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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอใช้ อำคำรสถำนที่ของโรงเรียนสั งกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โรงเรี ยนอนุบาลอุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิ การ
1. ชื่ อกระบวนงำน: การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรี ยนสังกัด สพฐ.
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: โรงเรี ยนอนุบาลอุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยทีใ่ ห้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อทีเ่ กี่ยวข้ อง:
1) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ว่ าด้ วยการใช้ อาคารสถานที่ของสถานศึกษา พ.ศ. 2539
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ทีใ่ ห้ บริกำร: สถาบันการศึกษา
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุ ด 0
จำนวนคำขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
10. ชื่ ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน สาเนาคู่มือประชาชน 22/07/2015 15:32
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ โรงเรี ยนอนุบาลอุดรธานีหมู่ 1 101 ถนนศรี สุข ตาบลหมากแข้ ง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี รหัสไปรษณี ย์ 41000 โทร 0-4224-4269 /ติดต่ อด้ วยตนเอง ณ หน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (โรงเรี ยนกาหนดเวลาเปิ ด-ปิ ดตามบริ บทของโรงเรี ยน)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
การขอใช้อาคารสถานที่อนุญาตให้ใช้เป็ นการชัว่ คราวเท่านั้น และต้องอยูใ่ นเงื่อนไขดังต่อไปนี้
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ไม่ใช้อาคารสถานที่กระทาในสิ่ งผิดกฎหมาย
ไม่ใช้อาคารสถานที่ในการแสดงที่ขดั ต่อความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีต่อประชาชน
ไม่ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดงานรื่ นเริ งในรู ปแบบต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดเสี ยงดังจนเป็ นเหตุเดือดร้อน ราคาญแก่ผอู ้ ยูอ่ าศัย
ในบริ เวณใกล้เคียง
ไม่ใช้อาคารสถานที่จดั กิจกรรมบางประเภท เช่น ดิสโกเธค หรื อกิจกรรมอื่นๆ ในทานองเดียวกันในอาคารสถานที่
ของสถานศึกษา
ไม่ใช้อาคารสถานที่เพื่อการอย่างอื่นนอกเหนื อไปจากที่ระบุไว้ในคาขออาคารสถานที่
โดยที่สถานศึกษาเป็ นสถานที่ราชการ บุคคลอื่นจะเข้ามาต้องปฏิบตั ิตนให้ชอบด้วยวัฒนธรรมและ ศีลธรรมอันดี
ตลอดทั้งต้องเชื่ อฟังหัวหน้าสถานศึกษา หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย ซึ่ งเป็ นผูร้ ับผิดชอบรักษาสถานที่น้ นั
การใช้อาคารสถานที่เพื่อหาเสี ยงเลือกตั้งหรื อดาเนินกิจกรรมทางการเมืองจะต้องไม่กระทบต่อ การเรี ยนการสอนของ
สถานศึกษานั้นๆ ต้องให้ความเป็ นธรรมและเสมอภาคกับทุกพรรคการเมือง
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร ระยะเวลำ
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่ วยงำนที่
บริกำร
ให้ บริกำร
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง
15 นาที
โรงเรี ยนอนุบาล (เจ้าหน้าที่
ครบถ้วนของคาขอและ
อุดรธานีสพป. ตรวจสอบคาขอ
เอกสารประกอบคาขอ
อุดรธานี เขต 1 และรายการ
เอกสารหรื อ
หลักฐานและแจ้ง
1)
ให้ผยู ้ นื่ คาขอ
ทราบทันทีกรณี ที่
เห็นว่าคาขอไม่
ถูกต้องหรื อขาด
เอกสารหรื อ
หลักฐานใด)
การลงนาม/
พิจารณาและจัดทาหนังสื อ 2 วัน
โรงเรี ยนอนุบาล คณะกรรมการมีมติ
แจ้งผลการพิจารณาเสนอ
อุดรธานีสพป.
2)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนลง
อุดรธานี เขต 1
นาม
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 3 วัน
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13. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน
14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
1)

2)

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

สาเนาทะเบียน
บ้าน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ที่
ยื่นเพิม่ เติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
ไม่ พบเอกสารอื่ น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ
(เอกสารต้องเหลือ
อายุเกิน 3 เดือน ณ
วันยืน่ คาขอ)
(เอกสารต้องเหลือ
อายุเกิน 3 เดือน ณ
วันยืน่ คาขอ
)

หมำยเหตุ

15. ค่ ำธรรมเนียม
1) ค่ ำธรรมเนียมเป็ นไปตำมระเบียบของโรงเรียน
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ 16. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ร้องเรี ยนด้วยตนเอง / ไปรษณี ย ์ ที่โรงเรี ยน
หมายเหตุ โรงเรี ยนอนุบาลอุดรธานีหมู่ 1 101 ถนนศรี สุข ตาบลหมากแข้ ง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณี ย์ 41000 โทร 0-4224-4269
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ร้องเรี ยนด้วยตนเอง / ไปรษณี ย ์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หมายเหตุ (สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ที่อยู่ 7 ถนน โพศรี - ซอย อาเภอ ตาบล
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3)
4)

5)

หมากแข้ ง อาเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 โทร 042 244 032)
ช่ องทำงกำรร้ องเรียน สายด่วนกระทรวงศึกษาธิ การ โทร 1579
หมายเหตุ ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ศูนย์บริ การประชาชน (1111) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ทาเนียบรัฐบาล ถนน
พิษณุโลก เขตดุสิต กทม.
หมายเหตุ ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ศูนย์บริ การประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่ วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

17. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่ มแี บบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
18. หมำยเหตุ
วันทีพ่ มิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย

อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

22/07/2558
รออนุมตั ิข้ นั ที่ 1 โดยหัวหน้า
หน่วยงาน (Reviewer)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนอนุบาล
อุดรธานีสพป.อุดรธานี เขต 1สพฐ.
ศธ.
-
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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอเทียบโอนผลกำรเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสั งกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง:ศึกษาธิการ
ส่ วนของกำรสร้ ำงกระบวนงำน
19. ชื่ อกระบวนงำน:การขอเทียบโอนผลการเรี ยนของนักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัด สพฐ.
20. หน่ วยงำนที่รับผิดชอบ:กระทรวงศึกษาธิการ
:สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรี ยนอนุบาลอุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1
21. ประเภทของงำนบริกำร
กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยงานเดียว
22. หมวดหมู่ของงำนบริกำร การอนุมตั ิ
23. กฎหมำยทีใ่ ห้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อทีเ่ กี่ยวข้ อง
1) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง การเทียบโอนผลการเรี ยนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับ
ต่ากว่าปริ ญญา
24. ระดับผลกระทบ ☒บริ การที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม ☐บริ การทัว่ ไป
25. พืน้ ทีใ่ ห้ บริกำร
☐ ส่ วนกลาง ☐ ส่ วนภูมิภาค ☐ ท้องถิ่น ☒ สถาบันการศึกษา
☐ ส่ วนกลางที่ต้ งั อยูใ่ นภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) ☐ ส่ วนกลางที่ต้ งั อยูใ่ นภูมิภาค(นอก
กฎกระทรวง)
☐ ต่างประเทศ
26. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ (ชื่ อกฎหมำย/ข้ อบังคับ) ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ 0หน่ วยเวลำวัน
27. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่ อเดือน (ใส่ เป็ นตัวเลข)
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุ ด (ใส่ เป็ นตัวเลข)
จำนวนคำขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด (ใส่ เป็ นตัวเลข)

