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คคคู่มมือสสสำหรรับประชสำชน: กสำรขอจรัดกสำรศศึกษสำขรัขั้นพมืขั้นฐสำนในศคนยย์กสำรเรรียนขององคย์กรววิชสำชรีพ
หนน่วยงานททรที่ รับผผิดชอบ: สพป. จรันทบบุรท เขต 1
กระทรวง: กระทรวงศศึกษาธผิการ
1. ชมืชื่อกระบวนงสำน: การขอจรัดการศศึกษาขรัขั้นพพขั้นฐานในศศูนยย์การเรทยนขององคย์กรวผิชาชทพ
2. หนคู่วยงสำนเจจ้สำของกระบวนงสำน: สพป. จรันทบบุรท เขต 1
3. ประเภทของงสำนบรวิกสำร: กระบวนงานบรผิการททที่เบบ็ดเสรบ็จในหนน่วยเดทยว
4. หมวดหมคคู่ของงสำนบรวิกสำร: อนบุญาต/ออกใบอนบุญาต/รรับรอง
5. กฎหมสำยทรีชื่ใหจ้อสสำนสำจกสำรอนนุญสำต หรมือทรีชื่เกรียชื่ วขจ้อง:
1) กฎกระทรวงศศึกษาธธิการวว่าดด้วยสธิทธธิขององคค์กรวธิชาชชีพในการจจัดการศศึกษาขจัขั้นพพขั้นฐานในศศูนยค์การเรชียน พ.ศ. 2554
2) คคาสจัสั่งกระทรวงศศึกษาธธิการเรพสั่อง ใหด้ใชด้หลจักสศูตรแกนกลางการศศึกษาขจัขั้นพพขั้นฐาน พ.ศ.2551
3) ประกาศกระทรวงศศึกษาธธิการ เรพสั่อง หลจักเกณฑค์และวธิธชีการปรจับใชด้หลจักสศูตรแกนกลางการศศึกษาขจัขั้นพพขั้นฐาน
พ.ศ.2551 สคาหรจับกลลว่มเปป้าหมายเฉพาะ
4) พระราชบจัญญจัตธิการศศึกษาแหว่งชาตธิ พ.ศ.2542 และทชีสั่แกด้ไขเพธิสั่มเตธิม
6. ระดรับผลกระทบ: บรผิการทรัที่วไป
7. พมืขั้นทรีชื่ใหจ้บรวิกสำร: สน่วนกลางททที่ตรัขั้งอยศูใน่ นภศูมผิภาค (นอกกฎกระทรวง)
8. กฎหมสำยขจ้อบรังครับ/ขจ้อตกลงทรีกชื่ สสำหนดระยะเวลสำ กฎกระทรวงวน่าดด้วยสผิทธผิขององคย์กรวผิชาชทพในการจรัดการศศึกษาขรัขั้นพพขั้น
ฐานในศศูนยย์การเรทยน พ.ศ. 2554
ระยะเวลสำทรีกชื่ สสำหนดตสำมกฎหมสำย / ขจ้อกสสำหนด ฯลฯ 90 วรัน
9. ขจ้อมคลสถวิตวิ
จสสำนวนเฉลรีชื่ยตคู่อเดมือน 0
จสสำนวนคสสำขอทรีชื่มสำกทรีชื่สนุด 0
จสสำนวนคสสำขอทรีชื่นจ้อยทรีชื่สนุด 0
10. ชมืชื่ออจ้สำงอวิงของคคคู่มมือประชสำชน การขอจรัดการศศึกษาขรัขั้นพพขั้นฐานในศศูนยย์การเรทยนขององคย์กรวผิชาชทพ
11. ชคู่องทสำงกสำรใหจ้บรวิกสำร
1) สถานททที่ใหห้บรริการ กลลว่มงานสว่งเสรธิมการจจัดการศศึกษา สคานจักงานเขตพพขั้นทชีกสั่ ารศศึกษาประถมศศึกษาจจันทบลรชี เขต
1 /ตธิดตว่อดด้วยตนเอง ณ หนว่วยงาน
ระยะเวลาเปปิดใหห้บรริการ เปปิดใหด้บรธิการวจัน จจันทรค์ ถศึง วจันศลกรค์ (ยกเวด้นวจันหยลดทชีทสั่ างราชการกคาหนด) ตจัขั้งแตว่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มชีพจักเทชีสั่ยง)
หมายเหตตุ 12. หลรักเกณฑย์ ววิธรีกสำร เงมืชื่อนไข(ถจ้สำมรี) ในกสำรยมืชื่นคสสำขอ และในกสำรพวิจสำรณสำอนนุญสำต
ศศูนยย์การเรทยน หมายถศึง สถานททที่เรทยนททที่องคย์กรวผิชาชทพจรัดตรัขั้งขศึขั้น เพพที่อจรัดการศศึกษาขรัขั้นพพขั้นฐานโดยไมน่แสวงหากกาไร
คบุณสมบรัตผิของผศูด้ขอการจรัดการศศึกษาขรัขั้นพพขั้นฐานในรศูปแบบศศูนยย์การเรทยน
ตด้องเปป็นองคย์กรวผิชาชทพททที่ไดด้จรัดตรัขั้งโดยกฎหมายบทบาทหนด้าททที่ของผศูด้ขอจรัดตรัขั้งศศูนยย์การเรทยนองคย์กรวผิชาชทพซศึที่งมทความประสงคย์
และมทความพรด้อมเขด้ามาจรัดการศศึกษาขรัขั้นพพขั้นฐานในรศูปแบบศศูนยย์การเรทยน ใหด้ดกาเนผินการดรังนทขั้
