คู่มอื สํ าหรับประชาชน

สํ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพังงา
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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สพป. พังงา
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน: การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สพป. พังงา
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547
2) คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2551 สําหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
4) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 30 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคู่มือประชาชน 16/07/2015 19:14
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ กลุม่ งานส่งเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
14 ซอยชุมนุมราษฎร์ ตําบลท้ายช้าง อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
แนะนําให้ครอบครัวซึ่งประสงค์จะจัดการศึกษายื่นคําขออนุญาตจัดการศึกษาต่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้ปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิด-ปิดภาคเรียนของสถานศึกษา (ภาคเรียนที่ 1 ระหว่างเดือนเมษายน
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&ndash; พฤษภาคม และภาคเรียนที่ 2 ระหว่างเดือนสิงหาคม &ndash; กันยายน) เพื่อประโยชน์ในการรับเงิน
อุดหนุนประจําปีการศึกษา
1. สถานที่ยื่นคําขออนุญาตในแต่ละระดับการศึกษาให้ยื่นความประสงค์ ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มี
ภูมิลําเนา หรือหากครอบครัวมีทะเบียนบ้านอยู่ที่หนึ่งแต่มีถิ่นพักอาศัยในปัจจุบันอีกที่หนึ่งซึ่งจะใช้เป็นสถานที่
จัดการศึกษา ให้ยื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาณ ถิ่นที่อยู่อาศัยปัจจุบันได้ โดยยื่นคําขออนุญาต
ได้ ดังนี้
ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษายื่นที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสามารถยื่นที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายยื่นที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
2. จัดทําแผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนร่วมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาที่
สํานักงานเขตพื้นที่มอบหมาย โดยแผนการจัดการศึกษาต้องมีรายละเอียดประกอบการขออนุญาตอย่างน้อย
9 รายการ ดังนี้
2.1 ชื่อศูนย์การเรียน
2.2 วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียน
2.3 ที่ตั้งศูนย์การเรียน
2.4 รูปแบบการจัดการศึกษา
2.5 ระดับการศึกษาที่จัดในกรณีที่เป็นการจัดการศึกษานอกระบบ
2.6 หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน
2.7 ระบบประกันคุณภาพภายใน
2.8 รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรการศึกษาของศูนย์การเรียน
2.9 ข้อกําหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์การเรียนและเอกสารอื่น (ถ้ามี)
3. ในการจัดทําแผนการจัดการศึกษา ผู้จัดการศึกษาต้องจัดทําแผนการศึกษาร่วมกับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาก่อนยื่นคําขอ
4. ในกรณีที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามีมติให้ปรับแผนการจัดการศึกษา ต้องดําเนินการภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการกําหนด
5. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กําหนดในคูม่ ือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
การบริการ
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

การตรวจสอบ
เอกสาร

ตรวจสอบคําขอและ
เอกสารประกอบคําขอ

30 นาที

สพป. พังงา

-

การพิจารณา

ตรวจสอบคุณสมบัติตาม
เอกสารของผู้ยื่นคําขอ
จัดการศึกษา

15 วัน

สพป. พังงา

-

การพิจารณา

เสนอคณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษาพิจารณา

สพป. พังงา

(เป็นขั้นตอน
การพิจารณา
อนุญาต)

ประเภทขั้นตอน

11 วัน

จัดทําหนังสือและลงนาม
การลงนาม/
4)
สพป. พังงา
อนุญาตโดยผู้อํานวยการ
3 วัน
คณะกรรมการมีมติ
เขตพื้นที่การศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี้ ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวน จํานวน หน่วยนับ
ที่ เอกสารยืนยัน
เอกสาร เอกสาร
ออกเอกสาร
ตัวตน
ฉบับจริง สําเนา เอกสาร
1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

2

ฉบับ

2)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

2

ฉบับ

3)

สําเนา
ทะเบียนบ้าน

กรมการปกครอง

0

2

ฉบับ

-

หมายเหตุ

(ของบิดา มารดา /
รับรองสําเนาถูกต้อง)
(ของผู้จัดการศึกษา
กรณีมอบผู้จัดการ
ศึกษา/รับรองสําเนา
ถูกต้อง)
(ของบิดามารดาและ
ผู้เรียน/รับรองสําเนา
ถูกต้อง)
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รายการ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวน จํานวน
ที่ เอกสารยืนยัน
เอกสาร เอกสาร
ออกเอกสาร
ตัวตน
ฉบับจริง สําเนา
ใบสําคัญการ
4)
กรมการปกครอง
1
2
เปลี่ยนชื่อ
5) สูติบัตร

กรมการปกครอง

1

2

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงาน จํานวน จํานวน
ภาครัฐผู้ เอกสาร เอกสาร
ที่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม
ออกเอกสาร ฉบับจริง สําเนา
แผนการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดย
ครอบครัว ที่ได้จัดทํา
1)
1
2
ร่วมกับ สพท.หรือ
สถานศึกษาที่
มอบหมาย

หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบับ
ฉบับ

หน่วยนับ
เอกสาร

ชุด

วุฒิการศึกษาของ
ผู้จัดการศึกษา

-

1

2

ชุด

ใบประเมิน ใบรับรอง
3) ความรู้ความสามารถ
ของผู้จัดการศึกษา

-

1

2

ชุด

แผนผังที่ตั้งสถานที่ จัด
4) การศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยครอบครัว

-

1

2

ฉบับ

2)

หมายเหตุ
(ถ้ามี/รับรองสําเนา
ถูกต้อง)
(ของผู้เรียน/รับรอง
สําเนาถูกต้อง)

หมายเหตุ
(1) รายละเอียดของ
แผนฯเป็นไปตามที่
กําหนดใน
กฎกระทรวง
2) รับรองสําเนา
ถูกต้อง)
(1) ผู้จัดต้องมีวุฒิไม่
ต่ํากว่าระดับ
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย หรือเทียบเท่า
2) รับรองสําเนา
ถูกต้อง)
(1) กรณีผู้จัดมีวุฒิต่ํา
กว่าระดับ
มัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า
2) รับรองสําเนา
ถูกต้อง)
(1) ระบุที่ตั้ง แผนผัง
สถานที่อย่างชัดเจน
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ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

หน่วยงาน จํานวน จํานวน
ภาครัฐผู้ เอกสาร เอกสาร
ออกเอกสาร ฉบับจริง สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
2) รับรองสําเนา
ถูกต้อง)
(1) กรณีที่ผู้เรียน
ลาออกจากการศึกษา
ในระบบ
2) รับรองสําเนา
ถูกต้อง)
(1) กรณีที่ผู้เรียน
ลาออกจากการศึกษา
ในระบบ
2) รับรองสําเนา
ถูกต้อง)
(1) กรณีผู้เรียนย้าย
จากการศึกษานอก
ระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
2) รับรองสําเนา
ถูกต้อง)

5)

เอกสารหลักการศึกษา
(ปพ. 1)

-

1

2

ฉบับ

6)

เอกสารการขอย้าย
สถานที่เรียน

-

1

2

ฉบับ

7) หลักฐานการเรียนรู้เดิม

-

1

2

ฉบับ

รูปถ่ายผู้เรียน หน้าตรง
ขนาด 1 นิ้ว

-

3

0

ฉบับ

(ไม่เกิน 6 เดือน)

ฉบับ

(1) กรณีแพทย์ระบุ
ความเห็นว่าผู้เรียนไม่
สามารถศึกษาใน
ระบบได้/
2) รับรองสําเนา
ถูกต้อง)

8)

9) ใบรับรองแพทย์

16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม

-

1

2
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17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ทีส่ ํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
14 ซอยชุมนุมราษฎร์ ตําบลท้ายช้าง อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
หมายเหตุ 18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่
โดย

