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คคคู่มมือสสสำหรรับประชสำชน: กสำรขอจรัดกสำรศศึกษสำขรัขั้นพมืขั้นฐสำนในศคนยย์กสำรเรรียนตสำมสสิทธสิของบบุคคล (กรณรีไมคู่เกสิน 50 คน)
หนน่วยงานททรที่ รับผผิดชอบ: สพป. จรันทบบุรท เขต 1
กระทรวง: กระทรวงศศึกษาธผิการ
1. ชมืชื่อกระบวนงสำน: การขอจรัดการศศึกษาขรัขั้นพพขั้นฐานในศศูนยย์การเรทยนตามสผิทธผิของบบุคคล (กรณทไมน่เกผิน 50 คน)
2. หนคู่วยงสำนเจจ้สำของกระบวนงสำน: สพป. จรันทบบุรท เขต 1
3. ประเภทของงสำนบรสิกสำร: กระบวนงานบรผิการททที่เบบ็ดเสรบ็จในหนน่วยเดทยว
4. หมวดหมคคู่ของงสำนบรสิกสำร: อนบุญาต/ออกใบอนบุญาต/รรับรอง
5. กฎหมสำยทรีชื่ใหจ้อสสำนสำจกสำรอนบุญสำต หรมือทรีชื่เกรียชื่ วขจ้อง:
1) กฎกระทรวงศศึกษาธธิการวว่าดด้วยสธิทธธิของบบุคคลในการจจัดการศศึกษาขจัขั้นพพขั้นฐานในศศูนยย์การเรรียน พ.ศ. 2554
2) คคาสจัสั่งกระทรวงศศึกษาธธิการเรพสั่อง ใหด้ใชด้หลจักสศูตรแกนกลางการศศึกษาขจัขั้นพพขั้นฐาน พ.ศ.2551
3) ประกาศกระทรวงศศึกษาธธิการ เรพสั่อง หลจักเกณฑย์และวธิธรีการปรจับใชด้หลจักสศูตรแกนกลางการศศึกษาขจัขั้นพพขั้นฐาน
พ.ศ.2551 สคาหรจับกลบุว่มเปป้าหมายเฉพาะ
4) พระราชบจัญญจัตธิการศศึกษาแหว่งชาตธิ พ.ศ. 2542 และทรีสั่แกด้ไขเพธิสั่มเตธิม
6. ระดรับผลกระทบ: บรผิการทรัที่วไป
7. พมืขั้นทรีชื่ใหจ้บรสิกสำร: สน่วนกลางททที่ตรัขั้งอยศูใน่ นภศูมผิภาค (นอกกฎกระทรวง)
8. กฎหมสำยขจ้อบรังครับ/ขจ้อตกลงทรีกชื่ สสำหนดระยะเวลสำ กฎกระทรวงวน่าดด้วยสผิทธผิของบบุคคลในการจรัดการศศึกษาขรัขั้นพพขั้นฐาน
ในศศูนยย์การเรทยน พ.ศ. 2554
ระยะเวลสำทรีกชื่ สสำหนดตสำมกฎหมสำย / ขจ้อกสสำหนด ฯลฯ 60 วรัน
9. ขจ้อมคลสถสิตสิ
จสสำนวนเฉลรีชื่ยตคู่อเดมือน 0
จสสำนวนคสสำขอทรีชื่มสำกทรีชื่สบุด 0
จสสำนวนคสสำขอทรีชื่นจ้อยทรีชื่สบุด 0
10. ชมืชื่ออจ้สำงอสิงของคคคู่มมือประชสำชน การขอจรัดการศศึกษาขรัขั้นพพขั้นฐานในศศูนยย์การเรทยนตามสผิทธผิของบบุคคล (กรณทไมน่เกผิน 50 คน)
11. ชคู่องทสำงกสำรใหจ้บรสิกสำร
1) สถานททที่ใหห้บรริการ กลบุว่มงานสว่งเสรธิมการจจัดการศศึกษา สคานจักงานเขตพพขั้นทรีสั่การศศึกษาประถมศศึกษาจจันทบบุรรี เขต 1
/ตธิดตว่อดด้วยตนเอง ณ หนว่วยงาน
ระยะเวลาเปปิดใหห้บรริการ เปปิดใหด้บรธิการวจัน จจันทรย์ ถศึง วจันศบุกรย์ (ยกเวด้นวจันหยบุดทรีสั่ทางราชการกคาหนด) ตจังขั้ แตว่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มรีพจักเทรีสั่ยง)
หมายเหตตุ 12. หลรักเกณฑย์ วสิธรีกสำร เงมืชื่อนไข(ถจ้สำมรี) ในกสำรยมืชื่นคสสำขอ และในกสำรพสิจสำรณสำอนบุญสำต
ศศูนยย์การเรทยน หมายถศึง สถานททที่เรทยนททที่บบุคคลจรัดตรัขั้งขศึขั้น เพพอที่ จรัดการศศึกษาขรัขั้นพพขั้นฐานโดยไมน่แสวงหากกาไร
