คูมือสำหรับประชาชน: การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง: ศึกษาธิการ
สวนของการสรางกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ: กระทรวงศึกษาธิการ
: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
3. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ การขึ้นทะเบียน
5. กฎหมายที่ใหอำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ
1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
2) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.
2550
3) ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
☐ บริการทั่วไป
6. ระดับผลกระทบ ☒ บริการที่มีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
☐ สวนกลาง
☐ สวนภูมิภาค ☐ ทองถิ่น
☒ สถาบันการศึกษา
7. พื้นที่ใหบริการ
☐ สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง
☒ สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง
☐ ตางประเทศ
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ขอบังคับ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับ
นักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ 120 หนวยเวลา วัน
9. ขอมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยตอเดือน (ใสเปนตัวเลข
จำนวนคำขอที่มากที่สุด (ใสเปนตัวเลข
0
จำนวนคำขอที่นอยที่สุด (ใสเปนตัวเลข
0
สวนของคูมือประชาชน
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (เพื่อใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น
สังกัด สพฐ.

การรับนักเรียนของโรงเรียนใน

11. ชองทางการใหบริการ
1) ติดตอดวยตนเอง ณ สถานที่ใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ระยะเวลาเปดใหบริการ

☐

เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง
☒ วันจันทร
☒ วันอังคาร
☒ วันพุธ
☒ วันศุกร
☒ วันเสาร
☒ วันอาทิตย
☒ ไมเวนวันหยุดราชการ
☒ มีพักเที่ยง
เวลาเปดรับคำขอ
เวลาเปดรับคำขอ
08.30
เวลาปดรับคำขอ
16.30
หมายเหตุ: โรงเรียนกำหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน

☒

วันพฤหัสบดี

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี
1) หลักเกณฑการรับนักเรียนเปนไปตามประกาศ สพฐ. / สพท. / โรงเรียน เรื่องการรับนักเรียนในแตละ
ปการศึกษา
2) ระยะเวลาการใหบริการรวมที่กำหนดในคูมือ เริ่มนับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตอง ครบถวนแลว
http://plan.bopp-obec.info/
13. *ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
หนวย สวนงาน / หนวยงาน หมายเหตุ
ประเภท
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา เวลา
ที่รับผิดชอบ
ที่
ใหบริการ (นาที ชั่วโมง (ในระบบมีชองใหเลือกกระทรวง
ขั้นตอน
การบริการ
1

การตรวจสอบ
เอกสาร

2

การพิจารณา
อนุญาต

3

การพิจารณา
อนุญาต

4

รับสมัครและตรวจสอบ
เอกสารการสมัคร

1

วัน วันทำการ
เดือน ป

และชองใหเลือก กรม/กลุมงาน

วัน

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
สอบ และ/หรือ จับฉลาก

1

วัน

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
ประกาศผล

1

วัน

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
การแจงผลการ
พิจารณา

รายงานตัวนักเรียน

1

วัน

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ที่

ประเภท
ขั้นตอน

หนวย สวนงาน / หนวยงาน
เวลา
ที่รับผิดชอบ

รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ใหบริการ
การบริการ

(นาที ชั่วโมง
วัน วันทำการ
เดือน ป

หมายเหตุ

(ในระบบมีชองใหเลือกกระทรวง
และชองใหเลือก กรม/กลุมงาน

โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
การลงนาม
อนุญาต

มอบตัว/ขึ้นทะเบียนนักเรียน

1

วัน

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนวัดโพธิ์งาม

5

ระยะเวลาดำเนินการรวม 120 หนวยเวลา วัน
14. งานบริการนี้ ผานการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
☐ ผานการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน
หนวยของเวลา วัน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
สวนงาน /
หนวยงานที่ จำนวน จำนวน หนวยนับ
รายการเอกสารยืนยัน
รับผิดชอบ
เอกสาร เอกสาร เอกสาร
ที่
(ฉบับ หรือ
ตัวตน
(ในระบบมีชองใหเลือก ฉบับจริง
สำเนา
ชุด

ชวงเวลา
ระหวาง
ขั้นตอน 1-5
เปนไปตาม
ประกาศ
โรงเรียน

หมายเหตุ

กระทรวง และชองให
เลือก กรม/กลุมงาน

1

สำเนาทะเบียนบาน

กรมการ
ปกครอง

1

2

ฉบับ

2

ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ

กรมการ
ปกครอง

1

2

ฉบับ

3

สูติบัตร

กรมการ
ปกครอง

1

2

ฉบับ

-ใชในวันสมัคร (1 ฉบับ
และวันมอบตัว (1 ฉบับ
-รับรองสำเนาถูกตอง
-กรณีมีการเปลี่ยนชื่อสกุล
-ใชในวันสมัคร (1 ฉบับ
และวันมอบตัว (1 ฉบับ
-รับรองสำเนาถูกตอง
-เฉพาะระดับกอนประถม
และประถมศึกษา
-ใชในวันสมัคร (1 ฉบับ
และวันมอบตัว (1 ฉบับ
-รับรองสำเนาถูกตอง

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หลักฐานการสมัคร
1 ใบสมัคร (หลักฐานใชในวัน
สมัคร
2 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
หรือ ใบรับรองผลการเรียน
(หลักฐานใชในวันสมัคร
3 ใบรับรองการเปนนักเรียน
(หลักฐานใชในวันสมัคร
4 รูปถายปจจุบัน ขนาด 1 นิ้ว
(หลักฐานใชในวันสมัคร
5 ใบมอบตัว (หลักฐานการมอบ
ตัว)
6 หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
(หลักฐานการมอบตัว)

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

จำนวน
เอกสาร จำนวนเอกสาร
ฉบับ
สำเนา
จริง

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

Click here to enter
text.

ชุด

-หลักฐานใชในวัน
สมัคร

1

1

ฉบับ

-เฉพาะระดับมัธยม
-รับรองสำเนา
ถูกตอง

1

1

ฉบับ

-เฉพาะระดับมัธยม
-รับรองสำเนา
ถูกตอง

2

ฉบับ

1

ชุด

-หลักฐานใชในวัน
มอบตัว

ฉบับ

-หลักฐานใชในวัน
มอบตัว
-เฉพาะระดับมัธยม
-รับรองสำเนา
ถูกตอง

1

1

16. คาธรรมเนียม
รายละเอียดคาธรรมเนียม Click here to enter text.
รอยละ
☐ ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคิดคาธรรมเนียมเปนรอยละใหเลือกที่ชองนี้
คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ
Click here to enter text.
หมายเหตุ มีคาใชจายอื่นในการมอบตัวเปนไปตามประกาศของโรงเรียน

17. ชองทางการรองเรียน
1) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่โรงเรียน (โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัด
ชัยนาท
2) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
เลขที่ 9/1 หมูที่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองตาแตม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ
77120
3) เว็บไซท www…….
4) สายดวนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
Click here to enter text.
หมายเหตุ
18. *ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี
ชื่อเอกสาร
☐ ใชลิงคไฟลเอกสาร (หากตองการระบุเปนลิงคใหคลิกเลือกชองนี้
อัพโหลดไฟลเอกสาร
(ในระบบมีใหคลิก เพื่ออัพโหลดไฟลเอกสารตัวอยาง
หมายเหตุ Click here to enter text.
19. หมายเหตุ
หลักจากกระบวนการมอบตัวเสร็จแลว หากเด็กคนใดไมมีที่เรียนใหไปยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตามระยะเวลาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นๆ กำหนด (ตามประกาศของ สพฐ.ฯ

