คูมือมาตรฐานการใหบริการ
โรงเรียนบานมหาเจริญ
: การขอใชอาคารสถานที่ของโรงเรียนบานมหาเจริญ
หนวยงานที่รับผิดชอบ: โรงเรียนบานมหาเจริญ
กระทรวง: กระทรวงศึกษาธิการ
สวนของการสรางกระบวนงาน
๑. ชื่อกระบวนงาน: การขอใชอาคารสถานที่ของโรงเรียนบานมหาเจริญ
๒. หนวยงานที่รับผิดชอบ : โรงเรียนบานบานมหาเจริญ
๓. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในโรงเรียน
๔. หมวดหมูของงานบริการ การอนุญาต
๕. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการใชอาคารสถานที่
ของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๙
๖. ระดับผลกระทบ ☒ บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม ☒ บริการทั่วไป
๗. พื้นที่ใหบริการ โรงเรียนบานมหาเจริญ
๘. ชองทางการใหบริการ ติดตอดวยตนเอง ณ โรงเรียนบานมหาเจริญ
สถานที่ใหบริการ โรงเรียนบานมหาเจริญ ตําบลทุงมหาเจริญ อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว ๒๗๒๑๐
ระยะเวลาเปดใหบริการ ☐ เปดใหบริการเวลา 08.00 น. – 16.30 น.
☒ วันจันทร ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี ☒ วันศุกร
☐ ไมเวนวันหยุดราชการ
๑๒. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
การขอใชอาคารสถานที่อนุญาตใหใชเปนการชั่วคราวเทานั้น และตองอยูในเงื่อนไขดังตอไปนี้
๑. ไมใชอาคารสถานที่กระทําในสิ่งผิดกฎหมาย
๒. ไมใชอาคารสถานที่ในการแสดงที่ขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีตอประชาชน
๓. ไมใชอาคารสถานที่เพื่อจัดงานรื่นเริงในรูปแบบตาง ๆ ที่จะกอใหเกิดเสียงดังจนเปนเหตุเดือดรอน รําคาญแกผู
อยูอาศัยในบริเวณใกลเคียง
๔. ไมใชอาคารสถานที่เพื่อการอยางอื่นนอกเหนือไปจากที่ระบุไวในคําขออาคารสถานที่
๖. โดยที่สถานศึกษาเปนสถานที่ราชการ บุคคลอื่นจะเขามาตองปฏิบัติตนใหชอบดวยวัฒนธรรมและ ศีลธรรมอันดี
ตลอดทั้งตองเชื่อฟงหัวหนาสถานศึกษา หรือผูที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งเปนผูรับผิดชอบรักษาสถานที่นั้น

15. *ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การขอใชสถานที่

1

แบบขอใชสถานที่

2
3

4

รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
การบริการ
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

ตรวจสอบความถูกตอง 10 นาที
ครบถวนของ คําขอและ
เอกสารประกอบคําขอ
การพิจารณา
ตรวจสอบความประสงค 10 นาที
อนุญาต
วัน เวลา สถานที่
การลงนามอนุญาต
- ลงรับหนังสือขอ 10 นาที
ยายเขามาเรียน
และเสนอ
ผูอํานวยการ
โรงเรียน
พิจารณา

