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คคคู่มมือสสสำหรรับประชสำชน: กสำรขอจรัดกสำรศศึกษสำขรัขั้นพมืขั้นฐสำนโดยครอบครรัว
หนน่วยงานททรที่ รับผผิดชอบ: สพป. จรันทบบุรท เขต 1
กระทรวง: กระทรวงศศึกษาธผิการ
1. ชมืชื่อกระบวนงสำน: การขอจรัดการศศึกษาขรัขั้นพพขั้นฐานโดยครอบครรัว
2. งสำนเจจ้สำของกระบวนงสำน: สพป. จรันทบบุรท เขต 1
3. ประเภทของงสำนบรริกสำร: กระบวนงานบรผิการททที่เบบ็ดเสรบ็จในหนน่วยเดทยว
4. หมวดหมคคู่ของงสำนบรริกสำร: อนบุญาต/ออกใบอนบุญาต/รรับรอง
5. กฎหมสำยททชื่ใหจ้อสสำนสำจกสำรอนนุญสำต หรมือททชื่เกทยชื่ วขจ้อง:
1) กฎกระทรวงศศึกษาธธิการวว่าดด้วยสธิทธธิในการจจัดการศศึกษาขจัขั้นพพขั้นฐานโดยครอบครจัว พ.ศ. 2547
2) คคาสจัสั่งกระทรวงศศึกษาธธิการเรพสั่อง ใหด้ใชด้หลจักสสูตรแกนกลางการศศึกษาขจัขั้นพพขั้นฐาน พ.ศ.2551
3) ประกาศกระทรวงศศึกษาธธิการ เรพสั่อง หลจักเกณฑฑ์และวธิธธีการปรจับใชด้หลจักสสูตรแกนกลางการศศึกษาขจัขั้นพพขั้นฐาน
พ.ศ.2551 สคาหรจับกลลว่มเปป้าหมายเฉพาะ
4) พระราชบจัญญจัตธิการศศึกษาแหว่งชาตธิ พ.ศ. 2542 และทธีสั่แกด้ไขเพธิสั่มเตธิม
6. ระดรับผลกระทบ: บรผิการทรัที่วไป
7. พมืขั้นททชื่ใหจ้บรริกสำร: สน่วนกลางททที่ตรัขั้งอยยใน่ นภยมผิภาค (นอกกฎกระทรวง)
8. กฎหมสำยขจ้อบรังครับ/ขจ้อตกลงททกชื่ สสำหนดระยะเวลสำ กฎกระทรวงวน่าดด้วยสผิทธผิในการจรัดการศศึกษาขรัขั้นพพขั้นฐานโดย
ครอบครรัว พ.ศ. 2547
ระยะเวลสำททกชื่ สสำหนดตสำมกฎหมสำย / ขจ้อกสสำหนด ฯลฯ 30 วรัน
9. ขจ้อมคลสถริตริ
จสสำนวนเฉลทชื่ยตคู่อเดมือน 0
จสสำนวนคสสำขอททชื่มสำกททชื่สนุด 0
จสสำนวนคสสำขอททชื่นจ้อยททชื่สนุด 0
10. ชมืชื่ออจ้สำงอริงของคคคู่มมือประชสำชน การขอจรัดการศศึกษาขรัขั้นพพขั้นฐานโดยครอบครรัว
11. ชคู่องทสำงกสำรใหจ้บรริกสำร
1) สถานททที่ใหห้บรริการ กลลว่มงานสว่งเสรธิมการจจัดการศศึกษา สคานจักงานเขตพพขั้นทธีสั่การศศึกษาประถมศศึกษาจจันทบลรธี เขต ๑
/ตธิดตว่อดด้วยตนเอง ณ หนว่วยงาน
ระยะเวลาเปปิดใหห้บรริการ เปปิดใหด้บรธิการวจัน จจันทรฑ์ ถศึง วจันศลกรฑ์ (ยกเวด้นวจันหยลดทธีสั่ทางราชการกคาหนด) ตจังขั้ แตว่เวลา
09:00 - 16:30 น. (มธีพจักเทธีสั่ยง)
หมายเหตตุ 12. หลรักเกณฑฑ์ วริธทกสำร เงมืชื่อนไข(ถจ้สำมท) ในกสำรยมืชื่นคสสำขอ และในกสำรพริจสำรณสำอนนุญสำต
แนะนนาใหด้ครอบครรัวซศึที่งประสงคค์จะจรัดการศศึกษายพที่นคนาขออนบุญาตจรัดการศศึกษาตน่อสนานรักงานเขตพพขั้นททที่การศศึกษาไดด้ปปีละ 2 ครรัขั้ง