17/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดย
สํานักงาน ก.พ.ร. (OPDC)
สพป.พังงา สพฐ.ศธ.
-
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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนขององค์กรวิชาชีพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สพป. พังงา
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อกระบวนงาน: การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนขององค์กรวิชาชีพ
หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สพป. พังงา
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน
พ.ศ. 2554
2) คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ.2551 สําหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
4) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2554
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 90 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคู่มือประชาชน 17/07/2015 15:26
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ กลุม่ งานส่งเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
14 ซอยชุมนุมราษฎร์ ตําบลท้ายช้าง อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ศูนย์การเรียน หมายถึง สถานที่เรียนที่องค์กรวิชาชีพจัดตั้งขึ้น เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่แสวงหากําไร
คุณสมบัติของผู้ขอการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบศูนย์การเรียน ต้องเป็นองค์กรวิชาชีพที่ได้จัดตั้งโดย
กฎหมายบทบาทหน้าที่ของผู้ขอจัดตั้งศูนย์การเรียนองค์กรวิชาชีพซึ่งมีความประสงค์และมีความพร้อมเข้ามาจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบศูนย์การเรียน ให้ดําเนินการดังนี้
1. ดําเนินการยื่นความประสงค์เพื่อขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน เป็นหนังสือต่อสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาที่ศูนย์การเรียนตั้งอยู่
2. จัดทําแผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนร่วมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาที่
สํานักงานเขตพื้นที่มอบหมาย โดยแผนการจัดการศึกษาต้องมีรายละเอียดประกอบการขออนุญาตอย่างน้อย
9 รายการ ดังนี้
2.1 ชื่อศูนย์การเรียน
2.2 วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียน
2.3 ที่ตั้งศูนย์การเรียน
2.4 รูปแบบการจัดการศึกษา
2.5 ระดับการศึกษาที่จัดในกรณีที่เป็นการจัดการศึกษานอกระบบ
2.6 หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน
2.7 ระบบประกันคุณภาพภายใน
2.8 รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรการศึกษาของศูนย์การเรียน
2.9 ข้อกําหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์การเรียนและเอกสารอื่น (ถ้ามี)
3. ในการจัดทําแผนการจัดการศึกษา ผู้จัดการศึกษาต้องจัดทําแผนการศึกษาร่วมกับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาก่อนยื่นคําขอ
4. การยื่นคําขอจัดตั้งศูนย์การเรียนขององค์กรวิชาชีพ แบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้
4.1 การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับประถมศึกษาให้ยื่นต่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่
ศูนย์การเรียนตั้งอยู่
4.2 การศึกษาที่เริ่มจาก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าให้ยื่นต่อ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทีศ่ ูนย์การเรียนตั้งอยู่
อนึ่ง ในกรณีทปี่ ระสงค์จะขยายระดับการจัดการศึกษาเพิ่มเติมจากที่รับอนุญาต ให้ยื่นขอขยายต่อสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเดิมที่ยื่นขอไว้หรือกรณีที่ประสงค์จัดการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตร (ปวช.)ให้ผู้ขอจัด
การศึกษาขออนุญาตใช้หลักสูตรต่อสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการก่อนเสนอ
แผนการจัดการศึกษา
5. ผู้ขอจัดการศึกษาสามารถยื่นขอได้ตามความจําเป็นและอาจยื่นคําขอได้ปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ต้องยื่นก่อนเปิด
ภาคเรียนแต่ละภาคไม่น้อยกว่า 120 วัน โดยสอดคล้องกับเวลาเปิด-ปิดภาคเรียนของสถานศึกษาและศูนย์การ
เรียนเพื่อสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นต้น
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หากมีการเปลีย่ นแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ให้ความเห็นชอบแล้วต้อง
เสนอการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาเพื่อให้สาํ นักงานเขตพื้นที่การศึกษาอนุญาต
6. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กําหนดในคูม่ ือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของ ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
ขั้นตอนการบริการ ให้บริการ
รับผิดชอบ
(ยื่นคําขอต่อ
ตรวจสอบคําขอ
สํานักงานเขต
1) การตรวจสอบเอกสาร และเอกสาร
30 นาที สพป. พังงา พื้นที่การศึกษา
ประกอบคําขอ
ที่ศูนย์การเรียน
ตั้งอยู่)
ตรวจสอบ
คุณสมบัติตาม
การพิ
จ
ารณา
2)
สพป. พังงา
เอกสารของผู้ยื่นคํา 36 วัน
ขอจัดการศึกษา
3) การพิจารณา

เสนอคณะทํางาน
สพท.พิจารณา

50 วัน

สพป. พังงา

-

การลงนาม/
4) คณะกรรมการมีมติ

จัดทําหนังสือและ
ลงนามอนุญาตโดย
ผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

3 วัน

สพป. พังงา

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 90 วัน
13. งานบริการนี้ ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
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14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงาน
รายการเอกสาร ภาครัฐผู้ออก จํานวน จํานวน
ที่
เอกสาร เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง สําเนา
เอกสาร

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
(1) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
และ/หรือ ผู้รบั มอบ
อํานาจ 2) รับรองสําเนา
ถูกต้อง)
(1) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
และ/หรือ ผู้รบั มอบ
อํานาจ 2) รับรองสําเนา
ถูกต้อง)
(1) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
และ/หรือ ผู้รบั มอบ
อํานาจ 2) รับรองสําเนา
ถูกต้อง)
(1) ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
และ/หรือ ผู้รบั มอบ
อํานาจ 2) รับรองสําเนา
ถูกต้อง)

1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการ
ปกครอง

1

2

ชุด

2)

สําเนาทะเบียน
บ้าน

กรมการ
ปกครอง

1

2

ชุด

3)

ใบสําคัญการ
เปลี่ยนชื่อ

กรมการ
ปกครอง

1

2

ชุด

4)

หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

-

1

2

ชุด

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

2

ชุด

(รับรองสําเนาถูกต้อง)

ชุด

(1) แผนการศึกษาที่ได้
จัดทําร่วมกับสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ซึ่ง

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงาน
รายการเอกสาร ภาครัฐผู้ออก จํานวน
เอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
เอกสาร
ใบอนุญาตการ
1) จัดตั้งองค์กร
1
วิชาชีพ
แผนการจัดการ
2)
ศึกษา

-

2

2

หมายเหตุ
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ที่

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
เป็นไปตามกฎกระทรวง
2) รับรองสําเนาถูกต้อง)

ใบประกาศ หรือ
วุฒิบัตร หรือ
3) เกียรติบัตรแสดง
วุฒิการศึกษาของ
ผู้ขอจัดการศึกษา

-

1

2

ชุด

รายชื่อผู้เรียนใน
4) ศูนย์ พร้อม
เหตุผล

-

1

2

ชุด

หนังสือมอบ
อํานาจ

-

1

2

ชุด

5)

(1) ในกรณีที่เป็นครูภูมิ
ปัญญา
2) รับรองสําเนาถูกต้อง)
(1) ผู้เรียนต้องมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ
ข้อ 2
2) รับรองสําเนาถูกต้อง)
(1) กรณีผู้แทนหรือผู้รับ
มอบอํานาจยื่นขอ
2) รับรองสําเนาถูกต้อง)

15. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
16. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ทีส่ ํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
14 ซอยชุมนุมราษฎร์ ตําบลท้ายช้าง อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
หมายเหตุ 17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
วันที่พิมพ์ 17/07/2558
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่
โดย
18. หมายเหตุ-

รออนุมัติขั้นที่ 2 โดย
สํานักงาน ก.พ.ร. (OPDC)
สพป.พังงา สพฐ.ศธ.
-
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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล (กรณีตั้งแต่ 50
คนขึน้ ไปแต่ไม่เกิน 100 คน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สพป. พังงา
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามสิทธิของบุคคล
(กรณีตั้งแต่ 50 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 100 คน)
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สพป. พังงา
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน
พ.ศ. 2554
2) คําสั่งกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 สําหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
4) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2554
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 90 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคู่มือประชาชน 17/07/2015 16:31
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ กลุม่ งานส่งเสริมการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
14 ซอยชุมนุมราษฎร์ ตําบลท้ายช้าง อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ศูนย์การเรียน หมายถึง สถานที่เรียนที่บุคคลจัดตั้งขึ้น เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่แสวงหากําไร
1. คุณสมบัติของผู้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบศูนย์การเรียน
บุคคลผู้ขอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคล
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การเรียน พ.ศ.2554 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
เป็นผู้มีสญ
ั ชาติไทย
ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลและธรรมอันดี
มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(3.1) อายุไม่ต่ํากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ํากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(3.2) ได้รับการประกาศยกย่อง เป็นครูภูมิปัญญาจากหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรอื่นตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด
(3.3) หรือเป็นบุคคลที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
ในการจัดการศึกษา
2. บทบาทหน้าที่ของผู้ขอจัดตั้งศูนย์การเรียน
บุคคลซึ่งมีความประสงค์และมีความพร้อมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบศูนย์การเรียน ให้ดําเนินการดังนี้
ผู้ขอจัดการศึกษายื่นความประสงค์เพื่อขอจัดการศึกษาเป็นหนังสือต่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จัดทําแผนการจัดการศึกษาร่วมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสถานศึกษาที่สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามอบหมายโดยแผนการจัดการศึกษาต้องมีรายละเอียดประกอบการขออย่างน้อย 9 รายการ ดังนี้
(2.1) ชื่อศูนย์การเรียน
(2.2) วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรียน
(2.3) ที่ตั้งศูนย์การเรียน
(2.4) รูปแบบการจัดการศึกษา
(2.5) ระดับการศึกษาที่จัด ในกรณีที่เป็นการจัดการศึกษานอกระบบ
(2.6) หลักสูตรหรือลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอน
(2.7) ระบบประกันคุณภาพภายใน
(2.8) รายชื่อและคุณสมบัติของบุคลากรทางการศึกษาศูนย์การเรียน
(2.9) ข้อกําหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์การเรียนเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
3. การยื่นคําขอจัดตั้งศูนย์การเรียน แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
1. การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับประถมศึกษา ให้ยื่นต่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่
ศูนย์การเรียนตั้งอยู่
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2. การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าให้ยนื่ ต่อ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทีศ่ ูนย์การเรียนตั้งอยู่อนึ่ง ในกรณีที่ประสงค์จะขยายระดับการจัด
การศึกษาเพิ่มจากที่ได้รับอนุญาตให้ยื่นขอขยายต่อสํานักงานเขตที่การศึกษาเดิมที่ยื่นขอไว้ หรือกรณีที่ประสงค์จะ
จัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้ผู้ขอจัดการศึกษาขออนุญาตใช้หลักสูตรต่อสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ก่อนเสนอแผนการจัดการศึกษา
ทั้งนี้ต้องเสนอแผนการจัดการศึกษา จํานวน 2 ชุด ตามแบบที่กําหนดต่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่
ศูนย์การเรียนตั้งอยู่โดยมีเอกสารและหลักฐานประกอบคําขอ ดังนี้
1) สําเนาทะเบียนบ้าน หรือหลักฐานสถานทีท่ างราชการออกให้ฉบับจริงพร้อมสําเนา
2) บัตรประชาชนของผู้ยื่นขอจัดการศึกษาฉบับจริงพร้อมสําเนา
3) วุฒิการศึกษาของผู้จัดการศึกษา หรือหลักฐานของครูภูมิปัญญา หรือหลักฐานทีแ่ สดงว่าเป็น
บุคคลที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในการจัดการศึกษา (ใบ
ประกาศ,วุฒิบัตร, เกียรติบัตร) ฉบับจริงพร้อมสําเนา
4) แผนการจัดการศึกษา ตามข้อ 2
ผู้ขอจัดการศึกษาสามารถยื่นคําขอได้ตามความจําเป็นและอาจยื่นคําขอได้ปีละ 2 ครั้งก่อนเปิดภาคเรียน
แต่ละภาค ไม่น้อยกว่า 120 วัน โดยสอดคล้องกับเวลาเปิดปิดภาคเรียนของสถานศึกษาและศูนย์การเรียนเพื่อสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ เช่น การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เป็นต้น
เมื่อได้รับอนุญาตจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ศูนย์การเรียนดําเนินการจัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาได้และหากมีการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนการจัดการศึกษาที่รับอนุญาตไว้ต้องเสนอแผนการจัดการศึกษาในระดับที่ขอเปลี่ยนแปลง
ต่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา หรือคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามแต่กรณี
ทั้งนี้ ในการจัดทําแผนการจัดการศึกษา ผู้จดั การศึกษาต้องจัดทําแผนการศึกษาร่วมกับสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาก่อนยื่นคําขอ
4. การพิจารณาคําขอตั้งศูนย์การเรียน ตามแนวทางต่อไปนี้
ศูนย์การเรียนที่มีผู้เรียนจํานวนเกินกว่า 50 คน แต่ไม่เกิน 100 คน ให้สาํ นักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอ
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับคําขอ แนว
ทางการดําเนินการตามคู่มือแนวทางการดําเนินงานฯ
5. ระยะเวลาการให้บริการรวมที่กําหนดในคูม่ ือ เริ่มนับเมื่อได้ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
รายละเอียดของ ระยะเวลา ส่วนงาน / หน่วยงานที่
ที่ ประเภทขั้นตอน
ขั้นตอนการบริการ ให้บริการ
รับผิดชอบ
ตรวจสอบคําขอ
การตรวจสอบ
และเอกสาร
1)
30 นาที
สพป. พังงา
เอกสาร
ประกอบคําขอ
ตรวจสอบ
การตรวจสอบ
คุณสมบัติตาม
2)
26 วัน
สพป. พังงา
เอกสาร
เอกสารของผู้ยื่นคํา
ขอจัดการศึกษา
เสนอ
คณะกรรมการเขต
3) การพิจารณา
สพป. พังงา
60 วัน
พื้นที่การศึกษา
พิจารณา
จัดทําหนังสือและ
การลงนาม/
ลงนามอนุญาตโดย
4)
สพป. พังงา
3 วัน
คณะกรรมการมีมติ ผู้อํานวยการ เขต
พื้นที่การศึกษา
ระยะเวลาดําเนินการรวม 90 วัน
14. งานบริการนี้ ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงาน จํานวน
จํานวน
รายการเอกสาร
หน่วยนับ
ภาครั
ฐ
ผู
้
ที่
เอกสาร
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
เอกสาร
สําเนา
ออกเอกสาร ฉบับจริง
1)

