
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
คำนำ 

คำนำ 

 

คู่มือสำหรับประชาชน โรงเรียนวัดนาค ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่คณะครู 
บุคลากรในโรงเรียน และผู้ที่มาติดต่อราชการกับทางโรงเรียนในการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการและการจัด
การศึกษาแก่นักเรียน ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คู่มือฉบับนี้จัดทำให้สอดคล้องกับแนวทางการบริการ
ให้กับประชาชน  โดยมุ่งหวังว่า ภาระงานท่ีปฏิบัติ  จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ีกำหนดไว้ทุกประการ 
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน  

ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือประชาชน ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลต่อ 

คู่มือสำหรับประชาชน 

โรงเรยีนวดันาค  อำเภอบางปะหัน  จังหวดัพระนครศรอียุธยา 
สำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพระนครศรอียุธยา เขต ๑ 



คำนำ 

คู่มือสำหรับประชาชน โรงเรียนวัดนาค ฉบับนี้จัดทำขึ ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่คณะครู 
บุคลากรในโรงเรียน และผู้ที่มาติดต่อราชการกับทางโรงเรียนในการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการและการจัด
การศึกษาแก่นักเรียน ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คู่มือฉบับนี้จัดทำให้สอดคล้องกับแนวทางการบริการ
ให้กับประชาชน  โดยมุ่งหวังว่า ภาระงานที่ปฏิบัติ  จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกประการ 
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน  

ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือประชาชน ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป 

 

        คณะผู้จัดทำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สารบัญ 

หน้า 

การรับนักเรียน             1 

การขอย้ายเข้าเรียน            6 

การขอย้ายออกนักเรียน          11 

การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา        16 

การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ    21 

 

 

 

 

 



คู#มือสำหรับประชาชน: การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

หน#วยงานท่ีรับผิดชอบ:สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวง:ศึกษาธิการ 

 

ส#วนของการสรAางกระบวนงาน 

๑. ช่ือกระบวนงาน:การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

๒. หน#วยงานท่ีรับผิดชอบ:กระทรวงศึกษาธิการ 

:สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โรงเรียนวัดนาค 

๓. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน#วยงานเดียว 

๔. หมวดหมู#ของงานบริการ การข้ึนทะเบียน 

๕. กฎหมายท่ีใหAอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวขAอง   

๑. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๒. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑUและวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๓. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเร่ืองนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียนสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๖. ระดับผลกระทบ  ☒ บริการท่ีมีความสำคัญด[านเศรษฐกิจ/สังคม ☐ บริการท่ัวไป 

๗. พ้ืนท่ีใหAบริการ ☐ ส#วนกลาง ☐ ส#วนภูมิภาค ☐ ท[องถ่ิน ☒ สถาบันการศึกษา 

  ☐ ส#วนกลางท่ีต้ังอยู#ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) ☐ ส#วนกลางท่ีต้ังอยู#ในภูมิภาค (นอกกฎกระทรวง)

  ☐ ต#างประเทศ 

๘. กฎหมายขAอบังคับ/ขAอตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา (ช่ือกฎหมาย/ขAอบังคับ)  

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เร่ือง นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรับนักเรียนสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ขAอกำหนด ฯลฯ ๑๒๐   หน#วยเวลาวัน 

๙. ขAอมูลสถิติ 

 จำนวนเฉล่ียต#อเดือน  (ใส#เป]นตัวเลข)        ๐  

 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด (ใส#เป]นตัวเลข)     ๐  

 จำนวนคำขอท่ีนAอยท่ีสุด (ใส#เป]นตัวเลข)     ๐  
 

ส#วนของคู#มือประชาชน 

๑๐. ช่ืออAางอิงของคู#มือประชาชน (เพ่ือใชAในระบบจัดการขAอมูลเท#าน้ัน) การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

 

 

 



๑๑. *ช#องทางการใหAบริการ  

๑. ติดต#อด[วยตนเอง ณ สถานท่ีให[บริการ 

สถานท่ีใหAบริการ โรงเรียนวัดนาค อาคาร ๗๒ปcหลวงพ#อจรัญ ช้ัน ๑  ๗๔/๑ หมู# ๒ ตำบลบางปะหัน  

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๒๐     

  ระยะเวลาเป̀ดใหAบริการ ☐ เปeดให[บริการตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

 ☒ วันจันทรU ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี ☒ วันศุกรU 

 ☐ วันเสารU ☐ วันอาทิตยU 

 ☐ ไม#เว[นวันหยุดราชการ  

 ☐ มีพักเท่ียง 

  เวลาเป̀ดรับคำขอ เวลาเปeดรับคำขอ  ๐๘.๓๐    

     เวลาปeดรับคำขอ  ๑๖.๐๐ 

  หมายเหตุ: โรงเรียนกำหนดเวลาเปeด-ปeดตามบริบทของโรงเรียน 

 

๑๒. หลักเกณฑc วิธีการ เง่ือนไข(ถAามี) 

๑. หลักเกณฑUการรับนักเรียนเปjนไปตามประกาศ สพฐ. / สพท. / โรงเรียน เร่ืองการรับนักเรียนในแต#ละปcการศึกษา 

๒. ระยะเวลาการให[บริการรวมท่ีกำหนดในคู#มือ เร่ิมนับเม่ือได[ตรวจสอบเอกสารถูกต[อง ครบถ[วนแล[ว 

http://plan.bopp-obec.info/ 

 

๑๓. *ข้ันตอน ระยะเวลา และส#วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี 
ประเภท

ข้ันตอน 

รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให*บริการ 

หน#วย

เวลา 
(นาที ชั่วโมง 

วัน วันทำการ 

เดือน ป6) 

ส#วนงาน / หน#วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ 
(ในระบบมีช*องให.เลือกกระทรวง 

และช*องให.เลือก กรม/กลุ*มงาน) 

หมายเหตุ 

๑ 

การตรวจสอบ

เอกสาร 

รับสมัครและตรวจสอบ

เอกสารการสมัคร 

๑ วัน สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนวัดนาค 

 

๒ 

การพิจารณา

อนุญาต 

สอบ และ/หรือ จับฉลาก ๑ วัน สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนวัดนาค 

 

๓ 

การพิจารณา

อนุญาต 

ประกาศผล ๑ วัน สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนวัดนาค 

 

๔ 
การแจGงผลการ

พิจารณา 

รายงานตัวนักเรียน ๑ วัน สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 



ท่ี 
ประเภท

ข้ันตอน 

รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให*บริการ 

หน#วย

เวลา 
(นาที ชั่วโมง 

วัน วันทำการ 

เดือน ป6) 

ส#วนงาน / หน#วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ 
(ในระบบมีช*องให.เลือกกระทรวง 

และช*องให.เลือก กรม/กลุ*มงาน) 

หมายเหตุ 

โรงเรียนบ[านเขาแรต 

๕ 

การลงนาม

อนุญาต 

มอบตัว/ขึ้นทะเบียนนักเรียน ๑ วัน สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนวัดนาค 

