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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:โรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยาสพป.อุดรธานี เขต 1
กระทรวง:กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:โรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยาสพป.อุดรธานี เขต 1
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา พ.ศ. 2539
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ ห้บริการ: สถาบันการศึกษา
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 0นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สาเนาคู่มือประชาชน 22/07/2015 15:32
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการโรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยาหมู่ 6 บ้านบ้านศรีชมชื่น ตาบลบ้านหินโงม อาเภอสร้างคอม
จังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ 41260โทร0-4222-0270/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (โรงเรียนกาหนดเวลาเปิด -ปิดตามบริบทของโรงเรียน)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
การขอใช้อาคารสถานที่อนุญาตให้ใช้เป็นการชั่วคราวเท่านั้น และต้องอยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้
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ไม่ใช้อาคารสถานที่กระทาในสิ่งผิดกฎหมาย
ไม่ใช้อาคารสถานที่ในการแสดงที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีต่อประชาชน
ไม่ใช้อาคารสถานที่เพื่อจัดงานรื่นเริงในรูปแบบต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดเสียงดังจนเป็นเหตุเดือดร้อน ราคาญแก่ผู้อยู่อาศัย
ในบริเวณใกล้เคียง
ไม่ใช้อาคารสถานที่จัดกิจกรรมบางประเภท เช่น ดิสโกเธค หรือกิจกรรมอื่นๆ ในทานองเดียวกันในอาคารสถานที่
ของสถานศึกษา
ไม่ใช้อาคารสถานที่เพื่อการอย่างอื่นนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในคาขออาคารสถานที่
โดยที่สถานศึกษาเป็นสถานที่ราชการ บุคคลอื่นจะเข้ามาต้องปฏิบัติตนให้ชอบด้วยวัฒนธรรมและ ศีลธรรมอันดี
ตลอดทั้งต้องเชื่อฟังหัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบรักษาสถานที่นั้น
การใช้อาคารสถานที่เพื่อหาเสียงเลือกตั้งหรือดาเนินกิจกรรมทางการเมืองจะต้องไม่กระทบต่อ การเรียนการสอนของ
สถานศึกษานั้นๆ ต้องให้ความเป็นธรรมและเสมอภาคกับทุกพรรคการเมือง
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอนการ ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
บริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง
15 นาที
โรงเรียนบ้านศรี (เจ้าหน้าที่
ครบถ้วนของคาขอและ
ชมชื่นบุญชิต
ตรวจสอบคาขอ
เอกสารประกอบคาขอ
วิทยาสพป.
และรายการ
อุดรธานี เขต 1 เอกสารหรือ
หลักฐานและแจ้ง
1)
ให้ผู้ยื่นคาขอ
ทราบทันทีกรณีที่
เห็นว่าคาขอไม่
ถูกต้องหรือขาด
เอกสารหรือ
หลักฐานใด)
การลงนาม/
พิจารณาและจัดทาหนังสือ 2 วัน
โรงเรียนบ้านศรี คณะกรรมการมีมติ
แจ้งผลการพิจารณาเสนอ
ชมชื่นบุญชิต
2)
ผู้อานวยการโรงเรียนลง
วิทยาสพป.
นาม
อุดรธานี เขต 1
ระยะเวลาดาเนินการรวม 3 วัน
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13. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1)

2)

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

สาเนาทะเบียน
บ้าน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
(เอกสารต้องเหลือ
อายุเกิน 3 เดือน ณ
วันยื่นคาขอ)
(เอกสารต้องเหลือ
อายุเกิน 3 เดือน ณ
วันยื่นคาขอ
)

หมายเหตุ

15. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามระเบียบของโรงเรียน
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 16. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียน
หมายเหตุโรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยาหมู่ 6 บ้านบ้านศรีชมชื่น ตาบลบ้านหินโงม อาเภอสร้างคอม
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41260โทร0-4222-0270
2) ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หมายเหตุ(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ที่อยู่ 7 ถนน โพศรี - ซอย อาเภอ ตาบล
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3)
4)

5)

หมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 โทร 042 244 032)
ช่องทางการร้องเรียนสายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน (1111) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีทาเนียบรัฐบาล ถนน
พิษณุโลก เขตดุสิต กทม.
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.
พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
18. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย

อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

22/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้า
หน่วยงาน (Reviewer)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านศรีชมชื่น
บุญชิตวิทยาสพป.อุดรธานี เขต 1
สพฐ.ศธ.
-
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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง:ศึกษาธิการ
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน
19. ชื่อกระบวนงาน:การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
20. หน่วยงานที่รับผิดชอบ:กระทรวงศึกษาธิการ
:สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยาสพป.อุดรธานี เขต 1
21. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว
22. หมวดหมู่ของงานบริการ การอนุมัติ
23. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง
1) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับ
ต่ากว่าปริญญา
24. ระดับผลกระทบ ☒บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม ☐บริการทั่วไป
25. พื้นที่ให้บริการ
☐ ส่วนกลาง ☐ ส่วนภูมิภาค ☐ ท้องถิ่น ☒ สถาบันการศึกษา
☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) ☐ ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค(นอก
กฎกระทรวง)
☐ ต่างประเทศ
26. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ) ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 0หน่วยเวลาวัน
27. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เป็นตัวเลข)
จานวนคาขอที่มากที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)

