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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรรับนักเรียนเข้ ำเรียนระดับก่อนประถมศึกษำในสถำนศึกษำสั งกัดองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริ หารส่ วนตาบลบือมัง
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน : การรับนักเรี ยนเข้าเรี ยนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน : องค์การบริ หารส่ วนตาบลบือมัง
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : รับแจ้ง
5. กฎหมำยทีใ่ ห้ อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กี่ยวข้ อง :
1) พ.ร.บ.การศึกษาแห่ งชาติพ.ศ. 2542
2)

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่ าด้ วยหลักฐานในการรั บนักเรี ยนนักศึกษาเข้ าเรี ยนในสถานศึกษาพ.ศ. 2548

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ทีใ่ ห้ บริกำร: ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุ ด 0
จำนวนคำขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
10. ชื่ ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การรับนักเรี ยนเข้าเรี ยนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น 27/05/2558 09:19
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ ที่ทาการองค์การบริ หารส่ วนตาบลบือมัง ตาบลบือมัง อาเภอรามันจังหวัดยะลา
โทรศัพท์ 073-299985
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
- การรับนักเรี ยนเข้าเรี ยนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเพื่อเข้าศึกษาใน
ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปี ที่ 1 จะรับเด็กที่มีอายุยา่ งเข้าปี ที่ 4 (กรณี จดั การศึกษาอนุบาล 3 ปี ) หรื อจะรับเด็กที่มีอายุยา่ งเข้าปี
ที่ 5 (กรณี จดั การศึกษาอนุบาล 2 ปี ) ที่อยูใ่ นเขตพื้นที่บริ การขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นทุกคนโดยไม่มีการสอบวัด
ความสามารถทางวิชาการหากกรณี ที่มีเด็กมาสมัครเรี ยนไม่เต็มตามจานวนที่กาหนดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นสามารถ
พิจารณารับเด็กนอกเขตพื้นที่บริ การได้แต่หากกรณี ที่มีเด็กมาสมัครเรี ยนเกินกว่าจานวนที่กาหนดให้ใช้วธิ ี การจับฉลาก
หรื อการวัดความสามารถด้านวิชาการได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ตามที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจะประกาศกาหนด
- องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาก่อนประถมศึกษาและประกาศรายละเอียด
เกี่ยวกับการส่ งเด็กเข้าเรี ยนในสถานศึกษาปิ ดไว้ณสานักงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและสถานศึกษาพร้อมทั้งมี
หนังสื อแจ้งให้ผปู ้ กครองของเด็กทราบภายในเดือนพฤษภาคมก่อนปี การศึกษาที่เด็กจะเข้าเรี ยน 1 ปี
- องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและสถานศึกษาแจ้งประชาสัมพันธ์รายละเอียดหลักเกณฑ์การรับสมัครนักเรี ยนให้
ผูป้ กครองทราบระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายนของปี การศึกษาที่เด็กจะเข้าเรี ยน

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ผูป้ กครองยืน่ เอกสาร
หลักฐานการสมัครเพื่อส่ ง
เด็ก
เข้าเรี ยนในสถานศึกษาตาม
วันเวลาและสถานที่ที่
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ประกาศกาหนด

1 วัน

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
กรมส่ งเสริ มการ (1. ระยะเวลา : 1
ปกครองท้องถิ่น วันสถานที่รับ
สมัครตามแต่ละ
สถานศึกษา
ประกาศกาหนด
(ระบุระยะเวลาที่
ให้บริ การจริ ง)
2. หน่วยงาน
ผูร้ ับผิดชอบคือ
องค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัด
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ที่

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร

ประเภทขั้นตอน

การพิจารณา

การพิจารณารับเด็กเข้าเรี ยน

2)

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

7 วัน

หมำยเหตุ

.....(ระบุชื่อ)
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ)
องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบล
.....(ระบุชื่อ)
เมืองพัทยา)
กรมส่ งเสริ มการ (1. ระยะเวลา :
ปกครองท้องถิ่น ภายใน 7 วันนับ
จากวันปิ ดรับ
สมัคร (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้บริ การจริ ง)
2. หน่วยงาน
ผูร้ ับผิดชอบคือ
องค์การบริ หาร
ส่ วนจังหวัด
.....(ระบชื่อ)
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ)
องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบล
.....(ระบุชื่อ)
เมืองพัทยา)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 8 วัน
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน่ คำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
สูตบิ ตั รนักเรี ยน
1
ผู้สมัคร
1)

2)

3)

4)

5)

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

ทะเบียนบ้ านของ
นักเรี ยนบิดา
มารดาหรื อ
ผู้ปกครอง

-

1

1

ฉบับ

ใบเปลี่ยนชื่อ
(กรณีมีการ
เปลี่ยนชื่อ)
รูปถ่ายของ
นักเรี ยนผู้สมัคร
ขนาดตามที่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นหรื อ
สถานศึกษา
กาหนด
กรณีไม่มีสตู บิ ตั ร

-

1

1

ฉบับ

(บิดามารดาหรื อ
ผู้ปกครองของ
นักเรี ยนลงนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)
(บิดามารดาหรื อ
ผู้ปกครองของ
นักเรี ยนลงนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)
-

-

3

0

ฉบับ

-

-

0

0

ฉบับ

(กรณีไม่มีสตู บิ ตั ร
ให้ ใช้ เอกสาร
ดังต่อไปนี ้แทน
(1) หนังสือรับรอง
การเกิดหรื อ
หลักฐานที่ทาง
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ที่

รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ราชการออกให้ ใน
ลักษณะเดียวกัน
(2) หากไม่มี
เอกสารตาม (1)
ให้ บดิ ามารดาหรื อ
ผู้ปกครองทา
บันทึกแจ้ งประวัติ
บุคคลตาม
แบบฟอร์ มที่ทาง
องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น
กาหนด
)

15.2) เอกสำรอืน่ ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ที่
ยืน่ เพิม่ เติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
ไม่ พบเอกสารอื่ น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

16. ค่ ำธรรมเนียม
ไม่ มีข้อมูลค่ าธรรมเนียม
17. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
องค์การบริ หารส่ วนตาบลบือมัง ตาบลบือมัง อาเภอรามัน จังหวัดยะลา
โทรศัพท์ 073-299985
เว็บไซต์ : www.buemang.go.th

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ
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18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่ มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
วันทีพ่ มิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

21/07/2558
เผยแพร่ คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
น.ส.โนรี นา กามา
นายอาหะมะ ลามอสี เตาะ
น.ส.สุ จรรยา เพชรรัตน์