เพพที่อใหด้สอดคลด้องกรับการเปปิด-ปปิดภาคเรทยนของสถานศศึกษา (ภาคเรทยนททที่ 1 ระหวน่างเดพอนเมษายน - พฤษภาคม และภาคเรทยน
ททที่ 2 ระหวน่างเดพอนสผิงหาคม - กรันยายน) เพพที่อประโยชนค์ในการรรับเงผินอบุดหนบุนประจนาปปีการศศึกษา
1. สถานททที่ยพที่นคนาขออนบุญาตในแตน่ละระดรับการศศึกษาใหด้ยพที่นความประสงคค์ ณ สนานรักงานเขตพพขั้นททที่การศศึกษาททที่มทภยมลผิ นาเนา หรพอ
หากครอบครรัวมททะเบทยนบด้านอยยน่ททที่หนศึที่งแตน่มทถผิที่นพรักอาศรัยในปปัจจบุบรันอทกททที่หนศึที่งซศึที่งจะใชด้เปป็นสถานททที่จรัดการศศึกษา ใหด้ยพที่นคนาขอ
อนบุญาตตน่อสนานรักงานเขตพพขั้นททกที่ ารศศึกษาณ ถผิที่นททที่อยยน่อาศรัยปปัจจบุบรันไดด้ โดยยพที่นคนาขออนบุญาตไดด้ ดรังนทขั้
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- ระดรับกน่อนประถมศศึกษาและระดรับประถมศศึกษายพที่นททสที่ นานรักงานเขตพพขั้นททที่การศศึกษาประถมศศึกษา
- ระดรับมรัธยมศศึกษาตอนตด้นสามารถยพที่นททที่สนานรักงานเขตพพขั้นททที่การศศึกษาประถมศศึกษาและสนานรักงานเขตพพขั้นททที่การศศึกษา
มรัธยมศศึกษา
- ระดรับมรัธยมศศึกษาตอนปลายยพที่นททสที่ นานรักงานเขตพพขั้นททที่การศศึกษามรัธยมศศึกษา
2. จรัดทนาแผนการจรัดการศศึกษาของศยนยค์การเรทยนรน่วมกรับสนานรักงานเขตพพขั้นททกที่ ารศศึกษา หรพอสถานศศึกษาททสที่ นานรักงานเขตพพขั้นททที่
มอบหมาย โดยแผนการจรัดการศศึกษาตด้องมทรายละเอทยดประกอบการขออนบุญาตอยน่างนด้อย 9 รายการ ดรังนทขั้
2.1 ชพที่อศยนยค์การเรทยน
2.2 วรัตถบุประสงคค์ของศยนยค์การเรทยน
2.3 ททที่ตรัขั้งศยนยค์การเรทยน
2.4 รยปแบบการจรัดการศศึกษา
2.5 ระดรับการศศึกษาททที่จดรั ในกรณทททที่เปป็นการจรัดการศศึกษานอกระบบ
2.6 หลรักสยตรหรพอลรักษณะกผิจกรรมการเรทยนการสอน
2.7 ระบบประกรันคบุณภาพภายใน
2.8 รายชพที่อและคบุณสมบรัตผิของบบุคลากรการศศึกษาของศยนยค์การเรทยน
2.9 ขด้อกนาหนดเกทที่ยวกรับคณะกรรมการศยนยค์การเรทยนและเอกสารอพที่น (ถด้ามท)
3. ในการจรัดทนาแผนการจรัดการศศึกษา ผยจด้ รัดการศศึกษาตด้องจรัดทนาแผนการศศึกษารน่วมกรับสนานรักงานเขตพพขั้นททที่การศศึกษากน่อนยพที่น
คนาขอ
4. ในกรณทททที่คณะกรรมการเขตพพขั้นททที่การศศึกษามทมตผิใหด้ปรรับแผนการจรัดการศศึกษา ตด้องดนาเนผินการภายในระยะเวลาททที่คณะ
กรรมการกนาหนด
5. ระยะเวลาการใหด้บรผิการรวมททกที่ นาหนดในคยน่มพอ เรผิที่มนรับเมพที่อไดด้ตรวจสอบเอกสารถยกตด้อง ครบถด้วนแลด้ว
13. ขรัขั้นตอน ระยะเวลสำ และสคู่วนงสำนททชื่รรับผริดชอบ
ททชื่