1. คบุณสมบรัตผิของผศูด้จรัดการศศึกษาขรัขั้นพพขั้นฐานในรศูปแบบศศูนยย์การเรทยน
บบุคคลผศูด้ขอจรัดการศศึกษาขรัขั้นพพขั้นฐานในศศูนยย์การเรทยนตามกฎกระทรวงวน่าดด้วยสผิทธผิของบบุคคลในการจรัดการศศึกษาขรัขั้นพพขั้นฐาน
ศศูนยย์การเรทยน พ.ศ.2554 ตด้องมทคบุณสมบรัตดผิ รังนทขั้
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- เปป็นผศูด้มทสรัญชาตผิไทย
- ไมน่เปป็นผศูด้มทความประพฤตผิเสพที่อมเสทยหรพอบกพรน่องในศทลและธรรมอรันดท
มทคบุณสมบรัตผิอยน่างหนศึที่งอยน่างใดดรังตน่อไปนทขั้
(3.1) อายบุไมน่ตกที่ากวน่า 20 ปปีบรผิบศูรณย์ และมทวบุฒผิการศศึกษาไมน่ตกที่ากวน่าปรผิญญาตรทหรพอเททยบเทน่า
(3.2) ไดด้รรับการประกาศยกยน่อง เปป็นครศูภศูมผิปปัญญาจากหนน่วยงานของรรัฐ หรพอองคย์กรอพที่นตามททที่รรัฐมนตรทวน่าการกระทรวง
ศศึกษาธผิการประกาศกกาหนด
(3.3) หรพอเปป็นบบุคคลททที่คณะกรรมการเขตพพขั้นททกที่ ารศศึกษาเหบ็นวน่าเปป็นผศูด้มทความรศูด้ความสามารถในการจรัดการศศึกษา
2. บทบาทหนด้าททที่ของผศูด้ขอจรัดตรัขั้งศศูนยย์การเรทยน
บบุคคลซศึที่งมทความประสงคย์และมทความพรด้อมจรัดการศศึกษาขรัขั้นพพขั้นฐาน ในรศูปแบบศศูนยย์การเรทยน ใหด้ดกาเนผินการดรังนทขั้
- ผศูด้ขอจรัดการศศึกษายพที่นความประสงคย์เพพที่อขอจรัดการศศึกษาเปป็นหนรังสพอตน่อสกานรักงานเขตพพขั้นททที่การศศึกษา
- จรัดทกาแผนการจรัดการศศึกษารน่วมกรับสกานรักงานเขตพพขั้นททกที่ ารศศึกษา หรพอสถานศศึกษาททสที่ กานรักงาน
เขตพพขั้นททกที่ ารศศึกษามอบหมายโดยแผนการจรัดการศศึกษาตด้องมทรายละเอทยดประกอบการขออยน่างนด้อย 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) รายชพที่อและคบุณสมบรัตผิของบบุคลากรทางการศศึกษาศศูนยย์การเรทยน
(2.9) ขด้อกกาหนดเกทที่ยวกรับคณะกรรมการศศูนยย์การเรทยนเอกสารอพที่นๆ (ถด้ามท)
3. การยพที่นคกาขอจรัดตรัขั้งศศูนยย์การเรทยน แบน่งเปป็น 2 กรณท ดรังนทขั้
1. การจรัดการศศึกษาททที่เรผิที่มจากระดรับประถมศศึกษา ใหด้ยพที่นตน่อสกานรักงานเขตพพขั้นททที่การศศึกษาประถมศศึกษาททที่ศศูนยย์การเรทยนตรัขั้งอยศูน่
2. การจรัดการศศึกษาททที่เรผิที่มจากระดรับมรัธยมศศึกษาตอนตด้นหรพอมรัธยมศศึกษาตอนปลายหรพอเททยบเทน่าใหด้ยพที่นตน่อสกานรักงานเขต
พพขั้นททที่การศศึกษามรัธยมศศึกษาททที่ศศูนยย์การเรทยนตรัขั้งอยศูน่
อนศึที่ง ในกรณทททที่ประสงคย์จะขยายระดรับการจรัดการศศึกษาเพผิที่มจากททที่ไดด้รรับอนบุญาตใหด้ยพที่นขอขยายตน่อสกานรักงานเขตททที่การศศึกษา
เดผิมททที่ยพที่นขอไวด้ หรพอกรณทททที่ประสงคย์จะจรัดการศศึกษาระดรับประกาศนทยบรัตรวผิชาชทพ (ปวช.) ใหด้ผศูด้ขอจรัดการศศึกษาขออนบุญาตใชด้