0
0
0

ส่ วนของคู่มือประชำชน
28. ชื่ ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน (เพื่อใช้ ในระบบจัดกำรข้ อมูลเท่ ำนั้น) การขอเทียบโอนผลการเรี ยนของนักเรี ยน
ในโรงเรี ยนสังกัด สพฐ.
29. *ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
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สถำนทีใ่ ห้ บริกำร
โรงเรี ยนอนุบาลอุดรธานีหมู่ 1 101 ถนนศรี สุข ตาบลหมากแข้ ง อาเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณี ย์ 41000 โทร 0-4224-4269
ระยะเวลำเปิ ดให้ บริกำร ☐ เปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง
☒ วันจันทร์ ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ
☒ วันพฤหัสบดี
☒
วันศุกร์
☐ วันเสาร์ ☐ วันอาทิตย์
☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
☐ มีพกั เที่ยง
เวลำเปิ ดรับคำขอ
เวลาเปิ ดรับคาขอ
08.30
เวลาปิ ดรับคาขอ
16.30
(ในระบบจะให้เลือกเป็ นตัวเลขเวลาเปิ ด (กี่โมง) ถึง เวลาปิ ด (กี่โมง)
หมำยเหตุ: โรงเรี ยนกาหนดเวลาเปิ ด-ปิ ดตามบริ บทของโรงเรี ยน
30. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข
หลักการเทียบโอนผลการเรี ยน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการเทียบโอนผลการเรี ยน
2. พิจารณาจากเอกสาร หลักฐานการศึกษาหรื อหลักฐานอื่นหรื อประเมินจากความรู ้ ความสามารถ ทักษะ หรื อ
ประสบการณ์ของผูเ้ รี ยนด้วยเครื่ องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไม่ซบั ซ้อน ทั้งนี้ให้คานึงถึงประโยชน์ของผูเ้ ทียบโอนผล
การเรี ยนเป็ นสาคัญ
3. พิจารณาเทียบโอนผลการเรี ยนเพื่อการศึกษาต่อ โดยพิจารณารู ปแบบการศึกษาและหลักสู ตรที่อยูใ่ นระดับเดียวกัน
แนวทางการเทียบโอนผลการเรี ยน
1. การเทียบโอนผลการเรี ยนให้พิจารณาจากรู ปแบบการจัดการศึกษาลักษณะการจัดหลักสู ตร และสาระการเรี ยนรู ้
ซึ่ งมีความแตกต่างหลากหลาย โดยเทียบเคียงกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่รับเทียบโอน
2. ช่วงเวลาในการเทียบโอนผลการเรี ยน ดาเนินการได้ 2 กรณี ดงั นี้
กรณี ที่ 1 การเทียบโอนผลการเรี ยนที่เกิดขึ้นจากสภาพการณ์ต่างๆ ได้แก่ การย้ายสถานศึกษา การเปลี่ยนรู ปแบบ
การศึกษา การย้ายหลักสู ตร
ให้ดาเนินการในช่วงก่อนเปิ ดภาคเรี ยนแรกหรื อต้นภาคเรี ยนแรกที่สถานศึกษารับผูข้ อเทียบโอนเป็ นนักเรี ยน/
นักศึกษา เพื่อการวางแผนการเรี ยน ทั้งนี้สถานศึกษาควรดาเนินการเทียบโอนผลการเรี ยนให้แล้วเสร็ จภายใน 1 ภาคเรี ยน
ถ้ามีเหตุจาเป็ นผูข้ อเทียบโอนไม่สามารถขอเทียบโอนได้ภายในช่วงเวลาที่กาหนด ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของสถานศึกษา
กรณี ที่ 2 การเทียบโอนความรู ้ทกั ษะ หรื อประสบการณ์จากแหล่งเรี ยนรู ้อื่นๆ เช่น สถานประกอบการ สถาน
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ประกอบอาชีพอิสระ สถาบันทางศาสนาสถาบันฝึ กอบรมวิชาชีพ บ้านเรี ยน (Home School) ฯลฯ
ให้ดาเนินการต้นภาคเรี ยนหรื อก่อนภาคเรี ยน โดยสถานศึกษาที่รับเทียบโอนกาหนดรายวิชา/หมวดวิชา จานวนหน่วย
กิต/หน่วยการเรี ยน ที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม รวมทั้งกรณี ของผูก้ าลังเรี ยนและประสงค์จะไปศึกษาจากแหล่ง
เรี ยนรู ้อื่นๆ ซึ่ งจะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าสถานศึกษาก่อน
3. การกาหนดอายุของผลการเรี ยนที่ขอเทียบโอน ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของสถานศึกษาที่รับเทียบโอน โดยพิจารณาบน
พื้นฐานของธรรมชาติวชิ า ความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปั จจุบนั
4. การพิจารณาให้ผลการเรี ยนในรายวิชา/หมวดวิชาที่ได้จากการเทียบโอนผลการเรี ยนให้ผลการเรี ยนตามหลักฐาน
เดิมที่ปรากฏหรื อให้การเรี ยนใหม่ที่ได้จากการประเมินด้วยเครื่ องมือและวิธีการที่หลากหลาย
5. นักเรี ยนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรี ยนต้องศึกษาต่อเนื่องในสถานศึกษาที่รับเทียบโอน อย่างน้อย 1 ภาคเรี ยน
6. การจบหลักสู ตรของผูข้ อเทียบโอน การให้หน่วยกิต/หน่วยการเรี ยนให้เป็ นไปตามเกณฑ์การจบหลักสู ตรของ
สถานศึกษาที่รับเทียบโอนกาหนด
7. การเทียบโอนผลการเรี ยนสาหรับนักเรี ยนที่เข้าร่ วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน/วัฒนธรรมในต่างประเทศเป็ นเวลา
1 ปี การศึกษา ให้ถือปฏิบตั ิตามแนวทางการเทียบชั้นการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิ การได้มีประกาศกาหนดไว้แล้ว
8. การเทียบโอนผลการเรี ยนเข้าสู่ หลักสู ตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิ การ ให้ถือปฏิบตั ิตามแนวทางการเทียบโอนผลการ
เรี ยนที่กระทรวงศึกษาธิ การได้มีระเบียบ/คาสัง่ กาหนดไว้แล้ว
9. สถานศึกษาเป็ นผูจ้ ดั ทาเอกสาร/หลักฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเทียบโอนผลการเรี ยนโดยบันทึกผลการเทียบ
โอนไว้เป็ นหลักฐาน และออกใบแจ้งผลการเทียบโอนให้แก่ผยู ้ นื่ ความจานงและจัดเก็บเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ
การเทียบโอน พร้อมทั้งจัดทาทะเบียนผูข้ อเทียบโอนผลการเรี ยนไว้เพื่อการอ้างอิง สถานศึกษาสามารถบันทึกข้อมูล
การเทียบโอนไว้ในช่องหมายเหตุโดยไม่ตอ้ งกรอกผลการเรี ยนเดิมในระเบียนแสดงผลการเรี ยนและแนบเอกสารแสดงผล
การเรี ยนจากแหล่งเรี ยนรู ้เดิมที่นามาขอเทียบโอนไว้ดว้ ยกัน
10. ผูท้ ี่ประสงค์จะขอเทียบโอนผลการเรี ยนจะต้องสมัครเข้าเป็ นนักเรี ยนของสถานศึกษาที่รับเทียบโอนผลการเรี ยน
ทั้งนี้ ระยะเวลาให้บริ การเริ่ มนับเมื่อเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน
31. *ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภท
ขั้นตอน