ชLวงเวลาระหวLาง

ขั้นตอน ๑-๕ เปOนไป

ตามประกาศโรงเรียน 

ระยะเวลาดำเนินการรวม ๑๒๐ หน#วยเวลาวัน 

 

๑๔. งานบริการน้ีผ#านการดำเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลAว  

☐ผ#านการดำเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลAว  

ระยะเวลารวมหลังลดข้ันตอน  หน#วยของเวลาวัน 

 

 

 

 

๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

๑๕.๑) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน#วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

ส#วนงาน / 

หน#วยงานท่ี

รับผิดชอบ 
(ในระบบมีช*องให.เลือก

กระทรวง และช*องให.เลือก 

กรม/กลุ*มงาน) 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หน#วยนับ
เอกสาร  

(ฉบับ หรือ ชุด) 

หมายเหตุ 

๑ สำเนาทะเบียนบ[าน กรมการปกครอง   ๑ ๒ ฉบับ -ใช%ในวันสมัคร (๑ 

ฉบับ) และวันมอบ

ตัว (๑ ฉบับ) 

-รับรองสำเนา

ถูกต%อง 

๒ ใบสำคัญการเปล่ียนช่ือ กรมการปกครอง   ๑ ๒ ฉบับ -กรณีมีการเปลี่ยน

ชื่อ-สกุล 

-ใช%ในวันสมัคร (๑ 

ฉบับ) และวันมอบ

ตัว (๑ ฉบับ) 

-รับรองสำเนา

ถูกต%อง 



ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

ส#วนงาน / 

หน#วยงานท่ี

รับผิดชอบ 
(ในระบบมีช*องให.เลือก

กระทรวง และช*องให.เลือก 

กรม/กลุ*มงาน) 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หน#วยนับ
เอกสาร  

(ฉบับ หรือ ชุด) 

หมายเหตุ 

๓ สูติบัตร กรมการปกครอง   ๑ ๒ ฉบับ -เฉพาะระดับกGอน

ประถมและ

ประถมศึกษา 

-ใช%ในวันสมัคร (๑ 

ฉบับ) และวันมอบ

ตัว (๑ ฉบับ) 

-รับรองสำเนา

ถูกต%อง 

 

๑๕.๒) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 

ส/วนงาน / 

หน/วยงานที่

รับผิดชอบ 

 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน#วยนับเอกสาร  หมายเหตุ 

 หลักฐานการสมัคร      

๑ ใบสมัคร(หลักฐานใช[ในวัน

สมัคร) 

 ๑  ชุด -หลักฐานใชGในวัน

สมัคร 

๒ หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา 

หรือ ใบรับรองผลการเรียน

(หลักฐานใช[ในวันสมัคร) 

 ๑ ๑ ฉบับ -เฉพาะระดับมัธยม 

-รับรองสำเนา

ถูกตGอง 

๓ ใบรับรองการเปjนนักเรียน 

(หลักฐานใช[ในวันสมัคร) 

 ๑ ๑ ฉบับ -เฉพาะระดับมัธยม 

-รับรองสำเนา

ถูกตGอง 

๔ รูปถ#ายปyจจุบันขนาด  ๑ น้ิว 

(หลักฐานใช[ในวันสมัคร) 

 ๒  ฉบับ  

๕ ใบมอบตัว(หลักฐานการมอบ

ตัว) 

 ๑  ชุด -หลักฐานใชGในวัน

มอบตัว 

๖ หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา 

(หลักฐานการมอบตัว) 

 ๑ ๑ ฉบับ -หลักฐานใชGในวัน

มอบตัว 

-เฉพาะระดับมัธยม 



ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 

ส/วนงาน / 

หน/วยงานที่

รับผิดชอบ 

 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน#วยนับเอกสาร  หมายเหตุ 

 หลักฐานการสมัคร      
-รับรองสำเนา

ถูกตGอง 

 

๑๖. ค#าธรรมเนียม 

รายละเอียดค#าธรรมเนียม  

รAอยละ ☐ใช[หน#วยค#าธรรมเนียมแบบร[อยละ (หากคิดคGาธรรมเนียมเปNนร%อยละให%เลือกที่ชGองนี้) 

ค#าธรรมเนียม (บาท/รAอยละ)   

หมายเหตุ มีค#าใช[จ#ายอ่ืนในการมอบตัวเปjนไปตามประกาศของโรงเรียน 

 

๑๗. *ช#องทางการรAองเรียน 

1) ร[องเรียนด[วยตนเอง / ไปรษณียU ท่ีโรงเรียนวัดนาค อาคาร ๗๒ปcหลวงพ#อจรัญ ช้ัน ๑  ๗๔/๑ หมู# ๒  

ตำบลบางปะหัน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๒๐  

 

2) ร[องเรียนด[วยตนเอง / ไปรษณียU ท่ีสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ 

   ๓) เว็บไซตU www.watnakschool.com 

๔) สายด#วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร ๑๕๗๙ 

หมายเหตุ   

 

๑๘. *ตัวอย#างแบบฟอรcม ตัวอย#าง และคู#มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพ่ิมเติม ถAามี) 

ช่ือเอกสาร  

อัพโหลดไฟลUเอกสาร  ☐ใช[ลิงคUไฟลUเอกสาร (หากต%องการระบุเปNนลิงคQให%คลิกเลือกชGองนี้) 

(ในระบบมีให[คลิก เพ่ืออัพโหลดไฟลUเอกสารตัวอย#าง) 

หมายเหตุ  

 

๑๙. หมายเหตุ 

หลักจากกระบวนการมอบตัวเสร็จแล[ว หากเด็กคนใดไม#มีท่ีเรียนให[ไปย่ืนเร่ืองท่ีสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาม

ระยะเวลาท่ีสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาน้ันๆกำหนด (ตามประกาศของ สพฐ.ฯ) 
 



คู#มือสำหรับประชาชน: การขอย7ายเข7าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

หน#วยงานท่ีรับผิดชอบ:สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวง:ศึกษาธิการ 

 

ส#วนของการสร7างกระบวนงาน 

๑. ช่ือกระบวนงาน:การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสงักดั สพฐ. 

