ึ ษาปี ที 1 ในสถานศก
ึ ษาสงก
ั ัด
คูม
่ อ
ื สําหร ับประชาชน : การร ับน ักเรียนเข้าเรียนระด ับประถมศก
่
องค์กรปกครองสวนท้องถน
ิ
หน่ว ยงานทีให้บริการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กระทรวงมหาดไทย
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
การจั ดการศึกษาเป็ นการให ้บริการสาธารณะตามอํานาจหน ้าทีขององค์กรปกครองส่วนท ้องถินตามพระราชบัญญัตอ
ิ งค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก ้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 4) พ.ศ. 2552 กฎกระทรวง พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัตก
ิ ําหนดแผนและ
ขันตอนการกระจายอํานาจให ้แก่องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน พ.ศ. 2542 แผนการศึกษาแห่งชาติและพระราชบัญญัตก
ิ ารศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก ้ไขเพิมเติมถึง (ฉบับที 3) พ.ศ.2553 ประกอบกับพระราชบั ญญัตก
ิ ารศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 มาตรา
5 ทีกําหนดให ้คณะกรรมการเขตพืนทีการศึกษา หรือองค์กรปกครองส่วนท ้องถินแล ้วแต่กรณีประกาศรายละเอีย ดเกียวกับการการ
ส่งเด็กเข ้าเรียนในสถานศึกษา และการจัดสรรโอกาสเข ้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ โดยให ้
ปิ ดประกาศไว ้ ณ สํานักงานเขตพืนที สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท ้องถิน และสถานศึกษา สําหรับการนับ อายุ เด็กเพือเข ้ารับ
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ในสถานศึกษาขันพืนฐาน ให ้นับตามปี ปฏิทน
ิ หากเด็กอายุครบเจ็ดปี บริบรู ณ์ในปี ใด ให ้นับ เด็กมี
อายุยา่ งเข ้าปี ทเจ็
ี ดในปี นัน ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารนับ อายุเพือเข ้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
นอกจากนียังกําหนดให ้กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการเขตพืนทีการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน และสถานศึกษาจั ด
การศึกษาเป็ นพิเศษสําหรับเด็กทีมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสือสารและการเรียนรู ้ หรือมี
ร่างกายพิการหรือทุพ พลภาพ หรือเด็กซึงไม่สามารถพึงตนเองได ้ หรือไม่มผ
ี ู ้ดูแล หรือด ้อยโอกาส หรือเด็กทีมีความสามารถ
พิเศษให ้ได ้รับ การศึก ษาภาคบังคับ ด ้วยรูป แบบและวิธก
ี ารทีเหมาะสม รวมทังการได ้รับ สิงอํานวยความสะดวก สือ บริการ และ
ความช่วยเหลืออืนใดตามความจําเป็ นเพือประกันโอกาสและความเสมอภาคในการได ้รับ การศึกษาภาคบังคับ
การรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

องค์กรปกครองส่วนท ้องถินประกาศนโยบายและแนวปฏิบัตเิ กียวกับการรับนั กเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ภูเก็ต ประจําปี การศึกษา และการจั ดสรรโอกาสเข ้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ โดยให ้ปิ ด
ประกาศไว ้ ณ สํานักงานองค์กรปกครองส่วนท ้องถิน และสถานศึกษา
สถานศึกษาแต่งตังคณะกรรมการรับนั กเรียน
สถานศึกษาจัดประชุมชีแจงให ้ผู ้เกียวข ้องทราบเกียวกับกฎหมายการจั ดการศึกษาภาคบังคับ นโยบายและแนวปฏิบัต ิ
เกียวกับการรับนั กเรีย น แผนการรับนักเรียน สัดส่วนการรับนั กเรียนและวิธก
ี ารรับ นักเรีย น และออกประกาศการรับนักเรียนของ
สถานศึกษา
สถานศึกษาแจ ้งประชาสัมพั นธ์ประกาศการรั บนักเรียน แนวปฏิบัตเิ กียวกับการรับนักเรียน และวิธก
ี ารรับ นักเรียน ให ้
ผู ้ปกครองและประชาชนในเขตพืนทีทราบ
คณะกรรมการรับ นักเรียนดําเนินการรับสมั ครนักเรียน คัดเลือกนักเรีย นเข ้าเรียน และกํากับดูแลให ้การรับนั กเรียนเป็ นไป
ด ้วยความโปร่งใส ยุตธิ รรม เสมอภาค