บัตรประจําตัว
ประชาชน

2)

สําเนาทะเบียนบ้าน

3)

ใบสําคัญการ
เปลี่ยนชื่อ

กรมการ
ปกครอง
กรมการ
ปกครอง
กรมการ
ปกครอง

หมายเหตุ

-

-

-

-

หมายเหตุ

1

2

ชุด

(รับรองสําเนาถูกต้อง)

1

2

ชุด

(รับรองสําเนาถูกต้อง)

1

2

ชุด

(รับรองสําเนาถูกต้อง)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงาน จํานวน
รายการเอกสารยื่น
ภาครัฐผู้
ที่
เอกสาร
เพิ่มเติม
ออกเอกสาร ฉบับจริง

1)

แผนการจัดการศึกษา

2)

ใบประกาศ หรือ
วุฒิบัตร หรือ เกียรติ
บัตรแสดงวุฒิ
การศึกษาของผู้ขอจัด
การศึกษา

-

-

2

1

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

2

2

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

(1) แผนการจัดการ
ศึกษาที่ได้จัดทํา
ร่วมกับสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาแล้ว
2) รับรองสําเนา
ถูกต้อง)

ชุด

(1) ในกรณีที่เป็นครูภูมิ
ปัญญา
2) รับรองสําเนา
ถูกต้อง)

3)

รายชื่อผู้เรียนในศูนย์
พร้อมเหตุผล

-

2

2

ชุด

(1) ผู้เรียนในศูนย์ฯ
ต้องเป็นไปตาม
กฎกระทรวงฯ ข้อ 2
2) รับรองสําเนา
ถูกต้อง)

4)

หลักฐานที่
คณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษาเห็นว่า
เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถในการ
จัดการศึกษา

-

0

2

ชุด

(รับรองสําเนาถูกต้อง)

16. ค่าธรรมเนียม
ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม
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17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง / ไปรษณีย์ ทีส่ ํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา
14 ซอยชุมนุมราษฎร์ ตําบลท้ายช้าง อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
หมายเหตุ 18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19.
-

