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คู่มือสำหรับประชำชน
กำรรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : โรงเรียนวัดนานอน สพป.ตรังเขต 1
กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรรับนักเรี ยนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:โรงเรี ยนวัดนานอน สพป.ตรังเขต 1
กระทรวง:กระทรวงศึกษาธิการ
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงำน:การรับนักเรี ยนของโรงเรี ยนในสังกัดสพฐ.
หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:โรงเรี ยนวัดนานอน สพป.ตรังเขต 1
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร:ขึ ้นทะเบียน
กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเรื ่องนโยบายและแนวปฏิ บตั ิ เกี ่ยวกับการรับนักเรี ยน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
2)

กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิ ธีการกระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึกษาพ.ศ. 2550

3)

พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับพ.ศ. 2545

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: สถาบันการศึกษา
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐานเรื่ อง
นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับการรับนักเรี ยนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ 120 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การรับนักเรี ยนของโรงเรี ยนในสังกัดสพฐ. โรงเรี ยนวัดนานอน
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ โรงเรี ยนวัดนานอน 20 หมู่ที่ 4 ตาบลนาท่ามใต้ อาเภอเมื องตรัง จังหวัดตรัง 92190
/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (โรงเรี ยนกาหนดเวลาเปิ ด-ปิ ดตามบริ บทของโรงเรี ยน)
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
หลักเกณฑ์การรับนักเรี ยนเป็ นไปตามประกาศสพฐ. / สพท. / โรงเรี ยนเรื่ องการรับนักเรี ยนในแต่ละปี การศึกษา
ระยะเวลาการให้ บริ การรวมที่กาหนดในคูม่ ือเริ่มนับเมื่อได้ ตรวจสอบเอกสารถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว
http://plan.bopp-obec.info/
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

1)

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของ
ขัน้ ตอนกำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร รับสมัครและตรวจสอบ
เอกสารการสมัคร

1 วัน

การพิจารณา

สอบและ/หรื อจับฉลาก

1 วัน

โรงเรี ยนวัดนานอน
สพป.ตรังเขต 1

การพิจารณา

ประกาศผล

1 วัน

โรงเรี ยนวัดนานอน
สพป.ตรังเขต 1

การพิจารณา

รายงานตัวนักเรี ยน

1 วัน

โรงเรี ยนวัดนานอน
สพป.ตรังเขต 1

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

มอบตัว/ขึ ้นทะเบียน
นักเรี ยน

1 วัน

โรงเรี ยนวัดนานอน
สพป.ตรังเขต 1

2)

3)

4)

5)

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
โรงเรี ยนวัดนานอน
สพป.ตรังเขต 1

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 120 วัน

หมำยเหตุ

(ช่วงเวลาระหว่าง
ขันตอน
้
1-5
เป็ นไปตาม
ประกาศโรงเรี ยน)
(ช่วงเวลาระหว่าง
ขันตอน
้
1-5
เป็ นไปตาม
ประกาศโรงเรี ยน)
(ช่วงเวลาระหว่าง
ขันตอน
้
1-5
เป็ นไปตาม
ประกาศโรงเรี ยน)
(ช่วงเวลาระหว่าง
ขันตอน
้
1-5
เป็ นไปตาม
ประกาศโรงเรี ยน)
(ช่วงเวลาระหว่าง
ขันตอน
้
1-5
เป็ นไปตาม
ประกาศโรงเรี ยน)
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14. งำนบริกำรนีผ้ ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
สำเนำทะเบียน กรมกำรปกครอง
1
บ้ ำน
1)

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
2

ฉบับ

ใบสำคัญกำร
เปลี่ยนชื่อ

กรมกำรปกครอง

1

2

ฉบับ

สูตบิ ตั ร

กรมกำรปกครอง

1

2

ฉบับ

2)

3)

หมำยเหตุ
(-ใช้ ในวันสมัคร (1
ฉบับ) และวันมอบ
ตัว (1 ฉบับ)
-รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(-กรณีมีกำร
เปลี่ยนชื่อ-สกุล
-ใช้ ในวันสมัคร (1
ฉบับ) และวันมอบ
ตัว (1 ฉบับ)
-รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(-เฉพำะระดับ
ก่อนประถมและ
ประถมศึกษำ
-ใช้ ในวันสมัคร (1
ฉบับ) และวันมอบ
ตัว (1 ฉบับ)
-รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

3)

4)

5)

6)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ใบสมัคร
(หลักฐำนใช้ ใน
วันสมัคร)
หลักฐำนแสดง
วุฒิกำรศึกษำ
หรื อใบรับรองผล
กำรเรี ยน
(หลักฐำนใช้ ใน
วันสมัคร)
ใบรับรองกำรเป็ น
นักเรี ยน
(หลักฐำนใช้ ใน
วันสมัคร)
รูปถ่ำยปั จจุบนั
ขนำด 1 นิ ้ว
(หลักฐำนใช้ ใน
วันสมัคร)
ใบมอบตัว
(หลักฐำนกำร
มอบตัว)
หลักฐำนแสดง
วุฒิกำรศึกษำ
(หลักฐำนกำร
มอบตัว)

-

1

-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ชุด

(-หลักฐำนใช้ ใน
วันสมัคร)

1

1

ฉบับ

(-เฉพำะระดับ
มัธยม
-รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

-

1

1

ฉบับ

-

2

0

ฉบับ

(-เฉพำะระดับ
มัธยม
-รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
-

-

1

0

ชุด

(หลักฐำนใช้ ในวัน
มอบตัว)

-

1

1

ฉบับ

(-หลักฐำนใช้ ใน
วันมอบตัว
-เฉพำะระดับ
มัธยม
-รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
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16. ค่ ำธรรมเนียม
1) มีค่ำใช้ จ่ำยอื่นในกำรมอบตัวเป็ นไปตำมประกำศของโรงเรียน
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ 17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนร้ องเรี ยนด้ วยตนเอง / ไปรษณีย์ที่ โรงเรี ยนวัดนานอน 20 หมู่ที่ 4 ตาบลนาท่ามใต้
อาเภอเมื องตรัง จังหวัดตรัง 92190
หมายเหตุ2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนร้ องเรี ยนด้ วยตนเอง / ไปรษณีย์ที่สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาตรังเขต 1 ถนนตรัง-ปะ
เหลียนอาเภอเมืองตรังจังหวัดตรัง 92190
หมายเหตุ3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
ตัวอย่างใบสมัครเข้ าเรี ยน
2)

ตัวอย่างใบรับรองการเป็ นนักเรี ยน
19. หมำยเหตุ
หลักจากกระบวนการมอบตัวเสร็จแล้ วหากเด็กคนใดไม่มีที่เรี ยนให้ ไปยื่นเรื่ องที่สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาตาม
ระยะเวลาที่สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษานันๆก
้ าหนด (ตามประกาศของสพฐ.ฯ)
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

11/08/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทำโดย ผู้อานวยการโรงเรี ยนวัดนานอน
สพป.ตรังเขต 1 สพฐ.ศธ.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

