คำนำ
คู่มือกำรขอลำออกของนักเรียนในโรงเรียนในสังกัด สพฐำำมพระรำาวัววัำกำรอำนพยคพำมสะดพกใน .
รวัวนีก เรนขักนำอน เงืออนยข กำรยือนเอกสำรอลักฐำน ระยะเพลำกำร ๒๕๕๘ .ศ.กำรพชำรงำอนอวำำของอำงรำากำร พ
ำดำ่อขอรัววรกำรเกีอยพกัวกำรขอลำออกของนักเรียน ชัดอำขึกนเพืออเผยแพร่รระาำสัมพันธ์ใอ้รระาำานมีคพำมรู้ คพำมเข้ำใช
ในกำรขอรัววรกำร เสรมสร้ำงคพำมเข้ำใชอันดีระอพ่ำงเช้ำอน้ำอีอผู้ใอ้วรกำรกัวรระาำานผู้มำขอรัววรกำร และเพืออเรน
แนพอำงในกำรใอ้วรกำร ของโรงเรียนสอพรรงคูอำพอยำสรรค์ สังกัดสำนักงำนเขำพืกนอีอกำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขำ ๑๙
สำอรัวรระาำานผู้มำขอรัววรกำรเรนยรด้พยคพำมสะดพก รพดเร็พ และมีรระสอธภำพ อันชะส่งผลใอ้เกดรระโยาน์สูงสอด
แก่อำงรำากำร
อพังเรนอย่ำงยองพ่ำคู่มือรวัวนีกชะเรนรระโยาน์แก่รระาำานผู้รัววรกำร ำลอดชนผู้สนใชและผู้มีส่พน
เกีอยพข้อง
โรงเรียนสอพรรงคูอำพอยำสรรค์
๒๕๕๘ กรกฎำคม ๒๐

สารบัญ
คำนำ
อน้ำ
สำรวัว
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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
อน่พยงำนอีอรัวผดาอว: สำนักงำนคงะกรรมกำรกำรศึกษำขักนพืกนฐำน
กระอรพง: ศึกษำธกำร
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: กำรขอลำออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โรงเรียนสอพรรงคูอำพอยำสรรค์
3. ประเภทของงานบริการ
กระวพนงำนวรกำรอีอเว็ดเสร็ชในอน่พยงำนเดียพ
4. หมวดหมู่ของงานบริการ กำรอนอวำำ / ออกใวอนอวำำ / รัวรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง
1) พระรำาวัววัำกำรศึกษำภำควังคัว พ.ศ. 2545
2) กฎกระอรพงกำอนดอลักเกงฑ์และพธีกำรกระชำยอำนำชกำรวรอำรและกำรชัดกำรศึกษำ พ.ศ. 2550
3) รระกำศกระอรพงศึกษำธกำร เรืออง กำรส่งเด็กเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ พ.ศ. 2546
6. ระดับผลกระทบ
☒ วรกำรอีอมีคพำมสำคัวด้ำนเศรษฐกช/สังคม
☐ วรกำรอัอพยร
7. พื้นที่ให้บริการ
☐ ส่พนกลำง
☐ ส่พนภูมภำค ☐ อ้องถอน
☒ สถำวันกำรศึกษำ
☐ ส่พนกลำงอีอำักงอยู่ในภูมภำค (ำำมกฎกระอรพง) ☐ ส่พนกลำงอีอำักงอยู่ในภูมภำค (นอก
กฎกระอรพง)
☐ ำ่ำงรระเอศ
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ)
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ หน่วยเวลา
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เป็นตัวเลข)
0
จานวนคาขอที่มากที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)
0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)
0
ส่วนของคู่มือประชาชน
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพื่อใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านั้น) กำรขอลำออก
11. *ช่องทางการให้บริการ
1) ำดำ่อด้พยำนเอง ง อน่พยงำน
สถานที่ให้บริการ
ฝ่ำยพาำกำร โรงเรียนสอพรรงคูอำพอยำสรรค์ อำคำร 2 าักน 1 เลขอีอ 433 อมู่ 4 ถนนพระ
ยายเาษฐำ ำ.สอพรรงคูอำ อ.สอพรรงคูอำ ช.อนองวัพลำภู รอัสยรรษงีย์ 39270
ระยะเวลาเปิดให้บริการ ☐ เริดใอ้วรกำรำลอด 24 าัอพโมง
☒ พันชันอร์
☒ พันอังคำร
☒ พันพอธ
☒ พันพฤอัสวดี ☒ พันศอกร์
☐ พันเสำร์
☐ พันอำอำย์

ยม่เพ้นพันอยอดรำากำร
☒ มีพักเอีอยง
เวลาเปิดรับคาขอ
เพลำเริดรัวคำขอ
08.30
เพลำริดรัวคำขอ
16.30
หมายเหตุ: ยกเพ้นพันอยอดรำากำร/โรงเรียนกำอนดเพลำเริด-ริดำำมวรวอของโรงเรียน
☐