หมายเหตุ

วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่
โดย

17/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดย
สํานักงาน ก.พ.ร. (OPDC)
สพป.พังงา สพฐ.ศธ.
-
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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในศูนย์ การเรี ยนตามสิทธิของบุคคล (กรณีตงั ้ แต่ 50
คนขึน้ ไปแต่ ไม่ เกิน 100 คน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สพป. พังงา
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ
ั ้ 50 คนขึ ้นไปแต่
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานในศูนย์การเรี ยนตามสิทธิของบุคคล (กรณีตงแต่
ไม่เกิน 100 คน)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สพป. พังงา
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยสิ ทธิ ของบุคคลในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในศูนย์การเรี ยน พ.ศ. 2554
2) คําสัง่ กระทรวงศึกษาธิ การเรื ่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ.2551
3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื ่อง หลักเกณฑ์ และวิ ธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พ.ศ.2551 สําหรับกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะ
4) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิ่ มเติ ม
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมภิ าค (นอกกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา กฎกระทรวงว่าด้ วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน ในศูนย์การเรี ยน พ.ศ. 2554
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
90 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูม่ ือประชาชน 17/07/2015 16:31
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ กลุ่มงานส่งเสริ มการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพังงา 14 ซอย
ชุมนุมราษฎร์ ตําบลท้ายช้าง อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000 /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ศูนย์การเรี ยน หมายถึง สถานที่เรี ยนที่บคุ คลจัดตังขึ
้ ้น เพื่อจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานโดยไม่แสวงหากําไร
1. คุณสมบัตขิ องผู้จดั การศึกษาขันพื
้ ้นฐานในรูปแบบศูนย์การเรี ยน
บุคคลผู้ขอจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานในศูนย์การเรี ยนตามกฎกระทรวงว่าด้ วยสิทธิของบุคคล
ในการจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานศูนย์การเรี ยน พ.ศ.2554 ต้ องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี ้
เป็ นผู้มีสญ
ั ชาติไทย
ไม่เป็ นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรื อบกพร่องในศีลและธรรมอันดี
มีคณ
ุ สมบัตอิ ย่างหนึง่ อย่างใดดังต่อไปนี ้
(3.1) อายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปี บริ บรู ณ์ และมีวฒ
ุ ิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี หรื อเทียบเท่า
(3.2) ได้ รับการประกาศยกย่อง เป็ นครูภมู ิปัญญาจากหน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรอื่นตามที่รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด
(3.3) หรื อเป็ นบุคคลที่คณะกรรมการเขตพื ้นที่การศึกษาเห็นว่าเป็ นผู้มีความรู้ความสามารถ
ในการจัดการศึกษา
2. บทบาทหน้ าที่ของผู้ขอจัดตังศู
้ นย์การเรียน
้ ้นฐาน ในรูปแบบศูนย์การเรี ยน ให้ ดาํ เนินการดังนี ้
บุคคลซึง่ มีความประสงค์และมีความพร้ อมจัดการศึกษาขันพื
ผู้ขอจัดการศึกษายื่นความประสงค์เพื่อขอจัดการศึกษาเป็ นหนังสือต่อสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
จัดทําแผนการจัดการศึกษาร่วมกับสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา หรื อสถานศึกษาที่สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
มอบหมายโดยแผนการจัดการศึกษาต้ องมีรายละเอียดประกอบการขออย่างน้ อย 9 รายการ ดังนี ้
(2.1) ชื่อศูนย์การเรี ยน
(2.2) วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรี ยน
(2.3) ที่ตงศู
ั ้ นย์การเรี ยน
(2.4) รูปแบบการจัดการศึกษา
(2.5) ระดับการศึกษาที่จดั ในกรณีที่เป็ นการจัดการศึกษานอกระบบ
(2.6) หลักสูตรหรื อลักษณะกิจกรรมการเรี ยนการสอน
(2.7) ระบบประกันคุณภาพภายใน
(2.8) รายชื่อและคุณสมบัตขิ องบุคลากรทางการศึกษาศูนย์การเรี ยน
(2.9) ข้ อกําหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์การเรี ยนเอกสารอื่นๆ (ถ้ ามี)
3. การยื่นคําขอจัดตังศู
้ นย์การเรี ยน แบ่งเป็ น 2 กรณี ดังนี ้
1. การจัดการศึกษาที่เริ่ มจากระดับประถมศึกษา ให้ ยื่นต่อสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ศนู ย์การเรี ยน
ตังอยู
้ ่
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2. การจัดการศึกษาที่เริ่ มจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้ นหรื อมัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่าให้ ยื่นต่อสํานักงาน
เขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ศนู ย์การเรี ยนตังอยู
้ อ่ นึง่ ในกรณีที่ประสงค์จะขยายระดับการจัดการศึกษาเพิม่ จากที่
ได้ รับอนุญาตให้ ยื่นขอขยายต่อสํานักงานเขตที่การศึกษาเดิมที่ยื่นขอไว้ หรื อกรณีที่ประสงค์จะจัดการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้ ผ้ ขู อจัดการศึกษาขออนุญาตใช้ หลักสูตรต่อสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ก่อนเสนอแผนการจัดการศึกษา
ทังนี
้ ้ต้ องเสนอแผนการจัดการศึกษา จํานวน 2 ชุด ตามแบบที่กําหนดต่อสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาที่ศนู ย์การเรี ยน
ตังอยู
้ โ่ ดยมีเอกสารและหลักฐานประกอบคําขอ ดังนี ้
1) สําเนาทะเบียนบ้ าน หรื อหลักฐานสถานที่ทางราชการออกให้ ฉบับจริงพร้ อมสําเนา
2) บัตรประชาชนของผู้ยื่นขอจัดการศึกษาฉบับจริงพร้ อมสําเนา
3) วุฒิการศึกษาของผู้จดั การศึกษา หรื อหลักฐานของครูภมู ิปัญญา หรื อหลักฐานที่แสดงว่าเป็ นบุคคลที่คณะกรรมการ
เขตพื ้นที่การศึกษาเห็นว่าเป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในการจัดการศึกษา (ใบประกาศ,วุฒิบตั ร, เกียรติบตั ร)
ฉบับจริ งพร้ อมสําเนา
4) แผนการจัดการศึกษา ตามข้ อ 2
ผู้ขอจัดการศึกษาสามารถยื่นคําขอได้ ตามความจําเป็ นและอาจยื่นคําขอได้ ปีละ 2 ครัง้ ก่อนเปิ ดภาคเรี ยนแต่ละภาค ไม่
น้ อยกว่า 120 วัน โดยสอดคล้ องกับเวลาเปิ ดปิ ดภาคเรี ยนของสถานศึกษาและศูนย์การเรี ยนเพื่อสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ เช่น
การศึกษาต่อในระดับที่สงู ขึ ้น เป็ นต้ น
เมื่อได้ รับอนุญาตจากสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา คณะกรรมการเขตพื ้นที่การศึกษา หรื อคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน ให้ ศนู ย์การเรี ยนดําเนินการจัดการศึกษาตามแผนการจัดการศึกษาได้ และหากมีการเปลีย่ นแปลงแก้ ไขแผนการ
จัดการศึกษาที่รับอนุญาตไว้ ต้องเสนอแผนการจัดการศึกษาในระดับที่ขอเปลี่ยนแปลงต่อสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
หรื อคณะกรรมการเขตพื ้นที่การศึกษา หรื อคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ตามแต่กรณี
ทังนี
้ ้ ในการจัดทําแผนการจัดการศึกษา ผู้จดั การศึกษาต้ องจัดทําแผนการศึกษาร่วมกับสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ก่อนยื่นคําขอ
4. การพิจารณาคําขอตังศู
้ นย์การเรี ยน ตามแนวทางต่อไปนี ้
ศูนย์การเรี ยนที่มีผ้ เู รี ยนจํานวนเกินกว่า 50 คน แต่ไม่เกิน 100 คน ให้ สาํ นักงานเขตพื ้นที่การศึกษาเสนอคณะกรรมการ
เขตพื ้นที่การศึกษาเป็ นผู้พิจารณาอนุญาตให้ แล้ วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับคําขอ แนวทางการดําเนินการตาม
คูม่ ือแนวทางการดําเนินงานฯ
5. ระยะเวลาการให้ บริการรวมที่กําหนดในคูม่ ือ เริ่มนับเมื่อได้ ตรวจสอบเอกสารถูกต้ อง ครบถ้ วนแล้ ว
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สพป. พังงา

หมายเหตุ

-

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบคําขอและเอกสาร 30 นาที
ประกอบคําขอ

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบคุณสมบัตติ าม
เอกสารของผู้ยื่นคําขอจัด
การศึกษา

26 วัน

สพป. พังงา

-

การพิจารณา

เสนอคณะกรรมการเขต
พื ้นที่การศึกษาพิจารณา

60 วัน

สพป. พังงา

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

จัดทําหนังสือและ ลงนาม
อนุญาตโดยผู้อํานวยการ
เขตพื ้นที่การศึกษา

3 วัน

สพป. พังงา

-

1)

2)

3)

4)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 90 วัน
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
รายการเอกสาร
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
กรมการปกครอง 1
บัตรประจําตัว
1)
ประชาชน
สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง 1
2)
บ้ าน
ใบสําคัญการ
กรมการปกครอง 1
3)
เปลี่ยนชื่อ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
2

ชุด

2

ชุด

2

ชุด

หมายเหตุ
(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แผนการจัดการ
ศึกษา

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

2

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

-

2

ชุด

ใบประกาศ หรื อ วุฒิบตั ร หรื อ
เกียรติบตั รแสดง
วุฒิการศึกษา
ของผู้ขอจัด
การศึกษา
รายชื่อผู้เรี ยนใน ศูนย์ พร้ อม
เหตุผล

1

2

ชุด

2

2

ชุด

หลักฐานที่
คณะกรรมการ
เขตพื ้นที่
การศึกษาเห็นว่า
เป็ นผู้มีความรู้
ความสามารถใน
การจัดการศึกษา

0

2

ชุด

1)

2)

3)

4)

หมายเหตุ
(1) แผนการจัดการ
ศึกษาที่ได้ จดั ทํา
ร่วมกับสํานักงาน
เขตพื ้นที่การศึกษา
แล้ ว
2) รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
(1) ในกรณีที่เป็ น
ครูภมู ิปัญญา
2) รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

(1) ผู้เรี ยนในศูนย์ฯ
ต้ องเป็ นไปตาม
กฎกระทรวงฯ ข้ อ 2
2) รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
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16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีขอ้ มูลค่าธรรมเนียม
17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ร้ องเรี ยนด้ วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สาํ นักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 14
ซอยชุมนุมราษฎร์ ตําบลท้ ายช้ าง อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
หมายเหตุ 18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ

