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คูมือสําหรับประชาชน: การรับนักเรียนเขาเรียนระดบักอนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
หนวยงานที่รับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลหนองฉาง อําเภอหนองฉาง จังหวัดอุทยัธาน ี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การรับนักเรียนเขาเรียนระดบักอนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลหนองฉาง อําเภอหนองฉาง จงัหวัดอุทยัธาน ี
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีเ่บ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
2) ระเบียบกระทรวงศกึษาธิการ วาดวยหลักฐานในการรับนกัเรียนนักศึกษาเขาเรียนในสถานศกึษา พ.ศ. 2548 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นท่ีใหบริการ: ทองถิ่น  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกาํหนด ฯลฯ    0   วัน  
9. ขอมูลสถิต ิ
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสดุ 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 20/07/2015 22:41 การรับนกัเรียนเขาเรียนระดับกอน

ประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลหนองฉาง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธาน ี
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ง) 
หมายเหตุ  – 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถาม)ี ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
     -เด็กที่สมัครตองมีภูมิลําเนาหรืออาศัยอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองฉางหรือพ้ืนที่ใกลเคยีง 
     -เด็กที่สมัครตองมีอายุครบ 2 ปคร่ึงบริบูรณ 
     -เด็กที่สมัครตองเปนเดก็ที่มีสุขภาพแข็งแรง ไมเปนโรคติดตอรายแรง หรือโรคอ่ืนๆที่จะทําใหเปนอุปสรรคตอการเรียน 
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13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูปกครองยื่นเอกสาร
หลักฐานการสมัครเพ่ือสง
เด็กเขาเรียนในสถานศกึษา 
ตามวัน เวลา และสถานที่  
ที่องคการบริหารสวนตําบล
หนองฉางประกาศกําหนด 
 
 

1 วัน องคการบริหาร
สวนตําบล   
หนองฉาง 
อําเภอหนองฉาง 
จังหวัดอุทยัธาน ี

(1. ระยะเวลา :    
1 วัน สถานที่รับ
สมัครตามแตละ
สถานศึกษา
ประกาศกําหนด 
(ระบุระยะเวลา    
ที่ใหบริการจริง) 
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ คือ 
องคการบริหาร
สวนตําบล    
หนองฉาง ) 

2) การพิจารณา 
 

การพิจารณารับเด็ก       
เขาเรียน 
 

3 วัน องคการบริหาร
สวนตําบล  
หนองฉาง 
อําเภอหนองฉาง 
จังหวัดอุทยัธาน ี

(1. ระยะเวลา : 
ภายใน 3 วัน    
นับจากวันปด    
รับสมัคร (ระบุ
ระยะเวลาที่
ใหบริการจริง) 
2. หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ คือ 
องคการบริหาร
สวนตําบล    
หนองฉาง) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   4 วัน 
 

14. งานบริการน้ี ผานการดาํเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแลว  
      ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) ใบสมัครของศูนย
พัฒนาเดก็เล็กฯ    
ที่กรอกขอความ
สมบูรณแลว 

- 1 0 ฉบับ - 

2) ทะเบยีนบาน 
(ฉบับจริง) 

- 1 1 ฉบับ (บิดา มารดา  
หรือผูปกครอง 
ของนักเรียนลง
นามรับรองสําเนา
ถูกตอง) 

3) สูติบัตร (ฉบับจริง) - 1 1 ฉบับ - 

4) สําเนาบัตร
ประชาชนของบิดา 
และมารดา 

- 0 1 ฉบับ - 

5) สมุดบันทกึสุขภาพ
หรือใบรับรอง
แพทย 

- 1 0 ฉบับ - 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพิม่เติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิม่เติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยืน่เพ่ิมเติม 
 

16. คาธรรมเนียม 
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 

17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน อบต.หนองฉาง  9/1  ม.2  ต.หนองฉาง  อ.หนองฉาง  จ.อุทัยธานี  0-5651-0753 

หมายเหตุ - 
2) ชองทางการรองเรียน ศนูยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
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18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) ใบสมัคร ศพด.บานเนินสาธารณ 

 - 
 

19. หมายเหต ุ
         - 
 

วันท่ีพิมพ 21/07/2558 
สถานะ รออนุมัติข้ันที่ 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบล     

หนองฉาง อําเภอหนองฉาง 
จังหวัดอุทยัธานี สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 

 
 

 
 


