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คู่มือสำหรั บประชำชน : กำรรับนักเรียนเข้ ำเรียนระดับก่ อนประถมศึกษำในสถำนศึกษำสังกัดองค์ กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่น
หน่ วยงำนที่รับผิดชอบ : กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
อปท : องค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
1. ชื่อกระบวนงำน : การรับนักเรี ยนเข้ าเรี ยนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
2. หน่ วยงำนเจ้ ำ ของกระบวนงำน : กองการศึก ษาศาสนาและวัฒ นธรรม องค์ ก ารบริ ห ารส่ วนต าบลกุด แห่
อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : รับแจ้ ง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรี ยนนักศึกษาเข้าเรี ยนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
6. ระดับผลกระทบ : บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร : ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ อ อ้ ำงอิ งของคู่ มื อ ประชำชน ส าเนาคู่มื อ ประชาชน การรั บ นัก เรี ย นเข้ า เรี ย นระดับ ก่ อ นประถมศึก ษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กองค์ การบริ หารส่วนตาบลกุดแห่ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
โทร 042-315869
/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ่ทางราชการกาหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
- การรับนักเรี ยนเข้ าเรี ยนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกั ดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น เพื่ อเข้ าศึกษาใน
ระดับชันโดยมี
้
รายละเอียดดังนี ้
1. เตรี ยมอนุบาล 1 จะรับเด็กที่มีอายุ 2 – 3 ปี
2. อนุบาล 1
จะรับเด็กที่มีอายุ 3 – 4 ปี
3. อนุบาล 2
จะรับเด็กที่มีอายุ 4 - 5 ปี
4. อนุบาล 3
จะรับเด็กที่มีอายุ 5 – 6 ปี
ที่อยู่ในเขตพื ้นที่บริ การขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นทุกคน โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ หาก
กรณีที่มีเด็กมาสมัครเรี ยนไม่เต็มตามจานวนที่กาหนดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นสามารถพิจารณารับเด็กนอกเขตพื ้นที่
บริ การได้ แต่หากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรี ยนเกินกว่าจานวนที่กาหนดให้ ใช้ วิธีการจับฉลากหรื อการวัดความสามารถด้ าน
วิชาการได้ ตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจะประกาศกาหนด
- องค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ นตรวจสอบรายชื่ อเด็กที่ มี อายุถึงเกณฑ์ การศึกษาก่อนประถมศึกษา และประกาศ
รายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้ าเรี ยนในสถานศึกษา ปิ ดไว้ ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นและสถานศึกษา
พร้ อมทัง้ มี ห นัง สื อ แจ้ ง ให้ ผ้ ูป กครองของเด็ก ทราบ ภายในเดื อ นพฤษภาคมก่ อนปี การศึก ษาที่ เด็ กจะเข้ าเรี ย น 1 ปี
- องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นและสถานศึกษาแจ้ งประชาสัมพันธ์ รายละเอียดหลักเกณฑ์ การรับสมัครนั กเรี ยนให้
ผู้ปกครองทราบ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ของปี การศึกษาที่เด็กจะเข้ าเรี ยน
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ผู้ปกครองยื่นเอกสาร
หลักฐานการสมัครเพื่อส่ง
เด็กเข้ าเรี ยนในสถานศึกษา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่
องค์การบริหารส่วนตาบล
กุดแห่ ประกาศกาหนด

1 วัน

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลกุดแห่

หมำยเหตุ

(1. ระยะเวลา : 1
วัน สถานที่รับ
สมัครตามแต่ละ
สถานศึกษา
ประกาศกาหนด
(ระบุระยะเวลาที่
ให้ บริการจริง)
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การพิจารณา

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร
การพิจารณารับเด็กเข้ า
เรี ยน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร
7 วัน

2)

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม/ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลกุดแห่

หมำยเหตุ

(1. ระยะเวลา :
ภายใน 7 วัน นับ
จากวันปิ ดรับ
สมัคร (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้ บริการจริ ง)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 8 วัน
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
- ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
สูตบิ ตั รนักเรี ยน
1
ผู้สมัคร

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

(บิดา มารดา หรื อ
ผู้ปกครองของ
นักเรี ยนลงนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)
(บิดา มารดา หรื อ
ผู้ปกครองของ
นักเรี ยนลงนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)

1)

2)

3)

หมำยเหตุ

ทะเบียนบ้ านของ
นักเรี ยน บิดา
มารดา หรื อ
ผู้ปกครอง

-

1

1

ฉบับ

ใบเปลี่ยนชื่อ
(กรณีมีการ
เปลี่ยนชื่อ)

-

1

1

ฉบับ
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ที่

4)

5)

-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
3

-

0

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
รูปถ่ายของ
นักเรี ยนผู้สมัคร
ขนาดตามที่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นหรื อ
สถานศึกษา
กาหนด
กรณีไม่มีสตู บิ ตั ร

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

0

หมำยเหตุ
-

ฉบับ

(กรณีไม่มีสตู บิ ตั ร
ให้ ใช้ เอกสาร
ดังต่อไปนี ้แทน
(1) หนังสือรับรอง
การเกิด หรื อ
หลักฐานที่ทาง
ราชการออกให้ ใน
ลักษณะเดียวกัน
(2) หากไม่มี
เอกสารตาม (1)
ให้ บดิ า มารดา
หรื อผู้ปกครองทา
บันทึกแจ้ งประวัติ
บุคคลตาม
แบบฟอร์ มที่ทาง
องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น
กาหนด)
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ไม่พบเอกสารอื ่น ๆ สาหรับยื ่นเพิ่มเติ ม

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

16. ค่ ำธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ถ้ าการบริการไม่เป็ นไปตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ข้างต้ น สามารถติดต่อเพื่อร้ องเรี ยนได้ ที่
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
หมายเหตุ (โทร 042-315869
www.Kudhae.go.th)
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
มี แบบฟอร์ ม (ตามเอกสารแนบ)
ไม่มีตวั อย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
จัดทำโดย

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
องค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่
อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
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เลขประจาตัว......................

