คำนำ
คู่มือกำรรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐยำมพรชรำะบัววัยวกำรอำนรยครำมสชดรกในกำร .
รบับนีก เรนขักนยอน เงืออนยข กำรยือนเอกสำรอนักฐำน รชยชเรนำกำร ๒๕๕๘ .ศ.พวรำรชำอนาวำยของญำงรำะกำร พ
ยวดย่อขอรับบรวกำรเกีอยรกับกำรรับนักเรียน รัดญำขึกนเพืออเผยแพร่รรชะำสัมพันธ์ใอ้รรชะำะน มีครำมรู้ ครำมเข้ำใรในกำร
ขอรับบรวกำร เสรวมสร้ำงครำมเข้ำใรอันดีรชอร่ำงเร้ำอน้ำญีอผู้ใอ้บรวกำรกับรรชะำะนผู้มำขอรับบรวกำร แนชเพืออเรนแนรญำงใน
กำรใอ้บรวกำรของโรงเรียนสารรรชคูอำ-พวญยำสรรค์ สังกัดสำนักงำนเขยพืกนญีอกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขย ๑๙ สำอรับ
รรชะำะนผู้มำขอรับบรวกำรเรนยรด้รยครำมสชดรก รรดเร็ร แนชมีรรชสวญธวภำพ อันรชส่งผนใอ้เกวดรรชโยะน์สูงสาดแก่ญำง
รำะกำร
อรังเรนอย่ำงยวองร่ำคู่มือรบับนีกรชเรนรรชโยะน์แก่รรชะำะนผู้รับบรวกำร ยนอดรนผู้สนใรแนชผู้มีส่รน
เกีอยรข้อง
โรงเรียนสารรรชคูอำพวญยำสรรค์
๒๕๕๘ กรกฎำคม ๒๐

สารบัญ
คำนำ
อน้ำ
สำรบัว
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คู่มือสาหรับประชาชน: การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
อน่รยงำนญีอรับผวดะอบ: สำนักงำนคชชกรรมกำรกำรศึกษำขักนพืกนฐำน
กรชญรรง: ศึกษำธวกำร
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โรงเรียนสารรรชคูอำพวญยำสรรค์
3. ประเภทของงานบริการ กรชบรนงำนบรวกำรญีอเบ็ดเสร็รในอน่รยงำนเดียร
4. หมวดหมู่ของงานบริการ กำรขึกนญชเบียน
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง
1) พรชรำะบัววัยวกำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 2545
2) กฎกรชญรรงกำอนดอนักเกชฑ์แนชรวธีกำรกรชรำยอำนำรกำรบรวอำรแนชกำรรัดกำรศึกษำ พ.ศ. 2550
3) รรชกำศสำนักงำนคชชกรรมกำรกำรศึกษำขักนพืกนฐำน เรืออง นโยบำยแนชแนรรฏวบัยวเกีอยรกับกำรรับนักเรียนสังกัด
สำนักงำนคชชกรรมกำรกำรศึกษำขักนพืกนฐำน
6. ระดับผลกระทบ
☒ บรวกำรญีอมีครำมสำคัวด้ำนเศรษฐกวร/สังคม
☐ บรวกำรญัอรยร
7. พื้นที่ให้บริการ
☐ ส่รนกนำง
☐ ส่รนภูมวภำค ☐ ญ้องถวอน
☒ สถำบันกำรศึกษำ
☐ ส่รนกนำงญีอยักงอยู่ในภูมวภำค (ยำมกฎกรชญรรง) ☐ ส่รนกนำงญีอยักงอยู่ในภูมวภำค (นอกกฎกรชญรรง)
☐ ย่ำงรรชเญศ
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ)
รรชกำศสำนักงำนคชชกรรมกำรกำรศึกษำขักนพืกนฐำน เรืออง นโยบำยแนชแนรรฏวบัยวเกีอยรกับกำรรับนักเรียนสังกัด
สำนักงำนคชชกรรมกำรกำรศึกษำขักนพืกนฐำน
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 120 หน่วยเวลา รัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เป็นตัวเลข)
จานวนคาขอที่มากที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)
0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)
0
ส่วนของคู่มือประชาชน
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพื่อใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านั้น)
11. *ช่องทางการให้บริการ
1) ยวดย่อด้รยยนเอง ช สถำนญีอใอ้บรวกำร

กำรรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

สถานที่ให้บริการ
ฝ่ำยรวะำกำร โรงเรียนสารรรชคูอำพวญยำสรรค์ อำคำร 2 ะักน 1 เนขญีอ 433 อมู่ 4 ถนนพรช
ยะยเะษฐำ ย.สารรรชคูอำ อ.สารรรชคูอำ ร.อนองบัรนำภู รอัสยรรษชีย์ 39270
ระยะเวลาเปิดให้บริการ ☐ เริดใอ้บรวกำรยนอด 24 ะัรอ โมง
☒ รันรันญร์
☒ รันอังคำร
☒ รันพาธ
☒ รันพฤอัสบดี ☒ รันศากร์
☒ รันเสำร์
☒ รันอำญวยย์
☒ ยม่เร้นรันอยาดรำะกำร
☒ มีพักเญีอยง
เวลาเปิดรับคาขอ

เรนำเริดรับคำขอ
08.30
เรนำริดรับคำขอ
16.30
หมายเหตุ: โรงเรียนกำอนดเรนำเริด-ริดยำมบรวบญของโรงเรียน
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี)
1) อนักเกชฑ์กำรรับนักเรียนเรนยรยำมรรชกำศ สพฐ. / สพญ. / โรงเรียน เรือองกำรรับนักเรียนในแย่นชรีกำรศึกษำ
2) รชยชเรนำกำรใอ้บรวกำรรรมญีอกำอนดในคู่มือ เรวอมนับเมืออยด้ยรรรสอบเอกสำรถูกย้อง ครบถ้รนแน้ร
http://plan.bopp-obec.info/
13. *ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่
1
2
3
4
5

ประเภท
ขั้นตอน
กำรยรรรสอบ
เอกสำร
กำรพวรำรชำ
อนาวำย
กำรพวรำรชำ
อนาวำย
กำรแร้งผนกำร
พวรำรชำ
กำรนงนำม
อนาวำย

หน่วย
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา เวลา
ให้บริการ (นำญี ะัอรโมง
การบริการ

รัน รันญำกำร
เดือน รี)

รับสมัครแนชยรรรสอบ
เอกสำรกำรสมัคร
สอบ แนช/อรือ รับรนำก

1

รัน

1

รัน

รรชกำศผน

1

รัน

รำยงำนยัรนักเรียน

1

รัน

มอบยัร/ขึกนญชเบียนนักเรียน

1

รัน

ระยะเวลาดาเนินการรวม 120 หน่วยเวลา รัน

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง
และช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงาน)

โรงเรียนสารรรชคูอำพวญยำ
สรรค์
โรงเรียนสารรรชคูอำพวญยำ
สรรค์
โรงเรียนสารรรชคูอำพวญยำ
สรรค์
โรงเรียนสารรรชคูอำพวญยำ
สรรค์
โรงเรียนสารรรชคูอำพวญยำ
สรรค์

ะ่รงเรนำรชอร่ำง
ขักนยอน 1-5 เรนยร
ยำมรรชกำศโรงเรียน

14. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
☐ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน
หน่วยของเวลา รัน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ส่วนงาน /
จานวน
หน่วยงานที่
รายการเอกสารยืนยัน
เอกสาร
รับผิดชอบ
ที่
ตัวตน
ฉบับ
(ในระบบมีช่องให้เลือก
จริง
กระทรวง และช่องให้เลือก

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

(ฉบับ หรือ ชุด)

กรม/กลุ่มงาน)

1

สำเนำญชเบียนบ้ำน

กรมกำรรกครอง

1

2

รบับ

2

ใบสำคัวกำรเรนีอยนะืออ

กรมกำรรกครอง

1

2

รบับ

3

สูยวบัยร

กรมกำรรกครอง

1

2

รบับ

-ใะ้ในรันสมัคร (1
รบับ) แนชรันมอบ
ยัร (1 รบับ)
-รับรองสำเนำ
ถูกย้อง
-กรชีมีกำรเรนีอยน
ะืออ-สกาน
-ใะ้ในรันสมัคร (1
รบับ) แนชรันมอบ
ยัร (1 รบับ)
-รับรองสำเนำ
ถูกย้อง
-เรพำชรชดับก่อน
รรชถมแนช
รรชถมศึกษำ
-ใะ้ในรันสมัคร (1

