ข้อเสนอขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการของหน่วยงาน
สานักงานปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลดงขวาง

รายชื่อกระบวนงาน
1. สนับสนุนน้ าเพื่อการเกษตร
2. การดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาความยากจน
(สนับสนุนงบประมาณในการประกอบอาชีพกลุ่ม)
3. ขอรับบริ การข้อมูลข่าวสาร

ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการของหน่วยงาน
ที่ปฏิบตั ิในปัจจุบนั
ที่เสนอปรับปรุ งใหม่
จานวนขั้นตอน จานวนระยะเวลา จานวนขั้นตอน จานวนระยะเวลา
เหตุผลที่เลือก
6
1 วัน
4
1 ชัว่ โมง
ประชาชนใช้บริ การมาก
11
1 สัปดาห์
6
3 วัน
ประชาชนใช้บริ การมาก
5

1 ชัว่ โมง

4

15 นาที

ประชาชนใช้บริ การมาก

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการ
การสนับสนุนน้ าเพื่อการเกษตร
1. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการที่กาหนดไว้เดิม
ประชาชนยืน่ คาร้อง
ขอสนับสนุนน้ าเพื่อ
การเกษตรต่อ
ประธานกลุ่มผูใ้ ช้น้ า

สรุ ป

ประธานกลุ่ม ฯ
รับเรื่ อง
ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริ ง /
หลักฐาน

ประธานกลุ่ม ฯ ขอทาความ
ตกลงกับหน่วยงานเจ้าของ
เรื่ องผูผ้ ิดรับผิดชอบ (นายก
อบต. ดงขวาง)

ประธานกลุ่ม ฯ
แจ้งเจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบ
ออกปฏิบตั ิ

กระบวนงานบริ การ 6 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 1 วัน / ราย

2. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการที่ปรับปรุ งใหม่
ประชาชนยืน่ คาร้อง
ขอสนับสนุนน้ าเพื่อ
การเกษตรต่อ
เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบ

สรุ ป

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ
หลักฐาน

เจ้าหน้าที่ออก
ปฏิบตั ิสนับสนุนน้ า
เพื่อการเกษตร

กระบวนงานบริ การ 4 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 1 ชัว่ โมง / ราย

แจ้งผลดาเนินการ
แก่ประชาชน

เจ้าหน้าที่
ออกปฺฏิบตั ิ
สนับสนุนน้ า
เพื่อการเกษตร

แจ้งผล
ดาเนินการแก่
ประชาชน

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการ
การดาเนิ นการแก้ไขปั ญหาความยากจน (การสนับสนุนงบประมาณในการประกอบอาชีพกลุ่ม)
1. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการที่กาหนดไว้เดิม
กลุ่มอาชีพเสนอ
โครงการมายัง
องค์การบริ หาร
ส่วนตาบลดง
ขวาง

โอนเงินงบประมาณ
สนับสนุนเข้าบัญชี
กลุ่ม / โครงการ
ดังกล่าว

เจ้าหน้าที่รับเรื่ อง
และตรวจสอบ
ความถูกต้องของ
เอกสารโครงการ

แจ้งให้กลุ่มอาชีพทา
การเปิ ดบัญชีเพื่อรับ
งบประมาณสนับสนุน
จาก อบต.

เจ้าหน้าที่ออก
สารวจและรวบรวม
ข้อมูลเบื้องต้น
เพิม่ เติม

เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบ
นาเสนอหรื อนา
เรี ยนผูบ้ งั คับบัญชา

แจ้งผลการพิจารณา
โครงการแก่กลุ่มที่
ขอรับงบประมาณ
สนับสนุน

สรุ ป กระบวนงานบริการ 11 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 1 สั ปดา / โครงการหรือกลุ่ม

แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณากลุ่ม /
โครงการที่ขอรับ
งบประมาณสนับสนุน

ที่ประชุมสภา
องค์การบริ หารส่วน
ตาบลให้ความ
เห็นชอบ

คณะกรรมการ
ดาเนินการ
ประชุมพิจารณา

นาผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการเสนอที่
ประชุมสภาองค์การ
บริ หารส่วนตาบล

2. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการที่ปรับปรุ งใหม่
กลุ่มอาชีพนาเสนอ
โครงการมายังองค์การ
บริ หารส่วนตาบลดง
ขวาง

แจ้งให้กลุ่มอาชีพทาการ
เปิ ดบัญชีโอนงบประมาณ
สนับสนุนเข้าบัญชีกลุ่ม /
โครงการดังกล่าว

เจ้าหน้าที่รับเรื่ องและ
ตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสารโครงการ

แจ้งผลการพิจารณา
โครงการแก่กลุ่มที่
ขอรับงบประมาณ
สนับสนุน

สรุ ป กระบวนงานบริ การ 7 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 3 วัน / โครงการหรื อกลุ่ม

เจ้าหน้าผูร้ ับผิดชอบ
นาเสนอผูบ้ งั คับบัญชา
หรื อนาเรี ยน
ผูบ้ งั คับบัญชา

เมื่อคณะกรรมการ
พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ

แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณากลุ่ม / โครงการ
ที่ขอรับงบประมาณ
สนับสนุน

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการ
การให้บริ การข้อมูลข่าวสาร
1. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการเดิม
ประชาชน
เขียนคาร้องขอ
ข้อมูลข่าวสาร

บันทึกนาเสนอ
ผูบ้ งั คับบัญชา

แจ้งหน่วยงาน
เจ้าของเรื่ องที่
รับผิดชอบ

หัวหน้า
หน่วยงานที่
รับผิดชอบแจ้ง
เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิ

ทาข้อมูลข่าวสารที่
ประชาชนต้องการ
มอบแก่ประชาชน

สรุ ป กระบวนงานบริ การ 5 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 1 ชัว่ โมง / ราย
2. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการที่ปรับปรุ งใหม่
ประชาชน
เขียนคาร้องขอ
ข้อมูลข่าวสาร

แจ้งหน่วยงาน
เจ้าของเรื่ องที่
รับผิดชอบ

สรุ ป กระบวนงานบริ การ 4 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 15 นาที / ราย

หัวหน้าหน่วยงานที่
รับผิดชอบแจ้ง
เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิ

ดาเนินการหาข้อมูล
ข่าวสารให้แก่
ประชาชน

ข้อเสนอขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการของหน่วยงาน
ส่ วนการคลัง องค์การบริ หารส่ วนตาบลดงขวาง
ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการของหน่วยงาน
รายชื่อกระบวนงาน
ที่ปฏิบตั ิในปัจจุบนั
ที่เสนอปรับปรุ งใหม่
จานวนขั้นตอน จานวนระยะเวลา จานวนขั้นตอน จานวนระยะเวลา
เหตุผลที่เลือก
1. การยืน่ แบบชาระภาษีป้าย ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
10
30 นาที
4
10 นาที
ประชาชนใช้บริ การมาก
2. การจัดเก็บขยะมูลฝอย
6
10 นาที
4
5 นาที
ประชาชนใช้บริ การมาก
3. การยืน่ คาร้องขอใบอนุ ญาตและชาระค่าธรรมเนียม
10
1 ชัว่ โมง
4
10 นาที
ประชาชนใช้บริ การมาก
ต่าง ๆ
4. การให้บริ การยืมพัสดุต่าง ๆ
5
30 นาที
3
5 นาที
ประชาชนใช้บริ การมาก

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการ
การยืน่ แบบชาระภาษีป้าย ภาษีโรงเรื อนและที่ดิน
1. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการที่กาหนดไว้เดิม
ผูช้ าระภาษียนื่
แบบ ภรด. 2,
ภ.ป. 1

เจ้าหน้าที่รับ
ลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ
เอกสารข้อมูล
เบื้องต้น

