
แนวทางการบันทึกและแก้ไขข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็ก ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น 
(Local Education Center information system : LEC) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) 

(แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว 3400 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน ๒๕๖๓) 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดท าระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
บันทึกข้อมูลนักเรียนและข้อมูลเด็กเล็กของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งข้อมูล      
ตามฐานข้อมูลอ่ืน ๆ รวมทั้งข้อมูลจ านวนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดอ่ืน ๆ เพ่ือกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจะใช้เป็นฐานข้อมูลจ านวนนักเรียนและเด็กเล็กและจัดส่งข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กให้หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องน าไปประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป         

๑. ชื่อระบบ ได้แก่ ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (Local Education Center information 
system : LEC)  

๒. ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น  
๒.๑ กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
๒.๒ ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด   
๒.๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด  
(๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาให้สถานศึกษาสังกัดอ่ืน  

๒.๔ สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(๑) โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๓. การมอบหมายผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น 
๓.๑ ระดับกรม 

มอบหมายฝ่ายสถิติข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา       
การจัดการศึกษาท้องถิ่น กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น ท าหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และ     
ให้ค าปรึกษา แนะน าแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการด าเนินการบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กในระบบ
สารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) ในระดับจังหวัด ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระดับ
สถานศึกษา  

๓.๒ ระดับจังหวัด 
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของจังหวัดที่ได้รับแต่งตั้ง ท าหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบและให้ค าปรึกษา 

แนะน าแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด เกี่ยวกับการบันทึก
ข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็ก และการยืนยันข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็ก ในระดับจังหวัด  

๓.๓ ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้ง ท าหน้าที่ติดตาม 

ตรวจสอบและให้ค าปรึกษา แนะน าแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็ก การบันทึกข้อมูลจ านวนนักเรียนของโรงเรียนสังกัดอ่ืน 
และการยืนยันข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

/๓.๔ ระดับสถานศึกษา ... 
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๓.๔ ระดับสถานศึกษา  
(๑) โรงเรียน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ

แต่งตั้ง ท าหน้าที่บันทึกและตรวจสอบข้อมูลของนักเรียนในโรงเรียนว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทั้ง
ปรับปรุง แก้ไขข้อมูลนักเรียนและข้อมูลอ่ืน ๆ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  

(๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้ง ท าหน้าที่บันทึกและตรวจสอบข้อมูลของเด็กเล็ก ว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน     
พร้อมทั้งปรับปรุง แก้ไขข้อมูลเด็กเล็กและข้อมูลอื่น ๆ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

๔. ก าหนดเวลาการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็ก ในระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ท้องถิ่น ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒) 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะก าหนดเวลาเพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจังหวัด จะต้อง ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลจ านวนนักเรียนหรือ
เด็กเล็ก ภายในเวลาที่ก าหนด ดังนี้  

๔.๑ ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น จะเปิดให้ด าเนินการยืนยันข้อมูลส าหรับจังหวัด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัด ตั้งแต่วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๔.2 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยืนยันข้อมูล
นักเรียนหรือเด็กเล็กในระดับสถานศึกษาและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓  

๔.3  ให้จังหวัด ยืนยันข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กในระดับจังหวัด ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๕. การใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น 
๕.๑ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC)  

ให้ผู้ใช้งานของจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ใช้ชื่อผู้ใช้งาน (User_Login) ตามที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นได้แจ้งชื่อผู้ใช้งาน ดังนี้ 

(๑) User_Login ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ส าหรับยืนยันข้อมูลในระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และกรอกข้อมูลของโรงเรียนสังกัดอ่ืน 
(ตัวอย่าง  องค์การบริหารส่วนจังหวัด : 02xxxxxx, เทศบาลนคร : 03xxxxxx, เทศบาลเมือง : 04xxxxxx,     
เทศบาลต าบล : 05xxxxxx, องค์การบริหารส่วนต าบล : 06xxxxxx) 

(๒) User_Login ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ส าหรับบันทึกข้อมูล      
ของนักเรียนและยืนยันข้อมูลนักเรียนในระดับโรงเรียน 
(ตัวอย่าง  โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด : 30xx1xxxxx, โรงเรียนสังกัดเทศบาล : 30xx2xxxxx, 
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล : 30xx3xxxxx) 

(๓) User_Login ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้ส าหรับบันทึก
ข้อมูลของเด็กเล็กและยืนยันข้อมูลนักเรียนในระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ตัวอย่าง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด : 30xx4xxxxx, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
เทศบาล : 30xx5xxxxx, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล : 30xx3xxxxx)    
(หมายเหตุ : ชื่อผู้ใช้งาน (User_Login) ของสถานศึกษา จะใช้เป็นรหัสสถานศึกษาของสถานศึกษานั้น ๆ ด้วย) 

 
 

