คู่มือสำหรับประชำชน
กำรขอผ่อนผันให้เด็กเข้ำเรียนก่อนหรือหลังตำมเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ
(ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัดสพฐ.
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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตำมเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ
(ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ สพป.สกลนคร เขต 1
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1)
ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ สพป.สกลนคร เขต 1
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: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริกำร: สถาบันการศึกษา
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงงอิงของคู่มือประชำชน การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ หมู่ 3 ตาบลนาแก้ว อาเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 47230
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (โรงเรียนกาหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
าหนดเวลาเปิ
ตามบริ
บทของโรงเรียน)
หลักเกณฑ์แหมายเหตุ
ละวิธีผ่อนผั(ยกเว้
นให้เนด็วักนเข้หยุ
าเรีดยราชการ/โรงเรี
นก่อนหรือหลัยงนก
การศึ
กษาภาคบังดคั-ปิบดพ.ศ.
2546
1. ลักษณะที่สามารถขอผ่อนผัน
หมำยเหตุ
ด-ปิตดามเกณฑ์
ตามบริบกทของโรงเรี
ยน)งคับ ต้องมีเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี้
1.1 การขอผ่
อนผั(โรงเรี
นให้เยด็นก
กเข้าหนดเวลาเปิ
าเรียนก่อนอายุ
ารศึกษาภาคบั
1.1.1 เด็กเรียนจบการศึกษาระดับปฐมวัย
1.1.2 ในกรณีที่เด็กไม่จบการศึกษาระดับปฐมวัยหรือเทียบเท่า แต่ผู้ปกครองร้องขอและผ่านการประเมินความ
พร้อมทางด้านสติปัญญา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมตามประกาศของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
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1.2 การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนหลังอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ ต้องมีเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี้
1.2.1 เด็กเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของเด็กหรืออาจเป็นอันตรายแก่นักเรียนอื่น
ตามความเห็นของแพทย์ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์
1.2.2 เด็กเจ็บป่วยและอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวไม่สามารถเข้าเรียนในสถานศึกษาภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันเปิด
ภาคเรียนแรกของ ปีการศึกษาตามความเห็นของแพทย์ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ประกอบโรคศิลป์
1.2.3 เด็กที่มีความจำเป็นอื่นที่ไม่สามารถเข้าเรียนตามปกติได้ด้วยเหตุสุดวิสัยแล้วแต่กรณี
2. ระยะเวลาการผ่อนผัน
2.1 กรณีเด็กเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง หรือเจ็บป่วยและอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวตามข้อ 1.2.1 และ 1.2.2 ผ่อนผันไป จนกว่า
เด็กจะสามารถเข้าเรียนตามปกติได้
2.2 กรณีเด็กมีความจำเป็นอื่น ตามข้อ 1.2.3 ผ่อนผันได้ครั้งละหนึ่ง ปีการศึกษาถ้ามีความจำเป็นต้องผ่อนผันเกินกว่า หนึ่งครั้ง
ให้สถานศึกษาพิจารณาจัดการศึกษาเป็นพิเศษให้
3. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กาหนดในคู่มือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ส่วนงำน / หน่วยงำนที่ หมำยเหตุ
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร ระยะเวลำ
รับผิดชอบ
ที่
ประเภทขั้นตอน
บริกำร
ให้บริกำร
1)
2)
3)

การตรวจสอบเอกสาร

รับคาร้อง/ตรวจสอบเอกสาร

30 นาที

โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
สพป.สกลนคร เขต 1

-

การพิจารณา

คณะกรรมการพิจารณา

2 วัน

โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
สพป.สกลนคร เขต 1

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

จัดทาหนังสือและเสนอ
ผู้อานวยการโรงเรียน
พิจารณาลงนาม

1 ชั่วโมง

โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
สพป.สกลนคร เขต 1

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 4 วัน
14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
ผู้ออกเอกสำร
สาเนาทะเบียนบ้าน กรมการปกครอง
1
2
1)
สูติบัตร
2)

กรมการปกครอง

1

2

หน่วยนับ
หมำยเหตุ
เอกสำร
ฉบับ
(-หลักฐานใช้ในวันยื่น
-รับรองสาเนาถูกต้อง)
ฉบับ

(-หลักฐานใช้ในวันยื่น
-รับรองสาเนาถูกต้อง)
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำรยื่น หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ที่
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
แบบคาร้องขอเข้า สานักงาน
1
คณะกรรมการ
1) เรียนก่อนหลัง
อายุครบ (ถ้ามี) การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2) ใบรับรองแพทย์ 1
(ถ้ามี)

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
0

0

หน่วยนับ
หมำยเหตุ
เอกสำร
ฉบับ
(-หลักฐานใช้ในวันยื่น
-รับรองสาเนาถูกต้อง)
ฉบับ

(หลักฐานใช้ในวันยื่น)

หลักฐานการจบ สานักงาน
1
2
ฉบับ
(-หลักฐานใช้ในวันยื่น
3) ชั้นอนุบาล (ถ้ามี) คณะกรรมการ
-รับรองสาเนาถูกต้อง)
การศึกษาขั้น
พื้นฐาน
16. ค่ำธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ที่โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ หมู่ 3 ตาบลนาแก้ว
อาเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร 47230
หมายเหตุ –
2) ช่องทำงกำรร้องเรียนร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ถนนนิตโย ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000
หมายเหตุ –
3) ช่องทำงกำรร้องเรียนสายด่วนกระทรวงศึกษาธิการโทร 1579
หมายเหตุ –
4) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน (1111) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีทาเนียบรัฐบาล
ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม.
หมายเหตุ –
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
วันที่พิมพ์
18/07/2558
สถำนะ
รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

(Reviewer)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ
สพป.สกลนคร เขต 1 สพฐ.ศธ.
-

