คู่มอื สาหรับประชาชน: การขอผ่อนผันให้ เด็กเข้ าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์ การศึกษาภาคบังคับ(ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1) ของ
โรงเรียนในสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง:ศึกษาธิการ
ส่ วนของการสร้ างกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรี ยนก่อนหรื อหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1)
ของโรงเรี ยนในสังกัด สพฐ.
2. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ:กระทรวงศึกษาธิการ
: สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรี ยนบ้านหินแตก หมู่ 8 ต.ไร่ อ.
พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
3. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยงานเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกีย่ วข้อง
1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีผอ่ นผันให้เด็กเข้าเรี ยนก่อนหรื อหลังการศึกษาภาค
บังคับ พ.ศ. 2546
6. ระดับผลกระทบ ☒ บริ การที่มคี วามสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม ☐ บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้บริการ
☐ ส่ วนกลาง ☐ ส่ วนภูมิภาค ☐ ท้องถิ่น
☒ สถาบันการศึกษา
☐ ส่ วนกลางที่ต้ งั อยูใ่ นภูมภ
ิ าค (ตามกฎกระทรวง) ☐ ส่วนกลางที่ต้งั อยูใ่ นภูมภิ าค(นอก
กฎกระทรวง)
☐ ต่างประเทศ
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ข้ อบังคับ)
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ หน่ วยเวลาวัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลีย่ ต่อเดือน (ใส่ เป็ นตัวเลข)
0
จานวนคาขอที่มากที่สุด (ใส่ เป็ นตัวเลข) 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด (ใส่ เป็ นตัวเลข) 0
ส่ วนของคู่มอื ประชาชน

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มอื ประชาชน (เพือ่ ใช้ ในระบบจัดการข้ อมูลเท่ านั้น)
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรี ยนก่อนหรื อหลัง
ตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ (ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1) ของโรงเรี ยนในสังกัด สพฐ.
11. *ช่ องทางการให้ บริการ
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถานทีใ่ ห้ บริการ
โรงเรี ยนบ้านหินแตก หมู่ 8 ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร
47130
ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ

☐ เปิ ดให้บริ การตลอด 24 ชัว่ โมง
☒ วันจันทร์

☒ วันอังคาร

☐ วันเสาร์

☐ วันอาทิตย์

☒ วันพุธ

☒ วันพฤหัสบดี ☒ วันศุกร์

☐ ไม่เว้นวันหยุดราชการ
☐ มีพก
ั เที่ยง

เวลาเปิ ดรับคาขอ

เวลาเปิ ดรับคาขอ
เวลาปิ ดรับคาขอ

08.30
16.30

(ในระบบจะให้เลือกเป็ นตัวเลขเวลาเปิ ด (กีโ่ มง) ถึง เวลาปิ ด (กีโ่ มง)

หมายเหตุ: โรงเรี ยนกาหนดเวลาเปิ ด-ปิ ดตามบริ บทของโรงเรี ยน
12. หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไข(ถ้ ามี)
หลักเกณฑ์และวิธีผอ่ นผันให้เด็กเข้าเรี ยนก่อนหรื อหลังการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546
1. ลักษณะที่สามารถขอผ่อนผัน
1.1 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรี ยนก่อนอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ต้องมีเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี้
1.1.1 เด็กเรี ยนจบการศึกษาระดับปฐมวัย
1.1.2 ในกรณี ที่เด็กไม่จบการศึกษาระดับปฐมวัยหรื อเทียบเท่า แต่ผปู้ กครองร้องขอและผ่านการประเมิน
ความพร้อมทางด้านสติปัญญา ร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมตามประกาศของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
1.2 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรี ยนหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ต้องมีเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี้
1.2.1 เด็กเจ็บป่ วยด้วยโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็ นอุปสรรคต่อการเรี ยนรู้ของเด็กหรื ออาจเป็ นอันตรายแก่
นักเรี ยนอืน่ ตามความเห็นของแพทย์ผซู้ ่ ึงได้รับใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์
1.2.2 เด็กเจ็บป่ วยและอยูใ่ นระหว่างพักรักษาตัวไม่สามารถเข้าเรี ยนในสถานศึกษาภายในสี่สิบห้าวัน
นับแต่วนั เปิ ดภาคเรี ยนแรกของ ปี การศึกษาตามความเห็นของแพทย์ผซู้ ่ึงได้รับใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์
1.2.3 เด็กที่มีความจาเป็ นอื่นที่ไม่สามารถเข้าเรี ยนตามปกติได้ดว้ ยเหตุสุดวิสยั แล้วแต่กรณี
2. ระยะเวลาการผ่อนผัน

