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คูมือสําหรับประชาชน: การขอใชอาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
หนวยงานที่รับผิดชอบ: โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา สพม.เขต 21
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใชอาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา สพม.เขต 21
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีเ่ บ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการใชอาคารสถานทีข่ องสถานศึกษา พ.ศ. 2539
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: สถาบันการศึกษา
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา ระยะเวลาทีก่ ําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
0 นาที
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สดุ 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอใชอาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. 19/07/2015 16:22
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา เลขที่ 267 หมู 1 ตําบลนาหนัง อําเภอโพนพิสัย จ.
หนองคาย 43120/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (โรงเรียนกําหนดเวลาเปด-ปดตามบริบทของโรงเรียน)
12. หลักเกณฑ วิธกี าร เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
การขอใชอาคารสถานที่อนุญาตใหใชเปนการชั่วคราวเทานั้น และตองอยูในเงื่อนไขดังตอไปนี้

ไมใชอาคารสถานทีก่ ระทําในสิ่งผิดกฎหมาย
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ไมใชอาคารสถานทีใ่ นการแสดงที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีตอประชาชน
ไมใชอาคารสถานทีเ่ พื่อจัดงานรื่นเริงในรูปแบบตางๆ ที่จะกอใหเกิดเสียงดังจนเปนเหตุเดือดรอน รําคาญแกผูอยู
อาศัยในบริเวณใกลเคียง
ไมใชอาคารสถานทีจ่ ัดกิจกรรมบางประเภท เชน ดิสโกเธค หรือกิจกรรมอื่นๆ ในทํานองเดียวกันในอาคารสถานที่ของ
สถานศึกษา
ไมใชอาคารสถานทีเ่ พื่อการอยางอื่นนอกเหนือไปจากที่ระบุไวในคําขออาคารสถานที่
โดยที่สถานศึกษาเปนสถานที่ราชการ บุคคลอืน่ จะเขามาตองปฏิบัติตนใหชอบดวยวัฒนธรรมและ ศีลธรรมอันดี
ตลอดทั้งตองเชื่อฟงหัวหนาสถานศึกษา หรือผูท ี่ไดรับมอบหมาย ซึ่งเปนผูรบั ผิดชอบรักษาสถานที่นนั้
การใชอาคารสถานที่เพื่อหาเสียงเลือกตัง้ หรือดําเนินกิจกรรมทางการเมืองจะตองไมกระทบตอ การเรียนการสอน
ของสถานศึกษานั้นๆ ตองใหความเปนธรรมและเสมอภาคกับทุกพรรคการเมือง

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนของคําขอและ
เอกสารประกอบคําขอ

15 นาที

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

พิจารณาและจัดทําหนังสือ 2 วัน
แจงผลการพิจารณาเสนอ
ผูอํานวยการโรงเรียนลง

1)

2)

สวนงาน /
หมายเหตุ
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
โรงเรียนนา
(เจาหนาที่
หนังพัฒนศึกษา ตรวจสอบคําขอ
สพม.เขต 21
และรายการ
เอกสารหรือ
หลักฐานและแจง
ใหผูยนื่ คําขอ
ทราบทันทีกรณีที่
เห็นวาคําขอไม
ถูกตองหรือขาด
เอกสารหรือ
หลักฐานใด)
โรงเรียนนา
หนังพัฒนศึกษา
สพม.เขต 21
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

นาม
ระยะเวลาดําเนินการรวม 3 วัน
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)

2)

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

สําเนาทะเบียน
บาน

กรมการปกครอง

1

1

ฉบับ

หมายเหตุ
(เอกสารตองเหลือ
อายุเกิน 3 เดือน
ณ วันยื่นคําขอ)
(เอกสารตองเหลือ
อายุเกิน 3 เดือน
ณ วันยื่นคําขอ
)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่ เติม
ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิม่ เติม
ผูออกเอกสาร

ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยืน่ เพิ่มเติม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

16. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมเปนไปตามระเบียบของโรงเรียน
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ทีโ่ รงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา
หมายเหตุ (เลขที่ 267 หมู 1 ตําบลนาหนัง อําเภอโพนพิสัย จ.หนองคาย 43120)
2) ชองทางการรองเรียน รองเรียนดวยตนเอง / ไปรษณีย ทีส่ ํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
หมายเหตุ (บริเวณศูนยราชการจังหวัดหนองคาย ต.หนองกอมเกาะ อ.เมือง จ.หนองคาย 43000)
3) ชองทางการรองเรียน สายดวนกระทรวงศึกษาธิการ โทร 1579
หมายเหตุ 4) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน (1111) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทําเนียบรัฐบาล
ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม.
หมายเหตุ 18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูม ือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
19/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหนา
หนวยงาน (Reviewer)
จัดทําโดย
ผูอํานวยการโรงเรียนนาหนังพัฒน
ศึกษา สพม.เขต 21 สพฐ.ศธ.
อนุมัติโดย เผยแพรโดย วันที่พิมพ
สถานะ

