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คู่มือสําหรั บประชาชน: การรั บนักเรี ยนเข้ าเรี ยนระดับก่ อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์ กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิน
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลขามใหญ่ อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน:การรับนักเรี ยนเข้ าเรี ยนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ น
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:กองการศึกษา เทศบาลตําบลขามใหญ่
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ ง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
2)

ระเบี ยบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรี ยนนักศึกษาเข้าเรี ยนในสถานศึกษาพ.ศ. 2548

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พื นทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาทีกาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การรับนักเรี ยนเข้ าเรี ยนระดับก่อนประถมศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน เทศบาลตําบลขามใหญ่
11. ช่ องทางการให้ บริการ
สถานทีให้ บริการ
กองการศึกษา เทศบาลตําบลขามใหญ่ /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ยง)
หมายเหตุ (โทรศัพท์ 04-5475-051-3 )
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
- การรับนักเรี ยนเข้ าเรี ยนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ นเพือเข้ าศึกษาใน
ระดับชั นอนุบาลศึกษาปี ที 1 จะรับเด็กทีมีอายุยา่ งเข้ าปี ที 4 (กรณีจดั การศึกษาอนุบาล 3 ปี ) หรื อจะรับเด็กทีมีอายุย่าง
เข้ าปี ที 5 (กรณีจดั การศึกษาอนุบาล 2 ปี ) ทีอยูใ่ นเขตพื นทีบริ การขององค์กรปกครองส่วนท้ องถินทุกคนโดยไม่มีการสอบ
วัดความสามารถทางวิชาการหากกรณีทีมีเด็กมาสมัครเรี ยนไม่เต็มตามจํานวนที กําหนดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน
สามารถพิจารณารับเด็กนอกเขตพื นทีบริ การได้ แต่หากกรณีทีมีเด็กมาสมัครเรี ยนเกินกว่าจํานวนทีกําหนดให้ ใช้ วิธีการจับ
ฉลากหรื อการวัดความสามารถด้ านวิชาการได้ ตามความเหมาะสมทั งนี ตามทีองค์กรปกครองส่วนท้ องถินจะประกาศ
กําหนด
- องค์กรปกครองส่วนท้ องถินตรวจสอบรายชือเด็กทีมีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาก่อนประถมศึกษาและประกาศรายละเอียด
เกียวกับการส่งเด็กเข้ าเรี ยนในสถานศึกษาปิ ดไว้ ณสํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ นและสถานศึกษาพร้ อมทั งมี
หนังสือแจ้ งให้ ผ้ ปู กครองของเด็กทราบภายในเดือนพฤษภาคมก่อนปี การศึกษาที เด็กจะเข้ าเรี ยน 1 ปี
- องค์กรปกครองส่วนท้ องถินและสถานศึกษาแจ้ งประชาสัมพันธ์รายละเอียดหลักเกณฑ์การรับสมัครนักเรี ยนให้
ผู้ปกครองทราบระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายนของปี การศึกษาทีเด็กจะเข้ าเรี ยน

13. ขั นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรับผิดชอบ
ที

ประเภทขั นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขั นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ผู้ปกครองยืนเอกสาร
1 วัน
หลักฐานการสมัครเพือส่ง
เด็ก
เข้ าเรี ยนในสถานศึกษาตาม
วันเวลาและสถานทีที
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิน
ประกาศกําหนด

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
กรมส่งเสริ มการ
ปกครองท้ องถิน

หมายเหตุ

(1. ระยะเวลา : 1
วันสถานทีรับ
สมัครตามแต่ละ
สถานศึกษา
ประกาศกําหนด
(ระบุระยะเวลาที
ให้ บริ การจริ ง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
องค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัด
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ที

ประเภทขั นตอน

การพิจารณา

รายละเอียดของขั นตอน
การบริการ

การพิจารณารับเด็กเข้ า
เรี ยน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

7 วัน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

กรมส่งเสริ มการ
ปกครองท้ องถิน

2)

หมายเหตุ

.....(ระบุชือ)
เทศบาล.....(ระบุ
ชือ)
องค์การบริ หาร
ส่วนตําบล
.....(ระบุชือ)
เมืองพัทยา)
(1. ระยะเวลา :
ภายใน 7 วันนับ
จากวันปิ ดรับ
สมัคร (ระบุ
ระยะเวลาที
ให้ บริ การจริ ง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
องค์การบริ หาร
ส่วนจังหวัด.....(ระ
บชือ)
เทศบาล.....(ระบุ
ชือ)
องค์การบริ หาร
ส่วนตําบล
.....(ระบุชือ)
เมืองพัทยา)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 8 วัน
14. งานบริการนี ผ่านการดําเนินการลดขั นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขั นตอน
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
สูตบิ ตั รนักเรี ยน 1
ผู้สมัคร
1)

2)

3)

4)

5)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ

ทะเบียนบ้ านของ นักเรี ยนบิดา
มารดาหรื อ
ผู้ปกครอง

1

1

ฉบับ

ใบเปลียนชือ
(กรณีมีการ
เปลียนชือ)
รูปถ่ายของ
นักเรี ยนผู้สมัคร
ขนาดตามที
องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถินหรื อ
สถานศึกษา
กําหนด
กรณีไม่มีสตู บิ ตั ร -

1

1

ฉบับ

(บิดามารดาหรื อ
ผู้ปกครองของ
นักเรี ยนลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
(บิดามารดาหรื อ
ผู้ปกครองของ
นักเรี ยนลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
-

3

0

ฉบับ

-

0

0

ฉบับ

(กรณีไม่มีสตู บิ ตั ร
ให้ ใช้ เอกสาร
ดังต่อไปนี แทน
(1) หนังสือรับรอง
การเกิดหรื อ
หลักฐานทีทาง
ราชการออกให้ ใน
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ลักษณะเดียวกัน
(2) หากไม่มี
เอกสารตาม (1)
ให้ บดิ ามารดาหรื อ
ผู้ปกครองทํา
บันทึกแจ้ งประวัติ
บุคคลตาม
แบบฟอร์ มทีทาง
องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิน
กําหนด
)

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอื น ๆ สํ าหรับยื นเพิ มเติ ม
16. ค่ าธรรมเนียม

หมายเหตุ

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
ช่ องทางการร้ องเรี ยน เทศบาลตําบลขามใหญ่ เลขที 339 หมู่ที 14 ตําบลขามใหญ่ อ.เมื อง จ.อุบลราชธานี
34000 โทรศัพท์ 04-5475-051-3 โทรสาร 04-5475-162 เว็ปไซด์ www.khamyaiubon.go.th เฟสบุค/เพจ:
เทศบาลตําบลขามใหญ่
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
19. หมายเหตุ -
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