1/5

คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรรับนักเรี ยนเข้ ำเรียนระดับมัธยมศึกษำปี ที่ 1 ในสถำนศึกษำสังกัดองค์ กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลเมืองสมุทรสงครามอาเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงคราม
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน:การรับนักเรี ยนเข้ าเรี ยนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:เทศบาลเมืองสมุทรสงครามอาเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงคราม
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รับแจ้ ง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับพ.ศ. 2545
2)

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

3)

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรี ยนนักศึกษาเข้าเรี ยนในสถานศึกษาพ.ศ. 2548

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การรับนักเรี ยนเข้ าเรี ยนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่นเทศบาลเมืองสมุทรสงครามนภวรรณสาเนาคูม่ ือประชาชน 04/08/2015 16:02
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลเมืองฯ ๕ แห่งเทศบาลเมื องสมุทรสงคราม 541/1 ถ.สมุทรสงครามบางแพต.แม่กลองอ.เมื องฯจ.สมุทรสงครามโทรศัพท์ /โทรสาร 034 711703,720803 ต่อ 174 //
http:www.smsk-city.go.th/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
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08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
- การรับนักเรี ยนเข้ าเรี ยนระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจะรับเด็กนักเรี ยนที่จบ
การศึกษาชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 ที่อยู่ในเขตพื ้นที่บริการขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นทุกคนโดยไม่มีการสอบวัด
ความสามารถทางวิชาการหากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรี ยนไม่เต็มตามจานวนที่กาหนดองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
สามารถพิจารณารับเด็กนอกเขตพื ้นที่บริ การได้ แต่หากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรี ยนเกินกว่าจานวนที่กาหนดให้ ใช้ วิธีการจับ
ฉลากหรื อการวัดความสามารถด้ านวิชาการได้ ตามความเหมาะสมทังนี
้ ้ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นจะประกาศ
กาหนด
- องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นตรวจสอบรายชื่อเด็กที่คาดว่าจะจบชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 6 พร้ อมทังมี
้ หนังสือแจ้ งให้
ผู้ปกครองของเด็กนักเรี ยนทราบภายในเดือนพฤษภาคมก่อนปี การศึกษาที่เด็กจะเข้ าเรี ยน 1 ปี
- องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นและสถานศึกษาแจ้ งประชาสัมพันธ์รายละเอียดหลักเกณฑ์การรับสมัครนักเรี ยนให้
ผู้ปกครองทราบระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายนของปี การศึกษาที่เด็กจะเข้ าเรี ยน

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ปกครองยื่นเอกสาร
1 วัน
หลักฐานการสมัครเพื่อส่ง
เด็ก
เข้ าเรี ยนในสถานศึกษาตาม
วันเวลาและสถานที่ที่
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
ประกาศกาหนด

การพิจารณา

การพิจารณารับเด็กเข้ า

1)

2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

7 วัน

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
โรงเรี ยนในสังกัด
เทศบาลเมืองฯ
๕ แห่ง เทศบาล
เมือง
สมุทรสงคราม
อาเภอเมือง
สมุทรสงคราม
จังหวัด
สมุทรสงคราม
โรงเรี ยนในสังกัด

หมำยเหตุ

(1. ระยะเวลา : 1
วันสถานที่รับ
สมัครตามที่
ประกาศกาหนด
(ระบุระยะเวลา
ให้ บริการจริง))

(1. ระยะเวลา :
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

เรี ยน

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
เทศบาลเมืองฯ
๕ แห่ง เทศบาล
เมือง
สมุทรสงคราม
อาเภอเมือง
สมุทรสงคราม
จังหวัด
สมุทรสงคราม

หมำยเหตุ

ภายใน 7 วันนับ
จากวันปิ ดรับ
สมัคร (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้ บริการจริง))

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 8 วัน
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
1) สูตบิ ตั รนักเรี ยน 1
บัตรประจำตัว
1
2) ประชำชน
นักเรี ยน
ทะเบียนบ้ ำน
1
3)
นักเรี ยน
ทะเบียนบ้ ำน
1
4) บิดำมำรดำหรื อ
ผู้ปกครอง
ใบเปลี่ยนชื่อ
1
5)
(กรณีมีกำร

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1
1

ฉบับ
ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

6)

เปลี่ยนชื่อ)
หลักฐำนกำร
สำเร็จกำรศึกษำ
ระดับชัน้
ประถมศึกษำปี ที่
6
รูปถ่ำยนักเรี ยน -

7)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

1

ฉบับ

-

3

0

ฉบับ

-

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ไม่พบเอกสารอื ่น ๆ สาหรับยื ่นเพิ่มเติ ม

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

16. ค่ ำธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 541/1 ถ.สมุทรสงคราม-บางแพต.แม่กลองอ.เมืองฯจ.
สมุทรสงครามโทรศัพท์/โทรสาร 034 711703,720803 ต่อ 174 // http:www.smsk-city.go.th
หมายเหตุ2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
-
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วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

28/08/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
นภวรรณ เปลี่ยนดวง
สมชาย ตันประเสริฐ
นพัฒน์ ธนาภรณ์วิริยะกุล