เสนอพนักงาน
เจ้าหน้าที่
ประเมิน

แจ้งผลการ
ประเมิน

เจ้าหน้าที่
การเงินลงบัญชี

เจ้าหน้าที่
การเงินนาฝาก
ธนาคาร

นาส่งเงิน

ออก
ใบเสร็จรับเงิน
ภรด.12 ,ภ.ป. 7

ผูช้ าระภาษียนื่
แบบ ภรด. 2,
ภ.ป. 1

สรุ ป กระบวนงานบริ การ 10 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 30 นาที / ราย

2. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิการปฏิบตั ิราชการที่ปรับปรุ งใหม่
รับแบบ / ลงทะเบียน/
ตรวจสอบหลักฐาน
เอกสารข้อมูลเบื้องต้น

พนักงานเจ้าหน้าที่
พิจารณาประเมิน /
แจ้งผลการประเมิน

สรุ ป กระบวนงานบริ การ 4 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 10 นาที / ราย

ออก
ใบเสร็จรับเงิน/
นาส่งเงิน

เจ้าหน้าที่
การเงินลงบัญชี

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการ
การกาจัดสิ่ งปฏิกลู และมูลฝอย
1. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการที่กาหนดไว้เดิม
จัดเก็บขยะ
มูลฝอย

ประจา
สัปดาห์

เจ้าหน้าที่ออก
จัดเก็บขยะนอก
สถานที่ วันจันทร์
และอังคาร

รายงาน
เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบ

ครบ 2 เดือน
สารวจความพึง
พอใจ

สรุ ป กระบวนงานบริ การ 6 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 10 นาที / ราย
2. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิการปฏิบตั ิราชการที่ปรับปรุ งใหม่
จัดเก็บขยะมูลฝอย

ประจาสัปดาห์

สรุ ป กระบวนงานบริ การ 4 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 5 นาที / ราย

เจ้าหน้าที่ออกจัดเก็บ
ขยะนอกสถานที่ วัน
จันทร์และอังคาร

ครบ 2 เดือน สารวจ
และปรับปรุ งให้เกิด
ความพึงพอสูงสุด

ปรับปรุ ง
บริ การให้เกิด
ความพึงพอใจ

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการ
การยืน่ คาร้องขอรับใบอนุญาตและชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
1. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการที่กาหนดไว้เดิม
ประชาชนยืน่ คา
ร้อง

เจ้าหน้าที่รับคา
ร้องและ
ลงทะเบียน
หนังสื อรับ

เสนอผูบ้ ริ หาร
เพื่อพิจารณา
หนังสื อรับ

เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบรับเรื่ อง
ไปดาเนินการ

เสนอพนักงาน
เจ้าหน้าที่พิจารณา
ออกใบอนุญาต

นาเงินฝาก
ธนาคาร

เจ้าหน้าที่การเงิน
ลงบัญชี

ออก
ใบเสร็จรับเงิน
ค่าธรรมเนียม

ออกใบอนุญาต

กรณี อนุญาต

แจ้งเหตุผล

สรุ ป กระบวนงานบริ การ 10 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 1 ชัว่ โมง / ราย

กรณี ไม่อนุญาต

2. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิการปฏิบตั ิราชการที่ปรับปรุ งใหม่
รับแบบ / ลงทะเบียน /
ตรวจสอบหลักฐาน
เอกสารข้อมูลเบื้องต้น

พนักงาน
เจ้าหน้าที่พิจาณา
อนุญาต / ไม่
อนุญาต

สรุ ป กระบวนงานบริ การ 4 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 10 นาที / ราย

ออกใบเสร็ จรับเงิน /
นาส่งเงิน / แจ้งเหตุผล
กรณี ไม่อนุญาต

ลงบัญชี / นาเงินฝาก
ธนาคาร

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการ
การให้บริ การยืมพัสดุ
1. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการที่กาหนดไว้เดิม
ประชาชนยืน่ คา
ร้อง

เจ้าหน้าที่
ผูร้ ับผิดชอบรับ
เรื่ อง

ตรวจสอบ
เอกสาร

เสนอ
ผูบ้ งั คับบัญชา
ตามลาดับขั้นเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ

สรุ ป กระบวนงานบริ การ 5 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 30 นาที / ราย
2. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิการปฏิบตั ิราชการที่ปรับปรุ งใหม่
ประชาชนยืน่ คาร้อง

เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ
รับเรื่ องและตรวจสอบ
เอกสาร

สรุ ป กระบวนงานบริ การ 3 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 5 นาที / ราย

จัดหาพัสดุดงั กล่าวแก่
ผูท้ ี่ขอยืม

จัดหาพัสดุ
ดังกล่าวแก่ผทู ้ ี่ขอ
ยืม

ข้อเสนอขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการของหน่วยงาน
ส่ วนโยธา องค์การบริ หารส่ วนตาบลดงขวาง

รายชื่อกระบวนงาน
1. การขอรับใบอนุ ญาตก่อสร้างอาคาร
2. การให้บริ การขอรับแบบแปลน

ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการของหน่วยงาน
ที่ปฏิบตั ิในปัจจุบนั
ที่เสนอปรับปรุ งใหม่
จานวนขั้นตอน จานวนระยะเวลา
จานวนขั้นตอน
จานวนระยะเวลา
เหตุผลที่เลือก
8
1 วัน
5
1 ชัว่ โมง
ประชาชนใช้บริ การมาก
7
1 ชัว่ โมง
5
20 นาที
ประชาชนใช้บริ การมาก

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการ
การขอรับใบอนุ ญาตก่อสร้างอาคาร
1. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการที่กาหนดไว้เดิม
ประชาชนยืน่ คาร้อง

รับเรื่ อง / รวบรวม
เอกสารหลักฐาน

ตรวจสอบหลักฐาน

ตรวจสอบสถานที่ที่ขอ
อนุญาต

แจ้งผูย้ นื่ คาร้องรับ
เอกสาร

เสนอผูบ้ งั คับบัญชา
ตามลาดับขั้นเพื่อ
พิจารณาอนุญาต / ออก
ใบอนุญาต

รับรองเอกสาร

กรณี อนุญาต

แจ้งเหตุผลที่ไม่อนุญาตต่อ
ผูข้ อรับใบอนุญาต

กรณี ไม่อนุญาต

สรุ ป กระบวนงานบริการ 8 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 1 วัน / ราย

2. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิการปฏิบตั ิราชการที่ปรับปรุ งใหม่
ประชาชนยืน่ คา
ร้อง

รับเรื่ องและ
ตรวจสอบ
เอกสาร

สรุ ป กระบวนงานบริ การ 5 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 1 ชัว่ โมง/ ราย

ตรวจสอบ
สถานที่ขอ
อนุญาต

ออกใบอนุญาต

แจ้งผูย้ นื่ คาร้อง
รับเอกสาร

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการ
การให้บริ การขอรับแบบแปลน
1. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการที่กาหนดไว้เดิม
มเอกสารบเอ
ประชาชน
ยืน่ คาร้อง

รับเรื่ อง /
รวบรวม
เอกสาร
หลักฐาน

ตรวจสอบ
เอกสาร

จัดหาแบบ
แปลน

รับรองเอกสารพร้อม
เสนอผูบ้ งั คับบัญชา
ตามลาดับขั้น เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ

แจ้งผูย้ นื่ คาร้อง
รับแบบแปลน

สรุ ป กระบวนงานบริ การ 7 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 1 ชัว่ โมง / ราย
2. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิการปฏิบตั ิราชการที่ปรับปรุ งใหม่
ประชาชนยืน่ คา
ร้อง

รับเรื่ องและ
ตรวจสอบ
เอกสาร

สรุ ป กระบวนงานบริ การ 5 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 20 นาที / ราย

จัดหาแบบแปลน

รับรองเอกสาร
แบบแปลน

แจ้งผูย้ นื่ คาร้อง
รับแบบแปลน

ข้อเสนอขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการของหน่วยงาน
ทุกส่ วนราชการ (สานักปลัด , ส่ วนการคลัง , ส่ วนโยธา, ส่ วนการศึกษา)
องค์การบริ หารส่ วนตาบลดงขวาง

