
คูมือสำหรับประชาชน : การรับนักเรียนเขาเรียนระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

หนวยงานที่ใหบริการ : เทศบาลตำบลเปอยนอย อำเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

- การรับนักเรียนเขาเรียนระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อเขาศึกษาในระดับชั้น

อนุบาลศึกษาปท่ี 1 จะรับเด็กที่มีอายุยางเขาปที่ 4 (กรณีจัดการศกึษาอนุบาล 3 ป) หรือจะรับเด็กที่มีอายุยางเขาปที่ 5 

(กรณจีัดการศึกษาอนุบาล 2 ป) ที่อยูในเขตพื้นที่บริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกคน โดยไมมีการสอบวัด

ความสามารถทางวิชาการ หากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนไมเต็มตามจำนวนที่กำหนด องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถ

พิจารณารับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได แตหากกรณทีี่มีเด็กมาสมัครเรียนเกินกวาจำนวนที่กำหนด ใหใชวิธีการจับฉลากหรือ

การวัดความสามารถดานวิชาการไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ตามที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะประกาศกำหนด 

 

- องคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑการศึกษากอนประถมศกึษา และประกาศรายละเอียด

เก่ียวกับการสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา ปดไว ณ สำนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินและสถานศึกษา พรอมทั้งมี

หนังสือแจงใหผูปกครองของเด็กทราบ ภายในเดือนพฤษภาคมกอนปการศึกษาที่เด็กจะเขาเรียน 1 ป 

 

- องคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาแจงประชาสัมพันธรายละเอียดหลักเกณฑการรับสมัครนักเรียนใหผูปกครอง

ทราบ ระหวางเดือนกุมภาพันธ - เมษายน ของปการศึกษาที่เด็กจะเขาเรียน 

  

 

ชองทางการใหบริการ 

 

 สถานที่ใหบริการ 
(หมายเหตุ: -)  
ที่ทำการเทศบาลตำบลเปอยนอย/ติดตอดวยตนเอง ณ 
หนวยงาน  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศกุร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

 

 

 

 

 

 



ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 8 วัน 

 

ลำดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูปกครองย่ืนเอกสารหลักฐานการสมัครเพ่ือสงเด็ก 
เขาเรียนในสถานศึกษา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นประกาศกำหนด 
 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : 1 วัน สถานที่รับสมัครตามแตละ
สถานศึกษาประกาศกำหนด (ระบุระยะเวลาที่ใหบริการจริง) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคการบริหารสวนจังหวัด
.....(ระบุชื่อ) 
เทศบาล.....(ระบุชื่อ) 
องคการบริหารสวนตำบล.....(ระบุชื่อ) 
เมืองพัทยา))  

1 วัน เทศบาลตำบลเปอย
นอย อำเภอเปอยนอย 

จังหวัดขอนแกน 
 

2) การพิจารณา 
การพิจารณารับเด็กเขาเรียน 
(หมายเหตุ: (1. ระยะเวลา : ภายใน 7 วัน นับจากวันปดรับ
สมัคร (ระบุระยะเวลาที่ใหบริการจริง) 
2. หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ องคการบริหารสวนจังหวัด
.....(ระบชื่อ) 
เทศบาล.....(ระบุชื่อ) 
องคการบริหารสวนตำบล.....(ระบุชื่อ) 
เมืองพัทยา))  

7 วัน เทศบาลตำบลเปอย
นอย อำเภอเปอยนอย 

จังหวัดขอนแกน 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
สูติบัตรนักเรียนผูสมัคร 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (บิดา มารดา หรือผูปกครองของนักเรียนลงนามรับรอง
สำเนาถูกตอง) 

- 

2) 
 

ทะเบียนบานของนักเรียน บิดา มารดา หรือผูปกครอง 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

- 



ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (บิดา มารดา หรือผูปกครองของนักเรียนลงนามรับรอง
สำเนาถูกตอง) 

3) 
 

ใบเปลี่ยนช่ือ (กรณีมีการเปลี่ยนช่ือ) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

รูปถายของนักเรียนผูสมัคร ขนาดตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
หรือสถานศึกษากำหนด 
ฉบับจริง 3 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

5) 
 

กรณีไมมีสูติบัตร 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีไมมีสูติบัตร ใหใชเอกสารดังตอไปนี้แทน 
(1) หนังสือรับรองการเกิด หรือหลักฐานที่ทางราชการออกใหใน
ลักษณะเดียวกัน 
(2) หากไมมีเอกสารตาม (1) ใหบิดา มารดา หรือผูปกครองทำบันทึก
แจงประวัติบุคคลตามแบบฟอรมที่ทางองคกรปกครองสวนทองถิ่น
กำหนด 
) 

- 

 

คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) เทศบาลตำบลเปยนอย อำเภอเปอยนอย  จังหวัดขอนแกน 

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 150 ถ.ราษฎรประชาสันติ์  ต.เปอยนอย  อ.เปอยนอย  จ.ขอนแกน  / โทร. 043 – 
494119  / www.puainoi.go.th))  

2) ศูนยดำรงธรรมอำเภอเปอยนอย 
(หมายเหตุ: (โทรศัพทหมายเลข 043 - 494024))  



ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
3) ศูนยบริการประชาชน 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))  

 

 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ช่ือแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ช่ือกระบวนงาน: (ใสชื่อกระบวนงาน) 

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: (ชื่อหนวยงานผูรับผิดชอบ ในสวนของกระบวนงาน) (Division, Department, 

Ministry) 

ประเภทของงานบริการ: (ใสชื่อประเภทงานบริการ) 

หมวดหมูของงานบริการ: (ใสชื่อประเภทงานบริการ) 

กฎหมายที่ใหอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: (ใสชื่อ ก.ม.ที่ใหอำนาจการอนุญาต) 

ระดับผลกระทบ: (ใสระดับผลกระทบ) 

พื้นท่ีใหบริการ: (ใสพ้ืนที่ใหบริการ) 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา: (ใสกฎหมายที่กำหนดระยะเวลา)  

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ: (ใสระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด) 

 

 

 

 

 

ขอ้มลูสาํหรบัเจา้หนา้ท ี



 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน  

 จำนวนคำขอที่มากที่สุด  

 จำนวนคำขอที่นอยที่สุด  

 

ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน: 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศนูยกลางขอมูลคูมือสำหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพรคูมือ: - 