หลรักสศูตรตน่อสกานรักงานคณะกรรมการการอาชทวศศึกษากระทรวงศศึกษาธผิการ กน่อนเสนอแผนการจรัดการศศึกษาทรัขั้งนทขั้ตด้องเสนอ
แผนการจรัดการศศึกษา จกานวน 2 ชบุด ตามแบบททที่กกาหนดตน่อสกานรักงานเขตพพขั้นททที่การศศึกษาททที่ศศูนยย์การเรทยนตรัขั้งอยศูน่โดยมทเอกสาร
และหลรักฐานประกอบคกาขอ ดรังนทขั้
1) สกาเนาทะเบทยนบด้าน หรพอหลรักฐานสถานทททที่ างราชการออกใหด้ฉบรับจรผิงพรด้อมสกาเนา
2) บรัตรประชาชนของผศูด้ยพที่นขอจรัดการศศึกษาฉบรับจรผิงพรด้อมสกาเนา
3) วบุฒผิการศศึกษาของผศูด้จรัดการศศึกษา หรพอหลรักฐานของครศูภศูมผิปปัญญา หรพอหลรักฐานททที่แสดงวน่าเปป็นบบุคคลททที่คณะกรรมการเขต
พพขั้นททที่การศศึกษาเหบ็นวน่าเปป็นบบุคคลททที่มทความรศูด้ ความสามารถในการจรัดการศศึกษา (ใบประกาศ,วบุฒผิบรัตร, เกทยรตผิบรัตร) ฉบรับจรผิง
พรด้อมสกาเนา
4) แผนการจรัดการศศึกษา ตามขด้อ 2
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ผศูด้ขอจรัดการศศึกษาสามารถยพที่นคกาขอไดด้ตามความจกาเปป็นและอาจยพที่นคกาขอไดด้ปปีละ 2 ครรัขั้งกน่อนเปปิดภาคเรทยนแตน่ละภาค ไมน่นด้อย
กวน่า 120 วรัน โดยสอดคลด้องกรับเวลาเปปิดปปิดภาคเรทยนของสถานศศึกษาและศศูนยย์การเรทยนเพพที่อสผิทธผิประโยชนย์ตาน่ งๆ เชน่น การ
ศศึกษาตน่อในระดรับททที่สศูงขศึขั้น เปป็นตด้น
เมพที่อไดด้รรับอนบุญาตจากสกานรักงานเขตพพขั้นททที่การศศึกษา คณะกรรมการเขตพพขั้นททกที่ ารศศึกษา หรพอคณะกรรมการการศศึกษาขรัขั้นพพขั้น
ฐาน ใหด้ศศูนยย์การเรทยนดกาเนผินการจรัดการศศึกษาตามแผนการจรัดการศศึกษาไดด้และหากมทการเปลทที่ยนแปลงแกด้ไขแผนการจรัดการ
ศศึกษาททที่รรับอนบุญาตไวด้ตด้องเสนอแผนการจรัดการศศึกษาในระดรับททที่ขอเปลทที่ยนแปลงตน่อสกานรักงานเขตพพขั้นททที่การศศึกษา หรพอคณะ
กรรมการเขตพพขั้นททที่การศศึกษา หรพอคณะกรรมการการศศึกษาขรัขั้นพพขั้นฐาน ตามแตน่กรณท
ทรัขั้งนทขั้ ในการจรัดทกาแผนการจรัดการศศึกษา ผศูด้จดรั การศศึกษาตด้องจรัดทกาแผนการศศึกษารน่วมกรับสกานรักงานเขตพพขั้นททที่การศศึกษากน่อน
ยพที่นคกาขอ
4. การพผิจารณาคกาขอตรัขั้งศศูนยย์การเรทยน ตามแนวทางตน่อไปนทขั้
ศศูนยย์การเรทยนททที่มทผศูด้เรทยนจกานวนไมน่เกผิน 50 คน ใหด้เสนอคกาขอและเอกสารประกอบตน่อ ผศูด้อกานวยการสกานรักงานเขตพพขั้นททกที่ าร
ศศึกษาเปป็นผศูด้พผิจารณาอนบุญาต โดยใหด้แจด้งผลการพผิจารณาใหด้ผศูด้ขอรรับการศศึกษา ทราบภายใน 60 วรันนรับแตน่วรันททรที่ รับคกาขอและ
เอกสารประกอบ
5. ระยะเวลาการใหด้บรผิการรวมททกที่ กาหนดในคศูน่มพอ เรผิที่มนรับเมพที่อไดด้ตรวจสอบเอกสารถศูกตด้อง ครบถด้วนแลด้ว
13. ขรัขั้นตอน ระยะเวลสำ และสคู่วนงสำนทรีชื่รรับผสิดชอบ
ทรีชื่

