คคคู่มมือสสสำหรรับประชสำชน : กสำรรรับนรักเรรียนเขข้สำเรรียนระดรับกคอนประถมศศึกษสำในสถสำนศศึกษสำ
สรังกรัดองคค์กรปกครองสควนทข้องถถน
ถิ่
หนควยงสำนทรีถิ่ใหข้บรถกสำร :องคค์การบรริหารสส่วนตตาบลคอกควายอตาเภอบบ้านไรส่จจังหวจัดออุทจัยธานนี กระทรวงมหาดไทย
หลรักเกณฑค์ วถธรีกสำร เงมืถิ่อนไข (ถข้สำมรี) ในกสำรยมืถิ่นคสสำขอ และในกสำรพถจสำรณสำอนนุญสำต
- การรจับนจักเรนียนเขบ้าเรนียนระดจับกส่อนประถมศศึกษาในสถานศศึกษาสจังกจัดองคค์กรปกครองสส่วนทบ้องถริถิ่นเพพถิ่อเขบ้าศศึกษาใน
ระดจับชจัชั้นอนอุบาลศศึกษาปนี ทนีถิ่ 1 จะรจับเดด็กทนีถิ่มนีอายอุยส่างเขบ้าปนี ทนีถิ่ 4 (กรณนีจจัดการศศึกษาอนอุบาล 3 ปนี ) หรพอจะรจับเดด็กทนีถิ่มนีอายอุยส่าง
เขบ้าปนี ทนีถิ่ 5 (กรณนีจจัดการศศึกษาอนอุบาล 2 ปนี ) ทนีถิ่อยส่ใยู่ นเขตพพชั้นทนีถิ่บรริการขององคค์กรปกครองสส่วนทบ้องถริถิ่นทอุกคนโดยไมส่มนีการ
สอบวจัดความสามารถทางวริชาการหากกรณนีทถิ่ม
นี นีเดด็กมาสมจัครเรนียนไมส่เตด็มตามจตานวนทนีถิ่กตาหนดองคค์กรปกครองสส่วนทบ้อง
ถริถิ่นสามารถพริจารณารจับเดด็กนอกเขตพพชั้นทนีถิ่บรริการไดบ้แตส่หากกรณนีทถิ่ม
นี นีเดด็กมาสมจัครเรนียนเกรินกวส่าจตานวนทนีถิ่กตาหนดใหบ้ใชบ้วธ
ริ นี
การจจับฉลากหรพอการวจัดความสามารถดบ้านวริชาการไดบ้ตามความเหมาะสมทจัชั้งนนีชั้ ตามทนีถิ่องคค์กรปกครองสส่วนทบ้องถริถิ่นจะ
ประกาศกตาหนด
- องคค์กรปกครองสส่วนทบ้องถริถิ่นตรวจสอบรายชพถิ่อเดด็กทนีถิ่มนีอายอุถศึงเกณฑค์การศศึกษากส่อนประถมศศึกษาและประกาศราย
ละเอนียดเกนีถิ่ยวกจับการสส่งเดด็กเขบ้าเรนียนในสถานศศึกษาปริ ดไวบ้ณสตานจักงานองคค์กรปกครองสส่วนทบ้องถริถิ่นและสถานศศึกษาพรบ้อม
ทจัชั้งมนีหนจังสพอแจบ้งใหบ้ผบ้ยู่ปกครองของเดด็กทราบภายในเดพอนพฤษภาคมกส่อนปนี การศศึกษาทนีถิ่เดด็กจะเขบ้าเรนียน 1 ปนี
- องคค์กรปกครองสส่วนทบ้องถริถิ่นและสถานศศึกษาแจบ้งประชาสจัมพจันธค์รายละเอนียดหลจักเกณฑค์การรจับสมจัครนจักเรนียนใหบ้ผบ้ยู่
ปกครองทราบระหวส่างเดพอนกอุมภาพจันธค์ - เมษายนของปนี การศศึกษาทนีถิ่เดด็กจะเขบ้าเรนียน

ชคองทสำงกสำรใหข้บรถกสำร
สถานททที่ใหห้บรริการ

ระยะเวลาเปริดใหห้บรริการ เปริ ดใหบ้บรริการวจันจจันทรค์

องคค์การบรริหารสส่วนตตาบลคอกควายอตาเภอบบ้านไรส่จจังหวจัด

ถถึงวจันศอุกรค์ (ยกเวบ้นวจันหยอุดทนีที่ทางราชการกตาหนด)

ออุทจัยธานนีโทร./โทรสาร. 056-984271/ตริดตส่อดบ้วยตนเองณ

ตจัตั้งแตส่เวลา 08:30 - 16:30 น.

