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คูมือสําหรับประชาชน : การรับนักเรียนเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 ในสถานศึกษาสังกัดองค&กรปกครอง
สวนทองถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ : โรงเรียนเทศบาลเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ชื่อกระบวนงาน : การรับนักเรียนเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาป)ที่ 4 ในสถานศึกษาสังกัดองค,กรปกครองสวน
ทองถิ่น
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : สํานักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถิ่น
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ : รับแจง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
1) พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเขาเรียนในสถานศึกษา 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] การรับนักเรียนเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาป)ที่ 4 ใน
สถานศึกษาสังกัดองค,กรปกครองสวนทองถิ่น 27/05/2558 13:16
11. ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ โรงเรียนเทศบาลเมืองแมฮองสอน เลขที่ 39 ถนนผดุงมวยตอ ตําบลจองคํา อําเภอ
เมือง จังหวัดแมฮองสอน โทร. 053 611284 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป:ดใหบริการวันจันทร;ถึงวันศุกร; (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมหยุดพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ& วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
- การรับนักเรียนเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาป)ที่ 4 ในสถานศึกษาสังกัดองค,กรปกครองสวนทองถิ่นจะรับเด็ก
นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาป)ที่ 3 หรือเทียบเทาที่อยูในเขตพื้นที่บริการขององค,กรปกครองสวนทองถิ่น
ทุกคนโดยไมมีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการหากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนไมเต็มตามจํานวนที่กําหนด
องค,กรปกครองสวนทองถิ่นสามารถพิจารณารับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการไดแตหากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนเกิน
กวาจํานวนที่กําหนดใหใชวิธีการจับฉลากหรือการวัดความสามารถดานวิชาการไดตามความเหมาะสมทั้งนี้ตามที่
องค,กรปกครองสวนทองถิ่นจะประกาศกําหนด
- องค,กรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบรายชื่อเด็กที่คาดวาจะจบชั้นมัธยมศึกษาป)ที่ 3 พรอมทั้งมีหนังสือแจง
ใหผูปกครองของเด็กนักเรียนทราบภายในเดือนพฤษภาคมกอนป)การศึกษาที่เด็กจะเขาเรียน 1 ป)
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- องค,กรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาแจงประชาสัมพันธ,รายละเอียดหลักเกณฑ,การรับสมัครนักเรียน
ใหผูปกครองทราบระหวางเดือนกุมภาพันธ, – เมษายนของป)การศึกษาที่เด็กจะเขาเรียน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ประเภท รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา สวนงาน/หนวยงาน
ที่
หมายเหตุ
ขั้นตอน
การบริการ
ใหบริการ
ที่รับผิดชอบ
1) การ
ผูปกครองยื่นเอกสาร
1 วัน
กองศึกษาฯ
สถานที่รับสมัคร
ตรวจสอบ หลักฐานการสมัครเพื่อสง
ตามที่ประกาศ
เอกสาร
เด็กเขาเรียนในสถาน ศึกษา
กําหนด
ตามวันเวลาและสถานที่ที่
องค,กรปกครองสวนทองถิ่น
ประกาศกําหนด
2) การ
การพิจารณารับเด็กเขาเรียน 7 วัน
กองศึกษาฯ
ภายใน 7 วันนับจาก
พิจารณา
วันปMดรับสมัคร
ระยะเวลาดําเนินการรวม 8 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงาน จํานวน
รายการ
จํานวน
ที่ เอกสารยืนยัน ภาครัฐผู
เอกสาร เอกสาร
ตัวตน
สําเนา
ออกเอกสาร ฉบับจริง
1) สูติบัตร
1
1
นักเรียน

2) บัตรประจําตัว
ประชาชน
นักเรียน
3) ทะเบียนบาน
นักเรียน
4) ทะเบียนบาน
บิดามารดา

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ

-

1

1

ฉบับ

(กรณีไมมีสูติบัตรใหใช
เอกสารดังตอไปนี้แทน
(1) หนังสือรับรองการเกิด
หรือหลักฐานที่ทางราชการ
ออกใหในลักษณะเดียวกัน
(2) หากไมมีเอกสารตาม (1)
ใหบิดามารดาหรือผูปกครอง
ทําบันทึกแจงประวัติบุคคล
ตามแบบฟอร,มที่ทางองค,กร
ปกครองสวนทองถิ่นกําหนด)
-

-

1

1

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

-
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หนวยงาน จํานวน
รายการ
ที่ เอกสารยืนยัน ภาครัฐผู
เอกสาร
ตัวตน
ออกเอกสาร ฉบับจริง
หรือผูปกครอง
5) ใบเปลี่ยนชื่อ
1
(กรณีมีการ
เปลี่ยนชื่อ)
6) หลักฐานการ
1
สําเร็จการศึกษา
ระดับชัน้ มัธยม
ศึกษาป)ที่ 3

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

7) รูปถายนักเรียน
3
0
ฉบับ
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
16. คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม
17. ชองทางการรองเรียน
ถาการบริการไมเปOนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตน สามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
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
เผยแพรคูมือบนเว็บไซต,แลว
ชาติชาย นอยสกุล
ปกรณ, จีนาคํา
จันทร,เพ็ญ อินตRะปวง

