คูมือสําหรับประชาชน : การขอผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนหรือหลังตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปที่ 1)
ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง:ศึกษาธิการ
สวนของการสรางกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน : การขอผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนหรือหลังตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นประถมศึกษาปที่ 1)
ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ : กระทรวงศึกษาธิการ
: โรงเรียนบานน้ําตวง หมูท ี่ 9 ตําบลน้ําพาง อําเภอแมจริม จังหวัดนาน 55170
3. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ
1) พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนหรือหลังการศึกษาภาค
บังคับ พ.ศ. 2546
6. ระดับผลกระทบ ☒ บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
☐ บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ
☐ สวนกลาง
☐ สวนภูมิภาค ☐ ทองถิ่น
☒ สถาบันการศึกษา
☐ สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) ☐ สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง)
☐ ตางประเทศ
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ขอบังคับ)
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ หนวยเวลาวัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน (ใสเปนตัวเลข)
0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด (ใสเปนตัวเลข)
0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด (ใสเปนตัวเลข)
0
สวนของคูมือประชาชน
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (เพื่อใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น) การขอผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนหรือหลังตาม
เกณฑการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นประถมศึกษาปที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
11. * ชองทางการใหบริการ
1) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ โรงเรียนบานน้ําตวง หมูที่ 9 ตําบลน้ําพาง อําเภอแมจริม จังหวัดนาน 55170

ระยะเวลาเปดใหบริการ

เวลาเปดรับคําขอ

เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง
☒ วันจันทร
☒ วันอังคาร
☒ วันพุธ
☐ วันเสาร
☐ วันอาทิตย
☐ ไมเวนวันหยุดราชการ
☐ มีพักเที่ยง
เวลาเปดรับคําขอ
08.30
เวลาปดรับคําขอ
16.30
☐

☒

วันพฤหัสบดี

☒

วันศุกร

(ในระบบจะใหเลือกเปนตัวเลขเวลาเปด (กี่โมง) ถึง เวลาปด (กี่โมง)

หมายเหตุ: โรงเรียนกําหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี)
หลักเกณฑและวิธีผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนหรือหลังการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546
1. ลักษณะทีส่ ามารถขอผอนผัน
1.1 การขอผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนอายุตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับ ตองมีเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี้
1.1.1 เด็กเรียนจบการศึกษาระดับปฐมวัย
1.1.2 ในกรณีทเี่ ด็กไมจบการศึกษาระดับปฐมวัยหรือเทียบเทา แตผูปกครองรองขอและผานการประเมิน
ความพรอมทางดานสติปญญา รางกาย จิตใจ อารมณ และสังคมตามประกาศของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
1.2 การขอผอนผันใหเด็กเขาเรียนหลังอายุตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับ ตองมีเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี้
1.2.1 เด็กเจ็บปวยดวยโรคติดตอรายแรงที่เปนอุปสรรคตอการเรียนรูของเด็กหรืออาจเปนอันตรายแก
นักเรียนอืน่ ตามความเห็นของแพทยผูซงึ่ ไดรับใบอนุญาตใหประกอบโรคศิลป
1.2.2 เด็กเจ็บปวยและอยูในระหวางพักรักษาตัวไมสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาภายในสี่สบิ หาวัน นับ
แตวันเปดภาคเรียนแรกของ ปการศึกษาตามความเห็นของแพทยผูซงึ่ ไดรบั ใบอนุญาตใหประกอบโรคศิลป
1.2.3 เด็กที่มีความจําเปนอื่นที่ไมสามารถเขาเรียนตามปกติไดดวยเหตุสุดวิสัยแลวแตกรณี
2. ระยะเวลาการผอนผัน
2.1 กรณีเด็กเจ็บปวยดวยโรครายแรง หรือเจ็บปวยและอยูในระหวางพักรักษาตัวตามขอ 1.2.1 และ 1.2.2
ผอนผันไปจนกวาเด็กจะสามารถเขาเรียนตามปกติได
2.2 กรณีเด็กมีความจําเปนอื่น ตามขอ 1.2.3 ผอนผันไดครั้งละหนึ่งปการศึกษาถามีความจําเปนตองผอนผัน
เกินกวาหนึง่ ครั้ง ใหสถานศึกษาพิจารณาจัดการศึกษาเปนพิเศษให
3.ระยะเวลาการใหบริการรวมทีก่ ําหนดในคูมือ เริ่มนับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตอง ครบถวนแลว

13. * ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ประเภท
ขั้นตอน

ที่

หนวย
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา เวลา
ใหบริการ (นาที ชั่วโมง
การบริการ

วัน วันทําการ
เดือน ป)

30

นาที

1

การตรวจสอบ รับคํารอง/ตรวจสอบ
เอกสาร
เอกสาร
คณะกรรมการพิจารณา

2

วัน

2

การพิจารณา
อนุญาต

จัดทําหนังสือและเสนอ
ผูอํานวยการโรงเรียน
พิจารณาลงนาม

1

ชั่วโมง

3

การลงนาม
อนุญาต

สวนงาน / หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(ในระบบมีชองใหเลือกกระทรวง
และชองใหเลือก กรม/กลุมงาน)

โรงเรียนบานน้ําตวง หมูที่
9 ตําบลน้ําพาง อําเภอ
แมจริม จังหวัดนาน
55170
โรงเรียนบานน้ําตวง หมูที่
9 ตําบลน้ําพาง อําเภอ
แมจริม จังหวัดนาน
55170
โรงเรียนบานน้ําตวง หมูที่
9 ตําบลน้ําพาง อําเภอ
แมจริม จังหวัดนาน
55170

ระยะเวลาดําเนินการรวม 4 หนวยเวลาวัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
☐ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
(หากผานการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแลวใหเลือกที่ชองนีด้ วย)

ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หนวยของเวลาวัน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ที่

รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน

สวนงาน / หนวยงาน
จํานวน
ที่รับผิดชอบ
เอกสาร
(ในระบบมีชองใหเลือก
ฉบับ
กระทรวง และชองใหเลือก
จริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

(ฉบับ หรือ ชุด)

กรม/กลุมงาน)

1

สําเนาทะเบียนบาน

กรมการปกครอง

1

2

ฉบับ

-หลักฐานใชใน
วันยื่น
-รับรองสําเนา
ถูกตอง

รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน

ที่

สวนงาน / หนวยงาน
จํานวน
ที่รับผิดชอบ
เอกสาร
(ในระบบมีชองใหเลือก
ฉบับ
กระทรวง และชองใหเลือก
จริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

(ฉบับ หรือ ชุด)

กรม/กลุมงาน)

2

สูติบัตร

กรมการปกครอง

1

2

ฉบับ

-หลักฐานใชใน
วันยื่น
-รับรองสําเนา
ถูกตอง

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

สวนงาน / หนวยงานที่
รับผิดชอบ
(ในระบบมีชองใหเลือก
กระทรวง และชองใหเลือก
กรม/กลุมงาน)

จํานวน
เอกสา
ร
ฉบับ
จริง
1

1

ใบยื่นคําขอ
(แบบบค.16)(ถามี)

2

ใบรับรองแพทย(ถามี)

1

3

หลักฐานการจบชั้น
อนุบาล (ถามี)

1

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

2

16. คาธรรมเนียม
รายละเอียดคาธรรมเนียม
รอยละ ☐ ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคิดคาธรรมเนียมเปนรอยละใหเลือกที่ชองนี)้
คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ)
หมายเหตุ

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

-หลักฐานใช
ในวันยื่น
-รับรองสําเนา
ถูกตอง

ฉบับ

-หลักฐานใชใน
วันยื่น

ฉบับ

-หลักฐานใชใน
วันยื่น

-รับรองสําเนา
ถูกตอง

17. * ชองทางการรองเรียน
1) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่โรงเรียน โรงเรียนบานน้ําตวง หมูที่ 9 ตําบลน้ําพาง อําเภอแมจริม จังหวัดนาน
55170
2) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานานเขต 1 506 ถนนสุมนเทวราช
ตําบลในเวียง อําเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 55000
3) สายดวนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุ
18. * ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี)
หมายเหตุ
19. หมายเหตุ

