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คู่มือสำหรับประชำชน
กำรขอย้ำยเข้ำเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : โรงเรียนวัดนานอน สพป.ตรังเขต 1
กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขอย้ ำยเข้ ำเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:โรงเรี ยนวัดนานอน สพป.ตรังเขต 1
กระทรวง:กระทรวงศึกษาธิการ
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงำน:การขอย้ ายเข้ าเรี ยนของโรงเรี ยนในสังกัดสพฐ.
หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:โรงเรี ยนวัดนานอน สพป.ตรังเขต 1
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิ ธีกำรกระจำยอำนำจกำรบริ หำรและกำรจัดกำรศึกษำพ.ศ. 2550
2)

พ.ร.บ. กำรศึกษำภำคบังคับพ.ศ. 2545

3)

ประกำศกระทรวงศึกษำธิ กำรเรื ่องกำรส่งเด็กเข้ำเรี ยนในสถำนศึกษำพ.ศ. 2546

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
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 การขอย้ ายเข้ าเรี ยนของโรงเรี ยนในสังกัดสพฐ. โรงเรี ยนวัดนานอน
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการโรงเรี ยนวัดนำนอน 20 หมูท่ ี่ 4 ตาบลนาท่ามใต้ อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92190
/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ กำรวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ ำงรำชกำรกำหนด) ตัง้ แต่เวลำ
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (ยกเว้นวันหยุดรำชกำร / โรงเรี ยนกำหนดเวลำเปิ ด-ปิ ดตำมบริ บทของโรงเรี ยน)
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ให้ ผ้ ปู กครองแจ้ งความจานงการย้ ายเข้ าเรี ยน
2. โรงเรี ยนพิจารณาการรับย้ ายเบื ้องต้ นก่อนรับคาขอจากเหตุผลความต้ องการและความจาเป็ นของนักเรี ยนและ
ผู้ปกครองที่สอดคล้ องกับ
2.1 วัตถุประสงค์ของโรงเรี ยน
2.2 จานวนนักเรี ยนต่อห้ องเรี ยน
2.3 แผนการเรี ยน
ฯลฯ
3. ให้ ผ้ ปู กครองยื่นเอกสารการส่งตัวจากโรงเรี ยนเดิม (แบบพฐ 19/1 หรื อแบบบค. 20) เมื่อได้ รับย้ ายจากโรงเรี ยน
4. ระยะเวลาการให้ บริ การรวมที่กาหนดในคูม่ ือเริ่มนับเมื่อได้ ตรวจสอบเอกสารถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
รำยละเอียดของ
ระยะเวลำ
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
ขัน้ ตอนกำรบริกำร
ให้ บริกำร
การตรวจสอบ
ตรวจสอบความถูกต้ อง 1 ชัว่ โมง
1) เอกสาร
ครบถ้ วนของคาขอและ
เอกสารประกอบคาขอ
การพิจารณา
ตรวจสอบคุณสมบัตติ าม 1 วัน
2)
เอกสารของผู้เรี ยน
การลงนาม/
จัดทาหนังสือและเสนอ 1 ชัว่ โมง
คณะกรรมการมีมติ ผู้อานวยการโรงเรี ยน
3)
พิจารณา

ส่ วนงำน / หน่ วยงำน หมำยเหตุ
ที่รับผิดชอบ
โรงเรี ยนวัดนานอน
สพป.ตรังเขต 1
โรงเรี ยนวัดนานอน
สพป.ตรังเขต 1
โรงเรี ยนวัดนานอน
สพป.ตรังเขต 1

-
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน
-

รำยละเอียดของ
ขัน้ ตอนกำรบริกำร
ดาเนินการมอบตัว

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร
1 วัน

ส่ วนงำน / หน่ วยงำน หมำยเหตุ
ที่รับผิดชอบ
โรงเรี ยนวัดนานอน
(ขันตอนนี
้
้ไม่
สพป.ตรังเขต 1
นับเวลา
ต่อเนื่องจาก
ขันตอนที
้
่ 1-3)

