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คูมือสําหรับประชาชน: การรับนักเรียนเขาเรียนระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลบอภาค อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน : การรับนักเรียนเขาเรียนระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถ่ิน 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ : รับแจง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ : 
1) พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเขาเรียนในสถานศึกษาพ .ศ. 2548 

6. ระดับผลกระทบ : บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ : ทองถ่ิน  
8. กฎหมายขอบังคับ / ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา   -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0  วัน 
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน  0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด  0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด  0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [ สําเนาคูมือประชาชน ] การรับนักเรียนเขาเรียนระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษา

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 27/05/2558 09:19  
11. ชองทางการใหบริการ  
   1) สถานท่ีใหบริการ องคการบริหารสวนรตําบลบอภาค /ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ  - 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
  - การรับนักเรียนเขาเรียนระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือเขาศึกษาใน
ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปท่ี 1 จะรับเด็กท่ีมีอายุยางเขาปท่ี 4 (กรณีจัดการศึกษาอนุบาล 3 ป) หรือจะรับเด็กท่ีมีอายุยางเขาป
ท่ี 5 (กรณีจัดการศึกษาอนุบาล 2 ป) ท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีบริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกคนโดยไมมีการสอบวัด
ความสามารถทางวิชาการหากกรณีท่ีมีเด็กมาสมัครเรียนไมเต็มตามจํานวนท่ีกําหนดองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถ
พิจารณารับเด็กนอกเขตพ้ืนท่ีบริการไดแตหากกรณีท่ีมีเด็กมาสมัครเรียนเกินกวาจํานวนท่ีกําหนดใหใชวิธีการจับฉลากหรือ
การวัดความสามารถดานวิชาการไดตามความเหมาะสมท้ังนี้ตามท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะประกาศกําหนด  
         - องคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบรายชื่อเด็กท่ีมีอายุถึงเกณฑการศึกษากอนประถมศึกษาและประกาศ
รายละเอียดเก่ียวกับการสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษาปดไวณสํานักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินและสถานศึกษาพรอมท้ัง
มีหนังสือแจงใหผูปกครองของเด็กทราบภายในเดือนพฤษภาคมกอนปการศึกษาท่ีเด็กจะเขาเรียน 1 ป 
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        - องคกรปกครองสวนทองถ่ินและสถานศึกษาแจงประชาสัมพันธรายละเอียดหลักเกณฑการรับสมัครนักเรียนให
ผูปกครองทราบระหวางเดือนกุมภาพันธ - เมษายนของปการศึกษาท่ีเด็กจะเขาเรียน 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ผูปกครองยื่นเอกสารหลักฐาน
การสมัครเพ่ือสงเด็ก 
เขาเรียนในสถานศึกษาตามวัน
เวลาและสถานท่ีท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินประกาศ
กําหนด 
 
 

1 วัน กรมสงเสริม
การปกครอง

ทองถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 1 วัน
สถานท่ีรับสมัครตามแตละ
สถานศึกษาประกาศ
กําหนด (ระบุระยะเวลาท่ี
ใหบริการจริง) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ
คือ องคการบริหารสวน
ตําบลบอภาค 

2) การพิจารณา 
 

การพิจารณารับเด็กเขาเรียน 
 

7 วัน กรมสงเสริม
การปกครอง

ทองถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : ภายใน 7 
วันนับจากวันปดรับสมัคร 
(ระบุระยะเวลาท่ีใหบริการ
จริง) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ
คือองคการบริหารสวน
ตําบลบอภาค 

 
ระยะเวลาดําเนินการรวม 8 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หนวยงาน

ภาครัฐผูออก
เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) สูติบัตรนักเรียนผูสมัคร - 1 1 ฉบับ (บิดามารดาหรือ
ผูปกครองของนักเรียน
ลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง) 

2) ทะเบียนบานของนักเรยีนบิดา
มารดาหรือผูปกครอง 

- 1 1 ฉบับ (บิดามารดาหรือ
ผูปกครองของนักเรียน
ลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง) 

3) ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีมีการเปลี่ยน
ชื่อ) 

- 1 1 ฉบับ - 

4) รูปถายของนักเรียนผูสมัครขนาด
ตามท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
หรือสถานศึกษากําหนด 

- 3 0 ฉบับ - 

5) กรณีไมมีสูติบัตร - 0 0 ฉบับ (กรณีไมมีสูติบัตรใหใช
เอกสารดังตอไปนี้แทน 
(1) หนังสือรับรองการ
เกิดหรือหลักฐานท่ีทาง
ราชการออกใหใน
ลักษณะเดียวกัน 
(2) หากไมมีเอกสารตาม 
(1) ใหบิดามารดาหรือ
ผูปกครองทําบันทึกแจง
ประวัติบุคคลตาม
แบบฟอรมท่ีทางองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน
กําหนด) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 
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16. คาธรรมเนียม 

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 
17. ชองทางการรองเรียน 
 1) ชองทางการรองเรียน ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ีองคการ

บริหารสวนตําบลบอภาค หมายเลขโทรศัพท 0553906191 หมายเหตุ- 
  
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ีพิมพ 05/10/2561 
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 
จัดทําโดย ยุพา  ดวงจันทรดี 
อนุมัติโดย พีรากร  ราชเพียแกว 
เผยแพรโดย องคการบริหารสวนตําบลบอภาค 

 


