คู่มือสําหรับประชาชน: การรับนักเรียนของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ในสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง:ศึกษาธิการ
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน:การรับนักเรียนของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ในสังกัด สพฐ.
2. หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ : กระทรวงศึกษาธิการ
: โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56
3. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ การขึ้นทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง
1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
3) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4) ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยการรับนักเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ พ.ศ. 2551
6. ระดับผลกระทบ ☒ บริการที่มีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
☐ บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ
☐ ส่วนกลาง
☐ ส่วนภูมิภาค ☐ ท้องถิ่น
☒ สถาบันการศึกษา
☐ ส่วนกลางทีต
่ ั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) ☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง)
☐ ต่างประเทศ
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ)
ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 120 หน่วยเวลา วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เป็นตัวเลข)
0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)
0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด (ใส่เป็นตัวเลข)
0
ส่วนของคู่มือประชาชน
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพื่อใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านัน้ )
การรับนักเรียนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56
11. ช่องทางการให้บริการ
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถานทีใ่ ห้บริการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 เลขที่ 198 หมู่ที่ 10 ตําบลกลางเวียง อําเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน 55110
ระยะเวลาเปิดให้บริการ ☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
☒ วันจันทร์
☒ วันอังคาร
☒ วันพุธ
☒ วันพฤหัสบดี ☒ วันศุกร์
☐ วันเสาร์
☐ วันอาทิตย์
☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
☒ มีพักเที่ยง

เวลาเปิดรับคําขอ

เวลาเปิดรับคําขอ
08.30 น.
เวลาปิดรับคําขอ
16.30 น.
(ในระบบจะให้เลือกเป็นตัวเลขเวลาเปิด (กี่โมง) ถึง เวลาปิด (กี่โมง)
หมายเหตุ: โรงเรียนกําหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี)
1) ชั้นก่อนประถมศึกษา
ให้รับเด็กก่อนประถมศึกษาอายุ 4-5 ปี เป็นเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา (เด็กเร่ร่อน, เด็กที่ถูกทอดทิง้ , เด็กกําพร้า,
เด็กที่ถูกทําร้ายทารุณ, เด็กทีไ่ ด้รับผลกระทบจากโรคเอดส์, เด็กที่ได้รับผลกระทบจากยาเสพติดกรณีที่บิดามารดาติด
ยาเสพติดหรือต้องโทษคดียาเสพติด, เด็กยากจนมากเป็นพิเศษ , เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงานแรงงานเด็ก)
มีภูมิลําเนาอยู่ในเขตพื้นที่บริการตามประกาศของโรงเรียน
2) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ให้รับเด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 เป็นเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา (เด็กเร่รอ่ น, เด็กที่ถูกทอดทิ้ง, เด็กกําพร้า, เด็กที่ถูก
ทําร้ายทารุณ, เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์, เด็กที่ได้รับผลกระทบจากยาเสพติดกรณีที่บิดามารดาติดยาเสพ
ติดหรือต้องโทษคดียาเสพติด, เด็กยากจนมากเป็นพิเศษ , เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงานแรงงานเด็ก) มีภูมลิ ําเนาอยู่ใน
เขตพื้นที่บริการตามประกาศของโรงเรียน
3) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สําเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบท่า หรือกําลังศึกษาอยู่ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา (เด็กเร่ร่อน, เด็กที่ถูกทอดทิ้ง, เด็กกําพร้า, เด็กที่ถูกทําร้าย
ทารุณ, เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์, เด็กที่ได้รับผลกระทบจากยาเสพติดกรณีที่บิดามารดาติดยาเสพติดหรือ
ต้องโทษคดียาเสพติด, เด็กยากจนมากเป็นพิเศษ , เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงานแรงงานเด็ก) มีภูมิลําเนาอยู่ในเขต
พื้นที่บริการตามประกาศของโรงเรียน
4) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
สําเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือกําลังศึกษาอยู่ในชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา (เด็กเร่ร่อน, เด็กที่ถูกทอดทิ้ง, เด็กกําพร้า, เด็กที่ถูกทําร้าย
ทารุณ, เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์, เด็กที่ได้รับผลกระทบจากยาเสพติดกรณีที่บิดามารดาติดยาเสพติดหรือ
ต้องโทษคดียาเสพติด, เด็กยากจนมากเป็นพิเศษ , เด็กถูกบังคับให้ขายแรงงานแรงงานเด็ก) มีภูมิลําเนาอยู่ในเขต
พื้นที่บริการตามประกาศของโรงเรียน
13. *ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่
1
2
3
4

ประเภท
ขั้นตอน
การตรวจสอบ
เอกสาร
การพิจารณา
อนุญาต
การพิจารณา
อนุญาต
การแจ้งผลการ
พิจารณา

รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ให้บริการ
การบริการ

หน่วย
เวลา

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(นาที ชั่วโมง
วัน วันทําการ
เดือน ปี)

(ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง
และช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงาน)

รับสมัครและตรวจสอบ
เอกสารการสมัคร
คณะกรรมการรับนักเรียนของ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์
56 พิจารณาคัดเลือก
ประกาศผล

1

วัน

1

วัน

1

วัน

รายงานตัวนักเรียน

1

วัน

โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 56
โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 56
โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 56
โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 56

หมายเหตุ

ประเภท
ขั้นตอน

ที่

การลงนาม
อนุญาต

5

รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ให้บริการ
การบริการ
มอบตัว/ขึ้นทะเบียนนักเรียน

1

หน่วย
เวลา

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(นาที ชั่วโมง
วัน วันทําการ
เดือน ปี)

(ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง
และช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงาน)

วัน

โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 56

หมายเหตุ

ช่วงเวลาระหว่าง
ขั้นตอน 1-5 เป็นไป
ตามประกาศโรงเรียน

ระยะเวลาดําเนินการรวม 120 หน่วยเวลา วัน
14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
☐ผ่านการดําเนินการลดขัน
้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หน่วยของเวลาวัน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ส่วนงาน /
จํานวน
หน่วยงานที่
รายการเอกสารยืนยัน
เอกสาร
รับผิดชอบ
ที่
ตัวตน
ฉบับ
(ในระบบมีช่องให้เลือก
จริง
กระทรวง และช่องให้เลือก

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร
(ฉบับ หรือ ชุด)

หมายเหตุ

กรม/กลุ่มงาน)

1

สําเนาทะเบียนบ้าน

กรมการปกครอง

1

2

ฉบับ

2

ใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อ

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

3

สูติบัตร

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

-ใช้ในวันสมัครของ
นักเรียนและบิดา มารดา/
ผู้ปกครอง
-รับรองสําเนาถูกต้อง
-กรณีมีการเปลี่ยนชื่อสกุล
-ใช้ในวันสมัคร (1 ฉบับ))
-รับรองสําเนาถูกต้อง
-เฉพาะระดับก่อนประถม
และประถมศึกษา
-ใช้ในวันสมัคร (1 ฉบับ) รับรองสําเนาถูกต้อง

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

1 ใบสมัคร(หลักฐานใช้ในวันสมัคร)
2 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา หรือ
ใบรับรองผลการเรียน(หลักฐานใช้
ในวันสมัคร)
3 ใบรับรองการเป็นนักเรียน
(หลักฐานใช้ในวันสมัคร)

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ(ใน
ระบบมีช่องให้
เลือกกระทรวง
และช่องให้เลือก
กรม/กลุ่มงาน)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

-หลักฐานใช้ในวันสมัคร
-เฉพาะระดับมัธยม
-รับรองสําเนาถูกต้อง
-เฉพาะระดับมัธยม
-รับรองสําเนาถูกต้อง

1
1

1

ชุด
ฉบับ

1

1

ฉบับ

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

4 รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 1 นิ้ว
(หลักฐานใช้ในวันสมัคร)
5 หนังสือรับรองความเป็นเด็กด้อย
โอกาส
6 แผนการศึกษาเฉพาะบุคคลถ้ามี
(หลักฐานการมอบตัว)

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ(ใน
ระบบมีช่องให้
เลือกกระทรวง
และช่องให้เลือก
กรม/กลุ่มงาน)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

2
กํานัน
ผุ้ใหญ่บ้านหรือ
ผู้นําชุมชนและ
ผู้อํานวย
การโรงเรียนเดิม

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

1

1

ฉบับ

-หลักฐานใช้ในวันสมัคร
-รับรองสําเนาถูกต้อง

1

1

ชุด

-ในกรณีที่เป็นเด็กพิการ
เรียนร่วม
-หลักฐานใช้ในวันมอบ
ตัว

16. ค่าธรรมเนียม
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ร้อยละ
☐ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี้)
ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)
.
หมายเหตุ มีค่าใช้จ่ายอื่นในการมอบตัวเป็นไปตามประกาศของโรงเรียน
17. *ช่องทางการร้องเรียน
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 เลขที่ 198 หมู่ที่ 10 ตําบลกลางเวียง
อําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 55110
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ทีส่ ํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
4) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1111
18. *ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี)
ชื่อเอกสาร
☐ อัพโหลดไฟล์เอกสาร
☐ ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร (หากต้องการระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี้)
(ในระบบมีให้คลิก เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง)
19. หมายเหตุ
(เมื่อกรอกข้อมูลแล้ว สามารถกดปุ่ม “บันทึกข้อมูลคู่มือสําหรับประชาชน” เพื่อบันทึกคูม่ ือสําหรับประชาชน หรือปุ่ม
“ขออนุมัติเผยแพร่” เพื่อส่งคูม่ ือไปที่ Reviewer)