รำยละเอียดของ
ขั้นตอนกำรบริกำร

หน่ วย ส่ วนงำน / หน่ วยงำน
เวลำ
ทีร่ ับผิดชอบ
(นาที
(ในระบบมีช่องให้
ระยะเวลำ
ชัว่ โมง เลือกกระทรวง และ
ให้ บริกำร
วัน วันทา ช่ องให้ เลือก กรม/กลุ่ม
การ เดือน
งำน)
ปี )

หมำยเหตุ

8/41

ที่

1

ประเภท
ขั้นตอน

การตรวจสอบ ตรวจสอบความถูก
เอกสาร
ต้อง ครบถ้วนของคา
ร้องและเอกสาร
ประกอบคาร้อง

การพิจารณา
อนุญาต

คณะกรรมการ
พิจารณาการขอเทียบ
โอนผลการเรี ยน

5

วัน

สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรี ยนบ้านขามป้อม
(สังวาลย์อนุสรณ์)

การแจ้งผล
การพิจารณา

จัดทาหนังสื อแจ้งผล
การขอเทียบโอนผล
การเรี ยนและเสนอ
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
ลงนาม

1

ชัว่ โมง

สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรี ยนบ้านขามป้อม
(สังวาลย์อนุสรณ์)

2

3

รำยละเอียดของ
ขั้นตอนกำรบริกำร

หน่ วย ส่ วนงำน / หน่ วยงำน
เวลำ
ทีร่ ับผิดชอบ
(นาที
(ในระบบมีช่องให้
ระยะเวลำ
ชัว่ โมง เลือกกระทรวง และ
ให้ บริกำร
วัน วันทา ช่ องให้ เลือก กรม/กลุ่ม
การ เดือน
งำน)
ปี )
1
ชัว่ โมง สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรี ยนบ้านขามป้อม
(สังวาลย์อนุสรณ์)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 7 หน่ วยเวลำวัน
32. งำนบริกำรนีผ้ ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
☐ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
(หำกผ่ำนกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำมำแล้วให้ เลือกทีช่ ่ องนีด้ ้ วย)
ระยะเวลำรวมหลังลดขั้นตอน หน่ วยของเวลำ

หมำยเหตุ
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33. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
-ไม่มี15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม
ส่ วนงำน /
หน่ วยงำน จำนวน จำนวนเอกสำร
รำยกำรเอกสำรยื่น
ที่
เอกสำร
เพิม่ เติม
สำเนำ
ที่
ฉบับจริง
รับผิดชอบ
1 ระเบียนแสดงผลการ
1
1
เรี ยน (ปพ.1)

หน่ วยนับ
เอกสำร
ชุด

2 ประมวลรายวิชา
(Course Syllabus)

1

1

ชุด

3 คาอธิบายรายวิชา

1

1

ชุด

4 เอกสาร/หลักฐานที่
แสดงถึงทักษะ/
ประสบการณ์หรื อความ
เชี่ยวชาญในวิชานั้นๆ

1

1

ชุด

หมำยเหตุ
-ใช้กรณี เทียบโอน
ความรู ้
-รับรองสาเนาถูกต้อง
-ใช้กรณี เทียบโอน
ความรู ้
-รับรองสาเนาถูกต้อง
-ใช้กรณี เทียบโอน
ความรู ้
-รับรองสาเนาถูกต้อง
-ใช้กรณี เทียบโอน
ทักษะ/ประสบการณ์
-รับรองสาเนาถูกต้อง

34. ค่ ำธรรมเนียม
รำยละเอียดค่ ำธรรมเนียม
ร้ อยละ
☐ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็ นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี้)
ค่ ำธรรมเนียม (บำท/ร้ อยละ)
หมำยเหตุ
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35. *ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ร้องเรี ยนด้วยตนเอง / ไปรษณี ย ์ ที่โรงเรี ยน
หมายเหตุ โรงเรี ยนอนุบาลอุดรธานีหมู่ 1 101 ถนนศรี สุข ตาบลหมากแข้ ง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณี ย์ 41000 โทร 0-4224-4269
ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ร้องเรี ยนด้วยตนเอง / ไปรษณี ย ์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หมายเหตุ (สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ที่อยู่ 7 ถนน โพศรี - ซอย อาเภอ ตาบล
หมากแข้ ง อาเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 โทร 042 244 032)
ช่ องทำงกำรร้ องเรียน สายด่วนกระทรวงศึกษาธิ การ โทร 1579
หมายเหตุ ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ศูนย์บริ การประชาชน (1111) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ทาเนียบรัฐบาล ถนน
พิษณุโลก เขตดุสิต กทม.
หมายเหตุ ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ศูนย์บริ การประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่ วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
36. *ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก (หรื อรำยละเอียดเพิม่ เติม ถ้ ำมี)
ชื่อเอกสาร
อัพโหลดไฟล์เอกสาร
☐ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร (หากต้องการระบุเป็ นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี้)
(ในระบบมีให้คลิก เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง)
22/07/2558
วันทีพ่ มิ พ์
หมายเหตุ
รออนุมตั ิข้ นั ที่ 1 โดยหัวหน้า
สถำนะ
37. หมำยเหตุ
หน่วยงาน (Reviewer)
38. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนอนุบาล
จัดทำโดย
อุดรธานีสพป.อุดรธานี เขต 1
สพฐ.ศธ.
อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย ไม่ มแี บบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
39. หมำยเหตุ
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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอใบแทนเอกสำรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนสั งกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โรงเรี ยนอนุบาลอุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิ การ
40. ชื่ อกระบวนงำน: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรี ยนสังกัด สพฐ.
41. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: โรงเรี ยนอนุบาลอุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1
42. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
43. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
44. กฎหมำยทีใ่ ห้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อทีเ่ กี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการกระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
2)

แนวปฏิ บัติการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551

3)

คาสั่งกระทรวงศึกษาธิ การที่ สพฐ. 616/2552 เรื่ อง การจัดทาระเบียนแสดงผลการเรี ยนหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (ปพ.1) ลงวันที่ 30 กันยายน 2552

4)

คาสั่งกระทรวงศึกษาที่ สพฐ. 617/2552 เรื่ อง การจัดทาประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
(ปพ. 2) ลงวันที่ 30 กันยายน 2552

5)

คาสั่งกระทรวงศึกษาธิ การ ที่ สพฐ. 293/2551 เรื่ อง ให้ ใช้ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ลงวันที่ 11
กรกฎาคม 51

6)

คาสั่งกระทรวงศึกษาธิ การ ที่ สพฐ. 618/2552 เรื่ อง การจัดทาแบบรายงานผู้สาเร็ จการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (ปพ.3) ลงวันที่ 30 กันยายน 2552

7)

ระเบียบกระทรวงศึกษาว่ าด้ วยใบสุทธิ ของสถานศึกษาและหนังสื อรั บรองความรู้ ของสถานศึกษา พ.ศ. 2547
ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2547

8)

ระเบียบสานักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้ วยงานสารบรรณ 2526 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม

45. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
46. พืน้ ทีใ่ ห้ บริกำร: สถาบันการศึกษา
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47. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ 0
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ 0 นาที
48. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุ ด 0
จำนวนคำขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
49. ชื่ ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน สาเนาคู่มือประชาชน 22/07/2015 15:26
50. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ โรงเรี ยนอนุบาลอุดรธานีหมู่ 1 101 ถนนศรี สุข ตาบลหมากแข้ ง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี รหัสไปรษณี ย์ 41000 โทร 0-4224-4269 ติดต่ อด้ วยตนเอง ณ หน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (โรงเรี ยนกาหนดเวลาเปิ ด-ปิ ดตามบริ บทของโรงเรี ยน)
51. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ใบแทนเอกสารทางการศึกษา เป็ นใบแทนเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาเคยออกเอกสารฉบับจริ งให้แล้ว
โดยใบแทนจะมีลกั ษณะแตกต่างจากเอกสารจริ ง ตามรู ปแบบที่กระทรวงศึกษาธิ การกาหนด
กรณี ที่หลักฐานสู ญหายและขอใหม่ (ขอใบแทน) จะต้องดาเนินการแจ้งความ และนาใบแจ้งความมายืน่
กรณี ที่หลักฐานชารุ ดให้นาเอกสารฉบับเก่ามายืน่ เป็ นหลักฐาน
ระยะเวลาการให้บริ การรวมที่กาหนดในคู่มือ เริ่ มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
52. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของคาขอและ
เอกสารประกอบคาขอ

1 ชัว่ โมง

การพิจารณา

สื บค้นและตรวจสอบ
เอกสารตามที่ร้องขอ

2 วัน

1)

2)

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
โรงเรี ยนอนุบาล อุดรธานีสพป.
อุดรธานี เขต 1
โรงเรี ยนอนุบาล อุดรธานีสพป.

13/41

ที่

ประเภทขั้นตอน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
3)

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร
จัดทาใบแทนเอกสาร
ทางการศึกษา/แจ้งผลการ
สื บค้น และเสนอ
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนลง
นาม

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร
1 วัน

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
อุดรธานี เขต 1
โรงเรี ยนอนุบาล (กรณี ไม่พบ
อุดรธานีสพป. หลักฐานจะแจ้งผล
อุดรธานี เขต 1 การสื บค้น)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 4 วัน
53. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน
54. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
ออกเอกสำร
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 1
0
1)
ประชาชน
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม
หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิม่ เติม
ฉบับจริง
สำเนำ
ออกเอกสำร
ใบแจ้งความ
กองบัญชาการ
1
0
1)
ตารวจนครบาล
แบบคาร้อง
สานักงาน
1
0
คณะกรรมการ
2)
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

หน่ วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

หน่ วยนับ
เอกสำร
ฉบับ
ฉบับ

หมำยเหตุ
(กรณี ผทู ้ ี่จบไป
แล้ว)

หมำยเหตุ
(กรณี เอกสารสู ญ
หาย)
-
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ที่

3)

4)

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
สำเนำ
ออกเอกสำร
รู ปถ่ายหน้าตรง สานักงาน
2
0
ขนาด 1 นิ้ว
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
เอกสารฉบับเดิม สานักงาน
1
0
ที่ชารุ ด
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิม่ เติม

หน่ วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

ฉบับ

หมำยเหตุ
(สวมเชิ้ตขาว ไม่
สวมแว่น/หมวก
ถ่ายไว้ไม่เกิน 6
เดือน)
(กรณี ขอแทนใบ
ชารุ ด)

55. ค่ ำธรรมเนียม
1) ค่ ำออกเอกสำรทำงกำรศึกษำฉบับใหม่ ทดแทนฉบับเดิม
ค่ ำธรรมเนียม 20 บาท
หมำยเหตุ (กรณี เกิน 10 ปี ค่ าธรรมเนียมฉบับละ 30 บาท)
56. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ร้องเรี ยนด้วยตนเอง / ไปรษณี ย ์ ที่โรงเรี ยน
หมายเหตุ โรงเรี ยนอนุบาลอุดรธานีหมู่ 1 101 ถนนศรี สุข ตาบลหมากแข้ ง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณี ย์ 41000 โทร 0-4224-4269
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ร้องเรี ยนด้วยตนเอง / ไปรษณี ย ์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หมายเหตุ (สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ที่อยู่ 7 ถนน โพศรี - ซอย อาเภอ ตาบล
หมากแข้ ง อาเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 โทร 042 244 032)
3) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน สายด่วนกระทรวงศึกษาธิ การ โทร 1579
หมายเหตุ 4) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ศูนย์บริ การประชาชน (1111) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ทาเนียบรัฐบาล ถนน
พิษณุโลก เขตดุสิต กทม.
หมายเหตุ 5) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ศูนย์บริ การประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่ วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
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57. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่ มแี บบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
58. หมำยเหตุ
วันทีพ่ มิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย

อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

22/07/2558
รออนุมตั ิข้ นั ที่ 1 โดยหัวหน้า
หน่วยงาน (Reviewer)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนอนุบาล
อุดรธานีสพป.อุดรธานี เขต 1สพฐ.
ศธ.
-

คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอผ่อนผันให้ เด็กเข้ ำเรียนก่อนหรื อหลังตำมเกณฑ์ กำรศึกษำภำคบังคับ(ชั้นประถมศึกษำปี ที่
1) ของโรงเรียนในสั งกัด สพฐ.
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โรงเรี ยนอนุบาลอุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิ การ
59. ชื่ อกระบวนงำน: การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรี ยนก่อนหรื อหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1)
ของโรงเรี ยนในสังกัด สพฐ.
60. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: โรงเรี ยนอนุบาลอุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1
61. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
62. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
63. กฎหมำยทีใ่ ห้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อทีเ่ กี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
2)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง หลักเกณฑ์ และวิธีผ่อนผันให้ เด็กเข้ าเรี ยนก่ อนหรื อหลังการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. 2546
64. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
65. พืน้ ทีใ่ ห้ บริกำร: สถาบันการศึกษา
66. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ 0 นาที
67. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุ ด 0
จำนวนคำขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
68. ชื่ ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน สาเนาคู่มือประชาชน 22/07/2015 15:14
69. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ โรงเรี ยนอนุบาลอุดรธานีหมู่ 1 101 ถนนศรี สุข ตาบลหมากแข้ ง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี รหัสไปรษณี ย์ 41000 โทร 0-4224-4269/ติดต่ อด้ วยตนเอง ณ หน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (โรงเรี ยนกาหนดเวลาเปิ ด-ปิ ดตามบริ บทของโรงเรี ยน)
70. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
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หลักเกณฑ์และวิธีผอ่ นผันให้เด็กเข้าเรี ยนก่อนหรื อหลังการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546
1. ลักษณะที่สามารถขอผ่อนผัน
1.1 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรี ยนก่อนอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ต้องมีเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี้
1.1.1 เด็กเรี ยนจบการศึกษาระดับปฐมวัย
1.1.2 ในกรณี ที่เด็กไม่จบการศึกษาระดับปฐมวัยหรื อเทียบเท่า แต่ผปู ้ กครองร้องขอและผ่านการประเมินความพร้อม
ทางด้านสติปัญญา ร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมตามประกาศของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
1.2 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรี ยนหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ต้องมีเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี้
1.2.1 เด็กเจ็บป่ วยด้วยโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยนรู ้ของเด็กหรื ออาจเป็ นอันตรายแก่นกั เรี ยนอื่นตาม
ความเห็นของแพทย์ผซู ้ ่ ึงได้รับใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์
1.2.2 เด็กเจ็บป่ วยและอยูใ่ นระหว่างพักรักษาตัวไม่สามารถเข้าเรี ยนในสถานศึกษาภายในสี่ สิบห้าวันนับแต่วนั เปิ ดภาค
เรี ยนแรกของ ปี การศึกษาตามความเห็นของแพทย์ผซู ้ ่ ึงได้รับใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์
1.2.3 เด็กที่มีความจาเป็ นอื่นที่ไม่สามารถเข้าเรี ยนตามปกติได้ดว้ ยเหตุสุดวิสัยแล้วแต่กรณี
2. ระยะเวลาการผ่อนผัน
2.1 กรณี เด็กเจ็บป่ วยด้วยโรคร้ายแรง หรื อเจ็บป่ วยและอยูใ่ นระหว่างพักรักษาตัวตามข้อ 1.2.1 และ 1.2.2 ผ่อนผันไป
จนกว่าเด็กจะสามารถเข้าเรี ยนตามปกติได้
2.2 กรณี เด็กมีความจาเป็ นอื่น ตามข้อ 1.2.3 ผ่อนผันได้ครั้งละหนึ่งปี การศึกษาถ้ามีความจาเป็ นต้องผ่อนผันเกินกว่าหนึ่ง
ครั้ง ให้สถานศึกษาพิจารณาจัดการศึกษาเป็ นพิเศษให้
3. ระยะเวลาการให้บริ การรวมที่กาหนดในคู่มือ เริ่ มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร ระยะเวลำ
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่ วยงำนที่
บริกำร
ให้ บริกำร
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร รับคาร้อง/ตรวจสอบ
30 นาที
โรงเรี ยนอนุบาล 1)
เอกสาร
อุดรธานีสพป.
อุดรธานี เขต 1
การพิจารณา
คณะกรรมการพิจารณา
2 วัน
โรงเรี ยนอนุบาล 2)
อุดรธานีสพป.
อุดรธานี เขต 1
3) การลงนาม/
จัดทาหนังสื อและเสนอ
1 ชัว่ โมง
โรงเรี ยนอนุบาล -
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ที่