คูมือสำหรับประชาชน: การขอยายเขาเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง: ศึกษาธิการ
สวนของการสรางกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ: กระทรวงศึกษาธิการ
: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
3. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ
1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
2) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา
พ.ศ. 2550
3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546
6. ระดับผลกระทบ
7. พื้นที่ใหบริการ

☒ บริการที่มีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
☐ สวนกลาง ☐ สวนภูมิภาค ☐ ทองถิ่น

☐ สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง

☐ บริการทั่วไป

☒ สถาบันการศึกษา

☐ สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง ☐ ตางประเทศ
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ขอบังคับ
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ
หนวยเวลา
9. ขอมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยตอเดือน (ใสเปนตัวเลข
จำนวนคำขอที่มากที่สุด (ใสเปนตัวเลข
จำนวนคำขอที่นอยที่สุด (ใสเปนตัวเลข

0
0
0

สวนของคูมือประชาชน
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (เพื่อใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น การขอยายเขาเรียนของโรงเรียนใน
สังกัด สพฐ.

11. *ชองทางการใหบริการ
2) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ โรงเรียนวัดโพธิ์งาม ตำบลดอนกำ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ระยะเวลาเปดใหบริการ ☐ เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง
☒ วันจันทร
☒ วันศุกร

☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ
☐ วันเสาร

☐ ไมเวนวันหยุดราชการ

☐ วันอาทิตย

☒ วันพฤหัสบดี

☐ มีพักเที่ยง
เวลาเปดรับคำขอ
เวลาเปดรับคำขอ
08.30
เวลาปดรับคำขอ
16.30
หมายเหตุ: ยกเวนวันหยุดราชการ / โรงเรียนกำหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต (ถามี
1. ใหผูปกครองแจงความจำนงการยายเขาเรียน
2. โรงเรียนพิจารณาการรับยายเบื้องตนกอนรับคำขอจากเหตุผล ความตองการและความจำเปนของ
นักเรียนและผูปกครองที่สอดคลองกับ
2.1 วัตถุประสงคของโรงเรียน
2.2 จำนวนนักเรียนตอหองเรียน
2.3 แผนการเรียน
ฯลฯ
3. ใหผูปกครองยื่นเอกสารการสงตัวจากโรงเรียนเดิม (แบบ พฐ 19/1 หรือ แบบ บค. 20) เมื่อไดรับยาย
จากโรงเรียน
4. ระยะเวลาการใหบริการรวมที่กำหนดในคูมือ เริ่มนับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตอง ครบถวนแลว

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของ
ระยะเวลา
ขั้นตอนการ
ใหบริการ
บริการ

หนวย
เวลา
(นาที ชั่วโมง
วัน วันทำ
การ เดือน
ป

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

ตรวจสอบความถูก
ตอง ครบถวนของ
คำขอและเอกสาร
ประกอบคำขอ

1

ชั่วโมง

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม

2 การพิจารณา ตรวจสอบ
อนุญาต
คุณสมบัติตาม
เอกสารของผูเรียน

1

วัน

3 การลงนาม
อนุญาต

จัดทำหนังสือและ
เสนอผูอำนวยการ
โรงเรียนพิจารณา

1

ชั่วโมง

4 การแจงผล ดำเนินการมอบตัว
การพิจารณา

1

วัน

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม

1 การ
ตรวจสอบ
เอกสาร

ระยะเวลาดำเนินการรวม 3 หนวยเวลา วัน
14. งานบริการนี้ ผานการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
☐ ผานการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
(หากผานการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแลวใหเลือกที่ชองนี้ดวย

หมายเหตุ

ขั้นตอนนี้ไมนับ
เวลาตอเนื่อง
จากขั้นตอนที่
1-3

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
ที่

รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน

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

จำนวน
เอกสาร
ฉบับ
จริง

จำนวน
เอกสาร
สำเนา

หนวยนับ
เอกสาร
(ฉบับ หรือ
ชุด

บัตรประจำตัวประชาชน กรมการปกครอง

1

ฉบับ

บัตรประจำตัวประชาชน กรมการปกครอง

2

ฉบับ

3

สำเนาทะเบียนบาน

กรมการปกครอง

1

ฉบับ

4

สำเนาทะเบียนบาน

กรมการปกครอง

2

ฉบับ

1

2

หมายเหตุ
1) ของ
นักเรียน (ยื่น
วันมอบตัว
2) รับรอง
สำเนาถูกตอง
1) ของ
ผูปกครอง
2) รับรอง
สำเนาถูกตอง
1) ของ
นักเรียน (ยื่น
วันมอบตัว
2) รับรอง
สำเนาถูกตอง
1) ของ
ผูปกครอง
2) รับรอง
สำเนาถูกตอง

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
1
2

3

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม
แบบคำรองขอยายเขา
เรียน
เอกสารหลักฐาน
แสดงผลการเรียน (ปพ.
1)
ใบรับรองเวลาเรียน
และคะแนนเก็บ หาก
ยายระหวางภาคเรียน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

จำนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จำนวน
เอกสาร
สำเนา

หนวยนับเอกสาร

1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมายเหตุ

ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

4

สมุดรายงานประจำตัว
นักเรียน
5 แบบบันทึกสุขภาพ
6 คำอธิบายรายวิชา
เพิ่มเติม
7 ระเบียนสะสม
8 เอกสารสงตัวจาก
โรงเรียนเดิม (แบบ พฐ.
19/1 หรือ แบบ บค.
20)
9 รูปถายปจจุบัน ขนาด
1 นิ้ว
10 ใบมอบตัว

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

จำนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จำนวน
เอกสาร
สำเนา

หนวยนับเอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

ถามี

1
1

ฉบับ
ฉบับ

1
1

ฉบับ
ฉบับ

ถามี
กรณีมีการเทียบ
โอน
ถามี
หากโรงเรียนรับ
ยาย

2

ฉบับ

1

ชุด

-หลักฐานใชในวัน
มอบตัว
-หลักฐานใชในวัน
มอบตัว

16. คาธรรมเนียม
รายละเอียดคาธรรมเนียม

รอยละ
☐ ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคิดคาธรรมเนียมเปนรอยละใหเลือกที่ชองนี้
คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ
หมายเหตุ
มีคาใชจายอื่นในการมอบตัวเปนไปตามประกาศของโรงเรียน

17. *ชองทางการรองเรียน
1) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่โรงเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
2) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
เลขที่ 9/1 หมูที่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองตาแตม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ
77120
4) สายดวนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุ

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี
ชื่อเอกสาร แบบคำรองขอยาย

อัพโหลดไฟลเอกสาร
☐ ใชลิงคไฟลเอกสาร (หากตองการระบุเปนลิงคใหคลิกเลือกชองนี้
(ในระบบมีใหคลิก เพื่ออัพโหลดไฟลเอกสารตัวอยาง