ประเภทขรัขั้นตอน

ตรวจสอบคนาขอและเอกสาร
ประกอบคนาขอ
การพผิจารณา
ตรวจสอบคบุณสมบรัตผิตาม
2)
เอกสารของผยด้ยพที่นคนาขอ
จรัดการศศึกษา
การพผิจารณา
เสนอคณะกรรมการเขตพพขั้นททที่
3)
การศศึกษาพผิจารณา
การลงนาม/คณะ
จรัดทนาหนรังสพอและลงนามอนบุ
4) กรรมการมทมตผิ
ญาตโดยผยด้อนานวยการ เขต
พพนขั้ ททที่การศศึกษา
ระยะเวลสำดสสำเนรินกสำรรวม 30 วรัน
1)

การตรวจสอบเอกสาร

รสำยละเอทยดของขรัขั้นตอน
กสำรบรริกสำร

ระยะเวลสำใหจ้
บรริกสำร
30 นาทท
15 วรัน
11 วรัน
3 วรัน

สคู่วนงสำน /
หนคู่วยงสำนททชื่รรับ
ผริดชอบ
สพป. จรันทบบุรท
เขต 1
สพป. จรันทบบุรท
เขต 1
สพป. จรันทบบุรท
เขต 1
สพป. จรันทบบุรท
เขต 1

หมสำยเหตนุ
(เปป็นขรัขั้นตอนการ
พผิจารณาอนบุญาต)
-
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14. งสำนบรริกสำรนทขั้ ผคู่สำนกสำรดสสำเนรินกสำรลดขรัขั้นตอน และระยะเวลสำปฏริบรัตริรสำชกสำรมสำแลจ้ว
ยรังไมน่ผน่านการดนาเนผินการลดขรัขั้นตอน
15. รสำยกสำรเอกสสำรหลรักฐสำนประกอบกสำรยมืชื่นคสสำขอ
15.1) เอกสสำรยมืนยรันตรัวตนททชื่ออกโดยหนคู่วยงสำนภสำครรัฐ
หนคู่วยงสำนภสำครรัฐผคจ้ จสสำนวนเอกสสำร จสสำนวนเอกสสำร หนคู่วยนรับ
ททชื่ รสำยกสำรเอกสสำร
หมสำยเหตนุ
ยมืนยรันตรัวตน
ฉบรับจรริง
สสสำเนสำ
เอกสสำร
ออกเอกสสำร
บรัตรประจนาตรัว
กรมการปกครอง 1
2
ฉบรับ
(ของบผิดา มารดา
1) ประชาชน
/รรับรองสนาเนาถยก
ตด้อง)
บรัตรประจนาตรัว
กรมการปกครอง 1
2
ฉบรับ
(ของผยด้จรัดการศศึกษา
ประชาชน
กรณทมอบผยด้จรัดการ
2)
ศศึกษา/รรับรอง
สนาเนาถยกตด้อง)
สนาเนาทะเบทยน กรมการปกครอง 0
2
ฉบรับ
(ของบผิดามารดา
3) บด้าน
และผยด้เรทยน/รรับรอง
สนาเนาถยกตด้อง)
ใบสนาครัญการ
กรมการปกครอง 1
2
ฉบรับ
(ถด้ามท/รรับรองสนาเนา
4)
เปลทที่ยนชพที่อ
ถยกตด้อง)
สยตผิบรัตร
กรมการปกครอง 1
2
ฉบรับ
(ของผยด้เรทยน/รรับรอง
5)
สนาเนาถยกตด้อง)
15.2) เอกสสำรอมืชื่น ๆ สสสำหรรับยมืชื่นเพริชื่มเตริม
ชื่น หนคู่วยงสำนภสำครรัฐ จสสำนวนเอกสสำร จสสำนวนเอกสสำร หนคู่วยนรับ
ททชื่ รสำยกสำรเอกสสำรยมื
หมสำยเหตนุ
เพริชื่มเตริม
ฉบรับจรริง
สสสำเนสำ
เอกสสำร
ผคจ้ออกเอกสสำร
แผนการจรัดการ
1
2
ชบุด
(1) รายละเอทยดของ
ศศึกษาขรัขั้นพพขั้นฐาน
แผนฯเปป็นไปตามททที่
โดยครอบครรัว ททที่ไดด้
กนาหนดในกฎ
1)
จรัดทนารน่วมกรับ
กระทรวง
สพท.หรพอสถาน
2) รรับรองสนาเนา
ศศึกษาททที่มอบหมาย
ถยกตด้อง)
วบุฒผิการศศึกษาของผยด้ 1
2
ชบุด
(1) ผยด้จรัดตด้องมทวบุฒผิไมน่
จรัดการศศึกษา
ตนที่ากวน่าระดรับ
มรัธยมศศึกษาตอน
2)
ปลาย หรพอเททยบเทน่า
2) รรับรองสนาเนา
ถยกตด้อง)
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ททชื่