ประเภทขรัขั้นตอน

รสำยละเอรียดของขรัขั้นตอน
กสำรบรสิกสำร

ตรวจสอบคกาขอและเอกสาร
ประกอบคกาขอ
การตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบคบุณสมบรัตผิตาม
2)
เอกสารของผศูด้ยพที่นคกาขอ
จรัดการศศึกษา
การพผิจารณา
เสนอคณะทกางาน
3)
สพท.พผิจารณา
การลงนาม/คณะ
จรัดทกาหนรังสพอและลงนามอนบุ
4) กรรมการมทมตผิ
ญาตโดยผศูด้อกานวยการ เขต
พพนขั้ ททที่การศศึกษา
ระยะเวลสำดสสำเนสินกสำรรวม 60 วรัน
1)

การตรวจสอบเอกสาร

ระยะเวลสำใหจ้
บรสิกสำร
30 นาทท
26 วรัน
30 วรัน
3 วรัน

สคู่วนงสำน /
หนคู่วยงสำนทรีชื่รรับ
ผสิดชอบ
สพป. จรันทบบุรท
เขต 1
สพป. จรันทบบุรท
เขต 1
สพป. จรันทบบุรท
เขต 1
สพป. จรันทบบุรท
เขต 1

14. งสำนบรสิกสำรนรีขั้ ผคู่สำนกสำรดสสำเนสินกสำรลดขรัขั้นตอน และระยะเวลสำปฏสิบรัตสิรสำชกสำรมสำแลจ้ว
ยรังไมน่ผน่านการดกาเนผินการลดขรัขั้นตอน

