คูมือสําหรับประชาชน: การขอผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนหรือหลังตามเกณฑ#การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาป+ที่ 1)
ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
หนวยงานที่รับผิดชอบ: โรงเรียนบานใหม
กระทรวง:ศึกษาธิการ
สวนของการสรางกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนหรือหลังตามเกณฑ'การศึกษาภาคบังคับ (ชั้นประถมศึกษาป.ที่ 1)
ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ:กระทรวงศึกษาธิการ
:โรงเรียนบานใหม
3. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ
1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ'และวิธีผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนหรือหลังการศึกษาภาค
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 (ใสเปEนตัวเลข) 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด (ใสเปEนตัวเลข) 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด (ใสเปEนตัวเลข) 0
สวนของคูมือประชาชน
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (เพื่อใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น) การขอผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนหรือหลัง
ตามเกณฑ'การศึกษาภาคบังคับ (ชั้นประถมศึกษาป.ที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
11. *ชองทางการใหบริการ
1) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ โรงเรียนบานใหม ตําบล/แขวง กุดบง อําเภอ/เขต โพนพิสัย จังหวัด หนองคาย
รหัสไปรษณีย' 43120
ระยะเวลาเปHดใหบริการ ☐ เปDดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง
☒ วันจันทร'
☒ วันอังคาร
☒ วันพุธ
☒ วันพฤหัสบดี ☒ วันศุกร'
☐ วันเสาร'
☐ วันอาทิตย'
☐ ไมเวนวันหยุดราชการ

มีพักเที่ยง
เวลาเปDดรับคําขอ
เวลาปDดรับคําขอ
☐

เวลาเปHดรับคําขอ

08.30
16.30

(ในระบบจะใหเลือกเปGนตัวเลขเวลาเปDด (กี่โมง) ถึง เวลาปDด (กี่โมง)

หมายเหตุ: โรงเรียนกําหนดเวลาเปDด-ปDดตามบริบทของโรงเรียน
12. หลักเกณฑ# วิธีการ เงื่อนไข(ถามี)
หลักเกณฑ'และวิธีผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนหรือหลังการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546
1. ลักษณะที่สามารถขอผอนผัน
1.1 การขอผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนอายุตามเกณฑ'การศึกษาภาคบังคับ ตองมีเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี้
1.1.1 เด็กเรียนจบการศึกษาระดับปฐมวัย
1.1.2 ในกรณีที่เด็กไมจบการศึกษาระดับปฐมวัยหรือเทียบเทา แตผูปกครองรองขอและผานการประเมิน
ความพรอมทางดานสติปIญญา รางกาย จิตใจ อารมณ' และสังคมตามประกาศของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
1.2 การขอผอนผันใหเด็กเขาเรียนหลังอายุตามเกณฑ'การศึกษาภาคบังคับ ตองมีเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี้
1.2.1 เด็กเจ็บปJวยดวยโรคติดตอรายแรงที่เปGนอุปสรรคตอการเรียนรูของเด็กหรืออาจเปGนอันตรายแก
นักเรียนอื่นตามความเห็นของแพทย'ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตใหประกอบโรคศิลปL
1.2.2 เด็กเจ็บปJวยและอยูในระหวางพักรักษาตัวไมสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาภายในสี่สิบหาวัน นับ
แตวันเปDดภาคเรียนแรกของ ป.การศึกษาตามความเห็นของแพทย'ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตใหประกอบโรคศิลปL
1.2.3 เด็กที่มีความจําเปGนอื่นที่ไมสามารถเขาเรียนตามปกติไดดวยเหตุสุดวิสัยแลวแตกรณี
2. ระยะเวลาการผอนผัน
2.1 กรณีเด็กเจ็บปJวยดวยโรครายแรง หรือเจ็บปJวยและอยูในระหวางพักรักษาตัวตามขอ 1.2.1 และ 1.2.2
ผอนผันไปจนกวาเด็กจะสามารถเขาเรียนตามปกติได
2.2 กรณีเด็กมีความจําเปGนอื่น ตามขอ 1.2.3 ผอนผันไดครั้งละหนึ่งป.การศึกษาถามีความจําเปGนตองผอนผัน
เกินกวาหนึ่งครั้ง ใหสถานศึกษาพิจารณาจัดการศึกษาเปGนพิเศษให
3.ระยะเวลาการใหบริการรวมที่กําหนดในคูมือ เริ่มนับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตอง ครบถวนแลว
13. *ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
หนวย สวนงาน / หนวยงาน
หมายเหตุ
ประเภท
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา เวลา
ที่รับผิดชอบ
ที่
ใหบริการ (นาที ชั่วโมง (ในระบบมีชองใหเลือกกระทรวง
ขั้นตอน
การบริการ
วัน วันทําการ
เดือน ป.)

รับคํารอง/ตรวจสอบ
เอกสาร
คณะกรรมการพิจารณา

30

นาที

โรงเรียนบานใหม

2

วัน

โรงเรียนบานใหม

จัดทําหนังสือและเสนอ
3
ผูอํานวยการโรงเรียน
พิจารณาลงนาม
ระยะเวลาดําเนินการรวม 4 หนวยเวลาวัน

1

ชั่วโมง โรงเรียนบานใหม

1
2

การตรวจสอบ
เอกสาร
การพิจารณา
อนุญาต
การลงนาม
อนุญาต

และชองใหเลือก กรม/กลุมงาน)

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
☐ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
(หากผานการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแลวใหเลือกทีช่ องนี้ดวย)

ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หนวยของเวลาวัน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ที่

รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน

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

จํานวน
เอกสาร
ฉบับ
จริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

(ฉบับ หรือ ชุด)

1

สําเนาทะเบียนบาน

กรมการปกครอง

1

2

ฉบับ

2

สูติบัตร

กรมการปกครอง

1

2

ฉบับ

-หลักฐานใช
ในวันยื่น
-รับรอง
สําเนาถูกตอง
-หลักฐานใช
ในวันยื่น
-รับรอง
สําเนาถูกตอง

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

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

-หลักฐานใช
ในวันยื่น
-รับรองสําเนา
ถูกตอง

ฉบับ

-หลักฐานใชใน
วันยื่น

ฉบับ

-หลักฐานใชใน
วันยื่น

-รับรองสําเนา
ถูกตอง

16. คาธรรมเนียม
รายละเอียดคาธรรมเนียม
รอยละ
☐ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคิดคาธรรมเนียมเปGนรอยละใหเลือกที่ชองนี้)
คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ)
หมายเหตุ
17. *ชองทางการรองเรียน
1) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย' ที่โรงเรียนบานใหม ตําบล/แขวง กุดบง อําเภอ/เขต โพนพิสัย จังหวัด หนองคาย
รหัสไปรษณีย' 43120
2) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย' ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 ตําบล/แขวง จุมพล
อําเภอ/เขต โพนพิสัย จังหวัด หนองคาย รหัสไปรษณีย' 43120
3) สายดวนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุ
18. *ตัวอยางแบบฟอร#ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี)
ชื่อเอกสาร
☐ใชลิงค'ไฟล'เอกสาร (หากตองการระบุเปGนลิงค'ใหคลิกเลือกชองนี้)
อัพโหลดไฟล'เอกสาร
(ในระบบมีใหคลิก เพื่ออัพโหลดไฟล'เอกสารตัวอยาง)
หมายเหตุ Click here to enter text.
19. หมายเหตุ