ใบสมัครเข้าเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิลาพัฒนาราม
สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลกุดแห่
ตาบลกุดแห่ อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
**************************************************

ติดรูปถ่าย
ขนาด ๑ นิ้ว

เขียนที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิลาพัฒนาราม
วันที่.................เดือน.........................................พ.ศ........................
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว).................................................................................. ......................อายุ......................ปี
มีความประสงค์ขอนาเด็ก ชื่อ(ด.ช./ด.ญ.)..........................................................................................ชื่อเล่น....................
เกี่ยวข้องโดยเป็น......................................ของข้าพเจ้า เข้ารับการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิลาพัฒนาราม
ระดับชั้น..........................................ปีการศึกษา...............................

โดยมีข้อมูลพื้นฐานดังนี้
ชื่อ(ด.ช./ด.ญ.)........................................................................................เกิดวันที่...............เดือน................................
พ.ศ......................เพศ................อายุ...............ปี...........เดือน เลขประจาตัวประชาชน............................................................
เชื้อชาติ......................สัญชาติ.........................ศาสนา.......................สถานที่เกิด(โรงพยาบาล).......... ......................................
ตาบล..............................อาเภอ...............................จังหวัด...........................................เด็กมี พี่น้องร่วมบิดา-มารดา..........คน
เด็กเป็นบุตรคนที่.................พี่ชาย..................คน พี่สาว..................คน น้องชาย.....................คน น้องสาว.......................คน
มี่พี่-น้องเข้าเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กวัดศิลาพัฒนาราม..................คน ปัจจุบันมีน้าหนัก.........................กิโลกรัม
ส่วนสูง.................เซนติเมตร กรุ๊ปเลือด............................โรคประจาตัว ...................................................................................
ประวัติ การแพ้ยา(บอกชื่อยา)..............................................................แพ้อาหาร...................................................................
ที่อยู่ตามสาเนาทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่...................หมู่ที่..................ชื่อหมู่บ้าน..................................ตาบล..........................
อาเภอ..........................................จั งหวัด.................................................โทรศัพท์...................................................................

ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับบิดามารดา
การสมรสของบิดา-มารดา
อยู่ร่วมกัน
หย่าร้าง
แยกกันอยู่
ชื่อ-สกุลบิดา.........................................................................เกิดวันที่.............เดือน........................................พ.ศ..................
เลขบัตรประจาตัวประชาชน...................................................................อายุ.................ปี การศึกษา.......................................
อาชีพ............................................................ รายได้ต่อเดือน................................บาท โทรศัพท์. ...........................................
ที่อยู่ตามสาเนาทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่...................หมู่ที่..................ชื่อหมู่บ้าน................................ตาบล...........................
อาเภอ..........................................จังหวัด.................................................สถานภาพ ยังมีชีวิตอยู่
ถึงแก่กรรม
ชื่อ-สกุลมารดา......................................................................เกิดวันที่.............เดือน.......................................พ.ศ..................
เลขบัตรประจาตัวประชาชน...................................................................อายุ.................ปี การศึกษา.......................................
อาชีพ............................................................ รายได้ ต่อเดือน................................บาท โทรศัพท์.............................................
ที่อยู่ตามสาเนาทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่...................หมู่ที่..................ชื่อหมู่บ้าน................................ตาบล...........................
อาเภอ..........................................จังหวัด.................................................สถานภาพ ยังมีชีวิตอยู่
ถึงแก่กรรม
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ชื่อ-สกุลผู้ปกครอง............................................................................................................................... อายุ......................ปี
เลขบัตรประจาตัวประชาชน.........................................................................................อาชีพ..................................................
มีความเกี่ยวข้องเป็น................................................................ของเด็ก รายได้ต่อเดือน....................................................บาท
ที่อยู่ตามสาเนาทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่...................หมู่ที่..................ชื่อหมู่บ้าน................................ตาบล...........................
อาเภอ..........................................จังหวัด...........................................โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้............................................

ผู้รับ-ส่งเด็ก
(นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................................................................................มี
ความเกี่ยวข้องเป็น...............................................ของเด็ก โทรศัพท์........................................................................................

คารับรอง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริงทุกประการ และจะให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศิลาพัฒนารามตามเอกสารประกาศรับสมัครโดยเคร่งครัด
ลงชื่อ...........................................................ผู้นาเด็กมาสมัคร ลงชื่อ..............................................................ผู้รับสมัคร
(................................................................)
(...............................................................)
เกี่ยวข้องเป็น......................................กับเด็ก
ตาแหน่ง..........................................................

เอกสารประกอบการรับสมัคร
ตัวเด็ก
สาเนาสูติบัตร จานวน ๑ ฉบับ
สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน ๑ ฉบับ
สาเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล(ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
รูปถ่าย ๑ นิ้ว(ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน) จานวน ๒ รูป
สาเนาบัตรประชาชนบิดา จานวน ๑ ฉบับ
สาเนาทะเบียนบ้านบิดา จานวน ๑ ฉบับ
สาเนาบัตรประชาชนมารดา จานวน ๑ ฉบับ
สาเนาทะเบียนบ้านมารดา จานวน ๑ ฉบับ