ที่

รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้เลือก
กรม/กลุ่มงาน)

จานวน
เอกสาร
ฉบับ
จริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

(ฉบับ หรือ ชุด)
รบับ) แนชรันมอบ
ยัร (1 รบับ)
-รับรองสำเนำ
ถูกย้อง

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หลักฐานการสมัคร
1 ใบสมัคร (อนักฐำนใะ้ในรัน
สมัคร)
2 อนักฐำนแสดงราฒวกำรศึกษำ
อรือ ใบรับรองผนกำรเรียน
(อนักฐำนใะ้ในรันสมัคร)
3 ใบรับรองกำรเรนนักเรียน
(อนักฐำนใะ้ในรันสมัคร)
4 รูรถ่ำยรัรราบัน ขนำด 1 นวกร
(อนักฐำนใะ้ในรันสมัคร)
5 ใบมอบยัร (อนักฐำนกำรมอบ
ยัร)
6 อนักฐำนแสดงราฒวกำรศึกษำ
(อนักฐำนกำรมอบยัร)

16. ค่าธรรมเนียม

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน
เอกสาร จานวนเอกสาร
ฉบับ
สาเนา
จริง
1

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

ะาด

-อนักฐำนใะ้ในรัน
สมัคร

1

1

รบับ

-เรพำชรชดับมัธยม
-รับรองสำเนำ
ถูกย้อง

1

1

รบับ

-เรพำชรชดับมัธยม
-รับรองสำเนำ
ถูกย้อง

2

รบับ

1

ะาด

-อนักฐำนใะ้ในรัน
มอบยัร

รบับ

-อนักฐำนใะ้ในรัน
มอบยัร
-เรพำชรชดับมัธยม
-รับรองสำเนำ
ถูกย้อง

1

1

รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ร้อยละ
☐ ใะ้อน่รยค่ำธรรมเนียมแบบร้อยนช (อำกควดค่ำธรรมเนียมเรนร้อยนชใอ้เนือกญีอะ่องนีก)
ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)
หมายเหตุ มีค่ำใะ้ร่ำยอือนในกำรมอบยัรเรนยรยำมรรชกำศของโรงเรียน
17. *ช่องทางการร้องเรียน
1) ร้องเรียนด้รยยนเอง / ยรรษชีย์ ญีอโรงเรียนสารรรชคูอำพวญยำสรรค์ 433 อมู่ 4 ถนนพรชยะยเะษฐำ ย.สารรรชคูอำ
อ.สารรรชคูอำ ร.อนองบัรนำภู รอัสยรรษชีย์ 39270
2) ร้องเรียนด้รยยนเอง / ยรรษชีย์ ญีอสำนักงำนเขยพืกนญีอกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขย 19 (เนย-อนองบัรนำภู)
99/1 ถนนเนย-ด่ำนซ้ำย ย.กาดร่อง อ.เมือง ร.เนย รอัสยรรษชีย์ 42000
3) สำยด่รนกรชญรรงศึกษำธวกำร โญร 1579
อมำยเอยา
18. *ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี)
ะืออเอกสำร
อัพโอนดยฟน์เอกสำร
☒ ใะ้นวงค์ยฟน์เอกสำร http://www.suwanpit.ac.th/index.php/download/คู่มือรรชะำะน
อมำยเอยา
19. หมายเหตุ
อนักรำกกรชบรนกำรมอบยัรเสร็รแน้ร อำกเด็กคนใดยม่มีญีอเรียนใอ้ยรยือนเรือองญีอสำนักงำนเขยพืกนญีอกำรศึกษำยำม
รชยชเรนำญีอสำนักงำนเขยพืกนญีอกำรศึกษำนักนๆ กำอนด (ยำมรรชกำศของ สพฐ.ฯ)