หมายเหตุ

19. หมายเหตุ

คูมือสำหรับประชาชน: การขอยายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง: ศึกษาธิการ
สวนของการสรางกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอยายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ: กระทรวงศึกษาธิการ
: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
3. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ
1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
2) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.
2550
3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การสงเด็กเขาเรียนในโรงเรียน พ.ศ. 2546
☐ บริการที่มีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
☒ บริการทั่วไป
6. ระดับผลกระทบ
7. พื้นที่ใหบริการ
☐ สวนกลาง
☐ สวนภูมิภาค ☐ ทองถิ่น
☒ สถาบันการศึกษา
☐ สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง
☐ สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง
☒ ตางประเทศ
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ขอบังคับ
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ
หนวยเวลา
9. ขอมูลสถิติ <<< โรงเรียนเปนคนกรอก
จำนวนเฉลี่ยตอเดือน (ใสเปนตัวเลข
จำนวนคำขอที่มากที่สุด (ใสเปนตัวเลข
จำนวนคำขอที่นอยที่สุด (ใสเปนตัวเลข

0
0
0

สวนของคูมือประชาชน
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (เพื่อใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น
โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
11. *ชองทางการใหบริการ
3) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
ระยะเวลาเปดใหบริการ ☐ เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง

การยายออกนักเรียนของ

☒

เวลาเปดรับคำขอ

วันจันทร ☒ วันอังคาร
☒ วันศุกร
☐ วันเสาร
☐ วันอาทิตย
☐ ไมเวนวันหยุดราชการ
☐ มีพักเที่ยง
เวลาเปดรับคำขอ
08.30
เวลาปดรับคำขอ
16.30

☒

วันพุธ

☒

วันพฤหัสบดี

(ในระบบจะใหเลือกเปนตัวเลขเวลาเปด (กี่โมง ถึง เวลาปด (กี่โมง

หมายเหตุ: ยกเวนวันหยุดราชการ/โรงเรียนกำหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคำขอและในการพิจารณาอนุญาต (ถามี
1. ใหผูปกครองยื่นคำรองขอยายออกตอโรงเรียน
2. โรงเรียนแจงผลการพิจารณา และจัดทำหนังสือสงตัวนักเรียน (แบบ พฐ.19/1 หรือแบบ บค. 20)
3. ระยะเวลาการใหบริการรวมที่กำหนดในคูมือ เริ่มนับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตอง ครบถวนแลว
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการ
บริการ

1 การตรวจสอบ ตรวจสอบความถูก
เอกสาร
ตอง ครบถวนของ
คำขอและเอกสาร
ประกอบคำขอ
2 การตรวจสอบ จัดทำเอกสาร
เอกสาร

หลักฐานประกอบการ
ยายออก
1. หลักฐานแสดงผล
การเรียน (ปพ.1
2. ใบรับรองเวลา
เรียน และคะแนนเก็บ
3.สมุดรายงาน
ประจำตัวนักเรียน
(ถามี

ระยะเวลา
ใหบริการ

หนวย
เวลา
(นาที ชั่วโมง
วัน วันทำ
การ เดือน
ป

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
(ในระบบมีชองใหเลือก
กระทรวง และชองใหเลือก
กรม/กลุมงาน

1

ชั่วโมง

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม

2

วัน

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม

หมายเหตุ

ที่

ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการ
บริการ

หนวย
เวลา

ระยะเวลา
ใหบริการ

(นาที ชั่วโมง
วัน วันทำ
การ เดือน
ป

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(ในระบบมีชองใหเลือก
กระทรวง และชองใหเลือก
กรม/กลุมงาน

4.แบบบันทึกสุขภาพ
(ถามี

3

การลงนาม
อนุญาต

จัดทำหนังสือ
เอกสารเสนอ
ผูอำนวยการ
โรงเรียนลงนาม

1

ชั่วโมง

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม

ระยะเวลาดำเนินการรวม 4 หนวยเวลา วัน
14. งานบริการนี้ ผานการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
☐ ผานการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หนวยของเวลา
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
สวนงาน /
จำนวน
หนวยนับ
หนวยงานที่
จำนวน
รายการเอกสารยืนยัน
เอกสาร
เอกสาร
รับผิดชอบ
ที่
เอกสาร
ตัวตน
ฉบับ สำเนา (ฉบับ หรือ
(ในระบบมีชองใหเลือก
ชุด
จริง
กระทรวง และชองใหเลือก

หมายเหตุ

กรม/กลุมงาน

1

บัตรประจำตัวประชาชน กรมการปกครอง

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

1

ฉบับ

1) แสดงหลักฐานการ
เปนผูปกครองของ
นักเรียนที่มาทำเรื่องยาย
2) รับรองสำเนาถูกตอง

ที่
1

2

3

4
5
6

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม
แบบคำรองขอยาย
ออกตอโรงเรียน
(พฐ.19
เอกสารยืนยันการรับ
ยายจากโรงเรียน
ปลายทาง
เอกสาร หลักฐาน
แสดงผลการเรียน
(ปพ.1)
ใบรับรองเวลาเรียน
และคะแนนเก็บ หาก
ยายระหวางภาคเรียน
สมุดรายงาน
ประจำตัวนักเรียน
แบบบันทึกสุขภาพ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

จำนวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จำนวน
เอกสาร
สำเนา

หนวยนับเอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

1

ฉบับ

ถามี

1

ฉบับ

ถามี

1

ฉบับ

ถามี

16. คาธรรมเนียม
รายละเอียดคาธรรมเนียม Click here to enter text.
☐ ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคิดคาธรรมเนียมเปนรอยละใหเลือกที่ชองนี้
รอยละ
คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ
หมายเหตุ
17. ชองทางการรองเรียน
1) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่โรงเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
2) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
เลขที่ 9/1 หมูที่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองตาแตม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ
77120
3) สายดวนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุ

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี
ชื่อเอกสาร แบบคำรองขอยาย
อัพโหลดไฟลเอกสาร
☐ ใชลิงคไฟลเอกสาร (หากตองการระบุเปนลิงคใหคลิกเลือกชองนี้
(ในระบบมีใหคลิก เพื่ออัพโหลดไฟลเอกสารตัวอยาง
หมายเหตุ
19. หมายเหตุ

คูมือสำหรับประชาชน: การขอผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนหรือหลังตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับ(ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
หนวยงานที่รับผิดชอบ:สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง:ศึกษาธิการ
สวนของการสรางกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนหรือหลังตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับ (ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1)ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ: กระทรวงศึกษาธิการ
: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
3. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ
1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนหรือหลัง
การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546
☐ บริการทั่วไป
6. ระดับผลกระทบ ☒ บริการที่มีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
☐ สวนกลาง
☐ สวนภูมิภาค ☐ ทองถิ่น
☒ สถาบันการศึกษา
7. พื้นที่ใหบริการ
☐ สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง
☐ สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง
☐ ตางประเทศ
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ขอบังคับ
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ
หนวยเวลาวัน
9. ขอมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยตอเดือน (ใสเปนตัวเลข
0
จำนวนคำขอที่มากที่สุด (ใสเปนตัวเลข 0
จำนวนคำขอที่นอยที่สุด (ใสเปนตัวเลข 0
สวนของคูมือประชาชน
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (เพื่อใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น
การขอผอนผันใหเด็กเขาเรียน
กอนหรือหลังตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นประถมศึกษาปที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

