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คู่มือสาํหรับประชาชน: การรับเดก็เล็กเข้าเรียนระดบัก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: สํานกังานปลดั งานระดบักอนวยัเรียนและประถมศกึษา องค์การบริหารสว่นตําบลนาทราย 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การรับเดก็เลก็เข้าเรียนระดบัก่อนประถมศกึษาในสถานศกึษาสงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สํานกัประสานและพฒันาการจดัการศกึษาท้องถ่ิน 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง  
5. กฎหมายที่ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

 1.พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 

 2.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยหลกัฐานในการรบันกัเรียนนกัศึกษาเขา้เรียนในสถานศึกษาพ.ศ. 2548 

3. มาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พฒันาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

6. ระดบัผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ที่ให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 0วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ

จาํนวนเฉล่ียต่อเดอืน0   

จาํนวนคาํขอที่มากที่สุด 0   

จาํนวนคาํขอที่น้อยที่สุด 0   

10. ช่ืออ้างองิของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การรับนกัเรียนเข้าเรียนระดบัก่อนประถมศกึษาใน

สถานศกึษาสงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 27/05/2558 09:19  
11. ช่องทางการให้บริการ  

สถานที่ให้บริการ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลนาทราย (สํานกังานปลดั งานระดบัก่อนวยัเรียนและ

ประถมศึกษา) หมู่ที ่1 ตําบลนาทราย อําเภอเมืองนครศรีธรรราช จงัหวดันครศรีธรรมราช 80280/ติดต่อดว้ย

ตนเอง ณ หน่วยงาน และศูนย์พฒันาเด็กเล็กตําบลนาทราย หมู่ที่ 2 ตําบลนาทราย อําเภอเมือง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช/ติดต่อดว้ยตนเอง 

 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
(1)  เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  

(มีพกัเทีย่ง) ทีสํ่านกังานองค์การบริหารส่วนตําบลนาทราย  

 

168 
 



169/5 
 

(2) เปิดใหบ้ริการ วนัจนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 07:30 - 16:30 น.  

(มีพกัเที่ยง) ที่ศูนย์พฒันาเด็กเล็กตําบลนาทราย หมู่ที่ 2 ตําบลนาทราย อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  

จงัหวดันครศรีธรรมรา 

หมายเหตุ – 

 
12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
  การรับเดก็เลก็เข้าเรียนระดบัก่อนประถมศกึษาในสถานศกึษาสงักดัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเพ่ือเข้าศกึษาใน

ระดบัชัน้เดก็เลก็ศกึษาปีท่ี 1 จะรับเดก็ท่ีมีอายรุะหว่าง 2 ขวบคร่ึง ถึง 5 ขวบ  ท่ีอยู่ในเขตพืน้ท่ีบริการขององค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ินทกุคนโดยไมมี่การสอบวดัความสามารถทางวิชาการ 

  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตรวจสอบรายช่ือเด็กท่ีมีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาก่อนประถมศึกษาและประกาศ

รายละเอียดเก่ียวกบัการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศกึษาปิดไว้ ณ สํานกังานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและสถานศกึษา

พร้อมทัง้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองของเด็กทราบภายในเดือนพฤษภาคมก่อนปีการศึกษาท่ีเด็กจะเข้าเรียน 1 ปี 

   องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินและสถานศกึษาแจ้งประชาสมัพนัธ์รายละเอียดหลกัเกณฑ์การรับสมคัรนกัเรียน 

ให้ผู้ปกครองทราบระหวา่งเดือนกมุภาพนัธ์  -  เมษายนของปีการศกึษาท่ีเดก็จะเข้าเรียน 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

รายละเอียดของขัน้ตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร ผู้ปกครองย่ืนเอกสาร

หลกัฐานการสมคัรเพ่ือสง่

เดก็ เข้าเรียนในสถานศกึษา

ตามวนัเวลาและสถานท่ีท่ี

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

ประกาศกําหนด 

 
 

1 วนั สํานกังานปลดั (1. 
 

