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คู่มือส าหรับประชาชน: การรับนักเรยีนเข้าเรยีนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศกึษาสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบรหิารสว่นต าบลเกษมทรัพย์ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การรับนักเรียนเข้าเรยีนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบรหิารสว่นต าบลเกษมทรัพย์ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง  

5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรอืที่เกีย่วข้อง: 

1) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 

2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรยีนในสถานศึกษาพ.ศ. 

2548 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บรกิาร: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0วัน 

9. ข้อมูลสถิติ 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สดุ 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มอืประชาชน] การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับกอ่นประถมศึกษาใน

สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27/05/2558 09:19  

11. ช่องทางการให้บรกิาร  

1) สถานที่ให้บรกิาร องค์การบรหิารสว่นต าบลเกษมทรัพย์/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บริการวันจันทรถ์ึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้าม)ี ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
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- การรับนักเรียนเข้าเรยีนระดับกอ่นประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเข้าศึกษา

ในระดับช้ันอนุบาลศึกษาปีที่ 1 จะรับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 4 (กรณีจัดการศึกษาอนุบาล 3 ป)ี หรือจะรับเด็กที่มี

อายุย่างเข้าปีที่ 5 (กรณีจัดการศึกษาอนุบาล 2 ปี) ที่อยู่ในเขตพืน้ที่บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน

โดยไมม่ีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการหากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนไมเ่ต็มตามจ านวนที่ก าหนดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพิจารณารับเด็กนอกเขตพ้ืนที่บรกิารไดแ้ตห่ากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนเกินกว่า

จ านวนที่ก าหนดให้ใช้วิธกีารจับฉลากหรอืการวัดความสามารถด้านวิชาการได้ตามความเหมาะสมทั้งน้ีตามที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจะประกาศก าหนด 

-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายช่ือเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาก่อนประถมศึกษาและประกาศ

รายละเอียดเกี่ยวกับการสง่เด็กเข้าเรยีนในสถานศึกษาปิดไว้ณส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

สถานศึกษาพร้อมทั้งมหีนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองของเด็กทราบภายในเดอืนพฤษภาคมก่อนปีการศึกษาที่เด็กจะเข้า

เรียน1ปี 

-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาแจ้งประชาสัมพันธ์รายละเอียดหลักเกณฑ์การรับสมัครนักเรยีนให้

ผู้ปกครองทราบระหว่างเดอืนกุมภาพันธ์-เมษายนของปีการศึกษาที่เด็กจะเข้าเรยีน 
 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บรกิาร 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ปกครองยื่นเอกสาร

หลักฐานการสมัครเพ่ือสง่

เด็ก 

เข้าเรยีนในสถานศึกษา

ตามวันเวลาและสถานที่ที่

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นประกาศก าหนด 

 
 

1 วัน กรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 

1 วันสถานที่รับ

สมัครตามแต่ละ

สถานศึกษา

ประกาศก าหนด 

(ระบุระยะเวลาที่

ให้บรกิารจริง) 

2. หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบคือ

องค์การบรหิาร

สว่นต าบลเกษม

ทรัพย์ 

2) 
การพิจารณา 
 

การพิจารณารับเด็กเข้า

เรียน 

7 วัน กรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถิ่น 

(1. ระยะเวลา : 

ภายใน 7 วันนับ
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บรกิาร 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

 จากวันปิดรับ

สมัคร (ระบุ

ระยะเวลาที่

ให้บรกิารจริง) 

2. หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบคือ

องค์การบรหิาร

สว่นต าบลเกษม

ทรัพย์ 

ระยะเวลาด าเนนิการรวม 8 วัน 

 

14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแลว้  

ยังไมผ่่านการด าเนินการลดขั้นตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 

สูติบัตรนักเรียน

ผู้สมัคร 

- 1 1 ฉบับ (บิดามารดาหรือ

ผู้ปกครองของ

นักเรยีนลงนาม

รับรองส าเนา

ถูกต้อง) 

2) 

ทะเบียนบ้านของ

นักเรยีนบิดา

มารดาหรือ

ผู้ปกครอง 

- 1 1 ฉบับ (บิดามารดาหรือ

ผู้ปกครองของ

นักเรยีนลงนาม

รับรองส าเนา

ถูกต้อง) 
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ที ่
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

3) 

ใบเปลี่ยนช่ือ 

(กรณีมีการ

เปลี่ยนช่ือ) 

- 1 1 ฉบับ - 

4) 

รูปถ่ายของ

นักเรยีนผู้สมัคร

ขนาดตามที่

องค์กรปกครอง

สว่นท้องถิ่นหรือ

สถานศึกษา

ก าหนด 

- 3 0 ฉบับ - 

5) 

กรณีไม่มสีูติบัตร - 0 0 ฉบับ (กรณีไม่มสีูติบัตร

ให้ใช้เอกสาร

ดังต่อไปนีแ้ทน 

(1) หนังสือ

รับรองการเกิด

หรือหลักฐานที่

ทางราชการออก

ให้ในลักษณะ

เดยีวกัน 

(2) หากไม่มี

เอกสารตาม (1) 

ให้บิดามารดา

หรือผู้ปกครองท า

บันทึกแจ้งประวัติ

บุคคลตาม

แบบฟอร์มที่ทาง

องค์กรปกครอง

สว่นท้องถิ่น

ก าหนด 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รายการ

เอกสารย่ืน
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ไมพ่บเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเตมิ 

 

16. ค่าธรรมเนยีม 

ไมม่ีขอ้มูลค่าธรรมเนียม 

 

17. ช่องทางการร้องเรยีน 

1) ช่องทางการร้องเรยีน ร้องเรียนผ่านองค์การบรหิารสว่นต าบลเกษมทรัพย์ 

หมายเหต ุ

1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.kasemsub.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ 095-5102260 

3. ทางไปรษณีย์ 35 หมู่ที่ 1 อบต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสมีา  

4. ร้องเรียนดว้ยตนเอง 

5. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ต้ังอยูท่ี่หน้าที่ท าการองค์การบรหิารสว่นต าบลเกษมทรัพย์) 

2) ช่องทางการร้องเรยีนศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหต(ุ เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / 

ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติกทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไมม่ีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก 

 

19. หมายเหต ุ