0
0
0

ส่วนของคู่มือประชาชน
28. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพื่อใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านั้น) การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
29. *ช่องทางการให้บริการ
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
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สถานที่ให้บริการ
โรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยาหมู่ 6 บ้านบ้านศรีชมชื่น ตาบลบ้านหินโงม อาเภอ
สร้างคอม จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41260โทร0-4222-0270
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
☐ เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
☒ วันจันทร์ ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ
☒ วันพฤหัสบดี
☒ วัน
ศุกร์
☐ วันเสาร์ ☐ วันอาทิตย์
☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
☐ มีพักเที่ยง
เวลาเปิดรับคาขอ
เวลาเปิดรับคาขอ
08.30
เวลาปิดรับคาขอ
16.30
(ในระบบจะให้เลือกเป็นตัวเลขเวลาเปิด (กี่โมง) ถึง เวลาปิด (กี่โมง)
หมายเหตุ: โรงเรียนกาหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน
30. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
หลักการเทียบโอนผลการเรียน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการเทียบโอนผลการเรียน
2. พิจารณาจากเอกสาร หลักฐานการศึกษาหรือหลักฐานอื่นหรือประเมินจากความรู้ ความสามารถ ทักษะ หรือ
ประสบการณ์ของผู้เรียนด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไม่ซับซ้อน ทั้งนี้ให้คานึงถึงประโยชน์ของผู้เทียบโอนผล
การเรียนเป็นสาคัญ
3. พิจารณาเทียบโอนผลการเรียนเพื่อการศึกษาต่อ โดยพิจารณารูปแบบการศึกษาและหลักสูตรที่อยู่ในระดับเดียวกัน
แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน
1. การเทียบโอนผลการเรียนให้พิจารณาจากรูปแบบการจัดการศึกษาลักษณะการจัดหลักสูตร และสาระการเรียนรู้
ซึ่งมีความแตกต่างหลากหลาย โดยเทียบเคียงกับหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่รับเทียบโอน
2. ช่วงเวลาในการเทียบโอนผลการเรียน ดาเนินการได้ 2 กรณีดังนี้
กรณีที่ 1 การเทียบโอนผลการเรียนที่เกิดขึ้นจากสภาพการณ์ต่างๆ ได้แก่ การย้ายสถานศึกษา การเปลี่ยนรูปแบบ
การศึกษา การย้ายหลักสูตร
ให้ดาเนินการในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนแรกหรือต้นภาคเรียนแรกที่สถานศึกษารับผู้ขอเทียบโอนเป็นนักเรียน/
นักศึกษา เพื่อการวางแผนการเรียน ทั้งนี้สถานศึกษาควรดาเนินการเทียบโอนผลการเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 1 ภาคเรียน
ถ้ามีเหตุจาเป็นผู้ขอเทียบโอนไม่สามารถขอเทียบโอนได้ภายในช่วงเวลาที่กาหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา
กรณีที่ 2 การเทียบโอนความรู้ทักษะ หรือประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้อื่นๆ เช่น สถานประกอบการ สถาน
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ประกอบอาชีพอิสระ สถาบันทางศาสนาสถาบันฝึกอบรมวิชาชีพ บ้านเรียน (HomeSchool) ฯลฯ
ให้ดาเนินการต้นภาคเรียนหรือก่อนภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับเทียบโอนกาหนดรายวิชา/หมวดวิชา จานวนหน่วย
กิต/หน่วยการเรียน ที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม รวมทั้งกรณีของผู้กาลังเรียนและประสงค์จะไปศึกษาจากแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าสถานศึกษาก่อน
3. การกาหนดอายุของผลการเรียนที่ขอเทียบโอน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่รับเทียบโอน โดยพิจารณาบน
พื้นฐานของธรรมชาติวิชา ความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน
4. การพิจารณาให้ผลการเรียนในรายวิชา/หมวดวิชาที่ได้จากการเทียบโอนผลการเรียนให้ผลการเรียนตามหลักฐาน
เดิมที่ปรากฏหรือให้การเรียนใหม่ที่ได้จากการประเมินด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย
5. นักเรียนที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนต้องศึกษาต่อเนื่องในสถานศึกษาที่รับเทียบโอน อย่างน้อย 1 ภาคเรียน
6. การจบหลักสูตรของผู้ขอเทียบโอน การให้หน่วยกิต/หน่วยการเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์การจบหลักสูตรของ
สถานศึกษาที่รับเทียบโอนกาหนด
7. การเทียบโอนผลการเรียนสาหรับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน/วัฒนธรรมในต่างประเทศเป็นเวลา
1 ปีการศึกษา ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการเทียบชั้นการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกาหนดไว้แล้ว
8. การเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่หลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางการเทียบโอนผลการ
เรียนที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีระเบียบ/คาสั่งกาหนดไว้แล้ว
9. สถานศึกษาเป็นผู้จัดทาเอกสาร/หลักฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเทียบโอนผลการเรียนโดยบันทึกผลการเทียบ
โอนไว้เป็นหลักฐาน และออกใบแจ้งผลการเทียบโอนให้แก่ผู้ยื่นความจานงและจัดเก็บเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับ
การเทียบโอน พร้อมทั้งจัดทาทะเบียนผู้ขอเทียบโอนผลการเรียนไว้เพื่อการอ้างอิง สถานศึกษาสามารถบันทึกข้อมูล
การเทียบโอนไว้ในช่องหมายเหตุโดยไม่ต้องกรอกผลการเรียนเดิมในระเบียนแสดงผลการเรียนและแนบเอกสารแสดงผล
การเรียนจากแหล่งเรียนรู้เดิมที่นามาขอเทียบโอนไว้ด้วยกัน
10. ผู้ที่ประสงค์จะขอเทียบโอนผลการเรียนจะต้องสมัครเข้าเป็นนักเรียนของสถานศึกษาที่รับเทียบโอนผลการเรียน
ทั้งนี้ ระยะเวลาให้บริการเริ่มนับเมื่อเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน
31. *ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ

หน่วย ส่วนงาน / หน่วยงาน
เวลา
ที่รับผิดชอบ
(นาที
(ในระบบมีช่องให้
ระยะเวลา
ชั่วโมง เลือกกระทรวง และ
ให้บริการ
วัน วันทา ช่องให้เลือก กรม/กลุ่ม
การ เดือน
งาน)
ปี)