ธุรการโรงเรียน

การแจงผลการ
พิจารณา

ธุรการโรงเรียน

ประสานงานผูขอความ
อนุเคราะหใชสถานที่

1 วัน

ธุรการโรงเรียน
ธุรการโรงเรียน

หมายเหตุ

การขอยายเขาเรียน และยายออกไปเรียนของโรงเรียนบานมหาเจริญ
สวนของการสรางกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอยายเขาเรียนโรงเรียนบานมหาเจริญ
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ : โรงเรียนบานมหาเจริญ: สพป.สระแกว 1 : สพฐ. : กระทรวงศึกษาธิการ
3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการการรับนักเรียน
4. หมวดหมูของงานบริการ การเขียนคํารองขอยายเขามาเรียน และยายออกไปเรียน
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ
1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2546
6. พื้นที่ใหบริการ โรงเรียนบานมหาเจริญ ตําบลทุงมหาเจริญ อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว
7. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน (ใสเปนตัวเลข) 3 คน
จํานวนคําขอที่มากที่สุด (ใสเปนตัวเลข) 13 คน
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด (ใสเปนตัวเลข) 5 คน
8. *ชองทางการใหบริการ
1) ติดตอดวยตนเอง ณ โรงเรียนบานมหาเจริญ
9. สถานที่ใหบริการ โรงเรียนบานมหาเจริญ 389 หมู 1 ตําบลทุงมหาเจริญ อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว 27210
10. ระยะเวลาเปดใหบริการ วันจันทร –วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น.
13. ติดตอสอบถาม โทร.037-542-269

14. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. ผูปกครองแจงความจํานงการยายเขา- ออก เรียน
2. โรงเรียนพิจารณาการรับยายเบื้องตนกอนรับคําขอจากเหตุผล ความตองการและความจําเปนของนักเรียนและ
ผูปกครองที่สอดคลองกับ
2.1 วัตถุประสงคของโรงเรียน
2.2 จํานวนนักเรียนตอหองเรียน
2.3 แผนการเรียน
3. ผูปกครองยื่นเอกสารการสงตัวจากโรงเรียนเดิม เมื่อไดรับยายจากโรงเรียน
15. *ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การขอยายเขายายออกนักเรียน

1

การตรวจสอบ
เอกสาร

2
3

4

รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
การบริการ
ใหบริการ

ตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนของ คําขอและ
เอกสารประกอบคําขอ
การพิจารณา
ตรวจสอบคุณสมบัติตาม
อนุญาต
เอกสารของผูเรียน
การลงนามอนุญาต
- ลงรับหนังสือขอ
ยายเขามาเรียน
และเสนอ
ผูอํานวยการ
โรงเรียน
พิจารณา
- จัด ทําหนังสือ
สงนักเรียนยาย
เขาเรียน
การแจงผลการ
ดําเนินการสมัครเขา
พิจารณา
เรียนเพื่อลงทะเบียนการ
รับนักเรียน และ
ดําเนินการรายงานขอมูล
การยายออกนักเรียนใน
ระบบ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

10 นาที

ธุรการโรงเรียน

10 นาที

ธุรการโรงเรียน

10 นาที

ธุรการโรงเรียน

15 นาที

ธุรการโรงเรียน
งานทะเบียน
นักเรียน

หมายเหตุ

การรับนักเรียนโรงเรียนบานมหาเจริญ
สวนของการสรางกระบวนงาน
1. ชื่อกระบวนงาน : การรับนักเรียนของโรงเรียนบานมหาเจริญ
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ : โรงเรียนบานมหาเจริญ : สพป.สระแกว 1 : สพฐ. : กระทรวงศึกษาธิการ
3. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ ทะเบียนนักเรียน
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ
1) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550
3) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. ระดับผลกระทบ ☐บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม ☐ บริการทั่วไป

7. พื้นที่ใหบริการ ☐ สวนกลาง ☐ สวนภูมิภาค ☐ ทองถิ่น ☒ สถาบันการศึกษา
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ขอบังคับ)

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 120 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน (ใสเปนตัวเลข) 15 คน
จํานวนคําขอที่มากที่สุด (ใสเปนตัวเลข) 45 คน
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด (ใสเปนตัวเลข) 0
10. *ชองทางการใหบริการ
1) ติดตอดวยตนเอง ณ สถานที่ใหบริการ
11. สถานที่ใหบริการ โรงเรียนบานมหาเจริญ 389 หมู 1 ตําบลทุงมหาเจริญ อําเภอวังน้ําเย็น จังหวัดสระแกว 27210
12. ระยะเวลาเปดใหบริการ วันจันทร –วันศุกร ตั้งแตเวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น.
13. ติดตอสอบถาม โทร.037-542-269

