
คูมือการปฏิบตัิงาน

นางสาวสุกัญญา  นามแกว

นกัวิเคราะหนโยบายและแผนชาํนาญการ

กลุมนโยบายและแผน
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศกึษาอบุลราชธานี เขต 1

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

กระทรวงศกึษาธิการ

งานขอมูลสารสนเทศ



คํานํา 

คูมื อปฏิบัติ งานฉบับนี้  มี รายละเ อียดของกระบวนงานและคูมือ ข้ันตอนการปฏิบัติ งาน 

ของ นางสาวสุกัญญา นามแกว ตําแหนงนโยบายและแผน กลุมงานนโยบายและแผน กลุมนโยบายและแผน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยไดรับมอบหมายใหมีหนาท่ีและรับผิดชอบ

เก่ียวกับงานขอมูลสารสนเทศดานการศึกษา ประกอบดวย ขอมูลนักเรียนรายบุคคลตามโปรแกรม 

ระบบบริหารงานนักเรียนรายบุคคล Data Management Center : DMC ขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

(Education Management Information System : EMIS) ระบบกําหนดรหัสประจําตัวผูเรียนเพ่ือเขารับการบริการ

การศึกษาสําหรับผูไมมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร หรือ ระบบ GCODE ระบบฐานขอมูลสิ่งกอสราง (B-Obec) 

และระบบฐานขอมูลครุภัณฑ (M-Obec) เพ่ือนําไปสูการวางแผนการบริหารจัดการศึกษา  

หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้เปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 

นางสาวสุกัญญา  นามแกว 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

 

  



บทนํา 

 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบงสวนราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลงวันที ่13 

กันยายน 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 127 ตอนพิเศษ 109 ง วันที ่14 กันยายน 2553 ไดกําหนด

อํานาจหนาที่กลุมนโยบายและแผน ไวดังตอไปนี้ 

1. ศึกษา วิเคราะห วิจัย และพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการจัดการศึกษา 

2. จัดทํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา

แผนการศึกษา แผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความตองการของทองถ่ิน 

3. วิเคราะห การจัดตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและแจงการจัดสรรงบประมาณ 

4. ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการใชงบประมาณและผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผน 

5. ดําเนินการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ดังนั้น ในการปฏิบัติงานตามหนาที่ดังกลาวขางตนใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

บุคลากรผูปฏิบัติงานจึงจําเปนตองเขาใจภารกิจและรายละเอียดในการปฏิบัติงาน มีเปาหมาย มีขั้นตอน

กระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อเปนแนวทางในการบริหารงานและปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามภารกิจ 

อํานาจหนาที่ ท่ีไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

 

แนวคิด 

กลุมนโยบายและแผน เปนหนวยงานที่สงเสริม สนับสนุนและประสานงาน ในเชิงนโยบาย 

ใหสถานศึกษา จัดการศกึษาเปนไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน เปนไปเพ่ือ

ประโยชนสุขของประชาชน เกิดความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ ใชระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 

ตามยุทธศาสตร โดยเนนความโปรงใส ทันสมัย ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได และเกิดประสิทธิภาพ  

และประสิทธิผล ยึดหลักการมีสวนรวม การบริหารที่สนับสนุนที่ใชโรงเรียนเปนฐาน (School – Based 

Management) โดยมีกระบวนการวางแผน การดําเนินการตามแผน การกํากับ ติดตามผล อยางเปนระบบ 

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหการบริหารและการจัดการศึกษา ของเขตพ้ืนที่การศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล สามารถสนับสนุน สงเสริมการจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษา 

2. เพ่ือสนับสนุนสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถพัฒนายุทธศาสตรในการบริหารและการจัดการศึกษา 

ใหมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน 

 

 
 

 
  



ระบบบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
 

ขอมูลสารสนเทศ เปน เครื่ อ งมือสํ าคัญอย า งหนึ่ ง ในการบริหาร จัดการศึกษาให เปน ไป 

อยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดพัฒนาระบบบริหารจัดการขอมูล

สารสนเทศ เพ่ือใชในการบันทึก ประมวลผล และรายงานผลขอมูลดานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งเปนระบบ 