๒. หน#วยงานท่ีรับผิดชอบ:กระทรวงศกึษาธิการ 

:สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนวัดนาค 

๓. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน#วยงานเดียว 

๔. หมวดหมู#ของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง 

๕. กฎหมายท่ีให7อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข7อง   

๑. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๒. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑWและวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๓. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การส#งเด็กเข\าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๖. ระดับผลกระทบ  ☒บริการท่ีมีความสำคัญด\านเศรษฐกิจ/สังคม ☐บริการท่ัวไป 

๗. พ้ืนท่ีให7บริการ ☐ ส#วนกลาง ☐ ส#วนภูมิภาค ☐ ท\องถ่ิน ☒ สถาบันการศึกษา 

  ☐ ส#วนกลางท่ีต้ังอยู#ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) ☐ ส#วนกลางท่ีต้ังอยู#ในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง)

  ☐ ต#างประเทศ 

๘. กฎหมายข7อบังคับ/ข7อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา (ช่ือกฎหมาย/ข7อบังคับ) - 

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข7อกำหนด ฯลฯ หน#วยเวลา 

 

๙. ข7อมูลสถิติ 

 จำนวนเฉล่ียต#อเดือน  (ใส#เป̂นตัวเลข)  ๐ 

 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด (ใส#เป̂นตัวเลข) ๐ 

 จำนวนคำขอท่ีน7อยท่ีสุด (ใส#เป̂นตัวเลข) ๐ 

 

ส#วนของคู#มือประชาชน 

๑๐. ช่ืออ7างอิงของคู#มือประชาชน (เพ่ือใช7ในระบบจัดการข7อมูลเท#าน้ัน)การขอย\ายเข\าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

๑๑. *ช#องทางการให7บริการ  

1) ติดต#อด\วยตนเอง ณ หน#วยงาน 

สถานท่ีให7บริการ โรงเรียนวัดนาค อาคาร ๗๒ปdหลวงพ#อจรัญ ช้ัน ๑  ๗๔/๑ หมู# ๒ ตำบลบางปะหัน  

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๒๐    



  ระยะเวลาเปbดให7บริการ ☐ เปeดให\บริการตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

 ☒ วันจันทรW ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี ☒ วันศุกรW 

 ☐ วันเสารW ☐ วันอาทิตยW 

 ☐ ไม#เว\นวันหยุดราชการ  

 ☐ มีพักเท่ียง 

  เวลาเปbดรับคำขอ เวลาเปeดรับคำขอ  ๐๘.๓๐   

     เวลาปeดรับคำขอ  ๑๖.๐๐  

  หมายเหตุ: ยกเว\นวันหยุดราชการ/ โรงเรียนกำหนดเวลาเปeด-ปeดตามบริบทของโรงเรียน 

 

๑๒. หลักเกณฑe วิธีการ เง่ือนไข ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต (ถ7ามี) 

๑.  ให\ผู\ปกครองแจ\งความจำนงการย\ายเข\าเรียน 

๒.  โรงเรียนพิจารณาการรับย\ายเบ้ืองต\นก#อนรับคำขอจากเหตุผล ความต\องการและความจำเปiนของนักเรียนและ

ผู\ปกครองท่ีสอดคล\องกับ 

  ๒.๑ วัตถุประสงคWของโรงเรียน 

๒.๒จำนวนนักเรียนต#อห\องเรียน 

  ๒.๓แผนการเรียน 

๓.ให\ผู\ปกครองย่ืนเอกสารการส#งตัวจากโรงเรียนเดิม (แบบ พฐ ๑๙/๑ หรือ แบบ บค. ๒๐) เม่ือได\รับย\ายจากโรงเรียน 

๔. ระยะเวลาการให\บริการรวมท่ีกำหนดในคู#มือ เร่ิมนับเม่ือได\ตรวจสอบเอกสารถูกต\อง ครบถ\วนแล\ว 

๑๓. *ข้ันตอน ระยะเวลา และส#วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี 
ประเภท

ข้ันตอน 

รายละเอียดของ

ข้ันตอนการบริการ 

ระยะเวลา

ให7บริการ 

หน#วยเวลา 
(นาที ชั่วโมง 

วัน วันทำการ 

เดือน ป6) 

ส"วนงาน / หน"วยงานที่

รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช"องให:เลือก

กระทรวง และช"องให:เลือก 

กรม/กลุ"มงาน) 

หมายเหตุ 

๑ การตรวจสอบ

เอกสาร 

ตรวจสอบความถูก

ต\อง ครบถ\วนของ  

คำขอและเอกสาร

ประกอบคำขอ 

 

๑ ช่ัวโมง สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนวัดนาค   

 

๒ การพิจารณา

อนุญาต 

ตรวจสอบคุณสมบัติ

ตามเอกสารของ

ผู\เรียน 

๑ วัน สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนวัดนาค     

 



ท่ี 
ประเภท

ข้ันตอน 

รายละเอียดของ

ข้ันตอนการบริการ 

ระยะเวลา

ให7บริการ 

หน#วยเวลา 
(นาที ชั่วโมง 

วัน วันทำการ 

เดือน ป6) 

ส"วนงาน / หน"วยงานที่

รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช"องให:เลือก

กระทรวง และช"องให:เลือก 

กรม/กลุ"มงาน) 

หมายเหตุ 

๓ การลงนาม

อนุญาต 

จัดทำหนังสือและ

เสนอผู\อำนวยการ

โรงเรียนพิจารณา 

๑ ช่ัวโมง สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนวัดนาค   

 

๔ การแจ\งผลการ

พิจารณา 

ดำเนินการมอบตัว ๑ วัน สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนวัดนาค   

ข้ันตอนน้ีไม#นับ

เวลาต#อเน่ืองจาก

ข้ันตอนท่ี ๑-๓ 

ระยะเวลาดำเนินการรวม ๓ หน#วยเวลาวัน 

 

 

๑๔. งานบริการน้ีผ#านการดำเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล7ว  

☐ผ#านการดำเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล7ว  

(หากผ#านการลดข้ันตอนและระยะเวลามาแล7วให7เลือกท่ีช#องน้ีด7วย) 

 

๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

๑๕.๑) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน#วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

ส"วนงาน / หน"วยงานที่

รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช"องให:เลือก

กระทรวง และช"องให:

เลือก กรม/กลุ"มงาน) 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หน#วยนับ
เอกสาร  

(ฉบับ หรือ 
ชุด) 

หมายเหตุ 

๑ 

บัตรประจำตัวประชาชน กรมการปกครอง  ๑ ฉบับ ๑) ของ

นักเรียน (ยื่น

วันมอบตัว) 

๒) รับรอง

สำเนาถูกตDอง 

๒ 

บัตรประจำตัวประชาชน กรมการปกครอง  ๒ ฉบับ ๑) ของ

ผูDปกครอง 

๒) รับรอง

สำเนาถูกตDอง 



ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

ส"วนงาน / หน"วยงานที่

รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช"องให:เลือก

กระทรวง และช"องให:

เลือก กรม/กลุ"มงาน) 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หน#วยนับ
เอกสาร  

(ฉบับ หรือ 
ชุด) 

หมายเหตุ 

๓ สำเนาทะเบียนบ\าน กรมการปกครอง  ๑ ฉบับ ๑) ของ

นักเรียน (ยื่น

วันมอบตัว) 

๒) รับรอง

สำเนาถูกตDอง 

๔ สำเนาทะเบียนบ\าน กรมการปกครอง  ๒ ฉบับ ๑) ของ

ผูDปกครอง 

๒) รับรอง

สำเนาถูกตDอง 

 

๑๕.๒) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสารย่ืน

เพ่ิมเติม 

ส"วนงาน / 

หน"วยงานที่

รับผิดชอบ 

 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หน#วยนับเอกสาร  หมายเหตุ 

๑ แบบคำรDองขอยDายเขDาเรียน  ๑  ฉบับ  

๒ เอกสารหลกัฐานแสดงผล

การเรียน(ปพ.๑) 

