คูมือสําหรับประชาชน: การขอยายเขาเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
หนวยงานที่รับผิดชอบ:สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง:ศึกษาธิการ
สวนของการสรางกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอย้ ายเข้ าเรี ยนของโรงเรี ยนในสังกัด สพฐ.
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ:กระทรวงศึกษาธิการ
: โรงเรียนบ'านโคกถอนสองแพวิทยา
3. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ
1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ;และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การสงเด็กเข'าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546
6. ระดับผลกระทบ
7. พื้นที่ใหบริการ

☒บริการที่มีความสําคัญด'านเศรษฐกิจ/สังคม
☐ สวนกลาง ☐ สวนภูมิภาค ☐ ท'องถิ่น

☐บริการทั่วไป

☒ สถาบันการศึกษา

☐ สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) ☐ สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง)
☐ ตางประเทศ
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ขอบังคับ)
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ หนวยเวลา
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน (ใสเป>นตัวเลข)
จํานวนคําขอที่มากที่สุด (ใสเป>นตัวเลข)
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด (ใสเป>นตัวเลข)

-

0
0
0

สวนของคูมือประชาชน
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (เพื่อใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น)การขอย'ายเข'าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
11. *ชองทางการใหบริการ
1) ติดตอด'วยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ โรงเรียนบ'านโคกถอนสองแพวิทยา หมูที่ 9 ตําบลวัดหลวง อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
รหัสไปรษณีย; 43120

ระยะเวลาเปAดใหบริการ ☐ เปDดให'บริการตลอด 24 ชั่วโมง
☒ วันจันทร;

☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ

☐ วันเสาร;

☐ วันอาทิตย;

☒ วันพฤหัสบดี ☒ วันศุกร;

☐ ไมเว'นวันหยุดราชการ
☐ มีพักเที่ยง
เวลาเปAดรับคําขอ
เวลาเปDดรับคําขอ
08.30
เวลาปDดรับคําขอ
16.30
หมายเหตุ: ยกเว'นวันหยุดราชการ/ โรงเรียนกําหนดเวลาเปDด-ปDดตามบริบทของโรงเรียน
12. หลักเกณฑD วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต (ถามี)
1. ให'ผู'ปกครองแจ'งความจํานงการย'ายเข'าเรียน
2. โรงเรียนพิจารณาการรับย'ายเบื้องต'นกอนรับคําขอจากเหตุผล ความต'องการและความจําเปHนของนักเรียนและ
ผู'ปกครองที่สอดคล'องกับ
2.1 วัตถุประสงค;ของโรงเรียน
2.2จํานวนนักเรียนตอห'องเรียน
2.3แผนการเรียน
ฯลฯ
3.ให'ผู'ปกครองยื่นเอกสารการสงตัวจากโรงเรียนเดิม (แบบ พฐ 19/1 หรือ แบบ บค. 20) เมื่อได'รับย'ายจากโรงเรียน
4. ระยะเวลาการให'บริการรวมที่กําหนดในคูมือ เริ่มนับเมื่อได'ตรวจสอบเอกสารถูกต'อง ครบถ'วนแล'ว
13. *ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

หนวยเวลา
(นาที ชั่วโมง
วัน วันทําการ
เดือน ปJ)

สวนงาน / หนวยงานที่
รับผิดชอบ
(ในระบบมีชองใหเลือก
กระทรวง และชองใหเลือก
กรม/กลุมงาน)

1

การตรวจสอบ ตรวจสอบความถูก
เอกสาร
ต'อง ครบถ'วนของ
คําขอและเอกสาร
ประกอบคําขอ

1

ชั่วโมง

โรงเรียนบ'านโคกถอน
สองแพวิทยา

2

การพิจารณา
อนุญาต

1

วัน

โรงเรียนบ'านโคกถอน
สองแพวิทยา

ตรวจสอบคุณสมบัติ
ตามเอกสารของ

หมายเหตุ

ประเภท
ขั้นตอน

ที่

3

4

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ

ผู'เรียน
การลงนาม
จัดทําหนังสือและ
อนุญาต
เสนอผู'อํานวยการ
โรงเรียนพิจารณา
การแจ'งผลการ ดําเนินการมอบตัว
พิจารณา

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน / หนวยงานที่
รับผิดชอบ
(ในระบบมีชองใหเลือก
กระทรวง และชองใหเลือก
กรม/กลุมงาน)

หนวยเวลา
(นาที ชั่วโมง
วัน วันทําการ
เดือน ปJ)