ที่ติดตั้งบน Web Application Server สามารถชวยใหการทํางานของบุคลากรดานขอมูลมีประสิทธิภาพ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 มีบทบาท ภารกิจในการบริหาร 

การจัดเก็บขอมูลเพื่อการบริหารจัดการ ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานจัดเก็บขอมูลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

และเปนไปตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ตองเก็บขอ มูลไม ให 

เกิดความซ้ําซอน และไมเพ่ิมภาระใหแกสถานศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จึงไดสรุปวิธีการบริหาร

จัดการงานขอมูลสารสนเทศ ที่หนวยงานในสังกัดใชเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือใหเขาใจหลักการของ

ระบบบริหารจัดการขอมูล ดังนี ้

ระบบ Data Management Center 

ระบบ Data Management Center เปนโปรแกรมที่ใชในการบริหารจัดการและจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายคน 

ที่มีอยูจริงในโรงเรียนตลอดปการศึกษา โดยปรับปรุงขอมูลจํานวน 3 ครั้ง คือ ขอมูลนักเรียนรายบุคคลภาค

เรียนที่ 1 (ขอมูล ณ 10 มิถุนายน) ขอมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 2 (ขอมูล ณ 10 พฤศจิกายน) และ

ขอมูลสิ้นปการศึกษา (ขอมูล ณ 31 มีนาคม) โดยโรงเรียนและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถบริหารจัดการ 

ปรับปรุง แกไข เปลี่ยนแปลงขอมูลนักเรียนรายคนของโรงเรียน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเองได  

โดยผานเครือขายอินเตอรเน็ต 

โปรแกรม B-OBEC 

ระบบ B-OBEC เปนโปรแกรมที่ใชในการบริหารจัดการขอมูลสิ่งกอสรางของโรงเรียน โดยกําหนด

รูปแบบ ประเภท แผนผัง ตลอดจนภาพถายของสิ่งกอสราง โดยใหโรงเรียนบันทึกขอมูลผานเครือขาย

อินเตอรเน็ต ซึ่งโรงเรียนและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถตรวจสอบ แกไข ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขอมูลเองได 

ระบบ Education Management Information System : EMIS 

ระบบ EMIS เปนโปรแกรมที่ใชในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 

ประกอบดวย 

1) ขอมูลดานเทคโนโลยีโรงเรียน 

2) ขอมูลครุภัณฑในโรงเรียน ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบจัดเก็บขอมูลครุภัณฑ (M-OBEC) ระบบ

จัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล  

3) ขอมูลครูแบะบุคลากรทางการศึกษา ครูอัตราจาง ลูกจางตางๆ ทั้งในงบประมาณ และ

นอกงบประมาณ ที่มีอยูในโรงเรียน ณ ปจจุบัน 

4) ขอมูลสิ่งกอสรางซึ่งเชื่อมโยงกับระบบจัดเก็บขอมูลครุภัณฑ (B-OBEC) 

โดยใหโรงเรียนบันทึกขอมูลผานเครือขายอินเตอรเน็ต ซึ่งโรงเรียนและสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศกึษาสามารถตรวจสอบ แกไข ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขอมูลเองได 



ประโยชนของขอมูลสารสนเทศทางการศึกษา 

1. เปนเครื่องมือสําคัญในการตัดสินใจ การแกปญหา อยางมีหลักการและเหตุผลของผูบริหารและ

บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ 

2. เปนเครื่องมือในการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณและการ

ติดตามประเมินผล 

3. เปนเครื่องมือในการกํากับ ควบคุมการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามแผน

หรือเปาหมาย 

4. เปนเครื่องมือในการเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินงานการจัดการศกึษาของหนวยงาน 

5. เปนเครื่องมือในการสรางองคความรู สรางความเขาใจ และความสัมพันธอันดีระหวางองคกร และ

บุคลากรในองคกร และสาธารณชน 

6. เปนเครื่องมือสําหรับบุคคลทั่วๆ ไป เชน นักวิจัย นักวิชาการ หรือนักการศึกษาใชประโยชนเก่ียวกับ

การทํางานทางวิชาการ ชวยในการติดสินใจที่มีเหตุผล หรือเพ่ือแสวงหาความรู ทฤษฎีใหมๆ เพื่อประโยชนตอ

