คูมือสําหรับประชาชน: การขอใชอาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
หนวยงานที่รับผิดชอบ:โรงเรียนบานกุดแคนโนนมันปลา
กระทรวง:กระทรวงศึกษาธิการ
สวนของการสรางกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอใชอาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ:กระทรวงศึกษาธิการ (ในระบบจะมีใหตัวเลือก: เลือกกระทรวงของทาน)
:โรงเรียนบานกุดแคนโนนมันปลา
3. ประเภทของงานบริการ
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการใชอาคาร
สถานที่ของสถานศึกษา พ.ศ. 2539
6. ระดับผลกระทบ
7. พื้นทีใ่ หบริการ
8.
9.

บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
☒ บริการทั่วไป
☐ สวนกลาง
☐ สวนภูมิภาค ☐ ทองถิ่น
☒ สถาบันการศึกษา
☐ สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) ☐ สวนกลางที่ตั้งอยูในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง)
☐ ตางประเทศ
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ขอบังคับ)
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ หนวยเวลา
☐

ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน (ใสเป<นตัวเลข)
จํานวนคําขอที่มากที่สุด (ใสเป<นตัวเลข)
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด (ใสเป<นตัวเลข)

0
0
0

สวนของคูมือประชาชน
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน (เพื่อใชในระบบจัดการขอมูลเทานั้น) การขอใชอาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด
สพฐ.
11. *ชองทางการใหบริการ
1) ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
สถานที่ใหบริการ
โรงเรียนบานกุดแคนโนนมันปลา หมู 3 ต.หนองหลวง อ. เฝ?าไร จ.หนองคาย 43120
ระยะเวลาเป?ดใหบริการ ☐ เปCดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง
☒ วันจันทรD
☒ วันอังคาร
☒ วันพุธ
☒ วันพฤหัสบดี ☒ วันศุกรD
☐ วันเสารD
☐ วันอาทิตยD
☐ ไมเวนวันหยุดราชการ
☐ มีพักเที่ยง
เวลาเป?ดรับคําขอ
เวลาเปCดรับคําขอ
08.30
เวลาปCดรับคําขอ
16.30
(ในระบบจะใหเลือกเปHนตัวเลขเวลาเปCด (กี่โมง) ถึง เวลาปCด (กี่โมง)

หมายเหตุ: โรงเรียนกําหนดเวลาเป?ด-ป?ดตามบริบทของโรงเรียน
12. หลักเกณฑD วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต(ถามี)
การขอใชอาคารสถานที่อนุญาตใหใชเปHนการชั่วคราวเทานั้น และตองอยูในเงื่อนไขดังตอไปนี้
1. ไมใชอาคารสถานที่กระทําในสิ่งผิดกฎหมาย
2. ไมใชอาคารสถานที่ในการแสดงที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีตอประชาชน
3. ไมใชอาคารสถานที่เพื่อจัดงานรื่นเริงในรูปแบบตางๆ ที่จะกอใหเกิดเสียงดังจนเปHนเหตุเดือดรอนรําคาญแกผูอยู
อาศัยในบริเวณใกลเคียง
4. ไมใชอาคารสถานที่จัดกิจกรรมบางประเภท เชน ดิสโกเธค หรือกิจกรรมอื่นๆ ในทํานองเดียวกันในอาคารสถานที่
ของสถานศึกษา
5. ไมใชอาคารสถานที่เพื่อการอยางอื่นนอกเหนือไปจากที่ระบุไวในคําขออาคารสถานที่
6. โดยที่สถานศึกษาเปHนสถานที่ราชการ บุคคลอื่นจะเขามาตองปฏิบัติตนใหชอบดวยวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดี
ตลอดทั้งตองเชื่อฟMงหัวหนาสถานศึกษา หรือผูที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งเปHนผูรับผิดชอบรักษาสถานที่นั้น
7. การใชอาคารสถานที่เพื่อหาเสียงเลือกตั้งหรือดําเนินกิจกรรมทางการเมืองจะตองไมกระทบตอการเรียนการสอน
ของสถานศึกษานั้นๆ ตองใหความเปHนธรรมและเสมอภาคกับทุกพรรคการเมือง
13. *ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ

ที่

1

ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

หนวย
เวลา

สวนงาน / หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ

(นาที ชั่วโมง
วัน วันทําการ
เดือน ปP)

(ในระบบมีชองใหเลือก
กระทรวง และชองใหเลือก
กรม/กลุมงาน)

การตรวจสอบ ตรวจสอบความถูก
15
เอกสาร
ตอง ครบถวนของคํา
ขอและเอกสาร
ประกอบคําขอ

นาที

โรงเรียนบานกุดแคนโนน
มันปลา

การพิจารณา
อนุญาต

วัน

โรงเรียนบานกุดแคนโนน
มันปลา

พิจารณาและจัดทํา 2
หนังสือแจงผลการ
2
พิจารณาเสนอ
ผูอํานวยการโรงเรียน
ลงนาม
ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 หนวยเวลาวัน

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
☐ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หนวยของเวลา

หมายเหตุ

เจาหนาที่ตรวจสอบคําขอ
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานและแจงใหผูยื่น
คําขอทราบทันทีกรณีที่
เห็นวาคําขอไมถูกตอง
หรือขาดเอกสารหรือ
หลักฐานใด

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
สวนงาน / หนวยงาน
จํานวน
รายการเอกสาร
ที
ร
่
บ
ั
ผิ
ด
ชอบ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
(ในระบบมีชองใหเลือกกระทรวง
ฉบั
บจริง
และชองใหเลือก กรม/กลุมงาน)
กรมการปกครอง
1 บัตรประจําตัว
ประชาชน
2 สําเนาทะเบียนบาน กรมการปกครอง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร
(ฉบับ หรือ ชุด)

1

1

ฉบับ

1

1

ฉบับ

หมายเหตุ
เอกสาร
ตองเหลืออายุเกิน
3 เดือน ณ วันยื่น
คําขอ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
-ไมมี16. คาธรรมเนียม
รายละเอียดคาธรรมเนียม
รอยละ
☐ใชหนวยคาธรรมเนียมแบบรอยละ (หากคิดคาธรรมเนียมเปHนรอยละใหเลือกที่ชองนี้)
คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ)
Click here to enter text.
หมายเหตุ คาธรรมเนียมเปHนไปตามระเบียบของโรงเรียน
17. *ชองทางการรองเรียน
1) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณียD ที่โรงเรียนบานกุดแคนโนนมันปลา หมู 3 ต.หนองหลวง อ.เฝ?าไร จงหนองคาย 43120
2) รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณียD ที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เลขที่ 444 หมู 2 ต.
จุมพล อ. โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
3) สายดวนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
18. *ตัวอยางแบบฟอรDม ตัวอยาง และคูมือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถามี)
ชื่อเอกสาร ระเบียบ/ประกาศการใชอาคารสถานที่ของโรงเรียน
โรงเรียนอัพโหลดไฟลDเอกสาร
☐ใชลิงคDไฟลDเอกสาร (หากตองการระบุเปHนลิงคDใหคลิกเลือกชองนี้)
(ในระบบมีใหคลิก เพื่ออัพโหลดไฟลDเอกสารตัวอยาง)
หมายเหตุ
19. หมายเหตุ

