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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอใช้ อาคารสถานทีของโรงเรียนสังกัดสพฐ.
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:โรงเรียนบ้ านท่าจันทน์สพป.นครศรีธรรมราชเขต 4
กระทรวง:กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชือกระบวนงาน:การขอใช้ อาคารสถานทีของโรงเรียนสังกัดสพฐ.
2. หน่ วยงานเจ้าของกระบวนงาน:โรงเรียนบ้ านท่าจันทน์สพป.นครศรีธรรมราชเขต 4
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้ อง:
1) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการใช้อาคารสถานทีของสถานศึกษาพ.ศ. 2539
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัวไป
7. พืนทีให้ บริการ: สถาบันการศึกษา
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูม่ ือประชาชน 19/07/2015 00:10
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที ให้ บริการโรงเรี ยนบ้านท่าจันทน์หมูท่ ี 4 ตําบลท้องเนียนอําเภอขนอมจังหวัดนครศรี ธรรมราช 80210/
ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทียง)
หมายเหตุ (โรงเรี ยนกําหนดเวลาเปิ ด-ปิ ดตามบริ บทของโรงเรี ยน)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
การขอใช้ อาคารสถานทีอนุญาตให้ ใช้ เป็ นการชัวคราวเท่านันและต้ องอยู่ในเงือนไขดังต่อไปนี

ไม่ใช้ อาคารสถานทีกระทําในสิงผิดกฎหมาย
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ไม่ใช้ อาคารสถานทีในการแสดงทีขัดต่อความสงบเรียบร้ อยหรือศีลธรรมอันดีตอ่ ประชาชน
ไม่ใช้ อาคารสถานทีเพือจัดงานรืนเริงในรูปแบบต่างๆทีจะก่อให้ เกิดเสียงดังจนเป็ นเหตุเดือดร้ อนรําคาญแก่ผ้ อู ยู่อาศัย
ในบริเวณใกล้ เคียง
ไม่ใช้ อาคารสถานทีจัดกิจกรรมบางประเภทเช่นดิสโกเธคหรือกิจกรรมอืนๆในทํานองเดียวกันในอาคารสถานทีของ
สถานศึกษา
ไม่ใช้ อาคารสถานทีเพือการอย่างอืนนอกเหนือไปจากทีระบุไว้ ในคําขออาคารสถานที
โดยทีสถานศึกษาเป็ นสถานทีราชการบุคคลอืนจะเข้ ามาต้องปฏิบตั ิตนให้ ชอบด้ วยวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดีตลอด
ทังต้ องเชือฟั งหัวหน้ าสถานศึกษาหรือผู้ทีได้ รับมอบหมายซึงเป็ นผู้รับผิดชอบรักษาสถานทีนัน
การใช้ อาคารสถานทีเพือหาเสียงเลือกตังหรือดําเนินกิจกรรมทางการเมืองจะต้ องไม่กระทบต่อการเรียนการสอนของ
สถานศึกษานันๆต้ องให้ ความเป็ นธรรมและเสมอภาคกับทุกพรรคการเมือง

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรับผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบความถูกต้ อง
ครบถ้ วนของคําขอและ
เอกสารประกอบคําขอ

15 นาที

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

พิจารณาและจัดทําหนังสือ 2 วัน
แจ้ งผลการพิจารณาเสนอ
ผู้อํานวยการโรงเรียนลง

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ
โรงเรียนบ้ านท่า
จันทน์สพป.
นครศรีธรรมราช
เขต 4

1)

2)

โรงเรียนบ้ านท่า
จันทน์สพป.
นครศรีธรรมราช

หมายเหตุ

(เจ้ าหน้ าที
ตรวจสอบคําขอ
และรายการ
เอกสารหรือ
หลักฐานและแจ้ ง
ให้ ผ้ ยู ืนคําขอ
ทราบทันทีกรณีที
เห็นว่าคําขอไม่
ถูกต้ องหรือขาด
เอกสารหรือ
หลักฐานใด)
-
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

นาม

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ
เขต 4

หมายเหตุ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 วัน
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

สําเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

2)

หมายเหตุ
(เอกสารต้ องเหลือ
อายุเกิน 3
เดือนณวันยืนคํา
ขอ)
(เอกสารต้ องเหลือ
อายุเกิน 3
เดือนณวันยืนคํา
ขอ
)

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิมเติม
ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิ มเติ ม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียมเป็ นไปตามระเบียบของโรงเรียน
ค่ าธรรมเนียม0 บาท

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียนร้ องเรียนด้ วยตนเอง / ไปรษณีย์ทีโรงเรียนบ้ านท่าจันทน์หมูท่ ี 4 ตําบลท้ องเนียนอําเภอ
ขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช 80210 / ติดต่อด้ วยตนเองณหน่วยงาน (โรงเรียนกําหนดเวลาเปิ ด-ปิ ดตามบริบท
ของโรงเรียน)
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรียนร้ องเรียนด้ วยตนเอง / ไปรษณีย์ทีสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราชเขต 4 เลขที 160/4 ตําบลท่าศาลาอําเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
หมายเหตุ3) ช่ องทางการร้ องเรียนสายด่วนกระทรวงศึกษาธิการโทร 1579
หมายเหตุ4) ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชน (1111) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทําเนียบรัฐบาลถนน
พิษณุโลกเขตดุสติ กทม.
หมายเหตุ5) ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันทีพิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย

01/09/2558
รออนุมตั ิขนที
ั 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้ านท่าจันทน์
สพป.นครศรีธรรมราชเขต 4 สพฐ.
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ศธ.
อนุมัติโดย เผยแพร่ โดย -

