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คู่มือสาํหรับประชาชน: การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถนิ
หนว่ยงานทีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลอโุมงค์อําเภอเมืองลําพนูจงัหวดัลําพนู
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

1. ชือกระบวนงาน:การรับนกัเรียนเข้าเรียนระดบัก่อนประถมศกึษาในสถานศกึษาสงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถิน
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลอโุมงค์อําเภอเมืองลําพนูจงัหวดัลําพนู
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายทีให้อาํนาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง:

1) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยหลกัฐานในการรับนกัเรียนนกัศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษาพ.ศ. 2548

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัวไป
7. พืนทีให้บริการ: ท้องถิน
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกาํหนดระยะเวลา -

ระยะเวลาทีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนั
9. ข้อมูลสถติิ

จาํนวนเฉลียต่อเดือน0
จาํนวนคาํขอทีมากทีสุด 0
จาํนวนคาํขอทีน้อยทีสุด 0

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูมื่อประชาชน 02/08/2015 00:31การรับนกัเรียนเข้าเรียนระดบัก่อน
ประถมศกึษาในสถานศกึษาสงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถินเทศบาลตําบลอโุมงค์

11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีให้บริการ.ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอโุมงค์ /โรงเรียนเทศบาลอโุมงค์ 1 /กองการศึกษา

เทศบาลตําบลอโุมงค์ /ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทียง)
หมายเหตุ (สามารถสอบถามรายละเอียดไดที้ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลตําบลอโุมงค์ 053-541036 หรือ
โรงเรียนเทศบาลอโุมงค์ 1 053-541407 หรือกองการศึกษาเทศบาลตําบลอโุมงค์ 053-983234 ต่อ 114)
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต
- การรับนกัเรียนเข้าเรียนระดบัก่อนประถมศกึษาในสถานศกึษาสงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถินเพือเข้าศกึษาใน

ระดบัชั นอนบุาลศกึษาปีที1 จะรับเดก็ทีมีอายยุา่งเข้าปีที 4 (กรณีจดัการศกึษาอนบุาล 3 ปี) หรือจะรับเดก็ทีมีอายยุ่าง
เข้าปีที 5 (กรณีจดัการศกึษาอนบุาล 2 ปี) ทีอยูใ่นเขตพื นทีบริการขององค์กรปกครองสว่นท้องถินทกุคนโดยไมมี่การสอบ
วดัความสามารถทางวิชาการหากกรณีทีมีเดก็มาสมคัรเรียนไมเ่ตม็ตามจํานวนทีกําหนดองค์กรปกครองสว่นท้องถิน
สามารถพิจารณารับเด็กนอกเขตพื นทีบริการได้แตห่ากกรณีทีมีเดก็มาสมคัรเรียนเกินกวา่จํานวนทีกําหนดให้ใช้วิธีการจบั
ฉลากหรือการวดัความสามารถด้านวิชาการได้ตามความเหมาะสมทั งนี ตามทีองค์กรปกครองสว่นท้องถินจะประกาศ
กําหนด

- องค์กรปกครองสว่นท้องถินตรวจสอบรายชือเดก็ทีมีอายถึุงเกณฑ์การศกึษาก่อนประถมศกึษาและประกาศ
รายละเอียดเกียวกบัการสง่เดก็เข้าเรียนในสถานศกึษาปิดไว้ณสํานกังานองค์กรปกครองสว่นท้องถินและสถานศกึษา
พร้อมทั งมีหนงัสือแจ้งให้ผู้ปกครองของเด็กทราบภายในเดือนพฤษภาคมก่อนปีการศกึษาทีเดก็จะเข้าเรียน1 ปี

- องค์กรปกครองสว่นท้องถินและสถานศกึษาแจ้งประชาสมัพนัธ์รายละเอียดหลกัเกณฑ์การรับสมคัรนกัเรียนให้
ผู้ปกครองทราบระหว่างเดือนกมุภาพนัธ์ - เมษายนของปีการศกึษาทีเด็กจะเข้าเรียน