หมายเหตุ
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ที่

1

ประเภท
ขั้นตอน

การตรวจสอบ ตรวจสอบความถูก
เอกสาร
ต้อง ครบถ้วนของคา
ร้องและเอกสาร
ประกอบคาร้อง

การพิจารณา
อนุญาต

คณะกรรมการ
พิจารณาการขอเทียบ
โอนผลการเรียน

5

วัน

สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านขามป้อม
(สังวาลย์อนุสรณ์)

การแจ้งผล
การพิจารณา

จัดทาหนังสือแจ้งผล
การขอเทียบโอนผล
การเรียนและเสนอ
ผู้อานวยการโรงเรียน
ลงนาม

1

ชั่วโมง

สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านขามป้อม
(สังวาลย์อนุสรณ์)

2

3

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ

หน่วย ส่วนงาน / หน่วยงาน
เวลา
ที่รับผิดชอบ
(นาที
(ในระบบมีช่องให้
ระยะเวลา
ชั่วโมง เลือกกระทรวง และ
ให้บริการ
วัน วันทา ช่องให้เลือก กรม/กลุ่ม
การ เดือน
งาน)
ปี)
1
ชั่วโมง สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนบ้านขามป้อม
(สังวาลย์อนุสรณ์)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 7 หน่วยเวลาวัน
32. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
☐ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
(หากผ่านการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแล้วให้เลือกที่ช่องนี้ด้วย)
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หน่วยของเวลา

หมายเหตุ
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33. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
-ไม่มี15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ส่วนงาน /
หน่วยงาน จานวน จานวนเอกสาร
รายการเอกสารยื่น
ที่
เอกสาร
เพิ่มเติม
สาเนา
ที่
ฉบับจริง
รับผิดชอบ
1 ระเบียนแสดงผลการ
1
1
เรียน (ปพ.1)

หน่วยนับ
เอกสาร
ชุด

2 ประมวลรายวิชา
(Course Syllabus)

1

1

ชุด

3 คาอธิบายรายวิชา

1

1

ชุด

4 เอกสาร/หลักฐานที่
แสดงถึงทักษะ/
ประสบการณ์หรือความ
เชี่ยวชาญในวิชานั้นๆ

1

1

ชุด

หมายเหตุ
-ใช้กรณีเทียบโอน
ความรู้
-รับรองสาเนาถูกต้อง
-ใช้กรณีเทียบโอน
ความรู้
-รับรองสาเนาถูกต้อง
-ใช้กรณีเทียบโอน
ความรู้
-รับรองสาเนาถูกต้อง
-ใช้กรณีเทียบโอน
ทักษะ/ประสบการณ์
-รับรองสาเนาถูกต้อง

34. ค่าธรรมเนียม
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ร้อยละ
☐ใช้หน่วยค่าธรรมเนียมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี้)
ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)
หมายเหตุ
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35. *ช่องทางการร้องเรียน
ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียน
หมายเหตุโรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยาหมู่ 6 บ้านบ้านศรีชมชื่น ตาบลบ้านหินโงม อาเภอสร้างคอม
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41260โทร0-4222-0270
ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หมายเหตุ(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ที่อยู่ 7 ถนน โพศรี - ซอย อาเภอ ตาบล
หมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 โทร 042 244 032)
ช่องทางการร้องเรียนสายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน (1111) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีทาเนียบรัฐบาล ถนน
พิษณุโลก เขตดุสิต กทม.
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.
พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
36. *ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี)
ชื่อเอกสาร
อัพโหลดไฟล์เอกสาร
☐ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร (หากต้องการระบุเป็นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี้)
(ในระบบมีให้คลิก เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง)
22/07/2558
วันที่พิมพ์
หมายเหตุ
รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้า
สถานะ
37. หมายเหตุ
หน่วยงาน (Reviewer)
38. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านศรีชมชื่น
จัดทาโดย
บุญชิตวิทยาสพป.อุดรธานี เขต 1
สพฐ.ศธ.
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
39. หมายเหตุ
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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:โรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 1
กระทรวง:กระทรวงศึกษาธิการ
40. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
41. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:โรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยาสพป.อุดรธานี เขต 1
42. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
43. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
44. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
2)

แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

3)

คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. 616/2552 เรื่อง การจัดทาระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ลงวันที่ 30 กันยายน 2552

4)

คาสั่งกระทรวงศึกษาที่ สพฐ. 617/2552 เรื่อง การจัดทาประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ปพ. 2) ลงวันที่ 30 กันยายน 2552

5)

คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 293/2551 เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 11
กรกฎาคม 51

6)

คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 618/2552 เรื่อง การจัดทาแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ลงวันที่ 30 กันยายน 2552

7)

ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยใบสุทธิของสถานศึกษาและหนังสือรับรองความรู้ของสถานศึกษา พ.ศ. 2547
ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2547

8)

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

45. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
46. พื้นทีใ่ ห้บริการ: สถาบันการศึกษา
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47. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา 0
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 0นาที
48. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
49. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สาเนาคู่มือประชาชน 22/07/2015 15:26
50. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการโรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยาหมู่ 6 บ้านบ้านศรีชมชื่น ตาบลบ้านหินโงม อาเภอสร้างคอม
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41260โทร0-4222-0270ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (โรงเรียนกาหนดเวลาเปิด -ปิดตามบริบทของโรงเรียน)
51. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ใบแทนเอกสารทางการศึกษา เป็นใบแทนเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาเคยออกเอกสารฉบับจริงให้แล้ว
โดยใบแทนจะมีลักษณะแตกต่างจากเอกสารจริง ตามรูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
กรณีที่หลักฐานสูญหายและขอใหม่ (ขอใบแทน) จะต้องดาเนินการแจ้งความ และนาใบแจ้งความมายื่น
กรณีที่หลักฐานชารุดให้นาเอกสารฉบับเก่ามายื่นเป็นหลักฐาน
ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กาหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
52. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของคาขอและ
เอกสารประกอบคาขอ

