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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขอผ่ อนผันให้ เด็กเข้ าเรียนก่ อนหรือหลังตามเกณฑ์ การศึกษาภาคบังคับ(ชัน้
ประถมศึกษาปี ที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โรงเรี ยนบ้ านผาเวียง สพป.น่าน เขต 2
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอผ่อนผันให้ เด็กเข้ าเรี ยนก่อนหรื อหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่
1) ของโรงเรี ยนในสังกัด สพฐ.
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: โรงเรี ยนบ้ านผาเวียง สพป.น่าน เขต 2
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
2)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิ ธีผ่อนผันให้เด็กเข้าเรี ยนก่อนหรื อหลังการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. 2546

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: สถาบันการศึกษา
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สาเนาคูม่ ือประชาชน 18/07/2015 13:48
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ โรงเรี ยน/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (โรงเรี ยนกาหนดเวลาเปิ ด-ปิ ดตามบริ บทของโรงเรี ยน)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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หลักเกณฑ์และวิธีผ่อนผันให้ เด็กเข้ าเรี ยนก่อนหรื อหลังการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546
1. ลักษณะที่สามารถขอผ่อนผัน
1.1 การขอผ่อนผันให้ เด็กเข้ าเรี ยนก่อนอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ต้ องมีเหตุหนึง่ เหตุใด ดังนี ้
1.1.1 เด็กเรี ยนจบการศึกษาระดับปฐมวัย
1.1.2 ในกรณีที่เด็กไม่จบการศึกษาระดับปฐมวัยหรื อเทียบเท่า แต่ผ้ ปู กครองร้ องขอและผ่านการประเมินความพร้ อม
ทางด้ านสติปัญญา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมตามประกาศของคณะกรรมการเขตพื ้นที่การศึกษา
1.2 การขอผ่อนผันให้ เด็กเข้ าเรี ยนหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ต้ องมีเหตุหนึง่ เหตุใด ดังนี ้
1.2.1 เด็กเจ็บป่ วยด้ วยโรคติดต่อร้ ายแรงที่เป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยนรู้ของเด็กหรื ออาจเป็ นอันตรายแก่นกั เรี ยนอื่นตาม
ความเห็นของแพทย์ผ้ ซู งึ่ ได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบโรคศิลป์
1.2.2 เด็กเจ็บป่ วยและอยูใ่ นระหว่างพักรักษาตัวไม่สามารถเข้ าเรี ยนในสถานศึกษาภายในสี่สิบห้ าวันนับแต่วนั เปิ ด
ภาคเรี ยนแรกของ ปี การศึกษาตามความเห็นของแพทย์ผ้ ซู งึ่ ได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบโรคศิลป์
1.2.3 เด็กที่มีความจาเป็ นอื่นที่ไม่สามารถเข้ าเรี ยนตามปกติได้ ด้วยเหตุสดุ วิสยั แล้ วแต่กรณี
2. ระยะเวลาการผ่อนผัน
2.1 กรณีเด็กเจ็บป่ วยด้ วยโรคร้ ายแรง หรื อเจ็บป่ วยและอยูใ่ นระหว่างพักรักษาตัวตามข้ อ 1.2.1 และ 1.2.2 ผ่อนผันไป
จนกว่าเด็กจะสามารถเข้ าเรี ยนตามปกติได้
2.2 กรณีเด็กมีความจาเป็ นอื่น ตามข้ อ 1.2.3 ผ่อนผันได้ ครัง้ ละหนึง่ ปี การศึกษาถ้ ามีความจาเป็ นต้ องผ่อนผันเกินกว่า
หนึง่ ครัง้ ให้ สถานศึกษาพิจารณาจัดการศึกษาเป็ นพิเศษให้
3. ระยะเวลาการให้ บริ การรวมที่กาหนดในคูม่ ือ เริ่มนับเมื่อได้ ตรวจสอบเอกสารถูกต้ อง ครบถ้ วนแล้ ว
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

รับคาร้ อง/ตรวจสอบ
เอกสาร

30 นาที

การพิจารณา

คณะกรรมการพิจารณา

2 วัน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

จัดทาหนังสือและเสนอ
ผู้อานวยการโรงเรี ยน
พิจารณาลงนาม

1 ชัว่ โมง

1)

2)

3)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขัน้
พื ้นฐาน
สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขัน้
พื ้นฐาน
สานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขัน้
พื ้นฐาน

หมายเหตุ

-

-

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 4 วัน
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
สาเนาทะเบียน กรมการปกครอง 1
บ้ าน
1)

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
2

ฉบับ

หมายเหตุ
(-หลักฐานใช้ ใน
วันยื่น
-รับรองสาเนา
ถูกต้ อง
)
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
สูตบิ ตั ร

กรมการปกครอง

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
2

ฉบับ

2)

หมายเหตุ
(-หลักฐานใช้ ใน
วันยื่น
-รับรองสาเนา
ถูกต้ อง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบคาร้ องขอ
สานักงาน
เข้ าเรี ยนก่อนหลัง คณะกรรมการ
อายุครบ (ถ้ ามี) การศึกษาขัน้
พื ้นฐาน

1

ใบรับรองแพทย์ (ถ้ ามี)
หลักฐานการจบ สานักงาน
ชันอนุ
้ บาล (ถ้ ามี) คณะกรรมการ
การศึกษาขัน้
พื ้นฐาน

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

1

2

ฉบับ

16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนี ยม
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ร้ องเรี ยนด้ วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรี ยน
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ร้ องเรี ยนด้ วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
หมายเหตุ -

หมายเหตุ
(-หลักฐานใช้ ใน
วันยื่น
-รับรองสาเนา
ถูกต้ อง
)
(หลักฐานใช้ ในวัน
ยื่น)
(-หลักฐานใช้ ใน
วันยื่น
-รับรองสาเนา
ถูกต้ อง
)
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3)
4)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุ ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน (1111) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ทาเนียบรัฐบาล
ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม.
หมายเหตุ -

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ

18/07/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 1 โดยหัวหน้ า
หน่วยงาน (Reviewer)
จัดทาโดย
ผู้อานวยการโรงเรี ยนบ้ านผาเวียง
สพป.น่าน เขต 2 สพฐ.ศธ.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