17/07/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย สพป.พังงา สพฐ.ศธ.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในศูนย์ การเรี ยนตามสิทธิขององค์ กรชุมชนและองค์ กร
เอกชน (กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สพป. พังงา
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานในศูนย์การเรี ยนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน
(กรณีจดทะเบียนในประเทศไทย)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สพป. พังงา
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยสิ ทธิ ขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในศูนย์
การเรี ยน พ.ศ. 2555
2) คําสัง่ กระทรวงศึกษาธิ การเรื ่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ.2551
3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื ่อง หลักเกณฑ์ และวิ ธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พ.ศ.2551 สําหรับกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะ
4) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติ ม
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมภิ าค (นอกกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา กฎกระทรวงว่าด้ วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนใน
การจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานในศูนย์การเรี ยน พ.ศ. 2555
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
60 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูม่ ือประชาชน 17/07/2015 16:48
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ กลุ่มงานส่งเสริ มการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพังงา 14 ซอย
ชุมนุมราษฎร์ ตําบลท้ายช้าง อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ศูนย์การเรี ยน หมายถึง สถานที่เรี ยนที่องค์กรชุมชนหรื อองค์กรเอกชนจัดตังขึ
้ ้น เพื่อจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานโดยไม่
แสวงหากําไร
้ ้นฐานในรูปแบบศูนย์การเรี ยนองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนที่จะขอจัดตัง้
1. คุณสมบัตขิ องผู้ขอจัดการศึกษาขันพื
ศูนย์การเรี ยน ต้ องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี ้
องค์กรชุมชน
1. เป็ นคณะบุคคลประกอบด้ วยผู้ที่บรรลุนิตภิ าวะไม่น้อยกว่า 7 คน
2. มีภมู ิลําเนาหรื อถิ่นที่อยูอ่ าศัยประจําอยูใ่ นชุมชนหรื อท้ องถิ่นร่วมกัน
3. มีวตั ถุประสงค์ขององค์กรร่วมกันเพื่อดําเนินกิจกรรมที่เป็ นสาธารณประโยชน์และไม่แสวงหากําไร
4. มีที่ตงองค์
ั ้ กรอยูใ่ นท้ องที่เดียวกันกับศูนย์การเรี ยนที่ขอจัดตัง้
5. รายการตามข้ อ 1 และข้ อ 3 การได้ รับการรับรองจากสมาชิกในชุมชนซึง่ เป็ นผู้บรรลุนิตภิ าวะจํานวนไม่น้อยกว่า 20
คน
ผู้แทนหรื อผู้รับมอบอํานาจ ที่ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้ขอได้ ตงศู
ั ้ นย์การเรี ยนต้ องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี ้
1) เป็ นสมาชิกของคณะบุคคลตามข้ อ 1
2) มีสญ
ั ชาติไทย
3) เป็ นผู้บรรลุนิตภิ าวะตามกฎหมาย
4) ไม่เป็ นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
องค์กรเอกชน
1. เป็ นสมาคม มูลนิธิ หรื อองค์กรที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่จดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลหรื อเป็ นส่วนงานหรื อโครงการในองค์กร
นิตบิ คุ คล
2. มีวตั ถุประสงค์เพื่อดําเนินกิจกรรมที่เป็ นสาธารณประโยชน์และไม่แสวงหากําไร
3. มีที่ตงหรื
ั ้ อมีสว่ นงานหรื อโครงการรับผิดชอบอยูใ่ นท้ องที่เดียวกันกับศูนย์การเรี ยน
ุ สมบัติ ดังนี ้
คุณสมบัตขิ องผู้เรี ยนในศูนย์การเรี ยนโดยองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนมีคณ
1. เป็ นผู้ซงึ่ ขาดโอกาสในการเข้ าศึกษาในระบบโรงเรี ยนปกติ
2. กรณีองค์กรเอกชนที่ไม่ได้ จดทะเบียนในประเทศไทย คุณสมบัตขิ องผู้เรี ยนให้ เป็ นไปตามที่คณะกรรมการการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐานประกาศกําหนด
บทบาทหน้ าที่ของผู้ขอจัดตังศู
้ นย์การเรียน
้ ้นฐานในรูปแบบศูนย์การ
องค์กรชุมชนหรื อองค์กรเอกชนซึง่ มีความประสงค์และมีความพร้ อมในการจัดการศึกษาขันพื
เรี ยนให้ ดาํ เนินการดังนี ้
2. การจัดตังศู
้ นย์การเรี ยน
1 รายละเอียดการขอจัดตัง้
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1.1 องค์กรชุมชนที่มีคณ
ุ สมบัติ ยื่นแบบคําขอจัดตังศู
้ นย์การเรี ยนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อสํานักเขตพื ้นที่การศึกษา
โดยมีรายละเอียดการขอจัดตังอย่
้ างน้ อย 6 รายการ ดังต่อไปนี ้
(1) ชื่อองค์กรชุมชน
(2) รายละเอียดของคณะบุคคลได้ แก่ ชื่อสัญชาติ อายุ ที่อยูแ่ ละอาชีพ
(3) วัตถุประสงค์ขององค์กรชุมชน
(4) ที่ตงองค์
ั ้ กรชุมชน
(5) ประวัตคิ วามเป็ นมาของชุมชน
(6) ผลการดําเนินงานขององค์กรชุมชน
รายการตามข้ อ (2) และ (3) ต้ องได้ รับการรับรองจากสมาชิกในชุมชนซึง่ เป็ นผู้บรรลุนิตภิ าวะจํานวนไม่น้อยกว่า 20 คน
1.2 องค์กรเอกชนที่มีคณ
ุ สมบัติ ยื่นแบบคําขอจัดตังศู
้ นย์การเรี ยนตัวหนังสือต่อสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
โดยมีรายละเอียดการขอจัดตังอย่
้ างน้ อย 6 รายการ ดังต่อไปนี ้
(1) ชื่อองค์กรเอกชน
(2) วัตถุประสงค์ขององค์กรเอกชน
(3) ที่ตงองค์
ั ้ กรเอกชน
(4) ประวัตคิ วามเป็ นมาขององค์กรเอกชน
(5) ผลการดําเนินงานขององค์กรเอกชน
(6) หลักฐานการจดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลขององค์กรหรื อหลักฐานการเป็ นส่วนงานหรื อโครงการในองค์กรนิตบิ คุ คล
2. จัดทําแผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรี ยนร่วมกับสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาหรื อสถานศึกษาที่สํานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษามอบหมาย โดยแผนการจัดการศึกษาต้ องมีรายละเอียดประกอบการขออนุญาตอย่างน้ อย 9 รายการ
ดังนี ้
(1) ชื่อศูนย์การเรี ยน
(2) วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรี ยน
(3) ที่ตงศู
ั ้ นย์การเรี ยน
(4) รูปแบบการจัดการศึกษา
(5) ระดับการศึกษาที่จดั ในกรณีที่เป็ นการจัดการศึกษานอกระบบ
(6) หลักสูตรหรื อลักษณะกิจกรรมการเรี ยนการสอน
(7) ระบบการประกันคุณภาพภายใน
(8) รายชื่อและคุณสมบัตขิ องบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรี ยน
(9) ข้ อกําหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์การเรี ยน
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ทังนี
้ ้ ในการจัดทําแผนการจัดการศึกษา ผู้จดั การศึกษาต้ องจัดทําแผนการศึกษาร่วมกับสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ก่อนยื่นคําขอ
3. การยื่นคําขอจัดตังศู
้ นย์การเรี ยน
3.1 ให้ องค์กรชุมชนหรื อองค์กรเอกชนซึง่ ประสงค์จะจัดตังศู
้ นย์การเรียน ยื่นคําขอเป็ นหนังสือพร้ อมแผนการจัด
การศึกษาต่อสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาที่ศนู ย์การเรี ยนตังอยู
้ ่ โดยมีเอกสารและหลักฐาน ประกอบคําขอ ดังนี ้
(1) เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความเป็ นองค์กรชุมชนหรื อองค์กรเอกชนตามข้ อ 1.1 หรื อข้ อ 1.2
(2) หนังสือมอบอํานาจให้ ผ้ แู ทนหรื อผู้รับมอบอํานาจยื่นคําขอ
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้ านของผู้แทนหรื อผู้รับมอบอํานาจยื่นคําขอ
3.2 ผู้ขอจัดการศึกษาสามารถสามารถยื่นคําขอได้ ตามความจําเป็ น และยื่นคําขอได้ ปีละ 2 ครัง้ ก่อนเปิ ดภาคเรี ยนแต่
ละภาค ไม่น้อยกว่า 120 วัน โดยสอดคล้ องกับเวลาเปิ ดปิ ดภาคเรี ยนของสถานศึกษา และศูนย์การเรี ยนเพื่อ
สิทธิประโยชน์ตา่ งๆ เช่น การศึกษาต่อในระดับที่สงู ขึ ้น เป็ นต้ น
3.3 การยื่นคําขอจัดตังศู
้ นย์การเรี ยนแบ่งเป็ น 2 กรณี ดังนี ้
3.3.1 การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับประถมศึกษาให้ ยื่นต่อสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่ศนู ย์การเรี ยน
ตังอยู
้ ่
3.3.2 การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น หรื อมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่าให้ ยื่นต่อ
สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ศนู ย์การเรี ยนตังอยู
้ ่
อนึง่ ในกรณีที่ประสงค์จะขยายระดับการจัดการศึกษาเพิ่มจากที่ได้ รับอนุญาตให้ ยื่น ขอขยายต่อสํานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาเดิมที่ยื่นขอไว้ หรือกรณีที่ประสงค์จะจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้ ผ้ ขู อจัดการศึกษา
ขออนุญาตใช้ หลักสูตรต่อสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อนเสนอแผนการจัดการศึกษา
4. กรณีองค์กรเอกชนเป็ นนิตบิ คุ คลซึง่ ไม่ได้ จดทะเบียนในประเทศไทย การขอจัดตังศู
้ นย์การเรี ยน จะต้ องได้ รับอนุญาต
จากผู้มีอํานาจ ดังนี ้
4.1 ศูนย์การเรี ยนที่มีผ้ เู รี ยนจํานวนไม่เกิน 50 คน ให้ สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา เป็ นผู้พิจารณาอนุญาต
4.2 ศูนย์การเรี ยนที่มีผ้ เู รี ยนจํานวนเกินกว่า 50 คน แต่ไม่เกิน 100 คน ให้ สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา เสนอให้
คณะกรรมการเขตพื ้นที่การศึกษา เป็ นผู้พจิ ารณาอนุญาต
5. ระยะเวลาการให้ บริการรวมที่กําหนดในคูม่ ือ เริ่มนับเมื่อได้ ตรวจสอบเอกสารถูกต้ อง ครบถ้ วนแล้ ว
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สพป. พังงา

หมายเหตุ

-

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบคําขอและเอกสาร 30 นาที
ประกอบคําขอ

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบคุณสมบัตติ าม
เอกสารของผู้ยื่นคําขอจัด
การศึกษา

26 วัน

สพป. พังงา

-

การพิจารณา

เสนอคณะทํางาน สพท.
พิจารณา

30 วัน

สพป. พังงา

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

จัดทําหนังสือและ ลงนาม 3 วัน
อนุญาตโดยผู้อํานวยการ
เขตพื ้นที่การศึกษา

สพป. พังงา

-

1)

2)

3)

4)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 วัน
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
รายการเอกสาร
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
กรมการปกครอง 1
บัตรประจําตัว
1)
ประชาชน
สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง 1
2)
บ้ าน
หนังสือรับรองนิติ กรมการปกครอง 1
3)
บุคคล

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
2

ชุด

2

ชุด

2

ชุด

หมายเหตุ
(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
-

2

ใบประกาศ หรื อ วุฒิบตั ร หรื อ
เกียรติบตั รแสดง
วุฒิการศึกษา
ของผู้ขอจัด
การศึกษา
รายชื่อผู้เรี ยนใน ศูนย์ พร้ อม
เหตุผล