15. รสำยกสำรเอกสสำรหลรักฐสำนประกอบกสำรยมืชื่นคสสำขอ

หมสำยเหตบุ
-
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ทรีชื่
1)
2)
3)

15.1) เอกสสำรยมืนยรันตรัวตนทรีชื่ออกโดยหนคู่วยงสำนภสำครรัฐ
รสำยกสำรเอกสสำร หนคู่วยงสำนภสำครรัฐผคจ้ จสสำนวนเอกสสำร จสสำนวนเอกสสำร หนคู่วยนรับ
ยมืนยรันตรัวตน
ฉบรับจรสิง
สสสำเนสำ
เอกสสำร
ออกเอกสสำร
บรัตรประจกาตรัว
กรมการปกครอง 1
2
ชบุด
ประชาชน
สกาเนาทะเบทยน กรมการปกครอง 1
2
ชบุด
บด้าน
ใบสกาครัญการ
กรมการปกครอง 1
2
ชบุด
เปลทที่ยนชพที่อ

หมสำยเหตบุ
(รรับรองสกาเนา
ถศูกตด้อง)
(รรับรองสกาเนา
ถศูกตด้อง)
(รรับรองสกาเนา
ถศูกตด้อง)

15.2) เอกสสำรอมืชื่น ๆ สสสำหรรับยมืชื่นเพสิชื่มเตสิม
หนคู่วยงสำนภสำครรัฐผคจ้ จสสำนวนเอกสสำร จสสำนวนเอกสสำร หนคู่วยนรับ
ทรีชื่ รสำยกสำรเอกสสำร
หมสำยเหตบุ
ยมืชื่นเพสิชื่มเตสิม
ฉบรับจรสิง
สสสำเนสำ
เอกสสำร
ออกเอกสสำร
แผนการจรัดการ 2
2
ชบุด
(1) แผนการจรัดการ
ศศึกษา
ศศึกษาททที่ไดด้จดรั ทกา
รน่วมกรับสกานรักงาน
1)
เขตพพขั้นททกที่ ารศศึกษา
แลด้ว
2) รรับรองสกาเนา
ถศูกตด้อง)
ใบประกาศ หรพอ 1
2
ชบุด
(1) ในกรณทททที่เปป็น
วบุฒผิบรัตร หรพอ
ครศูภศูมผิปปัญญา
2) เกทยรตผิบรัตรแสดง
2) รรับรองสกาเนา
วบุฒผิการศศึกษาของ
ถศูกตด้อง)
ผศูด้ขอจรัดการศศึกษา
รายชพที่อผศูด้เรทยนใน 2
2
ชบุด
(1) ผศูด้เรทยนในศศูนยย์ฯ
ศศูนยย์ พรด้อม
ตด้องเปป็นไปตามกฎ
3) เหตบุผล
กระทรวงฯ ขด้อ 2
2) รรับรองสกาเนา
ถศูกตด้อง)
เอกสารอพที่น ๆททที่ 0
2
ชบุด
(รรับรองสกาเนา
เกทที่ยวขด้อง ตาม
ถศูกตด้อง)
4)
คศูน่มพอแนวทางการ
ดกาเนผินงานฯ
16. คคู่สำธรรมเนรียม
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ไมว่มรีขด้อมศูลคว่าธรรมเนรียม
17. ชคู่องทสำงกสำรรจ้องเรรียน
1) ชคู่องทสำงกสำรรจ้องเรรียน รด้องเรทยนดด้วยตนเอง / ไปรษณทยย์ ททสที่ กานรักงานเขตพพขั้นททที่การศศึกษาประถมศศึกษาจรันทบบุรท เขต 1
หมายเหตตุ (1 ถนนตากสธิน ตคาบลตลาด อคาเภอเมพอง จจังหวจัดจจันทบบุรรี 22000)
18. ตรัวอยคู่สำงแบบฟอรย์ม ตรัวอยคู่สำง และคคคู่มมือกสำรกรอก
ไมว่มรีแบบฟอรย์ม ตจัวอยว่าง และคศูว่มพอการกรอก
19. หมสำยเหตบุ
-

