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คู่มือสําหรั บประชาชน: การขอใช้ อาคารสถานทีของโรงเรี ยนสังกัดสพฐ.
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:โรงเรี ยนอนุบาลวัดเพลง(หรี ดศรัทธาฯ) สพป.ราชบุรีเขต 1
กระทรวง:กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชือกระบวนงาน:การขอใช้ อาคารสถานทีของโรงเรี ยนสังกัดสพฐ.
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:โรงเรี ยนอนุบาลวัดเพลง(หรี ดศรัทธาฯ) สพป.ราชบุรีเขต 1
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) ระเบี ยบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้วยการใช้อาคารสถานที ของสถานศึกษาพ.ศ. 2539
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
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 การขอใช้ อาคารสถานทีของโรงเรี ยนสังกัดสพฐ.
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการโรงเรี ยนอนุบาลวัดเพลง (หรี ดศรัทธาประชานุกูล) หมู่ 5 ถนนราชบุรี-วัดเพลงตําบลวัดเพลง
อําเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรี 70170/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (โรงเรี ยนกํ าหนดเวลาเปิ ด-ปิ ดตามบริ บทของโรงเรี ยน)
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
การขอใช้ อาคารสถานทีอนุญาตให้ ใช้ เป็ นการชัวคราวเท่านันและต้ องอยูใ่ นเงือนไขดังต่อไปนี
ไม่ใช้ อาคารสถานทีกระทําในสิงผิดกฎหมาย
ไม่ใช้ อาคารสถานทีในการแสดงทีขัดต่อความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีตอ่ ประชาชน
ไม่ใช้ อาคารสถานทีเพือจัดงานรื นเริ งในรูปแบบต่างๆทีจะก่อให้ เกิดเสียงดังจนเป็ นเหตุเดือดร้ อนรํ าคาญแก่ผ้ อู ยู่อาศัย
ในบริ เวณใกล้ เคียง
ไม่ใช้ อาคารสถานทีจัดกิจกรรมบางประเภทเช่นดิสโกเธคหรื อกิจกรรมอืนๆในทํานองเดียวกันในอาคารสถานทีของ
สถานศึกษา
ไม่ใช้ อาคารสถานทีเพือการอย่างอืนนอกเหนือไปจากทีระบุไว้ ในคําขออาคารสถานที
โดยทีสถานศึกษาเป็ นสถานทีราชการบุคคลอืนจะเข้ ามาต้ องปฏิบตั ิตนให้ ชอบด้ วยวัฒนธรรมและศีลธรรมอันดีตลอด
ทังต้ องเชือฟั งหัวหน้ าสถานศึกษาหรื อผู้ทีได้ รับมอบหมายซึงเป็ นผู้รับผิดชอบรักษาสถานทีนัน
การใช้ อาคารสถานทีเพือหาเสียงเลือกตังหรื อดําเนินกิจกรรมทางการเมืองจะต้ องไม่กระทบต่อการเรี ยนการสอนของ
สถานศึกษานันๆต้ องให้ ความเป็ นธรรมและเสมอภาคกับทุกพรรคการเมือง

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ
ตรวจสอบความถูกต้ อง
ครบถ้ วนของคําขอและ
เอกสารประกอบคําขอ

ระยะเวลา
ให้ บริการ
15 นาที

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
โรงเรี ยนอนุบาล
วัดเพลง(หรี ด
ศรัทธาฯ) สพป.
ราชบุรีเขต 1

หมายเหตุ

(เจ้ าหน้ าที
ตรวจสอบคําขอ
และรายการ
เอกสารหรื อ
หลักฐานและแจ้ ง
ให้ ผ้ ยู ืนคําขอ
ทราบทันทีกรณีที
เห็นว่าคําขอไม่
ถูกต้ องหรื อขาด
เอกสารหรื อ
หลักฐานใด)

3/4

ที

ประเภทขันตอน
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

2)

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

พิจารณาและจัดทําหนังสือ 2 วัน
แจ้ งผลการพิจารณาเสนอ
ผู้อํานวยการโรงเรี ยนลง
นาม

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
โรงเรี ยนอนุบาล
วัดเพลง(หรี ด
ศรัทธาฯ) สพป.
ราชบุรีเขต 1

หมายเหตุ

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 วัน
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 1
1) ประชาชน

2)

สําเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

1

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

1

หน่ วย
นับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
(เอกสารต้ องเหลือ
อายุเกิน 3 เดือน ณ
วันยืนคําขอ)
ฉบับ
(เอกสารต้ องเหลือ
อายุเกิน 3 เดือน ณ
วันยืนคําขอ)

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอื น ๆ สํ าหรับยื นเพิ มเติ ม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียมเป็ นไปตามระเบียบของโรงเรี ยน
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนร้ องเรี ยนด้ วยตนเอง / ไปรษณีย์ทีโรงเรี ยนอนุบาลวัดเพลง (หรี ดศรัทธาประชานุกลู )
หมู่ 5 ถนนราชบุรี-วัดเพลงตําบลวัดเพลงอําเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรี 70170
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนร้ องเรี ยนด้ วยตนเอง / ไปรษณีย์ทีสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต 1 อาคารเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบถนนไกรเพชรตําบลหน้ าเมืองอําเภอเมืองราชบุรีจงั หวัดราชบุรี 70000
หมายเหตุ3) ช่ องทางการร้ องเรี ยนสายด่วนกระทรวงศึกษาธิการโทร 1579
หมายเหตุ4) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชน (1111) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาลถนน
พิษณุโลกเขตดุสิตกทม.
หมายเหตุ18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันทีพิมพ์
สถานะ

21/07/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั 1 โดยหัวหน้ า
หน่วยงาน (Reviewer)
จัดทําโดย
ผู้อํานวยการโรงเรี ยนอนุบาลวัด
เพลง(หรี ดศรัทธาฯ) สพป.ราชบุรี
เขต 1 สพฐ.ศธ.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