/๕.๒ ระดับองค์กร ... 
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๕.๒ ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๑) ให้ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบข้อมูลจ านวนนักเรียน            

ของสถานศึกษาสังกัดอ่ืน จากฐานข้อมูล ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ หากมีการเปลี่ยนแปลงยอดจ านวน
นักเรียนทั้งหมด ให้ด าเนินการแก้ไขจ านวนนักเรียนให้เป็นยอดจ านวนนักเรียนทั้งหมดที่เป็นปัจจุบัน 

(๒) หากมสีถานศึกษาสังกัดอ่ืน ได้มีการประกาศเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้ว ให้กรอกจ านวน
นักเรียนเป็นเลขศูนย์ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูล 

(๓) ให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการตรวจสอบข้อมูลจ านวนนักเรียนในระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ท้องถิ่นอีกครั้ง ก่อนการยืนยันการบันทึกจ านวนนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดอ่ืน ว่าระบบได้มีการบันทึก
ข้อมูลหรือข้อมูลมีความถูกต้องแล้วหรือไม่ หากไม่มีให้ด าเนินการแก้ไขหรือกรอกข้อมูลจ านวนนักเรียนอีกครั้ง 
แล้วจึงบันทึกข้อมูลและยืนยันข้อมูล  

๕.๓ ระดับสถานศึกษา  
๕.๓.๑  โรงเรียน  

(๑) ให้ผู้รับผิดชอบของโรงเรียน ด าเนินการตรวจสอบนักเรียนในภาคเรียนที่สอง          
ว่ามีนักเรียนย้ายเข้าหรือมีนักเรียนที่ไม่มีตัวตน หากมีให้ด าเนินการเพ่ิมข้อมูลนักเรียน หรือน าข้อมูลนักเรียน
ออกจากระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น แล้วแต่กรณ ี 

(๒) ให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลนักเรียนในระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษาท้องถิ่นอีกครั้ง ก่อนการยืนยันการบันทึกข้อมูลนักเรียนของโรงเรียนว่าระบบได้มีการบันทึก
ข้อมูลหรือข้อมูลมีความถูกต้องแล้วหรือไม่ หากไม่มีการบันทึกให้ด าเนินการแก้ไขหรือบันทึกข้อมูลนักเรียนใหม่ 
แล้วจึงบันทึกข้อมูลและยืนยันข้อมูลต่อไป 

๕.๓.๒  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
(๑) ให้ผู้รับผิดชอบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด าเนินการตรวจสอบเด็กเล็กในภาคเรียน     

ที่สองว่ามีเด็กเล็กย้ายเข้าหรือมีเด็กเล็กที่ไม่มีตัวตน หากมีให้ด าเนินการเพ่ิมข้อมูลเด็กเล็ก หรือน าข้อมูลเด็กเล็ก
ออกจากระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี       

(๒) ให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเด็กเล็กในระบบสารสนเทศ   
ทางการศึกษาท้องถิ่นอีกครั้ง ก่อนการยืนยันการบันทึกข้อมูลเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กว่าระบบได้มี     
การบันทึกข้อมูลหรือข้อมูลมีความถูกต้องแล้วหรือไม่ หากไม่มีการบันทึก ให้ด าเนินการแก้ไขหรือบันทึกข้อมูล      
เด็กเล็กใหม่ จึงบันทึกข้อมูลและยืนยันข้อมูลต่อไป 

๕.๓.๓ การบันทึกข้อมูลของนักเรียนหรือเด็กเล็กที่ยังไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร หรือ   
ไม่มีสัญชาติไทย 

ให้ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลของสถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
ตรวจสอบนักเรียนหรือเด็กเล็กในสถานศึกษาท่ียังไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร หรือไม่มีสัญชาติไทย หากมี        
ให้ด าเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการรับนักเรียน นักศึกษา ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร
หรือไม่มีสัญชาติไทย ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยเข้าใช้งานทาง http://www.gcode.moe.go.th เพ่ือ
ลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งาน โดยศึกษาวิธีการใช้งานจากคู่มือการใช้งานระบบก าหนดรหัสประจ าตัวผู้เรียนเพ่ือเข้ารับ
บริการการศึกษาส าหรับ ผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร เพ่ือออกรหัสประจ าตัวผู้เรียน เป็นรหัส G - Code  
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๖. การตรวจสอบความถูกต้องและการยืนยันข้อมูลในระดับสถานศึกษา 
ให้ผู้รับผิดชอบของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

โดยด าเนินการ ดังนี้ 
๖.1 ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กของสถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด ว่ามีตัวตนหรือไม่         

หากไม่พบตัวตนให้น าข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กดังกล่าวออกจากระบบ 
๖.๒ ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลจ านวนนักเรียนหรือเด็กเล็ก  
๖.๓ ให้ผู้รับผิดชอบของสถานศึกษาด าเนินการยืนยันข้อมูลของนักเรียนหรือเด็กเล็กในระดับ