3)

4)

รสำยกสำรเอกสสำรยมืชื่น หนคู่วยงสำนภสำครรัฐ จสสำนวนเอกสสำร จสสำนวนเอกสสำร หนคู่วยนรับ
เพริชื่มเตริม
ฉบรับจรริง
สสสำเนสำ
เอกสสำร
ผคอจ้ อกเอกสสำร
ใบประเมผิน ใบรรับ 1
2
ชบุด
รองความรยด้ความ
สามารถ ของผยด้
จรัดการศศึกษา
แผนผรังททที่ตรัขั้งสถานททที่ จรัดการศศึกษาขรัขั้นพพขั้น
ฐานโดยครอบครรัว

1

2

ฉบรับ

เอกสารหลรักการ
ศศึกษา (ปพ. 1)

-

1

2

ฉบรับ

เอกสารการขอยด้าย สถานททที่เรทยน

1

2

ฉบรับ

หลรักฐานการเรทยนรยด้ เดผิม

1

2

ฉบรับ

รยปถน่ายผยด้เรทยน หนด้า ตรง ขนาด 1 นผิขั้ว
ใบรรับรองแพทยค์
-

3

0

ฉบรับ

1

2

ฉบรับ

5)

6)

7)

8)
9)

หมสำยเหตนุ
(1) กรณทผยด้จรัดมทวบุฒผิตนที่า
กวน่าระดรับ
มรัธยมศศึกษาตอน
ปลายหรพอเททยบเทน่า
2) รรับรองสนาเนา
ถยกตด้อง)
(1) ระบบุททที่ตรัขั้ง แผนผรัง
สถานททที่อยน่างชรัดเจน
2) รรับรองสนาเนาถยก
ตด้อง)
(1) กรณทททที่ผยด้เรทยนลา
ออกจากการศศึกษา
ในระบบ
2) รรับรองสนาเนา
ถยกตด้อง)
(1) กรณทททที่ผยด้เรทยนลา
ออกจากการศศึกษา
ในระบบ
2) รรับรองสนาเนา
ถยกตด้อง)
(1) กรณทผยด้เรทยนยด้าย
จากการศศึกษานอก
ระบบและการศศึกษา
ตามอรัธยาศรัย
2) รรับรองสนาเนา
ถยกตด้อง)
(ไมน่เกผิน 6 เดพอน)
(1) กรณทแพทยค์ระบบุ
ความเหบ็นวน่าผยด้เรทยน
ไมน่สามารถศศึกษาใน
ระบบไดด้/
2) รรับรองสนาเนา
ถยกตด้อง)
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16. คคู่สำธรรมเนทยม
ไมว่มธีขด้อมสูลคว่าธรรมเนธียม
17. ชคู่องทสำงกสำรรจ้องเรทยน
1) ชคู่องทสำงกสำรรจ้องเรทยน รด้องเรทยนดด้วยตนเอง / ไปรษณทยค์ ททสที่ นานรักงานเขตพพขั้นททที่การศศึกษาประถมศศึกษาจรันทบบุรท เขต ๑
หมายเหตตุ (เลขทธีสั่1 ถนนตากสธิน ตคาบลตลาด อคาเภอเมพอง จจันทบลรธี 22000)
18. ตรัวอยคู่สำงแบบฟอรฑ์ม ตรัวอยคู่สำง และคคคู่มมือกสำรกรอก
ไมว่มธีแบบฟอรฑ์ม ตจัวอยว่าง และคสูว่มพอการกรอก
19. หมสำยเหตนุ
-

