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คูมือสําหรับประชาชน : การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
หนวยงานที่รับผิดชอบ : โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม. เขต 32
กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชื่อกระบวนงาน : การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
2. หนวยงานเจ/าของกระบวนงาน : โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม. เขต 32
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน&วยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให/อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข/อง :
1) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
2)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการส$งเด็กเข'าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546

3)

พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545

6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสําคัญด/านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ ห/บริการ : สถาบันการศึกษา
8. กฎหมายข/อบังคับ/ข/อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข/อกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข/อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น/อยที่สุด 0
10. ชื่ออ/างอิงของคูมือประชาชน สําเนาคู&มือประชาชน 18/07/2015 15:45
11. ชองทางการให/บริการ
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(ถ/ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
การขอลาออกของนักเรียนสังกัดสพฐ. มีหลักเกณฑ?และเงื่อนไขดังนี้
1. นักเรียนที่ลาออกต/องจบการศึกษาภาคบังคับหรืออายุย&างเข/าปDที่ 16
2. กรณียังไม&จบการศึกษาภาคบังคับและมีอายุต่ํากว&า 16 ปD ต/องเปEนการลาออกเพื่อเปลี่ยนรูปแบบการศึกษาเท&านั้น
3. ระยะเวลาการให/บริการรวมที่กําหนดในคู&มือเริ่มนับเมื่อได/ตรวจสอบเอกสารถูกต/องครบถ/วนแล/ว
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบความถูกต/อง
ครบถ/วนของคําร/องและ
เอกสารประกอบคําร/อง

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบคุณสมบัติของ
นักเรียนและจัดทําเอกสาร
หลักฐานประกอบ
การลาออก
1. หลักฐานแสดงผล
การเรียน (ปพ.1)
2. ใบรับรองเวลาเรียน
และคะแนนเก็บ
3. สมุดรายงานประจําตัว
นักเรียน (ถ/ามี)
4.แบบบันทึกสุขภาพ (ถ/ามี)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

จัดทําหนังสือเสนอ
ผู/อํานวยการโรงเรียน
พิจารณาลงนาม

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให/บริการ
1 ชั่วโมง

2 วัน

1 ชั่วโมง

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

หมายเหตุ

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

-

-

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 4 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล/ว
ยังไม&ผ&านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ผู/ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง
0
1)
ประชาชน

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (รับรองสําเนา
ถูกต/อง)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ผู/ออกเอกสาร
ใบคําร/องขอ
สํานักงาน
ลาออก
คณะกรรมการ
1)
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2) รูปถ&าย 1 นิ้ว
-

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
1

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

หนวยนับ
เอกสาร
ฉบับ

2

0

ฉบับ

หมายเหตุ

16. คาธรรมเนียม
ไม$มีข'อมูลค$าธรรมเนียม
17. ชองทางการร/องเรียน
1) ชองทางการร/องเรียน ร/องเรียนด/วยตนเอง / ไปรษณีย?ที่โรงเรียน
หมายเหตุ 2) ชองทางการร/องเรียน ร/องเรียนด/วยตนเอง / ไปรษณีย?ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หมายเหตุ 3) ชองทางการร/องเรียน สายด&วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุ 4) ชองทางการร/องเรียน ศูนย?บริการประชาชน (1111) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล
ถนน พิษณุโลก เขต ดุสิต กทม.
หมายเหตุ 18. ตัวอยางแบบฟอรBม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไม$มีแบบฟอรม ตัวอย$าง และคู$มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพB
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

18/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน/าหน&วยงาน (Reviewer)
ผู/อํานวยการโรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม. เขต 32 สพฐ.ศธ.
-

-

-