ประเภทขั้นตอน
คณะกรรมการมีมติ

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
พิจารณาลงนาม

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
อุดรธานีสพป.
อุดรธานี เขต 1

หมำยเหตุ

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 4 วัน
71. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน
72. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
ออกเอกสำร
สาเนาทะเบียน กรมการปกครอง 1
2
บ้าน
1)

สู ติบตั ร

กรมการปกครอง

1

2

หน่ วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

ฉบับ

2)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม
หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิม่ เติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ
(-หลักฐานใช้ใน
วันยืน่
-รับรองสาเนา
ถูกต้อง
)
(-หลักฐานใช้ใน
วันยืน่
-รับรองสาเนา
ถูกต้อง)

หมำยเหตุ
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ที่

1)

2)

3)

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
สำเนำ
ออกเอกสำร
แบบคาร้องขอ
สานักงาน
1
0
เข้าเรี ยนก่อนหลัง คณะกรรมการ
อายุครบ (ถ้ามี) การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิม่ เติม

ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)
หลักฐานการจบ สานักงาน
ชั้นอนุบาล (ถ้ามี) คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

หน่ วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

1

0

ฉบับ

1

2

ฉบับ

หมำยเหตุ
(-หลักฐานใช้ใน
วันยืน่
-รับรองสาเนา
ถูกต้อง
)
(หลักฐานใช้ในวัน
ยืน่ )
(-หลักฐานใช้ใน
วันยืน่
-รับรองสาเนา
ถูกต้อง
)

73. ค่ ำธรรมเนียม
ไม่ มขี ้ อมูลค่ าธรรมเนียม
74. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ร้องเรี ยนด้วยตนเอง / ไปรษณี ย ์ ที่โรงเรี ยน
หมายเหตุ โรงเรี ยนอนุบาลอุดรธานีหมู่ 1 101 ถนนศรี สุข ตาบลหมากแข้ ง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณี ย์ 41000 โทร 0-4224-4269
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ร้องเรี ยนด้วยตนเอง / ไปรษณี ย ์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หมายเหตุ (สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ที่อยู่ 7 ถนน โพศรี - ซอย อาเภอ ตาบล
หมากแข้ ง อาเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 โทร 042 244 032)
3) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน สายด่วนกระทรวงศึกษาธิ การ โทร 1579
หมายเหตุ 4) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ศูนย์บริ การประชาชน (1111) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ทาเนียบรัฐบาล ถนน
พิษณุโลก เขตดุสิต กทม.
หมายเหตุ 5) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ศูนย์บริ การประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่ วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1
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ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
75. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่ มแี บบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
76. หมำยเหตุ
วันทีพ่ มิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย

อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอย้ำยเข้ ำเรียนของโรงเรียนในสั งกัด สพฐ.

22/07/2558
รออนุมตั ิข้ นั ที่ 1 โดยหัวหน้า
หน่วยงาน (Reviewer)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนอนุบาล
อุดรธานีสพป.อุดรธานี เขต 1สพฐ.
ศธ.
-
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โรงเรี ยนอนุบาลอุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิ การ
77. ชื่ อกระบวนงำน: การขอย้ายเข้าเรี ยนของโรงเรี ยนในสังกัด สพฐ.
78. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: โรงเรี ยนอนุบาลอุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1
79. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
80. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
81. กฎหมำยทีใ่ ห้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อทีเ่ กี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการกระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
2)

พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

3)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง การส่ งเด็กเข้ าเรี ยนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546

82. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
83. พืน้ ทีใ่ ห้ บริกำร: สถาบันการศึกษา
84. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ 0 นาที
85. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุ ด 0
จำนวนคำขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
86. ชื่ ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน สาเนาคู่มือประชาชน 22/07/2015 14:24
87. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ โรงเรี ยนอนุบาลอุดรธานีหมู่ 1 101 ถนนศรี สุข ตาบลหมากแข้ ง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี รหัสไปรษณี ย์ 41000 โทร 0-4224-4269 /ติดต่ อด้ วยตนเอง ณ หน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (ยกเว้ นวันหยุดราชการ / โรงเรี ยนกาหนดเวลาเปิ ด-ปิ ดตามบริ บทของโรงเรี ยน)
88. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
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1. ให้ผปู ้ กครองแจ้งความจานงการย้ายเข้าเรี ยน
2. โรงเรี ยนพิจารณาการรับย้ายเบื้องต้นก่อนรับคาขอจากเหตุผล ความต้องการและความจาเป็ นของนักเรี ยนและผูป้ กครอง
ที่สอดคล้องกับ
2.1 วัตถุประสงค์ของโรงเรี ยน
2.2 จานวนนักเรี ยนต่อห้องเรี ยน
2.3 แผนการเรี ยน
ฯลฯ
3. ให้ผปู ้ กครองยืน่ เอกสารการส่ งตัวจากโรงเรี ยนเดิม (แบบ พฐ 19/1 หรื อ แบบ บค. 20) เมื่อได้รับย้ายจากโรงเรี ยน
4. ระยะเวลาการให้บริ การรวมที่กาหนดในคู่มือ เริ่ มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
89. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของ คาขอและ
เอกสารประกอบคาขอ

1 ชัว่ โมง

การพิจารณา

ตรวจสอบคุณสมบัติตาม
เอกสารของผูเ้ รี ยน

1 วัน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

จัดทาหนังสื อและเสนอ
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
พิจารณา

1 ชัว่ โมง

1)

2)

3)

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
โรงเรี ยนอนุบาล อุดรธานีสพป.
อุดรธานี เขต 1
โรงเรี ยนอนุบาล อุดรธานีสพป.
อุดรธานี เขต 1
โรงเรี ยนอนุบาล อุดรธานีสพป.
อุดรธานี เขต 1
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ที่

ประเภทขั้นตอน
-

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร
ดาเนินการมอบตัว

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร
1 วัน

4)

