คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอผ่อนผันให้เด็กเข้ำเรียนก่อนหรือหลังตำมเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ(ชั้นประถมศึกษำปีที่
1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โรงเรียนน้าดิบวิทยาคม สพม.เขต 35
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ(ชันประถมศึกษาปีที่ 1)
ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: โรงเรียนน้าดิบวิทยาคม สพม.เขต 35
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
2)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. 2546

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส้าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ ห้บริกำร: สถาบันการศึกษา
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน ส้าเนาคู่มือประชาชน 19/07/2015 20:44
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ โรงเรียนน้้าดิบวิทยาคม อาคารเทวัญพิทักษ์ ชั้น2 เลขที่ 199 ต้าบล น้้าดิบ อ้าเภอป่าซาง
จังหวัด ล้าพูน รหัสไปรษณีย์ 51120/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก้าหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (โรงเรียนก้าหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
หลักเกณฑ์และวิธีผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546
1. ลักษณะที่สามารถขอผ่อนผัน
1.1 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ต้องมีเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี

1.1.1 เด็กเรียนจบการศึกษาระดับปฐมวัย
1.1.2 ในกรณีที่เด็กไม่จบการศึกษาระดับปฐมวัยหรือเทียบเท่า แต่ผู้ปกครองร้องขอและผ่านการประเมินความพร้อม
ทางด้านสติปัญญา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมตามประกาศของคณะกรรมการเขตพืนที่การศึกษา
1.2 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ต้องมีเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี
1.2.1 เด็กเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของเด็กหรืออาจเป็นอันตรายแก่นักเรียนอื่นตาม
ความเห็นของแพทย์ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์
1.2.2 เด็กเจ็บป่วยและอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวไม่สามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันเปิดภาค
เรียนแรกของ ปีการศึกษาตามความเห็นของแพทย์ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์
1.2.3 เด็กที่มีความจ้าเป็นอื่นที่ไม่สามารถเข้าเรียนตามปกติได้ด้วยเหตุสุดวิสัยแล้วแต่กรณี
2. ระยะเวลาการผ่อนผัน
2.1 กรณีเด็กเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง หรือเจ็บป่วยและอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวตามข้อ 1.2.1 และ 1.2.2 ผ่อนผันไป
จนกว่าเด็กจะสามารถเข้าเรียนตามปกติได้
2.2 กรณีเด็กมีความจ้าเป็นอื่น ตามข้อ 1.2.3 ผ่อนผันได้ครังละหนึ่งปีการศึกษาถ้ามีความจ้าเป็นต้องผ่อนผันเกินกว่าหนึ่ง
ครัง ให้สถานศึกษาพิจารณาจัดการศึกษาเป็นพิเศษให้
3. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่ก้าหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

รับค้าร้อง/ตรวจสอบเอกสาร 30 นาที

การพิจารณา

คณะกรรมการพิจารณา

2 วัน

การลงนาม/

จัดท้าหนังสือและเสนอ

1 ชั่วโมง

1)
2)
3)

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
โรงเรียนน้าดิบ
วิทยาคม สพม.
เขต 35
โรงเรียนน้าดิบ
วิทยาคม สพม.
เขต 35
โรงเรียนน้าดิบ

หมำยเหตุ
-

ที่

ประเภทขั้นตอน
คณะกรรมการมีมติ

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ผู้อ้านวยการโรงเรียน
พิจารณาลงนาม

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
วิทยาคม สพม.
เขต 35

หมำยเหตุ

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 4 วัน
14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการด้าเนินการลดขันตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ที่ รำยกำรเอกสำร
หมำยเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
ส้าเนาทะเบียน กรมการปกครอง 1
2
ฉบับ
(-หลักฐานใช้ในวัน
บ้าน
ยื่น
1)
-รับรองส้าเนา
ถูกต้อง
)
สูติบัตร
กรมการปกครอง 1
2
ฉบับ
(-หลักฐานใช้ในวัน
ยื่น
2)
-รับรองส้าเนา
ถูกต้อง)
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
แบบค้าร้องขอเข้า ส้านักงาน
1
0
ฉบับ
เรียนก่อนหลัง
คณะกรรมการ
1) อายุครบ (ถ้ามี) การศึกษาขัน
พืนฐาน
2)
3)

ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)
หลักฐานการจบ ส้านักงาน
ชันอนุบาล (ถ้ามี) คณะกรรมการ
การศึกษาขัน

1

0

ฉบับ

1

2

ฉบับ

หมำยเหตุ
(-หลักฐานใช้ในวัน
ยื่น
-รับรองส้าเนา
ถูกต้อง
)
(หลักฐานใช้ในวัน
ยื่น)
(-หลักฐานใช้ในวัน
ยื่น
-รับรองส้าเนา

ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
พืนฐาน

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ถูกต้อง
)

16. ค่ำธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่โรงเรียนน้าดิบวิทยาคม อาคารเทวัญพิทักษ์ ชัน2 เลขที่
199 ต้าบล น้าดิบ อ้าเภอป่าซาง จังหวัด ล้าพูน รหัสไปรษณีย์ 51120
หมายเหตุ 2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่ส้านักงานเขตพืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต35 เลขที่
409/1 ถนนพระเจ้าทันใจ ต้าบลต้นธงชัย อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
หมายเหตุ 3) ช่องทำงกำรร้องเรียน สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุ 4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน (1111) ส้านักงานปลัดส้านักนายกรัฐมนตรีท้าเนียบรัฐบาล ถนน
พิษณุโลก เขตดุสิต กทม.
หมายเหตุ 5) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส้านักปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
-

วันที่พิมพ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

06/08/2558
รออนุมัติขันที่ 2 โดยส้านักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
ผู้อ้านวยการโรงเรียนน้าดิบวิทยาคม
สพม.เขต 35 สพฐ.ศธ.
-