 ๑  ฉบับ  

๓ ใบรับรองเวลาเรียน และ

คะแนนเก็บ หากยDายระหวPาง

ภาคเรียน 

 ๑  ฉบับ  

๔ สมุดรายงานประจำตัว

นักเรียน 

 ๑  ฉบับ ถDาม ี

๕ แบบบันทึกสุขภาพ  ๑  ฉบับ ถDาม ี

๖ คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม  ๑  ฉบับ กรณีมีการเทียบโอน 

๗ ระเบียนสะสม  ๑  ฉบับ ถDาม ี

๘ เอกสารสPงตัวจากโรงเรียน

เดิม (แบบ พฐ. ๑๙/๑ หรือ 

แบบ บค. ๒๐) 

 ๑  ฉบับ หากโรงเรียนรับยDาย 

๙ รูปถPายปaจจุบันขนาด  ๑ นิ้ว  ๒  ฉบับ -หลักฐานใชDในวัน

มอบตัว 

๑๐ ใบมอบตัว  ๑  ชุด -หลักฐานใชDในวัน

มอบตัว 



 

๑๖. ค#าธรรมเนียม 

รายละเอียดค#าธรรมเนียม  

ร7อยละ ☐ใช\หน#วยค#าธรรมเนียมแบบร\อยละ (หากคิดค#าธรรมเนียมเปiนร\อยละให\เลือกท่ีช#องน้ี) 

ค#าธรรมเนียม (บาท/ร7อยละ)   

หมายเหต ุ มีค#าใช\จ#ายอ่ืนในการมอบตัวเปiนไปตามประกาศของโรงเรียน 

 

๑๗. *ช#องทางการร7องเรียน 

1) ร\องเรียนด\วยตนเอง / ไปรษณียW ท่ีโรงเรียนวัดนาค อาคาร ๗๒ปdหลวงพ#อจรัญ ช้ัน ๑  ๗๔/๑ หมู# ๒  

ตำบลบางปะหัน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๒๐  

๒) ร\องเรียนด\วยตนเอง / ไปรษณียW ท่ีสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ 

๔) สายด#วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร ๑๕๗๙ 

หมายเหตุ   

 

๑๘. *ตัวอย#างแบบฟอรeม ตัวอย#าง และคู#มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพ่ิมเติม ถ7ามี) 

ช่ือเอกสาร แบบคำร\องขอย\าย  

อัพโหลดไฟลWเอกสาร  ☐ใช\ลิงคWไฟลWเอกสาร (หากต\องการระบุเปiนลิงคWให\คลิกเลือกช#องน้ี) 

(ในระบบมีให\คลิก เพ่ืออัพโหลดไฟลWเอกสารตัวอย#าง) 
  

 

๑๙. หมายเหตุ 
 

 

 



คู#มือสำหรับประชาชน: การขอย7ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

หน#วยงานท่ีรับผิดชอบ:สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวง:ศึกษาธิการ 

 

ส#วนของการสร7างกระบวนงาน 

ช่ือกระบวนงาน:การขอยEายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

๑. หน#วยงานท่ีรับผิดชอบ:กระทรวงศึกษาธิการ 

:สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดนาค 

๒. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน#วยงานเดียว 

๓. หมวดหมู#ของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง 

๔. กฎหมายท่ีให7อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข7อง   

๑. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๒. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑXและวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๓. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การส#งเด็กเขEาเรียนในโรงเรียน พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๕. ระดับผลกระทบ  ☐ บริการท่ีมีความสำคัญดEานเศรษฐกิจ/สังคม ☒บริการท่ัวไป 

๖. พ้ืนท่ีให7บริการ ☐ ส#วนกลาง ☐ ส#วนภูมิภาค ☐ ทEองถ่ิน ☒ สถาบันการศึกษา 

  ☐ ส#วนกลางท่ีต้ังอยู#ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) ☐ ส#วนกลางท่ีต้ังอยู#ในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง)

  ☐ ต#างประเทศ 

๗. กฎหมายข7อบังคับ/ข7อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา (ช่ือกฎหมาย/ข7อบังคับ)  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข7อกำหนด ฯลฯ หน#วยเวลา 
 

๘. ข7อมูลสถิติ<<<โรงเรียนเป\นคนกรอก 

 จำนวนเฉล่ียต#อเดือน  (ใส#เป\นตัวเลข)        ๐  

 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด (ใส#เป\นตัวเลข) ๐      

 จำนวนคำขอท่ีน7อยท่ีสุด (ใส#เป\นตัวเลข) ๐ 

 

ส#วนของคู#มือประชาชน 

๙. ช่ืออ7างอิงของคู#มือประชาชน (เพ่ือใช7ในระบบจัดการข7อมูลเท#าน้ัน) การยEายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด 

สพฐ. 

๑๐. *ช#องทางการให7บริการ  

๑. ติดต#อดEวยตนเอง ณ หน#วยงาน 

สถานท่ีให7บริการ โรงเรียนวัดนาค อาคาร ๗๒ปdหลวงพ#อจรัญ ช้ัน 1  ๗๔/๑ หมู# ๒ ตำบลบางปะหัน  

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๒๐  



  ระยะเวลาเปaดให7บริการ ☐ เปfดใหEบริการตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

 ☒ วันจันทรX ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี ☒ วันศุกรX 

 ☐ วันเสารX ☐ วันอาทิตยX 

 ☐ ไม#เวEนวันหยุดราชการ  

 ☐ มีพักเท่ียง 

 

  เวลาเปaดรับคำขอ เวลาเปfดรับคำขอ  ๐๘.๓๐   

     เวลาปfดรับคำขอ  ๑๖.๐๐ 
     (ในระบบจะให)เลือกเป0นตัวเลขเวลาเป6ด (กี่โมง) ถึง เวลาป6ด (กี่โมง) 

  หมายเหตุ: ยกเวEนวันหยุดราชการ/โรงเรียนกำหนดเวลาเปfด-ปfดตามบริบทของโรงเรียน 

 

๑๑. หลักเกณฑd วิธีการ เง่ือนไข ในการย่ืนคำขอและในการพิจารณาอนุญาต (ถ7ามี) 

๑.ใหEผูEปกครองย่ืนคำรEองขอยEายออกต#อโรงเรียน 

๒.โรงเรียนแจEงผลการพิจารณา และจัดทำหนังสือส#งตัวนักเรียน (แบบ พฐ.๑๙/๑ หรือแบบ บค. ๒๐)  

๓. ระยะเวลาการใหEบริการรวมท่ีกำหนดในคู#มือ เร่ิมนับเม่ือไดEตรวจสอบเอกสารถูกตEอง ครบถEวนแลEว 

 

๑๒. *ข้ันตอน ระยะเวลา และส#วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี 
ประเภท

ข้ันตอน 

รายละเอียดของ

ข้ันตอนการบริการ 

ระยะเวลา

ให7บริการ 

หน#วย

เวลา 
(นาที ช่ัวโมง 

วัน วันทำการ 

เดือน ป6) 