หนส่วยงาน
(หมายเหตอุ: -)
ขรัน
ขั้ ตอน ระยะเวลสำ และสควนงสำนทรีถิ่รรับผถดชอบ
ระยะเวลสำในกสำรดสสำเนถ นกสำรรวม :8 วจัน
ลสสำดรับ
1)

ขรัน
ขั้ ตอน
กสำรตรวจสอบเอกสสำร
ผบ้ยู่ปกครองยพถิ่นเอกสารหลจักฐานการสมจัครเพพถิ่อสส่งเดด็ก

เขบ้าเรนียนในสถานศศึกษาตามวจันเวลาและสถานทนีถิ่ทถิ่อ
นี งคค์กร
ปกครองสส่วนทบ้องถริถิ่นประกาศกตาหนด

ระยะเวลสำ

สควนทรีถิ่รรับผถดชอบ

1 วจัน

องคค์การบรริหารสส่วน

ตตาบลคอกควายอตาเภอ
บบ้านไรส่จง
จั หวจัดออุทจัยธานนี

ลสสำดรับ

ขรัน
ขั้ ตอน

ระยะเวลสำ

สควนทรีถิ่รรับผถดชอบ

7 วจัน

องคค์การบรริหารสส่วน

(หมายเหตอุ: -)
2)

กสำรพถจสำรณสำ
การพริจารณารจับเดด็กเขบ้าเรนียน
(หมายเหตอุ: -)

ตตาบลคอกควายอตาเภอ
บบ้านไรส่จง
จั หวจัดออุทจัยธานนี

รสำยกสำรเอกสสำร หลรักฐสำนประกอบ
ลสสำดรับ
1)

ชมืถิ่อเอกสสำร จสสำนวน และรสำยละเอรียดเพถถิ่มเตถม (ถข้สำมรี)
สคู่ตถบรัตรนรักเรรียนผข้คู่สมรัคร

หนควยงสำนภสำครรัฐผข้คู่ออกเอกสสำร
-

ฉบรับจรถง 1 ฉบจับ
สสสำเนสำ 1 ฉบจับ
หมสำยเหตนุ(บริดามารดาหรพอผบ้ยู่ปกครองของนจักเรนียนลงนามรจับรอง
สตาเนาถยู่กตบ้อง)
2)

ทะเบรียนบข้สำนของนรักเรรียนบถดสำมสำรดสำหรมือผข้คู่ปกครอง

-

ฉบรับจรถง 1 ฉบจับ
สสสำเนสำ 1 ฉบจับ
หมสำยเหตนุ(บริดามารดาหรพอผบ้ยู่ปกครองของนจักเรนียนลงนามรจับรอง
สตาเนาถยู่กตบ้อง)
3)

ใบเปลรีย
ถิ่ นชมืถิ่อ (กรณรี มรีกสำรเปลรีย
ถิ่ นชมืถิ่อ)

-

ฉบรับจรถง 1 ฉบจับ
สสสำเนสำ 1 ฉบจับ
หมสำยเหตนุ4)

รคู่ปถคสำยของนรักเรรียนผข้คู่สมรัครขนสำดตสำมทรีถิ่องคค์กรปกครองสควน

-

ทข้องถถถิ่นหรมือสถสำนศศึกษสำกสสำหนด
ฉบรับจรถง 3 ฉบจับ
สสสำเนสำ 0 ฉบจับ
หมสำยเหตนุ5)

กรณรี ไมคมรีสคู่ตถบรัตร
ฉบรับจรถง 0 ฉบจับ
สสสำเนสำ 0 ฉบจับ
หมสำยเหตนุ(กรณนีไมส่มนีสยู่ตริบจัตรใหบ้ใชบ้เอกสารดจังตส่อไปนนีชั้ แทน

(1) หนจังสพอรจับรองการเกริดหรพอหลจักฐานทนีถิ่ทางราชการออกใหบ้ใน
ลจักษณะเดนียวกจัน

(2) หากไมส่มนีเอกสารตาม (1) ใหบ้บริดามารดาหรพอผบ้ยู่ปกครองทตาบจันทศึก
แจบ้งประวจัตริบอุคคลตามแบบฟอรค์มทนีถิ่ทางองคค์กรปกครองสส่วนทบ้องถริถิ่น
กตาหนด

