คู่มือสำหรับประชำชน : กำรรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : โรงเรียนบ้านหนองพลับ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
หลักเกณฑ์การรับนักเรียนเป็นไปตามประกาศ สพฐ. / สพท. / โรงเรียน เรื่องการรับนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา
ระยะเวลาการให้บริการรวมทีก่ าหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
http://plan.bopp-obec.info/
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
โรงเรียนบ้านหนองพลับ 514 หมู่ 2 ตาบลหนองพลับ อาเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
(หมายเหตุ: (โรงเรียนกาหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของ
โรงเรียน))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 120 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
รับสมัครและตรวจสอบเอกสารการสมัคร
(หมายเหตุ: (ช่วงเวลาระหว่างขั้นตอน 1-5 เป็นไปตาม
ประกาศโรงเรียน))
2) กำรพิจำรณำ
สอบ และ/หรือ จับฉลาก
(หมายเหตุ: (ช่วงเวลาระหว่างขั้นตอน 1-5 เป็นไปตาม
ประกาศโรงเรียน))
3) กำรพิจำรณำ
ประกาศผล
(หมายเหตุ: (ช่วงเวลาระหว่างขั้นตอน 1-5 เป็นไปตาม
ประกาศโรงเรียน))

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
โรงเรียนบ้านหนองพลับ
สพป.ประจวบคีรีขันธ์

1 วัน

โรงเรียนบ้านหนองพลับ
สพป.ประจวบคีรีขันธ์

1 วัน

โรงเรียนบ้านหนองพลับ
สพป.ประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ
ขั้นตอน
4) กำรพิจำรณำ
รายงานตัวนักเรียน
(หมายเหตุ: (ช่วงเวลาระหว่างขั้นตอน 1-5 เป็นไปตาม
ประกาศโรงเรียน))
5) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
มอบตัว/ขึ้นทะเบียนนักเรียน
(หมายเหตุ: (ช่วงเวลาระหว่างขั้นตอน 1-5 เป็นไปตาม
ประกาศโรงเรียน))

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
โรงเรียนบ้านหนองพลับ
สพป.ประจวบคีรีขันธ์

1 วัน

โรงเรียนบ้านหนองพลับ
สพป.ประจวบคีรีขันธ์

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ (-ใช้ในวันสมัคร (1 ฉบับ) และวันมอบตัว (1 ฉบับ)
-รับรองสาเนาถูกต้อง)
2) ใบสำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ (-กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล
-ใช้ในวันสมัคร (1 ฉบับ) และวันมอบตัว (1 ฉบับ)
-รับรองสาเนาถูกต้อง)
3) สูติบัตร
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ (-เฉพาะระดับก่อนประถมและประถมศึกษา
-ใช้ในวันสมัคร (1 ฉบับ) และวันมอบตัว (1 ฉบับ)
-รับรองสาเนาถูกต้อง)
4) ใบสมัคร (หลักฐำนใช้ในวันสมัคร)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (-หลักฐานใช้ในวันสมัคร)
5) หลักฐำนแสดงวุฒิกำรศึกษำ หรือ ใบรับรองผลกำรเรียน(หลักฐำน
ใช้ในวันสมัคร)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

-

-

ลำดับ

6)

7)

8)

9)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (-เฉพาะระดับมัธยม
-รับรองสาเนาถูกต้อง)
ใบรับรองกำรเป็นนักเรียน (หลักฐำนใช้ในวันสมัคร)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (-เฉพาะระดับมัธยม
-รับรองสาเนาถูกต้อง)
รูปถ่ำยปัจจุบัน ขนำด 1 นิ้ว (หลักฐำนใช้ในวันสมัคร)
ฉบับจริง 2 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ใบมอบตัว (หลักฐำนกำรมอบตัว)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (หลักฐานใช้ในวันมอบตัว)
หลักฐำนแสดงวุฒิกำรศึกษำ (หลักฐำนกำรมอบตัว)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (-หลักฐานใช้ในวันมอบตัว
-เฉพาะระดับมัธยม
-รับรองสาเนาถูกต้อง)

