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คูมือสําหรับประชาชน: การรับนักเรียนเขาเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลนครเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การรับนักเรียนเขาเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลนครเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการนับอายุเพื่อเขารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
2) พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
3) พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
4) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเขาเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 19/07/2015 16:04
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม เลขที่ 1 ถ.วังสิงหคํา ต.ชางมอย อ.เมือง จ.
เชียงใหม 50300 โทร 0-5325-9162 หรือ โรงเรียนเทศบาลนครเชียงใหมทั้ง 11 แหง
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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- การรับนักเรียนเขาเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะรับเด็กที่มีอายุยาง
เขา ปที่ 7 หรือเด็กที่จบการศึกษาชั้นกอนประถมศึกษาที่อยูในเขตพื้นที่บริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกคน โดย
ไมมีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ หากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนไมเต็มตามจํานวนที่กําหนด องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสามารถพิจารณารับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได แตหากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนเกินกวาจํานวนที่กําหนด
ใหใชวิธีการจับฉลากหรือการวัดความสามารถดานวิชาการไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ตามที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจะประกาศกําหนด
- องคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑการศึกษาภาคบังคับ (อายุยางเขาปที่ 7) และ
ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา ปดไว ณ สํานักงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
สถานศึกษา พรอมทั้งมีหนังสือแจงใหผูปกครองของเด็กทราบภายในเดือนพฤษภาคมกอนปการศึกษาที่เด็กจะเขาเรียน
1 ป
- องคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาแจงประชาสัมพันธรายละเอียดหลักเกณฑการรับสมัครนักเรียนให
ผูปกครองทราบระหวางเดือนกุมภาพันธ - เมษายน ของปการศึกษาที่เด็กจะเขาเรียน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หนวยงานที่
การบริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผูปกครองยื่นเอกสาร
1 วัน
เทศบาลนคร
(1. ระยะเวลา : 1
หลักฐานการสมัครเพื่อสง
เชียงใหม อําเภอ วัน สถานที่รับ
เด็ก
เมืองเชียงใหม สมัครตามที่
เขาเรียนในสถานศึกษา
จังหวัดเชียงใหม ประกาศกําหนด
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่
(ระบุระยะเวลาที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ใหบริการจริง)
ประกาศกําหนด
2. หนวยงาน
1)
ผูรับผิดชอบ คือ
องคการบริหาร
สวนจังหวัด
.....(ระบุชื่อ)
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ)
องคการบริหาร
สวนตําบล
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ที่

ประเภทขั้นตอน

การพิจารณา
2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

การพิจารณารับเด็กเขา
เรียน

ระยะเวลา
ใหบริการ

7 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

.....(ระบุชื่อ)
เมืองพัทยา)
เทศบาลนคร
(1. ระยะเวลา :
เชียงใหม อําเภอ ภายใน 7 วัน นับ
เมืองเชียงใหม จากวันปดรับ
จังหวัดเชียงใหม สมัคร (ระบุ
ระยะเวลาที่
ใหบริการจริง))

ระยะเวลาดําเนินการรวม 8 วัน
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
หนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สําเนา
เอกสาร
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
1) สูติบัตรนักเรียน 1
1
ฉบับ
ทะเบียนบาน
1
1
ฉบับ
2)
นักเรียน
ทะเบียนบาน
1
1
ฉบับ
3) บิดา มารดา หรือ
ผูปกครอง
ใบเปลี่ยนชื่อ
1
1
ฉบับ
4) (กรณีมีการ
เปลี่ยนชื่อ)
หลักฐานการ
1
1
ฉบับ
สําเร็จการศึกษา
5)
กอน
ประถมศึกษา

หมายเหตุ
-

-

-
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ที่
6)

ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
รูปถายนักเรียน 3
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร

ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
16. คาธรรมเนียม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
-

หมายเหตุ

ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตน สามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
องคการบริหารสวนจังหวัด/เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล............. (ระบุชื่อ)/เมืองพัทยา หมายเลข
โทรศัพท ................................ หรือ .................................. (ระบุชองทางอื่นๆ ถามี)
หมายเหตุ 2) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมเทศบาลนครเชียงใหม
หมายเหตุ (1 ถ.วังสิงหคํา ต.ชางมอย อ.เมือง จ.เชียงใหม 50300 โทร 0-5325-9000)
3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ

24/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
เทศบาลนครเชียงใหม สถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพรโดย -
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