คำนำ
คู่มือกำรขอย้ำยออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ ัำมพรอรำกิัญญัับกำรอำนาย .คาำมสอดากใน
กำรพบจำรณำอนุญำัของทำงรำกกำร พริัินีก เรนขักนัอน เงืออนยข กำรยือนเอกสำรอนักฐำน รอยอเานำกำร ๒๕๕๘ .ศ.
ับดั่อขอรัิิรบกำรเกีอยากัิกำรขอย้ำยออกนักเรียน จัดทำขึกนเพืออเผยแพร่รรอกำสัมพันธ์ใอ้รรอกำกนมีคาำมรู้ คาำมเข้ำใจใน
กำรขอรัิิรบกำร เสรบมสร้ำงคาำมเข้ำใจอันดีรออา่ำงเจ้ำอน้ำทีอผู้ใอ้ิรบกำรกัิรรอกำกนผู้มำขอรัิิรบกำร แนอเพืออเรน
แนาทำงในกำรใอ้ิรบกำรของโรงเรียนสุารรณคูอำพบทยำสรรค์ สังกัดสำนักงำนเขัพืกนทีอกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขั ๑๙
สำอรัิรรอกำกน ผู้มำขอรัิิรบกำรเรนยรด้ายคาำมสอดาก ราดเร็า แนอมีรรอสบทธบภำพ อันจอส่งผนใอ้เกบดรรอโยกน์
สูงสุด แก่ทำงรำกกำร
อาังเรนอย่ำงยบองา่ำคู่มือริัินีกจอเรนรรอโยกน์แก่รรอกำกนผู้รัิิรบกำร ันอดจนผู้สนใจแนอผู้มีส่าน
เกีอยาข้อง
โรงเรียนสุารรณคูอำพบทยำสรรค์
๒๕๕๘ กรกฎำคม ๒๐

สารบัญ
คำนำ
อน้ำ
สำริัญ
ส่านของกำรสร้ำงกรอิานงำน…………………………………………………………………………………………….1
ส่านของคู่มือรรอกำกน……………………………………………………………………………………………………….1
1. กือออ้ำงอบงของคู่มือรรอกำกน………………………………………………………………………………………..…1
2. ก่องทำงกำรใอ้ิรบกำร………………………………………………………………………………………….…………1
3. อนักเกณฑ์ าบธีกำร เงืออนยข………………………………………………………………………………………..…2
4. ขักนัอน รอยอเานำ แนอส่านงำนทีอรัิผบดกอิ…………………………………………………………………2
5. รำยกำรเอกสำรอนักฐำนรรอกอิกำรยือนคำขอ………………………………………………………….…..…3
6. ค่ำธรรมเนียม……………………………………………………………………………………………………………..…4
7. ก่องทำงกำรร้องเรียน………………………………………………………………………..………………………..…4

คู่มือสาหรับประชาชน: การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
อน่ายงำนทีอรัิผบดกอิ: สำนักงำนคณอกรรมกำรกำรศึกษำขักนพืกนฐำน
กรอทราง: ศึกษำธบกำร
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: กำรขอย้ำยออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โรงเรียนสุารรณคูอำพบทยำสรรค์
3. ประเภทของงานบริการ
กรอิานงำนิรบกำรทีอเิ็ดเสร็จในอน่ายงำนเดียา
4. หมวดหมู่ของงานบริการ กำรอนุญำั / ออกใิอนุญำั / รัิรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง
1) พรอรำกิัญญัับกำรศึกษำภำคิังคัิ พ.ศ. 2545
2) กฎกรอทรางกำอนดอนักเกณฑ์แนอาบธีกำรกรอจำยอำนำจกำริรบอำรแนอกำรจัดกำรศึกษำ พ.ศ. 2550
3) รรอกำศกรอทรางศึกษำธบกำร เรืออง กำรส่งเด็กเข้ำเรียนในโรงเรียน พ.ศ. 2546
6. ระดับผลกระทบ
☐ ิรบกำรทีอมีคาำมสำคัญด้ำนเศรษฐกบจ/สังคม
☒ ิรบกำรทัอายร
7. พื้นที่ให้บริการ
☐ ส่านกนำง
☐ ส่านภูมบภำค ☐ ท้องถบอน
☒ สถำิันกำรศึกษำ
☐ ส่านกนำงทีอัักงอยู่ในภูมบภำค (ัำมกฎกรอทราง) ☐ ส่านกนำงทีอัักงอยู่ในภูมบภำค (นอกกฎกรอทราง)
☐ ั่ำงรรอเทศ
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ)
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
หน่วยเวลา
9. ข้อมูลสถิติ <<< โรงเรียนเป็นคนกรอก
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เป็นตัวเลข)
จานวนคาขอที่มากที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)

0
0
0

ส่วนของคู่มือประชาชน
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพื่อใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านั้น) กำรย้ำยออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
สพฐ.
11. *ช่องทางการให้บริการ
1) ับดั่อด้ายันเอง ณ อน่ายงำน
สถานที่ให้บริการ
ฝ่ำยาบกำกำร โรงเรียนสุารรณคูอำพบทยำสรรค์ อำคำร 2 กักน 1 เนขทีอ 433 อมู่ 4 ถนนพรอ
ยกยเกษฐำ ั.สุารรณคูอำ อ.สุารรณคูอำ จ.อนองิัานำภู รอัสยรรษณีย์ 39270

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

เริดใอ้ิรบกำรันอด 24 กัาอ โมง
☒ าันจันทร์
☒ าันอังคำร
☐ าันเสำร์
☐ าันอำทบัย์
☐ ยม่เา้นาันอยุดรำกกำร
☒ มีพักเทีอยง
☐

