คู่มือสาหรับประชาชน: การรับนักเรียนของโรงเรียนเฉพาะความพิการในสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง: ศึกษาธิการ
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: การรับนักเรียนของโรงเรียนเฉพาะความพิการในสังกัด สพฐ.
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กระทรวงศึกษาธิการ
: สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
: โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ การขึ้นทะเบียน
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง
1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
2) พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
3) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
4) ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. ระดับผลกระทบ ☒ บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
☐ บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ ☐ ส่วนกลาง
☐ ส่วนภูมิภาค
☐ ท้องถิ่น
☒ สถาบันการศึกษา
☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง)
☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)
☐ ต่างประเทศ
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ)
ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย/ข้อกาหนด ฯลฯ 120 หน่วยเวลา วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เป็นตัวเลข) 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข) 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข) 0
ส่วนของคู่มือประชาชน
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพื่อใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านั้น) การรับนักเรียนของโรงเรียนเฉพาะ
ความพิการในสังกัด สพฐ. โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
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11. *ช่องทางการให้บริการ
ติดต่อด้วยตนเอง ณ สถานที่ให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ หมู่ 9 ตาบลบ้านโตก อาเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
ระยะเวลาเปิดให้บริการ ☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ชัว่ โมง
☒ วันจันทร์
☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี ☒ วันศุกร์
☒ วันเสาร์
☒ วันอาทิตย์
☒ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
☒ มีพักเที่ยง
เวลาเปิดรับคาขอ
เวลาเปิดรับคาขอ 08.30
เวลาปิดรับคาขอ 16.30
หมายเหตุ: โรงเรียนกาหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี)
1) หลักเกณฑ์การรับนักเรียนเป็นไปตามประกาศ สพฐ./สพท./โรงเรียน เรื่อง การรับนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา
2) คุณลักษณะเฉพาะของนักเรียนในแต่ละประเภทของความพิการ (http://www.sotphetchabun.com)
3) ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กาหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
http://plan.bopp-obec.info/
13. *ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
หน่วย
ส่วนงาน/หน่วยงานที่
เวลา
ประเภท
รายละเอียดของ ระยะเวลา (นาที
รับผิดชอบ
ที่
หมายเหตุ
ให้
บ
ริ
ก
าร
ขั้นตอน
ขั้นตอนการบริการ
ชั่วโมง วัน (ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง และ
1 การตรวจสอบ

วันทาการ
เดือน ปี)

ช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงาน)

สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
เพชรบูรณ์

1

วัน

1

วัน

3 การพิจารณา

รับสมัครและ
ตรวจสอบเอกสารการ
สมัคร
คัดเลือกนักเรียนตาม
เกณฑ์ที่ประกาศของ
โรงเรียน
ประกาศผล

1

วัน

4 การแจ้งผลการ

รายงานตัวนักเรียน

1

วัน

เอกสาร

2 การพิจารณา
อนุญาต
อนุญาต

พิจารณา

3

ที่

ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียด
ของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

5 การลงนาม มอบตัว/ขึ้น
อนุญาต
ทะเบียน
นักเรียน

หน่วย
เวลา
(นาที ชั่วโมง
วัน วันทาการ
เดือน ปี)

1

วัน

ส่วนงาน/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
(ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง และช่องให้
เลือก กรม/กลุ่มงาน)

หมายเหตุ

สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ช่วงเวลา
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
ระหว่าง
เพชรบูรณ์
ขั้นตอน
1-5
เป็นไปตาม
ประกาศ
โรงเรียน

ระยะเวลาดาเนินการรวม 120 หน่วยเวลา วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการ
ที่ เอกสารยืนยัน
ตัวตน

ส่วนงาน / หน่วยงาน
จานวน จานวน
ที่รับผิดชอบ
เอกสาร เอกสาร
(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้เลือก ฉบับจริง สาเนา
กรม/กลุ่มงาน)

หน่วยนับ
เอกสาร
(ฉบับ หรือ
ชุด)

