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คูมือสําหรับประชาชน : การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสพฐ.
หนวยงานที่รับผิดชอบ : โรงเรียนบานยางขาคีม สพป.พัทลุง เขต 2
กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชือ่ กระบวนงาน : การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : โรงเรียนบานยางขาคีม สพป.พัทลุง เขต 2
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธกี ารกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546
3) พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ : สถาบันการศึกษา
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลีย่ ตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอ ยที่สดุ 0
10. ชือ่ อางอิงของคูมอื ประชาชน การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสพฐ.
โรงเรียนบานยางขาคีม
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ โรงเรียนบานยางขาคีม หมูที่ 6 ต.ทุงนารี อ.ปาบอน จ.พัทลุง 93170
โทร 074650080 / ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (ยกเวนวันหยุดราชการ/โรงเรียนกําหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน)
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
การขอลาออกของนักเรียนสังกัดสพฐ. มีหลักเกณฑและเงื่อนไขดังนี้
1. นักเรียนทีล่ าออกตองจบการศึกษาภาคบังคับหรืออายุยางเขาปที่ 16
2. กรณียังไมจบการศึกษาภาคบังคับและมีอายุต่ํากวา 16 ปตอ งเปนการลาออกเพื่อเปลี่ยนรูปแบบ
การศึกษาเทานั้น
3. ระยะเวลาการใหบริการรวมที่กําหนดในคูม อื เริ่มนับเมือ่ ไดตรวจสอบเอกสารถูกตองครบถวน
แลว
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ ับผิดชอบ
สวนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
หนวยงานที่
การบริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบความถูกตอง
1 ชั่วโมง โรงเรียนบาน
ครบถวนของคํารองและ
ยางขาคีมสพป.
1)
เอกสารประกอบคํารอง
พัทลุงเขต 2

2)

3)

การตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบคุณสมบัตขิ อง
นักเรียนและจัดทําเอกสาร
หลักฐานประกอบการ
ลาออก 1. หลักฐาน
แสดงผลการเรียน (ปพ.1)
2. ใบรับรองเวลาเรียนและ
คะแนนเก็บ 3.สมุด
รายงานประจําตัวนักเรียน
(ถามี)
4.
แบบบันทึกสุขภาพ (ถา
มี)
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

จัดทําหนังสือเสนอ
ผูอ ํานวยการโรงเรียน
พิจารณาลงนาม

ระยะเวลาดําเนินการรวม 4 วัน

2 วัน

โรงเรียนบาน
ยางขาคีมสพป.
พัทลุงเขต 2

-

1 ชั่วโมง

โรงเรียนบาน
ยางขาคีมสพป.
พัทลุงเขต 2

-

3/4

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงาน
รายการ
จํานวน
จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ภาครั
ฐ
ผู
อ

อก
ที่ เอกสารยืนยัน
หมายเหตุ
เอกสาร
สํ
า
เนา
เอกสาร
ตัวตน
ฉบับจริง
เอกสาร
บัตรประจําตัว กรมการปกครอง
0
1
ฉบับ (รับรองสําเนา
1)
ประชาชน
ถูกตอง)
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงาน
จํานวน
รายการ
ภาครัฐผูออก
เอกสาร
ที่
เอกสารยื่น
ฉบับจริง
เพิ่มเติม
เอกสาร
ใบคํารองขอ
สํานักงาน
1
ลาออก
คณะกรรมการ
1)
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2) รูปถาย 1 นิ้ว
2
16. คาธรรมเนียม

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร หมายเหตุ
0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

ไมมขี อมูลคาธรรมเนียม
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณียที่ โรงเรียนบานยางขาคีม หมูท ี่ 6 ต.ทุง นารี
อ.ปาบอน จ.พัทลุง 93170 โทร 074650080
หมายเหตุ2) ชองทางการรองเรียน รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณียที่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พัทลุงเขต 2 เลขที่ 2/8 หมูที่ 1 ต.แมขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
หมายเหตุ3) ชองทางการรองเรียน สายดวนกระทรวงศึกษาธิการโทร 1579
หมายเหตุ-
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4)

ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน (1111) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทําเนียบรัฐบาล
ถนนพิษณุโลกเขตดุสิตกทม.
หมายเหตุ18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมอื การกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูม อื การกรอก
19. หมายเหตุ
-

