
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : 

การรบันกัเรยีนเขา้เรยีนระดบักอ่นประถมศกึษาในสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ ิน่ 

หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลศรถีอ้ย อ าเภอแมส่รวย จังหวัดเชยีงราย กระทรวงมหาดไทย  
 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

การจัดการศกึษาเป็นการใหบ้รกิารสาธารณะตามอ านาจหนา้ทีข่ององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตามพระราชบญัญัตอิงคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดั พ.ศ. 2540 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2552 กฎกระทรวง พ.ศ. 2541 พระราชบญัญัตเิทศบาล พ.ศ. 2496 
แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบบัที ่13) พ.ศ. 2552 พระราชบญัญัตสิภาต าบลและองคก์ารบรหิารสว่นต าบล พ.ศ.2537 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ 
(ฉบับที ่6) พ.ศ. 2552 พระราชบญัญัตกิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 
และพระราชบญัญัตกิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2553 
ประกอบกบัพระราชบัญญัตกิารศกึษาภาคบงัคบั พ.ศ. 2545 มาตรา 5 ทีก่ าหนดใหค้ณะกรรมการเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
หรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่แลว้แตก่รณีประกาศรายละเอยีดเกีย่วกับการสง่เด็กเขา้เรยีนในสถานศกึษา 
และการจัดสรรโอกาสเขา้ศกึษาตอ่ระหวา่งสถานศกึษาอยูใ่นเกณฑก์ารศกึษาภาคบงัคับ โดยใหปิ้ดประกาศไว ้ณ 
ส านักงานเขตพืน้ที ่ส านักงาน องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และสถานศกึษา 
รวมทัง้ตอ้งแจง้เป็นหนังสอืใหผู้ป้กครองของเด็กทราบกอ่นเด็กเขา้เรยีนในสถานศกึษาเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่หนึง่ปี 
ส าหรับการนับอายเุด็กเพือ่เขา้รับการศกึษาภาคบงัคบัในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ใหนั้บตามปีปฏทินิ 
หากเด็กอายคุรบเจ็ดปีบรบิรูณ์ในปีใด ใหนั้บเด็กมอีายยุา่งเขา้ปีทีเ่จ็ดในปีนัน้ 
ตามกระทรวงก าหนดหลักเกณฑแ์ละวธินัีบอายเุพือ่เขา้รับการศกึษาภาคบงัคบั พ.ศ.2545 
นอกจากนียั้งก าหนดใหก้ระทรวงศกึษาธกิาร คณะกรรมการเขตพืน้ทีก่ารศกึษา องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
และสถานศกึษาจัดการศกึษาเป็นพเิศษส าหรับเด็กทีม่คีวามบกพร่องทางร่างกาย จติใจ สตปัิญญา อารมณ์ สงัคม 
การสือ่สารและการเรยีนรู ้หรอืมรี่างกายพกิารหรอืทพุพลภาพ หรอืเด็กซึง่ไมส่ามารถพึง่ตนเองได ้หรอืไมม่ผีูด้แูล 
หรอืดอ้ยโอกาส หรอืเด็กทีม่คีวามสามารถพเิศษใหไ้ดรั้บการศกึษาภาคบงัคับดว้ยรูปแบบและวธิกีารทีเ่หมาะสม 
รวมทัง้ไดรั้บสิง่อ านวยความสะดวก สือ่ บรกิาร 
และความชว่ยเหลอือืน่ใดตามความจ าเป็นเพือ่ประกนัโอกาสและความเสมอภาคในการไดรั้บการศกึษาภาคบงัคบั 

 

การรับนักเรยีนระดบักอ่นประถมศกึษา 
 

 1. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ประกาศรายละเอยีดเกีย่วกับการสง่เด็กเขา้เรยีนในสถานศกึษา 
และการจัดสรรโอกาสเขา้ศกึษาตอ่ระหวา่งสถานศกึษาอยูใ่นเกณฑก์ารศกึษาภาคบงัคับ โดยใหปิ้ดประกาศไว ้ณ 
ส านักงานองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ และสถานศกึษา ร่วมทัง้มหีนังสอืแจง้ใหผู้ป้กครองของเด็กทราบกอ่นเด็ก 
เขา้เรยีนในสถานศกึษาเป็นเวลาไมน่อ้ยกวา่หนึง่ปี 

 

 2. องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตรวจสอบขอ้มูลจ านวนประชากรในวยัเรยีนของเขตพืน้ทีจ่ากขอ้มลูกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย และขอ้มูลจากส ามะโนประชากรวยัเรยีนของสถานศกึษาทีจ่ะเขา้เรยีนระดบัชัน้อนุบาลหนึง่ 
 

 3. สถานศกึษาแตง่ตัง้คณะกรรมการรับนักเรยีน 

 

 4. สถานศกึษาจัดประชมุชีแ้จงใหผู้เ้กีย่วขอ้งทราบเกีย่วกบักฎหมายภาคบงัคับ นโยบายและแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการรับนักเรยีน 
แผนการรับนักเรยีน สดัสว่นการรับนักเรยีนและวธิกีารนักเรยีน 

 

 5. สถานศกึษาแจง้ประชาสมัพันธป์ระกาศการรับนักเรยีน แนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการรับนกเรยีน และวธิกีารรับสมัครนักเรยีน 
ใหผู้ป้กครองและประชาชนในเขตพืน้ทีท่ราบ 