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1. ดกาเนผินการยพที่นความประสงคย์เพพที่อขอจรัดการศศึกษาขรัขั้นพพขั้นฐานในศศูนยย์การเรทยน เปป็นหนรังสพอตน่อสกานรักงานเขตพพขั้นททที่การศศึกษาททที่
ศศูนยย์การเรทยนตรัขั้งอยศูน่
2. จรัดทกาแผนการจรัดการศศึกษาของศศูนยย์การเรทยนรน่วมกรับสกานรักงานเขตพพขั้นททที่การศศึกษา หรพอสถานศศึกษาททที่สกานรักงานเขตพพขั้นททที่
มอบหมาย โดยแผนการจรัดการศศึกษาตด้องมทรายละเอทยดประกอบการขออนบุญาตอยน่างนด้อย 9 รายการ ดรังนทขั้
2.1 ชพที่อศศูนยย์การเรทยน
2.2 วรัตถบุประสงคย์ของศศูนยย์การเรทยน
2.3 ททที่ตรัขั้งศศูนยย์การเรทยน
2.4 รศูปแบบการจรัดการศศึกษา
2.5 ระดรับการศศึกษาททที่จดรั ในกรณทททที่เปป็นการจรัดการศศึกษานอกระบบ
2.6 หลรักสศูตรหรพอลรักษณะกผิจกรรมการเรทยนการสอน
2.7 ระบบประกรันคบุณภาพภายใน
2.8 รายชพที่อและคบุณสมบรัตผิของบบุคลากรการศศึกษาของศศูนยย์การเรทยน
2.9 ขด้อกกาหนดเกทที่ยวกรับคณะกรรมการศศูนยย์การเรทยนและเอกสารอพที่น (ถด้ามท)
3. ในการจรัดทกาแผนการจรัดการศศึกษา ผศูด้จรัดการศศึกษาตด้องจรัดทกาแผนการศศึกษารน่วมกรับสกานรักงานเขตพพขั้นททที่การศศึกษากน่อนยพที่น
คกาขอ
4. การยพที่นคกาขอจรัดตรัขั้งศศูนยย์การเรทยนขององคย์กรวผิชาชทพ แบน่งเปป็น 2 กรณทดรังนทขั้
4.1 การจรัดการศศึกษาททที่เรผิที่มจากระดรับประถมศศึกษาใหด้ยพที่นตน่อสกานรักงานเขตพพขั้นททที่การศศึกษาประถมศศึกษาททที่ศศูนยย์การเรทยนตรัขั้งอยศูน่
4.2 การศศึกษาททที่เรผิที่มจาก ระดรับมรัธยมศศึกษาตอนตด้นหรพอมรัธยมศศึกษาตอนปลายหรพอเททยบเทน่าใหด้ยพที่นตน่อสกานรักงานเขตพพขั้นททที่การ
ศศึกษามรัธยมศศึกษาททที่ศศูนยย์การเรทยนตรัขั้งอยศูน่
อนศึที่ง ในกรณทททที่ประสงคย์จะขยายระดรับการจรัดการศศึกษาเพผิที่มเตผิมจากททที่รรับอนบุญาต ใหด้ยพที่นขอขยายตน่อสกานรักงานเขตพพขั้นททที่การ
ศศึกษาเดผิมททที่ยพที่นขอไวด้หรพอกรณทททที่ประสงคย์จรัดการศศึกษาระดรับ ประกาศนทยบรัตร (ปวช.)ใหด้ผศูด้ขอจรัดการศศึกษาขออนบุญาตใชด้
หลรักสศูตรตน่อสกานรักงานคณะกรรมการการอาชทวศศึกษากระทรวงศศึกษาธผิการกน่อนเสนอแผนการจรัดการศศึกษา
5. ผศูด้ขอจรัดการศศึกษาสามารถยพที่นขอไดด้ตามความจกาเปป็นและอาจยพที่นคกาขอไดด้ปปีละ 2 ครรัขั้ง ทรัขั้งนทขั้ตด้องยพที่นกน่อนเปปิดภาคเรทยนแตน่ละ
ภาคไมน่นด้อยกวน่า 120 วรัน โดยสอดคลด้องกรับเวลาเปปิด-ปปิดภาคเรทยนของสถานศศึกษาและศศูนยย์การเรทยนเพพที่อสผิทธผิประโยชนย์ตน่างๆ
เชน่น การศศึกษาตน่อในระดรับททที่สศูงขศึขั้น เปป็นตด้น
หากมทการเปลทที่ยนแปลงแกด้ไขแผนการจรัดการศศึกษาททสที่ กานรักงานเขตพพขั้นททที่การศศึกษาไดด้ใหด้ความเหบ็นชอบแลด้วตด้องเสนอการ
เปลทที่ยนแปลงแกด้ไขแผนการจรัดการศศึกษาเพพที่อใหด้สกานรักงานเขตพพขั้นททที่การศศึกษาอนบุญาต
6. ระยะเวลาการใหด้บรผิการรวมททที่กกาหนดในคศูน่มพอ เรผิที่มนรับเมพที่อไดด้ตรวจสอบเอกสารถศูกตด้อง ครบถด้วนแลด้ว
13. ขรัขั้นตอน ระยะเวลสำ และสคู่วนงสำนทรีชื่รรับผวิดชอบ
ทรีชื่

ประเภทขรัขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รสำยละเอรียดของขรัขั้นตอน
กสำรบรวิกสำร

ระยะเวลสำใหจ้
บรวิกสำร

ตรวจสอบคกาขอและเอกสาร 30 นาทท
ประกอบคกาขอ

สคู่วนงสำน /
หมสำยเหตนุ
หนคู่วยงสำนทรีชื่รรับ
ผวิดชอบ
สพป. จรันทบบุรท
(ยพที่นคกาขอตน่อ
เขต 1
สกานรักงานเขตพพขั้นททที่
การศศึกษาททที่ศศูนยย์
การเรทยนตรัขั้งอยศูน่)
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ทรีชื่

ประเภทขรัขั้นตอน
การพผิจารณา

รสำยละเอรียดของขรัขั้นตอน
กสำรบรวิกสำร

ระยะเวลสำใหจ้
บรวิกสำร

ตรวจสอบคบุณสมบรัตผิตาม
36 วรัน
2)
เอกสารของผศูด้ยพที่นคกาขอ
จรัดการศศึกษา
การพผิจารณา
เสนอคณะทกางาน
50 วรัน
3)
สพท.พผิจารณา
การลงนาม/คณะ
จรัดทกาหนรังสพอและลงนามอนบุ 3 วรัน
4) กรรมการมทมตผิ
ญาตโดยผศูด้อกานวยการ
สกานรักงานเขตพพขั้นททที่การศศึกษา
ระยะเวลสำดสสำเนวินกสำรรวม 90 วรัน

สคู่วนงสำน /
หมสำยเหตนุ
หนคู่วยงสำนทรีชื่รรับ
ผวิดชอบ
สพป. จรันทบบุรท
เขต 1
สพป. จรันทบบุรท
เขต 1
สพป. จรันทบบุรท
เขต 1

-

14. งสำนบรวิกสำรนรีขั้ ผคู่สำนกสำรดสสำเนวินกสำรลดขรัขั้นตอน และระยะเวลสำปฏวิบรัตวิรสำชกสำรมสำแลจ้ว
ยรังไมน่ผน่านการดกาเนผินการลดขรัขั้นตอน
15. รสำยกสำรเอกสสำรหลรักฐสำนประกอบกสำรยมืชื่นคสสำขอ
15.1) เอกสสำรยมืนยรันตรัวตนทรีชื่ออกโดยหนคู่วยงสำนภสำครรัฐ
หนคู่วยงสำนภสำครรัฐผคจ้ จสสำนวนเอกสสำร จสสำนวนเอกสสำร หนคู่วยนรับ
ทรีชื่ รสำยกสำรเอกสสำร
หมสำยเหตนุ
ยมืนยรันตรัวตน
ฉบรับจรวิง
สสสำเนสำ
เอกสสำร
ออกเอกสสำร
บรัตรประจกาตรัว
กรมการปกครอง 1
2
ชบุด
(1) ผศูด้แทนองคย์กร
ประชาชน
วผิชาชทพและ/หรพอ
1)
ผศูด้รรับมอบอกานาจ
2) รรับรองสกาเนา
ถศูกตด้อง)
สกาเนาทะเบทยน กรมการปกครอง 1
2
ชบุด
(1) ผศูด้แทนองคย์กร
บด้าน
วผิชาชทพและ/หรพอ
2)
ผศูด้รรับมอบอกานาจ
2) รรับรองสกาเนา
ถศูกตด้อง)
ใบสกาครัญการ
กรมการปกครอง 1
2
ชบุด
(1) ผศูด้แทนองคย์กร
เปลทที่ยนชพที่อ
วผิชาชทพและ/หรพอ
ผศูด้รรับมอบอกานาจ
3)
2) รรับรองสกาเนา
ถศูกตด้อง)
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ทรีชื่