4)
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 3 วัน

14. งำนบริกำรนีผ้ ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
กรมกำรปกครอง
0
ประชำชน
1)

2)

3)

4)

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

บัตรประจำตัว
ประชำชน

กรมกำรปกครอง

0

2

ฉบับ

สำเนำทะเบียน
บ้ ำน

กรมกำรปกครอง

0

1

ฉบับ

สำเนำทะเบียน
บ้ ำน

กรมกำรปกครอง

0

2

ฉบับ

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม

หมำยเหตุ
(1)ของนักเรี ยน
(ยื่นวันมอบตัว)
2)รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(1) ของผู้ปกครอง
2) รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(1) ของนักเรี ยน
(ยื่นวันมอบตัว)
2) รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
(1) ของผู้ปกครอง
2) รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)
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ที่

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)

หน่ วยงำน
รำยกำรเอกสำรยื่น ภำครัฐผู้ออก
เพิ่มเติม
เอกสำร
แบบคำร้ องขอย้ ำย สำนักงำน
เข้ ำเรี ยน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำขัน้
พื ้นฐำน
เอกสำรหลักฐำน
สำนักงำน
แสดงผลกำรเรี ยน
คณะกรรมกำร
(ปพ.1)
กำรศึกษำขัน้
พื ้นฐำน
ใบรับรองเวลำเรี ยน สำนักงำน
และคะแนนเก็บหำก คณะกรรมกำร
ย้ ำยระหว่ำงภำค
กำรศึกษำขัน้
เรี ยน
พื ้นฐำน
สมุดรำยงำน
สำนักงำน
ประจำตัวนักเรี ยน คณะกรรมกำร
กำรศึกษำขัน้
พื ้นฐำน
แบบบันทึกสุขภำพ สำนักงำน
คณะกรรมกำร
กำรศึกษำขัน้
พื ้นฐำน
คำอธิบำยรำยวิชำ เพิ่มเติม
ระเบียนสะสม
เอกสำรส่งตัวจำก
โรงเรี ยนเดิม
(แบบพฐ. 19/1 หรื อ
แบบบค. 20)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(ถ้ ำมี)

1

0

ฉบับ

(ถ้ ำมี)

1

0

ฉบับ

1
1

0
0

ฉบับ
ฉบับ

(กรณีมีกำรเทียบ
โอน)
(ถ้ ำมี)
(หำกโรงเรี ยนรับ
ย้ ำย)
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หน่ วยงำน
รำยกำรเอกสำรยื่น ภำครัฐผู้ออก
ที่
เพิ่มเติม
เอกสำร
รูปถ่ำยปั จจุบนั
9)
ขนำด 1 นิ ้ว
ใบมอบตัว
สำนักงำน
คณะกรรมกำร
10)
กำรศึกษำขัน้
พื ้นฐำน

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
2

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

0

ฉบับ

0

ฉบับ

หมำยเหตุ
(-หลักฐำนใช้ ใน
วันมอบตัว)
(หลักฐำนใช้ ในวัน
มอบตัว)

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) มีค่ำใช้ จ่ำยอื่นในกำรมอบตัวเป็ นไปตำมประกำศของโรงเรียน
ค่ ำธรรมเนียม0 บาท
หมำยเหตุ 17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนร้ องเรี ยนด้ วยตนเอง / ไปรษณีย์ที่โรงเรี ยนวัดนานอน 20 หมูท่ ี่ 4 ตาบลนาท่ามใต้
อาเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92190
หมายเหตุ2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนร้ องเรี ยนด้ วยตนเอง / ไปรษณีย์ที่สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียนอาเภอเมืองตรังจังหวัดตรัง 92000
หมายเหตุ3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนสายด่วนกระทรวงศึกษาธิการโทร 1579
หมายเหตุ4) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชน (1111) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ทาเนียบรัฐบาลถนน
พิษณุโลกเขตดุสิตกทม.
หมายเหตุ5) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
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18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

11/08/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทำโดย ผู้อานวยการโรงเรี ยนวัดนานอน
สพป.ตรังเขต 1 สพฐ.ศธ.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

