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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอย้ำยออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:โรงเรียนอนุบาลเชียงรายสพป.เชียงรายเขต 1
กระทรวง:กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:โรงเรียนอนุบาลเชียงรายสพป.เชียงรายเขต 1
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอำนำจกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำพ.ศ. 2550
2)

พ.ร.บ. กำรศึกษำภำคบังคับพ.ศ. 2545

3)

ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรเรื่องกำรส่งเด็กเข้ำเรียนในโรงเรียนพ.ศ. 2546

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ ห้บริกำร: สถาบันการศึกษา
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสพฐ. โรงเรียนอนุบาลเชียงรายนางสาว
เพชรรัตน์ชั่งทอง
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการโรงเรียนอนุบำลเชียงรำย 487 ถนนอุตรกิจตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรำย 57000/ติดต่อ
ด้วยตนเองณหน่วยงำน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (ยกเว้นวันหยุดรำชกำร/โรงเรียนกำหนดเวลำเปิด-ปิดตำมบริบทของโรงเรียน)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. ให้ผู้ปกครองยื่นคาร้องขอย้ายออกต่อโรงเรียน
2. โรงเรียนแจ้งผลการพิจารณาและจัดทาหนังสือส่งตัวนักเรียน (แบบพฐ.19/1 หรือแบบบค. 20)
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3. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กาหนดในคู่มือเริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของคาขอและ
เอกสารประกอบคาขอ

1 ชั่วโมง

การตรวจสอบเอกสาร

จัดทาเอกสารหลักฐาน
ประกอบการย้ายออก
1. หลักฐานแสดงผลการ
เรียน (ปพ.1) 2. ใบรับรอง
เวลาเรียนและคะแนนเก็บ
3.สมุดรายงานประจาตัว
นักเรียน (ถ้ามี) 4.แบบ
บันทึกสุขภาพ (ถ้ามี)

2 วัน

การตรวจสอบเอกสาร

จัดทาหนังสือเอกสารเสนอ 1 ชั่วโมง
ผู้อานวยการโรงเรียนลงนาม

1)

2)

3)

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
โรงเรียนอนุบาล
เชียงรายสพป.
เชียงรายเขต 1

หมำยเหตุ
-

โรงเรียนอนุบาล
เชียงรายสพป.
เชียงรายเขต 1

-

โรงเรียนอนุบาล
เชียงรายสพป.
เชียงรายเขต 1

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 4 วัน
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ที่
หมำยเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง 1
0
ฉบับ
(แสดงหลักฐานการ
ประชาชน
เป็นผู้ปกครองของ
นักเรียนที่มาทา
1)
เรื่องย้าย
)
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ที่
1)

2)

3)

4)

5)

6)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสำร
แบบคาร้องขอ
สานักงาน
ย้ายออกต่อ
คณะกรรมการ
โรงเรียน
การศึกษาขั้น
(พฐ.19)
พื้นฐาน
เอกสารยืนยันการ สานักงาน
รับย้ายจาก
คณะกรรมการ
โรงเรียน
การศึกษาขั้น
ปลายทาง
พื้นฐาน
เอกสารหลักฐาน สานักงาน
แสดงผลการเรียน คณะกรรมการ
(ปพ.1)
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ใบรับรองเวลา
สานักงาน
เรียนและคะแนน คณะกรรมการ
เก็บหากย้าย
การศึกษาขั้น
ระหว่างภาคเรียน พื้นฐาน
สมุดรายงาน
สานักงาน
ประจาตัว
คณะกรรมการ
นักเรียน
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
แบบบันทึก
สานักงาน
สุขภาพ
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
1
0
ฉบับ
-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

(ถ้ามี)

1

0

ฉบับ

(ถ้ามี)

1

0

ฉบับ

(ถ้ามี)

16. ค่ำธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่ำธรรมเนียม
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ที่โรงเรียนอนุบาลเชียงราย 487 ถนนอุตรกิจตาบลเวียง
อาเภอเมืองจังหวัดเชียงราย 57000
หมายเหตุ2) ช่องทำงกำรร้องเรียนร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1
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3)
4)
5)

ถนนสนามบินตาบลรอบเวียงอาเภอเมืองจังหวัดเชียงราย 57000
หมายเหตุช่องทำงกำรร้องเรียนสายด่วนกระทรวงศึกษาธิการโทร 1579
หมายเหตุช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน (1111) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีทาเนียบรัฐบาลถนน
พิษณุโลกเขตดุสิตกทม.
หมายเหตุช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
19. หมำยเหตุ
วันที่พิมพ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

28/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้า
หน่วยงาน (Reviewer)
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาล
เชียงรายสพป.เชียงรายเขต 1 สพฐ.
ศธ.
-

