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คูมือสําหรับประชาชน: การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
หนวยงานที่รับผิดชอบ:โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ สพป.พัทลุง เขต 2
กระทรวง:กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ สพป.พัทลุง เขต 2
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูข องงานบริการ:ขึ้นทะเบียน
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2)

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550

3)

พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ /สังคม
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สถาบันการศึกษา
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
120วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ สุลาลักษณ
สําเนาคูมือประชาชน 18/07/2015 10:56
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ ม.5 ต.กงหรา อ.กงหรา จ.พัทลุง 93180 เบอรโทรศัพท 074671198/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
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08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (โรงเรียนกําหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน)
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑการรับนักเรียนเปนไปตามประกาศ สพฐ. / สพท. / โรงเรียน เรื่องการรับนักเรียนในแตละปการศึกษา
ระยะเวลาการใหบริการรวมที่กําหนดในคูมือ เริ่มนับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตอง ครบถวนแลว
http://plan.bopp-obec.info/

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

รับสมัครและตรวจสอบ
เอกสารการสมัคร

1 วัน

การพิจารณา

สอบ และ/หรือ จับฉลาก

1 วัน

โรงเรียนสามัคคี
อนุสรณ สพป.
พัทลุง เขต 2

การพิจารณา

ประกาศผล

1 วัน

โรงเรียนสามัคคี
อนุสรณ สพป.
พัทลุง เขต 2

การพิจารณา

รายงานตัวนักเรียน

1 วัน

โรงเรียนสามัคคี
อนุสรณ สพป.
พัทลุง เขต 2

1)

2)

3)

4)

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
โรงเรียนสามัคคี
อนุสรณ สพป.
พัทลุง เขต 2

หมายเหตุ

(ชวงเวลาระหวาง
ขั้นตอน 1-5
เปนไปตาม
ประกาศโรงเรียน)
(ชวงเวลาระหวาง
ขั้นตอน 1-5
เปนไปตาม
ประกาศโรงเรียน)
(ชวงเวลาระหวาง
ขั้นตอน 1-5
เปนไปตาม
ประกาศโรงเรียน)
(ชวงเวลาระหวาง
ขั้นตอน 1-5
เปนไปตาม
ประกาศโรงเรียน)
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ที่

5)

ประเภทขั้นตอน
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
มอบตัว/ขึ้นทะเบียน
นักเรียน

ระยะเวลา
ใหบริการ
1 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
โรงเรียนสามัคคี
อนุสรณ สพป.
พัทลุง เขต 2

หมายเหตุ

(ชวงเวลาระหวาง
ขั้นตอน 1-5
เปนไปตาม
ประกาศโรงเรียน)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 120 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
หนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง 1
บาน

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร
2

ฉบับ

1)

ใบสําคัญการ
เปลี่ยนชื่อ

กรมการปกครอง

1

2

ฉบับ

สูติบัตร

กรมการปกครอง

1

2

ฉบับ

2)

3)

หมายเหตุ
(-ใชในวันสมัคร (1
ฉบับ) และวันมอบ
ตัว (1 ฉบับ)
-รับรองสําเนา
ถูกตอง
)
(-กรณีมีการ
เปลี่ยนชื่อ-สกุล
-ใชในวันสมัคร (1
ฉบับ) และวันมอบ
ตัว (1 ฉบับ)
-รับรองสําเนา
ถูกตอง
)
(-เฉพาะระดับ
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
กอนประถมและ
ประถมศึกษา
-ใชในวันสมัคร (1
ฉบับ) และวันมอบ
ตัว (1 ฉบับ)
-รับรองสําเนา
ถูกตอง
)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

3)

4)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
ใบสมัคร
(หลักฐานใชใน
วันสมัคร)
หลักฐานแสดง วุฒิการศึกษา
หรือ ใบรับรองผล
การเรียน
(หลักฐานใชใน
วันสมัคร)
ใบรับรองการเปน นักเรียน
(หลักฐานใชใน
วันสมัคร)

1

รูปถายปจจุบัน
ขนาด 1 นิ้ว
(หลักฐานใชใน

-

หมายเหตุ

0

ชุด

(-หลักฐานใชใน
วันสมัคร)

1

1

ฉบับ

(-เฉพาะระดับ
มัธยม
-รับรองสําเนา
ถูกตอง
)

1

1

ฉบับ

2

0

ฉบับ

(-เฉพาะระดับ
มัธยม
-รับรองสําเนา
ถูกตอง
)
-
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ที่

5)

6)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
วันสมัคร)
ใบมอบตัว
(หลักฐานการ
มอบตัว)
หลักฐานแสดง
วุฒิการศึกษา
(หลักฐานการ
มอบตัว)

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

(หลักฐานใชในวัน
มอบตัว)

-

1

1

ฉบับ

(-หลักฐานใชใน
วันมอบตัว
-เฉพาะระดับ
มัธยม
-รับรองสําเนา
ถูกตอง
)

16. คาธรรมเนียม
1) มีคาใชจายอื่นในการมอบตัวเปนไปตามประกาศของโรงเรียน
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนรองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ ม.5 ต.กงหรา อ.กงหรา จ.
พัทลุง 93180 เบอรโทรศัพท 074-671198
หมายเหตุ2) ชองทางการรองเรียนรองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต
2 เลขที่ 2/8 ตําบลแมขรี อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160
หมายเหตุ3) 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)

6/6

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
ตัวอยาง ใบสมัครเขาเรียน
2)

ตัวอยาง ใบรับรองการเปนนักเรียน
-

19. หมายเหตุ
หลักจากกระบวนการมอบตัวเสร็จแลว หากเด็กคนใดไมมีที่เรียนใหไปยื่นเรื่องที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม
ระยะเวลาที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นๆ กําหนด (ตามประกาศของ สพฐ.ฯ)

22/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
ผูอํานวยการโรงเรียนสามัคคี
อนุสรณ สพป.พัทลุง เขต 2 สพฐ.
ศธ.
อนุมัติโดย เผยแพรโดย วันที่พิมพ
สถานะ