☒

าันพุธ

☒

าันพฤอัสิดี

☒

าันศุกร์

เวลาเปิดรับคาขอ

เานำเริดรัิคำขอ
08.30
เานำริดรัิคำขอ
16.30
หมายเหตุ: ยกเา้นาันอยุดรำกกำร/โรงเรียนกำอนดเานำเริด-ริดัำมิรบิทของโรงเรียน
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคาขอและในการพิจารณาอนุญาต (ถ้ามี)
1. ใอ้ผู้รกครองยือนคำร้องขอย้ำยออกั่อโรงเรียน
2. โรงเรียนแจ้งผนกำรพบจำรณำ แนอจัดทำอนังสือส่งััานักเรียน (แิิ พฐ.19/1 อรือแิิ ิค. 20)
3. รอยอเานำกำรใอ้ิรบกำรรามทีอกำอนดในคู่มือ เรบอมนัิเมืออยด้ัราจสอิเอกสำรถูกั้อง คริถ้านแน้า
13. *ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

หน่วย
เวลา

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(นำที กัอาโมง
าัน าันทำกำร
เดือน รี)

(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้เลือก
กรม/กลุ่มงาน)

1

กำรัราจสอิ
เอกสำร

ัราจสอิคาำมถูก
ั้อง คริถ้านของ
คำขอแนอเอกสำร
รรอกอิคำขอ

1

กัอาโมง

โรงเรียนสุารรณคูอำ
พบทยำสรรค์

2

กำรัราจสอิ
เอกสำร

จัดทำเอกสำร อนักฐำน
รรอกอิกำรย้ำยออก
1. อนักฐำนแสดงผนกำร
เรียน (รพ.1)
2. ใิรัิรองเานำเรียน
แนอคอแนนเก็ิ
3.สมุดรำยงำนรรอจำััา
นักเรียน (ถ้ำมี)
4.แิิิันทึกสุขภำพ
(ถ้ำมี)

2

าัน

โรงเรียนสุารรณคูอำ
พบทยำสรรค์

หมายเหตุ

ประเภท
ขั้นตอน

ที่

3

กำรนงนำม
อนุญำั

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

จัดทำอนังสือ เอกสำร
เสนอผู้อำนายกำร
โรงเรียนนงนำม

1

หน่วย
เวลา

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(นำที กัอาโมง
าัน าันทำกำร
เดือน รี)

(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้เลือก
กรม/กลุ่มงาน)

กัอาโมง

หมายเหตุ

โรงเรียนสุารรณคูอำ
พบทยำสรรค์

ระยะเวลาดาเนินการรวม 4 หน่วยเวลา าัน
14. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
☐ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หน่วยของเวลา

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ส่วนงาน /
จานวน
หน่วยงานที่
รายการเอกสารยืนยัน
เอกสาร
รับผิดชอบ
ที่
ตัวตน
ฉบับ
(ในระบบมีช่องให้เลือก
จริง
กระทรวง และช่องให้เลือก

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

(ฉบับ หรือ ชุด)

กรม/กลุ่มงาน)

1

ิััรรรอจำััารรอกำกน กรมกำรรกครอง

1

ริัิ

1) แสดงอนักฐำน
กำรเรน
ผู้รกครองของ
นักเรียนทีอมำทำ
เรือองย้ำย
2) รัิรองสำเนำ
ถูกั้อง

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

ที่
1
2
3
4
5
6

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม
แิิคำร้องขอย้ำยออก
ั่อโรงเรียน (พฐ.19)
เอกสำรยืนยันกำรรัิย้ำย
จำกโรงเรียนรนำยทำง
เอกสำร อนักฐำน
แสดงผนกำรเรียน (รพ.1)
ใิรัิรองเานำเรียน แนอ
คอแนนเก็ิ อำกย้ำย
รออา่ำงภำคเรียน
สมุดรำยงำนรรอจำััา
นักเรียน
แิิิันทึกสุขภำพ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

ริัิ

1

ริัิ

1

ริัิ

1

ริัิ

ถ้ำมี

1

ริัิ

ถ้ำมี

1

ริัิ

ถ้ำมี

16. ค่าธรรมเนียม
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ร้อยละ
☐ ใก้อน่ายค่ำธรรมเนียมแิิร้อยนอ (อำกคบดค่ำธรรมเนียมเรนร้อยนอใอ้เนือกทีอก่องนีก)
ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)
หมายเหตุ

17. *ช่องทางการร้องเรียน
1) ร้องเรียนด้ายันเอง / ยรรษณีย์ ทีอโรงเรียนสุารรณคูอำพบทยำสรรค์ 433 อมู่ 4 ถนนพรอยกยเกษฐำ ั.สุารรณคูอำ
อ.สุารรณคูอำ จ.อนองิัานำภู รอัสยรรษณีย์ 39270
2) ร้องเรียนด้ายันเอง / ยรรษณีย์ ทีอสำนักงำนเขัพืกนทีอกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขั 19 (เนย-อนองิัานำภู)
99/1 ถนนเนย-ด่ำนซ้ำย ั.กุดร่อง อ.เมือง จ.เนย รอัสยรรษณีย์ 42000
3) สำยด่านกรอทรางศึกษำธบกำร โทร 1579
อมำยเอัุ
18. *ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี)

กืออเอกสำร แิิคำร้องขอย้ำย
อัพโอนดยฟน์เอกสำร
☒ ใก้นบงค์ยฟน์เอกสำร http://www.suwanpit.ac.th/index.php/download/คู่มือรรอกำกน
19. หมายเหตุ