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
โรงเรี ยนอนุบาล (ขั้นตอนนี้ไม่นบั
อุดรธานีสพป. เวลาต่อเนื่ องจาก
อุดรธานี เขต 1 ขั้นตอนที่ 1-3)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 3 วัน
90. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน
91. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
ออกเอกสำร
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
1
ประชาชน
1)

2)

หน่ วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

2

ฉบับ

สาเนาทะเบียน
บ้าน

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

สาเนาทะเบียน
บ้าน

กรมการปกครอง

0

2

ฉบับ

3)

4)

หมำยเหตุ
(1) ของ
นักเรี ยน (ยืน่ วัน
มอบตัว)
2)
รับรอง
สาเนาถูกต้อง)
(1) ของผูป้ กครอง
2) รับรองสาเนา
ถูกต้อง
)
(1) ของนักเรี ยน
(ยืน่ วันมอบตัว)
2) รับรองสาเนา
ถูกต้อง
)
(1) ของผูป้ กครอง
2) รับรองสาเนา
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ที่

รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ถูกต้อง
)

ที่

1)

2)

3)

4)

5)

6)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐผู้
ยื่นเพิม่ เติม
ออกเอกสำร
แบบคาร้องขอ
สานักงาน
ย้ายเข้าเรี ยน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
เอกสารหลักฐาน สานักงาน
แสดงผลการ
คณะกรรมการ
เรี ยน (ปพ.1)
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ใบรับรองเวลา
สานักงาน
เรี ยน และ
คณะกรรมการ
คะแนนเก็บ หาก การศึกษาขั้น
ย้ายระหว่างภาค พื้นฐาน
เรี ยน
สมุดรายงาน
สานักงาน
ประจาตัว
คณะกรรมการ
นักเรี ยน
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
แบบบันทึก
สานักงาน
สุ ขภาพ
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
คาอธิบายรายวิชา เพิม่ เติม

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(ถ้ามี)

1

0

ฉบับ

(ถ้ามี)

1

0

ฉบับ

(กรณี มีการเทียบ
โอน)
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หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
7) ระเบียนสะสม
1
เอกสารส่ งตัวจาก 1
โรงเรี ยนเดิม
8) (แบบ พฐ. 19/1
หรื อ แบบ บค.
20)
รู ปถ่ายปั จจุบนั
2
9)
ขนาด 1 นิ้ว
ใบมอบตัว
สานักงาน
1
คณะกรรมการ
10)
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ที่

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิม่ เติม

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0
0

ฉบับ
ฉบับ

(ถ้ามี)
(หากโรงเรี ยนรับ
ย้าย)

0

ฉบับ

0

ฉบับ

(-หลักฐานใช้ใน
วันมอบตัว)
(หลักฐานใช้ในวัน
มอบตัว)

92. ค่ ำธรรมเนียม
1) มีค่ำใช้ จ่ำยอื่นในกำรมอบตัวเป็ นไปตำมประกำศของโรงเรียน
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ -

93. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ร้องเรี ยนด้วยตนเอง / ไปรษณี ย ์ ที่โรงเรี ยน
หมายเหตุ โรงเรี ยนอนุบาลอุดรธานีหมู่ 1 101 ถนนศรี สุข ตาบลหมากแข้ ง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณี ย์ 41000 โทร 0-4224-4269
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ร้องเรี ยนด้วยตนเอง / ไปรษณี ย ์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หมายเหตุ (สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ที่อยู่ 7 ถนน โพศรี - ซอย อาเภอ ตาบล
หมากแข้ ง อาเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 โทร 042 244 032)
3) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน สายด่วนกระทรวงศึกษาธิ การ โทร 1579
หมายเหตุ 4) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ศูนย์บริ การประชาชน (1111) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ทาเนียบรัฐบาล ถนน
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5)

พิษณุโลก เขตดุสิต กทม.
หมายเหตุ ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ศูนย์บริ การประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่ วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

94. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่ มแี บบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
95. หมำยเหตุ
วันทีพ่ มิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย

อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอย้ำยออกนักเรียนของโรงเรียนในสั งกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โรงเรี ยนอนุบาลอุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิ การ

22/07/2558
รออนุมตั ิข้ นั ที่ 1 โดยหัวหน้า
หน่วยงาน (Reviewer)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนอนุบาล
อุดรธานีสพป.อุดรธานี เขต 1สพฐ.
ศธ.
-

27/41

96. ชื่ อกระบวนงำน: การขอย้ายออกนักเรี ยนของโรงเรี ยนในสังกัด สพฐ.
97. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: โรงเรี ยนอนุบาลอุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1
98. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
99. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
100. กฎหมำยทีใ่ ห้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อทีเ่ กี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการกระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
2)

พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

3)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง การส่ งเด็กเข้ าเรี ยนในโรงเรี ยน พ.ศ. 2546

101. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
102. พืน้ ทีใ่ ห้ บริกำร: สถาบันการศึกษา
103. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ 0 นาที
104. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุ ด 0
จำนวนคำขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
105. ชื่ ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน สาเนาคู่มือประชาชน 22/07/2015 14:28
106. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ โรงเรี ยนอนุบาลอุดรธานีหมู่ 1 101 ถนนศรี สุข ตาบลหมากแข้ ง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี รหัสไปรษณี ย์ 41000 โทร 0-4224-4269 /ติดต่ อด้ วยตนเอง ณ หน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (ยกเว้ นวันหยุดราชการ/โรงเรี ยนกาหนดเวลาเปิ ด-ปิ ดตามบริ บทของโรงเรี ยน)
107. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ให้ผปู ้ กครองยืน่ คาร้องขอย้ายออกต่อโรงเรี ยน
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2. โรงเรี ยนแจ้งผลการพิจารณา และจัดทาหนังสื อส่ งตัวนักเรี ยน (แบบ พฐ.19/1 หรื อแบบ บค. 20)
3. ระยะเวลาการให้บริ การรวมที่กาหนดในคู่มือ เริ่ มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว

108.
ที่

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของ คาขอและ
เอกสารประกอบคาขอ

1 ชัว่ โมง

การตรวจสอบเอกสาร

จัดทาเอกสาร หลักฐาน
ประกอบการย้ายออก
1. หลักฐานแสดงผลการ
เรี ยน (ปพ.1) 2. ใบรับรอง
เวลาเรี ยน และคะแนนเก็บ
3.สมุดรายงานประจาตัว
นักเรี ยน (ถ้ามี) 4.แบบ
บันทึกสุ ขภาพ (ถ้ามี)

2 วัน

การตรวจสอบเอกสาร

จัดทาหนังสื อ เอกสารเสนอ 1 ชัว่ โมง
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนลง
นาม

1)

2)

3)

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
โรงเรี ยนอนุบาล อุดรธานี สพป.
อุดรธานี เขต 1
โรงเรี ยนอนุบาล อุดรธานีสพป.
อุดรธานี เขต 1

โรงเรี ยนอนุบาล อุดรธานีสพป.
อุดรธานี เขต 1

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 4 วัน
109. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน
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110.