หนังสือแสดงการ เป็ นผู้แทนหรือ
ผู้รับมอบอํานาจ
ให้ เป็ นผู้ขอจัดตัง้
ศูนย์

แผนการจัดการ
ศึกษา

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
2

ชุด

1

2

ชุด

2

2

ชุด

0

2

ชุด

1)

2)

3)

4)

16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีขอ้ มูลค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ
(1) แผนการ
จัดการศึกษาที่ได้
จัดทําร่วมกับ
สํานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษา
แล้ ว
2) รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
(1) ในกรณีที่เป็ น
ครูภมู ิปัญญา
2) รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

(1) ผู้เรี ยนในศูนย์
ต้ องเป็ นไปตาม
กฎกระทรวงฯ ข้ อ
2
2) รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
-
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17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน •ร้ องเรี ยนด้ วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สาํ นักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 14
ซอยชุมนุมราษฎร์ ตําบลท้ ายช้ าง อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
หมายเหตุ 18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ

17/07/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย สพป.พังงา สพฐ.ศธ.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

1/7

คู่มือสําหรับประชาชน: การขอจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในศูนย์ การเรี ยนตามสิทธิขององค์ กรชุมชนและองค์ กร
เอกชน (กรณีมิได้ จดทะเบียนในประเทศไทย ผู้เรียนไม่ เกิน 50 คน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สพป. พังงา
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานในศูนย์การเรี ยนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน
(กรณีมิได้ จดทะเบียนในประเทศไทย ผู้เรียนไม่เกิน 50 คน)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สพป. พังงา
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยสิ ทธิ ขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในศูนย์การเรี ยน
พ.ศ. 2555
2) คําสัง่ กระทรวงศึกษาธิ การเรื ่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ.2551
3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื ่อง หลักเกณฑ์ และวิ ธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พ.ศ.2551 สําหรับกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะ
4) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิ่ มเติ ม
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลางที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นภูมภิ าค (นอกกฎกระทรวง)
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา กฎกระทรวงว่าด้ วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนใน
การจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2555
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
60 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูม่ ือประชาชน 17/07/2015 16:54
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ กลุ่มงานส่งเสริ มการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพังงา 14 ซอย
ชุมนุมราษฎร์ ตําบลท้ายช้าง อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ศูนย์การเรี ยน หมายถึง สถานที่เรี ยนที่องค์กรชุมชนหรื อองค์กรเอกชนจัดตังขึ
้ ้น เพื่อจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานโดยไม่
แสวงหากําไร
้ ้นฐานในรูปแบบศูนย์การเรี ยนองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนที่จะขอจัดตัง้
1. คุณสมบัตขิ องผู้ขอจัดการศึกษาขันพื
ศูนย์การเรี ยน ต้ องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี ้
องค์กรชุมชน
1. เป็ นคณะบุคคลประกอบด้ วยผู้ที่บรรลุนิตภิ าวะไม่น้อยกว่า 7 คน
2. มีภมู ิลําเนาหรื อถิ่นที่อยูอ่ าศัยประจําอยูใ่ นชุมชนหรื อท้ องถิ่นร่วมกัน
3. มีวตั ถุประสงค์ขององค์กรร่วมกันเพื่อดําเนินกิจกรรมที่เป็ นสาธารณประโยชน์และไม่แสวงหากําไร
4. มีที่ตงองค์
ั ้ กรอยูใ่ นท้ องที่เดียวกันกับศูนย์การเรี ยนที่ขอจัดตัง้
5. รายการตามข้ อ 1 และข้ อ 3 การได้ รับการรับรองจากสมาชิกในชุมชนซึง่ เป็ นผู้บรรลุนิตภิ าวะจํานวนไม่น้อยกว่า
20 คน
ผู้แทนหรื อผู้รับมอบอํานาจ ที่ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้ขอได้ ตงศู
ั ้ นย์การเรี ยนต้ องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี ้
1) เป็ นสมาชิกของคณะบุคคลตามข้ อ 1
2) มีสญ
ั ชาติไทย
3) เป็ นผู้บรรลุนิตภิ าวะตามกฎหมาย
4) ไม่เป็ นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
องค์กรเอกชน
1. เป็ นสมาคม มูลนิธิ หรื อองค์กรที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่จดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลหรื อเป็ นส่วนงานหรื อโครงการ
ในองค์กรนิตบิ คุ คล
2. มีวตั ถุประสงค์เพื่อดําเนินกิจกรรมที่เป็ นสาธารณประโยชน์และไม่แสวงหากําไร
3. มีที่ตงหรื
ั ้ อมีสว่ นงานหรื อโครงการรับผิดชอบอยูใ่ นท้ องที่เดียวกันกับศูนย์การเรี ยน
คุณสมบัตขิ องผู้เรี ยน
ุ สมบัติ ดังนี ้
ผู้เรี ยนในศูนย์การเรี ยนโดยองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนมีคณ
1. เป็ นผู้ซงึ่ ขาดโอกาสในการเข้ าศึกษาในระบบโรงเรี ยนปกติ
2. กรณีองค์กรเอกชนที่ไม่ได้ จดทะเบียนในประเทศไทย คุณสมบัตขิ องผู้เรี ยนให้ เป็ นไปตามที่คณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐานประกาศกําหนด
บทบาทหน้ าที่ของผู้ขอจัดตังศู
้ นย์การเรี ยน
องค์กรชุมชนหรื อองค์กรเอกชนซึง่ มีความประสงค์และมีความพร้ อมในการจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานในรูปแบบ
ศูนย์การเรี ยนให้ ดําเนินการดังนี ้
1. การจัดตังศู
้ นย์การเรี ยน
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1.1 องค์กรชุมชนที่มีคณ
ุ สมบัติ ยื่นแบบคําขอจัดตังศู
้ นย์การเรี ยนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อสํานักเขตพื ้นที่การศึกษา โดย
มีรายละเอียดการขอจัดตังอย่
้ างน้ อย 6 รายการ ดังต่อไปนี ้
(1) ชื่อองค์กรชุมชน
(2) รายละเอียดของคณะบุคคลได้ แก่ ชื่อสัญชาติ อายุ ที่อยูแ่ ละอาชีพ
(3) วัตถุประสงค์ขององค์กรชุมชน
(4) ที่ตงองค์
ั ้ กรชุมชน
(5) ประวัตคิ วามเป็ นมาของชุมชน
(6) ผลการดําเนินงานขององค์กรชุมชน
รายการตามข้ อ (2) และ (3) ต้ องได้ รับการรับรองจากสมาชิกในชุมชนซึง่ เป็ นผู้บรรลุนิตภิ าวะ
จํานวนไม่น้อยกว่า 20 คน
1.2 องค์กรเอกชนที่มีคณ
ุ สมบัติ ยื่นแบบคําขอจัดตังศู
้ นย์การเรี ยนตัวหนังสือต่อสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
โดยมีรายละเอียดการขอจัดตังอย่
้ างน้ อย 6 รายการ ดังต่อไปนี ้
(1) ชื่อองค์กรเอกชน
(2) วัตถุประสงค์ขององค์กรเอกชน
(3) ที่ตงองค์
ั ้ กรเอกชน
(4) ประวัตคิ วามเป็ นมาขององค์กรเอกชน
(5) ผลการดําเนินงานขององค์กรเอกชน
(6) หลักฐานการจดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลขององค์กรหรื อหลักฐานการเป็ นส่วนงานหรื อโครงการ
ในองค์กรนิตบิ คุ คล
2. จัดทําแผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรี ยนร่วมกับสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาหรื อสถานศึกษาที่สํานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษามอบหมาย โดยแผนการจัดการศึกษาต้ องมีรายละเอียดประกอบการขออนุญาตอย่างน้ อย 9 รายการ
ดังนี ้
(1) ชื่อศูนย์การเรี ยน
(2) วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรี ยน
(3) ที่ตงศู
ั ้ นย์การเรี ยน
(4) รูปแบบการจัดการศึกษา
(5) ระดับการศึกษาที่จดั ในกรณีที่เป็ นการจัดการศึกษานอกระบบ
(6) หลักสูตรหรื อลักษณะกิจกรรมการเรี ยนการสอน
(7) ระบบการประกันคุณภาพภายใน
(8) รายชื่อและคุณสมบัตขิ องบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรี ยน
(9) ข้ อกําหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์การเรี ยน
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ทังนี
้ ้ ในการจัดทําแผนการจัดการศึกษา ผู้จดั การศึกษาต้ องจัดทําแผนการศึกษาร่วมกับสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ก่อนยื่นคําขอ
3. การยื่นคําขอจัดตังศู
้ นย์การเรี ยน
3.1 ให้ องค์กรชุมชนหรื อองค์กรเอกชนซึง่ ประสงค์จะจัดตังศู
้ นย์การเรียน ยื่นคําขอเป็ นหนังสือพร้ อมแผนการจัด
การศึกษาต่อสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาที่ศนู ย์การเรี ยนตังอยู
้ ่ โดยมีเอกสารและหลักฐาน ประกอบคําขอ ดังนี ้
(1) เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความเป็ นองค์กรชุมชนหรื อองค์กรเอกชนตามข้ อ 1.1 หรื อข้ อ 1.2
(2) หนังสือมอบอํานาจให้ ผ้ แู ทนหรื อผู้รับมอบอํานาจยื่นคําขอ
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้ านของผู้แทนหรื อผู้รับมอบอํานาจยื่นคําขอ
3.2 ผู้ขอจัดการศึกษาสามารถสามารถยื่นคําขอได้ ตามความจําเป็ น และยื่นคําขอได้ ปีละ 2 ครัง้ ก่อนเปิ ด
ภาคเรี ยนแต่ละภาค ไม่น้อยกว่า 120 วัน โดยสอดคล้ องกับเวลาเปิ ดปิ ดภาคเรี ยนของสถานศึกษา และศูนย์การเรี ยนเพื่อ
สิทธิประโยชน์ตา่ งๆ เช่น การศึกษาต่อในระดับที่สงู ขึ ้น เป็ นต้ น
3.3 การยื่นคําขอจัดตังศู
้ นย์การเรี ยนแบ่งเป็ น 2 กรณี ดังนี ้
3.3.1 การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับประถมศึกษาให้ ยื่นต่อสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ที่ศนู ย์การเรี ยนตังอยู
้ ่
3.3.2 การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น หรื อมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า
ให้ ยื่นต่อสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ศนู ย์การเรี ยนตังอยู
้ ่
อนึง่ ในกรณีที่ประสงค์จะขยายระดับการจัดการศึกษาเพิ่มจากที่ได้ รับอนุญาตให้ ยื่น ขอขยายต่อสํานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาเดิมที่ยื่นขอไว้ หรื อกรณีที่ประสงค์จะจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้ ผ้ ขู อจัดการศึกษา
ขออนุญาตใช้ หลักสูตรต่อสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อนเสนอแผนการจัดการศึกษา
4. กรณีองค์กรเอกชนเป็ นนิตบิ คุ คลซึง่ ไม่ได้ จดทะเบียนในประเทศไทย การขอจัดตังศู
้ นย์การเรี ยน จะต้ องได้ รับอนุญาต
จากผู้มีอํานาจ ดังนี ้
4.1 ศูนย์การเรี ยนที่มีผ้ เู รี ยนจํานวนไม่เกิน 50 คน ให้ สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา เป็ นผู้พิจารณาอนุญาต
4.2 ศูนย์การเรี ยนที่มีผ้ เู รี ยนจํานวนเกินกว่า 50 คน แต่ไม่เกิน 100 คน ให้ สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา เสนอให้
คณะกรรมการเขตพื ้นที่การศึกษา เป็ นผู้พจิ ารณาอนุญาต
5. ระยะเวลาการให้ บริ การรวมที่กําหนดในคูม่ ือ เริ่ มนับเมื่อได้ ตรวจสอบเอกสารถูกต้ อง ครบถ้ วนแล้ ว
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ตรวจสอบคําขอและเอกสาร 30 นาที
ประกอบคําขอ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สพป. พังงา