1 ชั่วโมง

การพิจารณา

สืบค้นและตรวจสอบ

2 วัน

1)
2)

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โรงเรียนบ้านศรี
ชมชื่นบุญชิต
วิทยาสพป.
อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านศรี

หมายเหตุ

-

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

เอกสารตามที่ร้องขอ

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
3)

จัดทาใบแทนเอกสาร
ทางการศึกษา/แจ้งผลการ
สืบค้น และเสนอ
ผู้อานวยการโรงเรียนลง
นาม

1 วัน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ชมชื่นบุญชิต
วิทยาสพป.
อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านศรี
ชมชื่นบุญชิต
วิทยาสพป.
อุดรธานี เขต 1

หมายเหตุ

(กรณีไม่พบ
หลักฐานจะแจ้งผล
การสืบค้น)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 4 วัน
53. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
54. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 1
0
1)
ประชาชน
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
ออกเอกสาร
ใบแจ้งความ
กองบัญชาการ
1
0
1)
ตารวจนครบาล
แบบคาร้อง
สานักงาน
1
0
2)
คณะกรรมการ

หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบับ
ฉบับ

หมายเหตุ
(กรณีผู้ที่จบไป
แล้ว)

หมายเหตุ
(กรณีเอกสารสูญ
หาย)
-
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ที่

3)

4)

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
สาเนา
ออกเอกสาร
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
รูปถ่ายหน้าตรง สานักงาน
2
0
ขนาด 1 นิ้ว
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
เอกสารฉบับเดิม สานักงาน
1
0
ที่ชารุด
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

หน่วยนับ
เอกสาร

ฉบับ

ฉบับ

หมายเหตุ

(สวมเชิ้ตขาว ไม่
สวมแว่น/หมวก
ถ่ายไว้ไม่เกิน 6
เดือน)
(กรณีขอแทนใบ
ชารุด)

55. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าออกเอกสารทางการศึกษาฉบับใหม่ทดแทนฉบับเดิม
ค่าธรรมเนียม 20 บาท
หมายเหตุ (กรณีเกิน 10 ปี ค่าธรรมเนียมฉบับละ 30 บาท)
56. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียน
หมายเหตุโรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยาหมู่ 6 บ้านบ้านศรีชมชื่น ตาบลบ้านหินโงม อาเภอสร้างคอม
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41260โทร0-4222-0270
2) ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หมายเหตุ(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ที่อยู่ 7 ถนน โพศรี - ซอย อาเภอ ตาบล
หมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 โทร 042 244 032)
3) ช่องทางการร้องเรียนสายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุ4) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน (1111) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีทาเนียบรัฐบาล ถนน
พิษณุโลก เขตดุสิต กทม.
หมายเหตุ5) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.
พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
57. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
58. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย

อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

22/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้า
หน่วยงาน (Reviewer)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านศรีชมชื่น
บุญชิตวิทยาสพป.อุดรธานี เขต 1
สพฐ.ศธ.
-
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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ (ชั้นประถมศึกษาปีที่
1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:โรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยาสพป.อุดรธานี เขต 1
กระทรวง:กระทรวงศึกษาธิการ
59. ชื่อกระบวนงาน:การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)
ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
60. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:โรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 1
61. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
62. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
63. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
2)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. 2546
64. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
65. พื้นที่ให้บริการ: สถาบันการศึกษา
66. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 0นาที
67. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
68. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สาเนาคู่มือประชาชน 22/07/2015 15:14
69. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการโรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยาหมู่ 6 บ้านบ้านศรีชมชื่น ตาบลบ้านหินโงม อาเภอสร้างคอม
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41260โทร0-4222-0270/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (โรงเรียนกาหนดเวลาเปิด -ปิดตามบริบทของโรงเรียน)

17/41

70. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑ์และวิธีผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546
1. ลักษณะที่สามารถขอผ่อนผัน
1.1 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ต้องมีเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี้
1.1.1 เด็กเรียนจบการศึกษาระดับปฐมวัย
1.1.2 ในกรณีที่เด็กไม่จบการศึกษาระดับปฐมวัยหรือเทียบเท่า แต่ผู้ปกครองร้องขอและผ่านการประเมินความพร้อม
ทางด้านสติปัญญา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมตามประกาศของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
1.2 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ต้องมีเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี้
1.2.1 เด็กเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของเด็กหรืออาจเป็นอันตรายแก่นักเรียนอื่นตาม
ความเห็นของแพทย์ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์
1.2.2 เด็กเจ็บป่วยและอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวไม่สามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันเปิดภาค
เรียนแรกของ ปีการศึกษาตามความเห็นของแพทย์ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์
1.2.3 เด็กที่มีความจาเป็นอื่นที่ไม่สามารถเข้าเรียนตามปกติได้ด้วยเหตุสุดวิสัยแล้วแต่กรณี
2. ระยะเวลาการผ่อนผัน
2.1 กรณีเด็กเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง หรือเจ็บป่วยและอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวตามข้อ 1.2.1 และ 1.2.2 ผ่อนผันไป
จนกว่าเด็กจะสามารถเข้าเรียนตามปกติได้
2.2 กรณีเด็กมีความจาเป็นอื่น ตามข้อ 1.2.3 ผ่อนผันได้ครั้งละหนึ่งปีการศึกษาถ้ามีความจาเป็นต้องผ่อนผันเกินกว่าหนึ่ง
ครั้ง ให้สถานศึกษาพิจารณาจัดการศึกษาเป็นพิเศษให้
3. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กาหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอนการ ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
บริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร รับคาร้อง/ตรวจสอบ
30 นาที
โรงเรียนบ้านศรี เอกสาร
ชมชื่นบุญชิต
1)
วิทยาสพป.
อุดรธานี เขต 1
การพิจารณา
คณะกรรมการพิจารณา
2 วัน
โรงเรียนบ้านศรี 2)
ชมชื่นบุญชิต
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ที่

