
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 โรงเรียนบ้านโพนแพง 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต  1 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คู่มือส าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัต ิ
การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ 

ทางราชการ พ.ศ. 2558 
เรื่อง การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 



คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ: ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

กระทรวง: ศึกษำธิกำร 

ส่วนของกำรสรำ้งกระบวนงำน 

1. ช่ือกระบวนงำน: กำรรับนักเรยีนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
2. หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ: กระทรวงศึกษำธิกำร 

           : โรงเรียนบำ้นโพนแพง เลขท่ี 1  ม.1 ต.โพนแพง  อ.มว่งสำมสบิ จ.อุบลรำชธำนี 34140 

3. ประเภทของงำนบริกำรกระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงำนเดียว 

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร กำรขึ้นทะเบียน 

5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง 

   1) พระรำชบัญญตัิกำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 2545 

   2) กฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจดักำรศึกษำ พ.ศ. 
      2550 

   3) ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เรื่อง นโยบำยและแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับกำรรับ 

      นักเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

6. ระดับผลกระทบ ☒ บริกำรที่มคีวำมส ำคญัด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม☐ บริกำรทั่วไป 

7. พื้นที่ให้บริกำร  ☐ ส่วนกลำง☐ ส่วนภมูิภำค ☐ ท้องถิ่น☒ สถำบันกำรศึกษำ 

              ☐ ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค (ตำมกฎกระทรวง) 
              ☒ ส่วนกลำงที่ตั้งอยู่ในภูมิภำค (นอกกฎกระทรวง)☐ ต่ำงประเทศ 

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ (ช่ือกฎหมำย/ข้อบังคับ) 
      ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เรื่อง นโยบำยและแนวปฏิบัตเิกี่ยวกับกำรรับ 

      นักเรียนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

   ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 120 หน่วยเวลำ วัน 

9. ข้อมูลสถิต ิ

   จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เป็นตวัเลข) 
   จ ำนวนค ำขอที่มำกท่ีสุด (ใส่เปน็ตัวเลข)0 

   จ ำนวนค ำขอที่น้อยท่ีสุด (ใส่เปน็ตัวเลข)0 

 
 ส่วนของคู่มือประชำชน 

  10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน (เพื่อใช้ในระบบจัดกำรข้อมูลเทำ่นั้น)  กำรรับนักเรยีนของโรงเรียนใน   สังกัด สพฐ. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 120 หน่วยเวลำ  
14.งำนบริกำร ที่ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นเงินเดือน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว 
  ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว 
       ระยะเวลำรวมหลังลดขั้นตอน หน่วยของเวลำวัน

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร 

    1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ สถำนท่ีให้บริกำร 

       สถำนท่ีให้บริกำรโรงเรียนบำ้นโพนแพง เลขท่ี 1  ม.1 ต.โพนแพง  อ.ม่วงสำมสิบ จ.อุบลรำชธำนี 34140 

       ระยะเวลำเปดิให้บริกำร ☐ เปิดให้บริกำรตลอด 24 ช่ัวโมง 

           ☒ วันจันทร์☒ วันอังคำร☒ วันพุธ☒ วันพฤหัสบดี 
           ☒ วันศุกร์ 
           ☒ วันเสำร☒์ วันอำทิตย์ 
           ☒ ไม่เว้นวันหยุดรำชกำร 

           ☒ มีพักเที่ยง 

       เวลำเปิดรับค ำขอเวลำเปิดรบัค ำขอ08.30 

           เวลำปิดรับค ำขอ16.30 

       หมำยเหตุ: โรงเรยีนก ำหนดเวลำเปิด-ปิดตำมบริบทของโรงเรยีน 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) 
    1) หลักเกณฑ์กำรรับนักเรยีนเป็นไปตำมประกำศ สพฐ. / สพท. / โรงเรยีน เรื่องกำรรับนักเรยีนในแต่ละ 

       ปีกำรศึกษำ 

    2) ระยะเวลำกำรให้บริกำรรวมที่ก ำหนดในคู่มือ เริม่นับเมื่อไดต้รวจสอบเอกสำรถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว 

       http://plan.bopp-obec.info/ 

13. *ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
                                     

ที ่ ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของ
ขั้นตอนบริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

หน่วยเวลา
(นาที ชม. วัน 
วันที่ท าการ 
เดือน ปี) 

ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ(ในระบบมีชอ่งทาง
ให้เลือกกระทรวงและช่องให้
เลือก กรม/กลม่งาน) 

หมายเหตุ 

1 การ
ตรวจสอบ
เอกสาร 

รับสมัครและ
ตรวจสอบเอกสาร
การรับสมัคร 

1 วัน รร.บ้านโพนแพง อ.ม่วงสามสิบ 
จ.อุบลราชธาน ี

 

