คำนำ
คู่มือกำรขอใช้อำคำรสถำนที่ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ ัำมพรอรำชิัญญัับกำรอำนาย .คาำมสอดากใน
กำรพบจำรณำอนุญำัของทำงรำชกำร พริัินีก เรนขักนัอน เงื่อนยข กำรยื่นเอกสำรอนักฐำน รอยอเานำกำร ๒๕๕๘ .ศ.
ับดั่อขอรัิิรบกำรเกี่ยากัิกำรขอใช้อำคำรสถำนที่ จัดทำขึกนเพื่อเผยแพร่รรอชำสัมพันธ์ใอ้รรอชำชนมีคาำมรู้ คาำมเข้ำใจใน
กำรขอรัิิรบกำร เสรบมสร้ำงคาำมเข้ำใจอันดีรออา่ำงเจ้ำอน้ำที่ผู้ใอ้ิรบกำรกัิรรอชำชนผู้มำขอรัิิรบกำร แนอเพื่อเรน
แนาทำงในกำรใอ้ิรบกำรของโรงเรียนสุารรณคูอำพบทยำสรรค์ สังกัดสำนักงำนเขัพืกนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขั ๑๙
สำอรัิรรอชำชนผู้มำขอรัิิรบกำรเรนยรด้ายคาำมสอดาก ราดเร็า แนอมีรรอสบทธบภำพ อันจอส่งผนใอ้เกบดรรอโยชน์สูงสุด
แก่ทำงรำชกำร
อาังเรนอย่ำงยบ่งา่ำคู่มือริัินีกจอเรนรรอโยชน์แก่รรอชำชนผู้รัิิรบกำร ันอดจนผู้สนใจแนอผู้มีส่าน
เกี่ยาข้อง
โรงเรียนสุารรณคูอำพบทยำสรรค์
๒๕๕๘ กรกฎำคม ๒๐

สารบัญ
คำนำ
อน้ำ
สำริัญ
ส่านของกำรสร้ำงกรอิานงำน…………………………………………………………………………………………….1
ส่านของคู่มือรรอชำชน……………………………………………………………………………………………………….1
1. ชื่ออ้ำงอบงของคู่มือรรอชำชน………………………………………………………………………………………..…1
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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
อน่ายงำนที่รัิผบดชอิ: สำนักงำนคณอกรรมกำรกำรศึกษำขักนพืกนฐำน
กรอทราง: กรอทรางศึกษำธบกำร
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: กำรขอใช้อำคำรสถำนที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ: โรงเรียนสุารรณคูอำพบทยำสรรค์
3. ประเภทของงานบริการ
กรอิานงำนิรบกำรที่เิ็ดเสร็จในอน่ายงำนเดียา
4. หมวดหมู่ของงานบริการ กำรอนุญำั / ออกใิอนุญำั / รัิรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง
รอเิียิกรอทรางศึกษำธบกำร า่ำด้ายกำรใช้อำคำร
สถำนที่ของสถำนศึกษำ พ.ศ. 2539
6. ระดับผลกระทบ
7. พื้นทีใ่ ห้บริการ

8.

9.

ิรบกำรที่มีคาำมสำคัญด้ำนเศรษฐกบจ/สังคม
☒ ิรบกำรทั่ายร
☐ ส่านกนำง
☐ ส่านภูมบภำค ☐ ท้องถบ่น
☒ สถำิันกำรศึกษำ
☐ ส่านกนำงที่ัักงอยู่ในภูมบภำค (ัำมกฎกรอทราง) ☐ ส่านกนำงที่ัักงอยู่ในภูมบภำค (นอก
กฎกรอทราง)
☐ ั่ำงรรอเทศ
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ)
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ หน่วยเวลา
☐

ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน (ใส่เป็นตัวเลข)
จานวนคาขอที่มากที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)

0
0
0

ส่วนของคู่มือประชาชน
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (เพื่อใช้ในระบบจัดการข้อมูลเท่านั้น) กำรขอใช้อำคำรสถำนที่ของโรงเรียนสังกัด
สพฐ.
11. *ช่องทางการให้บริการ
1) ับดั่อด้ายันเอง ณ อน่ายงำน
สถานที่ให้บริการ
ฝ่ำยาบชำกำร โรงเรียนสุารรณคูอำพบทยำสรรค์ อำคำร 2 ชักน 1 เนขที่ 433 อมู่ 4 ถนนพรอ
ยชยเชษฐำ ั.สุารรณคูอำ อ.สุารรณคูอำ จ.อนองิัานำภู รอัสยรรษณีย์ 39270
ระยะเวลาเปิดให้บริการ ☐ เริดใอ้ิรบกำรันอด 24 ชั่าโมง
☒ าันจันทร์
☒ าันอังคำร
☒ าันพุธ
☒ าันพฤอัสิดี ☒ าันศุกร์

าันเสำร์
☐ าันอำทบัย์
☐ ยม่เา้นาันอยุดรำชกำร
☒ มีพักเที่ยง
เวลาเปิดรับคาขอ
เานำเริดรัิคำขอ
08.30
เานำริดรัิคำขอ
16.30
หมายเหตุ: โรงเรียนกาหนดเวลาเปิด-ปิดตามบริบทของโรงเรียน
☐