11. *ชองทางการใหบริการ
4) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
ระยะเวลาเปดใหบริการ ☐ เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง
☒ วันจันทร
☒ วันอังคาร
☒ วันพุธ
☒ วันศุกร
☐ วันเสาร
☐ วันอาทิตย
☐ ไมเวนวันหยุดราชการ
☐ มีพักเที่ยง
เวลาเปดรับคำขอ
เวลาเปดรับคำขอ
08.30
เวลาปดรับคำขอ
16.30

☒

วันพฤหัสบดี

(ในระบบจะใหเลือกเปนตัวเลขเวลาเปด (กี่โมง ถึง เวลาปด (กี่โมง

หมายเหตุ: โรงเรียนกำหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี
หลักเกณฑและวิธีผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนหรือหลังการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546
1. ลักษณะที่สามารถขอผอนผัน
1.1 การขอผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนอายุตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับ ตองมีเหตุหนึ่งเหตุใด
ดังนี้
1.1.1 เด็กเรียนจบการศึกษาระดับปฐมวัย
1.1.2 ในกรณีที่เด็กไมจบการศึกษาระดับปฐมวัยหรือเทียบเทา แตผูปกครองรองขอและผาน
การประเมินความพรอมทางดานสติปญญา รางกาย จิตใจ อารมณ และสังคมตามประกาศของคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษา
1.2 การขอผอนผันใหเด็กเขาเรียนหลังอายุตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับ ตองมีเหตุหนึ่งเหตุใด
ดังนี้
1.2.1 เด็กเจ็บปวยดวยโรคติดตอรายแรงที่เปนอุปสรรคตอการเรียนรูของเด็กหรืออาจเปน
อันตรายแกนักเรียนอื่นตามความเห็นของแพทยผูซึ่งไดรับใบอนุญาตใหประกอบโรคศิลป
1.2.2 เด็กเจ็บปวยและอยูในระหวางพักรักษาตัวไมสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาภายในสี่
สิบหาวัน นับแตวันเปดภาคเรียนแรกของ ปการศึกษาตามความเห็นของแพทยผูซึ่งไดรับใบอนุญาตให
ประกอบโรคศิลป
1.2.3 เด็กที่มีความจำเปนอื่นที่ไมสามารถเขาเรียนตามปกติไดดวยเหตุสุดวิสัยแลวแตกรณี

2. ระยะเวลาการผอนผัน
2.1 กรณีเด็กเจ็บปวยดวยโรครายแรง หรือเจ็บปวยและอยูในระหวางพักรักษาตัวตามขอ 1.2.1
และ 1.2.2 ผอนผันไปจนกวาเด็กจะสามารถเขาเรียนตามปกติได
2.2 กรณีเด็กมีความจำเปนอื่น ตามขอ 1.2.3 ผอนผันไดครั้งละหนึ่งปการศึกษาถามีความ
จำเปนตองผอนผันเกินกวาหนึ่งครั้ง ใหสถานศึกษาพิจารณาจัดการศึกษาเปนพิเศษให
3. ระยะเวลาการใหบริการรวมที่กำหนดในคูมือ เริ่มนับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตอง ครบถวนแลว
13. *ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภท
ขั้นตอน

หนวย
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา เวลา
ใหบริการ (นาที ชั่วโมง
การบริการ

วัน วันทำการ
เดือน ป

1

การตรวจสอบ รับคำรอง/ตรวจสอบ
เอกสาร
เอกสาร

30

นาที

2

การพิจารณา
อนุญาต

คณะกรรมการพิจารณา

2

วัน

จัดทำหนังสือและเสนอ
3
ผูอำนวยการโรงเรียน
พิจารณาลงนาม
ระยะเวลาดำเนินการรวม 4 หนวยเวลา วัน

1

ชั่วโมง

การลงนาม
อนุญาต

สวนงาน / หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
(ในระบบมีชองใหเลือกกระทรวง
และชองใหเลือก กรม/กลุมงาน

สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม

14. งานบริการนี้ผานการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
☐ผานการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
(หากผานการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแลวใหเลือกทีช่ องนี้ดวย

ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หนวยของเวลาวัน

หมายเหตุ

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
(ในระบบมีชองใหเลือก
กระทรวง และชองใหเลือก
กรม/กลุมงาน

จำนวน จำนวน
เอกสาร เอกสาร
ฉบับจริง สำเนา

หนวย
นับ
เอกสาร

(ฉบับ หรือ
ชุด

1

สำเนาทะเบียนบาน กรมการปกครอง

1

2

ฉบับ

2

สูติบัตร

1

2

ฉบับ

กรมการปกครอง

หมายเหตุ

-หลักฐานใชในวันยื่น
-รับรองสำเนา
ถูกตอง
-หลักฐานใชในวันยื่น
-รับรองสำเนา
ถูกตอง

15.2)เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

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

จำนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จำนวน
เอกสาร
สำเนา

หนวย
นับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ใบยื่นคำขอ
(แบบ บค.16 (ถามี

1

ชุด

-หลักฐานใชในวัน
ยื่น
-รับรองสำเนา
ถูกตอง

2

ใบรับรองแพทย (ถามี

1

ฉบับ

-หลักฐานใชในวันยื่น

3

หลักฐานการจบชั้น
อนุบาล (ถามี

1

ฉบับ

-หลักฐานใชในวันยื่น

2

16. คาธรรมเนียม
รายละเอียดคาธรรมเนียม
รอยละ
☐ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคิดคาธรรมเนียมเปนรอยละใหเลือกที่ชองนี้
คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ
หมายเหตุ

-รับรองสำเนา
ถูกตอง

17. *ชองทางการรองเรียน
1) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่โรงเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
2) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
เลขที่ 9/1 หมูที่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองตาแตม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ
77120
3) สายดวนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุ
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี
ชื่อเอกสาร
☐ใชลิงคไฟลเอกสาร (หากตองการระบุเปนลิงคใหคลิกเลือกชองนี้
อัพโหลดไฟลเอกสาร
(ในระบบมีใหคลิก เพื่ออัพโหลดไฟลเอกสารตัวอยาง
หมายเหตุ Click here to enter text.
19. หมายเหตุ

คูมือสำหรับประชาชน: การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง: ศึกษาธิการ
สวนของการสรางกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ: กระทรวงศึกษาธิการ
: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
3. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ
1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
2) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.
2550
3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546
☐ บริการทั่วไป
6. ระดับผลกระทบ ☐ บริการที่มีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
☐ สวนกลาง
☐ สวนภูมิภาค ☐ ทองถิ่น
☒ สถาบันการศึกษา
7. พื้นที่ใหบริการ
☐ สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง
☐ สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง
☐ ตางประเทศ
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ขอบังคับ
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ หนวยเวลา
9. ขอมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยตอเดือน (ใสเปนตัวเลข
0
จำนวนคำขอที่มากที่สุด (ใสเปนตัวเลข
0
จำนวนคำขอที่นอยที่สุด (ใสเปนตัวเลข
0
สวนของคูมือประชาชน
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (เพื่อใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น
11. ชองทางการใหบริการ
5) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
สถานที่ใหบริการ

