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คู่มือสําหรั บประชาชน: การขอลาออกของนักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัด สพฐ.
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: โรงเรี ยนวัดพังกิง สพป.พัทลุง เขต 2
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชื"อกระบวนงาน: การขอลาออกของนักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัด สพฐ.
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: โรงเรี ยนวัดพังกิง สพป.พัทลุง เขต 2
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที"ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที"เกี"ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงกํ าหนดหลักเกณฑ์ และวิ ธีการกระจายอํ านาจการบริ หารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
2)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื "อง การส่งเด็กเข้าเรี ยนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546

3)

พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทีมีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน4 ที"ให้ บริการ: สถาบันการศึกษา
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที"กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาที"กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี"ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที"มากที"สุด 0
จํานวนคําขอที"น้อยที"สุด 0
10. ชื"ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขอลาออกของนักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัด สพฐ. โรงเรี ยนวัดพังกิงวัชริ นทร์
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ โรงเรี ยนวัดพังกิ" ง หมู่ที2" ตําบลสมหวัง อําเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 93000/ติ ดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ท" างราชการกํ าหนด) ตัง2 แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (ยกเว้นวันหยุดราชการ/โรงเรี ยนกํ าหนดเวลาเปิ ด-ปิ ดตามบริ บทของโรงเรี ยน)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื"อนไข(ถ้ ามี) ในการยื"นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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การขอลาออกของนักเรี ยนสังกัด สพฐ. มีหลักเกณฑ์และเงือนไข ดังนี B
1. นักเรี ยนทีลาออกต้ องจบการศึกษาภาคบังคับหรื ออายุยา่ งเข้ าปี ที 16
2. กรณียงั ไม่จบการศึกษาภาคบังคับ และมีอายุตํากว่า 16 ปี ต้ องเป็ นการลาออกเพือเปลียนรูปแบบการศึกษาเท่านันB
3. ระยะเวลาการให้ บริ การรวมทีกําหนดในคูม่ ือ เริ มนับเมือได้ ตรวจสอบเอกสารถูกต้ อง ครบถ้ วนแล้ ว

13. ขัน4 ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที"รับผิดชอบ
ที"

ประเภทขัน4 ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที"
รั บผิดชอบ
โรงเรี ยนวัดพังกิง สพป.พัทลุง เขต
2

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบความถูกต้ อง
ครบถ้ วนของคําร้ องและ
เอกสารประกอบคําร้ อง

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบคุณสมบัตขิ อง
2 วัน
นักเรี ยนและจัดทําเอกสาร
หลักฐานประกอบการ
ลาออก 1. หลักฐาน
แสดงผลการเรี ยน (ปพ.1)
2. ใบรับรองเวลาเรี ยน และ
คะแนนเก็บ 3.สมุด
รายงานประจํา ตัวนักเรี ยน
(ถ้ ามี)
4.
แบบบันทึกสุขภาพ (ถ้ า
มี)

โรงเรี ยนวัดพังกิง สพป.พัทลุง เขต
2

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

จัดทําหนังสือเสนอ
ผู้อํานวยการโรงเรี ยน
พิจารณาลงนาม

โรงเรี ยนวัดพังกิง สพป.พัทลุง เขต
2

1)

2)

3)

รายละเอียดของขัน4 ตอน
การบริการ

1 ชัวโมง

1 ชัวโมง
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ที"

ประเภทขัน4 ตอน

รายละเอียดของขัน4 ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที"
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 4 วัน
14. งานบริการนี 4 ผ่ านการดําเนินการลดขัน4 ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
B
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื"นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที"ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
รายการเอกสาร
ที"
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
1)
ประชาชน

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

15.2) เอกสารอื"น ๆ สําหรั บยื"นเพิ"มเติม
ที"

1)
2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื"นเพิ"มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ใบคําร้ องขอ
ลาออก

รูปถ่าย 1 นิ #ว

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขัน#
พื #นฐาน
-

1

2

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ร้ องเรี ยนด้ วยตนเอง / ไปรษณีย์ ทีโรงเรี ยนวัดพังกิง หมูท่ ี2 ตําบลสมหวัง อําเภอกงหรา
จังหวัดพัทลุง 93000
หมายเหตุ -
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2)

3)
4)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน ร้ องเรี ยนด้ วยตนเอง / ไปรษณีย์ ทีสํานักงานเขตพื Bนทีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต
2 เลขที 2/8 หมูท่ ี1 ตําบลแม่ขรี อําเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160
หมายเหตุ ช่ องทางการร้ องเรี ยน สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุ ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริ การประชาชน (1111) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล
ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม.
หมายเหตุ -

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที"พมิ พ์
สถานะ

21/07/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั B 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
ผู้อํานวยการโรงเรี ยนวัดพังกิง
สพป.พัทลุง เขต 2 สพฐ.ศธ.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

