คูมือสําหรับประชาชน
เรื่อง การใหบริการศูนยดาราศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา
งานที่ใหบริการ
การใหบริการศูนยดาราศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา
หนวยงานที่รับผิดชอบ องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่/ชองทางการใหบริการ
๑. ศูนยดาราศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา
กองแผนและงบประมาณ
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันอังคาร – วันอาทิตย (หยุดวันจันทร)
ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

๒. การจองเพื่อใชบริการทางโทรศัพท
หมายเลขโทรศัพท ๐๔๔ - ๓๐๕๖๙๙
หมายเลขมือถือ ๐๘2 – 3778889 (คุณปณิธาน บุญยะทิม)

ทุกวันในเวลาราชการ

๓. การจองเพื่อใชบริการทางอินเทอรเน็ต
www.koratpao.go.th

ทุกวันตลอด ๒๔ ชั่วโมง

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการใชบริการ
หลักเกณฑ
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ไดจัดสรางศูนยดาราศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา เพื่อเปน
สถานศึกษาเรียนรูดานดาราศาสตร ดวงดาว อวกาศ และปรากฏการณทางธรรมชาติ เปนการเพิม่ ศักยภาพและประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนดานวิทยาศาสตร และใชเปนแหลงเรียนรูใหกบั ประชาชน นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จงั หวัดนครราชสีมา และพื้นที่
ใกลเคียง ศูนยดาราศาสตรเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ตั้งอยูในบริเวณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา
นครราชสีมา ถนนโคกกรวด – หนองปลิง ตําบลโคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ระยะเวลาการใหบริการ
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ไดกําหนดเวลาและอัตราคาธรรมเนียมการใหบริการศูนยดาราศาสตร
เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ดังนี้
กําหนดการใหบริการ
๑) เริ่มเปดใหบริการตั้งแตวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๘ เปนตนไป
๒) ใหบริการทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ หรือวันหยุดพิเศษที่ทางราชการกําหนด
ยกเวนวันจันทรของทุกสัปดาห

คูมือสําหรับประชาชน: การใหบริการศูนยดาราศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
หนวยงานที่ใหบริการ : องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมาไดจัดสรางศูนยดาราศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา เพื่อเปนสถานที่
ศึกษาเรียนรูดานดาราศาสตร ดวงดาว อวกาศ และปรากฏการณทางธรรมชาติ เปนการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนดานวิทยาศาสตร และใชเปนแหลงเรียนรูใหกับประชาชน นักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และ
พื้นที่ใกลเคียง ศูนยดาราศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตั้งอยูในบริเวณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา
นครราชสีมาถนนโคกกรวด-หนองปลิง ตําบลโคกกรวด อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
ศูนยดาราศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
การจองเพื่อใชบริการทางโทรศัพท (ทุกวันในเวลาราชการ)
หมายเลข 044-305699
หมายเลขมือถือ 082-3778889 (คุณปณิธาน บุญยะทิม)
การจองเพื่อใชบริการทางอินเตอรเน็ต (ทุกวันตลอด 24
ชั่วโมง)
www.koratpao.go.th

ระยะเวลาเปดใหบริการ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วัน
ศุกร วันเสาร วันอาทิตย (ไมเวนวันหยุดราชการ) ตั้งแตเวลา
09:00-17:00 น

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
หมายเหตุ:
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 0 –
ลําดับที่
1)

ขั้นตอน
การพิจารณา
1.ในเวลาราชการ
รอบปกติ ใหบริการจํานวน 2 รอบ คือ
- เชา เวลา 9.00 น.
- บาย เวลา 13.30 น.
รอบพิเศษใหบริการตามที่ไดรับการจองเปนหมูคณะ
- เชา เวลา 10.30 น.
- บาย เวลา 15..00 น.
2.ในวันหยุดนักขัตฤกษและวันหยุดราชการ
- เชา จํานวน 2 รอบ คือ
เวลา 9.00 น.
เวลา 10.30 น.
- บาย จํานวน 2 รอบ คือ
เวลา 13.30 น.
เวลา 15.00 น.
(หมายเหตุ: (กําหนดเวลาการใหบริการอาจปรับเปลี่ยน
ไดตามความเหมาะสม))

ระยะเวลา
5 นาที

สวนที่รับผิดชอบ
องคการบริหารสวน
จังหวัดนครราชสีมา

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม(ถามี)
1)
บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1)
อัตราคาธรรมเนียม
1.เด็ก นักเรียน นักศึกษา คนละ 20 บาท
2.ผูใหญ
คนละ 30 บาท
3.ผูสูงอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปและผูพิการ ใหยกเวนคาบริการ
(หมายเหตุ: -)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

คาธรรมเนียม (บาท/รอยละ)
คาธรรมเนียม 0 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน/แนะนําบริการ
1)
กองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา หมายเลข 044-242273 หรือ
www.koratpao.go.th
(หมายเหตุ : -)
2)
ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ : (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300/สายดวน 1111/www.1111.go.th/ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม.10300)
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ
หมายเหตุ
-

ชื่อแบบฟอรม
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก

ข้อมูลสําหรับเจ้าหน้าที
ชื่อกระบวนงาน : การใหบริการศูนยดาราศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน : องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
ประเภทของหนวยงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ : รับแจง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
1) พ.ร.บ.องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540
ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
พื้นที่ใหบริการ : ทองถิ่น
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา : ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย/ขอกําหนด ฯลฯ :0.0
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน :
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน : [สําเนาคูมือประชาชน] การใหบริการศูนยดาราศาสตรเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระ
ชนมพรรษา
28/07/2558 10:40