3)

ประเภทขั้นตอน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

จัดทาหนังสือและเสนอ
ผู้อานวยการโรงเรียน
พิจารณาลงนาม

ระยะเวลา
ให้บริการ

1 ชั่วโมง

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
วิทยาสพป.
อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านศรี
ชมชื่นบุญชิต
วิทยาสพป.
อุดรธานี เขต 1

หมายเหตุ

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 4 วัน
71. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
72. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
ออกเอกสาร
สาเนาทะเบียน กรมการปกครอง 1
2
บ้าน
1)

สูติบัตร
2)

กรมการปกครอง

1

2

หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบับ

ฉบับ

หมายเหตุ
(-หลักฐานใช้ใน
วันยื่น
-รับรองสาเนา
ถูกต้อง
)
(-หลักฐานใช้ใน
วันยื่น
-รับรองสาเนา
ถูกต้อง)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
ออกเอกสาร
แบบคาร้องขอ
สานักงาน
1
0
เข้าเรียนก่อนหลัง คณะกรรมการ
1) อายุครบ (ถ้ามี) การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2)

3)

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

หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบับ

1

0

ฉบับ

1

2

ฉบับ

หมายเหตุ
(-หลักฐานใช้ใน
วันยื่น
-รับรองสาเนา
ถูกต้อง
)
(หลักฐานใช้ในวัน
ยื่น)
(-หลักฐานใช้ใน
วันยื่น
-รับรองสาเนา
ถูกต้อง
)

73. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
74. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียน
หมายเหตุโรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยาหมู่ 6 บ้านบ้านศรีชมชื่น ตาบลบ้านหินโงม อาเภอสร้างคอม
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41260โทร0-4222-0270
2) ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หมายเหตุ(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ที่อยู่ 7 ถนน โพศรี - ซอย อาเภอ ตาบล
หมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 โทร 042 244 032)
3) ช่องทางการร้องเรียนสายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุ4) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน (1111) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีทาเนียบรัฐบาล ถนน
พิษณุโลก เขตดุสิต กทม.
หมายเหตุ5) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.
พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
75. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
76. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย

อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

22/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้า
หน่วยงาน (Reviewer)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านศรีชมชื่น
บุญชิตวิทยาสพป.อุดรธานี เขต 1
สพฐ.ศธ.
-
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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:โรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยาสพป.อุดรธานี เขต 1
กระทรวง:กระทรวงศึกษาธิการ
77. ชื่อกระบวนงาน:การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
78. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:โรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยาสพป.อุดรธานี เขต 1
79. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
80. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
81. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
2)

พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

3)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546

82. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
83. พื้นทีใ่ ห้บริการ: สถาบันการศึกษา
84. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 0นาที
85. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
86. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สาเนาคู่มือประชาชน 22/07/2015 14:24
87. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการโรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยาหมู่ 6 บ้านบ้านศรีชมชื่น ตาบลบ้านหินโงม อาเภอสร้างคอม
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41260โทร0-4222-0270/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (ยกเว้นวันหยุดราชการ / โรงเรียนกาหนดเวลาเปิด -ปิดตามบริบทของโรงเรียน)
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88. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ให้ผู้ปกครองแจ้งความจานงการย้ายเข้าเรียน
2. โรงเรียนพิจารณาการรับย้ายเบื้องต้นก่อนรับคาขอจากเหตุผล ความต้องการและความจาเป็นของนักเรียนและผู้ปกครอง
ที่สอดคล้องกับ
2.1 วัตถุประสงค์ของโรงเรียน
2.2 จานวนนักเรียนต่อห้องเรียน
2.3 แผนการเรียน
ฯลฯ
3. ให้ผู้ปกครองยื่นเอกสารการส่งตัวจากโรงเรียนเดิม (แบบ พฐ 19/1 หรือ แบบ บค. 20) เมื่อได้รับย้ายจากโรงเรียน
4. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กาหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
89. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของ คาขอและ
เอกสารประกอบคาขอ

1 ชั่วโมง

การพิจารณา

ตรวจสอบคุณสมบัติตาม
เอกสารของผู้เรียน

1 วัน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

จัดทาหนังสือและเสนอ
ผู้อานวยการโรงเรียน

1 ชั่วโมง

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โรงเรียนบ้านศรี
ชมชื่นบุญชิต
วิทยาสพป.
อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านศรี
ชมชื่นบุญชิต
วิทยาสพป.
อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านศรี
ชมชื่นบุญชิต

หมายเหตุ

-

-

-

23/41

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

พิจารณา
-

ดาเนินการมอบตัว

1 วัน

4)

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
วิทยาสพป.
อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านศรี
ชมชื่นบุญชิต
วิทยาสพป.
อุดรธานี เขต 1

หมายเหตุ

(ขั้นตอนนี้ไม่นับ
เวลาต่อเนื่องจาก
ขั้นตอนที่ 1-3)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 3 วัน
90. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
91. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
1
ประชาชน
1)

2)

3)

หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบับ

บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

2

ฉบับ

สาเนาทะเบียน
บ้าน

กรมการปกครอง

0

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(1) ของ
นักเรียน (ยื่นวัน
มอบตัว)
2)
รับรอง
สาเนาถูกต้อง)
(1) ของผู้ปกครอง
2) รับรองสาเนา
ถูกต้อง
)
(1) ของนักเรียน
(ยื่นวันมอบตัว)
2) รับรองสาเนา
ถูกต้อง
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ที่

4)

ที่

1)

2)

3)

4)

5)

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาเนาทะเบียน
บ้าน

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
กรมการปกครอง

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
แบบคาร้องขอ
สานักงาน
ย้ายเข้าเรียน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
เอกสารหลักฐาน สานักงาน
แสดงผลการ
คณะกรรมการ
เรียน (ปพ.1)
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ใบรับรองเวลา
สานักงาน
เรียน และ
คณะกรรมการ
คะแนนเก็บ หาก การศึกษาขั้น
ย้ายระหว่างภาค พื้นฐาน
เรียน
สมุดรายงาน
สานักงาน
ประจาตัว
คณะกรรมการ
นักเรียน
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
แบบบันทึก
สานักงาน
สุขภาพ
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น

0

จานวนเอกสาร
สาเนา
2

จานวนเอกสาร
ฉบับจริง

หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบับ

จานวนเอกสาร
สาเนา

หมายเหตุ
)
(1) ของผู้ปกครอง
2) รับรองสาเนา
ถูกต้อง
)

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(ถ้ามี)

1

0

ฉบับ

(ถ้ามี)

25/41

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
พื้นฐาน
คาอธิบายรายวิชา 1
6)
เพิ่มเติม
7) ระเบียนสะสม
1
เอกสารส่งตัวจาก 1
โรงเรียนเดิม
8) (แบบ พฐ. 19/1
หรือ แบบ บค.
20)
รูปถ่ายปัจจุบัน 2
9)
ขนาด 1 นิ้ว
ใบมอบตัว
สานักงาน
1
คณะกรรมการ
10)
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ที่

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

0

ฉบับ

0
0

ฉบับ
ฉบับ

0

ฉบับ

0

ฉบับ

หมายเหตุ
(กรณีมีการเทียบ
โอน)
(ถ้ามี)
(หากโรงเรียนรับ
ย้าย)

(-หลักฐานใช้ใน
วันมอบตัว)
(หลักฐานใช้ในวัน
มอบตัว)

92. ค่าธรรมเนียม
1) มีค่าใช้จ่ายอื่นในการมอบตัวเป็นไปตามประกาศของโรงเรียน
ค่าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

93. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียน
หมายเหตุโรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยาหมู่ 6 บ้านบ้านศรีชมชื่น ตาบลบ้านหินโงม อาเภอสร้างคอม
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41260โทร0-4222-0270
2) ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หมายเหตุ(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ที่อยู่ 7 ถนน โพศรี - ซอย อาเภอ ตาบล
หมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 โทร 042 244 032)
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3)
4)

5)

ช่องทางการร้องเรียนสายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน (1111) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีทาเนียบรัฐบาล ถนน
พิษณุโลก เขตดุสิต กทม.
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.
พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

94. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
95. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย

อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

22/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้า
หน่วยงาน (Reviewer)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านศรีชมชื่น
บุญชิตวิทยาสพป.อุดรธานี เขต 1
สพฐ.ศธ.
-
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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:โรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยาสพป.อุดรธานี เขต 1
กระทรวง:กระทรวงศึกษาธิการ
96. ชื่อกระบวนงาน:การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
97. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:โรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยาสพป.อุดรธานี เขต 1
98. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
99. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
100. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
2)

พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

3)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การส่งเด็กเข้าเรียนในโรงเรียน พ.ศ. 2546

101. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
102. พื้นที่ให้บริการ: สถาบันการศึกษา
103. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 0นาที
104. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
105. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สาเนาคู่มือประชาชน 22/07/2015 14:28
106. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการโรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยาหมู่ 6 บ้านบ้านศรีชมชื่น ตาบลบ้านหินโงม อาเภอสร้างคอม
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41260โทร0-4222-0270/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (ยกเว้นวันหยุดราชการ/โรงเรียนกาหนดเวลาเปิด -ปิดตามบริบทของโรงเรียน)
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107. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ให้ผู้ปกครองยื่นคาร้องขอย้ายออกต่อโรงเรียน
2. โรงเรียนแจ้งผลการพิจารณา และจัดทาหนังสือส่งตัวนักเรียน (แบบ พฐ.19/1 หรือแบบ บค. 20)
3. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กาหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว

108.
ที่

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของ คาขอและ
เอกสารประกอบคาขอ

1 ชั่วโมง

การตรวจสอบเอกสาร

จัดทาเอกสาร หลักฐาน
ประกอบการย้ายออก
1. หลักฐานแสดงผลการ
เรียน (ปพ.1) 2. ใบรับรอง
เวลาเรียน และคะแนนเก็บ
3.สมุดรายงานประจาตัว
นักเรียน (ถ้ามี) 4.แบบ
บันทึกสุขภาพ (ถ้ามี)

2 วัน

การตรวจสอบเอกสาร

จัดทาหนังสือ เอกสารเสนอ 1 ชั่วโมง
ผู้อานวยการโรงเรียนลง
นาม

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 4 วัน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โรงเรียนบ้านศรี
ชมชื่นบุญชิต
วิทยา สพป.
อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านศรี
ชมชื่นบุญชิต
วิทยาสพป.
อุดรธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านศรี
ชมชื่นบุญชิต
วิทยาสพป.
อุดรธานี เขต 1

หมายเหตุ

-

-

-

29/41

109. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
110.

