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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขอใช้ อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัดสพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:โรงเรี ยนบ้ านวังอ้ อสพป.พิจิตรเขต 1
กระทรวง:กระทรวงศึกษาธิการ
ชื่อกระบวนงาน:การขอใช้ อาคารสถานที่ของโรงเรี ยนสังกัดสพฐ.
หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:โรงเรี ยนบ้ านวังอ้ อสพป.พิจิตรเขต 1
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการใช้อาคารสถานที ่ของสถานศึกษาพ.ศ. 2539
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: สถาบันการศึกษา
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
0นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขอใช้ อาคารสถานที่ของโรงเรี ยนสังกัดสพฐ.
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการโรงเรี ยนบ้านวังอ้อ 57 หมู่ที่ 5 ต.ท่าเยีย่ มอ.สากเหล็กจ.พิจิตร 66160/ติ ดต่อด้วยตนเองณ
หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (โรงเรี ยนกาหนดเวลาเปิ ด-ปิ ดตามบริ บทของโรงเรี ยน)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
การขอใช้ อาคารสถานที่อนุญาตให้ ใช้ เป็ นการชัว่ คราวเท่านันและต้
้
องอยูใ่ นเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
ไม่ใช้ อาคารสถานที่กระทาในสิ่งผิดกฎหมาย
ไม่ใช้ อาคารสถานที่ในการแสดงที่ขดั ต่อความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีตอ่ ประชาชน
ไม่ใช้ อาคารสถานที่เพื่อจัดงานรื่ นเริงในรูปแบบต่างๆที่จะก่อให้ เกิดเสียงดังจนเป็ นเหตุเดือดร้ อนราคาญแก่ผ้ อู ยู่อาศัย
ในบริเวณใกล้ เคียง
1.
2.
3.
4.
5.
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ไม่ใช้ อาคารสถานที่จดั กิจกรรมบางประเภทเช่นดิสโกเธคหรื อกิจกรรมอื่นๆในทานองเดียวกันในอาคารสถานที่ของ
สถานศึกษา
ไม่ใช้ อาคารสถานที่เพื่อการอย่างอื่นนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ ในคาขออาคารสถานที่
โดยที่สถานศึกษาเป็ นสถานที่ราชการบุคคลอื่นจะเข้ ามาต้ องปฏิบตั ิตนให้ ชอบด้ วยวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดีตลอด
ทังต้
้ องเชื่อฟั งหัวหน้ าสถานศึกษาหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายซึง่ เป็ นผู้รับผิดชอบรักษาสถานที่นนั ้
การใช้ อาคารสถานที่เพื่อหาเสียงเลือกตังหรื
้ อดาเนินกิจกรรมทางการเมืองจะต้ องไม่กระทบต่อการเรี ยนการสอนของ
สถานศึกษานันๆต้
้ องให้ ความเป็ นธรรมและเสมอภาคกับทุกพรรคการเมือง
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
หน่ วยงานที่
การบริการ
ให้ บริการ
รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้ อง
30 นาที โรงเรี ยนบ้ านวัง (เจ้ าหน้ าที่
ครบถ้ วนของคาขอและ
อ้ อสพป.พิจิตร ตรวจสอบคาขอ
เอกสารประกอบคาขอ
เขต 1
และรายการ
เอกสารหรื อ
หลักฐานและแจ้ ง
ให้ ผ้ ยู ื่นคาขอ
ทราบทันทีกรณีที่
เห็นว่าคาขอไม่
ถูกต้ องหรื อขาด
เอกสารหรื อ
หลักฐานใด)
2) การลงนาม/
พิจารณาและจัดทาหนังสือ
2 วัน
โรงเรี ยนบ้ านวัง คณะกรรมการมีมติ
แจ้ งผลการพิจารณาเสนอ
อ้ อสพป.พิจิตร
ผู้อานวยการโรงเรี ยนลง
เขต 1
นาม
ระยะเวลาดาเนินการรวม 3 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1) บัตรประจาตัว
กรมการปกครอง
1
ประชาชน

2)

สาเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

1

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ฉบับ

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

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอื ่น ๆ สาหรับยื ่นเพิ่ มเติ ม

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียมเป็ นไปตามระเบียบของโรงเรียน
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนร้ องเรี ยนด้ วยตนเอง / ไปรษณีย์ที่โรงเรี ยน
หมายเหตุ(โรงเรี ยนบ้านวังอ้อ 57 หมู่ที่ 5 ต.ท่าเยีย่ มอ.สากเหล็กจ.พิจิตร 66160)
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนร้ องเรี ยนด้ วยตนเอง / ไปรษณีย์ที่สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
หมายเหตุ(สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพิ จิตรเขต 1 ถ.คลองคะเชนทร์ อ.เมื องจ.พิจิตร 66000)
3) ช่ องทางการร้ องเรี ยนสายด่วนกระทรวงศึกษาธิการโทร 1579
หมายเหตุ4) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชน (1111) สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ทาเนียบรัฐบาลถนน
พิษณุโลกเขตดุสิตกทม.
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หมายเหตุ18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบคาขอใช้ อาคารสถานที่
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ

18/07/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทาโดย
ผู้อานวยการโรงเรี ยนบ้ านวังอ้ อ
สพป.พิจิตรเขต 1 สพฐ.ศธ.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