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
ออกเอกสำร
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 1
0
ประชาชน

หน่ วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

1)

หมำยเหตุ
(แสดงหลักฐาน
การเป็ นผูป้ กครอง
ของนักเรี ยนที่มา
ทาเรื่ องย้าย
)

ที่

1)

2)

3)

4)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐผู้
ยื่นเพิม่ เติม
ออกเอกสำร
แบบคาร้องขอ
สานักงาน
ย้ายออกต่อ
คณะกรรมการ
โรงเรี ยน
การศึกษาขั้น
(พฐ.19)
พื้นฐาน
เอกสารยืนยัน
สานักงาน
การรับย้ายจาก
คณะกรรมการ
โรงเรี ยน
การศึกษาขั้น
ปลายทาง
พื้นฐาน
เอกสาร หลักฐาน สานักงาน
แสดงผลการ
คณะกรรมการ
เรี ยน (ปพ.1)
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ใบรับรองเวลา
สานักงาน
เรี ยน และ
คณะกรรมการ
คะแนนเก็บ หาก การศึกษาขั้น
ย้ายระหว่างภาค พื้นฐาน
เรี ยน

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(ถ้ามี)
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ที่

5)

6)

111.

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิม่ เติม
สมุดรายงาน
ประจาตัว
นักเรี ยน
แบบบันทึก
สุ ขภาพ

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
สำเนำ
ออกเอกสำร
สานักงาน
1
0
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
สานักงาน
1
0
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

ฉบับ

(ถ้ามี)

ฉบับ

(ถ้ามี)

ค่ ำธรรมเนียม

ไม่ มขี ้ อมูลค่ าธรรมเนียม
112. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ร้องเรี ยนด้วยตนเอง / ไปรษณี ย ์ ที่โรงเรี ยน
หมายเหตุ โรงเรี ยนอนุบาลอุดรธานีหมู่ 1 101 ถนนศรี สุข ตาบลหมากแข้ ง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณี ย์ 41000 โทร 0-4224-4269
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ร้องเรี ยนด้วยตนเอง / ไปรษณี ย ์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หมายเหตุ (สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ที่อยู่ 7 ถนน โพศรี - ซอย อาเภอ ตาบล
หมากแข้ ง อาเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 โทร 042 244 032)
3) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน สายด่วนกระทรวงศึกษาธิ การ โทร 1579
หมายเหตุ 4) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ศูนย์บริ การประชาชน (1111) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ทาเนียบรัฐบาล ถนน
พิษณุโลก เขตดุสิต กทม.
หมายเหตุ 5) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ศูนย์บริ การประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่ วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
113.

ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
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ไม่ มแี บบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
114. หมำยเหตุ
วันทีพ่ มิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย

อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอลำออกของนักเรียนในโรงเรียนสั งกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โรงเรี ยนอนุบาลอุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิ การ

22/07/2558
รออนุมตั ิข้ นั ที่ 1 โดยหัวหน้า
หน่วยงาน (Reviewer)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนอนุบาล
อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1
สพฐ.ศธ.
-
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115. ชื่ อกระบวนงำน: การขอลาออกของนักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัด สพฐ.
116. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: โรงเรี ยนอนุบาลอุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1
117. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
118. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
119. กฎหมำยทีใ่ ห้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อทีเ่ กี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการกระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
2)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง การส่ งเด็กเข้ าเรี ยนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546

3)

พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

120. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
121. พืน้ ทีใ่ ห้ บริกำร: สถาบันการศึกษา
122. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ 0 นาที
123. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุ ด 0
จำนวนคำขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
124. ชื่ ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน สาเนาคู่มือประชาชน 22/07/2015 15:18
125. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ โรงเรี ยนอนุบาลอุดรธานีหมู่ 1 101 ถนนศรี สุข ตาบลหมากแข้ ง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี รหัสไปรษณี ย์ 41000 โทร 0-4224-4269 ติดต่ อด้ วยตนเอง ณ หน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (ยกเว้ นวันหยุดราชการ/โรงเรี ยนกาหนดเวลาเปิ ด-ปิ ดตามบริ บทของโรงเรี ยน)
126. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
การขอลาออกของนักเรี ยนสังกัด สพฐ. มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
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1. นักเรี ยนที่ลาออกต้องจบการศึกษาภาคบังคับหรื ออายุยา่ งเข้าปี ที่ 16
2. กรณี ยงั ไม่จบการศึกษาภาคบังคับ และมีอายุต่ากว่า 16 ปี ต้องเป็ นการลาออกเพื่อเปลี่ยนรู ปแบบการศึกษาเท่านั้น
3. ระยะเวลาการให้บริ การรวมที่กาหนดในคู่มือ เริ่ มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว

127.
ที่

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของคาร้องและ
เอกสารประกอบคาร้อง

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบคุณสมบัติของ
2 วัน
นักเรี ยนและจัดทาเอกสาร
หลักฐานประกอบการ
ลาออก 1. หลักฐานแสดงผล
การเรี ยน (ปพ.1)
2. ใบรับรองเวลาเรี ยน และ
คะแนนเก็บ 3.สมุด
รายงานประจา ตัวนักเรี ยน
(ถ้ามี)
4.แบบ
บันทึกสุ ขภาพ (ถ้ามี)

โรงเรี ยนอนุบาล อุดรธานีสพป.
อุดรธานี เขต 1

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

จัดทาหนังสื อเสนอ
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
พิจารณาลงนาม

โรงเรี ยนอนุบาล อุดรธานีสพป.
อุดรธานี เขต 1

2)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 4 วัน

1 ชัว่ โมง

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
โรงเรี ยนอนุบาล อุดรธานีสพป.
อุดรธานี เขต 1

การตรวจสอบเอกสาร
1)

3)

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร

1 ชัว่ โมง
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128. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน
129.

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

1)

บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
1

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร
ที่
ยื่นเพิม่ เติม
ฉบับจริง
สำเนำ
ออกเอกสำร
ใบคาร้องขอ
สานักงาน
1
0
ลาออก
คณะกรรมการ
1)
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2) รู ปถ่าย 1 นิ้ว
2
0
130.

หน่ วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

หมำยเหตุ
(รับรองสาเนา
ถูกต้อง)

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

ฉบับ

-

ฉบับ

-

ค่ ำธรรมเนียม

ไม่ มขี ้ อมูลค่ าธรรมเนียม
131. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ร้องเรี ยนด้วยตนเอง / ไปรษณี ย ์ ที่โรงเรี ยน
หมายเหตุ โรงเรี ยนอนุบาลอุดรธานีหมู่ 1 101 ถนนศรี สุข ตาบลหมากแข้ ง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณี ย์ 41000 โทร 0-4224-4269
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ร้องเรี ยนด้วยตนเอง / ไปรษณี ย ์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หมายเหตุ (สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ที่อยู่ 7 ถนน โพศรี - ซอย อาเภอ ตาบล
หมากแข้ ง อาเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 โทร 042 244 032)
3) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน สายด่วนกระทรวงศึกษาธิ การ โทร 1579
หมายเหตุ -
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4)

5)

132.

ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ศูนย์บริ การประชาชน (1111) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ทาเนียบรัฐบาล ถนน
พิษณุโลก เขตดุสิต กทม.
หมายเหตุ ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ศูนย์บริ การประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่ วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก

ไม่ มแี บบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
133. หมำยเหตุ
วันทีพ่ มิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย

อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

คู่มือสำหรับประชำชน: กำรรับนักเรียนของโรงเรียนในสั งกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โรงเรี ยนอนุบาลอุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิ การ
134.

ชื่ อกระบวนงำน: การรับนักเรี ยนของโรงเรี ยนในสังกัด สพฐ.

