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คู่มือสําหรับประชาชน: การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สังกัด: องค์การบริหารส่วนตําบลคันธารราษฎร์ อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
1. ชื่อกระบวนงาน: การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา
พ.ศ. 2548
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21/07/2558 09:19
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลคันธารราษฎร์
อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
หมายเหตุ ()
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
- การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้า
ศึกษาในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 จะรับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 4 (กรณีจัดการศึกษาอนุบาล 3 ปี) หรือ
จะรับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 5 (กรณีจัดการศึกษาอนุบาล 2 ปี) ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกคน โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการหาก กรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนไม่เต็มตาม
จํานวนที่กําหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพิจารณารับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ แต่หากกรณีที่มี
เด็กมาสมัค รเรีย นเกิ นกว่าจํ านวนที่กํา หนด ให้ใช้วิธีการจั บฉลากหรื อการวั ดความสามารถด้ านวิชาการได้
ตามความเหมาะสมทั้งนี้ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะประกาศกําหนด
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- องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่ อเด็กที่ มีอายุ ถึงเกณฑ์การศึกษาก่ อนประถมศึกษาและ
ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ปิดไว้ ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสถานศึกษา พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองของเด็กทราบภายในเดือนพฤษภาคมก่อนปีการศึกษา
ที่เด็กจะเข้าเรียน 1 ปี
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาแจ้งประชาสัมพันธ์รายละเอียดหลักเกณฑ์การรับสมัคร
นักเรียนให้ผู้ปกครองทราบระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายนของปีการศึกษาที่เด็กจะเข้าเรียน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ประเภท
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนงาน / หน่วยงานที่
ที่
ขั้นตอน
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบ ผู้ปกครองยื่นเอกสาร
1 วัน
ส่วนการศึกษา ศาสนา
เอกสาร
หลักฐานการสมัครเพื่อส่ง
และวัฒนธรรม
เด็ก
เข้าเรียนในสถานศึกษาตาม
วันเวลาและสถานที่ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศกําหนด
ส่วนการศึกษา ศาสนา
2) การพิจารณา การพิจารณารับเด็กเข้าเรียน 7 วัน
และวัฒนธรรม
ระยะเวลาดําเนินการรวม 8 วัน

หมายเหตุ

14. งานบริการนี้ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร หมายเหตุ
ผู้ออกเอกสาร
1) สูติบัตรนักเรียน 1
1
ฉบับ
(บิดามารดา
ผู้สมัคร
หรือ
ผู้ปกครอง
ของนักเรียน
ลงนาม
รับรอง
สําเนา
ถูกต้อง)
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผูอ้ อกเอกสาร
2) ทะเบียนบ้าน
1
1
ฉบับ
ของนักเรียน
บิดามารดาหรือ
ผู้ปกครอง
ที่

3) ใบเปลี่ยนชื่อ
(กรณีมีการ
เปลี่ยนชื่อ)
4) รูปถ่ายของ
นักเรียนผู้สมัคร
ขนาดตามที่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือ
สถานศึกษา
กําหนด
5) กรณีไม่มีสูติ
บัตร

1

1

ฉบับ

3

0

ฉบับ

0

0

ฉบับ

หมายเหตุ
(บิดามารดา
หรือผู้ปกครอง
ของนักเรียน
ลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้อง)

(กรณีไม่มสี ูติ
บัตรให้ใช้
เอกสาร
ดังต่อไปนี้แทน
(1) หนังสือ
รับรองการเกิด
หรือหลักฐาน
ที่ทางราชการ
ออกให้ใน
ลักษณะ
เดียวกัน
(2) หากไม่มี
เอกสารตาม
(1) ให้บิดา
มารดาหรือ
ผู้ปกครองทํา
บันทึกแจ้ง
ประวัติบุคคล
ตาม
แบบฟอร์มที่
ทางองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น
กําหนด)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

หมายเหตุ

16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรมองค์การบริหารส่วนตําบลคันธารราษฎร์
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4378 9424
หมายเหตุ( เลขที่ 61 หมู่ที่ 7 ต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
/ สายด่วน โทร. 0 4378 9424 / www.kanthararat.go.th)
2) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
องค์การบริหารส่วนตําบลคันธารราษฎร์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคันธารราษฎร์
องค์การบริหารส่วนตําบลคันธารราษฎร์

