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คู่มือสาหรั บประชาชน: การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โรงเรี ยนบ้ านทุง่ หนองแห้ ง สพป.ตรัง เขต 1
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชื่อกระบวนงาน: การรับนักเรี ยนของโรงเรี ยนในสังกัด สพฐ.
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: โรงเรี ยนบ้ านทุง่ หนองแห้ ง สพป.ตรัง เขต 1
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: ขึ ้นทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เรื ่อง นโยบายและแนวปฏิ บตั ิ เกี ่ยวกับการรับนักเรี ยน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
2) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิ ธีการกระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึกษา พ .ศ. 2550
3) พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: สถาบันการศึกษา
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน เรื่ อง
นโยบายและแนวปฏิบตั เิ กี่ยวกับการรับนักเรี ยนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
120 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การรับนักเรี ยนของโรงเรี ยนในสังกัด สพฐ.โรงเรี ยนบ้ านทุง่ หนองแห้ ง
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ โรงเรี ยนบ้านทุ่งหนองแห้ง เลขที ่ 100/1 หมู่ที่ 1 ตาบลในควน อาเภอย่านตาขาว
จังหวัดตรัง รหัสไปรษณี ย์ 92140/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (โรงเรี ยนกาหนดเวลาเปิ ด-ปิ ดตามบริ บทของโรงเรี ยน)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ์การรับนักเรี ยนเป็ นไปตามประกาศ สพฐ. / สพท. / โรงเรี ยน เรื่ องการรับนักเรี ยนในแต่ละปี การศึกษา
ระยะเวลาการให้ บริการรวมที่กาหนดในคูม่ ือ เริ่มนับเมื่อได้ ตรวจสอบเอกสารถูกต้ อง ครบถ้ วนแล้ ว
http://plan.bopp-obec.info/
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

รับสมัครและตรวจสอบ
เอกสารการสมัคร

1 วัน

การพิจารณา

สอบ และ/หรื อ จับฉลาก

1 วัน

การพิจารณา

ประกาศผล

1 วัน

การพิจารณา

รายงานตัวนักเรี ยน

1 วัน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

มอบตัว/ขึ ้นทะเบียน
นักเรี ยน

1 วัน

1)

2)

3)

4)

5)

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
โรงเรี ยนบ้ านทุง่ (ช่วงเวลาระหว่าง
หนองแห้ ง สพป. ขันตอน
้
1-5
ตรัง เขต 1
เป็ นไปตาม
ประกาศโรงเรี ยน)
โรงเรี ยนบ้ านทุง่ (ช่วงเวลาระหว่าง
หนองแห้ ง สพป. ขันตอน
้
1-5
ตรัง เขต 1
เป็ นไปตาม
ประกาศโรงเรี ยน)
โรงเรี ยนบ้ านทุง่ (ช่วงเวลาระหว่าง
หนองแห้ ง สพป. ขันตอน
้
1-5
ตรัง เขต 1
เป็ นไปตาม
ประกาศโรงเรี ยน)
โรงเรี ยนบ้ านทุง่ (ช่วงเวลาระหว่าง
หนองแห้ ง สพป. ขันตอน
้
1-5
ตรัง เขต 1
เป็ นไปตาม
ประกาศโรงเรี ยน)
โรงเรี ยนบ้ านทุง่ (ช่วงเวลาระหว่าง
หนองแห้ ง สพป. ขันตอน
้
1-5
ตรัง เขต 1
เป็ นไปตาม
ประกาศโรงเรี ยน)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 120 วัน
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
สาเนาทะเบียน กรมการปกครอง 1
บ้ าน
1)

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
2

ฉบับ

ใบสาคัญการ
เปลี่ยนชื่อ

กรมการปกครอง

1

2

ฉบับ

สูตบิ ตั ร

กรมการปกครอง

1

2

ฉบับ

2)

3)

หมายเหตุ
(-ใช้ ในวันสมัคร (1
ฉบับ) และวันมอบตัว
(1 ฉบับ)
-รับรองสาเนาถูกต้ อง
(-กรณีมีการเปลี่ยน
ชื่อ-สกุล
-ใช้ ในวันสมัคร (1
ฉบับ) และวันมอบตัว
(1 ฉบับ)
-รับรองสาเนาถูกต้ อง
(-เฉพาะระดับก่อน
ประถมและ
ประถมศึกษา
-ใช้ ในวันสมัคร (1
ฉบับ) และวันมอบตัว
(1 ฉบับ)
-รับรองสาเนาถูกต้ อง

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ใบสมัคร
(หลักฐานใช้ ใน
วันสมัคร)
หลักฐานแสดง
วุฒิการศึกษา
หรื อ ใบรับรองผล
การเรี ยน
(หลักฐานใช้ ใน

โรงเรี ยนบ้ านทุง่
หนองแห้ ง สพป.
ตรัง เขต 1
-

1

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

(-หลักฐานใช้ ในวัน
สมัคร)

1

ฉบับ

(-เฉพาะระดับมัธยม
-รับรองสาเนาถูกต้ อง
)
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ที่

3)

4)

5)

6)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
วันสมัคร)
ใบรับรองการเป็ น
นักเรี ยน
(หลักฐานใช้ ใน
วันสมัคร)
รูปถ่ายปั จจุบนั
ขนาด 1 นิ ้ว
(หลักฐานใช้ ใน
วันสมัคร)
ใบมอบตัว
(หลักฐานการ
มอบตัว)
หลักฐานแสดง
วุฒิการศึกษา
(หลักฐานการ
มอบตัว)

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

1

ฉบับ

(-เฉพาะระดับมัธยม
-รับรองสาเนาถูกต้ อง

-

2

0

ฉบับ

-

-

1

0

ชุด

(หลักฐานใช้ ในวัน
มอบตัว)

-

1

1

ฉบับ

(-หลักฐานใช้ ในวัน
มอบตัว
-เฉพาะระดับมัธยม
-รับรองสาเนาถูกต้ อง

16. ค่ าธรรมเนียม
1) มีค่าใช้ จ่ายอื่นในการมอบตัวเป็ นไปตามประกาศของโรงเรียน
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน ร้ องเรี ยนด้ วยตนเอง / ที่โรงเรี ยนบ้ านทุง่ หนองแห้ ง เลขที่ 100/1 หมูท่ ี่ 1 ตาบลในควน
อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92140
หมายเหตุ 18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
ตัวอย่าง ใบสมัครเข้ าเรี ยน
-
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19. หมายเหตุ
หลักจากกระบวนการมอบตัวเสร็จแล้ ว หากเด็กคนใดไม่มีที่เรี ยนให้ ไปยื่นเรื่ องที่สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาตามระยะเวลา
ที่สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษานันๆ
้ กาหนด (ตามประกาศของ สพฐ.ฯ)

วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทาโดย

17/07/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 1 โดยหัวหน้ าหน่วยงาน
(Reviewer)
ผู้อานวยการโรงเรี ยนบ้ านทุง่ หนองแห้ ง
สพป.ตรัง เขต 1 สพฐ.ศธ.

อนุมัตโิ ดย

( นายทวี ศรี คง )
ผู้อานวยการโรงเรี ยนบ้ านทุง่ หนองแห้ ง
เผยแพร่ โดย โรงเรี ยนบ้ านทุง่ หนองแห้ ง สพป.ตรัง เขต
1 สพฐ.ศธ.