-

ลสสำดรับ

ชมืถิ่อเอกสสำร จสสำนวน และรสำยละเอรียดเพถถิ่มเตถม (ถข้สำมรี)

หนควยงสำนภสำครรัฐผข้คู่ออกเอกสสำร

)
คคสำธรรมเนรียม
ลสสำดรับ

รสำยละเอรียดคคสำธรรมเนรี ยม

คคสำธรรมเนรี ยม (บสำท / รข้อยละ)

ไมส่มนีขบ้อมมูลคส่าธรรมเนนียม
ชคองทสำงกสำรรข้องเรรียน แนะนสสำบรถกสำร
ลสสำดรับ
1)

ชคองทสำงกสำรรข้องเรรียน / แนะนสสำบรถกสำร
องคค์การบรริหารสส่วนตตาบลคอกควายอตาเภอบบ้านไรส่จง
จั หวจัดออุทจัยธานนี 61140 โทร./โทรสาร. 056-984271
(หมายเหตอุ: -)

2)

ศยู่นยค์บรริการประชาชนสตานจักปลจัดสตานจักนายกรจัฐมนตรนี

(หมายเหตอุ: ( เลขทนีที่ 1 ถ.พริษณอุโลกเขตดอุสริตกทม. 10300 / สายดส่วน 1111 / www.1111.go.th / ตบ้มูปณ.1111 เลข
ทนีที่ 1 ถ.พริษณอุโลกเขตดอุสริตกทม. 10300))
แบบฟอรค์ม ตรัวอยคสำงและคคคู่มมือกสำรกรอก
ลสสำดรับ

ชมืถิ่อแบบฟอรค์ม
ไมส่มนีแบบฟอรค์ม ตจัวอยส่าง และคส่มูมมือการกรอก

หมสำยเหตนุ
-

ขข้อมคู่ลสสสำหรรับเจข้สำหนข้สำทรีถิ่

ชมืถิ่อกระบวนงสำน:การรจับนจักเรนียนเขบ้าเรนียนระดจับกส่อนประถมศศึกษาในสถานศศึกษาสจังกจัดองคค์กรปกครองสส่วนทบ้องถริถิ่น
หนควยงสำนกลสำงเจข้สำของกระบวนงสำน:สตานจักประสานและพจัฒนาการจจัดการศศึกษาทบ้องถริถิ่นกรมสส่งเสรริมการปกครอง
ทบ้องถริถิ่นสตานจักประสานและพจัฒนาการจจัดการศศึกษาทบ้องถริถิ่น
ประเภทของงสำนบรถกสำร:กระบวนงานบรริการทนีถิ่เบด็ดเสรด็จในหนส่วยเดนียว
หมวดหมคคู่ของงสำนบรถกสำร: รจับแจบ้ง
กฎหมสำยทรีถิ่ใหข้อสสำนสำจกสำรอนนุญสำต หรมือทรีถิ่เกรีถิ่ยวขข้อง:
1)พ.ร.บ.การศถึกษาแหส่งชาตริพ.ศ. 2542

2)ระเบนียบกระทรวงศถึกษาธริการวส่าดบ้วยหลจักฐานในการรจับนจักเรนียนนจักศถึกษาเขบ้าเรนียนในสถานศถึกษาพ.ศ. 2548
ระดรับผลกระทบ:บรริการทจัถิ่วไป
พมืขั้นทรีถิ่ใหข้บรถกสำร:ทบ้องถริถิ่น
กฎหมสำยขข้อบรังครับ/ขข้อตกลงทรีถิ่กสสำหนดระยะเวลสำ:ระยะเวลสำทรีก
ถิ่ สสำหนดตสำมกฎหมสำย / ขข้อกสสำหนด ฯลฯ: 0.0
ขข้อมคู่ลสถถตถของกระบวนงสำน:
จตานวนเฉลนีถิ่ยตส่อเดพอน 0
จตานวนคตาขอทนีถิ่มากทนีถิ่สอุด 0
จตานวนคตาขอทนีถิ่นบ้อยทนีถิ่สอุด 0
ชมืถิ่ออข้สำงอถงของคคคู่มมือประชสำชน:การรจับนจักเรนียนเขบ้าเรนียนระดจับกส่อนประถมศศึกษาในสถานศศึกษาสจังกจัดองคค์กรปกครอง
สส่วนทบ้องถริถิ่นอบต.คอกควายสตาเนาคส่ยู่มพอประชาชน 27/07/2015 12:44
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