หมายเหตุ

1

ชั่วโมง

โรงเรียนบ'านโคกถอน
สองแพวิทยา

1

วัน

โรงเรียนบ'านโคกถอน ขั้นตอนนี้ไมนับ
สองแพวิทยา
เวลาตอเนื่องจาก
ขั้นตอนที่ 1-3

ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 หนวยเวลาวัน

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
☐ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
(หากผานการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแลวใหเลือกที่ชองนี้ดวย)
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
ที่

รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน

สวนงาน / หนวยงานที่
รับผิดชอบ
(ในระบบมีชองใหเลือก
กระทรวง และชองให
เลือก กรม/กลุมงาน)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับ
จริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร
(ฉบับ หรือ
ชุด)

บัตรประจําตัวประชาชน กรมการปกครอง

1

ฉบับ

บัตรประจําตัวประชาชน กรมการปกครอง

2

ฉบับ

สําเนาทะเบียนบ'าน

1

ฉบับ

1

2
3

กรมการปกครอง

หมายเหตุ
1) ของ
นักเรียน (ยื่น
วันมอบตัว)
2) รับรอง
สําเนาถูกต'อง
1) ของ
ผู'ปกครอง
2) รับรอง
สําเนาถูกต'อง
1) ของ

ที่

4

รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน

สําเนาทะเบียนบ'าน

สวนงาน / หนวยงานที่
รับผิดชอบ
(ในระบบมีชองใหเลือก
กระทรวง และชองให
เลือก กรม/กลุมงาน)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับ
จริง

กรมการปกครอง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

2

หนวยนับ
เอกสาร
(ฉบับ หรือ
ชุด)

ฉบับ

หมายเหตุ
นักเรียน (ยื่น
วันมอบตัว)
2) รับรอง
สําเนาถูกต'อง
1) ของ
ผู'ปกครอง
2) รับรอง
สําเนาถูกต'อง

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
1
2
3

4
5
6
7
8

9

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม
แบบคําร'องขอย'ายเข'าเรียน
เอกสารหลักฐานแสดงผล
การเรียน(ปพ.1)
ใบรับรองเวลาเรียน และ
คะแนนเก็บ หากย'ายระหวาง
ภาคเรียน
สมุดรายงานประจําตัว
นักเรียน
แบบบันทึกสุขภาพ
คําอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
ระเบียนสะสม
เอกสารสงตัวจากโรงเรียน
เดิม (แบบ พฐ. 19/1 หรือ
แบบ บค. 20)
รูปถายปMจจุบันขนาด 1 นิ้ว

10 ใบมอบตัว

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

จํานวน จํานวนเอกสาร
เอกสาร
สําเนา
ฉบับจริง

หนวยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1
1

ฉบับ
ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

ถ'ามี

1
1
1
1

ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ
ฉบับ

ถ'ามี
กรณีมีการเทียบโอน
ถ'ามี
หากโรงเรียนรับย'าย

2

ฉบับ

1

ชุด

-หลักฐานใช'ในวัน
มอบตัว
-หลักฐานใช'ในวัน
มอบตัว

16. คาธรรมเนียม
รายละเอียดคาธรรมเนียม
รอยละ
☐ใช'หนวยคาธรรมเนียมแบบร'อยละ (หากคิดคาธรรมเนียมเปHนร'อยละให'เลือกที่ชองนี้)
คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ)
หมายเหตุ
มีคาใช'จายอื่นในการมอบตัวเปHนไปตามประกาศของโรงเรียน
17. *ชองทางการรองเรียน
1) ร'องเรียนด'วยตนเอง / ไปรษณีย; ที่ โรงเรียนบ'านโคกถอนสองแพวิทยา หมูที่ 9 ตําบลวัดหลวง อําเภอโพนพิสัย
จังหวัดหนองคาย รหัสไปรษณีย; 43120
2) ร'องเรียนด'วยตนเอง / ไปรษณีย; ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 244
ตําบลจุมพล อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย รหัสไปรษณีย; 43120
3) เว็บไซท; www…….
4) สายดวนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุ
18. *ตัวอยางแบบฟอรDม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี)
ชื่อเอกสาร แบบคําร'องขอย'าย
อัพโหลดไฟล;เอกสาร
☐ใช'ลิงค;ไฟล;เอกสาร (หากต'องการระบุเปHนลิงค;ให'คลิกเลือกชองนี้)
(ในระบบมีให'คลิก เพื่ออัพโหลดไฟล;เอกสารตัวอยาง)
หมายเหตุ

19. หมายเหตุ

