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คู่มือสําหรับประชาชน: การรั บเด็กเล็กเข้ าเรียนระดับก่ อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์ กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สํานักงานปลัด งานระดับกอนวัยเรี ยนและประถมศึกษา องค์การบริ หารส่วนตําบลนาทราย
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
ชื่อกระบวนงาน:การรับเด็กเล็กเข้ าเรี ยนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้ องถิ่น
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ ง
กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1.พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
2.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรี ยนนักศึกษาเข้าเรี ยนในสถานศึกษาพ.ศ. 2548
3. มาตรฐานการดําเนิ นงานศูนย์ พฒ
ั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การรับนักเรี ยนเข้ าเรี ยนระดับก่อนประถมศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น 27/05/2558 09:19
11. ช่ องทางการให้ บริการ
สถานที่ให้ บริ การ ที ่ทําการองค์ การบริ หารส่วนตํ าบลนาทราย (สํ านักงานปลัด งานระดับก่อนวัยเรี ยนและ
ประถมศึกษา) หมู่ที่ 1 ตําบลนาทราย อําเภอเมื องนครศรี ธรรราช จังหวัดนครศรี ธรรมราช 80280/ติ ดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่ ว ยงาน
และศู น ย์ พ ฒ
ั นาเด็ ก เล็ ก ตํ า บลนาทราย หมู่ ที่ 2 ตํ า บลนาทราย อํ า เภอเมื อ ง
นครศรี ธรรมราช จังหวัดนครศรี ธรรมราช/ติ ดต่อด้วยตนเอง
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ
(1) เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
(มีพกั เทีย่ ง) ทีส่ ํานักงานองค์การบริ หารส่วนตําบลนาทราย

1.
2.
3.
4.
5.
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(2) เปิ ดให้บริ การ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา 07:30 - 16:30 น.
(มี พกั เที ่ยง) ที ่ศูนย์ พฒ
ั นาเด็ กเล็ กตํ าบลนาทราย หมู่ ที่ 2 ตํ าบลนาทราย อํ าเภอเมื องนครศรี ธรรมราช
จังหวัดนครศรี ธรรมรา
หมายเหตุ –
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
การรับเด็กเล็กเข้ าเรี ยนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นเพื่อเข้ าศึกษาใน
ระดับชันเด็
้ กเล็กศึกษาปี ที่ 1 จะรับเด็กที่มีอายุระหว่าง 2 ขวบครึ่ง ถึง 5 ขวบ ที่อยู่ในเขตพื ้นที่บริ การขององค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นทุกคนโดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นตรวจสอบรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์ การศึกษาก่อนประถมศึกษาและประกาศ
รายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้ าเรี ยนในสถานศึกษาปิ ดไว้ ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นและสถานศึกษา
พร้ อมทัง้ มีหนังสือแจ้ งให้ ผ้ ูปกครองของเด็กทราบภายในเดือนพฤษภาคมก่อนปี การศึกษาที่เด็กจะเข้ าเรี ยน 1 ปี
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นและสถานศึกษาแจ้ งประชาสัมพันธ์รายละเอียดหลักเกณฑ์การรับสมัครนักเรี ยน
ให้ ผ้ ปู กครองทราบระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายนของปี การศึกษาที่เด็กจะเข้ าเรี ยน
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ผู้ปกครองยื่นเอกสาร
หลักฐานการสมัครเพื่อส่ง
เด็ก เข้ าเรี ยนในสถานศึกษา
ตามวันเวลาและสถานที่ที่
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ประกาศกําหนด

1 วัน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

หมายเหตุ

(1. ระยะเวลา : 1
วันสถานที่รับ
สมัครตามแต่ละ
สถานศึกษา
ประกาศกําหนด
(ระบุระยะเวลาที่
ให้ บริการจริง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบล
นาทราย
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ที่
2)

ประเภทขัน้ ตอน
การพิจารณา

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ
การพิจารณารับเด็กเข้ า
เรี ยน

ระยะเวลา
ให้ บริการ
7 วัน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานปลัด

หมายเหตุ

(1. ระยะเวลา :
ภายใน 7 วันนับ
จากวันปิ ดรับ
สมัคร (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้ บริการจริง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
องค์การบริหาร
ส่วนส่วนตําบลนา
ทราย

ระยะเวลาดําเนินการรวม 8 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
รายการเอกสาร
ที่
หมายเหตุ
เอกสาร
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สําเนา
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1) สูตบิ ตั รนักเรี ยน
1
1
ฉบับ (บิดามารดาหรื อ
ผู้สมัคร
ผู้ปกครองของ
นักเรี ยนลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
2) ทะเบียนบ้ านของ
1
1
ฉบับ (บิดามารดาหรื อ
ผู้ปกครองของ
เด็กเล็ก/บิดา
นักเรี ยนลงนาม
มารดาหรื อ
รับรองสําเนา
ผู้ปกครอง
ถูกต้ อง)
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ที่
3)

4)

5)

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

-

-

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ใบเปลี่ยนชื่อ
(กรณีมีการ
เปลี่ยนชื่อ)
รูปถ่ายของ
นักเรี ยนผู้สมัคร
ขนาดตามที่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นหรื อ
สถานศึกษา
กําหนด
กรณีไม่มีสตู บิ ตั ร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

3

0

ฉบับ

-

0

0

ฉบับ

(กรณีไม่มีสตู บิ ตั ร
ให้ ใช้ เอกสาร
ดังต่อไปนี ้แทน
(1) หนังสือรับรอง
การเกิดหรื อ
หลักฐานที่ทาง
ราชการออกให้ ใน
ลักษณะเดียวกัน
(2) หากไม่มี
เอกสารตาม (1)
ให้ บดิ ามารดาหรื อ
ผู้ปกครองทํา
บันทึกแจ้ งประวัติ
บุคคลตาม
แบบฟอร์ มที่ทาง
องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น
กําหนด)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติ ม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีขอ้ มูลค่าธรรมเนียม
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
ช่ องทางการร้ องเรี ยน ทีท่ ําการองค์การบริ หารส่วนตําบลนาทราย (สํานักงานปลัด งานระดับก่อนวัยเรี ยนและ
ประถมศึกษา) หมู่ที่ 1 ตําบลนาทราย อําเภอเมืองนครศรี ธรรมราช จังหวัดนครศรี ธรรมราช 80280
หมายเหตุ
1. ทางอิ นเทอร์ เน็ต (http://www.nasai.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ : 0 7576 4101 ต่อ 2
3. ทางไปรษณี ย์ ทีท่ ําการองค์การบริ หารส่วนตําบลนาทราย (กองช่าง) หมู่ที่ 1 ตําบลนาทราย อําเภอเมื อง
นครศรี ธรรมราช จังหวัดนครศรี ธรรมราช 80280
4. ศูนย์รบั เรื ่องราวร้องทุกข์ ขององค์การบริ หารส่วนตําบลนาทราย (โทร. 0 75764 1011 ต่อ 2)
5. ร้องเรี ยนด้วยตนเอง
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ ม และตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ ม ได้ ที่ www.nasai.go.th หัวข้ อ ข้ อมูลสําหรับ
ประชาชน
19. หมายเหตุวันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

16/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
ศิริวฒ
ั น์ทองอ่อน
ยิษฐาแว่วศรี
ANUSORN JIRAPITAK
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