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) มีค่ำใช้จ่ำยอื่นในกำรมอบตัวเป็นไปตำมประกำศของโรงเรียน
(หมายเหตุ: -)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

-

-

-

-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียน
(หมายเหตุ: (โรงเรียนบ้านหนองพลับ 514 หมู่ 2 ตาบลหนองพลับ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
77110))

ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(หมายเหตุ: (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 12 ถนนเพชร
เกษม ตาบลหนองตาแต้ม อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120))
3) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
1) ตัวอย่าง ใบสมัครเข้าเรียน
(หมายเหตุ: -)
2) ตัวอย่าง ใบรับรองการเป็นนักเรียน
(หมายเหตุ: -)

ชื่อแบบฟอร์ม

หมำยเหตุ
หลักจากกระบวนการมอบตัวเสร็จแล้ว หากเด็กคนใดไม่มีทเี่ รียนให้ไปยื่นเรื่องทีส่ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามระยะเวลา
ที่สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษานั้นๆ กาหนด (ตามประกาศของ สพฐ.ฯ)

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: ขึ้นทะเบียน
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรือ่ ง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2)กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
3)พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
ระดับผลกระทบ: บริการทีม่ ีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริกำร: สถาบันการศึกษา
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบาย
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 120.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: สาเนาคู่มือประชาชน 27/07/2015 15:28

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มอื สาหรับประชาชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: -

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอลำออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : โรงเรียนบ้านหนองพลับ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
การขอลาออกของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีหลักเกณฑ์และเงือ่ นไข ดังนี้
1. นักเรียนทีล่ าออกต้องจบการศึกษาภาคบังคับหรืออายุยา่ งเข้าปีที่ 16
2. กรณียังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ และมีอายุต่ากว่า 16 ปี ต้องเป็นการลาออกเพื่อเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาเท่านั้น
3. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กาหนดในคู่มอื เริม่ นับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว

ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
โรงเรียนบ้านหนองพลับ 514 หมู่ 2 ตาบลหนองพลับ อาเภอ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตัง้ แต่
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หน่วยงาน
(หมายเหตุ: (ยกเว้นวันหยุดราชการ/โรงเรียนกาหนดเวลาเปิดปิดตามบริบทของโรงเรียน))
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 4 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของคาร้องและเอกสาร
ประกอบคาร้อง
(หมายเหตุ: -)
2) กำรตรวจสอบเอกสำร
ตรวจสอบคุณสมบัติของนักเรียนและจัดทาเอกสารหลักฐาน
ประกอบการลาออก 1. หลักฐานแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
2. ใบรับรองเวลาเรียน และคะแนนเก็บ 3.สมุดรายงาน
ประจา ตัวนักเรียน (ถ้ามี)
4.แบบบันทึก
สุขภาพ (ถ้ามี)
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ
1 ชั่วโมง

ส่วนที่รับผิดชอบ
โรงเรียนบ้านหนองพลับ
สพป.ประจวบคีรีขันธ์

2 วัน

โรงเรียนบ้านหนองพลับ
สพป.ประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ
ขั้นตอน
3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
จัดทาหนังสือเสนอผูอ้ านวยการโรงเรียนพิจารณาลงนาม
(หมายเหตุ: -)
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
2) ใบคำร้องขอลำออก
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) รูปถ่ำย 1 นิ้ว
ฉบับจริง 2 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

ระยะเวลำ
1 ชั่วโมง

ส่วนที่รับผิดชอบ
โรงเรียนบ้านหนองพลับ
สพป.ประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมการปกครอง

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียน
(หมายเหตุ: (โรงเรียนบ้านหนองพลับ 514 หมู่ 2 ตาบลหนองพลับ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
77110))
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(หมายเหตุ: (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 12 ถนนเพชร
เกษม ตาบลหนองตาแต้ม อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120))
3) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
(หมายเหตุ: -)

ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
4) ศูนย์บริการประชาชน (1111) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีทาเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต
กทม.
(หมายเหตุ: -)
5) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมำยเหตุ
-

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
2)ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546
3)พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
ระดับผลกระทบ: บริการทีม่ ีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริกำร: สถาบันการศึกษา
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: สาเนาคู่มือประชาชน 28/07/2015 09:01

