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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรรับนักเรยีนเข้ำเรยีนระดับก่อนประถมศึกษำในสถำนศึกษำสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ: องค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชยีงใหม่ 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงำน: การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศกึษาสังกัดองค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชยีงใหม่ 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร: รับแจ้ง  

5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ.การศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 

2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศกึษา พ.ศ. 

2548 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บรกิำร: ท้องถิ่น  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ -  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  0 วัน  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศกึษาในสถานศกึษาสังกัดองค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานที่ให้บรกิาร องค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ (องค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม่) 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

              1. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ

เข้าศึกษาในระดับช้ันอนุบาลศึกษาปีที่ 1 จะรับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 4 (กรณีจัดการศึกษาอนุบาล 3 ปี) หรือจะรับ

เด็กที่มอีายุย่างเข้าปีที่ 5 (กรณีจัดการศึกษาอนุบาล 2 ปี) ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก

คน โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ หากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนไม่เต็มตามจ านวนที่ก าหนด 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพิจารณารับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ แต่หากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนเกิน

กว่าจ านวนที่ก าหนด ให้ใชว้ิธีการจับฉลากหรือการวัดความสามารถด้านวิชาการได้ตามความเหมาะสม ทั้งนีต้ามที่ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะประกาศก าหนด 

   2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑก์ารศกึษาก่อนประถมศึกษา และ

ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศกึษา ปิดไว้ ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

สถานศกึษา พร้อมทั้งมีหนังสือแจง้ให้ผูป้กครองของเด็กทราบ ภายในเดือนพฤษภาคมก่อนปีการศกึษาที่เด็กจะเข้า

เรียน 1 ปี 

   3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศกึษาแจง้ประชาสัมพันธ์รายละเอียดหลักเกณฑก์ารรับสมัคร

นักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ของปีการศกึษาที่เด็กจะเข้าเรียน 
 

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ผูป้กครองยื่นเอกสาร

หลักฐานการสมัครเพื่อส่ง

เด็กเข้าเรียนในสถานศกึษา 

ตามวัน เวลา และสถานที่

ที่องค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่นประกาศก าหนด 

 

 

1 วัน องค์การบริหาร

ส่วนต าบลข่วง

เปา อ าเภอ

จอมทอง 

จังหวัดเชยีงใหม่ 

(1. ระยะเวลา : 1 

วัน สถานที่รับ

สมัครตามแตล่ะ

สถานศกึษา

ประกาศก าหนด 

(ระบุระยะเวลาที่

ให้บริการจริง) 

2. หนว่ยงาน

ผูร้ับผิดชอบ คอื 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบลข่วงเปา 

อ.จอมทอง  

จ.เชยีงใหม่) 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

2) 

การพิจารณา 

 

การพิจารณารับเด็กเข้า

เรียน 

 

7 วัน องค์การบริหาร

ส่วนต าบลข่วง

เปา อ าเภอ

จอมทอง 

จังหวัดเชยีงใหม่ 

(1. ระยะเวลา : 

ภายใน 7 วัน นับ

จากวันปิดรับ

สมัคร (ระบุ

ระยะเวลาที่

ให้บริการจริง) 

2. หนว่ยงาน

ผูร้ับผิดชอบ คอื 

องค์การบริหาร

ส่วนต าบล 

ข่วงเปา) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   8 วัน 
 

14. งำนบรกิำรน้ี ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 
 

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) 

สูติบัตรนักเรียนผู้สมัคร - 1 1 ฉบับ (บิดา มารดา หรอื

ผูป้กครองของนักเรียน

ลงนามรับรองส าเนา

ถูกต้อง) 

2) 

ทะเบียนบ้านของนักเรียน 

บิดา มารดา หรอื

ผูป้กครอง 

- 1 1 ฉบับ (บิดา มารดา หรอื

ผูป้กครองของนักเรียน

ลงนามรับรองส าเนา

ถูกต้อง) 
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ที่ รำยกำรเอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

3) 
ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีมีการ

เปลี่ยนชื่อ) 

- 1 1 ฉบับ - 

4) 

รูปถ่ายของนักเรียน

ผูส้มัคร ขนาดตามที่

องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นหรอืสถานศกึษา

ก าหนด 

- 3 0 ฉบับ - 

5) 

กรณีไม่มสีูติบัตร - 0 0 ฉบับ (กรณีไม่มสีูติบัตร ให้

ใช้เอกสารดังต่อไปนี้

แทน 

(1) หนังสือรับรองการ

เกิด หรอืหลักฐานที่

ทางราชการออกใหใ้น

ลักษณะเดียวกัน 

(2) หากไม่มีเอกสาร

ตาม (1) ให้บิดา 

มารดา หรือผูป้กครอง

ท าบันทึกแจ้งประวัติ

บุคคลตามแบบฟอร์ม

ที่ทางองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นก าหนด) 
 

15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
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16. ค่ำธรรมเนียม 

ไม่มขี้อมูลคา่ธรรมเนียม 

 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ขา้งต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา 

หมายเหตุ (053-826839) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มแีบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก 

 

19. หมำยเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ 02/08/2558 

สถำนะ รออนุมัตขิั้นที่ 2 โดยส านักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท ำโดย องค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา 

อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ่

สถ.มท. 

อนุมัติโดย  

เผยแพร่โดย  

 

 

 
 