การพัฒนาการศึกษา  



คูมือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ไดรับมอบหมาย 

 

นางสาวสุกัญญา  นามแกว   ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ   

        กลุมงานขอมูลสารสนเทศ  กลุมนโยบายและแผน 

 

ลักษณะงานที่ปฏิบตัิ 

1. การจัดเก็บขอมูลพื้นฐานทางการศึกษา การจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคลตามโปรแกรมระบบ

บริหารงานนักเรียนรายบุคคล ผานระบบ Data Management Center : DMC เพื่อใชประกอบการจัดตั้ง 

จัดสรรงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป ปจจัยพ้ืนฐานยากจน และนักเรียนประจําพักนอน  

2. งานจัดทําขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (Education Management Information System : EMIS)  

3. ระบบกําหนดรหัสประจําตัวผูเรียนเพ่ือเขารับการบริการการศึกษาสําหรับผูไมมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร 

หรือ ระบบ GCODE เปนระบบที่เชื่อมตอกับกรมการปกครอง ใชในกรณีที่เด็กนักเรียนไมมีเลขบัตรประชาชน 

4. ระบบฐานขอมูลสิง่กอสราง (B-Obec) 

5. ระบบฐานขอมูลครุภัณฑ (M-Obec) 

6. ประสานการดําเนินงานประชาสัมพันธ เผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานของกลุมนโยบายและแผน 

ใหครูและบุคลากรทางการศกึษา ประชาชนทั่วไปทราบ 

7. ศึกษา วิเคราะห วิจัย ระบบขอมูลพ้ืนฐานของสวนกลางและวางแผนการจัดเก็บขอมูลใหเปนไปตามเวลา

และเงื่อนไข 

8. จัดทําและรวบรวมขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารใหครอบคลุมภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศกึษาสถานศึกษาและสนองตอบความตองการผูรับบริการ 

9. ออกแบบวิธีการนําเสนอ รูปแบบเอกสาร และระบบอิเล็กทรอนิกส 

10. ใหบริการขอมูลสารสนเทศตามระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหารที่เก่ียวของ 

11. ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงานในรอบปเพื่อนําไปใชในการปรับปรุงพัฒนาระบบ

ฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร 

12. ดําเนินการปรับปรุงขอมูลการดําเนินงาน ระบบทางเว็บไซตของกลุมนโยบายและแผน 

13. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

  



กระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

  ศึกษา กฎหมาย ระเบียบ นโยบาย 

ศึกษา วเิคราะห วิจัย ขอมูลสารสนเทศ / 

สภาพความจําเปนและปญหา 

กําหนด วัตถุประสงค เปาหมาย 

การดําเนินงาน 

การวางแผนการดําเนินงาน 

ดําเนินงานตามแผน / โครงการ 

สงเสริม สนับสนุน ใหกลุม / สถานศึกษา 

ดําเนินงาน 

ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินและรายงานผล 

การดําเนินงาน 



กลุมงานขอมูลสารสนเทศ 

 

1. งานจัดทําขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร   

1) วัตถุประสงค 

เพ่ือใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ครอบคลุมภารกิจของสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและความตองการของผูรับบริการ 

2) ขอบเขตของงาน 

(1) การใหบริหารขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

(2) รูปแบบการนําเสนอขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ

สถานศึกษา 

3) คําจํากดัความ 

ขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร หมายถึง ขอมูลที่ไดผานกระบวนการประมวลผลแลวถูกนําไปใช

ประกอบการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ ชวยใหผูบริหารสามารถเรียกคนขอมูลไดรวดเร็ว โดยมีรูปแบบและ

ชองทางที่สะดวกตอการเขาถึงของผูรับบริการ 

4) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

(1) ศึกษา วิเคราะห วิจัย ระบบขอมูลพ้ืนฐานของสวนกลางและวางแผนการจัดเก็บขอมูลใหเปนตาม

เวลาและเงื่อนไข 

(2) จัดทําและรวบรวมขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารใหครอบคลุมภารกิจของสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศกึษา สถานศึกษาและสนองตอบความตองการของผูรับบริการ 

(3) ออกแบบวิธีการนําเสนอ ในรูปแบบเอกสาร และระบบอิเล็กทรอนิคส 

(4) ใหบริการขอมูลสารสนเทศตามระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหารที่เก่ียวของ 

