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คูมือสําหรับประชาชน : การขอยายเขาเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
หนวยงานที่รับผิดชอบ : โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม. เขต 32
กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชื่อกระบวนงาน : การขอยายเขาเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม. เขต 32
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน'วยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
2)

พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

3)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการส&งเด็กเข)าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546

6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ หบริการ : สถาบันการศึกษา
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคู'มือประชาชน 18/07/2015 15:27
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ โรงเรียนธารทองพิทยาคม เลขที่ 704 หมู&ที่ 1 ถนนศักดิ์มโน ต.ลําปลายมาศ อ.ลําปลายมาศ
จ.บุรีรัมย รหัสไปรษณีย 31130 / ติดต&อด)วยตนเอง ณ หน&วยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป3ดให)บริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเว)นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต&เวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (ยกเว)นวันหยุดราชการ / โรงเรียนกําหนดเวลาเป3ด-ป3ดตามบริบทของโรงเรียน)
12. หลักเกณฑB วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ใหผูปกครองแจงความจํานงการยายเขาเรียน
2. โรงเรียนพิจารณาการรับยายเบื้องตนก'อนรับคําขอจากเหตุผลความตองการและความจําเปAนของนักเรียน
และผูปกครองที่สอดคลองกับ
2.1 วัตถุประสงคBของโรงเรียน
2.2 จํานวนนักเรียนต'อหองเรียน
2.3 แผนการเรียน
ฯลฯ
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3. ใหผูปกครองยื่นเอกสารการส'งตัวจากโรงเรียนเดิม (แบบพฐ 19/1 หรือแบบบค. 20) เมื่อไดรับยายจากโรงเรียน
4. ระยะเวลาการใหบริการรวมที่กําหนดในคู'มือเริ่มนับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตองครบถวนแลว
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนของคําขอและ
เอกสารประกอบคําขอ

1 ชั่วโมง

การพิจารณา

ตรวจสอบคุณสมบัติตาม
เอกสารของผูเรียน

1 วัน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

จัดทําหนังสือและเสนอ
ผูอํานวยการโรงเรียน
พิจารณา

1 ชั่วโมง

-

ดําเนินการมอบตัว

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

4)

1 วัน

สวนงาน /
หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

หมายเหตุ
-

-

-

(ขั้นตอนนี้ไม'นับ
เวลาต'อเนื่องจาก
ขั้นตอนที่ 1-3)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไม'ผ'านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ผูออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง
0
ประชาชน
1)

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (1) ของนักเรียน
(ยื่นวันมอบตัว)
2) รับรองสําเนา
ถูกตอง)
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ที่
2)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง
ประชาชน

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
0

จํานวนเอกสาร
สําเนา
2

สําเนาทะเบียนบาน กรมการปกครอง

0

1

สําเนาทะเบียนบาน กรมการปกครอง

0

2

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
1

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(ถามี)

1

0

ฉบับ

(ถามี)

1

0

ฉบับ

(กรณีมีการเทียบโอน)

1

0

ฉบับ

(ถามี)

3)

4)

ที่
1)

2)

3)

4)

5)
6)
7)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
แบบคํารองขอ
สํานักงาน
ยายเขาเรียน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
เอกสารหลักฐาน สํานักงาน
แสดงผลการเรียน คณะกรรมการ
(ปพ.1)
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ใบรับรองเวลา
สํานักงาน
เรียนและคะแนน คณะกรรมการ
เก็บหากยาย
การศึกษาขั้น
ระหว'างภาคเรียน พื้นฐาน
สมุดรายงาน
สํานักงาน
ประจําตัว
คณะกรรมการ
นักเรียน
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
แบบบันทึก
สํานักงาน
สุขภาพ
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
คําอธิบายรายวิชา
เพิ่มเติม
ระเบียนสะสม
-

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (1) ของผูปกครอง
2) รับรองสําเนา
ถูกตอง)
ฉบับ (1) ของนักเรียน
(ยื่นวันมอบตัว)
2) รับรองสําเนา
ถูกตอง)
ฉบับ (1) ของผูปกครอง
2) รับรองสําเนา
ถูกตอง)

-
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รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
เอกสารส'งตัวจาก
โรงเรียนเดิม
8)
(แบบพฐ. 19/1
หรือแบบบค. 20)
รูปถ'ายปHจจุบัน
9)
ขนาด 1 นิ้ว
ใบมอบตัว
สํานักงาน
คณะกรรมการ
10)
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ที่

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
1

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (หากโรงเรียนรับ
ยาย)

2

0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

(-หลักฐานใชใน
วันมอบตัว)
(หลักฐานใชใน
วันมอบตัว)

16. คาธรรมเนียม
1) มีคาใชจายอื่นในการมอบตัวเปIนไปตามประกาศของโรงเรียน
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณียBที่โรงเรียน
หมายเหตุ 2) ชองทางการรองเรียน รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณียBที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หมายเหตุ 3) ชองทางการรองเรียน สายด'วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุ 4) ชองทางการรองเรียน ศูนยBบริการประชาชน (1111) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล
ถนน พิษณุโลก เขต ดุสิต กทม.
หมายเหตุ 18. ตัวอยางแบบฟอรBม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไม&มีแบบฟอรม ตัวอย&าง และคู&มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพB
18/07/2558
สถานะ
รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหนาหน'วยงาน (Reviewer)
จัดทําโดย
ผูอํานวยการโรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม. เขต 32 สพฐ.ศธ.
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย
-