2 พิจารณา
อนุญาต 

สอบและ/หรือจับ
สลาก 

1 วัน รร.บ้านโพนแพง อ.ม่วงสามสิบ 
จ.อุบลราชธาน ี

 

3 พิจารณา
อนุญาต 

ประกาศผล 1 วัน รร.บ้านโพนแพง อ.ม่วงสามสิบ 
จ.อุบลราชธาน ี

 

4 การแจ้งผล
การพิจารณา 

รายงานตัวนักเรียน 1 วัน รร.บ้านโพนแพง อ.ม่วงสามสิบ 
จ.อุบลราชธาน ี

 

5 การลงนาม
อนุญาต 

มอบตัว/ขึ้น
ทะเบียนนักเรียน 

1 วัน รร.บ้านโพนแพง อ.ม่วงสามสิบ 
จ.อุบลราชธาน ี

 

http://plan.bopp-obec.info/


15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1)  เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ(ในระบบมี

ช่องทางให้เลือก
กระทรวงและช่องให้
เลือก กรม/กลุม่งาน) 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับ
ส าเนา 

หน่วยนับเอกสาร
(ฉบับหรือชุด) 

หมายเหตุ 

1 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน กรมกำรปกครอง 1 2 ฉบับ -ใช้ในวันสมัคร(1 ฉบับ)และวันมอบตัว
( 1 ฉบับ) 
-รับรองส ำเนำถูกต้อง 

2 ใบส ำคัญกำรเปลี่ยน
ช่ือ 

กรมกำรปกครอง 1 2 ฉบับ -กรณีเปลี่ยนช่ือนำมสกุล 
-ใช้ในวันสมัคร( 1 ฉบับ) 
-รับรองส ำเนำถูกต้อง 

3 สูติบัตร กรมกำรปกครอง 1 2 ฉบับ -เฉพำะระดับก่อนประถมและ
ประถมศึกษำ 
--ใช้ในวันสมัคร(1 ฉบับ)และ 
วันมอบตัว( 1 ฉบับ) 
-รับรองส ำเนำถูกต้อง 



15.2) เอกสำรอื่นส ำหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. ค่ำธรรมเนียม 

  รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม Click here to enter text. 

    ร้อยละ☐ ใช้หน่วยค่ำธรรมเนยีมแบบร้อยละ (หำกคิดคำ่ธรรมเนียมเปน็ร้อยละให้เลือกที่ช่องนี้) 

    ค่ำธรรมเนียม (บำท/ร้อยละ) 
                Click here to enter text. 
    หมำยเหตุ มีค่ำใช้จ่ำยอื่นในกำรมอบตัวเป็นไปตำมประกำศของโรงเรียน 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่นเพ่ิมเติม ส่วนงาน/
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

จ ำนวน
เอกสำรฉบับ

จริง 

จ ำนวนเอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยเอกสำร หมำยเหตุ 

 หลักฐำนกำรสมัคร      
1 ใบสมัคร (หลักฐำนใช้ในวัน 

  สมัคร) 

 1  ชุด -หลักฐำนที่ใช้ใน
วันสมัคร 

2 หลักฐำนแสดงวุฒิกำรศึกษำ 
  หรือ ใบรับรองผลกำรเรียน 
  (หลักฐำนใช้ในวันสมัคร) 

 1 1 ฉบับ -เฉพำะระดับ
มัธยม 
-รับรองส ำเนำ

ถูกต้อง 
3 หลักฐำนแสดงวุฒิกำรศึกษำ 

  หรือ ใบรับรองผลกำรเรียน 
  (หลักฐำนใช้ในวันสมัคร) 

 1 1 ฉบับ -เฉพำะระดับ
มัธยม 
-รับรองส ำเนำ
ถูกต้อง 

4 รูปถ่ำยปัจจุบัน ขนำด 1 นิ้ว 
  (หลักฐำนใช้ในวันสมัคร) 

 2  ฉบับ  

5 ใบมอบตัว (หลักฐำนกำรมอบ 
  ตัว) 

 1  ชุด -หลักฐำนใช้ในวัน
มอบตัว 

6 หลักฐำนแสดงวุฒิกำรศึกษำ 
  (หลักฐำนกำรมอบตัว) 

 1 1 ฉบับ -หลักฐำนใช้ในวัน 
มอบตัว 
-เฉพำะระดับมัธยม 
-รับรองส ำเนำ 
ถูกต้อง 



 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
    1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ท่ีโรงเรียน บ้ำนโพนแพง  ต.โพนแพง  อ.มว่งสำมสิบ จ.อุบลรำชธำนี 34140 
    2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 

       ถนนศรีอยุธยำ แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร 10400 

    3) สำยด่วนกระทรวงศึกษำธิกำร โทร 1579 

       หมำยเหตุ 