ส#วนงาน / หน#วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ 
(ในระบบมีช*องให.เลือก

กระทรวง และช*องให.เลือก 

กรม/กลุ*มงาน) 

หมายเหตุ 

๑ การตรวจสอบ

เอกสาร 
ตรวจสอบความถูก

ตEอง ครบถEวนของ  

คำขอและเอกสาร

ประกอบคำขอ 

๑ ช่ัวโมง สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนวัดนาค   

 

๒ การตรวจสอบ

เอกสาร 

จัดทำเอกสาร หลกัฐาน

ประกอบการยBายออก 

๑. หลักฐานแสดงผลการ

เรียน(ปพ.๑)๒. ใบรับรอง

เวลาเรียน และคะแนน

เก็บ  

๓.สมุดรายงานประจำตัว

นักเรียน(ถBามี)                      

๒ วัน สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนวัดนาค   

 



ท่ี 
ประเภท

ข้ันตอน 

รายละเอียดของ

ข้ันตอนการบริการ 

ระยะเวลา

ให7บริการ 

หน#วย

เวลา 
(นาที ช่ัวโมง 

วัน วันทำการ 

เดือน ป6) 

ส#วนงาน / หน#วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ 
(ในระบบมีช*องให.เลือก

กระทรวง และช*องให.เลือก 

กรม/กลุ*มงาน) 

หมายเหตุ 

๔.แบบบันทึกสุขภาพ 

(ถBามี) 

๓ 

การลงนาม

อนุญาต 
จัดทำหนังสือ เอกสาร

เสนอผูEอำนวยการ

โรงเรียนลงนาม 

๑ ช่ัวโมง สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนวัดนาค   

 

 

ระยะเวลาดำเนินการรวม ๔ หน#วยเวลาวัน 

 

๑๓. งานบริการน้ีผ#านการดำเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล7ว  

☐ผ#านการดำเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล7ว  

ระยะเวลารวมหลังลดข้ันตอน  หน#วยของเวลา 

 

๑๔. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

๑๕.๑) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน#วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

ส#วนงาน / 

หน#วยงานท่ี

รับผิดชอบ 
(ในระบบมีช*องให.เลือก

กระทรวง และช*องให.เลือก 

กรม/กลุ*มงาน) 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หน#วยนับ
เอกสาร  

(ฉบับ หรือ ชุด) 

หมายเหตุ 

๑ บัตรประจำตัวประชาชน กรมการปกครอง ๑  ฉบับ ๑) แสดงหลักฐาน

การเปSน

ผูBปกครองของ

นักเรียนที่มาทำ

เรื่องยBาย 

๒) รับรองสำเนา

ถูกตBอง 

 

 

 

 



 

๑๕.๒) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสารย่ืน

เพ่ิมเติม 

ส"วนงาน / 

หน"วยงานที่

รับผิดชอบ 

 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หน#วยนับเอกสาร  หมายเหตุ 

๑ 
แบบคำรEองขอยEายออก

ต#อโรงเรียน(พฐ.๑๙) 

 ๑  ฉบับ  

๒ 
เอกสารยืนยันการรับยEาย

จากโรงเรียนปลายทาง 

 ๑  ฉบับ  

๓ 
เอกสาร หลักฐาน

แสดงผลการเรียน(ปพ.๑) 

 ๑  ฉบับ  

๔ 

ใบรับรองเวลาเรียน และ

คะแนนเก็บ หากยEาย

ระหว#างภาคเรียน 

 ๑  ฉบับ ถEามี 

๕ 
สมุดรายงานประจำตัว

นักเรียน 

 ๑  ฉบับ ถEามี 

๖ แบบบันทึกสุขภาพ   ๑  ฉบับ ถEามี 

 

๑๕. ค#าธรรมเนียม 

รายละเอียดค#าธรรมเนียม  

ร7อยละ ☐ใชEหน#วยค#าธรรมเนียมแบบรEอยละ (หากคิดคCาธรรมเนียมเป0นร)อยละให)เลือกที่ชCองนี้) 

ค#าธรรมเนียม (บาท/ร7อยละ)   

หมายเหตุ  

 

 

 

๑๖. *ช#องทางการร7องเรียน 

๑) รEองเรียนดEวยตนเอง / ไปรษณียX ท่ีโรงเรียนวัดนาค อาคาร ๗๒ปdหลวงพ#อจรัญ ช้ัน 1  ๗๔/๑ หมู# ๒ ตำบลบางปะหัน    

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๒๐   

๒) รEองเรียนดEวยตนเอง / ไปรษณียX ท่ีสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ 

 อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ 

๓) สายด#วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร ๑๕๗๙ 

 หมายเหตุ   



 

๑๗. *ตัวอย#างแบบฟอรdม ตัวอย#าง และคู#มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพ่ิมเติม ถ7ามี) 

ช่ือเอกสาร แบบคำรEองขอยEาย  

อัพโหลดไฟลXเอกสาร  ☐ใชEลิงคXไฟลXเอกสาร (หากต)องการระบุเป0นลิงคJให)คลิกเลือกชCองนี้) 

(ในระบบมีใหEคลิก เพ่ืออัพโหลดไฟลXเอกสารตัวอย#าง) 

หมายเหตุ  

 

๑๘. หมายเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู#มือสำหรับประชาชน: การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

หน#วยงานท่ีรับผิดชอบ:สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวง:ศึกษาธิการ 

 

ส#วนของการสรFางกระบวนงาน 

๑. ช่ือกระบวนงาน:การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ. 

๒. หน#วยงานท่ีรับผิดชอบ:กระทรวงศึกษาธิการ 

:สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โรงเรียนวัดนาค 

๓. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน#วยงานเดียว 

๔. หมวดหมู#ของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง 

๕. กฎหมายท่ีใหFอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวขFอง   

๑. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑPและวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐   

๒. แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรูXตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช๒๕๕๑ 

๓. คำส่ังกระทรวงศึกษาธิการท่ี  สพฐ. ๖๑๖/๒๕๕๒ เร่ือง  การจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ปพ.๑) ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ 

๔. คำส่ังกระทรวงศึกษาท่ี สพฐ. ๖๑๗/๒๕๕๒ เร่ือง การจัดทำประกาศนียบัตรหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(ปพ. ๒)ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ 

๕. คำส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สพฐ. ๖๑๘/๒๕๕๒ เร่ือง การจัดทำแบบรายงานผูXสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ปพ.๓)ลงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ 

๖. คำส่ังกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สพฐ. ๒๙๓/๒๕๕๑เร่ือง ใหXใชXหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานลงวันท่ี ๑๑ 

กรกฎาคม ๕๑ 

๗. ระเบียบกระทรวงศึกษาว#าดXวยใบสุทธิของสถานศึกษาและหนังสือรับรองความรูXของสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ประกาศเม่ือ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗ 

๘. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว#าดXวยงานสารบรรณ ๒๕๒๖ และท่ีแกXไขเพ่ิมเติม (ขXอ ๖๑) 
 

