คู่มือสาหรับประชาชน: การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:โรงเรียนสิงห์บุรี สำนกงงำนเตตืื้นทีง่ ำรึึงาำักธยัึึงาำ เตต 5
กระทรวง:งระทรวงึึงาำธิงำร
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน: งำรรกบนกงเรียนตองโรงเรียนในสกงงกด สืฐ.
หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: โรงเรียนสิงห์บุรี สำนกงงำนเตตืื้นที่งำรึึงาำักธยัึึงาำ เตต 5
ประเภทของงานบริการ: งระบวนงำนบริงำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: งลุ่ับริหำรทก่วไป
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) ประงำึสำนกงงำนคณะงรรังำรงำรึึงาำตก้นืื้นฐำนเรือ่ งนโยบำยและแนวปฏิบกตเิ งี่ยวงกบงำรรกบนกงเรียนสกงงกด
สำนกงงำนคณะงรรังำรงำรึึงาำตก้นืื้นฐำน
2) งฎงระทรวงงำหนดหลกงเงณฑ์และวิธีงำรงระจำยอำนำจงำรบริหำรและงำรจกดงำรึึงาำ ื.ึ. 2550
3) ื.ร.บ. งำรึึงาำภำคบกงคกบ ื.ึ. 2545
6. ระดับผลกระทบ: บริงำรที่ัีควำัสำคกญ ด้ำนงำรึึงาำ
7. พื้นที่ให้บริการ: สถำบกนงำรึึงาำ
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ประงำึสำนกงงำนคณะงรรังำรงำรึึงาำตก้นืื้นฐำนเรื่อง
นโยบำยและแนวปฏิบกตเิ งี่ยวงกบงำรรกบนกงเรียนสกงงกดสำนกงงำนคณะงรรังำรงำรึึงาำตก้นืื้นฐำน
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 1 คน (เข้าระหว่างเรียน)
จานวนคาขอที่มากที่สุด 2 คน (เข้าระหว่างเรียน)
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0 คน (เข้าระหว่างเรียน)
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สำเนำคู่ัือประชำชน 18/07/2015
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ โรงเรียนสิงห์บุรี ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บรุ ี 16000
ติดต่อด้วยตนเอง ณ โรงเรียนสิงห์บุรี
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันทุกวัน ตามประกาศของ สพฐ./สพม.5/โรงเรียน
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลกงเงณฑ์งำรรกบนกงเรียนเป็นไปตำัประงำึสืฐ. / สืท. / โรงเรียนเรือ่ งงำรรกบนกงเรียนในแต่ละปีงำรึึงาำ
ระยะเวลำงำรให้บริงำรรวัทีง่ ำหนดในคู่ัือเริั่ นกบเัื่อได้ตรวจสอบเองสำรถูงต้องครบถ้วนแล้ว
http://plan.bopp-obec.info/

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
งำรตรวจสอบเองสำร

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
รกบสักครและตรวจสอบ
เองสำรงำรสักคร

ระยะเวลา
ให้บริการ
1 วกน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โรงเรียนสิงห์บรุ ี

หมายเหตุ

ช่วงเวลำระหว่ำง
ตก้นตอน 1-5
1)
เป็นไปตำั
ประงำึโรงเรีย)
งำรืิจำรณำ
สอบ
1 วกน
โรงเรียนสิงห์บรุ ี ช่วงเวลำระหว่ำง
ตก้นตอน 1-5
2)
เป็นไปตำั
ประงำึโรงเรียน
งำรืิจำรณำ
ประงำึผล
1 วกน
โรงเรียนสิงห์บรุ ี ช่วงเวลำระหว่ำง
ตก้นตอน 1-5
3)
เป็นไปตำั
ประงำึโรงเรียน
งำรืิจำรณำ
รำยงำนตกวนกงเรียน
1 วกน
โรงเรียนสิงห์บรุ ี ช่วงเวลำระหว่ำง
ตก้นตอน 1-5
4)
เป็นไปตำั
ประงำึโรงเรียน
งำรลงนำั/
ัอบตกว/ตึ้นทะเบียน
1 วกน
โรงเรียนสิงห์บรุ ี ช่วงเวลำระหว่ำง
คณะงรรังำรัีัติ
นกงเรียน
ตก้นตอน 1-5
5)
เป็นไปตำั
ประงำึโรงเรียน
ระยะเวลาดาเนินการ ประมาณ เดือนกุมภาพันธุ์ – มีนาคม / ตามประกาศ สพฐ./สพม./โรงเรียน
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ไั่ผ่ำนงำรดำเนินงำรลดตก้นตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
สำเนำทะเบียน
งรังำรปงครอง
1
บ้ำน
-นกงเรียน
1)
-บิดำ
-ัำรดำ
-ผู้ปงครอง
ใบสำคกญงำร
งรังำรปงครอง
1
เปลี่ยนชื่อ(ถ้ำัี)