4)

รสำยกสำรเอกสสำร หนคู่วยงสำนภสำครรัฐผคจ้ จสสำนวนเอกสสำร จสสำนวนเอกสสำร หนคู่วยนรับ
หมสำยเหตนุ
ยมืนยรันตรัวตน
ฉบรับจรวิง
สสสำเนสำ
เอกสสำร
ออกเอกสสำร
หนรังสพอรรับรอง
1
2
ชบุด
(1) ผศูด้แทนองคย์กร
นผิตผิบบุคคล
วผิชาชทพและ/หรพอ
ผศูด้รรับมอบอกานาจ
2) รรับรองสกาเนา
ถศูกตด้อง)

15.2) เอกสสำรอมืชื่น ๆ สสสำหรรับยมืชื่นเพวิชื่มเตวิม
หนคู่วยงสำนภสำครรัฐผคจ้ จสสำนวนเอกสสำร จสสำนวนเอกสสำร หนคู่วยนรับ
ทรีชื่ รสำยกสำรเอกสสำร
ยมืชื่นเพวิชื่มเตวิม
ฉบรับจรวิง
สสสำเนสำ
เอกสสำร
ออกเอกสสำร
ใบอนบุญาตการจรัด 1
2
ชบุด
1)
ตรังขั้ องคย์กรวผิชาชทพ
แผนการจรัดการ 2
2
ชบุด
ศศึกษา
2)

3)

4)

ใบประกาศ หรพอ วบุฒผิบรัตร หรพอ
เกทยรตผิบรัตรแสดง
วบุฒผิการศศึกษาของ
ผศูด้ขอจรัดการศศึกษา
รายชพที่อผศูด้เรทยนใน ศศูนยย์ พรด้อม
เหตบุผล

1

2

ชบุด

1

2

ชบุด

หนรังสพอมอบ
อกานาจ

1

2

ชบุด

5)

16. คคู่สำธรรมเนรียม

-

หมสำยเหตนุ
(รรับรองสกาเนาถศูก
ตด้อง)
(1) แผนการศศึกษาททที่
ไดด้จรัดทการน่วมกรับ
สกานรักงานเขตพพขั้นททที่
การศศึกษา ซศึที่งเปป็นไป
ตามกฎกระทรวง
2) รรับรองสกาเนา
ถศูกตด้อง)
(1) ในกรณทททที่เปป็นครศู
ภศูมผิปปัญญา
2) รรับรองสกาเนา
ถศูกตด้อง)
(1) ผศูด้เรทยนตด้องมท
คบุณสมบรัตผิเปป็นไปตาม
กฎกระทรวงฯ ขด้อ 2
2) รรับรองสกาเนา
ถศูกตด้อง)
(1) กรณทผศูด้แทนหรพอ
ผศูรด้ รับมอบอกานาจยพที่น
ขอ
2) รรับรองสกาเนา
ถศูกตด้อง)
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ไมว่มชีขด้อมศูลคว่าธรรมเนชียม
17. ชคู่องทสำงกสำรรจ้องเรรียน
1) ชคู่องทสำงกสำรรจ้องเรรียน รด้องเรทยนดด้วยตนเอง / ไปรษณทยย์ ททที่สกานรักงานเขตพพขั้นททกที่ ารศศึกษาประถมศศึกษาจรันทบบุรท เขต 1
หมายเหตตุ (1 ถนนตากสธิน ตคาบลตลาด อคาเภอเมพอง จจังหวจัดจจันทบลรชี 22000)
18. ตรัวอยคู่สำงแบบฟอรย์ม ตรัวอยคู่สำง และคคคู่มมือกสำรกรอก
ไมว่มชีแบบฟอรค์ม ตจัวอยว่าง และคศูว่มพอการกรอก
19. หมสำยเหตนุ
-