1 สาเนาทะเบียน กรมการปกครอง
บ้าน

1

2

ฉบับ

2 ใบสาคัญการ
เปลี่ยนชื่อ

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

3 สูติบัตร

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

4 บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

2

ฉบับ

หมายเหตุ
-ใช้ในวันสมัคร ของนักเรียนและ
บิดา มารดา/ผู้ปกครอง
-รับรองสาเนาถูกต้อง
-กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล
-ใช้ในวันสมัคร (1 ฉบับ)
-รับรองสาเนาถูกต้อง
-เฉพาะระดับก่อนประถมและ
ประถมศึกษา
-ใช้ในวันสมัคร (1 ฉบับ)
-รับรองสาเนาถูกต้อง
-เฉพาะระดับมัธยมศึกษา
-ใช้ในวันสมัคร ของนักเรียนและ
บิดา มารดา/ผู้ปกครอง
-รับรองสาเนาถูกต้อง

4
15.2) เอกสารอื่นๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ส่วนงาน /
รายการเอกสารยื่น
ที่
หน่วยงานที่
เพิ่มเติม
รับผิดชอบ
หลักฐานการสมัคร
1 ใบสมัคร(หลักฐานใช้ใน
วันสมัคร)
2 หลักฐานแสดงวุฒิ
การศึกษา หรือ
ใบรับรองผลการเรียน
(หลักฐานใช้ในวัน
สมัคร)
3 ใบรับรองการเป็น
นักเรียน
(หลักฐานใช้ในวัน
สมัคร)
4 รูปถ่ายปัจจุบันขนาด
1 นิ้ว (หลักฐานใช้ใน
วันสมัคร)
5 บัตรประจาตัวคนพิการ
หรือสมุดประจาตัวคน
พิการ (หลักฐานใช้ใน
วันสมัคร)
6 ใบรับรองแพทย์เฉพาะ -จากแพทย์ที่ได้รับ
ประเภทความพิการ
ใบอนุญาต หรือ
สถานพยาบาลของ
รัฐ/เอกชนที่ได้รับ
ใบอนุญาต
7 แผนการศึกษาเฉพาะ
บุคคลถ้ามี (หลักฐาน
การมอบตัว)

จานวน จานวน
เอกสาร เอกสาร
ฉบับจริง สาเนา
1

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

-หลักฐานใช้ในวันสมัคร

1

1

ฉบับ

-เฉพาะระดับมัธยม
-รับรองสาเนาถูกต้อง

1

1

ฉบับ

-เฉพาะระดับมัธยม
-รับรองสาเนาถูกต้อง

2

ฉบับ

1

1

ฉบับ

1

1

ฉบับ

1

ชุด

เช่น
- ใบตรวจวัดการได้ยิน (ผู้
บกพร่องทางการได้ยิน)
- ใบตรวจวัดระดับ
สติปัญญา IQ (หลักฐานใช้
ในวันสมัคร)
ฯลฯ
-หลักฐานใช้ในวันมอบตัว

5

ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

หลักฐานการสมัคร
8 ใบมอบตัว(หลักฐาน
การมอบตัว)
9 หลักฐานแสดงวุฒิ
การศึกษา (หลักฐาน
การมอบตัว)

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน จานวน
เอกสาร เอกสาร
ฉบับจริง สาเนา
1
1

1

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

-หลักฐานใช้ในวันมอบ
ตัว

ฉบับ

-หลักฐานใช้ในวันมอบ
ตัว
-เฉพาะระดับมัธยม
-รับรองสาเนาถูกต้อง

16. ค่าธรรมเนียม
รายละเอียดค่าธรรมเนียม Click here to enter text.
ร้อยละ ☐ ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี้)
ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ) Click here to enter text.
หมายเหตุ มีค่าใช้จ่ายอื่นในการมอบตัวเป็นไปตามประกาศของโรงเรียน
17. *ช่องทางการร้องเรียน
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง/ไปรษณีย์ ที่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ หมู่ 9 ตาบลบ้านโตก อาเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง/ไปรษณีย์ ทีส่ านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุ Click here to enter text.
4) สายด่วนสานักนายกรัฐมนตรี โทร 1111
18. *ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี)
ชื่อเอกสาร
อัพโหลดไฟล์เอกสาร ☐ ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร (หากต้องการระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี้)
(ในระบบมีให้คลิก เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่างตามแบบฟอร์มของโรงเรียน)
หมายเหตุ Click here to enter text.
19. หมายเหตุ
หลังจากกระบวนการมอบตัวของโรงเรียนแล้วเสร็จ หากเด็กคนใดไม่มีที่เรียนให้ไปยื่นเรื่องที่สานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษตามระยะเวลาที่สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษกาหนด (ตามประกาศของ สพฐ.ฯ)

