
คูมือประชาชน ขององคการบริหารสวนตําบลตะก่ัวปา (การรับนักเรียนระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน)1/5 

 

คูมือสําหรับประชาชน: การรับนักเรียนเขาเรียนระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

หนวยงานที่รบัผิดชอบ:องคการบรหิารสวนตําบลตะกั่วปา อาํเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย กรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การรับนักเรียนเขาเรียนระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลตะกั่วปาอําเภอหนองสองหองจังหวัดขอนแกน 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหนวยเดียว  

4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

1) พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 

 

2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยหลักฐานในการรบันักเรยีนนักศึกษาเขาเรียนในสถานศึกษาพ.ศ. 2548 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การรบันักเรียนเขาเรียนระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการองคการบรหิารสวนตําบลตะกั่วปาอําเภอหนองสองหองจังหวัดขอนแกน/ติดตอดวยตนเองณ

หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

- การรบันักเรียนเขาเรียนระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อเขาศึกษาในระดับช้ัน

อนุบาลศึกษาปที่ 1 จะรบัเด็กที่มีอายุยางเขาปที่ 4 (กรณีจัดการศึกษาอนุบาล 3 ป) หรอืจะรับเด็กทีม่ีอายุยางเขาปที่ 5 



คูมือประชาชน ขององคการบริหารสวนตําบลตะก่ัวปา (การรับนักเรียนระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน)2/5 

 

(กรณีจัดการศึกษาอนุบาล 2 ป) ที่อยูในเขตพื้นที่บริการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทกุคนโดยไมมีการสอบวัด

ความสามารถทางวิชาการหากกรณีทีม่ีเด็กมาสมัครเรียนไมเต็มตามจํานวนที่กําหนดองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถ

พิจารณารบัเด็กนอกเขตพื้นที่บริการไดแตหากกรณีที่มเีด็กมาสมัครเรียนเกินกวาจํานวนทีก่ําหนดใหใชวิธีการจับฉลากหรือ

การวัดความสามารถดานวิชาการไดตามความเหมาะสมทั้งน้ีตามที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะประกาศกําหนด 

 

- องคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบรายช่ือเด็กทีม่ีอายุถึงเกณฑการศึกษากอนประถมศึกษาและประกาศรายละเอียด

เกี่ยวกับการสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษาปดไวณสํานักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินและสถานศึกษาพรอมทัง้มหีนังสือ

แจงใหผูปกครองของเด็กทราบภายในเดือนพฤษภาคมกอนปการศึกษาทีเ่ด็กจะเขาเรียน 1 ป 

 

- องคกรปกครองสวนทองถ่ินและสถานศึกษาแจงประชาสมัพันธรายละเอียดหลักเกณฑการรบัสมัครนักเรียนใหผูปกครอง

ทราบระหวางเดือนกมุภาพันธ - เมษายนของปการศึกษาทีเ่ด็กจะเขาเรียน 

 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูปกครองย่ืนเอกสาร

หลักฐานการสมัครเพื่อสง

เด็ก 

เขาเรียนในสถานศึกษาตาม

วันเวลาและสถานที่ที่องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน

ประกาศกําหนด 

 
 

1 วัน กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน 

หนวยงาน

ผูรบัผิดชอบ คือ 

องคการบรหิาร

สวนตําบลตะกั่วปา

อําเภอหนองสอง

หองจังหวัด

ขอนแกน) 

2) 

การพิจารณา 
 

การพิจารณารบัเด็กเขาเรียน 
 

7 วัน กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน 

ระยะเวลา : 

ภายใน 7 วันนับ

จากวันปดรบัสมัคร  

2. หนวยงาน

ผูรบัผิดชอบ คือ 

องคการบรหิาร

สวนตําบลตะกั่วปา



คูมือประชาชน ขององคการบริหารสวนตําบลตะก่ัวปา (การรับนักเรียนระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน)3/5 

 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

อําเภอหนองสอง

หองจังหวัด

ขอนแกน) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 8 วัน 

 

14. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สูติบัตรนักเรียน

ผูสมัคร 

- 1 1 ฉบับ (บิดามารดาหรอื

ผูปกครองของ

นักเรียนลงนาม

รับรองสําเนา

ถูกตอง) 

2) 

ทะเบียนบานของ

นักเรียนบิดา

มารดาหรือ

ผูปกครอง 

- 1 1 ฉบับ (บิดามารดาหรอื

ผูปกครองของ

นักเรียนลงนาม

รับรองสําเนา

ถูกตอง) 

3) 

ใบเปลี่ยนช่ือ 

(กรณีมกีาร

เปลี่ยนช่ือ) 

- 1 1 ฉบับ - 

4) 

รูปถายของ

นักเรียนผูสมัคร

ขนาดตามที่

องคกรปกครอง

- 3 0 ฉบับ - 



คูมือประชาชน ขององคการบริหารสวนตําบลตะก่ัวปา (การรับนักเรียนระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน)4/5 

 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

สวนทองถ่ินหรือ

สถานศึกษา

กําหนด 

5) 

กรณีไมมสีูติบัตร - 0 0 ฉบับ (กรณีไมมสีูติบัตร

ใหใชเอกสาร

ดังตอไปน้ีแทน 

(1) หนังสือรบัรอง

การเกิดหรือ

หลักฐานที่ทาง

ราชการออกใหใน

ลักษณะเดียวกัน 

(2) หากไมมี

เอกสารตาม (1) 

ใหบิดามารดาหรือ

ผูปกครองทํา

บันทึกแจงประวัติ

บุคคลตาม

แบบฟอรมทีท่าง

องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน

กําหนด 

) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

 - 

 

16. คาธรรมเนียม 

   - 



คูมือประชาชน ขององคการบริหารสวนตําบลตะก่ัวปา (การรับนักเรียนระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน)5/5 

 

 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียนถาการบรกิารไมเปนไปตามขอตกลงทีร่ะบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดทีอ่งคการ

บรหิารสวนตําบลตะกั่วปาอําเภอหนองสองหองจงัหวัดขอนแกน  

โทร.043-210-336,043-210-395 

http://www.takuapha.go.th 

 

หมายเหตุ(องคการบริหารสวนตําบลตะกั่วปาอําเภอหนองสองหองจงัหวัดขอนแกน) 

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

    - 

 

19. หมายเหตุ 

    - 

 

 

 

 
 