 

 6. คณะกรรมการรับนักเรยีนด าเนนิการรับสมัครนักเรยีน คดัเลอืกนักเรยีนเขา้เรยีน 
และก ากบัดแูลใหก้ารรับนักเรยีนเป็นไปดว้ยความโปร่งใส ยุตธิรรม เสมอภาค 

 

 1. ระดับชัน้กอ่นประถมศกึษา เขา้เรยีนโดยไมม่กีารสอบวดัความสามารถดา้นวชิาการ 
ถา้ยังไมเ่ต็มจ านวนใหรั้บเด็กนอกเขตพืน้ทีไ่ด ้กรณีทีม่ผีูส้มัครเกนิจ านวนทีรั่บได ้ใหใ้ชว้ธิจัีบฉลาก 

 



 2. กรณีรับสมัครนักเรยีนรอบแรกแลว้ยังไม่ครบจ านวนตามแผนการรับนักเรยีนใหส้ามารถรับนักเรยีนเพิม่เตมิจนครบจ านวนได  ้

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลศรถีอ้ย   59 หมู ่2 ต.ศรถีอ้ย อ.แม่สรวย 
จ.เชยีงราย  โทรศพัท ์0-5395-0063  /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 45 วนั 

 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ประกาศรายละเอยีด   
    การสง่เด็กเขา้เรยีนและมหีนังสอืแจง้ผูป้กครองให ้   

    ทราบ (ระยะเวลาอยา่งนอ้ย 1 เดอืน) 
 
(หมายเหต:ุ -)  

30 วนั - 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ตรวจสอบขอ้มลูประชา  
    กรในวยัเรยีนในเขตพืน้ทีท่ีจ่ะเขา้เรยีนระดบักอ่น    

    ประถมศกึษา 
    (ระยะเวลา 1 วนั) 
 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั - 

 

3) การตรวจสอบเอกสาร 

สถานศกึษาแตง่ตัง้คณะกรรมการรับนักเรยีนและ  
    ประชมุชีแ้จงผูเ้กีย่วขอ้งใหท้ราบถงึแนวทางการรับ   
    นักเรยีนและวธิกีารรับ 

    (ระยะเวลา 3 วนั) 
 

(หมายเหต:ุ -)  

3 วนั - 

 

4) การตรวจสอบเอกสาร 

สถานศกึษาแจง้ประกาศและประชาสมัพันธใ์ห ้  

    ผูป้กครองทราบแนวการรับนักเรยีน และวธิกีาร     
    นักเรยีน 

    (ระยะเวลา 1 เดอืน) 
 

(หมายเหต:ุ -)  

30 วนั - 
 

5) การพจิารณา 

สถานศกึษาด าเนนิการรับสมัครนักเรยีนตรวจสอบ  

    เอกสารหลักฐานทางการศกึษาและด าเนนิการคดั    
    เลอืกนักเรยีน 
 

(หมายเหต:ุ -)  

30 วนั - 
 

6) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

สถานศกึษาประกาศรายชือ่นักเรยีนทีไ่ดรั้บการ  

    คดัเลอืกนักเรยีน 
 

(หมายเหต:ุ -)  

30 วนั - 

 



 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

ใบสมคัรของศูนยพ์ฒันาเด็กฯทีก่รอกขอ้ความสมบูรณ์แลว้ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 0 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

2) 
 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

3) 

 

สตูบิตัร 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส ำเนำ 1 ฉบบั 

หมำยเหต ุ- 

- 

4) 
 

สมุดบนัทกึสขุภาพหรอืใบรบัรองแพทย ์พรอ้มรูปถา่ย 1 นิว้ จ านวน  
2  ใบ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส ำเนำ 0 ฉบบั 
หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

ไมม่ขีอ้มลูคา่ธรรมเนยีม 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลศรถีอ้ย   59 หมู ่2 ต.ศรถีอ้ย อ.แม่สรวย จ.เชยีงราย  โทรศพัท ์0-5395-0063  เว็บไซต ์
www.sritoylocal.com 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

3) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) การรับนักเรยีนเขา้เรยีนระดบักอ่นประถมศกึษาในสถานศกึษาสงักัดองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
(หมายเหต:ุ -)  

2) การรับนักเรยีนเขา้เรยีนระดบักอ่นประถมศกึษาในสถานศกึษาสงักัดองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ (ตอ่) 
(หมายเหต:ุ -)  

 

หมำยเหตุ 
- 
 



 

 

ชือ่กระบวนงำน: การรับนักเรยีนเขา้เรยีนระดบักอ่นประถมศกึษาในสถานศกึษาสงักัดองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  
หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: ส านักประสานและพัฒนาการจัดการศกึษาทอ้งถิน่ กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ 
ส านักประสานและพัฒนาการจัดการศกึษาทอ้งถิน่ 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: รับแจง้ 
กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)พ.ร.บ.การศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542  

  
2)ระเบยีบกระทรวงศกึษาธกิาร วา่ดว้ยหลักฐานในการรับนักเรยีนนักศกึษาเขา้เรยีนในสถานศกึษา พ.ศ. 2548  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: - 
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 0.0 

 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: การรับนักเรยีนเขา้เรยีนระดบักอ่นประถมศกึษาในสถานศกึษาสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลศรถีอ้ย 

 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


