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คู่มือสําหรั บประชาชน: การขอย้ ายออกนักเรี ยนของโรงเรี ยนในสังกัด สพฐ.
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: โรงเรี ยนบ้ านบางปรุ สพป.ระนอง
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชือกระบวนงาน: การขอย้ ายออกนักเรี ยนของโรงเรี ยนในสังกัด สพฐ.
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: โรงเรี ยนบ้ านบางปรุ สพป.ระนอง
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) กฎกระทรวงกํ าหนดหลักเกณฑ์ และวิ ธีการกระจายอํ านาจการบริ หารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
2)

พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

3)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื อง การส่งเด็กเข้าเรี ยนในโรงเรี ยน พ.ศ. 2546

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พื นทีให้ บริการ: สถาบันการศึกษา
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาทีกาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูม่ ือประชาชน 20/07/2015 06:01 การขอย้ ายออกนักเรี ยนของโรงเรี ยนใน
สังกัด สพฐ. โรงเรี ยนบ้ านบางปรุ
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ โรงเรี ยนบ้านบางปรุ /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (ยกเว้นวันหยุดราชการ/โรงเรี ยนกํ าหนดเวลาเปิ ด-ปิ ดตามบริ บทของโรงเรี ยน)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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1. ให้ ผ้ ปู กครองยืนคําร้ องขอย้ ายออกต่อโรงเรี ยน
2. โรงเรี ยนแจ้ งผลการพิจารณา และจัดทําหนังสือส่งตัวนักเรี ยน (แบบ พฐ.19/1 หรื อแบบ บค. 20)
3. ระยะเวลาการให้ บริ การรวมทีกําหนดในคูม่ ือ เริ มนับเมือได้ ตรวจสอบเอกสารถูกต้ อง ครบถ้ วนแล้ ว

13. ขั นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรับผิดชอบ
ที

ประเภทขั นตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบความถูกต้ อง
ครบถ้ วนของ คําขอและ
เอกสารประกอบคําขอ

1 ชัวโมง

การตรวจสอบเอกสาร

จัดทําเอกสาร หลักฐาน
ประกอบการย้ ายออก
1. หลักฐานแสดงผลการ
เรี ยน (ปพ.1) 2. ใบรับรอง
เวลาเรี ยน และคะแนนเก็บ
3.สมุดรายงานประจําตัว
นักเรี ยน (ถ้ ามี) 4.แบบ
บันทึกสุขภาพ (ถ้ ามี)

2 วัน

การตรวจสอบเอกสาร

จัดทําหนังสือ เอกสารเสนอ 1 ชัวโมง
ผู้อํานวยการโรงเรี ยนลง
นาม

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั นตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
โรงเรี ยนบ้ านบาง ปรุ สพป.ระนอง
โรงเรี ยนบ้ านบาง ปรุ สพป.ระนอง

โรงเรี ยนบ้ านบาง ปรุ สพป.ระนอง

ระยะเวลาดําเนินการรวม 4 วัน
14. งานบริการนี ผ่ านการดําเนินการลดขั นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขั นตอน

3/5

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
ประชาชน

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

1)

หมายเหตุ
(แสดงหลักฐาน
การเป็ นผู้ปกครอง
ของนักเรี ยนทีมา
ทําเรื องย้ าย
)

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที

1)

2)

3)

4)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบคําร้ องขอ
ย้ ายออกต่อ
โรงเรี ยน
(พฐ.19)
เอกสารยืนยัน
การรับย้ ายจาก
โรงเรี ยน
ปลายทาง
เอกสาร หลักฐาน
แสดงผลการ
เรี ยน (ปพ.1)

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั น
พื นฐาน
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั น
พื นฐาน
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั น
พื นฐาน
ใบรับรองเวลา
สํานักงาน
เรี ยน และ
คณะกรรมการ
คะแนนเก็บ หาก การศึกษาขั น
ย้ ายระหว่างภาค พื นฐาน

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(ถ้ ามี)
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ที

5)

6)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
เรี ยน
สมุดรายงาน
ประจําตัว
นักเรี ยน
แบบบันทึก
สุขภาพ

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั น
พื นฐาน
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั น
พื นฐาน

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

(ถ้ ามี)

1

0

ฉบับ

(ถ้ ามี)

16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ร้ องเรี ยนด้ วยตนเอง / ไปรษณีย์ ทีโรงเรี ยนบ้ านบางปรุ
หมายเหตุ 18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันทีพมิ พ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัตโิ ดย

20/07/2558
รออนุมตั ขิ ั นที 1 โดยหัวหน้ า
หน่วยงาน (Reviewer)
ผู้อํานวยการโรงเรี ยนบ้ านบางปรุ
สพป.ระนอง สพฐ.ศธ.
-
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เผยแพร่ โดย -