จานวนเอกสาร
สาเนา
2

หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบกบ

2

ฉบกบ

-

ฉบกบ

งรณีัีงำรเปลี่ยน
ชื่อ-สงุล
-ใช้ในวกนสักคร
(1 ฉบกบ) และวกน
ัอบตกว (1 ฉบกบ)
-รกบรองสำเนำ
ถูงต้อง
เฉืำะระดกบง่อน
ประถัและ
ประถัึึงาำ
-ใช้ในวกนสักคร
(1 ฉบกบ) และวกน
ัอบตกว (1 ฉบกบ)
-รกบรองสำเนำ
ถูงต้อง

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด
ฉบกบ

-หลกงฐำนใช้ในวกน
สักคร
-รกบรองสำเนำ

2)

ใบรกบรองแืทย์

โรงืยำบำลตองรกฐ

1

3)

หมายเหตุ
ใช้ในวกนสักคร
(1 ฉบกบ) และวกน
ัอบตกว (1 ฉบกบ)
-รกบรองสำเนำ
ถูงต้อง

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)
2)

โรงเรียนสิงห์บรุ ี

1

จานวน
เอกสาร
สาเนา
0

หลกงฐำนแสดงวุฒิ โรงเรียนสิงห์บรุ ี

1

1

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ใบสักคร

ที่

3)
4)

5)

6)

7)

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

1

1

ฉบกบ

3

0

ฉบกบ

ใบัอบตกว
โรงเรียนสิงห์บรุ ี
(หลกงฐำนงำร
ัอบตกว)
หลกงฐำนแสดงวุฒิ โรงเรียนสิงห์บรุ ี
งำรึึงาำ

1

0

ชุด

1

1

ฉบกบ

แบบงรอต้อัูล
นกงเรียน
DMC

1

-

ฉบกบ

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
งำรึึงาำหรือ
ใบรกบรองผลงำร
เรียน
ใบรกบรองงำรเป็น โรงเรียนสิงห์บรุ ี
นกงเรียน
รูปถ่ำยปัจจุบกน โรงเรียนสิงห์บรุ ี
ตนำด 1.5 นิ้ว

โรงเรียนสิงห์บรุ ี

ถูงต้อง

16. ค่าธรรมเนียม
1) มีค่าใช้จ่ายอื่นในการมอบตัวเป็นไปตามประกาศของโรงเรียน
ค่าธรรมเนียม - บาท
หมายเหตุ -ตึ้นอยู่งกบโปรแงรังำรเรียน
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ที่โรงเรียน/ไปราณีย์ัำที่โรงเรียน
2) ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปราณีย์ัำทีส่ ำนกงงำนเตตืื้นที่งำรึึงาำ
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม
เองสำรหัำยเลต 1 ใบสักครเต้ำเรียนต่อชก้นักธยัึึงาำปีที่ 1

หมายเหตุ

-รกบรองสำเนำ
ถูงต้อง
-ติดใบสักคร
-ติดบกตร
ประจำตกวสอบ
หลกงฐำนใช้ในวกน
ัอบตกว
-หลกงฐำนใช้ในวกน
ัอบตกว
-รกบรองสำเนำ
ถูงต้อง)
หลกงฐำนใช้ในวกน
ัอบตกว

เองสำรหัำยเลต 2 ใบสักครเต้ำเรียนต่อชก้นักธยัึึงาำปีที่ 4
เองสำรหัำยเลต 3 ใบัอบตกวนกงเรียนชก้นักธยัึึงาำปีที่ 1
เองสำรหัำยเลต 4 ใบัอบตกวนกงเรียนชก้นักธยัึึงาำปีที่ 4
เองสำรหัำยเลต 5 ใบงรองต้อัูล DMC
19. หมายเหตุ
หลกงจำงงระบวนงำรัอบตกวเสร็จแล้วหำงเด็งคนใดไั่ัที ี่เรียนให้ไปยื่นเรื่องทีส่ ำนกงงำนเตตืื้นที่งำรึึงาำตำั
ระยะเวลำทีส่ ำนกงงำนเตตืื้นที่งำรึึงาำนก้นๆ งำหนด (ตำัประงำึตองสืฐ./สืั.5/โรงเรียน)
วันที่พิมพ์
สถานะ

18/07/2558
รออนุักติตก้นที่ 2 โดยสำนกงงำน
ง.ื.ร. (OPDC)
จัดทาโดย ผู้อำนวยงำรโรงเรียนสิงห์บรุ ี
สืั.เตต 5 สืฐ.ึธ.
อนุมัติโดย เผยแพร่โดย -