สถานศึกษา  
หมายเหตุ : ระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยืนยันข้อมูล      
ในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ จึงขอให้สถานศึกษาประสานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด เพ่ือก าหนดวันเวลาในการยืนยันข้อมูลในระดับสถานศึกษา และให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีเวลาตรวจสอบข้อมูลก่อนการยืนยันข้อมูลในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๗. การตรวจสอบความถูกต้องและการยืนยันข้อมูลในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๗.๑ เมื่อผู้รับผิดชอบของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยืนยันข้อมูลนักเรียนหรือ   

เด็กเล็กในระดับของสถานศึกษาแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความถูกต้อง   
ของข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นอีกครั้งว่ามีข้อมูลถูกต้อง เมื่อเห็นว่า
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบจะต้องยืนยันภาพรวมของข้อมูลนักเรียนและข้อมูลเด็กเล็กในระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓  

๗.๒ การยืนยันข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็ก หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานศึกษาหลายแห่ง 
สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องยืนยันให้ครบถ้วนทุกแห่งก่อน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจะสามารถยืนยันข้อมูล
ของนักเรียนและเด็กเล็กในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้  

๗.๓ ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจ านวนนักเรียน      
ของโรงเรียนสังกัดอ่ืน หากถูกต้องแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบยืนยันข้อมูลจ านวนนักเรียนของโรงเรียนสังกัดอ่ืน ให้แล้วเสร็จ 
ภายในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓   

๘. การขอแก้ไขข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กภายหลังการยืนยันข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กแล้ว 
๘.๑ กรณีผู้รับผิดชอบของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะขอแก้ไขข้อมูลของนักเรียน

หรือเด็กเล็ก ภายหลังการกดยืนยันข้อมูลในระดับสถานศึกษาแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบของสถานศึกษา ประสาน
ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด ให้ยกเลิกการยืนยันข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็ก ก่อนการ
แก้ไขข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็ก  

๘.๒ กรณีผู้รับผิดชอบในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการยืนยันข้อมูลของนักเรียนและ
เด็กเล็กในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสาน
ผู้รับผิดชอบของจังหวัด เพ่ือยกเลิกการยืนยันข้อมูลในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการยกเลิกการยืนยันข้อมูล ตามข้อ ๘.๑ เพ่ือให้สถานศึกษาด าเนินการแก้ไขข้อมูล
นักเรียนหรือเด็กเล็ก  
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๙. การตรวจสอบความถูกต้องและการยืนยันข้อมูลในระดับจังหวัด 
๙.๑ ให้ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดติดตามและตรวจสอบการบันทึกข้อมูลและการยืนยันข้อมูลจ านวน

นักเรียนหรือเด็กเล็กของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการบันทึกและยืนยันข้อมูล
จ านวนนักเรียนของโรงเรียนสังกัดอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ในระบบข้อมูลสารสนเทศ       
ทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) ภายในจังหวัดให้ครบถ้วน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา    
ในสังกัดด าเนินการยืนยันข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

๙.๒ เมื่อผู้รับผิดชอบของจังหวัด ตรวจสอบการยืนยันข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กของสถานศึกษา       
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และยืนยันภาพรวมของข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดให้ครบถ้วนทุกแห่ง หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าครบถ้วนทุกแห่งแล้ว ให้ยืนยันภาพรวม
ของข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กในระดับจังหวัดให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจะถือว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณด้านการศึกษาต่อไป หากภายหลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ      
ด้านการศึกษา โดยเฉพาะเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน ให้พิจารณาด าเนินการ        
แก่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ได้บันทึกข้อมูลซึ่งถือเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ 

๙.๓ ให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าชับให้ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ระดับสถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ตรวจสอบนักเรียน
และเด็กเล็กว่ามีตัวตนอยู่จริงหรือไม่ หากตรวจสอบนักเรียนและเด็กเล็กที่ไม่มีตัวตนในสถานศึกษาแล้ว ยังมี
ข้อมูลของนักเรียนและเด็กเล็กอยู่ในระบบสารสนเทศ ให้น าข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กดังกล่าวออกจากระบบ 
ทั้งนี้ หากมีการตรวจพบภายหลังว่ามีการบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กที่ไม่มีตัวตนอยู่จริง ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาด าเนินการแก่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การบันทึกข้อมูลดังกล่าว 

๙.๔ ให้จังหวัด สุ่มตรวจสอบการบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นระยะ ในช่วงเวลาการเปิดระบบเพื่อบันทึกข้อมูล 
 

***************************************************** 

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น   
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑ - ๓ ต่อ ๓๐๒, ๓๐๖  
โทรสาร  ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๑ - ๓ ต่อ ๓๑๘ 

 


