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คู่มือสาหรั บประชาชน: การรับนักเรี ยนเข้ าเรียนระดับก่ อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์ กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองคูคต อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การรับนักเรี ยนเข้ าเรี ยนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองคูคต อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ ง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต 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 บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สาเนาคูม่ ือประชาชน 26/08/2015 13:03 การรับนักเรี ยนเข้ าเรี ยนระดับก่อน
ประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานเทศบาลเมื องคูคต กองการศึกษา/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 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
- การรับนักเรี ยนเข้ าเรี ยนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น เพื่อเข้ าศึกษาใน
ระดับชันอนุ
้ บาลศึกษาปี ที่ 1 จะรับเด็กที่มีอายุยา่ งเข้ าปี ที่ 4 (กรณีจดั การศึกษาอนุบาล 3 ปี ) หรื อจะรับเด็กที่มีอายุย่าง
เข้ าปี ที่ 5 (กรณีจดั การศึกษาอนุบาล 2 ปี ) ที่อยูใ่ นเขตพื ้นที่บริการขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นทุกคน โดยไม่มีการ
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สอบวัดความสามารถทางวิชาการ หากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรี ยนไม่เต็มตามจานวนที่กาหนด องค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นสามารถพิจารณารับเด็กนอกเขตพื ้นที่บริ การได้ แต่หากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรี ยนเกินกว่าจานวนที่กาหนด ให้ ใช้
วิธีการจับฉลากหรื อการวัดความสามารถด้ านวิชาการได้ ตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจะ
ประกาศกาหนด
- องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นตรวจสอบรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาก่อนประถมศึกษา และประกาศ
รายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้ าเรี ยนในสถานศึกษา ปิ ดไว้ ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นและสถานศึกษา
พร้ อมทังมี
้ หนังสือแจ้ งให้ ผ้ ปู กครองของเด็กทราบ ภายในเดือนพฤษภาคมก่อนปี การศึกษาที่เด็กจะเข้ าเรี ยน 1 ปี
- องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นและสถานศึกษาแจ้ งประชาสัมพันธ์รายละเอียดหลักเกณฑ์การรับสมัครนักเรี ยนให้
ผู้ปกครองทราบ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ของปี การศึกษาที่เด็กจะเข้ าเรี ยน
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
หน่ วยงานที่
การบริการ
ให้ บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผู้ปกครองยื่นเอกสาร
1 วัน
กรมส่งเสริมการ (1. ระยะเวลา : 1
หลักฐานการสมัครเพื่อส่ง
ปกครองท้ องถิ่น วัน สถานที่รับ
เด็ก
สมัครตามแต่ละ
เข้ าเรี ยนในสถานศึกษา
สถานศึกษา
ตามวัน เวลา และสถานที่
ประกาศกาหนด
เทศบาลเมืองคูคตประกาศ
(ระบุระยะเวลาที่
1)
กาหนด
ให้ บริการจริง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ คือ
เทศบาลเมืองคูคต
กองการศึกษา

การพิจารณา
2)

การพิจารณารับเด็กเข้ า
เรี ยน

7 วัน

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้ องถิ่น

)
(1. ระยะเวลา :
ภายใน 7 วัน นับ
จากวันปิ ดรับ
สมัคร (ระบุ
ระยะเวลาที่
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ให้ บริการจริง)
2. หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ คือ
เทศบาลเมืองคูคต
กองการศึกษา)
ระยะเวลาดาเนินการรวม 8 วัน
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที่
เอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
สูตบิ ตั รนักเรี ยน 1
2
ฉบับ
(บิดา มารดา หรื อ
ผู้สมัคร
ผู้ปกครองของ
1)
นักเรี ยนลงนาม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)
ทะเบียนบ้ านของ 1
2
ฉบับ
(บิดา มารดา หรื อ
นักเรี ยน บิดา
ผู้ปกครองของ
2) มารดา หรื อ
นักเรี ยนลงนาม
ผู้ปกครอง
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)
ใบเปลี่ยนชื่อ
1
2
ฉบับ
3) (กรณีมีการ
เปลี่ยนชื่อ)
รูปถ่ายของ
6
0
ฉบับ
4) นักเรี ยนผู้สมัคร
ขนาดตามที่
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นหรื อ
สถานศึกษา
กาหนด
กรณีไม่มีสตู บิ ตั ร -

0

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

0

ฉบับ

5)

หมายเหตุ

(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)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอื ่น ๆ สาหรับยื ่นเพิ่มเติ ม

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน สานักงานเทศบาลเมืองคูคต 999 หมู่ 18 ตาบลคูคต อาเภอลาลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี โทรศัพท์ 02-191-1555-60
หมายเหตุ (ทางอิ นเทอร์ เน็ต http://www.khukhot.go.th)
2) ช่ องทางการร้ 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 างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
-

