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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย สพป.มหาสารคาม เขต 2
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชื่อกระบวนงำน: การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย สพป.มหาสารคาม เขต 2
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: ขึ้นทะเบียน
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
3) พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริกำร: สถาบันการศึกษา
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบาย
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 120 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย นาย
ศิลปิน
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย 109 หมู่ 14 ตาบลสาโรง อาเภอนาเชือก จังหวัด
มหาสารคาม 44170/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพัก
เที่ยง)
หมายเหตุ (โรงเรียนกาหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
หลักเกณฑ์การรับนักเรียนเป็นไปตามประกาศ สพฐ. / สพท. / โรงเรียน เรื่องการรับนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา
ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กาหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
http://plan.bopp-obec.info/
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
รำยละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนงำน / หน่วยงำนที่
หมำยเหตุ
ที่ ประเภทขั้นตอน
กำรบริกำร
ให้บริกำร
รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบ
รับสมัครและตรวจสอบ
1 วัน
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่น (ช่วงเวลาระหว่าง
เอกสาร
เอกสารการสมัคร
หลุบเปลือย สพป.
ขั้นตอน 1-5 เป็นไป
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลำ
กำรบริกำร
ให้บริกำร

2)

การพิจารณา

สอบ และ/หรือ จับฉลาก

1 วัน

3)

การพิจารณา

ประกาศผล

1 วัน

4)

การพิจารณา

รายงานตัวนักเรียน

1 วัน

5)

ส่วนงำน / หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่น
หลุบเปลือย สพป.
มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่น
หลุบเปลือย สพป.
มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่น
หลุบเปลือย สพป.
มหาสารคาม เขต 2
โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่น
หลุบเปลือย สพป.
มหาสารคาม เขต 2

หมำยเหตุ
ตามประกาศโรงเรียน)
(ช่วงเวลาระหว่าง
ขั้นตอน 1-5 เป็นไป
ตามประกาศโรงเรียน)
(ช่วงเวลาระหว่าง
ขั้นตอน 1-5 เป็นไป
ตามประกาศโรงเรียน)
(ช่วงเวลาระหว่าง
ขั้นตอน 1-5 เป็นไป
ตามประกาศโรงเรียน)
(ช่วงเวลาระหว่าง
ขั้นตอน 1-5 เป็นไป
ตามประกาศโรงเรียน)

การลงนาม/
มอบตัว/ขึ้นทะเบียน
1 วัน
คณะกรรมการมี นักเรียน
มติ
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 120 วัน
13. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ที่
หมำยเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
1) สาเนาทะเบียน กรมการปกครอง 1
2
ฉบับ
(-ใช้ในวันสมัคร (1
บ้าน
ฉบับ) และวันมอบ
ตัว (1 ฉบับ)
-รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
2) ใบสาคัญการ
กรมการปกครอง 1
2
ฉบับ
(-กรณีมีการเปลี่ยน
เปลี่ยนชื่อ
ชื่อ-สกุล
-ใช้ในวันสมัคร (1
ฉบับ) และวันมอบ
ตัว (1 ฉบับ)
-รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
3) สูติบัตร
กรมการปกครอง 1
2
ฉบับ
(-เฉพาะระดับก่อน
ประถมและ
ประถมศึกษา
-ใช้ในวันสมัคร (1
ฉบับ) และวันมอบ
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร

หมำยเหตุ
ตัว (1 ฉบับ)
-รับรองสาเนา
ถูกต้อง)

ที่
1)
2)

3)

4)

5)
6)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำรยื่น หน่วยงำนภำครัฐ
เพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ใบสมัคร (หลักฐานใช้ ในวันสมัคร)
หลักฐานแสดงวุฒิ
การศึกษา หรือ
ใบรับรองผลการ
เรียน(หลักฐานใช้ใน
วันสมัคร)
ใบรับรองการเป็น
นักเรียน (หลักฐานใช้
ในวันสมัคร)
รูปถ่ายปัจจุบัน
ขนาด 1 นิ้ว
(หลักฐานใช้ในวัน
สมัคร)
ใบมอบตัว (หลักฐาน การมอบตัว)
หลักฐานแสดงวุฒิ
การศึกษา (หลักฐาน
การมอบตัว)

จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
1
0
ชุด
(-หลักฐานใช้ในวัน
สมัคร)
1
1
ฉบับ
(-เฉพาะระดับ
มัธยม
-รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
1

1

ฉบับ

2

0

ฉบับ

1

0

ชุด

1

1

ฉบับ

(-เฉพาะระดับ
มัธยม
-รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
-

(หลักฐานใช้ในวัน
มอบตัว)
(-หลักฐานใช้ในวัน
มอบตัว
-เฉพาะระดับมัธยม
-รับรองสาเนา
ถูกต้อง)

15. ค่ำธรรมเนียม
1) มีค่ำใช้จ่ำยอื่นในกำรมอบตัวเป็นไปตำมประกำศของโรงเรียน
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ 16. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย 109 หมู่ 14
ตาบลสาโรง อาเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 44170
หมายเหตุ -
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2)
3)

ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม
เขต 2 417 หมู่ 1 ถนนสมารักษ์ ตาบลหนองแสง อาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
หมายเหตุ ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

17. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
ตัวอย่าง ใบสมัครเข้าเรียน
2)
ตัวอย่าง ใบรับรองการเป็นนักเรียน
18. หมำยเหตุ
หลักจากกระบวนการมอบตัวเสร็จแล้ว หากเด็กคนใดไม่มีที่เรียนให้ไปยื่นเรื่องที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามระยะเวลาที่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นๆ กาหนด (ตามประกาศของ สพฐ.ฯ)
วันที่พิมพ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

23/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้า
หน่วยงาน (Reviewer)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้
ตุ่นหลุบเปลือย สพป.มหาสารคาม
เขต 2 สพฐ.ศธ.
-

