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คูมือสําหรับประชาชน: การรับนักเรียนเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ:องคการบริหารสวนจังหวัดพิจิตร
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับนักเรียนเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนจังหวัดพิจิตร
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
2)

พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542

3)

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเขาเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การรับนักเรียนเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการองคการบริหารสวนจังหวัดพิจิตร
โรงเรียนบางลายพิทยาคม 88 หมู 8 ตําบลบางลาย อําเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน ทุกวัน (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30
น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
- การรับนักเรียนเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น จะรับเด็กนักเรียนที่จบ
การศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่อยูในเขตพื้นทีบ่ ริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกคน โดยไมมีการสอบวัด
ความสามารถทางวิชาการ หากกรณีที่มเี ด็กมาสมัครเรียนไมเต็มตามจํานวนทีก่ ําหนด องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถ
พิจารณารับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได แตหากกรณีทมี่ ีเด็กมาสมัครเรียนเกินกวาจํานวนที่กําหนด ใหใชวธิ ีการจับฉลากหรือ
การวัดความสามารถดานวิชาการไดตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ตามที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะประกาศกําหนด
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- องคกรปกครองสวนทองถิ่นตรวจสอบรายชื่อเด็กที่คาดวาจะจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พรอมทัง้ มีหนังสือแจงใหผปู กครอง
ของเด็กนักเรียนทราบภายในเดือนพฤษภาคมกอนปการศึกษาที่เด็กจะเขาเรียน 1 ป
- องคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาแจงประชาสัมพันธรายละเอียดหลักเกณฑการรับสมัครนักเรียนใหผปู กครอง
ทราบระหวางเดือนกุมภาพันธ - เมษายน ของปการศึกษาทีเ่ ด็กจะเขาเรียน
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผูปกครองยื่นเอกสาร
หลักฐานการสมัครเพื่อสง
เด็กเขาเรียนในสถานศึกษา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ประกาศกําหนด

การพิจารณา

การพิจารณารับเด็กเขาเรียน 7 วัน

1)

2)

1 วัน

สวนงาน /
หมายเหตุ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
องคการบริหาร (1. ระยะเวลา : 1
สวนจังหวัดพิจิตร วัน สถานที่รับ
สมัครตามที่
ประกาศกําหนด
(ระบุระยะเวลา
ใหบริการจริง))
องคการบริหาร (1. ระยะเวลา :
สวนจังหวัดพิจิตร ภายใน 7 วันนับ
จากวันปดรับสมัคร
(ระบุระยะเวลาที่
ใหบริการจริง)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 8 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
1) สูติบัตรนักเรียน 1
1
ฉบับ
บัตรประจําตัว
1
1
ฉบับ
ประชาชน
2) นักเรียน
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ที่
3)
4)
5)

6)
7)

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ทะเบียนบาน
นักเรียน
ทะเบียนบานบิดา
มารดา หรือ
ผูปกครอง
ใบเปลี่ยนชื่อ
(กรณีมกี าร
เปลี่ยนชื่อ)
หลักฐานการ
สําเร็จการศึกษา
ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่
6
รูปถายนักเรียน

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
1
1
ฉบับ
-

1

1

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

-

-

1

1

ฉบับ

-

-

3

0

ฉบับ

-

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่ เติม

หมายเหตุ

16. คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงทีร่ ะบุไวขางตน สามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่องคการ
บริหารสวนจังหวัดพิจิตร (โรงเรียนบางลายพิทยาคม 88 หมู 8 ตําบลบางลาย อําเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
66130 โทรศัพท 056 - 619904 )
หมายเหตุ2) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชน 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
1)
ใบสมัครเขาเรียนมัธยมศึกษาปที่ 1
-
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19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

24/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
องคการบริหารสวนจังหวัดพิจิตร
สถ.มท.
-

