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คูมือสําหรับประชาชน : การขอใชอาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
หนวยงานที่รับผิดชอบ : โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม. เขต 32
กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชื่อกระบวนงาน : การขอใชอาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : โรงเรียนธารทองพิทยาคม สพม. เขต 32
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน(วยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
1) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการใชอาคารสถานที่ของสถานศึกษา พ.ศ. 2539
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ : สถาบันการศึกษา
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 0 นาที
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคู(มือประชาชน 18/07/2015 15:50
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ โรงเรียนธารทองพิทยาคม เลขที่ 704 หมูที่ 1 ถนนศักดิ์มโน ต.ลําปลายมาศ อ.ลําปลายมาศ
จ.บุรีรัมย+ รหัสไปรษณีย+ 31130 / ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป.ดใหบริการวันจันทร+ถึงวันศุกร+ (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (โรงเรียนกําหนดเวลาเป.ด-ป.ดตามบริบทของโรงเรียน)
12. หลักเกณฑB วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
การขอใชอาคารสถานที่อนุญาตใหใชเป>นการชั่วคราวเท(านั้นและตองอยู(ในเงื่อนไขดังต(อไปนี้
- ไม(ใชอาคารสถานที่กระทําในสิ่งผิดกฎหมาย
- ไม(ใชอาคารสถานที่ในการแสดงที่ขัดต(อความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีต(อประชาชน
- ไม(ใชอาคารสถานที่เพื่อจัดงานรื่นเริงในรูปแบบต(างๆที่จะก(อใหเกิดเสียงดังจนเป>นเหตุเดือดรอนรําคาญ
แก(ผูอยู(อาศัยในบริเวณใกลเคียง
- ไม(ใชอาคารสถานที่จัดกิจกรรมบางประเภทเช(นดิสโกเธคหรือกิจกรรมอื่นๆในทํานองเดียวกันในอาคารสถานที่
ของสถานศึกษา
- ไม(ใชอาคารสถานที่เพื่อการอย(างอื่นนอกเหนือไปจากที่ระบุไวในคําขออาคารสถานที่
โดยที่สถานศึกษาเป>นสถานที่ราชการบุคคลอื่นจะเขามาตองปฏิบัติตนใหชอบดวยวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดี
ตลอดทั้งตองเชื่อฟJงหัวหนาสถานศึกษาหรือผูที่ไดรับมอบหมายซึ่งเป>นผูรับผิดชอบรักษาสถานที่นั้น
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การใชอาคารสถานที่เพื่อหาเสียงเลือกตั้งหรือดําเนินกิจกรรมทางการเมืองจะตองไม(กระทบต(อการเรียนการสอน
ของสถานศึกษานั้นๆ ตองใหความเป>นธรรมและเสมอภาคกับทุกพรรคการเมือง
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนของคําขอและ
เอกสารประกอบคําขอ

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

พิจารณาและจัดทําหนังสือ
แจงผลการพิจารณาเสนอ
ผูอํานวยการโรงเรียนลงนาม

ระยะเวลา
ใหบริการ
15 นาที

สวนงาน /
หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

1)

2)

2 วัน

สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

หมายเหตุ
(เจาหนาที่
ตรวจสอบคําขอ
และรายการ
เอกสารหรือ
หลักฐานและแจง
ใหผูยื่นคําขอทราบ
ทันทีกรณีที่เห็นว(า
คําขอไม(ถูกตอง
หรือขาดเอกสาร
หรือหลักฐานใด)
-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไม(ผ(านการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ผูออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง
1
1) ประชาชน
สําเนาทะเบียนบาน กรมการปกครอง

2)

1

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1
1

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (เอกสารตองเหลือ
อายุเกิน 3 เดือน
ณ วันยื่นคําขอ)
ฉบับ (เอกสารตองเหลือ
อายุเกิน 3 เดือน
ณ วันยื่นคําขอ)

3/3
15.2) เอกสารอื่นๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

16. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมเปIนไปตามระเบียบของโรงเรียน
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณียMที่โรงเรียน
หมายเหตุ 2) ชองทางการรองเรียน รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณียMที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
หมายเหตุ 3) ชองทางการรองเรียน สายด(วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุ 4) ชองทางการรองเรียน ศูนยMบริการประชาชน (1111) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล
ถนน พิษณุโลก เขต ดุสิต กทม.
หมายเหตุ 18. ตัวอยางแบบฟอรBม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอร+ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพB
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

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

