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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรรับนักเรี ยนเข้ ำเรียนระดับก่ อนประถมศึกษำในสถำนศึกษำสังกัดองค์ กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่วนตาบลมวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน: การรับนักเรี ยนเข้ าเรี ยนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: องค์การบริ หารส่วนตาบลมวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
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. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การรับนักเรี ยนเข้ าเรี ยนระดับก่อนปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก ส่วนการศึกษาศาสนา และวัฒธรรม จิราภรณ์ /ประวิทย์
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ ส่วนการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริ หารส่วนตาบลมวกเหล็ก
234 หมู่ที่ 2 บ้านท่ามะปราง ตาบลมวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 18180
โทรศัพท์ :036 909 352 ต่อ 109/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
- การรับนักเรี ยนเข้ าเรี ยนระดับก่อนปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็กจะรับเด็กที่มีอายุ ๒๕ ขวบ ที่อยู่ในเขตพื ้นที่บริการขององค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็กทุกคน องค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก
สามารถพิจารณารับเด็กนอกเขตพื ้นที่บริ การได้ ทังนี
้ ้ตามที่องค์การบริ หารส่วนตาบลมวกเหล็กจะประกาศกาหนด
- องค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็กตรวจสอบรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาก่อนปฐมวัย และประกาศ
รายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้ าเรี ยนในสถานศึกษา ปิ ดไว้ ณ สานักงานองค์การบริ หารส่วนตาบลมวกเหล็กและ
สถานศึกษา พร้ อมทังมี
้ หนังสือแจ้ งให้ ผ้ ปู กครองของเด็กทราบ ก่อนปี การศึกษาที่เด็กจะเข้ าเรี ยน 1 ปี
- องค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็กและสถานศึกษาแจ้ งประชาสัมพันธ์รายละเอียดหลักเกณฑ์การรับสมัครนักเรี 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
1 เดือน
หลักฐานการสมัครเพื่อส่ง
เด็ก
เข้ าเรี ยนในสถานศึกษา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ประกาศกาหนด

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร
ส่วนตาบล
มวกเหล็ก อาเภอ
มวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี

หมำยเหตุ

(1. ระยะเวลา : 1
เดือน สถานที่รับ
สมัครตามแต่ละ
สถานศึกษา
ประกาศกาหนด
(ระบุระยะเวลาที่
ให้ บริการจริง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ คือ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็ก สังกัดส่วน
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
องค์การบริหาร
ส่วนตาบล
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

การพิจารณา

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การพิจารณารับเด็กเข้ า
7 วัน
เรี ยน,ตามประกาศการรับ
สมัครเด็กเล็กเข้ าเรี ยนในแต่
ละปี การศึกษา

2)

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

มวกเหล็ก )
องค์การบริหาร (1. ระยะเวลา :
ส่วนตาบล
ภายใน 7 วัน นับ
มวกเหล็ก อาเภอ จากวันปิ ดรับ
มวกเหล็ก
สมัคร (ระบุ
จังหวัดสระบุรี
ระยะเวลาที่
ให้ บริการจริง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ คือ
ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็ก สังกัดส่วน
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม
องค์การบริหาร
ส่วนตาบล
มวกเหล็ก )

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 1 เดือน
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ผ่านการดาเนินการลดขันตอน
้
และระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ ว 1 เดือน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
สูตบิ ตั รนักเรี ยน 1
1) ผู้สมัคร

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(บิดา มารดา หรื อ
ผู้ปกครองของ
นักเรี ยนลงนาม
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ที่

2)

3)

4)

5)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

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

ทะเบียนบ้ านของ นักเรี ยน บิดา
มารดา หรื อ
ผู้ปกครอง

1

1

ฉบับ

ใบเปลี่ยนชื่อ
(กรณีมีการ
เปลี่ยนชื่อ)
รูปถ่ายของ
นักเรี ยนผู้สมัคร
ขนาดตามที่
องค์การบริหาร
ส่วนตาบล
มวกเหล็กหรื อ
สถานศึกษา
กาหนด
กรณีไม่มีสตู บิ ตั ร -

1

1

ฉบับ

2

0

ฉบับ

(รูปถ่ายไม่เกิน 6
เดือน)

0

0

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
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
หรื อผู้ปกครองทา
บันทึกแจ้ งประวัติ
บุคคลตาม
แบบฟอร์ มที่ทาง
องค์การบริหาร
ส่วนตาบล
มวกเหล็กกาหนด
)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ใบสมัคร

องค์การบริหาร
ส่วนตาบล
มวกเหล็ก อาเภอ
มวกเหล็ก จังหวัด
สระบุรี

1

สาเนาสมุด
บันทึกสุขภาพ

องค์การบริหาร
ส่วนตาบล
มวกเหล็ก อาเภอ
มวกเหล็ก จังหวัด
สระบุรี

1

1)

2)

16. ค่ ำธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน

1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(การกรอกใบ
สมัครต้ องกรอง
รายละเอียดให้
ครบถ้ วนสมบูรณ์
และต้ องนาเด็กมา
แสดงตัวในวันยื่น
ใบสมัคร)
(จานวน ๑ ชุด)
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1)

2)

ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ถ้ าการบริการไม่เป็ นไปตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ข้างต้ น สามารถติดต่อเพื่อร้ องเรี ยนได้ ที่
องค์การบริหารส่วนตาบลมวกเหล็ก หมายเลขโทรศัพท์ 036 909 352 ต่อ 109 ส่วนการศึกษาศาสนา และ
วัฒนธรรม
หมายเหตุ 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
1)
ประกาศรับสมัครเด็กเข้ าเรี ยนศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก อบต.มวกเหล็ก
2)

ใบสมัคร
-

3)

คาสัง่ แต่งตังคณะกรรมการรั
้
บสมัครเด็ก
-

19. หมำยเหตุ
- เปิ ดเรี ยนวันจันทร์ &ndash; วันศุกร์
- เวลาเข้ าเรี ยน ๐๘.๐๐ น. &ndash; เวลาเลิกเรี ยน ๑๕.๐๐ น.

วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย

13/08/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
องค์การบริหารส่วนตาบล
มวกเหล็ก อาเภอมวกเหล็ก จังหวัด
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สระบุรี สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