๖. ระดับผลกระทบ  ☐ บริการท่ีมีความสำคัญดXานเศรษฐกิจ/สังคม ☒ บริการท่ัวไป 

๗. พ้ืนท่ีใหFบริการ   ☐ ส#วนกลาง ☐ ส#วนภูมิภาค ☐ ทXองถ่ิน ☒ สถาบันการศึกษา 

    ☐ ส#วนกลางท่ีต้ังอยู#ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) ☐ ส#วนกลางท่ีต้ังอยู#ในภูมิภาค(นอกฎกระทรวง)

             ☐ ต#างประเทศ 

๘. กฎหมายขFอบังคับ/ขFอตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา (ช่ือกฎหมาย/ขFอบังคับ)  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ขFอกำหนด ฯลฯ หน#วยเวลา 
 

 

 



๙. ขFอมูลสถิติ 

 จำนวนเฉล่ียต#อเดือน  (ใส#เปaนตัวเลข)           ๐       

 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด (ใส#เปaนตัวเลข) ๐ 

 จำนวนคำขอท่ีนFอยท่ีสุด (ใส#เปaนตัวเลข) ๐ 

 

ส#วนของคู#มือประชาชน 

๑๐. ช่ืออFางอิงของคู#มือประชาชน (เพ่ือใชFในระบบจัดการขFอมูลเท#าน้ัน) การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของ

โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

๑๑. *ช#องทางการใหFบริการ  

๑. ติดต#อดXวยตนเอง ณ หน#วยงาน 

สถานท่ีใหFบริการ โรงเรียนวัดนาค อาคาร ๗๒ปgหลวงพ#อจรัญ ช้ัน ๑  ๗๔/๑ หมู# ๒ ตำบลบางปะหัน  

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๒๐      

ระยะเวลาเปdดใหFบริการ ☐ เปhดใหXบริการตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

 ☒ วันจันทรP ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี ☒ วันศุกรP 

 ☐ วันเสารP ☐ วันอาทิตยP 

 ☐ ไม#เวXนวันหยุดราชการ  

 ☐ มีพักเท่ียง 

  เวลาเปdดรับคำขอ เวลาเปhดรับคำขอ  ๘.๓๐   

     เวลาปhดรับคำขอ  ๑๖.๐๐ 

  หมายเหตุ: โรงเรียนกำหนดเวลาเปhด-ปhดตามบริบทของโรงเรียน 

 

๑๒. หลักเกณฑg วิธีการ เง่ือนไขในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต ( ถFามี) 

๑. ใบแทนเอกสารทางการศึกษา เปkนใบแทนเอกสารแสดงวุฒิการศึกษา ซ่ึงสถานศึกษาเคยออกเอกสารฉบับจริงใหX

แลXว โดยใบแทนจะมีลักษณะแตกต#างจากเอกสารจริงตามรูปแบบท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด 

๒. กรณีท่ีหลักฐานสูญหายและขอใหม# (ขอใบแทน) จะตXองดำเนินการแจXงความ และนำใบแจXงความมาย่ืน 

๓. กรณีท่ีหลักฐานชำรุดใหXนำเอกสารฉบับเก#ามาย่ืนเปkนหลักฐาน 

๔. ระยะเวลาการใหXบริการรวมท่ีกำหนดในคู#มือ เร่ิมนับเม่ือไดXตรวจสอบเอกสารถูกตXอง ครบถXวนแลXว 

 

 

 

 

 

 



๑๓. *ข้ันตอน ระยะเวลา และส#วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี 
ประเภท

ข้ันตอน 

รายละเอียดของ

ข้ันตอนการบริการ 

ระยะเวลา

ใหFบริการ 

หน#วย

เวลา 
(นาที ช่ัวโมง 

วัน วันทำการ 

เดือน ป6) 

ส#วนงาน / หน#วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ 
(ในระบบมีช*องให.เลือกกระทรวง 

และช*องให.เลือก กรม/กลุ*มงาน) 

หมายเหตุ 

๑ การตรวจสอบ

เอกสาร 

ตรวจสอบความถูก

ตXอง ครบถXวนของคำ

ขอและเอกสาร

ประกอบคำขอ 

๑ ช่ัวโมง สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนวัดนาค 

 

๒ การพิจารณา

อนุญาต 

สืบคXนและตรวจสอบ

เอกสารตามท่ีรXองขอ 

๒ วัน สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนวัดนาค 

 

๓ การลงนาม

อนุญาต 

จัดทำใบแทนเอกสาร

ทางการศึกษา/แจXงผล

การสืบคXน และเสนอ

ผูXอำนวยการโรงเรียน

ลงนาม 

๑ วัน สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนวัดนาค 

กรณีไม#พบ

หลักฐานจะแจXงผล

การสืบคXน 

 

ระยะเวลาดำเนินการรวม ๔ หน#วยเวลาวัน 

 

๑๔. งานบริการน้ีผ#านการดำเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลFว  

☐ผ#านการดำเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลFว  
(หากผ'านการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแล7วให7เลือกที่ช'องนี้ด7วย) 

ระยะเวลารวมหลังลดข้ันตอน  หน#วยของเวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

๑๕.๑) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน#วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

ส#วนงาน / 

หน#วยงานท่ี

รับผิดชอบ 
(ในระบบมีช*องให.เลือก

กระทรวง และช*องให.เลือก 

กรม/กลุ*มงาน) 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หน#วยนับ
เอกสาร  

(ฉบับ หรือ ชุด) 

หมายเหตุ 

๑ บัตรประจำตัวประชาชน กรมการปกครอง ๑  ฉบับ ๑) กรณผีู;ที่จบ

ไปแล;ว 

๒) รับรอง

สำเนาถูกต;อง 

 

๑๕.๒) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสารย่ืน

เพ่ิมเติม 

ส#วนงาน / 

หน#วยงาน

ท่ี

รับผิดชอบ 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน#วยนับเอกสาร  หมายเหตุ 

๑ ใบแจXงความ  ๑  ฉบับ กรณีเอกสารสูญ

หาย 

๒ แบบคำรXอง  ๑  ฉบับ  

๓ รูปถ#ายหนXาตรง ขนาด ๑ 

น้ิว 

 ๒  ฉบับ สวมเช้ิตขาว ไม#

สวมแว#น/หมวก 

ถ#ายไวXไม#เกิน ๖ 

เดือน 

๔ เอกสารฉบับเดิมท่ีชำรุด   ๑  ฉบับ กรณีขอแทนใบ

ชำรุด 

 

๑๖. ค#าธรรมเนียม 

รายละเอียดค#าธรรมเนียม ค#าออกเอกสารทางการศึกษาฉบับใหม#ทดแทนฉบับเดิม 

รFอยละ ☐ใชXหน#วยค#าธรรมเนียมแบบรXอยละ (หากคิดค)าธรรมเนียมเป2นร3อยละให3เลือกที่ช)องนี้) 

