
ขั้นตอนการรับสมคัรเดก็กอ่นวัยเรียนทีจ่ะเข้ารับการเตรียมความพร้อมและสง่เสริมพัฒนาการในศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหมไ่ชยมงคล แนวทางการรับเด็กก่อนวยัเรียน 

1. ชื่อกระบวนงาน : การรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียนเข้ารับการเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล  
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : งานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล  
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียวกัน 
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : รับลงทะเบียน 
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาตหรือที่เกี่ยวข้อง :  
 1) พรบ. การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542  
 2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนใน สถานศึกษา พ.ศ. 2548  
 3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไป จัดสรรเป็น
ค่าใช้จ่ายในการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 
  4) คู่มือประชาชน การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
6. ระดับผลกระทบ : บริเวณท่ัวไป 
7.พื้นที่ให้บริการ : ต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล 
8. กฎหมายข้อบังคับ /ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา : - 
9.ข้อมูลสถิต ิ: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 0 
 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0 
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน :  การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล อ าเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย  
11. ช่องทางการให้บริการ 
 สถานที่ให้บริการ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล เบอร์โทรศัพท์      
055-615691 ตอ่ 17 หรอืศูนยพั์ฒนาเดก็เลก็ในสังกัด ทัง้ 5 ศูนย์ 
 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานตาเมือง 
 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกมลราษฎร์ 
 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าวิเศษ 
 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสงสว่าง 
 5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองรังสิต 
 ระยะเวลาเปิดให้บริการ : เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
/12.หลักเกณฑ์... 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นค าขอและการพิจารณาอนุญาต/อนุมัติ(ถ้ามี) 
-การรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเข้าศึกษาในระดับชั้น
อนุบาลศึกษาปีที่ 1 จะรับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 4 (กรณีจัดการศึกษาอนุบาล 3 ปี) หรือจะรับเด็กที่มีอายุย่างเข้า
ปีที่ 5 (กรณีจัดการศึกษาอนุบาล 2 ปี) ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนโดยไม่มีการ
สอบวัดความสามารถทางวิชาการหากรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนไม่เต็มตามจ านวนที่ก าหนดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถพิจารณารับเด็กนอกเขตพ้ืนที่บริการได้แต่หากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนเกินกว่าจ านวนที่
ก าหนดให้ใช้วิธีการจับฉลากหรือการวัดความสามารถด้านวิชากการได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ตามที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะประกาศก าหนด 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

 
รายละเอียดและขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนของกองการศึกษาฯ 

จ านวน 4 ขั้นตอน 
ล าดับ

ที ่
กระบวนงานบริการเดิม ระยะเวลา

เดิม 
(นาที/
ราย) 

กระบวนงานบริการใหม่ ระยะเวลา
ใหม่ 

(นาที/ราย) 

หมายเหตุ 

1 การขอรับใบสมัคร
นักเรียนใหม่ 

2 นาที/
ราย 

การขอรับใบสมัครนักเรียนใหม่
และกรอกใบสมัคร 

5 นาที/ราย ปรับลดขั้นตอน
การให้บริการ
และปรับปรุง
ระยะเวลา 

2 การกรอกใบสมัคร 5 นาที/
ราย 

การตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
พร้อมผู้ปกครองลงชื่อใน

เอกสารใบสมัคร 

3 นาที/ราย ระยะเวลาคง
เดิม 

3 การตรวจสอบเอกสาร/
หลักฐาน พร้อม
ผู้ปกครองลงชื่อใน
เอกสารใบสมัคร 

3 นาที/
ราย 

   

 
 
 
 
 

/14.รายการ... 
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14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
 14.1 เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร
ฉบับ
จริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร 

หมาย
เหตุ 

1 แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการศึกษา  1  ชุด  
2 สูติบัตรนักเรียน(หากไม่มี)(กรณีไม่มีให้เรียก

หนังสือรับรองการเกิด) 
  1 ฉบับ  

3 ทะเบียนบ้านนักเรียนและผู้ปกครอง   2 ฉบับ  
4 บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ปกครอง   2 ฉบับ  
5 สมุดประจ าตัวเด็ก  1  ฉบับ  
6 ภาพถ่ายของผู้สมัคร  ขนาดตามท่ีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 
 2  ใบ  

 
14.2 เอกสารอ่ืนๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
 

ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร
ฉบับ
จริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร 

หมาย
เหตุ 

 -      

 
15. ค่าธรรมเนียม 
 ไม่มีค่าธรรมเนียม 
16. ช่องทางการร้องเรียน 
 1. ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล 
 2. ทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ https://www.chaimongkol.go.th 
 3. ทางโทรศัพท์ 055-615691 
 4. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

 
 

https://www.chaimongkol.go.th/


 
รายละเอียดและขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนสงักดั

องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล 
ล าดับ

ที ่
กระบวนงานบริการเดิม ระยะเวลา

เดิม 
(นาที/
ราย) 

กระบวนงานบริการใหม่ ระยะเวลา
ใหม่ 

(นาที/ราย) 

หมายเหตุ 

1 การขอรับใบสมัคร
นักเรียนใหม่ 

2 นาที/
ราย 

การขอรับใบสมัครนักเรียนใหม่
และกรอกใบสมัคร 

5 นาที/ราย ปรับลดขั้นตอน
การให้บริการ
และปรับปรุง
ระยะเวลา 

2 การกรอกใบสมัคร 5 นาที/
ราย 

การตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
พร้อมผู้ปกครองลงชื่อใน

เอกสารใบสมัคร 

3 นาที/ราย ระยะเวลาคง
เดิม 

3 การตรวจสอบเอกสาร/
หลักฐาน พร้อม
ผู้ปกครองลงชื่อใน
เอกสารใบสมัคร 

3 นาที/
ราย 

   

 
รายละเอียดและขั้นตอนการรับสมัครเด็กกอ่นวยัเรียนทีจ่ะเข้ารับการเตรียมความพร้อมและสง่เสริม

พัฒนาการในศนูย์พัฒนาเด็กเลก็สงักดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ไชยมงคล 
ล าดับ

ที ่
กระบวนงานบริการเดิม ระยะเวลา

เดิม 
(นาที/
ราย) 

กระบวนงานบริการใหม่ ระยะเวลา
ใหม่ 

(นาที/ราย) 

หมายเหตุ 

1 การขอรับใบสมัคร
นักเรียนใหม่ 

2 นาที/
ราย 

การขอรับใบสมัครนักเรียนใหม่
และกรอกใบสมัคร 

5 นาที/ราย ปรับลดขั้นตอน
การให้บริการ
และปรับปรุง
ระยะเวลา 

2 การกรอกใบสมัคร 5 นาที/
ราย 

การตรวจสอบเอกสาร/หลักฐาน 
พร้อมผู้ปกครองลงชื่อใน

เอกสารใบสมัคร 

3 นาที/ราย ระยะเวลาคง
เดิม 

3 การตรวจสอบเอกสาร/
หลักฐาน พร้อม
ผู้ปกครองลงชื่อใน
เอกสารใบสมัคร 

3 นาที/
ราย 

   

 