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ

ที ประเภทขันตอน
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ
ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร ผู้ปกครองยืนเอกสาร
หลกัฐานการสมคัรเพือสง่
เดก็เข้าเรียนในสถานศกึษา
ตามวนัเวลาและสถานทีที
องค์กรปกครองสว่นท้องถิน
ประกาศกําหนด

1 วนั กองการศกึษา
เทศบาลตําบล
อโุมงค์

(1.สถานทีรับ
สมคัรศนูย์พฒันา
เดก็เล็กเทศบาล
ตําบลอโุมงค์กอง
การศกึษาเทศบาล
ตําบลอโุมงค์ )

2)

การพิจารณา การพิจารณารับเด็กเข้า
เรียน

7 วนั กองการศกึษา
เทศบาลตําบล
อโุมงค์

(1. ระยะเวลา :
ภายใน 7 วนันบั
จากวนัปิดรับ
สมคัร (ในเดือน
เมษายนของทกุปี
หรือกรณีอืนๆตาม
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ที ประเภทขันตอน รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กําหนด)
2. หนว่ยงาน
ผู้ รับผิดชอบคือ
เทศบาลตําบล
อโุมงค์)

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 8 วนั

14. งานบริการนีผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั นตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วย
นับ

เอกสาร
หมายเหตุ

1)

สตูบิตัรนกัเรียนผู้สมคัร - 1 1 ฉบบั (บดิามารดาหรือ
ผู้ปกครองของ
นกัเรียนลงนาม
รับรองสําเนา
ถกูต้อง)

2)

ทะเบียนบ้านของนกัเรียน
บดิามารดาหรือผู้ปกครอง

- 1 1 ฉบบั (บดิามารดาหรือ
ผู้ปกครองของ
นกัเรียนลงนาม
รับรองสําเนา
ถกูต้อง)

3)
ใบเปลียนชือ (กรณีมีการ
เปลียนชือ)

- 1 1 ฉบบั -
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ที รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วย
นับ

เอกสาร
หมายเหตุ

4)

รูปถ่ายของนกัเรียน
ผู้สมคัรขนาดตามที
องค์กรปกครองสว่น
ท้องถินหรือสถานศกึษา
กําหนด

- 3 0 ฉบบั -

5)

กรณีไมมี่สตูบิตัร - 0 0 ฉบบั (กรณีไมมี่สตูบิตัร
ให้ใช้เอกสาร
ดงัตอ่ไปนี แทน
(1) หนงัสือรับรอง
การเกิดหรือ
หลกัฐานทีทาง
ราชการออกให้ใน
ลกัษณะเดียวกนั
(2) หากไมมี่
เอกสารตาม (1) ให้
บดิามารดาหรือ
ผู้ปกครองทําบนัทกึ
แจ้งประวตัิบคุคล
ตามแบบฟอร์มที
ทางองค์กรปกครอง
สว่นท้องถินกําหนด

6) สมดุบนัทึกสขุภาพ - 1 1 ฉบบั -
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15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ

ที รายการเอกสาร
ยืนเพมิเตมิ

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ไม่พบเอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิมเติม

16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนถ้าการบริการไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงทีระบไุว้ข้างต้นสามารถตดิตอ่เพือร้องเรียนได้ที

เทศบาลตําบลอโุมงค์ 234 ม.5 ต.อโุมงค์อ.เมืองจ.ลําพนู 51150 หมายเลขโทรศพัท์ 053-983234 หรือ
www.umongcity.go.th
หมายเหตุ-

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111
เลขที 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก

19. หมายเหตุ
-

วันทีพมิพ์ 21/08/2558
สถานะ รออนมุตัขิั นที1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer)
จัดทาํโดย เทศบาลตําบลอโุมงค์อําเภอเมือง

ลําพนูจงัหวดัลําพนูสถ.มท.
อนุมัตโิดย -
เผยแพร่โดย -