22/07/2558
รออนุมตั ิข้ นั ที่ 1 โดยหัวหน้า
หน่วยงาน (Reviewer)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนอนุบาล
อุดรธานีสพป.อุดรธานี เขต 1
สพฐ.ศธ.
-
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135. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: โรงเรี ยนอนุบาลอุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1
136. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
137. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: ขึ้นทะเบียน
138. กฎหมำยทีใ่ ห้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อทีเ่ กี่ยวข้ อง:
1) ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เรื่ อง นโยบายและแนวปฏิ บัติเกี่ยวกับการรั บนักเรี ยน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
2)

กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการกระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550

3)

พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พืน้ ทีใ่ ห้ บริกำร: สถาบันการศึกษา
กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่ อง
นโยบายและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการรับนักเรี ยนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ 120 วัน
142. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุ ด 0
จำนวนคำขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
143. ชื่ ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน สาเนาคู่มือประชาชน 20/07/2015 11:17
144. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ โรงเรี ยนอนุบาลอุดรธานีหมู่ 1 101 ถนนศรี สุข ตาบลหมากแข้ ง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี รหัสไปรษณี ย์ 41000 โทร 0-4224-4269ติดต่ อด้ วยตนเอง ณ หน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวัน ทุกวัน (ไม่ เว้ นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่ เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพัก
เที่ยง)
หมายเหตุ (โรงเรี ยนกาหนดเวลาเปิ ด-ปิ ดตามบริ บทของโรงเรี ยน)
139.
140.
141.

145.

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต

หลักเกณฑ์การรับนักเรี ยนเป็ นไปตามประกาศ สพฐ. / สพท. / โรงเรี ยน เรื่ องการรับนักเรี ยนในแต่ละปี การศึกษา
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ระยะเวลาการให้บริ การรวมที่กาหนดในคู่มือ เริ่ มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

รับสมัครและตรวจสอบ
เอกสารการสมัคร

1 วัน

การพิจารณา

สอบ และ/หรื อ จับฉลาก

1 วัน

การพิจารณา

ประกาศผล

1 วัน

การพิจารณา

รายงานตัวนักเรี ยน

1 วัน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

มอบตัว/ขึ้นทะเบียน
นักเรี ยน

1 วัน

1)

2)

3)

4)

5)

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
โรงเรี ยนอนุบาล (ช่วงเวลาระหว่าง
อุดรธานีสพป. ขั้นตอน 1-5
อุดรธานี เขต 1 เป็ นไปตาม
ประกาศโรงเรี ยน)
โรงเรี ยนอนุบาล (ช่วงเวลาระหว่าง
อุดรธานีสพป. ขั้นตอน 1-5
อุดรธานี เขต 1 เป็ นไปตาม
ประกาศโรงเรี ยน)
โรงเรี ยนอนุบาล (ช่วงเวลาระหว่าง
อุดรธานีสพป. ขั้นตอน 1-5
อุดรธานี เขต 1 เป็ นไปตาม
ประกาศโรงเรี ยน)
โรงเรี ยนอนุบาล (ช่วงเวลาระหว่าง
อุดรธานีสพป. ขั้นตอน 1-5
อุดรธานี เขต 1 เป็ นไปตาม
ประกาศโรงเรี ยน)
โรงเรี ยนอนุบาล (ช่วงเวลาระหว่าง
อุดรธานีสพป. ขั้นตอน 1-5
อุดรธานี เขต 1 เป็ นไปตาม
ประกาศโรงเรี ยน)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 120 วัน
146. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน
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147.

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
ออกเอกสำร
สาเนาทะเบียน กรมการปกครอง 1
2
บ้าน

หน่ วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

1)

ใบสาคัญการ
เปลี่ยนชื่อ

กรมการปกครอง

1

2

ฉบับ

สู ติบตั ร

กรมการปกครอง

1

2

ฉบับ

2)

3)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ที่
ยื่นเพิม่ เติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ
(-ใช้ในวันสมัคร
(1 ฉบับ) และวัน
มอบตัว (1 ฉบับ)
-รับรองสาเนา
ถูกต้อง
)
(-กรณี มีการ
เปลี่ยนชื่อ-สกุล
-ใช้ในวันสมัคร (1
ฉบับ) และวันมอบ
ตัว (1 ฉบับ)
-รับรองสาเนา
ถูกต้อง
)
(-เฉพาะระดับ
ก่อนประถมและ
ประถมศึกษา
-ใช้ในวันสมัคร (1
ฉบับ) และวันมอบ
ตัว (1 ฉบับ)
-รับรองสาเนา
ถูกต้อง
)

หมำยเหตุ
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ที่
1)

2)

3)

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิม่ เติม
ใบสมัคร
(หลักฐานใช้ใน
วันสมัคร)
หลักฐานแสดง
วุฒิการศึกษา
หรื อ ใบรับรอง
ผลการเรี ยน
(หลักฐานใช้ใน
วันสมัคร)
ใบรับรองการ
เป็ นนักเรี ยน
(หลักฐานใช้ใน
วันสมัคร)

6)

รู ปถ่ายปั จจุบนั
ขนาด 1 นิ้ว
(หลักฐานใช้ใน
วันสมัคร)
ใบมอบตัว
(หลักฐานการ
มอบตัว)
หลักฐานแสดง
วุฒิการศึกษา
(หลักฐานการ
มอบตัว)

148.

ค่ ำธรรมเนียม

4)

5)

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
สำเนำ
ออกเอกสำร
1
0

ชุด

(-หลักฐานใช้ใน
วันสมัคร)

-

1

1

ฉบับ

(-เฉพาะระดับ
มัธยม
-รับรองสาเนา
ถูกต้อง
)

-

1

1

ฉบับ

-

2

0

ฉบับ

(-เฉพาะระดับ
มัธยม
-รับรองสาเนา
ถูกต้อง
)
-

-

1

0

ชุด

(หลักฐานใช้ในวัน
มอบตัว)

-

1

1

ฉบับ

(-หลักฐานใช้ใน
วันมอบตัว
-เฉพาะระดับ
มัธยม
-รับรองสาเนา
ถูกต้อง
)

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ
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1)

มีค่ำใช้ จ่ำยอื่นในกำรมอบตัวเป็ นไปตำมประกำศของโรงเรียน
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ -

149. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ร้องเรี ยนด้วยตนเอง / ไปรษณี ย ์ ที่โรงเรี ยน
หมายเหตุ โรงเรี ยนอนุบาลอุดรธานีหมู่ 1 101 ถนนศรี สุข ตาบลหมากแข้ ง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
รหัสไปรษณี ย์ 41000 โทร 0-4224-4269
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ร้องเรี ยนด้วยตนเอง / ไปรษณี ย ์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หมายเหตุ (สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ที่อยู่ 7 ถนน โพศรี - ซอย อาเภอ ตาบล
หมากแข้ ง อาเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 โทร 042 244 032)
3) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ศูนย์บริ การประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่ วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
150. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
ตัวอย่าง ใบสมัครเข้าเรี ยน
-

2)

ตัวอย่าง ใบรับรองการเป็ นนักเรี ยน
-

151. หมำยเหตุ
หลักจากกระบวนการมอบตัวเสร็ จแล้ว หากเด็กคนใดไม่มีที่เรี ยนให้ไปยืน่ เรื่ องที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม
ระยะเวลาที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นๆ กาหนด (ตามประกาศของ สพฐ.ฯ)

วันทีพ่ มิ พ์
สถำนะ

22/07/2558
รออนุมตั ิข้ นั ที่ 1 โดยหัวหน้า
หน่วยงาน (Reviewer)

41/41

จัดทำโดย

อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนอนุบาล
อุดรธานีสพป.อุดรธานี เขต 1
สพฐ.ศธ.
-