2.1 กรณี เด็กเจ็บป่ วยด้วยโรคร้ายแรง หรื อเจ็บป่ วยและอยูใ่ นระหว่างพักรักษาตัวตามข้อ 1.2.1 และ 1.2.2
ผ่อนผันไปจนกว่าเด็กจะสามารถเข้าเรี ยนตามปกติได้
2.2 กรณี เด็กมีความจาเป็ นอื่น ตามข้อ 1.2.3 ผ่อนผันได้ครั้งละหนึ่งปี การศึกษาถ้ามีความจาเป็ นต้องผ่อนผัน
เกินกว่าหนึ่ งครั้ง ให้สถานศึกษาพิจารณาจัดการศึกษาเป็ นพิเศษให้
3. ระยะเวลาการให้บริ การรวมที่กาหนดในคู่มือ เริ่ มนับเมือ่ ได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
13. *ขั้นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
หน่ วย ส่ วนงาน / หน่ วยงานที่
หมายเหตุ
ประเภท
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา เวลา
รับผิดชอบ
ที่
(นาที
ชั
ว
โมง
ให้
บ
ริ
ก
าร
่
ขั้นตอน
การบริการ
(ในระบบมีช่องให้ เลือกกระทรวง
วัน วันทาการ
เดือน ปี )

การตรวจสอบ รับคาร้อง/ตรวจสอบ
เอกสาร
เอกสาร

30

การพิจารณา
อนุญาต

คณะกรรมการพิจารณา

2

การลงนาม
อนุญาต

จัดทาหนังสือและเสนอ
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
พิจารณาลงนาม

นาที

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรี ยนบ้านหินแตก
หมู่ 8 ต.ไร่ อ.
พรรณานิคม จ.
สกลนคร 47130

1

วัน

สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรี ยนบ้านหินแตก
หมู่ 8 ต.ไร่ อ.
พรรณานิคม จ.
สกลนคร 47130

2

3

และช่ องให้ เลือก กรม/กลุ่มงาน)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 4 หน่ วยเวลาวัน

1

ชัว่ โมง สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรี ยนบ้านหินแตก
หมู่ 8 ต.ไร่ อ.
พรรณานิคม จ.
สกลนคร 47130

14. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
☐ผ่ านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
(หากผ่ านการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแล้วให้เลือกทีช่ ่ องนีด้ ้ วย)

ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หน่ วยของเวลาวัน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ

ที่

รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
(ในระบบมีช่องให้ เลือก
กระทรวง และช่ องให้ เลือก
กรม/กลุ่มงาน)

จานวน
เอกสาร
ฉบับ
จริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

(ฉบับ หรือ ชุด)

1

สาเนาทะเบียนบ้าน

กรมการปกครอง

1

2

ฉบับ

2

สูติบตั ร

กรมการปกครอง

1

2

ฉบับ

-หลักฐานใช้
ในวันยืน่
-รับรอง
สาเนาถูกต้อง
-หลักฐานใช้
ในวันยืน่
-รับรอง
สาเนาถูกต้อง

15.2)เอกสารอืน่ ๆ สาหรับยืน่ เพิม่ เติม
ที่

รายการเอกสารยืน่
เพิม่ เติม

1

ใบยืน่ คาขอ
(แบบ บค.16) (ถ้ามี)

2

ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)

ส่ วนงาน / หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
(ในระบบมีช่องให้ เลือก
กระทรวง และช่ องให้ เลือก
กรม/กลุ่มงาน)

จานวน
เอกสา
ร
ฉบับ
จริง
1

1

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

-หลักฐานใช้
ในวันยืน่
-รับรองสาเนา
ถูกต้อง

ฉบับ

-หลักฐานใช้ใน
วันยืน่

ที่

3

รายการเอกสารยืน่
เพิม่ เติม

ส่ วนงาน / หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
(ในระบบมีช่องให้ เลือก
กระทรวง และช่ องให้ เลือก
กรม/กลุ่มงาน)

หลักฐานการจบชั้น
อนุบาล (ถ้ามี)

จานวน
เอกสา
ร
ฉบับ
จริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

1

2

หน่ วยนับ
เอกสาร

ฉบับ

หมายเหตุ

-หลักฐานใช้ใน
วันยืน่

-รับรองสาเนา
ถูกต้อง

16. ค่าธรรมเนียม
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ร้ อยละ
☐ใช้หน่ วยค่าธรรมเนี ยมแบบร้อยละ (หากคิดค่าธรรมเนียมเป็ นร้อยละให้เลือกที่ช่องนี้)
ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้ อยละ)
หมายเหตุ
17. *ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ร้องเรี ยนด้วยตนเอง / ไปรษณี ย ์ ที่โรงเรี ยนบ้านหินแตก หมู่ 8 ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 47130
2) ร้องเรี ยนด้วยตนเอง / ไปรษณี ย ์ ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 อ.สว่างแดนดิน
จ.สกลนคร 47110
3) สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุ
18. *ตัวอย่างแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มอื การกรอก (หรือรายละเอียดเพิม่ เติม ถ้ ามี)
ชื่อเอกสาร
อัพโหลดไฟล์เอกสาร
☐ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร (หากต้องการระบุเป็ นลิงค์ให้คลิกเลือกช่องนี้)
(ในระบบมีให้คลิก เพื่ออัพโหลดไฟล์เอกสารตัวอย่าง)
หมายเหตุ Click here to enter text.
19. หมายเหตุ

