1/5

คูมือสําหรับประชาชน: การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
หนวยงานที่รับผิดชอบ: โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป.หนองคาย เขต 1
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชื่อกระบวนงาน: การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2. หนวยงานเจ%าของกระบวนงาน: โรงเรียนโกมลวิทยาคาร สพป.หนองคาย เขต 1
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: ขึ้นทะเบียน
5. กฎหมายที่ให%อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข%อง:
1) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2)

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ)และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550

3)

พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญด4านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ ห%บริการ: สถาบันการศึกษา
8. กฎหมายข%อบังคับ/ข%อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบาย
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข%อกําหนด ฯลฯ 120 วัน
9. ข%อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น%อยที่สุด 0
10. ชื่ออ%างอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 20/07/2015 21:12
11. ชองทางการให%บริการ
1) สถานที่ใหบริการ โรงเรียนโกมลวิทยาคาร เลขที่ 646 หมู.ที่ 4 ต.ท.าบ.อ อ.ท.าบ.อ จ.หนองคาย รหัสไปรษณีย)
43110 /ติดต.อด0วยตนเอง ณ หน.วยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป1ดให0บริการวัน จันทร) ถึง วันศุกร) (ยกเว0นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต.เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ> วิธีการ เงื่อนไข(ถ%ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑBการรับนักเรียนเปCนไปตามประกาศ สพฐ. / สพท. / โรงเรียน เรื่องการรับนักเรียนในแตละปEการศึกษา
ระยะเวลาการให4บริการรวมที่กําหนดในคูมือ เริ่มนับเมื่อได4ตรวจสอบเอกสารถูกต4อง ครบถ4วนแล4ว
http://plan.bopp-obec.info/
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให%บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

รับสมัครและตรวจสอบ
เอกสารการสมัคร

1 วัน

การพิจารณา

สอบ และ/หรือ จับฉลาก

1 วัน

การพิจารณา

ประกาศผล

1 วัน

การพิจารณา

รายงานตัวนักเรียน

1 วัน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

มอบตัว/ขึ้นทะเบียนนักเรียน 1 วัน

1)

2)

3)

4)

5)

สวนงาน /
หมายเหตุ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
โรงเรียนโกมล
(ชวงเวลาระหวาง
วิทยาคาร สพป. ขั้นตอน 1-5
หนองคาย เขต 1 เปCนไปตาม
ประกาศโรงเรียน)
โรงเรียนโกมล
(ชวงเวลาระหวาง
วิทยาคาร สพป. ขั้นตอน 1-5
หนองคาย เขต 1 เปCนไปตาม
ประกาศโรงเรียน)
โรงเรียนโกมล
(ชวงเวลาระหวาง
วิทยาคาร สพป. ขั้นตอน 1-5
หนองคาย เขต 1 เปCนไปตาม
ประกาศโรงเรียน)
โรงเรียนโกมล
วิทยาคาร สพป.
หนองคาย เขต 1
โรงเรียนโกมล
(ชวงเวลาระหวาง
วิทยาคาร สพป. ขั้นตอน 1-5
หนองคาย เขต 1 เปCนไปตาม
ประกาศโรงเรียน)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 120 วัน
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล%ว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู% จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง 1
2
ฉบับ
(-ใช4ในวันสมัคร (1
บ4าน
ฉบับ) และวันมอบ
ตัว (1 ฉบับ)
1)
-รับรองสําเนา
ถูกต4อง)
ใบสําคัญการ
กรมการปกครอง 1
2
ฉบับ
(-กรณีมีการเปลี่ยน
เปลี่ยนชื่อ
ชื่อ-สกุล
-ใช4ในวันสมัคร (1
ฉบับ) และวันมอบ
2)
ตัว (1 ฉบับ)
-รับรองสําเนา
ถูกต4อง)
สูติบัตร
กรมการปกครอง 1
2
ฉบับ
(-เฉพาะระดับกอน
ประถมและ
ประถมศึกษา
-ใช4ในวันสมัคร (1
3)
ฉบับ) และวันมอบ
ตัว (1 ฉบับ)
-รับรองสําเนา
ถูกต4อง)

4/5

ที่
1)

2)

3)

4)

5)

6)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู%
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
ใบสมัคร
(หลักฐานใช4ในวัน
สมัคร)
หลักฐานแสดงวุฒิ การศึกษา หรือ
ใบรับรองผลการ
เรียน(หลักฐานใช4
ในวันสมัคร)
ใบรับรองการเปCน นักเรียน
(หลักฐานใช4ในวัน
สมัคร)
รูปถายปUจจุบัน ขนาด 1 นิ้ว
(หลักฐานใช4ในวัน
สมัคร)
ใบมอบตัว
(หลักฐานการ
มอบตัว)
หลักฐานแสดงวุฒิ การศึกษา
(หลักฐานการ
มอบตัว)

จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
1
0
ชุด
(-หลักฐานใช4ในวัน
สมัคร)
1

1

ฉบับ

1

1

ฉบับ

2

0

ฉบับ

1

0

ชุด

(หลักฐานใช4ในวัน
มอบตัว)

1

1

ฉบับ

(-หลักฐานใช4ในวัน
มอบตัว
-เฉพาะระดับมัธยม
-รับรองสําเนา
ถูกต4อง)

16. คาธรรมเนียม
1) มีคาใช%จายอื่นในการมอบตัวเปFนไปตามประกาศของโรงเรียน
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

(-เฉพาะระดับ
มัธยม
-รับรองสําเนา
ถูกต4อง
)
(-เฉพาะระดับ
มัธยม
-รับรองสําเนา
ถูกต4อง
)
-
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17. ชองทางการร%องเรียน
1) ชองทางการร%องเรียน ร4องเรียนด4วยตนเอง / ไปรษณียB ที่โรงเรียน
หมายเหตุ (โรงเรียนโกมลวิทยาคาร เลขที่ 646 หมู.ที่ 4 ต.ท.าบ.อ อ.ท.าบ.อ จ.หนองคาย รหัสไปรษณีย) 43110
โทร. 042 431 125 )
2) ชองทางการร%องเรียน ร4องเรียนด4วยตนเอง / ไปรษณียB ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หมายเหตุ (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1
ถนนบริเวณศูนย)ราชการ ตําบลหนองกอมเกาะ อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
โทร 0-4241-1332,412691,465318)
3) ชองทางการร%องเรียน ศูนยBบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด.วน 1111 / www.1111.go.th / ตู0 ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอร>ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
ตัวอยาง ใบสมัครเข4าเรียน
2)
ตัวอยาง ใบรับรองการเปCนนักเรียน
19. หมายเหตุ
หลักจากกระบวนการมอบตัวเสร็จแล4ว หากเด็กคนใดไมมีที่เรียนให4ไปยื่นเรื่องที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามระยะเวลาที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นๆ กําหนด (ตามประกาศของ สพฐ.ฯ)
วันที่พิมพ>
สถานะ
จัดทําโดย

อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

24/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน4า
หนวยงาน (Reviewer)
ผู4อํานวยการโรงเรียนโกมลวิทยา
คาร สพป.หนองคาย เขต 1 สพฐ.
ศธ.
-

