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คู่มือสําหรับประชาชน: การรั บนักเรี ยนเข้ าเรียนระดับก่ อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์ กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลห้ างฉัตรแม่ตาล(ห้ างฉัตร)* อําเภอห้ างฉัตรจังหวัดลําปาง
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับนักเรี ยนเข้ าเรี ยนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลห้ างฉัตรแม่ตาล(ห้ างฉัตร)* อําเภอห้ างฉัตรจังหวัดลําปาง
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ ง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
2)

ระเบี ยบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรี ยนนักศึกษาเข้าเรี ยนในสถานศึกษาพ.ศ. 2548

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การรับนักเรี ยนเข้ าเรี ยนระดับก่อนประถมศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น 05/08/2558 11:11
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการเทศบาลตํ าบลห้างฉัตรแม่ตาลเลขที ่ 440 หมู่ 3 ตําบลห้างฉัตรอําเภอห้างฉัตรจังหวัดลําปาง
52190/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (โทรศัพท์ 0 5433 8297 ต่อ 13 โทรสาร 0 5426 9401)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในฐานะหน่วยงานซึง่ มีภารกิจหน้ าที่รับผิดชอบด้ านการพัฒนาเด็กตามบทบัญญัตแิ ห่ง
รัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้ วยแผนและขันตอนการกระจายอํ
้
านาจไม่วา่ จะเป็ นองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นในรู ปแบบ
ใดก็ตามล้ วนแต่มีบทบาทที่สําคัญในการบริ หารจัดการเกี่ยวกับศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กทังสิ
้ ้นปั จจุบนั องค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่นได้ จดั ตังและดํ
้
าเนินงานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กพร้ อมทังรั้ บถ่ายโอนศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กซึง่ เดิมอยูใ่ นความดูแล
รับผิดชอบของส่วนราชการต่างๆโดยองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีหน้ าที่รับผิดชอบในการส่งเสริ มและพัฒนาศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กในทุกๆด้ านเพื่อให้ เด็กได้ รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพและได้ มาตรฐานซึง่ เด็กที่ได้ รับการรับการเตรี ยม
ความพร้ อมแล้ วพอถึงเกณฑ์อายุที่จะเข้ ารับการศึกษาในระดับที่สงู ขึ ้นคือระดับอนุบาลทางศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กจึงต้ อง
ออกหนังสือรับรองเด็กเล็กเพื่อเป็ นการแสดงว่าเด็กนักเรี ยนได้ ผา่ นการเตรี ยมความพร้ อมจากศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กนี ้จริ ง

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
เทศบาลตําบล
ห้ างฉัตรแม่ตาล
(ห้ างฉัตร)*
อําเภอห้ างฉัตร
จังหวัดลําปาง

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

1) ยื่นคําร้ องที่หวั หน้ าศูนย์ 20 นาที
พัฒนาเด็กเล็กทัง้ 3 แห่งใน
สังกัดเทศบาลตําบลห้ าง
ฉัตรแม่ตาล
2) หัวหน้ าศูนย์พฒ
ั นาเด็ก
เล็กตรวจสอบเอกสาร

การพิจารณา

1) หัวหน้ าศูนย์พฒ
ั นาเด็ก 1 วัน
เล็กส่งหลักฐานมายัง
งานการศึกษาผ่านการ
ลงทะเบียนรับหนังสือของ
เทศบาลฯ
2) นักวิชาการศึกษาพิมพ์
หนังสือรับรองเด็กและเสนอ
ตามลําดับสายงานการ
บังคับบัญชาเพื่อลงนาม

เทศบาลตําบล
ห้ างฉัตรแม่ตาล
(ห้ างฉัตร)*
อําเภอห้ างฉัตร
จังหวัดลําปาง

-

การลงนาม/

1) นายกเทศมนตรี ลงนาม

เทศบาลตําบล

-

1)

2)

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

1 วัน

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน
คณะกรรมการมีมติ

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

รับรอง
2) ส่งหนังสือรับรองให้ ศนู ย์
พัฒนาเด็กเล็กเพื่อติดต่อให้
ผู้ปกครองมารับ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
ห้ างฉัตรแม่ตาล
(ห้ างฉัตร)*
อําเภอห้ างฉัตร
จังหวัดลําปาง

หมายเหตุ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1) สูตบิ ตั ร
1
สําเนาทะเบียน 1
2)
บ้ าน

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1
1

ฉบับ
ฉบับ

หมายเหตุ
-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอื ่น ๆ สํ าหรับยื ่นเพิ่ มเติ ม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนเทศบาลตําบลห้ างฉัตรแม่ตาลเลขที่ 440 หมู่ 3 ตําบลห้ างฉัตรอําเภอห้ างฉัตรจังหวัด
ลําปาง 52190
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2)

หมายเหตุ(โทรศัพท์ 0 5433 8297 ต่อ 14 โทรสาร 0 5426 9401)
ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
ใบสมัครศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลห้ างฉัตรแม่ตาล
2)

ตัวอย่างการกรอกใบสมัครศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตําบลห้ างฉัตรแม่ตาล
-

19. หมายเหตุ
05/08/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 1 โดยหัวหน้ า
หน่วยงาน (Reviewer)
จัดทําโดย
เทศบาลตําบลห้ างฉัตรแม่ตาล
อําเภอห้ างฉัตรจังหวัดลําปางสถ.
มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย วันที่พมิ พ์
สถานะ