(5) ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงานในรอบปเพ่ือนําไปใชในการปรับปรุงพัฒนา 

ระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5) Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

- โปรแกรมฐานขอมูลกลาง 

ศึกษา วิเคราะห วิจัย 

ระบบขอมูล 

ติดตาม 

ประเมินผลและรายงาน 

จัดทําขอมูลสารสนเทศ 

ออกแบบวิธีการ
นําเสนอ 

ใหบริการขอมูลสารสนเทศ 



ลําดับ

ที ่
ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ 

1  ศึกษา วิเคราะห วิจัย ระบบขอมูลพื้นฐานของสวนกลางและ

วางแผนการจัดเก็บขอมูลใหเปนตามเวลาและเงื่อนไข 

 

10 วัน 

2 จัดทําและรวบรวมขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารให

ครอบคลุมภารกิจของสํ านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษา 

สถานศึกษาและสนองตอบความตองการของผูรับบริการ 

 

1 เดือน 

3 ออกแบบวิธีการนําเสนอ ในรูปแบบเอกสาร และระบบ

อิเล็กทรอนิคส 

 

1 เดือน 

4 ใ ห บ ริ ก า ร ข อ มู ล ส า ร ส น เทศตาม ร ะบบฐ า นข อ มู ล 

เพ่ือการบริหารที่เก่ียวของ 

 

ตลอด 

ปงบประมาณ 

5 ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 

เ พ่ือนํา ไปใช ในการปรับปรุ งพัฒนาระบบฐานขอ มูล 

เพ่ือการบริหาร 

 

ตลอด 

ปงบประมาณ 

 

ศึกษา วิเคราะห วิจัย 

ระบบขอมูล 

ติดตาม 

ประเมินผลและรายงาน 

จัดทําขอมูลสารสนเทศ 

ออกแบบวิธีการนาํเสนอ 

ใหบริการขอมูลสารสนเทศ 



2. งานระบบจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC) 

1) ภารกิจ/ขอบเขตของงาน 

(1) ศึกษาและวิเคราะหเงื่อนไขวิธีการข้ันตอนและระยะเวลาการจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล ในรอบ

การจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล ทั้ง 3 รอบ 

- รอบภาคเรียนที่ 1 (ขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน) 

- รอบภาคเรียนที่ 2 (ขอมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน) 

- รอบภาคสิ้นปการศึกษา (ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม) 

(2) ดูแลใหคําแนะนําโรงเรียนในการดําเนินการบันทึกขอมูลผานระบบเว็บไซต 

(3) ดําเนินการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลนักเรียนรายบุคคล 

(4) ออกแบบวิธีการนําเสนอในรูปแบบเอกสารและระบบอิเล็กทรอนิกส 

(5) ใหบริการขอมูลสารสนเทศตามระบบฐานขอมูลนักเรียนรายบุคคล 

(6) ติดตามประเมินและรายงานผลการดําเนินงานในรอบปเพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาระบบขอมูล

นักเรียนรายบุคคล 

2) ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

  การจัดเก็บขอมูลสําเร็จทันตามกําหนดเวลา 

(1) รอบภาคเรียนที่ 1 จัดเก็บระหวางวันที่ 16 พฤษภาคม ถึง วันที่ 10 มิถุนายน 

(2) รอบภาคเรียนที่ 2 จัดเก็บระหวางวันที่ 15 กรกฎาคม ถึง วันที่ 10 พฤศจิกายน 

(3) รอบภาคสิ้นปการศึกษา จัดเก็บระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ ถึง วันที่ 31 มีนาคม 

3) เอกสารอางองิการปฏิบัติงาน 

(1) พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

(2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารขอมูลสารสนเทศดานการศกึษา พ.ศ. 2554 

(3) โปรแกรมระบบฐานขอมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center : DMC)  

  



3. งานระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Education Management Information System : EMIS) 

1) ภารกิจ 

(1) ศึกษาเอกสารที่เก่ียวของ 

(2) วางแผนและเตรียมการดําเนินการจัดเก็บขอมูล 

(3) จัดเก็บขอมูล 

(4) ตรวจสอบขอมูล 

(5) แกไขขอมูลใหถูกตอง 

(6) สรุปผลและรายงาน และเผยแพรประชาสัมพันธ 

2) ตัวชี้วัด 

- การจัดเก็บขอมูลสําเร็จทันตามกําหนดเวลา 

3) เอกสารอางองิการปฏิบัติงาน 

(1) พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

(2) ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารขอมูลสารสนเทศดานการศกึษา พ.ศ. 2554 

