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คูมือสําหรับประชาชน : การขอผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนหรือหลังตามเกณฑการศึกษา
ภาคบังคับ (ชั้นประถมศึกษาปที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
หนวยงานที่รับผิดชอบ : โรงเรียนบานยางขาคีม สพป.พัทลุงเขต 2
กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชือ่ กระบวนงาน : การขอผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนหรือหลังตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับ
(ชั้นประถมศึกษาปที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : โรงเรียนบานยางขาคีม สพป.พัทลุงเขต 2
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
1) พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑและวิธีผอ นผันใหเด็กเขาเรียนกอนหรือหลังการศึกษา
ภาคบังคับ พ.ศ. 2546
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 การขอผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนหรือหลังตามเกณฑการศึกษา
ภาคบังคับ (ชั้นประถมศึกษาปที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัดสพฐ. โรงเรียนบานยางขาคีม
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ โรงเรียนบานยางขาคีม หมูที่ 6 ต.ทุงนารี อ.ปาบอน จ.พัทลุง 93170
โทร 074650080 / ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (โรงเรียนกําหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน)
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑและวิธีผอ นผันใหเด็กเขาเรียนกอนหรือหลังการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546
1. ลักษณะที่สามารถขอผอนผัน
1.1 การขอผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนอายุตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับตองมีเหตุหนึ่งเหตุใด
ดังนี้
1.1.1 เด็กเรียนจบการศึกษาระดับปฐมวัย
1.1.2 ในกรณีที่เด็กไมจบการศึกษาระดับปฐมวัยหรือเทียบเทาแตผูปกครองรองขอและผานการ
ประเมินความพรอมทางดานสติปญญารางกายจิตใจอารมณและสังคมตามประกาศของ
คณะกรรมการเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
1.2 การขอผอนผันใหเด็กเขาเรียนหลังอายุตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับตองมีเหตุหนึ่งเหตุใด
ดังนี้
1.2.1 เด็กเจ็บปวยดวยโรคติดตอรายแรงที่เปนอุปสรรคตอการเรียนรูของเด็กหรืออาจเปน
อันตรายแกนกั เรียนอื่นตามความเห็นของแพทยผซู ึ่งไดรับใบอนุญาตใหประกอบโรคศิลป
1.2.2 เด็กเจ็บปวยและอยูในระหวางพักรักษาตัวไมสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาภายในสีส่ ิบ
หาวันนับแตวันเปดภาคเรียนแรกของปการศึกษาตามความเห็นของแพทยผซู ึ่งไดรับใบอนุญาตให
ประกอบโรคศิลป
1.2.3 เด็กทีม่ ีความจําเปนอืน่ ที่ไมสามารถเขาเรียนตามปกติไดดวยเหตุสดุ วิสัยแลวแตกรณี
2. ระยะเวลาการผอนผัน
2.1 กรณีเด็กเจ็บปวยดวยโรครายแรงหรือเจ็บปวยและอยูในระหวางพักรักษาตัวตามขอ 1.2.1
และ 1.2.2 ผอนผันไปจนกวาเด็กจะสามารถเขาเรียนตามปกติได
2.2 กรณีเด็กมีความจําเปนอื่นตามขอ 1.2.3 ผอนผันไดครั้งละหนึ่งปการศึกษาถามีความ
จําเปนตองผอนผันเกินกวาหนึ่งครั้งใหสถานศึกษาพิจารณาจัดการศึกษาเปนพิเศษให
3. ระยะเวลาการใหบริการรวมที่กําหนดในคูม อื เริ่มนับเมือ่ ไดตรวจสอบเอกสารถูกตองครบถวน
แลว
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
หนวยงานที่
การบริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร รับคํารอง/ตรวจสอบ
30 นาที โรงเรียนบานยางขาคีม
สพป.พัทลุงเขต 2
เอกสาร
1)
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ที่

2)

3)

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

-

การพิจารณา

คณะกรรมการพิจารณา

2 วัน

โรงเรียนบานยางขาคีม

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

จัดทําหนังสือและเสนอ
ผูอ ํานวยการโรงเรียน
พิจารณาลงนาม

1 ชั่วโมง

โรงเรียนบานยางขาคีม

สพป.พัทลุงเขต 2

สพป.พัทลุงเขต 2

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 4 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงาน
รายการ
จํานวน
จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ภาครั
ฐ
ผู
อ

อก
ที่ เอกสารยืนยัน
เอกสาร
หมายเหตุ
สําเนา
เอกสาร
ตัวตน
ฉบั
บ
จริ
ง
เอกสาร
สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง
1
2
ฉบับ (-หลักฐานใชใน
บาน
วันยื่น
1)
-รับรองสําเนา
ถูกตอง
)
สูติบัตร
กรมการปกครอง
1
2
ฉบับ (-หลักฐานใชใน
วันยื่น
2)
-รับรองสําเนา
ถูกตอง)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงาน
จํานวน
รายการ
ภาครัฐผูออก
เอกสาร
ที่
เอกสารยื่น
ฉบับจริง
เพิ่มเติม
เอกสาร
แบบคํารองขอ สํานักงาน
1
เขาเรียน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
1) กอนหลังอายุ
ครบ (ถามี)
พื้นฐาน
2)

3)

ใบรับรองแพทย
(ถามี)
หลักฐานการจบ
ชั้นอนุบาล (ถา
มี)

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน

1

2

ฉบับ

หมายเหตุ
(-หลักฐานใชใน
วันยื่น
-รับรองสําเนา
ถูกตอง
)
(หลักฐานใชในวัน
ยื่น)
(-หลักฐานใชใน
วันยื่น
-รับรองสําเนา
ถูกตอง
)

16. คาธรรมเนียม
ไมมีขอ มูลคาธรรมเนียม
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณียที่ โรงเรียนบานยางขาคีม หมูที่ 6 ต.ทุงนารี
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
หมายเหตุ4) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน (1111) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทําเนียบรัฐบาล
ถนนพิษณุโลกเขตดุสิตกทม.
หมายเหตุ-
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18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมอื การกรอก
ไมมแี บบฟอรม ตัวอยาง และคูม อื การกรอก
19. หมายเหตุ
-

