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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรรับนักเรียนเข้ำเรียนระดับประถมศึกษำปี ที่ 1 ในสถำนศึกษำสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ : เทศบาลนครระยอง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน : การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปี ท่ี 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลนครระยอง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : รับแจ้ง
5. กฎหมำยทีใ่ ห้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง :
1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรนับอำยุเพือ่ เข้ำรับกำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ.2545
2)

พ.ร.บ.กำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ.2545

3)

พ.ร.บ.กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542

4)

ระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำรว่ำด้วยหลักฐำนในกำรรับนักเรียนนักศึกษำเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ พ.ศ.2548

6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริกำร : ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุด 0
จำนวนคำขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปี ท่ี 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลนครระยอง
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11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ เทศบำลนครระยอง
44/6 ถนนตำกสินมหำรำช ตำบลท่ำประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0-3862-0111 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่เวลำ
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงือ่ นไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
- การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปี ท่ี 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะรับเด็กที่มีอายุ
ย่างเข้าปี ท่ี 7 หรือเด็กที่จบการศึกษาชัน้ ก่อนประถมศึกษาที่อยู่ในเขตพืน้ ที่บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน
โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ หากกรณีท่มี ีเด็กมาสมัครเรียนไม่เต็มตามจานวนที่กาหนด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถพิจารณารับเด็กนอกเขตพืน้ ที่บริการได้ แต่หากกรณีท่มี ีเด็กมาสมัครเรียนเกินกว่าจานวนที่
กาหนดให้ใช้วิธีการจับฉลากหรือการวัดความสามารถด้านวิชาการได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นีต้ ามที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะประกาศกาหนด
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ (อายุย่างเข้าปี ท่ี 7) และ
ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษาปิ ดไว้ ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สถานศึกษา พร้อมทัง้ มีหนังสือแจ้งให้ผปู้ กครองของเด็กทราบภายในเดือนพฤษภาคมก่อนปี การศึกษาที่เด็กจะเข้าเรียน
1 ปี
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาแจ้งประชาสัมพันธ์รายละเอียดหลักเกณฑ์การรับสมัครนักเรียนให้
ผูป้ กครองทราบระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายนของปี การศึกษาที่เด็กจะเข้าเรียน
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ผูป้ กครองยื่นเอกสาร
1 วัน
หลักฐานการสมัครเพื่อส่ง
เด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา
ตามวันเวลาและสถานที่ท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
เทศบาลนคร
ระยอง อาเภอ
เมืองระยอง
จังหวัดระยอง

หมำยเหตุ

ระยะเวลา : 1 วัน
สถานที่รบั สมัคร
ตามที่ประกาศ
กาหนด
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ที่

ประเภทขั้นตอน

การพิจารณา
2)

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร
ประกาศกาหนด
การพิจารณารับเด็กเข้า
เรียน

ระยะเวลำ
ให้บริกำร
7 วัน

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
เทศบาลนคร
ระยอง อาเภอ
เมืองระยอง
จังหวัดระยอง

หมำยเหตุ

ภายใน 7 วันนับ
จากวันปิ ดรับ
สมัคร

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 8 วัน
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
หน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
1) สูติบตั รนักเรียน 1
ทะเบียนบ้าน
1
2)
นักเรียน
ทะเบียนบ้าน
1
3) บิดามารดาหรือ
ผูป้ กครอง
ใบเปลี่ยนชื่อ
1
4) (กรณีมีการ
เปลี่ยนชื่อ)
หลักฐานการ
1
สาเร็จการศึกษา
5)
ก่อน
ประถมศึกษา
6) รูปถ่ายนักเรียน 3

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1
1

ฉบับ
ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

1

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ไม่พบเอกสำรอืน่ ๆ สำหรับยืน่ เพิ่มเติม

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

16. ค่ำธรรมเนียม
ไม่มีขอ้ มูลค่ำธรรมเนียม
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน เทศบำลนครระยอง
44/6 ถนนตำกสินมหำรำช ตำบลท่ำประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0-3862-0111
หมายเหตุ2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
19. หมำยเหตุ
่ ิมพ์
วันทีพ
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21/09/2558
เผยแพร่ค่มู ือบนเว็บไซต์แล้ว
นางนงค์ชภรณ์ โพธิ์ไพจิตร
นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง
นางสาวศกลวรรณ ปัญญานุภาพ