หมายเหตุ

-
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ที่

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบคุณสมบัตติ าม
เอกสารของผู้ยื่นคําขอจัด
การศึกษา

26 วัน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สพป. พังงา

การพิจารณา

เสนอคณะทํางาน สพท.
พิจารณา

30 วัน

สพป. พังงา

-

การตรวจสอบเอกสาร

จัดทําหนังสือและ ลงนาม 3 วัน
อนุญาตโดยผู้อํานวยการ
เขตพื ้นที่การศึกษา

สพป. พังงา

-

ประเภทขัน้ ตอน

2)

3)

4)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 90 วัน
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)
2)
3)

บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง
ประชาชน
สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง
บ้ าน
หนังสือรับรองนิติ กรมการปกครอง
บุคคล

1

2

1
1

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

(รับรองสําเนาถูกต้ อง)

2

ชุด

(รับรองสําเนาถูกต้ อง)

2

ชุด

(กรณีผ้ ขู อเป็ นผู้รับ
มอบอํานาจ / รับรอง
สําเนาถูกต้ อง)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
-

2

ใบประกาศ หรื อ วุฒิบตั ร หรื อ
เกียรติบตั รแสดง
วุฒิการศึกษา
ของผู้ขอจัด
การศึกษา
รายชื่อผู้เรี ยนใน ศูนย์ พร้ อม
เหตุผล

หนังสือแสดงการ เป็ นผู้แทนหรือ
ผู้รับมอบอํานาจ
ให้ เป็ นผู้ขอจัดตัง้
ศูนย์

แผนการจัดการ
ศึกษา

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
2

ชุด

1

2

ชุด

2

2

ชุด

0

2

ชุด

1)

2)

3)

4)

16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีขอ้ มูลค่าธรรมเนียม

หมายเหตุ
(1) แผนการ
จัดการศึกษาที่ได้
จัดทําร่วมกับ
สํานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษา
แล้ ว
2) รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
(1) ในกรณีที่เป็ น
ครูภมู ิปัญญา
2) รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

(1) ผู้เรี ยนในศูนย์
ต้ องเป็ นไปตาม
กฎกระทรวงฯ ข้ อ
2
2) รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
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17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน •ร้ องเรี ยนด้ วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สาํ นักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 14
ซอยชุมนุมราษฎร์ ตําบลท้ ายช้ าง อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
หมายเหตุ 18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ

