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คูมือสําหรับประชาชน : การขอผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนหรือหลังตามเกณฑ#การศึกษาภาคบังคับ
(ชั้นประถมศึกษาป+ที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
หนวยงานที่รับผิดชอบ : โรงเรียนธารทองพิทยาคมสพม.เขต 32
กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชื่อกระบวนงาน : การขอผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนหรือหลังตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นประถมศึกษาป*ที่ 1)
ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม. เขต 32
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
1) พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
2)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องหลักเกณฑและวิธีผอนผันให#เด็กเข#าเรียนกอนหรือหลังการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. 2546

6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ หบริการ : สถาบันการศึกษา
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 18/07/2015 15:43
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ โรงเรียนธารทองพิทยาคม เลขที่ 704 หมูที่ 1 ถนนศักดิ์มโน ต.ลําปลายมาศ อ.ลําปลายมาศ
จ.บุรีรัมย รหัสไปรษณีย 31130 / ติดตอด#วยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป3ดให#บริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเว#นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (โรงเรียนกําหนดเวลาเป3ด-ป3ดตามบริบทของโรงเรียน)
12. หลักเกณฑ# วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
หลักเกณฑและวิธีผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนหรือหลังการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2546
1. ลักษณะที่สามารถขอผอนผัน
1.1 การขอผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนอายุตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับตองมีเหตุหนึ่งเหตุใด ดังนี้
1.1.1 เด็กเรียนจบการศึกษาระดับปฐมวัย
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1.1.2 ในกรณีที่เด็กไมจบการศึกษาระดับปฐมวัยหรือเทียบเทาแตผูปกครองรองขอและผานการประเมินความพรอม
ทางดานสติปFญญารางกายจิตใจอารมณและสังคมตามประกาศของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
1.2 การขอผอนผันใหเด็กเขาเรียนหลังอายุตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับตองมีเหตุหนึ่งเหตุใดดังนี้
1.2.1 เด็กเจ็บปGวยดวยโรคติดตอรายแรงที่เปHนอุปสรรคตอการเรียนรูของเด็กหรืออาจเปHนอันตรายแกนักเรียนอื่น
ตามความเห็นของแพทยผูซึ่งไดรับใบอนุญาตใหประกอบโรคศิลปJ
1.2.2 เด็กเจ็บปGวยและอยูในระหวางพักรักษาตัวไมสามารถเขาเรียนในสถานศึกษาภายในสี่สิบหาวันนับแตวันเปKด
ภาคเรียนแรกของป*การศึกษาตามความเห็นของแพทยผูซึ่งไดรับใบอนุญาตใหประกอบโรคศิลปJ
1.2.3 เด็กที่มีความจําเปHนอื่นที่ไมสามารถเขาเรียนตามปกติไดดวยเหตุสุดวิสัยแลวแตกรณี
2. ระยะเวลาการผอนผัน
2.1 กรณีเด็กเจ็บปGวยดวยโรครายแรงหรือเจ็บปGวยและอยูในระหวางพักรักษาตัวตามขอ 1.2.1 และ 1.2.2 ผอนผัน
ไปจนกวาเด็กจะสามารถเขาเรียนตามปกติได
2.2 กรณีเด็กมีความจําเปHนอื่นตามขอ 1.2.3 ผอนผันไดครั้งละหนึ่งป*การศึกษาถามีความจําเปHนตองผอนผันเกินกวา
หนึ่งครั้งใหสถานศึกษาพิจารณาจัดการศึกษาเปHนพิเศษให
3. ระยะเวลาการใหบริการรวมที่กําหนดในคูมือเริ่มนับเมื่อไดตรวจสอบเอกสารถูกตองครบถวนแลว
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

รับคํารอง/ตรวจสอบเอกสาร

30 นาที

การพิจารณา

คณะกรรมการพิจารณา

2 วัน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

จัดทําหนังสือและเสนอ
ผูอํานวยการโรงเรียน
พิจารณาลงนาม

1 ชั่วโมง

ประเภทขั้นตอน

1)

2)

3)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 4 วัน

สวนงาน /
หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

หมายเหตุ
-

-

-
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14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
ที่
ฉบับจริง
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง
1
บาน
1)
สูติบัตร

กรมการปกครอง

จํานวนเอกสาร
สําเนา
2

1

2

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
1

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

1

0

1

2

2)

ที่
1)
2)
3)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
แบบคํารองขอเขา สํานักงาน
เรียนกอนหลัง
คณะกรรมการ
อายุครบ (ถามี) การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ใบรับรองแพทย (ถามี)
หลักฐานการจบ สํานักงาน
ชั้นอนุบาล (ถามี) คณะกรรมการ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

16. คาธรรมเนียม
ไมมีข#อมูลคาธรรมเนียม
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณียที่โรงเรียน
หมายเหตุ –

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (-หลักฐานใชใน
วันยื่น
-รับรองสําเนา
ถูกตอง)
ฉบับ (-หลักฐานใชใน
วันยื่น
-รับรองสําเนา
ถูกตอง)
หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (-หลักฐานใชใน
วันยื่น
-รับรองสําเนา
ถูกตอง)
ฉบับ (หลักฐานใชใน
วันยื่น)
ฉบับ (-หลักฐานใชใน
วันยื่น
-รับรองสําเนา
ถูกตอง)
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2)
3)
4)

ชองทางการรองเรียน รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณียที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หมายเหตุ ชองทางการรองเรียน สายดวนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุ ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน (1111) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล
ถนน พิษณุโลก เขต ดุสิต กทม.
หมายเหตุ -

18. ตัวอยางแบบฟอร#ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ#
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

18/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหนาหนวยงาน (Reviewer)
ผูอํานวยการโรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม. เขต 32 สพฐ.ศธ.
-

