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คู่มือสําหรับประชาชน: การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:โรงเรียนหนองขามพิทยาคมสพม.เขต 25
กระทรวง:กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชือกระบวนงาน:การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
2. หน่ วยงานเจ้าของกระบวนงาน:โรงเรียนหนองขามพิทยาคมสพม.เขต 25
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:ขึนทะเบียน
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้ อง:
1) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานเรื องนโยบายและแนวปฏิ บตั ิ เกี ยวกับการรับนักเรี ยน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
2)

กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ และวิ ธีการกระจายอํานาจการบริ หารและการจัดการศึกษาพ.ศ. 2550

3)

พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับพ.ศ. 2545

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืนทีให้ บริการ: สถาบันการศึกษา
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานเรือง
นโยบายและแนวปฏิบตั ิเกียวกับการรับนักเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
120วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.โรงเรียนหนองขามพิทยาคมสพม.25
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที ให้ บริการโรงเรี ยนหนองขามพิทยาคม 116 หมู่ 12 ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮดจ.ขอนแก่น40110/ติ ดต่อ
ด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทียง)
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หมายเหตุ (โรงเรี ยนกําหนดเวลาเปิ ด-ปิ ดตามบริ บทของโรงเรี ยน)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ์การรับนักเรียนเป็ นไปตามประกาศสพฐ. / สพท. / โรงเรียนเรืองการรับนักเรียนในแต่ละปี การศึกษา
ระยะเวลาการให้ บริการรวมทีกําหนดในคูม่ ือเริมนับเมือได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว
http://plan.bopp-obec.info/

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรับผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

รับสมัครและตรวจสอบ
เอกสารการสมัคร

1 วัน

การพิจารณา

สอบและ/หรือจับฉลาก

1 วัน

โรงเรียนหนอง
ขามพิทยาคม
สพม.เขต 25

การพิจารณา

ประกาศผล

1 วัน

โรงเรียนหนอง
ขามพิทยาคม
สพม.เขต 25

การพิจารณา

รายงานตัวนักเรียน

1 วัน

โรงเรียนหนอง
ขามพิทยาคม
สพม.เขต 25

การลงนาม/

มอบตัว/ขึนทะเบียน

1 วัน

โรงเรียนหนอง

1)

2)

3)

4)
5)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ
โรงเรียนหนอง
ขามพิทยาคม
สพม.เขต 25

หมายเหตุ

(ช่วงเวลาระหว่าง
ขันตอน 1-5
เป็ นไปตาม
ประกาศโรงเรียน)
(ช่วงเวลาระหว่าง
ขันตอน 1-5
เป็ นไปตาม
ประกาศโรงเรียน)
(ช่วงเวลาระหว่าง
ขันตอน 1-5
เป็ นไปตาม
ประกาศโรงเรียน)
(ช่วงเวลาระหว่าง
ขันตอน 1-5
เป็ นไปตาม
ประกาศโรงเรียน)
(ช่วงเวลาระหว่าง
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ที

ประเภทขันตอน
คณะกรรมการมีมติ

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

นักเรียน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ
ขามพิทยาคม
สพม.เขต 25

หมายเหตุ

ขันตอน 1-5
เป็ นไปตาม
ประกาศโรงเรียน)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 120 วัน
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

สําเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

1

2

ฉบับ

ใบสําคัญการ
เปลียนชือ

กรมการปกครอง

1

2

ฉบับ

สูติบตั ร

กรมการปกครอง

1

2

ฉบับ

1)

2)

3)

หมายเหตุ
(-ใช้ ในวันสมัคร (1
ฉบับ) และวันมอบ
ตัว (1 ฉบับ)
-รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
)
(-กรณีมีการ
เปลียนชือ-สกุล
-ใช้ ในวันสมัคร (1
ฉบับ) และวันมอบ
ตัว (1 ฉบับ)
-รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
)
(-เฉพาะระดับ
ก่อนประถมและ
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ประถมศึกษา
-ใช้ ในวันสมัคร (1
ฉบับ) และวันมอบ
ตัว (1 ฉบับ)
-รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
)

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิมเติม
ที
1)

2)

3)

4)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
ใบสมัคร
(หลักฐานใช้ ใน
วันสมัคร)
หลักฐานแสดง วุฒิการศึกษา
หรือใบรับรองผล
การเรียน
(หลักฐานใช้ ใน
วันสมัคร)
ใบรับรองการเป็ น นักเรียน
(หลักฐานใช้ ใน
วันสมัคร)

1

รูปถ่ายปัจจุบนั
ขนาด 1 นิว
(หลักฐานใช้ ใน
วันสมัคร)

-

หมายเหตุ

0

ชุด

(-หลักฐานใช้ ใน
วันสมัคร)

1

1

ฉบับ

(-เฉพาะระดับ
มัธยม
-รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
)

1

1

ฉบับ

2

0

ฉบับ

(-เฉพาะระดับ
มัธยม
-รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
)
-
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ที
5)

6)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
ใบมอบตัว
(หลักฐานการ
มอบตัว)
หลักฐานแสดง
วุฒิการศึกษา
(หลักฐานการ
มอบตัว)

-

1

-

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

(หลักฐานใช้ ในวัน
มอบตัว)

1

ฉบับ

(-หลักฐานใช้ ใน
วันมอบตัว
-เฉพาะระดับ
มัธยม
-รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) มีค่าใช้ จ่ายอืนในการมอบตัวเป็ นไปตามประกาศของโรงเรียน
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียนโรงเรียนหนองขามพิทยาคม 116 หมู่ 12 ต.โนนสมบูรณ์อ.บ้ านแฮดจ.ขอนแก่น40110
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรียนสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 เลขที 100/1 หมูท่ ี 15 ถนนกสิกรทุ่ง
สร้ างตําบลศิลาอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นรหัสไปรษณีย์ 40000
หมายเหตุ3) ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
ตัวอย่างใบสมัครเข้ าเรียน
-
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2)

ตัวอย่างใบรับรองการเป็ นนักเรียน
-

19. หมายเหตุ
หลักจากกระบวนการมอบตัวเสร็จแล้ วหากเด็กคนใดไม่มีทีเรียนให้ ไปยืนเรืองทีสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาตาม
ระยะเวลาทีสํานักงานเขตพืนทีการศึกษานันๆกําหนด (ตามประกาศของสพฐ.ฯ)

22/07/2558
รออนุมตั ิขนที
ั 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองขาม
พิทยาคมสพม.เขต 25 สพฐ.ศธ.
อนุมัติโดย เผยแพร่ โดย วันทีพิมพ์
สถานะ