การขอลาออก

ระยะเวลาเปดใหบริการ

เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง
☒ วันจันทร
☒ วันอังคาร
☒ วันพุธ
☒ วันพฤหัสบดี
วันศุกร
☐ วันเสาร
☐ วันอาทิตย
☐ ไมเวนวันหยุดราชการ
☐ มีพักเที่ยง
เวลาเปดรับคำขอ
เวลาเปดรับคำขอ
08.30
เวลาปดรับคำขอ
16.30
หมายเหตุ: ยกเวนวันหยุดราชการ/โรงเรียนกำหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน
☐

☒

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคำขอและพิจารณาอนุญาต (ถามี
การขอลาออกของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังนี้
1. นักเรียนที่ลาออกตองจบการศึกษาภาคบังคับหรืออายุยางเขาปที่ 16
2. กรณียังไมจบการศึกษาภาคบังคับ และมีอายุต่ำกวา 16 ป ตองเปนการลาออกเพื่อเปลี่ยนรูปแบบ
การศึกษาเทานั้น
3. ระยะเวลาการใหบริการรวมที่กำหนดในคูมือ เริ่มนับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตอง ครบถวนแลว
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของ ระยะเวลา
ขั้นตอนการบริการ ใหบริการ

1 การตรวจสอบ ตรวจสอบความถูก
เอกสาร
ตอง ครบถวนของ
คำรองและเอกสาร
ประกอบคำรอง
2 การตรวจสอบ ตรวจสอบ
เอกสาร
คุณสมบัติของ
นักเรียนและจัดทำ
เอกสารหลักฐาน
ประกอบการ
ลาออก 1.
หลักฐานแสดงผล

หนวย
เวลา
(นาที ชั่วโมง
วัน วันทำ
การ เดือน
ป

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
(ในระบบมีชองใหเลือก
กระทรวง และชองใหเลือก
กรม/กลุมงาน

1

ชั่วโมง

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม

2

วัน

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม

หมายเหตุ

ที่

ประเภท
ขั้นตอน

3 การพิจารณา
อนุญาต

รายละเอียดของ ระยะเวลา
ขั้นตอนการบริการ ใหบริการ
การเรียน (ปพ.1
2. ใบรับรองเวลา
เรียน และคะแนน
เก็บ 3.สมุด
รายงานประจำ ตัว
นักเรียน (ถามี
4.แบบบันทึก
สุขภาพ (ถามี
จัดทำหนังสือเสนอ
ผูอำนวยการ
โรงเรียนพิจารณา
ลงนาม

1

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หนวย
เวลา
(นาที ชั่วโมง
วัน วันทำ
การ เดือน
ป

หมายเหตุ

(ในระบบมีชองใหเลือก
กระทรวง และชองใหเลือก
กรม/กลุมงาน

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม

ชั่วโมง

ระยะเวลาดำเนินการรวม 4 หนวยเวลา วัน
14. งานบริการนี้ ผานการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
☐ ผานการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
(หากผานการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแลวใหเลือกทีช่ องนี้ดวย

ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน

หนวยของเวลา วัน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
สวนงาน /
จำนวน
หนวยงานที่
รายการเอกสารยืนยัน
เอกสาร
รับผิดชอบ
ที่
ตัวตน
ฉบับ
(ในระบบมีชองใหเลือก
จริง
กระทรวง และชองใหเลือก

จำนวน
เอกสาร
สำเนา

หนวยนับ
เอกสาร

(ฉบับ หรือ ชุด

หมายเหตุ

กรม/กลุมงาน

1

บัตรประจำตัวประชาชน กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย

1

ฉบับ

รับรองสำเนา
ถูกตอง

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

1 ใบคำรองขอลาออก
2 รูปถาย 1 นิ้ว

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
(ในระบบมีชองให
เลือกกระทรวง
และชองใหเลือก
กรม/กลุมงาน

จำนวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1
2

จำนวน
เอกสาร
สำเนา

หนวยนับเอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ
ฉบับ

16. คาธรรมเนียม
รายละเอียดคาธรรมเนียม
☐ ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคิดคาธรรมเนียมเปนรอยละใหเลือกที่ชองนี้
รอยละ
คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ
หมายเหตุ
17. *ชองทางการรองเรียน
1) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่โรงเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
2) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
เลขที่ 9/1 หมูที่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองตาแตม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ
77120
3) สายดวนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุ
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี
ชื่อเอกสาร คำรองขอลาออกจากการเปนนักเรียน
☐ ใชลิงคไฟลเอกสาร (หากตองการระบุเปนลิงคใหคลิกเลือกชองนี้
อัพโหลดไฟลเอกสาร
(ในระบบมีใหคลิก เพื่ออัพโหลดไฟลเอกสารตัวอยาง
หมายเหตุ
19. หมายเหตุ

คูมือสำหรับประชาชน: การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง: ศึกษาธิการ
สวนของการสรางกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ: กระทรวงศึกษาธิการ
: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
3. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ การอนุมัติ
5. กฎหมายที่ใหอำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ
1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา
พ.ศ. 2550
2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
การศึกษาระดับต่ำกวาปริญญา
☐ บริการทั่วไป
6. ระดับผลกระทบ ☒ บริการที่มีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ
☐ สวนกลาง
☐ สวนภูมิภาค ☐ ทองถิ่น
☒ สถาบันการศึกษา
☐ สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง
☐ สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง
☐ ตางประเทศ
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ขอบังคับ
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ 0 หนวยเวลา วัน
9. ขอมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยตอเดือน (ใสเปนตัวเลข
จำนวนคำขอที่มากที่สุด (ใสเปนตัวเลข
จำนวนคำขอที่นอยที่สุด (ใสเปนตัวเลข

0
0
0

สวนของคูมือประชาชน
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (เพื่อใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น การขอเทียบโอนผลการเรียน
ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
11. *ชองทางการใหบริการ
6) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
ระยะเวลาเปดใหบริการ ☐ เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง

วันจันทร ☒ วันอังคาร
☒ วันศุกร
☐ วันเสาร
☐ วันอาทิตย
☐ ไมเวนวันหยุดราชการ
☐ มีพักเที่ยง
เวลาเปดรับคำขอ
08.30
เวลาปดรับคำขอ
16.30
☒

