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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:โรงเรียนหนองขามพิทยาคมสพม.เขต 25
กระทรวง:กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชือกระบวนงาน:การขอย้ ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
2. หน่ วยงานเจ้าของกระบวนงาน:โรงเรียนหนองขามพิทยาคมสพม.เขต 25
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้ อง:
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ และวิ ธีการกระจายอํานาจการบริ หารและการจัดการศึกษาพ.ศ. 2550
2)

พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับพ.ศ. 2545

3)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การเรื องการส่งเด็กเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนพ.ศ. 2546

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: สถาบันการศึกษา
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขอย้ ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ. โรงเรียนหนองขามพิทยาคม
สพม.25
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที ให้ บริการโรงเรี ยนหนองขามพิทยาคม 116 หมู่ 12 ต.โนนสมบูรณ์ อ.บ้านแฮดจ.ขอนแก่น40110/ติ ดต่อ
ด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (ยกเว้นวันหยุดราชการ/โรงเรี ยนกําหนดเวลาเปิ ด-ปิ ดตามบริ บทของโรงเรี ยน)

2/5

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ให้ ผ้ปู กครองยืนคําร้ องขอย้ ายออกต่อโรงเรียน
2. โรงเรียนแจ้ งผลการพิจารณาและจัดทําหนังสือส่งตัวนักเรียน (แบบพฐ.19/1 หรือแบบบค. 20)
3. ระยะเวลาการให้ บริการรวมทีกําหนดในคูม่ ือเริมนับเมือได้ ตรวจสอบเอกสารถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรับผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ
โรงเรียนหนอง
ขามพิทยาคม
สพม.เขต 25

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบความถูกต้ อง
ครบถ้ วนของคําขอและ
เอกสารประกอบคําขอ

1 ชัวโมง

การตรวจสอบเอกสาร

จัดทําเอกสารหลักฐาน
ประกอบการย้ ายออก
1. หลักฐานแสดงผลการ
เรียน (ปพ.1) 2. ใบรับรอง
เวลาเรียนและคะแนนเก็บ
3.สมุดรายงานประจําตัว
นักเรียน (ถ้ ามี) 4.แบบ
บันทึกสุขภาพ (ถ้ ามี)

2 วัน

โรงเรียนหนอง
ขามพิทยาคม
สพม.เขต 25

-

การตรวจสอบเอกสาร

จัดทําหนังสือเอกสารเสนอ
ผู้อํานวยการโรงเรียนลง
นาม

1 ชัวโมง

โรงเรียนหนอง
ขามพิทยาคม
สพม.เขต 25

-

1)

2)

3)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 4 วัน

-
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14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

1)

หมายเหตุ
(แสดงหลักฐาน
การเป็ นผู้ปกครอง
ของนักเรียนทีมา
ทําเรืองย้ าย
)

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิมเติม
ที

1)

2)

3)

4)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบคําร้ องขอ
ย้ ายออกต่อ
โรงเรียน
(พฐ.19)
เอกสารยืนยัน
การรับย้ ายจาก
โรงเรียน
ปลายทาง
เอกสารหลักฐาน
แสดงผลการ
เรียน (ปพ.1)

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขัน
พืนฐาน
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขัน
พืนฐาน
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขัน
พืนฐาน
ใบรับรองเวลา
สํานักงาน
เรียนและคะแนน คณะกรรมการ

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 วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
เก็บหากย้ าย
ระหว่างภาคเรียน
สมุดรายงาน
ประจําตัว
นักเรียน
แบบบันทึก
สุขภาพ

การศึกษาขัน
พืนฐาน
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขัน
พืนฐาน
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขัน
พืนฐาน

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

(ถ้ ามี)

1

0

ฉบับ

(ถ้ ามี)

16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีขอ้ มูลค่าธรรมเนียม
17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียนโรงเรียนหนองขามพิทยาคม 116 หมู่ 12 ต.โนนสมบูรณ์อ.บ้ านแฮดจ.ขอนแก่น40110
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรียนสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 เลขที 100/1 หมูท่ ี 15 ถนนกสิกรทุ่ง
สร้ างตําบลศิลาอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นรหัสไปรษณีย์ 40000
หมายเหตุ3) ช่ องทางการร้ องเรียนสายด่วนกระทรวงศึกษาธิการโทร 1579
หมายเหตุ4) ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชน (1111) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทําเนียบรัฐบาลถนน
พิษณุโลกเขตดุสิตกทม.
หมายเหตุ5) ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
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18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
22/07/2558
รออนุมตั ิขนที
ั 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองขาม
พิทยาคมสพม.เขต 25 สพฐ.ศธ.
อนุมัติโดย เผยแพร่ โดย วันทีพิมพ์
สถานะ

