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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรรับนักเรียนเข้ำเรียนระดับมัธยมศึกษำปีที่ 4 ในสถำนศึกษำสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน: การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
2)

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน สาเนาคู่มือประชาชน 19/07/2015 10:37
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ ติดต่อประชาสัมพันธ์ อบจ.ปราจีนบุรี โทรศัพท์: 0 3721 1840, 0 3721 2142, 0 3721
1562
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -
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2)

สถานที่ให้บริการ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์/โทรสาร 0 3721 1894
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
- การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะรับเด็กนักเรียนที่
จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน โดยไม่มี
การสอบวัดความสามารถทางวิชาการ หากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนไม่เต็มตามจานวนที่กาหนด องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถพิจารณารับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้ แต่หากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนเกินกว่าจานวนที่กาหนด ให้ใช้
วิธีการจับฉลากหรือการวัดความสามารถด้านวิชาการได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
ประกาศกาหนด
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อเด็กที่คาดว่าจะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้
ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนทราบภายในเดือนพฤษภาคมก่อนปีการศึกษาที่เด็กจะเข้าเรียน 1 ปี
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาแจ้งประชาสัมพันธ์รายละเอียดหลักเกณฑ์การรับสมัครนักเรียนให้
ผู้ปกครองทราบระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ของปีการศึกษาที่เด็กจะเข้าเรียน

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ผู้ปกครองยื่นเอกสาร
1 วัน
หลักฐานการสมัครเพื่อส่ง
เด็ก
เข้าเรียนในสถานศึกษา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

หมำยเหตุ

(1. ระยะเวลา : 1
วัน สถานที่รับ
สมัครตามที่
ประกาศกาหนด
(ระบุระยะเวลาที่
ให้บริการจริง))
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ที่

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

(1. ระยะเวลา :
ภายใน 7 วัน นับ
จากวันปิดรับ
สมัคร (ระบุ
ระยะเวลาที่
ให้บริการจริง))

ประกาศกาหนด

การพิจารณา

การพิจารณารับเด็กเข้า
เรียน

7 วัน

2)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 8 วัน
14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
หน่วยงำน
จำนวน
รำยกำรเอกสำร ภำครัฐผู้ออก
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
เอกสำร
สูติบัตรนักเรียน

1)

-

1

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(กรณีไม่มีสูติบัตร
ให้ใช้เอกสาร
ดังต่อไปนี้แทน
(1) หนังสือรับรอง
การเกิด หรือ
หลักฐานที่ทาง
ราชการออกให้ใน
ลักษณะเดียวกัน
(2) หากไม่มี
เอกสารตาม (1)
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ที่

2)
3)
4)

5)

6)
7)

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร

รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน

บัตรประจาตัว
ประชาชนนักเรียน
ทะเบียนบ้าน
นักเรียน
ทะเบียนบ้าน บิดา
มารดา หรือ
ผู้ปกครอง
ใบเปลี่ยนชื่อ
(กรณีมีการเปลี่ยน
ชื่อ)
หลักฐานการสาเร็จ
การศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3
รูปถ่ายนักเรียน

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

-

1

1

ฉบับ

ให้บิดา มารดา
หรือผู้ปกครองทา
บันทึกแจ้งประวัติ
บุคคลตาม
แบบฟอร์มที่ทาง
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
กาหนด
)
-

-

1

1

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

-

-

3

0

ฉบับ

-
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

16. ค่ำธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี หรือ เว็บไซต์ www.prachinpao.go.th
หมายเหตุ 2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
วันที่พิมพ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

03/08/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสานักงาน ก.พ.ร. (OPDC)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี สถ.มท.
-

