1/4

คูมือสําหรับประชาชน : การขอใชอาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
หนวยงานที่รับผิดชอบ : โรงเรียนบานยางขาคีม สพป.พัทลุง เขต 2
กระทรวง : กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชือ่ กระบวนงาน : การขอใชอาคารสถานทีข่ องโรงเรียนสังกัด สพฐ.
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : โรงเรียนบานยางขาคีม สพป.พัทลุง เขต 2
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการใชอาคารสถานที่ของสถานศึกษา พ.ศ. 2539
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ : สถาบันการศึกษา
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลีย่ ตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอ ยที่สดุ 0
10. ชือ่ อางอิงของคูมอื ประชาชน การขอใชอาคารสถานทีข่ องโรงเรียนสังกัด สพฐ.
โรงเรียนบานยางขาคีม
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ โรงเรียนบานยางขาคีม หมูที่ 6 ต.ทุงนารี อ.ปาบอน จ.พัทลุง 93170
โทร 074650080 / ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (โรงเรียนกําหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน)
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
การขอใชอาคารสถานทีอ่ นุญาตใหใชเปนการชั่วคราวเทานั้นและตองอยูในเงือ่ นไขดังตอไปนี้
1. ไมใชอาคารสถานที่กระทําในสิ่งผิดกฎหมาย
2. ไมใชอาคารสถานที่ในการแสดงที่ขดั ตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีตอ ประชาชน
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3. ไมใชอาคารสถานที่เพือ่ จัดงานรื่นเริงในรูปแบบตางๆที่จะกอใหเกิดเสียงดังจนเปนเหตุเดือดรอน
รําคาญแกผอู ยูอ าศัยในบริเวณใกลเคียง
4. ไมใชอาคารสถานที่จัดกิจกรรมบางประเภทเชนดิสโกเธคหรือกิจกรรมอื่นๆในทํานองเดียวกันใน
อาคารสถานทีข่ องสถานศึกษา
5. ไมใชอาคารสถานที่เพือ่ การอยางอื่นนอกเหนือไปจากที่ระบุไวในคําขออาคารสถานที่
6. โดยที่สถานศึกษาเปนสถานที่ราชการบุคคลอื่นจะเขามาตองปฏิบตั ิตนใหชอบดวยวัฒนธรรม
และศีลธรรมอันดีตลอดทั้งตองเชือ่ ฟงหัวหนาสถานศึกษาหรือผูที่ไดรับมอบหมายซึ่งเปนผูรับผิดชอบ
รักษาสถานทีน่ ั้น
7. การใชอาคารสถานที่เพือ่ หาเสียงเลือกตั้งหรือดําเนินกิจกรรมทางการเมืองจะตองไมกระทบตอ
การเรียนการสอนของสถานศึกษานั้นๆตองใหความเปนธรรมและเสมอภาคกับทุกพรรคการเมือง
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
หนวยงานที่
การบริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบความถูกตอง
15 นาที โรงเรียนบานยางขาคีม (เจาหนาที่
สพป.พัทลุงเขต 2
ครบถวนของคําขอและ
ตรวจสอบคําขอ
เอกสารประกอบคําขอ
และรายการ
เอกสารหรือ
หลักฐานและแจง
1)
ใหผูยนื่ คําขอ
ทราบทันทีกรณีที่
เห็นวาคําขอไม
ถูกตองหรือขาด
เอกสารหรือ
หลักฐานใด)
โรงเรียนบานยางขาคีม
การลงนาม/
พิจารณาและจัดทําหนังสือ
2 วัน
สพป.พัทลุงเขต 2
คณะกรรมการมีมติ
แจงผลการพิจารณาเสนอ
2)
ผูอ ํานวยการโรงเรียนลง
นาม
ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 วัน
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14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงาน
รายการ
จํานวน
จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ภาครั
ฐ
ผู
อ

อก
หมายเหตุ
ที่ เอกสารยืนยัน
เอกสาร
สํ
า
เนา
เอกสาร
ตัวตน
ฉบับจริง
เอกสาร
บัตรประจําตัว กรมการปกครอง
1
1
ฉบับ (เอกสารตอง
ประชาชน
เหลืออายุเกิน 3
1)
เดือนณวันยื่นคํา
ขอ)
สําเนาทะเบียน กรมการปกครอง
1
1
ฉบับ (เอกสารตอง
บาน
เหลืออายุเกิน 3
2)
เดือนณวันยื่นคํา
ขอ
)
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงาน
รายการ
ภาครัฐผูออก
ที่
เอกสารยื่น
เพิ่มเติม
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

ไมพบเอกสารอืน่ ๆ สําหรับยื่นเพิม่ เติม

16. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมเปนไปตามระเบียบของโรงเรียน
คาธรรมเนียม ................ บาท
หมายเหตุ -

จํานวนเอกสาร หนวยนับ หมายเหตุ
สําเนา
เอกสาร
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17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนรองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณียที่ โรงเรียนบานยางขาคีม หมูที่ 6 ต.ทุงนารี
อ.ปาบอน จ.พัทลุง 93170 โทร 074650080
หมายเหตุ2) ชองทางการรองเรียนรองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณียที่ สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
พัทลุงเขต 2 เลขที่ 2/8 หมูที่ 1 ต.แมขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 93160
หมายเหตุ3) ชองทางการรองเรียนสายดวนกระทรวงศึกษาธิการโทร 1579
หมายเหตุ4) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชน (1111) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทําเนียบรัฐบาล
ถนนพิษณุโลกเขตดุสิตกทม.
หมายเหตุ18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมอื การกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูม อื การกรอก
19. หมายเหตุ
-