(1) ระดับชันประถมศึกษาปี ที 1 ให ้รับเด็กทีมีอายุย่างเข ้าปี ท7
ี หรือจบการศึกษาชันก่อนประถมทีอยู่ในเขตพืนทีบริการของ
โรงเรียนเข ้าเรียนชันประถมศึกษาปี ที 1 ทุกคนโดยไม่มก
ี ารสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ถ ้ายังไม่เต็มให ้รับ เด็กนอกเขต
พืนทีบริการได ้ กรณีทมี
ี ผู ้สมัครเกินจํานวนทีรับได ้ ให ้ใช ้วิธจี ับสลาก หรือการวัดความสามารถด ้านวิชาการตามความเหมาะสม
และความเห็นของคณะกรรมการรับนักเรียน และประสานกับโรงเรียนใกล ้เคียงเพือจัดหาทีเรีย นให ้เด็กได ้เข ้าเรียนทุกคน
(2) กรณีรบ
ั สมัครนักเรียนรอบแรกแล ้วยังไม่ครบจํานวนตามแผนการรับ นั กเรียน ให ้สามารถรับ นั กเรียนเพิมเติมจนครบจํานวน
ได ้

ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ภูเก็ต ถนนนริศร ตําบลตลาดใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์ 076-215752/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวัน จั นทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทียง)

ขนตอน
ั
ระยะเวลา และส่ว นงานทีร ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดํา เนินการรวม : 3 เดือน
ลําด ับ
1)

2)

3)

4)

5)

ขนตอน
ั
องค์กรปกครองส่วนท ้องถินประกาศ นโยบายและแนวปฏิบ ัต ิ
เกียวกับ การรับนั กเรียนของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจั งหวัดภูเก็ต

ระยะเวลา
1 เดือน

ส่วนทีร ับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
จั งหวัดภูเก็ต

3 วัน

องค์การบริหารส่วน
จั งหวัดภูเก็ต

1 เดือน

องค์การบริหารส่วน
จั งหวัดภูเก็ต

1 เดือน

องค์การบริหารส่วน
จั งหวัดภูเก็ต

7 วัน

องค์การบริหารส่วน
จั งหวัดภูเก็ต

(หมายเหตุ: -)
สถานศึกษาแต่งตังคณะกรรมการรับ นักเรียนและประชุมชีแจง
ผู ้เกียวข ้องให ้ทราบถึงแนวทางการรับนั กเรียนและวิธก
ี ารรับ
(หมายเหตุ: -)
สถานศึกษาแจ ้งประกาศและประชาสัม พันธ์ ให ้ผู ้ปกครอง
ทราบ
แนวการรับนั กเรียนและวิธก
ี ารรับนักเรียน
(หมายเหตุ: -)
การตรวจสอบเอกสาร
สถานศึกษาดําเนินการรับสมัครนักเรียน
ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานทางการศึกษาและดําเนินการคัดเลือกนักเรียน
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
สถานศึกษาประกาศรายชือนักเรียนทีได ้รับ การคัดเลือก
(หมายเหตุ: -)

รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
ลําด ับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
สูตบ
ิ ัตรน ักเรียน
ฉบ ับจริง 1 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ ((1) กรณีทไม่
ี มห
ี ลักฐานให ้เรีย กหนังสือรับรองการเกิด บัตร
ประตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ ้านฉบับเจ ้าบ ้าน หรือหลักฐานทีทาง
ราชการจัดทําขึนในลักษณะเดียวกัน
(2) ในกรณีทไม่
ี มห
ี ลักฐานตามข ้อ(1)หรือ(2)ให ้เรียก
หลักฐานทีทางราชการออกให ้ หรือเอกสารตามทีกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดให ้ใช ้ได ้
(3) ในกรณีทไม่
ี มห
ี ลักฐานตามข ้อ(1) (2) และ (3) ให ้
บด
ิ า มารดา ผู ้ปกครอง หรือองค์กรเอกชนทําบันทึกแจ ้งประวัตบ
ิ ุคคล
ตามแนบท ้ายระเบียบนี เป็ นหลักฐานทีจะนํามาลงหลักฐานทางการศึกษา
(4) ในกรณีทไม่
ี มบ
ี ค
ุ คล หรือองค์กรเอกชน
ตาม (4) ให ้ซักประวัตบ
ิ ุคคลผู ้มาสมัครเรียนหรือผู ้ทีเกียวข ้อง เพือนํามา
ลงรายการบันทึกแจ ้งประวัตบ
ิ ค
ุ คลตามแนบท ้ายระเบียบนีเป็ นหลักฐานที