17/07/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย สพป.พังงา สพฐ.ศธ.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -
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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในศูนย์ การเรี ยนตามสิทธิขององค์ กรชุมชนและองค์ กร
เอกชน (กรณีมิได้ จดทะเบียนในประเทศไทยมีผ้ ูเรียนตัง้ แต่ 50 คนแต่ ไม่ เกิน 100 คน)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สพป. พังงา
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ
้ ้นฐานในศูนย์การเรี ยนตามสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอจัดการศึกษาขันพื
(กรณีมิได้ จดทะเบียนในประเทศไทยมีผ้ เู รี ยนตังแต่
้ 50 คนแต่ไม่เกิน 100 คน)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: สพป. พังงา
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงว่าด้วยสิ ทธิ ขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในศูนย์การเรี ยน
พ.ศ. 2555
2) คําสัง่ กระทรวงศึกษาธิ การเรื ่อง ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ.2551
3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื ่อง หลักเกณฑ์ และวิ ธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พ.ศ.2551 สําหรับกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะ
4) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติ ม
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
ั ้ ใ่ นภูมภิ าค (นอกกฎกระทรวง)
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ส่วนกลางที่ตงอยู
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา กฎกระทรวงว่าด้ วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนใน
การจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2555
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
90 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูม่ ือประชาชน 17/07/2015 16:59
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ กลุ่มงานส่งเสริ มการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพังงา 14 ซอย
ชุมนุมราษฎร์ ตําบลท้ายช้าง อําเภอเมื องพังงา จังหวัดพังงา 82000/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ศูนย์การเรี ยน หมายถึง สถานที่เรี ยนที่องค์กรชุมชนหรื อองค์กรเอกชนจัดตังขึ
้ ้น เพื่อจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานโดยไม่
แสวงหากําไร
้ ้นฐานในรูปแบบศูนย์การเรี ยนองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนที่จะขอจัดตัง้
1. คุณสมบัตขิ องผู้ขอจัดการศึกษาขันพื
ศูนย์การเรี ยน ต้ องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนี ้
องค์กรชุมชน
1. เป็ นคณะบุคคลประกอบด้ วยผู้ที่บรรลุนิตภิ าวะไม่น้อยกว่า 7 คน
2. มีภมู ิลําเนาหรื อถิ่นที่อยูอ่ าศัยประจําอยูใ่ นชุมชนหรื อท้ องถิ่นร่วมกัน
3. มีวตั ถุประสงค์ขององค์กรร่วมกันเพื่อดําเนินกิจกรรมที่เป็ นสาธารณประโยชน์และไม่แสวงหากําไร
4. มีที่ตงองค์
ั ้ กรอยูใ่ นท้ องที่เดียวกันกับศูนย์การเรี ยนที่ขอจัดตัง้
5. รายการตามข้ อ 1 และข้ อ 3 การได้ รับการรับรองจากสมาชิกในชุมชนซึง่ เป็ นผู้บรรลุนิตภิ าวะจํานวนไม่น้อยกว่า
20 คน
ผู้แทนหรื อผู้รับมอบอํานาจ ที่ได้ รับมอบหมายให้ เป็ นผู้ขอได้ ตงศู
ั ้ นย์การเรี ยนต้ องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี ้
1) เป็ นสมาชิกของคณะบุคคลตามข้ อ 1
2) มีสญ
ั ชาติไทย
3) เป็ นผู้บรรลุนิตภิ าวะตามกฎหมาย
4) ไม่เป็ นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
องค์กรเอกชน
1. เป็ นสมาคม มูลนิธิ หรื อองค์กรที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่จดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลหรื อเป็ นส่วนงานหรื อโครงการ
ในองค์กรนิตบิ คุ คล
2. มีวตั ถุประสงค์เพื่อดําเนินกิจกรรมที่เป็ นสาธารณประโยชน์และไม่แสวงหากําไร
3. มีที่ตงหรื
ั ้ อมีสว่ นงานหรื อโครงการรับผิดชอบอยูใ่ นท้ องที่เดียวกันกับศูนย์การเรี ยน
คุณสมบัตขิ องผู้เรี ยน
ุ สมบัติ ดังนี ้
ผู้เรี ยนในศูนย์การเรี ยนโดยองค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนมีคณ
1. เป็ นผู้ซงึ่ ขาดโอกาสในการเข้ าศึกษาในระบบโรงเรี ยนปกติ
2. กรณีองค์กรเอกชนที่ไม่ได้ จดทะเบียนในประเทศไทย คุณสมบัตขิ องผู้เรี ยนให้ เป็ นไปตามที่คณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐานประกาศกําหนด
บทบาทหน้ าที่ของผู้ขอจัดตังศู
้ นย์การเรี ยน
องค์กรชุมชนหรื อองค์กรเอกชนซึง่ มีความประสงค์และมีความพร้ อมในการจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานในรูปแบบ
ศูนย์การเรี ยนให้ ดําเนินการดังนี ้
1. การจัดตังศู
้ นย์การเรี ยน
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1.1 องค์กรชุมชนที่มีคณ
ุ สมบัติ ยื่นแบบคําขอจัดตังศู
้ นย์การเรี ยนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อสํานักเขตพื ้นที่การศึกษา โดย
มีรายละเอียดการขอจัดตังอย่
้ างน้ อย 6 รายการ ดังต่อไปนี ้
(1) ชื่อองค์กรชุมชน
(2) รายละเอียดของคณะบุคคลได้ แก่ ชื่อสัญชาติ อายุ ที่อยูแ่ ละอาชีพ
(3) วัตถุประสงค์ขององค์กรชุมชน
(4) ที่ตงองค์
ั ้ กรชุมชน
(5) ประวัตคิ วามเป็ นมาของชุมชน
(6) ผลการดําเนินงานขององค์กรชุมชน
รายการตามข้ อ (2) และ (3) ต้ องได้ รับการรับรองจากสมาชิกในชุมชนซึง่ เป็ นผู้บรรลุนิตภิ าวะ
จํานวนไม่น้อยกว่า 20 คน
1.2 องค์กรเอกชนที่มีคณ
ุ สมบัติ ยื่นแบบคําขอจัดตังศู
้ นย์การเรี ยนตัวหนังสือต่อสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
โดยมีรายละเอียดการขอจัดตังอย่
้ างน้ อย 6 รายการ ดังต่อไปนี ้
(1) ชื่อองค์กรเอกชน
(2) วัตถุประสงค์ขององค์กรเอกชน
(3) ที่ตงองค์
ั ้ กรเอกชน
(4) ประวัตคิ วามเป็ นมาขององค์กรเอกชน
(5) ผลการดําเนินงานขององค์กรเอกชน
(6) หลักฐานการจดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลขององค์กรหรื อหลักฐานการเป็ นส่วนงานหรื อโครงการ
ในองค์กรนิตบิ คุ คล
2. จัดทําแผนการจัดการศึกษาของศูนย์การเรี ยนร่วมกับสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาหรื อสถานศึกษาที่สํานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษามอบหมาย โดยแผนการจัดการศึกษาต้ องมีรายละเอียดประกอบการขออนุญาตอย่างน้ อย 9 รายการ
ดังนี ้
(1) ชื่อศูนย์การเรี ยน
(2) วัตถุประสงค์ของศูนย์การเรี ยน
(3) ที่ตงศู
ั ้ นย์การเรี ยน
(4) รูปแบบการจัดการศึกษา
(5) ระดับการศึกษาที่จดั ในกรณีที่เป็ นการจัดการศึกษานอกระบบ
(6) หลักสูตรหรื อลักษณะกิจกรรมการเรี ยนการสอน
(7) ระบบการประกันคุณภาพภายใน
(8) รายชื่อและคุณสมบัตขิ องบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรี ยน
(9) ข้ อกําหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการศูนย์การเรี ยน
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ทังนี
้ ้ ในการจัดทําแผนการจัดการศึกษา ผู้จดั การศึกษาต้ องจัดทําแผนการศึกษาร่วมกับสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
ก่อนยื่นคําขอ
3. การยื่นคําขอจัดตังศู
้ นย์การเรี ยน
3.1 ให้ องค์กรชุมชนหรื อองค์กรเอกชนซึง่ ประสงค์จะจัดตังศู
้ นย์การเรียน ยื่นคําขอเป็ นหนังสือพร้ อมแผนการจัด
การศึกษาต่อสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาที่ศนู ย์การเรี ยนตังอยู
้ ่ โดยมีเอกสารและหลักฐาน ประกอบคําขอ ดังนี ้
(1) เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงความเป็ นองค์กรชุมชนหรื อองค์กรเอกชนตามข้ อ 1.1 หรื อข้ อ 1.2
(2) หนังสือมอบอํานาจให้ ผ้ แู ทนหรื อผู้รับมอบอํานาจยื่นคําขอ
(3) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้ านของผู้แทนหรื อผู้รับมอบอํานาจยื่นคําขอ
3.2 ผู้ขอจัดการศึกษาสามารถสามารถยื่นคําขอได้ ตามความจําเป็ น และยื่นคําขอได้ ปีละ 2 ครัง้ ก่อนเปิ ด
ภาคเรี ยนแต่ละภาค ไม่น้อยกว่า 120 วัน โดยสอดคล้ องกับเวลาเปิ ดปิ ดภาคเรี ยนของสถานศึกษา และศูนย์การเรี ยนเพื่อ
สิทธิประโยชน์ตา่ งๆ เช่น การศึกษาต่อในระดับที่สงู ขึ ้น เป็ นต้ น
3.3 การยื่นคําขอจัดตังศู
้ นย์การเรี ยนแบ่งเป็ น 2 กรณี ดังนี ้
3.3.1 การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับประถมศึกษาให้ ยื่นต่อสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ที่ศนู ย์การเรี ยนตังอยู
้ ่
3.3.2 การจัดการศึกษาที่เริ่มจากระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น หรื อมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อเทียบเท่า
ให้ ยื่นต่อสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ศนู ย์การเรี ยนตังอยู
้ ่
อนึง่ ในกรณีที่ประสงค์จะขยายระดับการจัดการศึกษาเพิ่มจากที่ได้ รับอนุญาตให้ ยื่น ขอขยายต่อสํานักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาเดิมที่ยื่นขอไว้ หรื อกรณีที่ประสงค์จะจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้ ผ้ ขู อจัดการศึกษา
ขออนุญาตใช้ หลักสูตรต่อสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อนเสนอแผนการจัดการศึกษา
4. กรณีองค์กรเอกชนเป็ นนิตบิ คุ คลซึง่ ไม่ได้ จดทะเบียนในประเทศไทย การขอจัดตังศู
้ นย์การเรี ยน จะต้ องได้ รับอนุญาต
จากผู้มีอํานาจ ดังนี ้
4.1 ศูนย์การเรี ยนที่มีผ้ เู รี ยนจํานวนไม่เกิน 50 คน ให้ สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา เป็ นผู้พิจารณาอนุญาต
4.2 ศูนย์การเรี ยนที่มีผ้ เู รี ยนจํานวนเกินกว่า 50 คน แต่ไม่เกิน 100 คน ให้ สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา เสนอให้
คณะกรรมการเขตพื ้นที่การศึกษา เป็ นผู้พจิ ารณาอนุญาต
5. ระยะเวลาการให้ บริ การรวมที่กําหนดในคูม่ ือ เริ่ มนับเมื่อได้ ตรวจสอบเอกสารถูกต้ อง ครบถ้ วนแล้ ว
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ตรวจสอบคําขอและเอกสาร 30 นาที
ประกอบคําขอ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สพป. พังงา

หมายเหตุ

-
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ที่

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบคุณสมบัตติ าม
เอกสารของผู้ยื่นคําขอจัด
การศึกษา

26 วัน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สพป. พังงา

การพิจารณา

เสนอคณะกรรมการเขต
พื ้นที่การศึกษาพิจารณา

60 วัน

สพป. พังงา

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

จัดทําหนังสือและ ลงนาม 3 วัน
อนุญาตโดยผู้อํานวยการ
เขตพื ้นที่การศึกษา

สพป. พังงา

-

ประเภทขัน้ ตอน

2)

3)

4)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 90 วัน
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)
2)

3)

บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง
ประชาชน
สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง
บ้ าน
หนังสือรับรองนิติ บุคคล

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

2

ชุด

1

2

ชุด

1

2

ชุด

หมายเหตุ
(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
(กรณีผ้ ขู อเป็ นผู้รับ
มอบอํานาจ/
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แผนการจัดการ
ศึกษา

-

2

ใบประกาศ หรื อ วุฒิบตั ร หรื อ
เกียรติบตั รแสดง
วุฒิการศึกษา
ของผู้ขอจัด
การศึกษา
รายชื่อผู้เรี ยนใน ศูนย์ พร้ อม
เหตุผล

หนังสือแสดงการ เป็ นผู้แทนหรือ
ผู้รับมอบอํานาจ
ให้ เป็ นผู้ขอจัดตัง้
ศูนย์

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
2

ชุด

1

2

ชุด

2

2

ชุด

0

2

ชุด

1)

2)

3)

4)

16. ค่ าธรรมเนียม
ไม่มีขอ้ มูลค่าธรรมเนียม
17. ช่ องทางการร้ องเรียน

หมายเหตุ
(1) แผนการ
จัดการศึกษาที่ได้
จัดทําร่วมกับ
สํานักงานเขต
พื ้นที่การศึกษา
แล้ ว
2) รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
(1) ในกรณีที่เป็ น
ครูภมู ิปัญญา
2) รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

(1) ผู้เรี ยนในศูนย์
ต้ องเป็ นไปตาม
กฎกระทรวงฯ ข้ อ
2
2) รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
(รับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
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1)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน •ร้ องเรี ยนด้ วยตนเอง / ไปรษณีย์ ที่สาํ นักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 14
ซอยชุมนุมราษฎร์ ตําบลท้ ายช้ าง อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
หมายเหตุ -

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ

17/07/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย สพป.พังงา สพฐ.ศธ.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