ค#าธรรมเนียม (บาท/รFอยละ)  ๒๐ บาท 

หมายเหตุ กรณีเกิน ๑๐ ปgค#าธรรมเนียมฉบับละ ๓๐ บาท 

 



๑๗. ช#องทางการรFองเรียน 

๑. รXองเรียนดXวยตนเอง / ไปรษณียP ท่ีโรงเรียนวัดนาค อาคาร ๗๒ปgหลวงพ#อจรัญ ช้ัน ๑  ๗๔/๑ หมู# ๒  

ตำบลบางปะหัน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๒๐   

๒. รXองเรียนดXวยตนเอง / ไปรษณียP ท่ีสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ 

๓.  สายด#วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร ๑๕๗๙ 

 

๑๘. *ตัวอย#างแบบฟอรgม ตัวอย#าง และคู#มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพ่ิมเติม ถFามี) 

ช่ือเอกสาร แบบคำรXองขอรับเอกสารทางการเรียน 

อัพโหลดไฟลPเอกสาร  ☐ใชXลิงคPไฟลPเอกสาร (หากต3องการระบุเป2นลิงคBให3คลิกเลือกช)องนี้) 

(ในระบบมีใหXคลิก เพ่ืออัพโหลดไฟลPเอกสารตัวอย#าง) 

หมายเหตุ  

 

๑๙. หมายเหตุ 

 
 



คู#มือสำหรับประชาชน: การขอผ#อนผันให8เด็กเข8าเรียนก#อนหรือหลังตามเกณฑCการศึกษาภาคบังคับ(ช้ันประถมศึกษาปKท่ี ๑) 

ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

หน#วยงานท่ีรับผิดชอบ:สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวง:ศึกษาธิการ 

 

ส#วนของการสร8างกระบวนงาน 

๑. ช่ือกระบวนงาน:การขอผ#อนผันใหFเด็กเขFาเรียนก#อนหรือหลังตามเกณฑLการศึกษาภาคบังคับ (ช้ันประถมศึกษาปQท่ี ๑)

ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

๒. หน#วยงานท่ีรับผิดชอบ:กระทรวงศึกษาธิการ 

:สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนวัดนาค 

๓. ประเภทของงานบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน#วยงานเดียว 

๔. หมวดหมู#ของงานบริการ การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง 

๕. กฎหมายท่ีให8อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข8อง   

๑. พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง หลักเกณฑLและวิธีผ#อนผันใหFเด็กเขFาเรียนก#อนหรือหลังการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 

๒๕๔๖ 

๖. ระดับผลกระทบ ☒บริการท่ีมีความสำคัญดFานเศรษฐกิจ/สังคม ☐บริการท่ัวไป 

๗. พ้ืนท่ีให8บริการ ☐ ส#วนกลาง ☐ ส#วนภูมิภาค ☐ ทFองถ่ิน ☒ สถาบันการศึกษา 

  ☐ ส#วนกลางท่ีต้ังอยู#ในภูมิภาค (ตามกฎกระทรวง) ☐ ส#วนกลางท่ีต้ังอยู#ในภูมิภาค(นอกกฎกระทรวง)

  ☐ ต#างประเทศ 

๘. กฎหมายข8อบังคับ/ข8อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา (ช่ือกฎหมาย/ข8อบังคับ)  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข8อกำหนด ฯลฯ หน#วยเวลาวัน 

๙. ข8อมูลสถิติ 

 จำนวนเฉล่ียต#อเดือน     (ใส#เปeนตัวเลข)  ๐ 

 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด  (ใส#เปeนตัวเลข) ๐ 

 จำนวนคำขอท่ีน8อยท่ีสุด  (ใส#เปeนตัวเลข) ๐ 

 

ส#วนของคู#มือประชาชน 

๑๐. ช่ืออ8างอิงของคู#มือประชาชน (เพ่ือใช8ในระบบจัดการข8อมูลเท#าน้ัน) การขอผ#อนผันใหFเด็กเขFาเรียนก#อนหรือหลัง

ตามเกณฑLการศึกษาภาคบังคับ (ช้ันประถมศึกษาปQท่ี ๑) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 

 

 

 



๑๑. *ช#องทางการให8บริการ  

๑. ติดต#อดFวยตนเอง ณ หน#วยงาน 

สถานท่ีให8บริการ  โรงเรียนวัดนาค อาคาร ๗๒ปQหลวงพ#อจรัญ ช้ัน ๑  ๗๔/๑ หมู# ๒ ตำบลบางปะหัน    

 อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๒๐ 

  ระยะเวลาเปhดให8บริการ ☐ เปeดใหFบริการตลอด ๒๔ ช่ัวโมง 

 ☒ วันจันทรL ☒ วันอังคาร ☒ วันพุธ ☒ วันพฤหัสบดี ☒ วันศุกรL 

 ☐ วันเสารL ☐ วันอาทิตยL 

 ☐ ไม#เวFนวันหยุดราชการ  

 ☐ มีพักเท่ียง 

  เวลาเปhดรับคำขอ เวลาเปeดรับคำขอ  ๐๘.๓๐    

     เวลาปeดรับคำขอ  ๑๖.๐๐ 
     (ในระบบจะให)เลือกเป0นตัวเลขเวลาเป6ด (กี่โมง) ถึง เวลาป6ด (กี่โมง) 

  หมายเหตุ: โรงเรียนกำหนดเวลาเปeด-ปeดตามบริบทของโรงเรียน 

๑๒. หลักเกณฑC วิธีการ เง่ือนไข(ถ8ามี) 

หลักเกณฑLและวิธีผ#อนผันใหFเด็กเขFาเรียนก#อนหรือหลังการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๑.  ลักษณะท่ีสามารถขอผ#อนผัน 

๑.๑ การขอผ#อนผันใหFเด็กเขFาเรียนก#อนอายุตามเกณฑLการศึกษาภาคบังคับ ตFองมีเหตุหน่ึงเหตุใด ดังน้ี 

 ๑.๑.๑  เด็กเรียนจบการศึกษาระดับปฐมวัย 

 ๑.๑.๒  ในกรณีท่ีเด็กไม#จบการศึกษาระดับปฐมวัยหรือเทียบเท#า แต#ผูFปกครองรFองขอและผ#านการประเมิน

ความพรFอมทางดFานสติปiญญา ร#างกาย จิตใจ อารมณL และสังคมตามประกาศของคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

๑.๒ การขอผ#อนผันใหFเด็กเขFาเรียนหลังอายุตามเกณฑLการศึกษาภาคบังคับ ตFองมีเหตุหน่ึงเหตุใด  ดังน้ี 

 ๑.๒.๑ เด็กเจ็บปjวยดFวยโรคติดต#อรFายแรงท่ีเปkนอุปสรรคต#อการเรียนรูFของเด็กหรืออาจเปkนอันตรายแก#

นักเรียนอ่ืนตามความเห็นของแพทยLผูFซ่ึงไดFรับใบอนุญาตใหFประกอบโรคศิลปm 

 ๑.๒.๒ เด็กเจ็บปjวยและอยู#ในระหว#างพักรักษาตัวไม#สามารถเขFาเรียนในสถานศึกษาภายในส่ีสิบหFาวัน  นับ

