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คูมือสําหรับประชาชน : การรับนักเรียนเขาเรียนระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค!กรปกครอง
สวนทองถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ : ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน
กรมสงเสริมการปกครองท"องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ชื่อกระบวนงาน : การรับนักเรียนเข"าเรียนระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน
ท"องถิ่น
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท"องถิ่น
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ : รับแจ"ง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
1) พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเขาเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.
2548
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ : ท"องถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การรับนักเรียนเข"าเรียนระดับกอนประถมศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท"องถิ่น 27/05/2558 09:19
11. ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ ศูนย#พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแมฮองสอน เลขที่ 63 ถนนชํานาญสถิตย# ตําบลจองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน โทร 053 614263 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป:ดใหบริการวันจันทร#ถึงวันศุกร# (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมหยุดพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ! วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
- การรับนักเรียนเข"าเรียนระดับกอนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนท"องถิ่นเพื่อเข"า
ศึกษาในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปAที่ 1 จะรับเด็กที่มีอายุยางเข"าปAที่ 4 (กรณีจัดการศึกษาอนุบาล 3 ปA) หรือจะรับ
เด็กที่มีอายุยางเข"าปAที่ 5 (กรณีจัดการศึกษาอนุบาล 2 ปA) ที่อยูในเขตพื้นที่บริการขององคกรปกครองสวนท"องถิ่น
ทุกคนโดยไมมีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการหากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนไมเต็มตามจํานวนที่กําหนด
องคกรปกครองสวนท"องถิ่นสามารถพิจารณารับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได"แตหากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนเกิน
กวาจํานวนที่กําหนดให"ใช"วิธีการจับฉลากหรือการวัดความสามารถด"านวิชาการได"ตามความเหมาะสมทั้งนี้ตามที่
องคกรปกครองสวนท"องถิ่นจะประกาศกําหนด
- องคกรปกครองสวนท"องถิ่นตรวจสอบรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑการศึกษากอนประถมศึกษาและประกาศ
รายละเอียดเกี่ยวกับการสงเด็กเข"าเรียนในสถานศึกษาปHดไว"ณสํานักงานองคกรปกครองสวนท"องถิ่นและ
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สถานศึกษาพร"อมทั้งมีหนังสือแจ"งให"ผู"ปกครองของเด็กทราบภายในเดือนพฤษภาคมกอนปAการศึกษาที่เด็กจะเข"า
เรียน 1 ปA
- องคกรปกครองสวนท"องถิ่นและสถานศึกษาแจ"งประชาสัมพันธรายละเอียดหลักเกณฑการรับสมัครนักเรียน
ให"ผู"ปกครองทราบระหวางเดือนกุมภาพันธ - เมษายนของปAการศึกษาที่เด็กจะเข"าเรียน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน/
ประเภท
รายละเอียดของขั้นตอนการ ระยะเวลา
ที่
หนวยงานที่
หมายเหตุ
ขั้นตอน
บริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบ ผู"ปกครองยื่นเอกสารหลักฐาน 1 วัน
กองศึกษาฯ หนวยงานผู"รับผิด ชอบ
เอกสาร
การสมัครเพื่อสงเด็กเข"าเรียน
คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ในสถาน ศึกษาตามวันเวลา
เทศบาลเมืองแมฮองสอน
และสถานที่ที่องคกรปกครอง
สวนท"องถิ่นประกาศกําหนด
2) การพิจารณา การพิจารณารับเด็กเข"าเรียน
7 วัน กองศึกษาฯ หนวยงานผู"รับผิด ชอบ
คือ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลเมืองแมฮองสอน
ระยะเวลาดําเนินการรวม 8 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงาน จํานวน จํานวน
รายการเอกสารยื
น
ยั
น
ที่
ภาครัฐผู เอกสาร เอกสาร
ตัวตน
ออกเอกสาร ฉบับจริง สําเนา
1) สูติบัตรนักเรียนผู"สมัคร
1
1
2) ทะเบียนบ"านของ
นักเรียนบิดามารดา
หรือผู" ปกครอง
3) ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีมี
การเปลี่ยนชื่อ)
4) รูปถายของนักเรียนผู"
สมัครขนาดตามที่
องคกรปกครองสวน
ท"องถิ่นหรือสถาน
ศึกษากําหนด
5) กรณีไมมีสูติบัตร

หนวย
นับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (บิดามารดาหรือผู"ปกครอง
ของนักเรียนลงนามรับรอง
สําเนาถูกต"อง)
ฉบับ (บิดามารดาหรือผู"ปกครอง
ของนักเรียนลงนามรับรอง
สําเนาถูกต"อง)
ฉบับ
-

-

1

1

-

1

1

-

3

0

ฉบับ

-

0

0

ฉบับ

-

(กรณีไมมีสูติบัตรให"ใช"
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ที่

รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน

หนวยงาน จํานวน จํานวน
ภาครัฐผู เอกสาร เอกสาร
ออกเอกสาร ฉบับจริง สําเนา

หนวย
นับ
เอกสาร

หมายเหตุ
เอกสารดังตอไปนี้แทน
(1) หนังสือรับรองการเกิด
หรือหลักฐานที่ทางราชการ
ออกให"ในลักษณะเดียวกัน
(2) หากไมมีเอกสารตาม
(1) ให"บิดามารดาหรือผู"
ปกครองทําบันทึกแจ"ง
ประวัติบุคคลตามแบบ
ฟอรมที่ทางองคกรปกครอง
สวนท"องถิ่นกําหนด)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
16. คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม
17. ชองทางการรองเรียน
ถ"าการบริการไมเปOนไปตามข"อตกลงที่ระบุไว"ข"างต"น สามารถติดตอเพื่อร"องเรียนได"ที่
1. ทางอินเทอรเนต : www.mmhs.go.th
2. ทาง Face book : เทศบาลเมืองแมฮองสอน
3. ทางโทรศัพท :
- นายกเทศมนตรีเมืองแมฮองสอน โทร . 053 612036
- ปลัดเทศบาลเมืองแมฮองสอน โทร . 053 611236
4. ทางไปรษณีย : สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน เลขที่ 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน รหัสไปรษณีย# 58000
5. รองเรียนดวยตนเอง : สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน
6. ตูรับฟ5งความคิดเห็น ของเทศบาลเมืองแมฮองสอน
18. ตัวอยางแบบฟอร!ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอร#ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ วันที่พิมพ!
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

21/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแล"ว
ชาติชาย น"อยสกุล
ปกรณ จีนาคํา
สมบูรณ ใจเย็น