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

จานวนเอกสาร
สาเนา
0

หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบับ

1)

หมายเหตุ
(แสดงหลักฐาน
การเป็นผู้ปกครอง
ของนักเรียนที่มา
ทาเรื่องย้าย
)

ที่

1)

2)

3)

4)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
แบบคาร้องขอ
สานักงาน
ย้ายออกต่อ
คณะกรรมการ
โรงเรียน
การศึกษาขั้น
(พฐ.19)
พื้นฐาน
เอกสารยืนยัน
สานักงาน
การรับย้ายจาก
คณะกรรมการ
โรงเรียน
การศึกษาขั้น
ปลายทาง
พื้นฐาน
เอกสาร หลักฐาน สานักงาน
แสดงผลการ
คณะกรรมการ
เรียน (ปพ.1)
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ใบรับรองเวลา
สานักงาน
เรียน และ
คณะกรรมการ

จานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(ถ้ามี)
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ที่

5)

6)

111.

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
สาเนา
ออกเอกสาร
คะแนนเก็บ หาก การศึกษาขั้น
ย้ายระหว่างภาค พื้นฐาน
เรียน
สมุดรายงาน
สานักงาน
1
0
ประจาตัว
คณะกรรมการ
นักเรียน
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
แบบบันทึก
สานักงาน
1
0
สุขภาพ
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

(ถ้ามี)

ฉบับ

(ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียม

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
112. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียน
หมายเหตุโรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยาหมู่ 6 บ้านบ้านศรีชมชื่น ตาบลบ้านหินโงม อาเภอสร้างคอม
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41260โทร0-4222-0270
2) ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หมายเหตุ(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ที่อยู่ 7 ถนน โพศรี - ซอย อาเภอตาบล
หมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 โทร 042 244 032)
3) ช่องทางการร้องเรียนสายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุ4) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน (1111) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีทาเนียบรัฐบาล ถนน
พิษณุโลก เขตดุสิต กทม.
หมายเหตุ5) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.
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พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
113.

ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
114. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย

อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

22/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้า
หน่วยงาน (Reviewer)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านศรีชมชื่น
บุญชิตวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 1
สพฐ.ศธ.
-
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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:โรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา สพป.อุดรธานี เขต 1
กระทรวง:กระทรวงศึกษาธิการ
115. ชื่อกระบวนงาน:การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
116. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:โรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยาสพป.อุดรธานี เขต 1
117. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
118. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
119. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
2)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การส่งเด็กเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546

3)

พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

120. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
121. พื้นที่ให้บริการ: สถาบันการศึกษา
122. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 0นาที
123. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
124. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สาเนาคู่มือประชาชน 22/07/2015 15:18
125. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการโรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยาหมู่ 6 บ้านบ้านศรีชมชื่น ตาบลบ้านหินโงม อาเภอสร้างคอม
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41260โทร0-4222-0270ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (ยกเว้นวันหยุดราชการ/โรงเรียนกาหนดเวลาเปิด -ปิดตามบริบทของโรงเรียน)
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126. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
การขอลาออกของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
1. นักเรียนที่ลาออกต้องจบการศึกษาภาคบังคับหรืออายุย่างเข้าปีที่ 16
2. กรณียังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ และมีอายุต่ากว่า 16 ปี ต้องเป็นการลาออกเพื่อเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาเท่านั้น
3. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กาหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว

127.
ที่

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของคาร้องและ
เอกสารประกอบคาร้อง

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบคุณสมบัติของ
2 วัน
นักเรียนและจัดทาเอกสาร
หลักฐานประกอบการ
ลาออก 1. หลักฐานแสดงผล
การเรียน (ปพ.1)
2. ใบรับรองเวลาเรียน และ
คะแนนเก็บ 3.สมุด
รายงานประจา ตัวนักเรียน
(ถ้ามี)
4.แบบ
บันทึกสุขภาพ (ถ้ามี)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

จัดทาหนังสือเสนอ
ผู้อานวยการโรงเรียน
พิจารณาลงนาม

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

1 ชั่วโมง

1 ชั่วโมง

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โรงเรียนบ้านศรี
ชมชื่นบุญชิต
วิทยาสพป.
อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านศรี
ชมชื่นบุญชิต
วิทยาสพป.
อุดรธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านศรี
ชมชื่นบุญชิต
วิทยาสพป.

หมายเหตุ

-

-

-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
อุดรธานี เขต 1

หมายเหตุ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 4 วัน
128. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
129.

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 0
1
1)
ประชาชน
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
ออกเอกสาร
ใบคาร้องขอ
สานักงาน
1
0
ลาออก
คณะกรรมการ
1)
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2) รูปถ่าย 1 นิ้ว
2
0

130.

หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
(รับรองสาเนา
ถูกต้อง)

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

-

ฉบับ

-

ค่าธรรมเนียม

ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
131. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียน
หมายเหตุโรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยาหมู่ 6 บ้านบ้านศรีชมชื่น ตาบลบ้านหินโงม อาเภอสร้างคอม
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2)

3)
4)

5)

132.

จังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ 41260โทร0-4222-0270
ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หมายเหตุ(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ที่อยู่ 7 ถนน โพศรี - ซอย อาเภอ ตาบล
หมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 โทร 042 244 032)
ช่องทางการร้องเรียนสายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน (1111) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีทาเนียบรัฐบาล ถนน
พิษณุโลก เขตดุสิต กทม.
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.
พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
133. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย

อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

22/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้า
หน่วยงาน (Reviewer)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านศรีชมชื่น
บุญชิตวิทยาสพป.อุดรธานี เขต 1
สพฐ.ศธ.
-
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คู่มือสาหรับประชาชน: การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:โรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยาสพป.อุดรธานี เขต 1
กระทรวง:กระทรวงศึกษาธิการ
134. ชื่อกระบวนงาน:การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
135. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:โรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยาสพป.อุดรธานี เขต 1
136. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
137. หมวดหมู่ของงานบริการ:ขึ้นทะเบียน
138. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2)

กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550

3)

พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
พื้นที่ให้บริการ: สถาบันการศึกษา
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 120วัน
142. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
143. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สาเนาคู่มือประชาชน 20/07/2015 11:17
144. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการโรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยาหมู่ 6 บ้านบ้านศรีชมชื่น ตาบลบ้านหินโงม อาเภอสร้างคอม
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41260โทร0-4222-0270ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพัก
139.
140.
141.
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เที่ยง)
หมายเหตุ (โรงเรียนกาหนดเวลาเปิด -ปิดตามบริบทของโรงเรียน)
145.