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มอื สาหรับประชาชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: -

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอย้ำยออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : โรงเรียนบ้านหนองพลับ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ให้ผู้ปกครองยื่นคาร้องขอย้ายออกต่อโรงเรียน
2. โรงเรียนแจ้งผลการพิจารณา และจัดทาหนังสือส่งตัวนักเรียน (แบบ พฐ.19/1 หรือแบบ บค. 20)
3. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กาหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว

ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
โรงเรียนบ้านหนองพลับ 514 หมู่ 2 ตาบลหนองพลับ อาเภอ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หน่วยงาน
(หมายเหตุ: (ยกเว้นวันหยุดราชการ/โรงเรียนกาหนดเวลาเปิดปิดตามบริบทของโรงเรียน))
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 4 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของ คาขอและเอกสาร
ประกอบคาขอ
(หมายเหตุ: -)
2) กำรตรวจสอบเอกสำร
จัดทาเอกสาร หลักฐานประกอบการย้ายออก
1. หลักฐานแสดงผลการเรียน (ปพ.1) 2. ใบรับรองเวลาเรียน
และคะแนนเก็บ
3.สมุดรายงานประจาตัวนักเรียน (ถ้ามี) 4.แบบบันทึก
สุขภาพ (ถ้ามี)
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ
1 ชั่วโมง

ส่วนที่รับผิดชอบ
โรงเรียนบ้านหนองพลับ
สพป.ประจวบคีรีขันธ์

2 วัน

โรงเรียนบ้านหนองพลับ
สพป.ประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ
ขั้นตอน
3) กำรตรวจสอบเอกสำร
จัดทาหนังสือ เอกสารเสนอผู้อานวยการโรงเรียนลงนาม
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ
1 ชั่วโมง

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (แสดงหลักฐานการเป็นผู้ปกครองของนักเรียนทีม่ าทาเรื่อง
ย้าย)
2) แบบคำร้องขอย้ำยออกต่อโรงเรียน (พฐ.19)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 3) เอกสำรยืนยันกำรรับย้ำยจำกโรงเรียนปลำยทำง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 4) เอกสำร หลักฐำนแสดงผลกำรเรียน (ปพ.1)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 5) ใบรับรองเวลำเรียน และคะแนนเก็บ หำกย้ำยระหว่ำงภำคเรียน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ถ้ามี)
6) สมุดรำยงำนประจำตัวนักเรียน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ถ้ามี)
7) แบบบันทึกสุขภำพ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ

ส่วนที่รับผิดชอบ
โรงเรียนบ้านหนองพลับ
สพป.ประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมการปกครอง

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ลำดับ

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
หมำยเหตุ (ถ้ามี)

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียน
(หมายเหตุ: (โรงเรียนบ้านหนองพลับ 514 หมู่ 2 ตาบลหนองพลับ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
77110))
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(หมายเหตุ: (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 12 ถนนเพชร
เกษม ตาบลหนองตาแต้ม อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120))
3) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
(หมายเหตุ: -)
4) ศูนย์บริการประชาชน (1111) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีทาเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต
กทม.
(หมายเหตุ: -)
5) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมำยเหตุ
-

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
2)พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
3)ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การส่งเด็กเข้าเรียนในโรงเรียน พ.ศ. 2546
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: สถาบันการศึกษา
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: สาเนาคู่มือประชาชน 28/07/2015 08:39

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มอื สาหรับประชาชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: -

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอย้ำยเข้ำเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : โรงเรียนบ้านหนองพลับ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ให้ผู้ปกครองแจ้งความจานงการย้ายเข้าเรียน
2. โรงเรียนพิจารณาการรับย้ายเบือ้ งต้นก่อนรับคาขอจากเหตุผล ความต้องการและความจาเป็นของนักเรียนและผู้ปกครอง
ที่สอดคล้องกับ
2.1 วัตถุประสงค์ของโรงเรียน
2.2 จานวนนักเรียนต่อห้องเรียน
2.3 แผนการเรียน
ฯลฯ
3. ให้ผู้ปกครองยื่นเอกสารการส่งตัวจากโรงเรียนเดิม (แบบ พฐ 19/1 หรือ แบบ บค. 20) เมื่อได้รบั ย้ายจากโรงเรียน
4. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กาหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว

ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
โรงเรียนบ้านหนองพลับ 514 หมู่ 2 ตาบลหนองพลับ อาเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
(หมายเหตุ: (ยกเว้นวันหยุดราชการ / โรงเรียนกาหนดเวลา
เปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 3 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของ คาขอและเอกสาร
ประกอบคาขอ
(หมายเหตุ: -)
2) กำรพิจำรณำ
ตรวจสอบคุณสมบัติตามเอกสารของผูเ้ รียน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำ
1 ชั่วโมง

ส่วนที่รับผิดชอบ
โรงเรียนบ้านหนองพลับ
สพป.ประจวบคีรีขันธ์

1 วัน

โรงเรียนบ้านหนองพลับ
สพป.ประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ
ขั้นตอน
3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
จัดทาหนังสือและเสนอผู้อานวยการโรงเรียนพิจารณา
(หมายเหตุ: -)
4) ดาเนินการมอบตัว
(หมายเหตุ: (ขั้นตอนนี้ไม่นับเวลาต่อเนื่องจากขั้นตอนที่ 1-3))
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (1) ของนักเรียน (ยื่นวันมอบตัว)
2)
รับรองสาเนาถูกต้อง)
2) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ (1) ของผู้ปกครอง
2) รับรองสาเนาถูกต้อง
)
3) สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (1) ของนักเรียน (ยื่นวันมอบตัว)
2) รับรองสาเนาถูกต้อง
)
4) สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 2 ฉบับ
หมำยเหตุ (1) ของผู้ปกครอง
2) รับรองสาเนาถูกต้อง
)
5) แบบคำร้องขอย้ำยเข้ำเรียน
ฉบับจริง 1 ฉบับ

ระยะเวลำ
1 ชั่วโมง

ส่วนที่รับผิดชอบ
โรงเรียนบ้านหนองพลับ
สพป.ประจวบคีรีขันธ์

1 วัน

โรงเรียนบ้านหนองพลับ
สพป.ประจวบคีรีขันธ์

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ลำดับ
6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ เอกสำรหลักฐำนแสดงผลกำรเรียน (ปพ.1)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ ใบรับรองเวลำเรียน และคะแนนเก็บ หำกย้ำยระหว่ำงภำคเรียน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ สมุดรำยงำนประจำตัวนักเรียน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ถ้ามี)
แบบบันทึกสุขภำพ
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ถ้ามี)
คำอธิบำยรำยวิชำเพิ่มเติม
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีมีการเทียบโอน)
ระเบียนสะสม
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (ถ้ามี)
เอกสำรส่งตัวจำกโรงเรียนเดิม (แบบ พฐ. 19/1 หรือ แบบ บค. 20)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (หากโรงเรียนรับย้าย)
รูปถ่ำยปัจจุบัน ขนำด 1 นิ้ว
ฉบับจริง 2 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (-หลักฐานใช้ในวันมอบตัว)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
-

-

-

-

ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
14) ใบมอบตัว
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (หลักฐานใช้ในวันมอบตัว)
ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) มีค่ำใช้จ่ำยอื่นในกำรมอบตัวเป็นไปตำมประกำศของโรงเรียน
(หมายเหตุ: -)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียน
(หมายเหตุ: (โรงเรียนบ้านหนองพลับ 514 หมู่ 2 ตาบลหนองพลับ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
77110))
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(หมายเหตุ: (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 12 ถนนเพชร
เกษม ตาบลหนองตาแต้ม อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120))
3) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
(หมายเหตุ: -)
4) ศูนย์บริการประชาชน (1111) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีทาเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต
กทม.
(หมายเหตุ: -)
5) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมำยเหตุ
-

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
2)พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
3)ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546
ระดับผลกระทบ: บริการทีม่ ีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริกำร: สถาบันการศึกษา
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: สาเนาคู่มือประชาชน 28/07/2015 08:33