แต#วันเปeดภาคเรียนแรกของ ปQการศึกษาตามความเห็นของแพทยLผูFซ่ึงไดFรับใบอนุญาตใหFประกอบโรคศิลปm 

๑.๒.๓ เด็กท่ีมีความจำเปkนอ่ืนท่ีไม#สามารถเขFาเรียนตามปกติไดFดFวยเหตุสุดวิสัยแลFวแต#กรณี 

๒.  ระยะเวลาการผ#อนผัน 

๒.๑ กรณีเด็กเจ็บปjวยดFวยโรครFายแรง  หรือเจ็บปjวยและอยู#ในระหว#างพักรักษาตัวตามขFอ  ๑.๒.๑  และ  ๑.๒.๒  

ผ#อนผันไปจนกว#าเด็กจะสามารถเขFาเรียนตามปกติไดF 

๒.๒ กรณีเด็กมีความจำเปkนอ่ืน  ตามขFอ  ๑.๒.๓  ผ#อนผันไดFคร้ังละหน่ึงปQการศึกษาถFามีความจำเปkนตFองผ#อนผัน

เกินกว#าหน่ึงคร้ัง  ใหFสถานศึกษาพิจารณาจัดการศึกษาเปkนพิเศษใหF 

๓.ระยะเวลาการใหFบริการรวมท่ีกำหนดในคู#มือ เร่ิมนับเม่ือไดFตรวจสอบเอกสารถูกตFอง ครบถFวนแลFว 

 



๑๓. *ข้ันตอน ระยะเวลา และส#วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี 
ประเภท

ข้ันตอน 

รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให*บริการ 

หน#วย

เวลา 
(นาที ชั่วโมง 

วัน วันทำการ 

เดือน ป6) 

ส#วนงาน / หน#วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ 
(ในระบบมีช*องให.เลือกกระทรวง 

และช*องให.เลือก กรม/กลุ*มงาน) 

หมายเหตุ 

๑ 
การตรวจสอบ

เอกสาร 

รับคำรFอง/ตรวจสอบ

เอกสาร 

๓๐ นาที สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนวัดนาค 

 

๒ 
การพิจารณา

อนุญาต 

คณะกรรมการพิจารณา ๒ วัน สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนวัดนาค 

 

๓ 

การลงนาม

อนุญาต 

จัดทำหนังสือและเสนอ

ผูFอำนวยการโรงเรียน

พิจารณาลงนาม 

๑ ช่ัวโมง สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โรงเรียนวัดนาค 

 

ระยะเวลาดำเนินการรวม ๔ หน#วยเวลาวัน 

 

๑๔. งานบริการน้ีผ#านการดำเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล8ว  

☐ผ#านการดำเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล8ว  
(หากผ&านการลดขั้นตอนและระยะเวลามาแล6วให6เลือกที่ช&องนี้ด6วย) 

ระยะเวลารวมหลังลดข้ันตอน  หน#วยของเวลาวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

๑๕.๑) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน#วยงานภาครัฐ 

 

ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

ส#วนงาน / 

หน#วยงานท่ี

รับผิดชอบ 
(ในระบบมีช*องให.เลือก

กระทรวง และช*องให.เลือก 

กรม/กลุ*มงาน) 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หน#วยนับ
เอกสาร  

(ฉบับ หรือ ชุด) 

หมายเหตุ 

๑ สำเนาทะเบียนบFาน กรมการปกครอง   ๑ ๒ ฉบับ -หลักฐานใชF

ในวันย่ืน 

-รับรอง

สำเนาถูกตFอง 

๒ สูติบัตร กรมการปกครอง   ๑ ๒ ฉบับ -หลักฐานใชF

ในวันย่ืน 

-รับรอง

สำเนาถูกตFอง 

๑๕.๒)เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสารย่ืน

เพ่ิมเติม 

ส&วนงาน / หน&วยงานที่

รับผิดชอบ 

(ในระบบมีช*องให.เลือก

กระทรวง และช*องให.เลือก 

กรม/กลุ*มงาน) 

จำนวน
เอกสา

ร 
ฉบับ
จริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หน#วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

๑ ใบย่ืนคำขอ  

(แบบบค.๑๖)(ถFามี) 

 

 ๑  ชุด -หลักฐานใชF

ในวันย่ืน 

-รับรองสำเนา

ถูกตFอง 

๒ ใบรับรองแพทยL(ถFามี)  ๑  ฉบับ -หลักฐานใช;ใน

วันยื่น 

 

๓ หลักฐานการจบช้ัน

อนุบาล (ถFามี) 

 ๑ ๒ ฉบับ -หลักฐานใช;ใน

วันยื่น 

-รับรองสำเนา

ถูกตFอง 

 



๑๖. ค#าธรรมเนียม 

รายละเอียดค#าธรรมเนียม  

ร8อยละ ☐ใชFหน#วยค#าธรรมเนียมแบบรFอยละ (หากคิดคCาธรรมเนียมเป0นร)อยละให)เลือกที่ชCองนี้) 

ค#าธรรมเนียม (บาท/ร8อยละ)   

หมายเหตุ  

 

๑๗. *ช#องทางการร8องเรียน 

๑) รFองเรียนดFวยตนเอง / ไปรษณียL ท่ีโรงเรียนวัดนาค อาคาร ๗๒ปQหลวงพ#อจรัญ ช้ัน ๑  ๗๔/๑ หมู# ๒  

    ตำบลบางปะหัน    อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๒๐  

๒) รFองเรียนดFวยตนเอง / ไปรษณียL ท่ีสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑  

      อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐ 

๓) สายด#วนกระทรวงศึกษาธิการ โทร ๑๕๗๙ 

หมายเหตุ   

 

๑๘. *ตัวอย#างแบบฟอรCม ตัวอย#าง และคู#มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพ่ิมเติม ถ8ามี) 

ช่ือเอกสาร  

อัพโหลดไฟลLเอกสาร  ☐ใชFลิงคLไฟลLเอกสาร (หากต)องการระบุเป0นลิงคJให)คลิกเลือกชCองนี้) 

(ในระบบมีใหFคลิก เพ่ืออัพโหลดไฟลLเอกสารตัวอย#าง) 

หมายเหตุ  

 

๑๙. หมายเหตุ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
คำนำ 

คำนำ 

 

คู่มือสำหรับประชาชน โรงเรียนวัดนาค ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแก่คณะครู 
บุคลากรในโรงเรียน และผู้ที่มาติดต่อราชการกับทางโรงเรียนในการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการและการจัด
การศึกษาแก่นักเรียน ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คู่มือฉบับนี้จัดทำให้สอดคล้องกับแนวทางการบริการ
ให้กับประชาชน  โดยมุ่งหวังว่า ภาระงานท่ีปฏิบัติ  จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ีกำหนดไว้ทุกประการ 
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน  

ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือประชาชน ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้อง ทุกฝ่ายในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลต่อ 