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต

หลักเกณฑ์การรับนักเรียนเป็นไปตามประกาศ สพฐ. / สพท. / โรงเรียน เรื่องการรับนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา
ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กาหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

รับสมัครและตรวจสอบ
เอกสารการสมัคร

1 วัน

การพิจารณา

สอบ และ/หรือ จับฉลาก

1 วัน

การพิจารณา

ประกาศผล

1 วัน

การพิจารณา

รายงานตัวนักเรียน

1 วัน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

มอบตัว/ขึ้นทะเบียน
นักเรียน

1 วัน

1)

2)

3)

4)

5)

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
โรงเรียนบ้านศรี
ชมชื่นบุญชิต
วิทยาสพป.
อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านศรี
ชมชื่นบุญชิต
วิทยาสพป.
อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านศรี
ชมชื่นบุญชิต
วิทยาสพป.
อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านศรี
ชมชื่นบุญชิต
วิทยาสพป.
อุดรธานี เขต 1
โรงเรียนบ้านศรี
ชมชื่นบุญชิต
วิทยาสพป.

หมายเหตุ

(ช่วงเวลาระหว่าง
ขั้นตอน 1-5
เป็นไปตาม
ประกาศโรงเรียน)
(ช่วงเวลาระหว่าง
ขั้นตอน 1-5
เป็นไปตาม
ประกาศโรงเรียน)
(ช่วงเวลาระหว่าง
ขั้นตอน 1-5
เป็นไปตาม
ประกาศโรงเรียน)
(ช่วงเวลาระหว่าง
ขั้นตอน 1-5
เป็นไปตาม
ประกาศโรงเรียน)
(ช่วงเวลาระหว่าง
ขั้นตอน 1-5
เป็นไปตาม
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
อุดรธานี เขต 1

หมายเหตุ

ประกาศโรงเรียน)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 120 วัน
146. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
147.

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
ออกเอกสาร
สาเนาทะเบียน กรมการปกครอง 1
2
บ้าน

หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบับ

1)

ใบสาคัญการ
เปลี่ยนชื่อ

กรมการปกครอง

1

2

ฉบับ

สูติบัตร

กรมการปกครอง

1

2

ฉบับ

2)

3)

หมายเหตุ
(-ใช้ในวันสมัคร
(1 ฉบับ) และวัน
มอบตัว (1 ฉบับ)
-รับรองสาเนา
ถูกต้อง
)
(-กรณีมีการ
เปลี่ยนชื่อ-สกุล
-ใช้ในวันสมัคร (1
ฉบับ) และวันมอบ
ตัว (1 ฉบับ)
-รับรองสาเนา
ถูกต้อง
)
(-เฉพาะระดับ
ก่อนประถมและ
ประถมศึกษา
-ใช้ในวันสมัคร (1
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ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
ฉบับ) และวันมอบ
ตัว (1 ฉบับ)
-รับรองสาเนา
ถูกต้อง
)

ที่
1)

2)

3)

4)

5)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
ใบสมัคร
(หลักฐานใช้ใน
วันสมัคร)
หลักฐานแสดง วุฒิการศึกษา
หรือ ใบรับรอง
ผลการเรียน
(หลักฐานใช้ใน
วันสมัคร)
ใบรับรองการ
เป็นนักเรียน
(หลักฐานใช้ใน
วันสมัคร)
รูปถ่ายปัจจุบัน
ขนาด 1 นิ้ว
(หลักฐานใช้ใน
วันสมัคร)
ใบมอบตัว
(หลักฐานการ

จานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

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)
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ที่

6)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
มอบตัว)
หลักฐานแสดง
วุฒิการศึกษา
(หลักฐานการ
มอบตัว)

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
-

1

จานวนเอกสาร
สาเนา
1

หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
(-หลักฐานใช้ใน
วันมอบตัว
-เฉพาะระดับ
มัธยม
-รับรองสาเนา
ถูกต้อง
)

148. ค่าธรรมเนียม
1) มีค่าใช้จ่ายอื่นในการมอบตัวเป็นไปตามประกาศของโรงเรียน
ค่าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 149. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียน
หมายเหตุโรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยาหมู่ 6 บ้านบ้านศรีชมชื่น ตาบลบ้านหินโงม อาเภอสร้างคอม
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41260โทร0-4222-0270
2) ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หมายเหตุ(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ที่อยู่ 7 ถนน โพศรี - ซอย อาเภอ ตาบล
หมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000 โทร 042 244 032)
3) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.
พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
150. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
ตัวอย่าง ใบสมัครเข้าเรียน
-
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2)

ตัวอย่าง ใบรับรองการเป็นนักเรียน
-

151. หมายเหตุ
หลักจากกระบวนการมอบตัวเสร็จแล้ว หากเด็กคนใดไม่มีที่เรียนให้ไปยื่นเรื่องที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาม
ระยะเวลาที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นๆ กาหนด (ตามประกาศของ สพฐ.ฯ)

วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย

อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

22/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้า
หน่วยงาน (Reviewer)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านศรีชมชื่น
บุญชิตวิทยาสพป.อุดรธานี เขต 1
สพฐ.ศธ.
-

