา)
(1. ระยะเวลา :
ภายใน 7 วัน นับ
จากวันปดรับสมัคร
(ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง)
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ คือ
องคการบริหาร
สวนจังหวัด.....(ระ
บชื่อ)
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ)
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 8 วัน

หมายเหตุ
องคการบริหาร
สวนตําบล.....(ระบุ
ชื่อ)
เมืองพัทยา)

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
สูติบัตรนักเรียน 1
1
ฉบับ
(บิดา มารดา หรือ
ผูปกครองของ
ผูสมัคร
นักเรียนลงนาม
1)
รับรองสําเนา
ถูกตอง)
ทะเบียนบานของ 1
1
ฉบับ
(บิดา มารดา หรือ
ผูปกครองของ
นักเรียน บิดา
นักเรียนลงนาม
2) มารดา หรือ
รับรองสําเนา
ผูปกครอง
ถูกตอง)
ใบเปลี่ยนชื่อ
1
1
ฉบับ
3) (กรณีมีการ
เปลี่ยนชื่อ)
รูปถายของ
3
0
ฉบับ
นักเรียนผูสมัคร
ขนาดตามที่
4) องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นหรือ
สถานศึกษา
กําหนด
กรณีไมมีสูติบัตร 0
0
ฉบับ
(กรณีไมมีสูติบัตร
5)
ใหใชเอกสาร
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รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

ที่

หมายเหตุ
ดังตอไปนี้แทน
(1) หนังสือรับรอง
การเกิด หรือ
หลักฐานที่ทาง
ราชการออกใหใน
ลักษณะเดียวกัน
(2) หากไมมี
เอกสารตาม (1)
ใหบิดา มารดา
หรือผูปกครองทํา
บันทึกแจงประวัติ
บุคคลตาม
แบบฟอรมที่ทาง
องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
กําหนด
)

หมายเหตุ

16. คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตน สามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่องคการ
บริหารสวนจังหวัด/เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล............. (ระบุชื่อ)/เมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท
................................ หรือ .................................. (ระบุชองทางอื่นๆ ถามี)
หมายเหตุ (เทศบาลตําบลบานซอง 229 ม.2 ต.บานซอง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 24120
โทร.038520706)
2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
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18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

23/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหนา
หนวยงาน (Reviewer)
เทศบาลตําบลบานซอง อําเภอพนม
สารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา สถ.มท.
-

