คู่มือสำหรับประชำชน : กำรรับนักเรียนเข้ำเรียนก่อนระดับประถมศึกษำในรงเรียนเทศบำลป้อม
แผลงไฟฟ้ำ
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลเมืองพระประแดง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
- การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในโรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า เพื่อเข้าศึกษาในระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่
1 จะรับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 4 ( กรณีจัดการศึกษาอนุบาล 3 ปี) หรือจะรับนักเรียนอายุย่างเข้าปีที่ 5 (กรณีจัดการศึกษา
อนุบาล 2 ปี) ที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของเทศบาลเมืองพระประแดงทุกคน โดยไม่มีการสอบวัดความสามารถทางวิชาการ หาก
กรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนไม่เต็มตามจานวนที่กาหนด เทศบาลเมืองพระประแดงสามารถพิจารณารับเด็กนอกเขตพื้นที่บริการได้
แต่หากกรณีที่มีเด็กมาสมัครเรียนเกินกว่าจานวนที่กาหนดให้ใช้วิธีการจับฉลากหรือการวัดความสามารถด้านวิชาการได้ตามความ
เหมาะสม ทั้งนี้ตามที่เทศบาลเมืองพระประแดงจะประกาศกาหนด
- เทศบาลเมืองพระประแดงตรวจสอบรายชื่อเด็กที่มีอายุถึงเกณฑ์การศึกษาก่อนประถมศึกษา และประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับ
การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา ปิดไว้ ณ สานักงานเทศบาลเมืองพระประแดงและสถานศึกษาพร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งให้
ผู้ปกครองของเด็กทราบ ภายในเดือนพฤษภาคมก่อนปีการศึกษาที่เด็กจะเข้าเรียน 1 ปี
- เทศบาลเมืองพระประแดงและโรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้าแจ้งประชาสัมพันธ์รายละเอียดหลักเกณฑ์การรับสมัคร
นักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ของปีการศึกษาที่เด็กจะเข้าเรียน
ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนที่ให้บริกำร
โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า ตาบลตลาด อาเภอพระ
ประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: (สถานที่ราชการกรุณาแต่งกายสุภาพ))

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 25 นาที
ลำดับ
1)

2)

ขั้นตอน
กำรตรวจสอบเอกสำร
ผู้ปกครองยื่นเอกสารหลักฐานการสมัครเพื่อส่งเด็กเข้าเรียนใน
สถานศึกษาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
(หมายเหตุ: -)
กำรพิจำรณำ
อายุ/ พัฒนาการตามของเด็ก
(หมายเหตุ: -)

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1)
สูติบัตร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 3 ฉบับ
หมำยเหตุ (นักเรียน)
2)
สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ

ระยะเวลำ
15 นาที

ส่วนที่รับผิดชอบ
เทศบาลเมืองพระ
ประแดง อาเภอพระ
ประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ

10 นาที

เทศบาลเมืองพระ
ประแดง อาเภอพระ
ประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
สานักทะเบียนอาเภอ/สานักทะเบียน
ท้องถิ่น
สานักทะเบียนอาเภอ/สานักทะเบียน
ท้องถิ่น

ลำดับ

3)

4)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
สำเนำ 3 ฉบับ
หมำยเหตุ (สาเนาทะเบียนบ้านเด็ก บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง อย่างละ
3 ฉบับ
และลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 3 ฉบับ
หมำยเหตุ ( สาเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง ลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง)
ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (กรณีมีกำรเปลี่ยนชื่อและนำมสกุล)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 3 ฉบับ
หมำยเหตุ -

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
1)
ไม่มีค่ำใช้จ่ำย
(หมายเหตุ: -)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

สานักทะเบียนอาเภอ/สานักทะเบียน
ท้องถิ่น

สานักทะเบียนอาเภอ/สานักทะเบียน
ท้องถิ่น

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1)
โรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า
(หมายเหตุ: (183 ถ.พระยาพายัพพิริยะกิจ ต.ตลาด อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทร. 02-462-5429))
2)
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))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
1)
ใบมอบตัวนักเรียนชั้นอนุบาล
(หมายเหตุ: -)

ชื่อแบบฟอร์ม

หมำยเหตุ
-

ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน: การรับนักเรียนเข้าเรียนก่อนระดับประถมศึกษาในรงเรียนเทศบาลป้อมแผลงไฟฟ้า
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: เทศบาลเมืองพระประแดง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น เทศบาลเมืองพระประแดง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
2)ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา พ .ศ.2548

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ : 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: [สาเนาคู่มือประชาชน] การรับนักเรียนเข้าเรียนก่อนระดับประถมศึกษาในรงเรียนเทศบาลป้อม
แผลงไฟฟ้า 09/09/2558 13:01
เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพร่คู่มือ: -