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
-

ลําด ับ

2)

3)

4)

5)

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
จะนํามาลงหลักฐานทางการศึกษา
)
ทะเบียนบา้ นน ักเรียน
ฉบ ับจริง 1 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (ทะเบียนบ ้านตัวจริงของนั กเรีย นผู ้สมัคร บิดา มารดา หรือ
ผู ้ปกครอง และสําเนา จํานวน 1 ชุด)
ใบเปลียนชือ (กรณีมก
ี ารเปลียนชือ)
ฉบ ับจริง 1 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีทเปลี
ี ยนชือ-นามสกุล ให ้นําใบเปลียนตัวจริงและ
สําเนา จํานวน 1 ชุด)
ํ เร็จการศึกษาก่อนประถมศึกษา
หล ักฐานการสา
ฉบ ับจริง 1 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (หลักฐานการสําเร็จการศึกษาระดับ ก่อนประถมศึกษาและ
สําเนา จํานวน 1 ชุด)
รูปถ่ายน ักเรียน
ฉบ ับจริง 0 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (รูปถ่ายของนักเรียนผู ้สมัคร ขนาดและจํ านวนตามที
สถานศึกษากําหนด)

ค่า ธรรมเนียม
ลําด ับ

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร

-

-

-

-

ค่า ธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

ไม่มข
ี ้อมูลค่าธรรมเนียม
ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําด ับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1)
ถ ้าการบริการไม่เ ป็ นไปตามข ้อตกลงทีระบุไว ้ข ้างต ้น สามารถติดต่อเพือร ้องเรียนได ้ที กองการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจั งหวัดภูเก็ต
(หมายเหตุ: -)
2)
ศูนย์บ ริการประชาชน สํานักปลัดสํานั กนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที 1 ถ.พิษ ณุโลก เขตดุสต
เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300))
3)
ศูนย์รบ
ั เรืองร ้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชัน 2 ถนนแจ ้งวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จั งหวัดนนทบุร ี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รบ
ั เรืองร ้องเรียนสําหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email :
Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ต ัวอย่างและคูม
่ อ
ื การกรอก
ลําด ับ

ชือแบบฟอร์ม

ไม่มแ
ี บบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม
่ ือการกรอก
หมายเหตุ
-

ํ หร ับเจ้า หน้าท ี
ข้อมูลสา
ชือกระบวนงาน: การรับนักเรียนเข ้าเรียนระดับประถมศึกษาปี ท ี 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท ้องถิน
หน่ว ยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สํานักประสานและพัฒนาการจั ดการศึกษาท ้องถิน กรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิน
สํานักประสานและพัฒนาการจั ดการศึกษาท ้องถิน
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมูข
่ องงานบริการ: รับแจ ้ง
กฎหมายทีให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง:
1)กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารนับอายุเพือเข ้ารับการศึกษาภาคบังคับ

พ.ศ. 2545

2)พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
3)พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
4)ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด ้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนั กศึกษาเข ้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
ระด ับผลกระทบ: บริการทัวไป
พืนทีให้บริการ: ท ้องถิน
กฎหมายข้อบ ังค ับ/ข้อตกลงทีกําหนดระยะเวลา: ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิตข
ิ องกระบวนงาน:
จํานวนเฉลียต่อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน ้อยทีสุด 0
ชืออ้างอิงของคูม
่ อ
ื ประชาชน: การรับ นักเรีย นเข ้าเรียนระดับประถมศึกษาปี ท ี 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท ้องถิน
เอกสารฉบับนีดาวน์โหลดจากเว็ บไซต์ร ะบบสารสนเทศศูนย์กลางข ้อมูลคู่ มอ
ื สําหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันทีเผยแพร่คู่มอ
ื :-