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคาขอและพิจารณาอนุญาต (ถ้ามี)
กำรขอลำออกของนักเรียนสังกัด สพฐ. มีอลักเกงฑ์และเงืออนยข ดังนีก
1. นักเรียนอีอลำออกำ้องชวกำรศึกษำภำควังคัวอรืออำยอย่ำงเข้ำรีอีอ 16
2. กรงียังยม่ชวกำรศึกษำภำควังคัว และมีอำยอำอำกพ่ำ 16 รี ำ้องเรนกำรลำออกเพืออเรลีอยนรูรแววกำรศึกษำ
เอ่ำนักน
3. ระยะเพลำกำรใอ้วรกำรรพมอีอกำอนดในคู่มือ เรอมนัวเมืออยด้ำรพชสอวเอกสำรถูกำ้อง ครวถ้พนแล้พ
13. *ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภท
ขั้นตอน

1

กำรำรพชสอว
เอกสำร

2

กำรำรพชสอว
เอกสำร

หน่วย
เวลา

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(นำอี าัอพโมง
พัน พันอำกำร
เดือน รี)

(ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง
และช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงาน)

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ำรพชสอวคพำมถูก
ำ้อง ครวถ้พนของคำ
ร้องและเอกสำร
รระกอวคำร้อง
ำรพชสอวคองสมวัำ
ของนักเรียนและชัดอำ
เอกสำรอลักฐำน
รระกอวกำรลำออก
1. อลักฐำนแสดงผล
กำรเรียน (รพ.1)
2. ใวรัวรองเพลำเรียน
และคะแนนเก็ว
3.สมอดรำยงำนรระชำ
ำัพนักเรียน (ถ้ำมี)
4.แวววันอึกสอขภำพ

1

าัอพโมง

โรงเรียนสอพรรงคูอำ
พอยำสรรค์

2

พัน

โรงเรียนสอพรรงคูอำ
พอยำสรรค์

หมายเหตุ

ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ

กำรพชำรงำ
อนอวำำ

(ถ้ำมี)
ชัดอำอนังสือเสนอ
ผู้อำนพยกำรโรงเรียน
พชำรงำลงนำม

ที่

3

ระยะเวลา
ให้บริการ

1

หน่วย
เวลา

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(นำอี าัอพโมง
พัน พันอำกำร
เดือน รี)

(ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง
และช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงาน)

าัอพโมง

โรงเรียนสอพรรงคูอำ
พอยำสรรค์

หมายเหตุ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 4 หน่วยเวลา พัน

14. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
☐ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
(หากผ่านการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแล้วให้เลือกทีช่ ่องนี้ด้วย)

ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน

หน่วยของเวลา พัน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รายการเอกสารยืนยัน
รับผิดชอบ
ที่
ตัวตน

(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้เลือก
กรม/กลุ่มงาน)

1

วัำรรระชำำัพรระาำาน กรมกำรรกครอง
กระอรพงมอำดยอย

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม

จานวน
เอกสาร
ฉบับ
จริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา
1

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

(ฉบับ หรือ ชุด)

รวัว

รัวรองสำเนำ
ถูกำ้อง

ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

1 ใวคำร้องขอลำออก
2 รูรถ่ำย 1 นกพ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
(ในระบบมีช่องให้
เลือกกระทรวง และ
ช่องให้เลือก กรม/
กลุ่มงาน)

จานวน จานวนเอกสาร
เอกสาร
สาเนา
ฉบับจริง
1
2

หน่วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

รวัว
รวัว

16. ค่าธรรมเนียม
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ร้อยละ
☐ ใา้อน่พยค่ำธรรมเนียมแววร้อยละ (อำกคดค่ำธรรมเนียมเรนร้อยละใอ้เลือกอีอา่องนีก)
ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)
หมายเหตุ
17. *ช่องทางการร้องเรียน
1) ร้องเรียนด้พยำนเอง / ยรรษงีย์ อีอโรงเรียนสอพรรงคูอำพอยำสรรค์ 433 อมู่ 4 ถนนพระยายเาษฐำ ำ.สอพรรงคูอำ
อ.สอพรรงคูอำ ช.อนองวัพลำภู รอัสยรรษงีย์ 39270
2) ร้องเรียนด้พยำนเอง / ยรรษงีย์ อีอสำนักงำนเขำพืกนอีอกำรศึกษำมัธยมศึกษำเขำ 19 (เลย-อนองวัพลำภู)
99/1 ถนนเลย-ด่ำนซ้ำย ำ.กอดร่อง อ.เมือง ช.เลย รอัสยรรษงีย์ 42000
3) สำยด่พนกระอรพงศึกษำธกำร โอร 1579
อมำยเอำอ

18. *ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี)
าืออเอกสำร คำร้องขอลำออกชำกกำรเรนนักเรียน
อัพโอลดยฟล์เอกสำร
☒ ใา้ลงค์ยฟล์เอกสำร http://www.suwanpit.ac.th/index.php/download/คู่มือรระาำาน
อมำยเอำอ
19. หมายเหตุ