ระยะเวลา : 1 

วนัสถานท่ีรับ

สมคัรตามแตล่ะ

สถานศกึษา

ประกาศกําหนด 

(ระบรุะยะเวลาท่ี

ให้บริการจริง) 

2. หน่วยงาน

ผู้ รับผิดชอบคือ

องค์การบริหาร

สว่นตําบล 

นาทราย 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) การพิจารณา การพิจารณารับเดก็เข้า

เรียน 
 

7 วนั สํานกังานปลดั (1. 
 

ระยะเวลา : 

ภายใน 7 วนันบั

จากวนัปิดรับ

สมคัร (ระบุ

ระยะเวลาท่ี

ให้บริการจริง) 

2. หน่วยงาน

ผู้ รับผิดชอบคือ

องค์การบริหาร

สว่นสว่นตําบลนา

ทราย 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 8 วนั 
 

14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  
 ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

หน่วยนับ
เอกสาร  

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

รายการเอกสาร
ยืนยันตวัตน ที่ หมายเหตุ 

1) สตูบิตัรนกัเรียน

ผู้สมคัร 

- 1 1 ฉบบั (บดิามารดาหรือ

ผู้ปกครองของ

นกัเรียนลงนาม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 

2) ทะเบียนบ้านของ

เดก็เลก็/บดิา

มารดาหรือ

ผู้ปกครอง 

- 1 1 ฉบบั (บิดามารดาหรือ

ผู้ปกครองของ

นกัเรียนลงนาม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

 
3) ใบเปล่ียนช่ือ 

(กรณีมีการ

เปล่ียนช่ือ) 

- 1 1 ฉบบั - 

4) รูปถ่ายของ

นกัเรียนผู้สมคัร

ขนาดตามท่ี

องค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ินหรือ

สถานศกึษา

กําหนด 

- 3 0 ฉบบั - 

5) กรณีไมมี่สตูบิตัร - 0 0 ฉบบั (กรณีไมมี่สตูบิตัร

ให้ใช้เอกสาร

ดงัตอ่ไปนีแ้ทน 

(1) หนงัสือรับรอง

การเกิดหรือ

หลกัฐานท่ีทาง

ราชการออกให้ใน

ลกัษณะเดียวกนั 

(2) หากไมมี่

เอกสารตาม (1) 

ให้บดิามารดาหรือ

ผู้ปกครองทํา

บนัทกึแจ้งประวตัิ

บคุคลตาม

แบบฟอร์มท่ีทาง

องค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ิน

กําหนด) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ สําหรบัยืน่เพ่ิมเติม 
 

16. ค่าธรรมเนียม 

ไม่มีขอ้มูลค่าธรรมเนียม 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 

ช่องทางการร้องเรียน ทีทํ่าการองค์การบริหารส่วนตําบลนาทราย (สํานกังานปลดั งานระดบัก่อนวยัเรียนและ

ประถมศึกษา) หมู่ที ่1 ตําบลนาทราย อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช 80280 
หมายเหตุ 
1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.nasai.go.th) 

2. ทางโทรศพัท์ :  0 7576 4101 ต่อ 2 

3. ทางไปรษณีย์  ทีทํ่าการองค์การบริหารส่วนตําบลนาทราย (กองช่าง) หมู่ที ่1 ตําบลนาทราย อําเภอเมือง 

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช 80280 

4. ศูนย์รบัเร่ืองราวร้องทกุข์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลนาทราย (โทร. 0 75764 1011 ต่อ 2)  

5. ร้องเรียนดว้ยตนเอง 

  
18. ตวัอย่างแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก  
 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และตวัอยา่งการกรอกแบบฟอร์ม ได้ท่ี www.nasai.go.th หวัข้อ ข้อมลูสําหรับ

ประชาชน 
 

19. หมายเหตุ- 

วันที่พมิพ์ 16/07/2558 

สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 

จัดทาํโดย ศริิวฒัน์ทองออ่น 

อนุมัตโิดย ยิษฐาแวว่ศรี 

เผยแพร่โดย ANUSORN JIRAPITAK 
 

http://www.nasai.go.th/