เวลาเปดรับคำขอ

☒

วันพุธ

☒

วันพฤหัสบดี

(ในระบบจะใหเลือกเปนตัวเลขเวลาเปด (กี่โมง ถึง เวลาปด (กี่โมง

หมายเหตุ: โรงเรียนกำหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข
หลักการเทียบโอนผลการเรียน
1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน
2. พิจารณาจากเอกสาร หลักฐานการศึกษาหรือหลักฐานอื่นหรือประเมินจากความรู ความสามารถ ทักษะ
หรือประสบการณของผูเรียนดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ไมซับซอน ทั้งนี้ใหคํานึงถึงประโยชนของผู
เทียบโอนผลการเรียน
เปนสําคัญ
3. พิจารณาเทียบโอนผลการเรียนเพื่อการศึกษาตอ โดยพิจารณารูปแบบการศึกษาและหลักสูตรที่อยูใน
ระดับเดียวกัน
แนวทางการเทียบโอนผลการเรียน
1. การเทียบโอนผลการเรียนใหพิจารณาจากรูปแบบการจัดการศึกษาลักษณะการจัดหลักสูตร และสาระ
การเรียนรู
ซึ่งมีความแตกตางหลากหลาย โดยเทียบเคียงกับหลักเกณฑและวิธีการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่รับเทียบ
โอน
2. ชวงเวลาในการเทียบโอนผลการเรียน ดําเนินการได 2 กรณีดังนี้
กรณีที่ 1 การเทียบโอนผลการเรียนที่เกิดขึ้นจากสภาพการณตางๆ ไดแก การยายสถานศึกษา การ
เปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การยายหลักสูตร
ใหดําเนินการในชวงกอนเปดภาคเรียนแรกหรือตนภาคเรียนแรกที่สถานศึกษารับผูขอเทียบ
โอนเปนนักเรียน/นักศึกษา เพื่อการวางแผนการเรียน ทั้งนี้สถานศึกษาควรดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนให
แลวเสร็จภายใน 1 ภาคเรียน ถามีเหตุจําเปนผูขอเทียบโอนไมสามารถขอเทียบโอนไดภายในชวงเวลาที่
กําหนด ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษา

กรณีที่ 2 การเทียบโอนความรูทักษะ หรือประสบการณจากแหลงเรียนรูอื่นๆ เชน สถาน

ประกอบการ สถานประกอบอาชีพอิสระ สถาบันทางศาสนาสถาบันฝกอบรมวิชาชีพ บานเรียน (Home
School ฯลฯ
ใหดําเนินการตนภาคเรียนหรือกอนภาคเรียน โดยสถานศึกษาที่รับเทียบโอนกําหนดรายวิชา/
หมวดวิชา จํานวนหนวยกิต/หนวยการเรียน ที่จะรับเทียบโอนตามความเหมาะสม รวมทั้งกรณีของผูกําลังเรียน
และประสงคจะไปศึกษาจากแหลงเรียนรูอื่นๆ ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาสถานศึกษากอน
3. การกำหนดอายุของผลการเรียนที่ขอเทียบโอน ใหอยูในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่รับเทียบโอน โดย
พิจารณาบน
พื้นฐานของธรรมชาติวิชา ความทันสมัย ทันตอเหตุการณและสอดคลองกับการเปลีย่ นแปลงในโลกปจจุบัน
4. การพิจารณาใหผลการเรียนในรายวิชา/หมวดวิชาที่ไดจากการเทียบโอนผลการเรียนใหผลการเรียน
ตามหลักฐานเดิมที่ปรากฏหรือใหผลการเรียนใหมที่ไดจากการประเมินดวยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย
5. นักเรียนที่ไดรับการเทียบโอนผลการเรียนตองศึกษาตอเนื่องในสถานศึกษาที่รับเทียบโอน อยางนอย 1
ภาคเรียน
6. การจบหลักสูตรของผูขอเทียบโอน การใหหนวยกิต/หนวยการเรียนใหเปนไปตามเกณฑการจบ
หลักสูตรของสถานศึกษาที่รับเทียบโอนกําหนด
7. การเทียบโอนผลการเรียนสําหรับนักเรียนที่เขารวมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชน/วัฒนธรรมในตาง
ประเทศเปนเวลา 1 ปการศึกษา ใหถือปฏิบัติตามแนวทางการเทียบชั้นการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการไดมี
ประกาศกําหนดไวแลว
8. การเทียบโอนผลการเรียนเขาสูหลักสูตรเดิมของกระทรวงศึกษาธิการ ใหถือปฏิบัติตามแนวทางการ
เทียบโอนผลการเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการไดมรี ะเบียบ/คําสั่งกําหนดไวแลว
9. สถานศึกษาเปนผูจัดทําเอกสาร/หลักฐานการศึกษาที่เกี่ยวของกับการเทียบโอนผลการเรียนโดยบันทึก
ผลการเทียบโอนไวเปนหลักฐาน และออกใบแจงผลการเทียบโอนใหแกผยู ื่นความจํานงและจัดเก็บเอกสาร/
หลักฐานที่เกี่ยวของกับ
การเทียบโอน พรอมทั้งจัดทําทะเบียนผูขอเทียบโอนผลการเรียนไวเพื่อการอางอิง สถานศึกษาสามารถบันทึกข
อมูล
การเทียบโอนไวในชองหมายเหตุโดยไมตองกรอกผลการเรียนเดิมในระเบียนแสดงผลการเรียนและแนบ
เอกสารแสดงผล
การเรียนจากแหลงเรียนรูเดิมที่นํามาขอเทียบโอนไวดวยกัน
10. ผูที่ประสงคจะขอเทียบโอนผลการเรียนจะตองสมัครเขาเปนนักเรียนของสถานศึกษาที่รับเทียบโอนผล
การเรียน
ทั้งนี้ ระยะเวลาใหบริการเริ่มนับเมื่อเอกสารถูกตอง ครบถวน

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

3

(นาที ชั่วโมง
วัน วันทำ
การ เดือน
ป

ตรวจสอบความถูก
ตอง ครบถวนของคำ
รองและเอกสาร
ประกอบคำรอง
การพิจารณา คณะกรรมการ
พิจารณาการขอเทียบ
อนุญาต
โอนผลการเรียน

1

ชั่วโมง

5

วัน

การแจงผล จัดทำหนังสือแจงผล
การพิจารณา การขอเทียบโอนผล

1

ชั่วโมง

การ
1 ตรวจสอบ
เอกสาร
2

หนวย
เวลา

การเรียนและเสนอ
ผูอำนวยการโรงเรียน
ลงนาม

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
(ในระบบมีชองใหเลือก
กระทรวง และชองใหเลือก
กรม/กลุมงาน

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม

ระยะเวลาดำเนินการรวม 7 หนวยเวลา วัน
14. งานบริการนี้ ผานการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
☐ ผานการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
(หากผานการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแลวใหเลือกทีช่ องนี้ดวย

ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หนวยของเวลา

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
-ไมมี-

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
สวนงาน /
จำนวน
รายการเอกสารยื
น
่
หน
ว
ยงานที
่
ที่
เอกสาร
เพิ่มเติม
รับผิดชอบ ฉบับจริง
1 ระเบียนแสดงผลการ
1
เรียน (ปพ.1)

จำนวน
เอกสาร
สำเนา
1

หนวยนับ
เอกสาร
ชุด

2 ประมวลรายวิชา
(Course Syllabus)

1

1

ชุด

3 คำอธิบายรายวิชา

1

1

ชุด

4 เอกสาร/หลักฐานที่
แสดงถึงทักษะ/
ประสบการณหรือ
ความเชี่ยวชาญใน
วิชานั้นๆ

1

1

ชุด

หมายเหตุ
-ใชกรณีเทียบโอน
ความรู
-รับรองสำเนาถูกตอง
-ใชกรณีเทียบโอน
ความรู
-รับรองสำเนาถูกตอง
-ใชกรณีเทียบโอน
ความรู
-รับรองสำเนาถูกตอง
-ใชกรณีเทียบโอน
ทักษะ/ประสบการณ
-รับรองสำเนาถูกตอง