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต(ถ้ามี)
กำรขอใช้อำคำรสถำนที่อนุญำัใอ้ใช้เรนกำรชั่าครำาเท่ำนักน แนอั้องอยู่ในเงื่อนยขดังั่อยรนีก
1. ยม่ใช้อำคำรสถำนที่กรอทำในสบ่งผบดกฎอมำย
2. ยม่ใช้อำคำรสถำนที่ในกำรแสดงที่ขัดั่อคาำมสงิเรียิร้อยอรือศีนธรรมอันดีั่อรรอชำชน
3. ยม่ใช้อำคำรสถำนที่เพื่อจัดงำนรื่นเรบงในรูรแิิั่ำงๆ ที่จอก่อใอ้เกบดเสียงดังจนเรนเอัุเดือดร้อน รำคำญแก่ผู้อยู่
อำศัยในิรบเาณใกน้เคียง
4. ยม่ใช้อำคำรสถำนที่จัดกบจกรรมิำงรรอเภท เช่น ดบสโกเธค อรือกบจกรรมอื่นๆ ในทำนองเดียากันในอำคำรสถำนที่
ของสถำนศึกษำ
5. ยม่ใช้อำคำรสถำนที่เพื่อกำรอย่ำงอื่นนอกเอนือยรจำกที่รอิุยา้ในคำขออำคำรสถำนที่
6. โดยที่สถำนศึกษำเรนสถำนที่รำชกำร ิุคคนอื่นจอเข้ำมำั้องรฏบิัับันใอ้ชอิด้ายาัฒนธรรมแนอ ศีนธรรมอันดี
ันอดทักงั้องเชื่อฟังอัาอน้ำสถำนศึกษำ อรือผู้ที่ยด้รัิมอิอมำย ซึ่งเรนผู้ริั ผบดชอิรักษำสถำนที่นักน
7. กำรใช้อำคำรสถำนที่เพื่ออำเสียงเนือกัักงอรือดำเนบนกบจกรรมทำงกำรเมืองจอั้องยม่กรอทิั่อ กำรเรียนกำรสอน
ของสถำนศึกษำนักนๆ ั้องใอ้คาำมเรนธรรมแนอเสมอภำคกัิทุกพรรคกำรเมือง
13. *ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

1

ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

กำรัราจสอิ ัราจสอิคาำมถูก
15
เอกสำร
ั้อง คริถ้านของคำ
ขอแนอเอกสำร
รรอกอิคำขอ

หน่วย
เวลา

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(นำที ชั่าโมง
าัน าันทำกำร
เดือน รี)

(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้เลือก
กรม/กลุ่มงาน)

นำที

โรงเรียนสุารรณคูอำ
พบทยำสรรค์

หมายเหตุ

เจ้ำอน้ำที่ัราจสอิคำขอ
แนอรำยกำรเอกสำรอรือ
อนักฐำนแนอแจ้งใอ้ผู้ยื่น
คำขอทรำิทันทีกรณีที่
เอ็นา่ำคำขอยม่ถกู ั้อง
อรือขำดเอกสำรอรือ
อนักฐำนใด

ที่

ประเภท
ขั้นตอน

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

กำรพบจำรณำ
อนุญำั

พบจำรณำแนอจัดทำ 2
อนังสือแจ้งผนกำร
2
พบจำรณำเสนอ
ผู้อำนายกำรโรงเรียน
นงนำม
ระยะเวลาดาเนินการรวม 3 หน่วยเวลา าัน

หน่วย
เวลา

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ

(นำที ชั่าโมง
าัน าันทำกำร
เดือน รี)

(ในระบบมีช่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้เลือก
กรม/กลุ่มงาน)

าัน

หมายเหตุ

โรงเรียนสุารรณคูอำ
พบทยำสรรค์

14. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
☐ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ระยะเวลารวมหลังลดขั้นตอน หน่วยของเวลา

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ส่วนงาน / หน่วยงาน
จานวน
รายการเอกสาร
ที
ร
่
บ
ั
ผิ
ด
ชอบ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
(ในระบบมีช่องให้เลือกกระทรวง
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

(ฉบับ หรือ ชุด)

1

1

ริัิ

1

1

ริัิ

และช่องให้เลือก กรม/กลุ่มงาน)

กรมกำรรกครอง
1 ิััรรรอจำััา
รรอชำชน
2 สำเนำทอเิียนิ้ำน กรมกำรรกครอง

หน่วยนับ
เอกสาร

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
-ไม่มี16. ค่าธรรมเนียม
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ร้อยละ
☐ ใช้อน่ายค่ำธรรมเนียมแิิร้อยนอ (อำกคบดค่ำธรรมเนียมเรนร้อยนอใอ้เนือกที่ช่องนีก)

หมายเหตุ
เอกสำร
ั้องเอนืออำยุเกบน
3 เดือน ณ าันยื่น
คำขอ

ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ)
หมายเหตุ ค่ำธรรมเนียมเรนยรัำมรอเิียิของโรงเรียน
17. *ช่องทางการร้องเรียน
1) ร้องเรียนด้ายันเอง / ยรรษณีย์ ที่โรงเรียนสุารรณคูอำพบทยำสรรค์ 433 อมู่ 4 ถนนพรอยชยเชษฐำ ั.สุารรณคูอำ
อ.สุารรณคูอำ จ.อนองิัานำภู รอัสยรรษณีย์ 39270
2) ร้องเรียนด้ายันเอง / ยรรษณีย์ ที่สำนักงำนเขัพืกนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขั 19 (เนย-อนองิัานำภู)
99/1 ถนนเนย-ด่ำนซ้ำย ั.กุดร่อง อ.เมือง จ.เนย รอัสยรรษณีย์ 42000
3) สำยด่านกรอทรางศึกษำธบกำร โทร 1579
อมำยเอัุ
18. *ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี)
ชื่อเอกสำร…
☒ ใช้นบงค์ยฟน์เอกสำร http://www.suwanpit.ac.th/index.php/download/คู่มือรรอชำชน
สุารรณคูอำพบทยำสรรค์

อมำยเอัุ
19. หมายเหตุ