รายชื่อกระบวนงาน
1. การรับแจ้งเรื่ องราวร้องทุกข์

ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการของหน่วยงาน
ที่ปฏิบตั ิในปัจจุบนั
ที่เสนอปรับปรุ งใหม่
จานวนขั้นตอน จานวนระยะเวลา จานวนขั้นตอน จานวนระยะเวลา
เหตุผลที่เลือก
7
10 วัน
4
3 วัน
ประชาชนใช้บริ การมาก

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการ
การรับแจ้งเรื่ องราวร้องทุกข์
1. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการที่กาหนดไว้เดิม
ประชาชนเขียนคาร้อง
แจ้งเหตุร้องทุกข์

รับเรื่ องตรวจสอบกับ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

บันทึกนาเสนอ
ผูบ้ งั คับบัญชา

แจ้งผลการดาเนินการ
แก่ปะชาชน

เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิบรรเทา
ความเดือดร้อน

หัวหน้าหน่วยงาน
รับผิดชอบแจ้งเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิ

สรุ ป กระบวนงานบริ การ 7 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 10 วัน / เรื่ องหรื อราย

แจ้งหน่วยงานเจ้าของ
เรื่ องที่รับผิดชอบบรรเทา
ความเดือดร้อน

2. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิการปฏิบตั ิราชการที่ปรับปรุ งใหม่
ประชาชนเขียนคาร้อง
แจ้งเหตุร้องทุกข์

แจ้งหน่วยงานเจ้าของ
เรื่ องที่รับผิดชอบบรรเทา
ความเดือดร้อน

สรุ ป กระบวนงานบริ การ 4 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 3 วัน / เรื่ องหรื อราย

หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของ
เรื่ องสัง่ เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิ

แจ้งผลการดาเนินการแก่
ประชาชน

ข้อเสนอขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการของหน่วยงาน
ส่ วนการศึกษา องค์การบริ หารส่ วนตาบลดงขวาง

รายชื่อกระบวนงาน
1. การรับสมัครเด็กเข้าเรี ยนศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
(ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านดงขวาง , ศูนย์อนุบาล 3 ขวบ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลดงขวาง)

ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการของหน่วยงาน
ที่ปฏิบตั ิในปัจจุบนั
ที่เสนอปรับปรุ งใหม่
จานวนขั้นตอน จานวนระยะเวลา
จานวนขั้นตอน
จานวนระยะเวลา
เหตุผลที่เลือก
6
1 วัน
4
10 นาที
ประชาชนใช้บริ การมาก

แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการ
การรับสมัครเด็กเข้าเรี ยนของศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
1. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิราชการที่กาหนดไว้เดิม
มเอกสารบเอ
ผูป้ กครอง
เขียนใบ
สมัคร

ผูป้ กครองยืน่ ใบ
สมัครพร้อมส่ง
เอกสารหลักฐาน
กับเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่
ตรวจ
เอกสาร

เจ้าหน้าที่
นาเสนอ
ผูบ้ งั คับบัญชา
ตามลาดับขั้น

เจ้าหน้าที่
ลงทะเบียนรับ
นักเรี ยนเข้า
เรี ยน

แจ้งผู ้
ปกครองทราบ

สรุ ป กระบวนงานบริ การ 6 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 1 วัน / ราย
2. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบตั ิการปฏิบตั ิราชการที่ปรับปรุ งใหม่
ผูป้ กครอง
เขียนใบสมัคร

ผูป้ กครองยืน่ ใบสมัคร
พร้อมส่งเอกสาร
หลักฐานกับเจ้าหน้าที่

สรุ ป กระบวนงานบริ การ 4 ขั้นตอน รวมระยะเวลา 10 นาที / ราย

เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร
และลงทะเบียนรับ
นักเรี ยนเข้าเรี ยน

แจ้งผู ้
ปกครองทราบ