16. คาธรรมเนียม
รายละเอียดคาธรรมเนียม
☐ ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคิดคาธรรมเนียมเปนรอยละใหเลือกที่ชองนี้
รอยละ
คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ
หมายเหตุ

17. ชองทางการรองเรียน
1) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่โรงเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
2) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
เลขที่ 9/1 หมูที่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองตาแตม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ
77120
3) สายดวนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุ
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี
ชื่อเอกสาร
☐ ใชลิงคไฟลเอกสาร (หากตองการระบุเปนลิงคใหคลิกเลือกชองนี้
อัพโหลดไฟลเอกสาร
(ในระบบมีใหคลิก เพื่ออัพโหลดไฟลเอกสารตัวอยาง
หมายเหตุ
19. หมายเหตุ

คูมือสำหรับประชาชน: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง: ศึกษาธิการ
สวนของการสรางกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ: กระทรวงศึกษาธิการ
: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์งามประเภทของ
งานบริการ กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว
3. หมวดหมูของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
4. กฎหมายที่ใหอำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ
1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.
2550
2) แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
3) คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ. 616/2552 เรื่อง การจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
4) คำสั่งกระทรวงศึกษาที่ สพฐ. 617/2552 เรื่อง การจัดทำประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ. 2 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
5) คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 618/2552 เรื่อง การจัดทำแบบรายงานผูสำเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552
6) คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ. 293/2551 เรื่อง ใหใชหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 51
7) ระเบียบกระทรวงศึกษาวาดวยใบสุทธิของสถานศึกษาและหนังสือรับรองความรูของสถานศึกษา
พ.ศ. 2547 ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2547
8) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม (ขอ 61)
5. ระดับผลกระทบ ☐ บริการที่มีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
6. พื้นทีใ่ หบริการ ☐ สวนกลาง ☐ สวนภูมิภาค ☐ ทองถิ่น
☐ สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง
☐ สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง

บริการทั่วไป
☒ สถาบันการศึกษา
☒

☐

ตางประเทศ

7. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ขอบังคับ
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ หนวยเวลา
8. ขอมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยตอเดือน (ใสเปนตัวเลข
จำนวนคำขอที่มากที่สุด (ใสเปนตัวเลข
จำนวนคำขอที่นอยที่สุด (ใสเปนตัวเลข

0
0
0

สวนของคูมือประชาชน
9. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (เพื่อใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น การขอใบแทนเอกสารทางการ
ศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
10. *ชองทางการใหบริการ
7) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
สถานที่ใหบริการ
ระยะเวลาเปดใหบริการ ☐ เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง
☒ วันจันทร
☒ วันอังคาร
☒ วันพุธ
☒ วันพฤหัสบดี
☒ วันศุกร
☐ วันเสาร
☐ วันอาทิตย
☐ ไมเวนวันหยุดราชการ
☐ มีพักเที่ยง
เวลาเปดรับคำขอ
เวลาเปดรับคำขอ
8.30
เวลาปดรับคำขอ
16.30
หมายเหตุ: โรงเรียนกำหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน
11. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต (ถามี
1. ใบแทนเอกสารทางการศึกษา เปนใบแทนเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาเคยออก
เอกสารฉบับจริงใหแลว โดยใบแทนจะมีลักษณะแตกตางจากเอกสารจริง ตามรูปแบบที่
กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
2. กรณีที่หลักฐานสูญหายและขอใหม (ขอใบแทน จะตองดำเนินการแจงความ และนำใบแจงความ
มายื่น
3. กรณีที่หลักฐานชำรุดใหนำเอกสารฉบับเกามายื่นเปนหลักฐาน
4. ระยะเวลาการใหบริการรวมที่กำหนดในคูมือ เริ่มนับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตอง ครบถวน
แลว

12. *ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของ
ระยะเวลา
ขั้นตอนการ
ใหบริการ
บริการ

หนวย
เวลา
(นาที ชั่วโมง
วัน วันทำ
การ เดือน
ป

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
(ในระบบมีชองใหเลือก
กระทรวง และชองใหเลือก
กรม/กลุมงาน

ตรวจสอบความถูก
ตอง ครบถวนของ
คำขอและเอกสาร
ประกอบคำขอ
2 การพิจารณา สืบคนและ
อนุญาต
ตรวจสอบเอกสาร
ตามที่รองขอ

1

ชั่วโมง

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม

2

วัน

3 การลงนาม
อนุญาต

1

วัน

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม

1 การ
ตรวจสอบ
เอกสาร

จัดทำใบแทน
เอกสารทางการ
ศึกษา/แจงผลการ
สืบคน และเสนอ
ผูอำนวยการ
โรงเรียนลงนาม

ระยะเวลาดำเนินการรวม 4 หนวยเวลา วัน
13. งานบริการนี้ ผานการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
☐ ผานการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
(หากผานการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแลวใหเลือกทีช่ องนี้ดวย

ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หนวยของเวลา

หมายเหตุ

กรณีไมพบ
หลักฐานจะแจง
ผลการสืบคน

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
สวนงาน /
จำนวน
หนวยงานที่
รายการเอกสารยืนยัน
เอกสาร
รับผิดชอบ
ที่
ตัวตน
ฉบับ
(ในระบบมีชองใหเลือก
จริง
กระทรวง และชองใหเลือก

จำนวน
เอกสาร
สำเนา

หนวยนับ
เอกสาร

(ฉบับ หรือ ชุด

หมายเหตุ

กรม/กลุมงาน

1

บัตรประจำตัวประชาชน กรมการปกครอง

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
สวนงาน /
จำนวน
รายการเอกสารยื่น หนวยงาน
ที่
เอกสาร
เพิ่มเติม
ที่
ฉบับจริง
รับผิดชอบ
1 ใบแจงความ
1

1

จำนวน
เอกสาร
สำเนา

ฉบับ

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

2 แบบคำรอง
3 รูปถายหนาตรง
ขนาด 1 นิ้ว

1
2

ฉบับ
ฉบับ

4 เอกสารฉบับเดิมที่
ชำรุด

1

ฉบับ

15. คาธรรมเนียม
รายละเอียดคาธรรมเนียม คาออกเอกสารทางการศึกษาฉบับใหมทดแทนฉบับเดิม
☐ ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคิดคาธรรมเนียมเปนรอยละใหเลือกที่ชองนี้
รอยละ
คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ
20 บาท
หมายเหตุ กรณีเกิน 10 ป คาธรรมเนียมฉบับละ 30 บาท

1) กรณีผูที่จบ
ไปแลว
2) รับรอง
สำเนาถูกตอง

หมายเหตุ
กรณีเอกสาร
สูญหาย
สวมเชิ้ตขาว
ไมสวมแวน/
หมวก
ถายไวไมเกิน 6
เดือน
กรณีขอแทนใบ
ชำรุด

