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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขอย้ ำยออกนักเรี ยนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โรงเรี ยนบ้ านขี ้เหล็กขี ้ตุน่ หลุบเปลือย สพป.มหาสารคาม เขต 2
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอย้ ายออกนักเรี ยนของโรงเรี ยนในสังกัด สพฐ.
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: โรงเรี ยนบ้ านขี ้เหล็กขี ้ตุน่ หลุบเปลือย สพป.มหาสารคาม เขต 2
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิ ธีกำรกระจำยอำนำจกำรบริ หำรและกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ. 2550
2) พ.ร.บ. กำรศึกษำภำคบังคับ พ.ศ. 2545
3) ประกำศกระทรวงศึกษำธิ กำร เรื ่อง กำรส่งเด็กเข้ำเรี ยนในโรงเรี ยน พ.ศ. 2546
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: สถาบันการศึกษา
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การย้ ายออกนักเรี ยนของโรงเรี ยนในสังกัด สพฐ. โรงเรี ยนบ้ านขี ้เหล็กขี ้ตุน่ หลุบ
เปลือย นายศิลปิ น
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ โรงเรี ยนบ้ำนขี ้เหล็กขี ้ต่นุ หลุบเปลือย 109 หมู่ 14 ตำบลสำโรง อำเภอนำเชื อก จังหวัด
มหำสำรคำม 44170/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ กำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่เวลำ
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (ยกเว้นวันหยุดรำชกำร/โรงเรี ยนกำหนดเวลำเปิ ด-ปิ ดตำมบริ บทของโรงเรี ยน)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ให้ ผ้ ปู กครองยื่นคาร้ องขอย้ ายออกต่อโรงเรี ยน
2. โรงเรี ยนแจ้ งผลการพิจารณา และจัดทาหนังสือส่งตัวนักเรี ยน (แบบ พฐ.19/1 หรื อแบบ บค. 20)
3. ระยะเวลาการให้ บริ การรวมที่กาหนดในคูม่ ือ เริ่มนับเมื่อได้ ตรวจสอบเอกสารถูกต้ อง ครบถ้ วนแล้ ว
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
โรงเรี ยนบ้ านขี ้เหล็กขี ้ ตุน่ หลุบเปลือย สพป.
มหาสารคาม เขต 2
โรงเรี ยนบ้ านขี ้เหล็กขี ้ ตุน่ หลุบเปลือย สพป.
มหาสารคาม เขต 2

ตรวจสอบความถูกต้ อง
1 ชัว่ โมง
1)
ครบถ้ วนของ คาขอและ
เอกสารประกอบคาขอ
การตรวจสอบเอกสาร จัดทาเอกสาร หลักฐาน
2 วัน
ประกอบการย้ ายออก
1. หลักฐานแสดงผลการ
เรี ยน (ปพ.1) 2. ใบรับรอง
2)
เวลาเรี ยน และคะแนนเก็บ
3.สมุดรายงานประจาตัว
นักเรี ยน (ถ้ ามี) 4.แบบ
บันทึกสุขภาพ (ถ้ ามี)
การตรวจสอบเอกสาร จัดทาหนังสือ เอกสารเสนอ 1 ชัว่ โมง
โรงเรี ยนบ้ านขี ้เหล็กขี ้ 3)
ผู้อานวยการโรงเรี ยนลง
ตุน่ หลุบเปลือย สพป.
นาม
มหาสารคาม เขต 2
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 4 วัน
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
หน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
ที่
เอกสำร
หมำยเหตุ
ยืนยันตัวตน
สำเนำ
เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง 1
0
ฉบับ
(แสดงหลักฐำน
ประชำชน
กำรเป็ นผู้ปกครอง
1)
ของนักเรี ยนที่มำ
ทำเรื่ องย้ ำย)
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐผู้
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสำร
แบบคำร้ องขอ
สำนักงำน
ย้ ำยออกต่อ
คณะกรรมกำร
1)
โรงเรี ยน
กำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน
(พฐ.19)
เอกสำรยืนยัน
สำนักงำน
กำรรับย้ ำยจำก คณะกรรมกำร
2)
โรงเรี ยน
กำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน
ปลำยทำง
เอกสำร หลักฐำน สำนักงำน
3) แสดงผลกำร
คณะกรรมกำร
เรี ยน (ปพ.1)
กำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน
ใบรับรองเวลำ
สำนักงำน
เรี ยน และ
คณะกรรมกำร
4) คะแนนเก็บ หำก กำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน
ย้ ำยระหว่ำงภำค
เรี ยน
สมุดรำยงำน
สำนักงำน
5) ประจำตัว
คณะกรรมกำร
นักเรี ยน
กำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน
แบบบันทึก
สำนักงำน
6) สุขภำพ
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำขันพื
้ ้นฐำน
16. ค่ ำธรรมเนียม

จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
หมำยเหตุ
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
1
0
ฉบับ
-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(ถ้ ำมี)

1

0

ฉบับ

(ถ้ ำมี)

1

0

ฉบับ

(ถ้ ำมี)

ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนี ยม
17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ร้ องเรี ยนด้ วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรี ยน บ้ านขี ้เหล็กขี ้ตุน่ หลุบเปลือย 109 หมู่ 14
ตาบลสาโรง อาเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 44170
หมายเหตุ -

4/4

2)

ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ร้ องเรี ยนด้ วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 417 หมู่ 1 ถนนสมารักษ์ ตาบลหนองแสง อาเภอวาปี ปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
หมายเหตุ 3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุ 4) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน (1111) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ทาเนียบรัฐบาล
ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม.
หมายเหตุ 5) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

23/07/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 1 โดยหัวหน้ า
หน่วยงาน (Reviewer)
จัดทำโดย
ผู้อานวยการโรงเรี ยนบ้ านขี ้เหล็กขี ้
ตุน่ หลุบเปลือย สพป.มหาสารคาม
เขต 2 สพฐ.ศธ.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

