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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอผ่ อนผันให้ เด็กเข้ ำเรียนก่ อนหรือหลังตำมเกณฑ์ กำรศึกษำภำคบังคับ(ชัน้
ประถมศึกษำปี ที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โรงเรียนชุมชนบ้ านหนองปลิง สพป.สกลนคร เขต 2
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอผ่อนผันให้ เด็กเข้ าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่
1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2. หน่ วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: โรงเรียนชุมชนบ้ านหนองปลิง สพป.สกลนคร เขต 2
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
2)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิ ธีผ่อนผันให้เด็กเข้าเรี ยนก่อนหรื อหลังการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. 2546

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: สถาบันการศึกษา
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน สาเนาคูม่ ือประชาชน 21/07/2015 08:57
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ โรงเรี ยนชุมชนบ้านหนองปลิ ง บ้านศรี เมือง ตาบลหนองปลิง อาเภอนิ คมน้าอูน จังหวัด
สกลนคร 47270/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)
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
หลักเกณฑ์และวิธีผอ่ นผันให้ เด็กเข้ าเรียนก่อนหรือหลังการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546
1. ลักษณะที่สามารถขอผ่อนผัน
1.1 การขอผ่อนผันให้ เด็กเข้ าเรียนก่อนอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ต้ องมีเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี ้
1.1.1 เด็กเรียนจบการศึกษาระดับปฐมวัย
1.1.2 ในกรณีที่เด็กไม่จบการศึกษาระดับปฐมวัยหรือเทียบเท่า แต่ผ้ ปู กครองร้ องขอและผ่านการประเมินความพร้ อม
ทางด้ านสติปัญญา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมตามประกาศของคณะกรรมการเขตพื ้นที่การศึกษา
1.2 การขอผ่อนผันให้ เด็กเข้ าเรียนหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ต้ องมีเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี ้
1.2.1 เด็กเจ็บป่ วยด้ วยโรคติดต่อร้ ายแรงที่เป็ นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของเด็กหรืออาจเป็ นอันตรายแก่นกั เรียนอื่นตาม
ความเห็นของแพทย์ผ้ซู ึ่งได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบโรคศิลป์
1.2.2 เด็กเจ็บป่ วยและอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวไม่สามารถเข้ าเรียนในสถานศึกษาภายในสี่สิบห้ าวันนับแต่วนั เปิ ด
ภาคเรียนแรกของ ปี การศึกษาตามความเห็นของแพทย์ผ้ซู งึ่ ได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบโรคศิลป์
1.2.3 เด็กที่มีความจาเป็ นอื่นที่ไม่สามารถเข้ าเรียนตามปกติได้ ด้วยเหตุสดุ วิสยั แล้ วแต่กรณี
2. ระยะเวลาการผ่อนผัน
2.1 กรณีเด็กเจ็บป่ วยด้ วยโรคร้ ายแรง หรือเจ็บป่ วยและอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวตามข้ อ 1.2.1 และ 1.2.2 ผ่อนผันไป
จนกว่าเด็กจะสามารถเข้ าเรียนตามปกติได้
2.2 กรณีเด็กมีความจาเป็ นอืน่ ตามข้ อ 1.2.3 ผ่อนผันได้ ครัง้ ละหนึ่งปี การศึกษาถ้ ามีความจาเป็ นต้ องผ่อนผันเกินกว่า
หนึ่งครัง้ ให้ สถานศึกษาพิจารณาจัดการศึกษาเป็ นพิเศษให้
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3. ระยะเวลาการให้ บริการรวมที่กาหนดในคูม่ ือ เริ่มนับเมือ่ ได้ ตรวจสอบเอกสารถูกต้ อง ครบถ้ วนแล้ ว

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

รับคาร้ อง/ตรวจสอบ
เอกสาร

30 นาที

การพิจารณา

คณะกรรมการพิจารณา

2 วัน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

จัดทาหนังสือและเสนอ
ผู้อานวยการโรงเรียน
พิจารณาลงนาม

1 ชัว่ โมง

1)

2)

3)

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
โรงเรียนชุมชน
บ้ านหนองปลิง
สพป.สกลนคร
เขต 2
โรงเรียนชุมชน
บ้ านหนองปลิง
สพป.สกลนคร
เขต 2
โรงเรียนชุมชน
บ้ านหนองปลิง
สพป.สกลนคร
เขต 2

หมำยเหตุ

-

-

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 4 วัน
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
จำนวน
หน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
สำเนำทะเบียน กรมกำรปกครอง 1
บ้ ำน
1)

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
2

ฉบับ

หมำยเหตุ
(-หลักฐำนใช้ ใน
วันยื่น
-รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
สูติบตั ร

กรมกำรปกครอง

1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
2

ฉบับ

2)

หมำยเหตุ
)
(-หลักฐำนใช้ ใน
วันยื่น
-รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
แบบคำร้ องขอ สำนักงำน
เข้ ำเรียนก่อนหลัง คณะกรรมกำร
อำยุครบ (ถ้ ำมี) กำรศึกษำขัน้
พื ้นฐำน

1

ใบรับรองแพทย์ (ถ้ ำมี)
หลักฐำนกำรจบ สำนักงำน
ชันอนุ
้ บำล (ถ้ ำมี) คณะกรรมกำร
กำรศึกษำขัน้
พื ้นฐำน

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

1

0

ฉบับ

1

2

ฉบับ

หมำยเหตุ
(-หลักฐำนใช้ ใน
วันยื่น
-รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
)
(หลักฐำนใช้ ในวัน
ยื่น)
(-หลักฐำนใช้ ใน
วันยื่น
-รับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
)

16. ค่ ำธรรมเนียม
ไม่มีขอ้ มูลค่าธรรมเนียม
17. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ร้ องเรียนด้ วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียนชุมชนบ้ านหนองปลิง บ้ านศรีเมือง ตาบล
หนองปลิง อาเภอนิคมน ้าอูน จังหวัดสกลนคร 47270
หมายเหตุ -
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2)

3)
4)

ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ร้ องเรียนด้ วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร
เขต 2 ศูนย์ราชการอาเภอสว่างแดนดิน อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110
หมายเหตุ ช่ องทำงกำรร้ องเรียน สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุ ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ศูนย์บริการประชาชน (1111) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีทาเนียบรัฐบาล
ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม.
หมายเหตุ -

18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
21/07/2558
รออนุมตั ิขนที
ั ้ ่ 1 โดยหัวหน้ า
หน่วยงาน (Reviewer)
จัดทำโดย
ผู้อานวยการโรงเรียนชุมชนบ้ าน
หนองปลิง สพป.สกลนคร เขต 2
สพฐ.ศธ.
อนุมัติโดย เผยแพร่ โดย วันที่พมิ พ์
สถำนะ