16. ชองทางการรองเรียน
1) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่โรงเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
2) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
เลขที่ 9/1 หมูที่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองตาแตม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ
77120
3) สายดวนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
17. *ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี
ชื่อเอกสาร แบบคำรองขอรับเอกสารทางการเรียน
☐ ใชลิงคไฟลเอกสาร (หากตองการระบุเปนลิงคใหคลิกเลือกชองนี้
อัพโหลดไฟลเอกสาร
(ในระบบมีใหคลิก เพื่ออัพโหลดไฟลเอกสารตัวอยาง
หมายเหตุ
18. หมายเหตุ

คูมือสำหรับประชาชน: การขอใชอาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
หนวยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ
สวนของการสรางกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใชอาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ: กระทรวงศึกษาธิการ (ในระบบจะมีใหตัวเลือก: เลือกกระทรวงของทาน
: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
3. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย
การใชอาคารสถานที่ของสถานศึกษา พ.ศ. 2539
6. ระดับผลกระทบ
7. พื้นทีใ่ หบริการ

บริการที่มีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
☒ บริการทั่วไป
☐ สวนกลาง
☐ สวนภูมิภาค ☐ ทองถิ่น
☒ สถาบันการศึกษา
☐ สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง
☐ สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง
☐ ตางประเทศ
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ขอบังคับ
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ หนวยเวลา
☐

9. ขอมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยตอเดือน (ใสเปนตัวเลข
จำนวนคำขอที่มากที่สุด (ใสเปนตัวเลข
จำนวนคำขอที่นอยที่สุด (ใสเปนตัวเลข

0
0
0

สวนของคูมือประชาชน
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (เพื่อใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น
โรงเรียนสังกัด สพฐ.
11. *ชองทางการใหบริการ
8) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม

การขอใชอาคารสถานที่ของ

ระยะเวลาเปดใหบริการ

เวลาเปดรับคำขอ

เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง
☒ วันจันทร
☒ วันอังคาร
☒ วันพุธ
☒ วันศุกร
☐ วันเสาร
☐ วันอาทิตย
☐ ไมเวนวันหยุดราชการ
☐ มีพักเที่ยง
เวลาเปดรับคำขอ
08.30
เวลาปดรับคำขอ
16.30
☐

☒

วันพฤหัสบดี

(ในระบบจะใหเลือกเปนตัวเลขเวลาเปด (กี่โมง ถึง เวลาปด (กี่โมง

หมายเหตุ: โรงเรียนกำหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต(ถามี
การขอใชอาคารสถานที่อนุญาตใหใชเปนการชั่วคราวเทานั้น และตองอยูในเงื่อนไขดังตอไปนี้
1. ไมใชอาคารสถานที่กระทำในสิ่งผิดกฎหมาย
2. ไมใชอาคารสถานที่ในการแสดงที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีตอประชาชน
3. ไมใชอาคารสถานที่เพื่อจัดงานรื่นเริงในรูปแบบตางๆ ที่จะกอใหเกิดเสียงดังจนเปนเหตุเดือดรอน
รำคาญแกผูอยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง
4. ไมใชอาคารสถานที่จัดกิจกรรมบางประเภท เชน ดิสโกเธค หรือกิจกรรมอื่นๆ ในทำนองเดียวกันใน
อาคารสถานที่ของสถานศึกษา
5. ไมใชอาคารสถานที่เพื่อการอยางอื่นนอกเหนือไปจากที่ระบุไวในคำขออาคารสถานที่
6. โดยที่สถานศึกษาเปนสถานที่ราชการ บุคคลอื่นจะเขามาตองปฏิบัติตนใหชอบดวยวัฒนธรรมและ
ศีลธรรมอันดี ตลอดทั้งตองเชื่อฟงหัวหนาสถานศึกษา หรือผูที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งเปนผูรับผิดชอบ
รักษาสถานที่นั้น
7. การใชอาคารสถานที่เพื่อหาเสียงเลือกตั้งหรือดำเนินกิจกรรมทางการเมืองจะตองไมกระทบตอ การ
เรียนการสอนของสถานศึกษานั้นๆ ตองใหความเปนธรรมและเสมอภาคกับทุกพรรคการเมือง

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ

ที่

1

ประเภท
ขั้นตอน
การ
ตรวจสอบ
เอกสาร

รายละเอียดของ
ระยะเวลา
ขั้นตอนการ
ใหบริการ
บริการ
ตรวจสอบความถูก 15
ตอง ครบถวนของ
คำขอและเอกสาร
ประกอบคำขอ

การพิจารณา พิจารณาและ
2
อนุญาต
จัดทำหนังสือแจง
2
ผลการพิจารณา
เสนอผูอำนวยการ
โรงเรียนลงนาม
ระยะเวลาดำเนินการรวม 3 หนวยเวลา วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หนวย
เวลา
(นาที ชั่วโมง
วัน วันทำ
การ เดือน
ป

หมายเหตุ

(ในระบบมีชองใหเลือก
กระทรวง และชองใหเลือก
กรม/กลุมงาน

นาที

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม

วัน

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดโพธิ์งาม

เจาหนาที่ตรวจสอบ
คำขอและรายการ
เอกสารหรือ
หลักฐานและแจงให
ผูยื่นคำขอทราบ
ทันทีกรณีที่เห็นวา
คำขอไมถูกตองหรือ
ขาดเอกสารหรือ
หลักฐานใด

14. งานบริการนี้ ผานการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
☐ ผานการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หนวยของเวลา
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
สวนงาน / หนวยงาน
จำนวน
รายการเอกสาร
ที
ร
่
บ
ั
ผิ
ด
ชอบ
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
(ในระบบมีชองใหเลือกกระทรวง
ฉบับจริง

จำนวน
เอกสาร
สำเนา

(ฉบับ หรือ ชุด

1

1

ฉบับ

1

1

ฉบับ

และชองใหเลือก กรม/กลุมงาน

กรมการปกครอง
1 บัตรประจำตัว
ประชาชน
2 สำเนาทะเบียนบาน กรมการปกครอง

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
เอกสาร
ตองเหลืออายุเกิน
3 เดือน ณ วันยื่น
คำขอ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
-ไมม-ี
16. คาธรรมเนียม
รายละเอียดคาธรรมเนียม
☐ ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคิดคาธรรมเนียมเปนรอยละใหเลือกที่ชองนี้
รอยละ
คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ
Click here to enter text.
หมายเหตุ คาธรรมเนียมเปนไปตามระเบียบของโรงเรียน
17. *ชองทางการรองเรียน
1) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่โรงเรียน โรงเรียนวัดโพธิ์งาม
2) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 2
เลขที่ 9/1 หมูที่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองตาแตม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ
77120
3) สายดวนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
18. *ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี
ชื่อเอกสาร ระเบียบ/ประกาศการใชอาคารสถานที่ของโรงเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์งาม
☐ ใชลิงคไฟลเอกสาร (หากตองการระบุเปนลิงคใหคลิกเลือกชองนี้
(ในระบบมีใหคลิก เพื่ออัพโหลดไฟลเอกสารตัวอยาง
หมายเหตุ
19. หมายเหตุ