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มอื สาหรับประชาชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: -

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอใบแทนเอกสำรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : โรงเรียนบ้านหนองพลับ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ กระทรวงศึกษาธิการ
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ใบแทนเอกสารทางการศึกษา เป็นใบแทนเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาเคยออกเอกสารฉบับจริงให้
แล้ว โดยใบแทนจะมีลักษณะแตกต่างจากเอกสารจริง ตามรูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
กรณีที่หลักฐานสูญหายและขอใหม่ (ขอใบแทน) จะต้องดาเนินการแจ้งความ และนาใบแจ้งความมายื่น
กรณีที่หลักฐานชารุดให้นาเอกสารฉบับเก่ามายื่นเป็นหลักฐาน
ระยะเวลาการให้บริการรวมทีก่ าหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
โรงเรียนบ้านหนองพลับ 514 หมู่ 2 ตาบลหนองพลับ อาเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
(หมายเหตุ: (โรงเรียนกาหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของ
โรงเรียน))

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 4 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของคาขอและเอกสาร
ประกอบคาขอ
(หมายเหตุ: -)
2) กำรพิจำรณำ
สืบค้นและตรวจสอบเอกสารตามทีร่ ้องขอ
(หมายเหตุ: -)
3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
จัดทาใบแทนเอกสารทางการศึกษา/แจ้งผลการสืบค้น และ
เสนอผู้อานวยการโรงเรียนลงนาม
(หมายเหตุ: (กรณีไม่พบหลักฐานจะแจ้งผลการสืบค้น))

ระยะเวลำ
1 ชั่วโมง

ส่วนที่รับผิดชอบ
โรงเรียนบ้านหนองพลับ
สพป.ประจวบคีรีขันธ์

2 วัน

โรงเรียนบ้านหนองพลับ
สพป.ประจวบคีรีขันธ์

1 วัน

โรงเรียนบ้านหนองพลับ
สพป.ประจวบคีรีขันธ์

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีผทู้ ี่จบไปแล้ว)
2) ใบแจ้งควำม
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีเอกสารสูญหาย)
3) แบบคำร้อง
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ 4) รูปถ่ำยหน้ำตรง ขนำด 1 นิ้ว
ฉบับจริง 2 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (สวมเชิ้ตขาว ไม่สวมแว่น/หมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
5) เอกสำรฉบับเดิมที่ชำรุด
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สำเนำ 0 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีขอแทนใบชารุด)

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำออกเอกสำรทำงกำรศึกษำฉบับใหม่ทดแทนฉบับเดิม
(หมายเหตุ: (กรณีเกิน 10 ปี ค่าธรรมเนียมฉบับละ 30 บาท))

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 20 บาท

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
กรมการปกครอง

กองบัญชาการตารวจนครบาล

สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียน
(หมายเหตุ: (โรงเรียนบ้านหนองพลับ 514 หมู่ 2 ตาบลหนองพลับ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
77110))
2) ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ลำดับ
3)
4)
5)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
(หมายเหตุ: (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 12 ถนนเพชร
เกษม ตาบลหนองตาแต้ม อาเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120))
สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
(หมายเหตุ: -)
ศูนย์บริการประชาชน (1111) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีทาเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต
กทม.
(หมายเหตุ: -)
ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมำยเหตุ
-

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
2)แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
3)คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. 616/2552 เรื่อง การจัดทาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
4)คาสั่งกระทรวงศึกษาที่ สพฐ. 617/2552 เรื่อง การจัดทาประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ปพ. 2) ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
5)คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 293/2551 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 11
กรกฎาคม 51
6)คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 618/2552 เรื่อง การจัดทาแบบรายงานผูส้ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
7)ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยใบสุทธิของสถานศึกษาและหนังสือรับรองความรู้ของสถานศึกษา พ.ศ. 2547 ประกาศ
เมื่อ 30 กันยายน 2547
8)ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 2526 และที่แก้ไขเพิม่ เติม
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: สถาบันการศึกษา
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: 0
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0

ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากทีส่ ุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: สาเนาคู่มือประชาชน 28/07/2015 09:17
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