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คูมือสําหรับประชาชน : การรับนักเรียนเขาเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค%กรปกครอง
สวนทองถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ : โรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแมฮองสอน
กรมสงเสริมการปกครองท#องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ชื่อกระบวนงาน : การรับนักเรียนเข#าเรียนระดับประถมศึกษาป+ที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค.กรปกครองสวน
ท#องถิ่น
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท#องถิ่น
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ : รับแจ#ง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการนับอายุเพื่อเขารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
2) พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
3) พ.ร.บ.การศึกษาแห&งชาติ พ.ศ. 2542
4) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว&าดวยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเขาเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.
2548
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ : เทศบาลเมืองแมฮองสอน
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การรับนักเรียนเข#าเรียนระดับประถมศึกษาป+ที่ 1 ใน
สถานศึกษาสังกัดองค.กรปกครองสวนท#องถิ่น 27/05/2558 09:44
11. ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ โรงเรียนเทศบาล 2 เฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 143 ถนนขุนลุมประพาส ตําบลจองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดแม&ฮ&องสอน โทร. 053 613860/ติดต&อดวยตนเอง ณ หน&วยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป<ดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต&
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไม&หยุดพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ% วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
- การรับนักเรียนเข#าเรียนระดับประถมศึกษาป+ที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค.กรปกครองสวนท#องถิ่นจะรับ
เด็กที่มีอายุยางเข#าป+ที่ 7 หรือเด็กที่จบการศึกษาชั้นกอนประถมศึกษาที่อยูในเขตพื้นที่บริการขององค.กรปกครอง
สวนท#องถิ่นทุกคนโดยไมมีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการหากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนไมเต็มตามจํานวนที่
กําหนดองค.กรปกครองสวนท#องถิ่นสามารถพิจารณารับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได#แตหากกรณีที่มีเด็กมาสมัคร
เรียนเกินกวาจํานวนที่กําหนดให#ใช#วิธีการจับฉลากหรือการวัดความสามารถด#านวิชาการได#ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ตามที่องค.กรปกครองสวนท#องถิ่นจะประกาศกําหนด
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- องค.กรปกครองสวนท#องถิ่นตรวจสอบรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ.การศึกษาภาคบังคับ (อายุยางเข#าป+ที่ 7)
และประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการสงเด็กเข#าเรียนในสถานศึกษาปIดไว#ณสํานักงานองค.กรปกครองสวนท#องถิ่น
และสถานศึกษาพร#อมทั้งมีหนังสือแจ#งให#ผู#ปกครองของเด็กทราบภายในเดือนพฤษภาคมกอนป+การศึกษาที่เด็กจะ
เข#าเรียน 1 ป+
- องค.กรปกครองสวนท#องถิ่นและสถานศึกษาแจ#งประชาสัมพันธ.รายละเอียดหลักเกณฑ.การรับสมัคร
นักเรียนให#ผู#ปกครองทราบระหวางเดือนกุมภาพันธ. – เมษายน ของป+การศึกษาที่เด็กจะเข#าเรียน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ประเภท รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา สวนงาน/หนวยงาน
ที่
หมายเหตุ
ใหบริการ
ที่รับผิดชอบ
ขั้นตอน
การบริการ
1. สถานที่รบั สมัคร
1) การ
ผู#ปกครองยื่นเอกสาร
1 วัน
กองศึกษาฯ
ตามที่ประกาศกําหนด
ตรวจสอบ หลักฐานการสมัครเพื่อ
2. หนวยงานผู#รับผิด
เอกสาร
สงเด็กเข#าเรียนใน
ชอบคือ เทศบาลเมือง
สถานศึกษาตามวันเวลา
แมฮองสอน)
และสถานที่ที่องค.กร
ปกครองสวนท#องถิ่น
ประกาศกําหนด
2) การ
การพิจารณารับเด็กเข#า
7 วัน
กองศึกษาฯ
ภายใน 7 วันนับจากวัน
พิจารณา เรียน
ปIดรับสมัคร
ระยะเวลาดําเนินการรวม 8 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ผูออกเอกสาร
1) สูติบัตรนักเรียน
1
1
ฉบับ
2) ทะเบียนบ#านนักเรียน
1
1
ฉบับ
3) ทะเบียนบ#านบิดา
1
1
ฉบับ
มารดาหรือผู#ปกครอง
4) ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีมี
1
1
ฉบับ
การเปลี่ยนชื่อ)
5) หลักฐานการสําเร็จ
1
1
ฉบับ
การศึกษากอน
ประถมศึกษา
6) รูปถายนักเรียน
3
0
ฉบับ

หมาย
เหตุ
-
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16.
17.

18.
19.

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
คาธรรมเนียม
ไม&มีขอมูลค&าธรรมเนียม
ชองทางการรองเรียน
ถ#าการบริการไมเปOนไปตามข#อตกลงที่ระบุไว#ข#างต#น สามารถติดตอเพื่อร#องเรียนได#ที่
1. ทางอินเทอรเนต : www.mmhs.go.th
2. ทาง Face book : เทศบาลเมืองแม&ฮ&องสอน
3. ทางโทรศัพท :
- นายกเทศมนตรีเมืองแม&ฮ&องสอน โทร . 053 612036
- ปลัดเทศบาลเมืองแม&ฮ&องสอน
โทร . 053 611236
4. ทางไปรษณีย : สํานักงานเทศบาลเมืองแม&ฮ&องสอน เลขที่ 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดแม&ฮ&องสอน รหัสไปรษณีย 58000
5. รองเรียนดวยตนเอง : สํานักงานเทศบาลเมืองแม&ฮ&องสอน
6. ตูรับฟ5งความคิดเห็น ของเทศบาลเมืองแม&ฮ&องสอน
ตัวอยางแบบฟอร%ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไม&มีแบบฟอรม ตัวอย&าง และคู&มือการกรอก
หมายเหตุ วันที่พิมพ%
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

21/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซต.แล#ว
ชาติชาย น#อยสกุล
ปกรณ. จีนาคํา
จันทร.เพ็ญ อินตRะปวง