(3) โปรแกรมระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร (Education Management Information 

System : EMIS)  

 

4. งานระบบจัดเก็บขอมูลสิ่งกอสราง (B-Obec) 

1) ภารกิจ 

(1) ศึกษา วิเคราะห 

(2) วางแผนการจัดเก็บขอมูล 

(3) จัดเก็บขอมูลสิ่งกอสรางทุกประเภท 

(4) ตรวจสอบความถูกตอง และเปนปจจุบันของขอมูล 

(5) เผยแพร เพ่ือใหสามารถนําไปใชไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 

2) ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(1) ความถูกตอง ครบถวน 

(2) ความรวดเร็วทันกําหนดเวลา 

(3) การนํามาใชไดอยางประสิทธิภาพ 

3) เอกสารอางองิการปฏิบัติงาน 

(1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติมฯ 

(2) พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

(3) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 



5. งานระบบกําหนดรหัสประจําตวัผูเรียนเพื่อเขารับบริการการศึกษาสําหรับผูไมมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร (G-Code) 

1) ภารกิจ 

(1) ขอมูลผูเรียน 

- ตรวจสอบ/บันทึกขอมูล 

- คนหาขอมูลผูเรียน 

- ตรวจสอบและรับรอง 

(2) ขอมูลผูใช 

- ตรวจสอบและรับรองผูลงทะเบียน 

(3) รายงาน 

- รายงานสถิติการออกรหัสผูเรียน จําแนกตามสถานศึกษา 

- รายงานสถิติการออกรหัสผูเรียน จําแนกตามสัญชาติ 

2) ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

(1) ความถูกตอง ครบถวน 

(2) ความรวดเร็วทันกําหนดเวลา 

(3) การนํามาใชไดอยางประสิทธิภาพ 

3) เอกสารอางอิงการปฏิบัติงาน 

(1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติมฯ 

(2) พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

(3) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 

  



Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วางแผนการดําเนินการ 

ใหเปนตามปฏิทิน สพฐ.กาํหนด 

สรุปและรายงาน 

ผลการดําเนินการ 

เสนอผูบังคับบญัชาเพื่อทราบและพิจารณาส่ังการ 

แจงโรงเรียนในสังกัด 
ใหดําเนินการ 

ติดตาม/ตรวจสอบการดาํเนนิการของ รร. 



ลําดับ

ที ่
ผังข้ันตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาดําเนินการ 

1  วางแผนการดําเนินการ เพ่ือใหโรงเรียนในสังกัดรายงาน

ขอมูลตามโปรแกรมระบบขอมูลพ้ืนฐานของสวนกลาง 

เพ่ือใหเปนตามเวลาและเงื่อนไข 

 

10 วัน 

ชวงของการ 

เปดเทอมแรก 

ของปการศึกษา 

2 บันทึกเสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือทราบและพิจารณาสั่งการ 

ใหโรงเรียนในสังกัดดําเนินการตามแผนงานที่กําหนด 

 

1 วัน 

3 แจงโรงเรียนในสังกัด ในชองทางการสื่อสารตางๆ ไดแก 

ระบบ AMSS++ และทางไลนกลุมผูบริหาร กลุมธุรการ 

 

1 วัน 

4 
ติดตาม ใหความชวยเหลือการดําเนินการรายงานขอมูลของ

โรงเรียนในสังกัด  และตรวจสอบขอมูล 
ตามปฏิทิน 

5 

สรุปและรายงานผลการดําเนินงาน ตามปฏิทิน 

วางแผนการดําเนินการ 

ใหเปนตามปฏิทิน สพฐ.กําหนด 

สรุปและรายงาน 

ผลการดําเนินการ 

เสนอผูบังคับบญัชาเพื่อทราบและพิจารณาส่ังการ 

แจงโรงเรียนในสังกัด 
ใหดําเนินการ 

ติดตาม/ตรวจสอบการดาํเนนิการของ รร. 



 



 



 


