
“รวมพลังครู สู่เดก็กาญจน ์2”
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา



การส ามะโนข้อมูลประชากรวัยเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ

ออกส ามะโนข้อมูลประชากรวัยเรียน ช่วงอายุ 3-6 ปี 01
- พบตัวเด็ก ให้ระบุว่า เด็กก าลังศึกษาอยู่ชั้นใด สถานศึกษาใด 

ออกส ามะโนข้อมูลประชากรวัยเรียน อายุ 7 ปี (อายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ)02
- กรณีพบตัวเด็ก และเด็กก าลังศึกษาอยู่ ให้ระบุว่า เด็กก าลังศึกษาอยู่ชั้นใด สถานศึกษาใด
- กรณีพบตัวเด็ก แต่เด็กไม่ได้รับการศึกษา ให้ระบุสาเหตุ เช่น หากเด็กพิการ ให้ระบุประเภทความพิการ และ
ด าเนินการส่งต่อให้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าอ าเภอด าเนินการ
- กรณีไม่พบตัวเด็ก (ไม่มีตัวตนในเขตพื้นที่บริการ) ด าเนินการให้ก านันออกหนังสือรับรองการไม่มีตัวตน  (แบบพฐ.23)

สถานศึกษา ด าเนินการช่วงเดือน มิถุนายน 2565



ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบยีนราษฎร เปิดกว้างในทุกคนทีอ่าศัยอยู่ในประเทศไทย
สามารถเข้าเรียนได้โดยไม่จ ากัด ระดับ ประเภท หรือพ้ืนที่การศึกษา01

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2548 

จัดสรรงบประมาณอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวให้แก่สถานศึกษา ตั้งแต่ระดับก่อนประถม -มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ในอัตราเดียวกันกับจัดสรรให้แก่เด็กไทย02

ให้กระทรวงมหาดไทยท าฐานข้อมูล (เลขประจ าตัว 13 หลัก) เพื่อประโยชน์ต่อการจ าแนกสถานะ03
ให้กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมแก่เด็กที่หนีภัยจากการสู้รบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต      
และการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์04

กระทรวงศึกษาธิการได้พัฒนา ระบบก าหนดรหัสประจ าตัวผู้เรียน ส าหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ (ระบบ G code) 
เพื่อใช้ในการออกรหัสประจ าตัวนักเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาความซ้ าซ้อนของนักเรียน  โดยให้สถานศึกษาประสานกับผู้ปกครอง
ของเด็ก เพื่อรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งส านักทะเบียน เพื่อขอจัดท าเอกสารทะเบียนราษฎร และบัตรประจ าตัว และน าเลข
ประจ าตัว 13 หลัก มาใช้เป็นฐานข้อมูลผู้เรียน หากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่สามารถท าได้ (เช่นมีภูมิล าเนาอยู่ต่างประเทศ) 
ให้สถานศึกษาก าหนดรหัสประจ าตัวผู้เรียน โดยใช้รหัสตัว G



สถานศึกษา
- รับนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร์
- ออกรหัส G ให้แก่นักเรียน ในระบบ G code

กลุ่มส่งเสริมทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการสื่อสาร (สพป.)
ประมวลผลข้อมูลเด็กนักเรียน และจัดส่งข้อมูลให้กับส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

ส านักทะเบียนอ าเภอ
ส่งบัญชีรายชื่อเด็ก ตามแบบท าร้อง ท.ร. 31 ให้สถานศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมมือกับ กรมการปกครอง กระทรวงมหาไทย ด าเนินการแก้ไขสถานะบุคคลของนักเรียน 
ที่มีเลขประจ าตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร G ให้ได้รับเลข 13 หลัก เพื่อให้นักเรียนได้เข้าสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข 
โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ



ส านักทะเบียนอ าเภอ
- รับค าร้องให้บันทึกข้อมูล จัดท าทะเบียนประวัติ  ตามค าร้อง ท.ร.31
- แจ้งสถานศึกษารับทราบ เพื่อจ าหน่ายเลขประจ าตัวที่ขึ้นต้นด้วย G และใช้เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก แทน

สถานศึกษา
- แจ้งนักเรียน ที่ได้รับการท าเลขประจ าตัว 13 หลักและให้จัดท าประวัติบุคคล (แบบ 89)
- ใหน้ักเรียนไปท าบัตรประจ าตัวที่ส านักทะเบียนอ าเภอ

สถานศึกษา
- ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนให้ตรงกับข้อมูลของโรงเรียน ว่ายังมีตัวตนและเรียนอยู่

/ พบนักเรียนมีเลข 13 หลักแล้ว ให้น าข้อมูลไปใช้แทนเลขประจ าตัวที่ขึน้ตน้ดว้ย G
/ ตรวจสอบแล้วไม่พบข้อมูล ให้ท าค าร้องตามแบบ ท.ร.31 และแบบรายงาน
/ กรณีเด็กไม่มีตัวตนในสถานศึกษาให้รายงานตามแบบที่ก าหนด

- โรงเรียนรวบรวมแบบค าร้อง ท.ร.31 และส าเนาทะเบียนนักเรียน ส่งส านักทะเบียนอ าเภอ



ปพ.1/ปพ.2/ปพ.3

จัดท าหนังสือขออนุญาตจากโรงเรียน/ส่ง สพป. กจ.201
- แนบส าเนาบัตรประชาชน/บัตรประจ าตัวข้าราชการ จ านวน 2 ชุด
- แนบตัวอย่างลายมือชื่อ เซ็นต์ 3 คร้ัง จ านวน 2 ฉบับ
- ระบุแบบพิมพ์ท่ีต้องการ ปพ.1 /ปพ.2 /ปพ.3 .......

สพป.กาญจนบุรี เขต 2 โดยกลุ่มส่งเสริมฯ02
- รับหนังสือ ตรวจสอบเอกสาร หากเอกสารครบถ้วนถูกต้อง ด าเนินการต่อไป หากไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนแจ้งโรงเรียน
เจ้าของเร่ืองด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการเสนอหนังสือเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชา พิจารณาและให้ความเห็น
- ผู้บังคับบัญชา เห็นชอบ อนุญาต ด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งโรงเรียนรับหนังสือเพื่อด าเนินการจัดซื้อต่อไป

หากเป็นการจัดซื้อ ปพ.1 เมื่อสถานศึกษาจัดซื้อแล้วน ามาลงทะเบียนควบคุมเพื่อในราชการต่อไป03
หากเป็น ปพ.๒, ปพ.๓ สถานศึกษาสามารถใช้ได้เลย ไม่ต้องลงทะเบียนควบคุม 04

*เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นายศุภภัทร์  สาดา นักวิชาการศึกษาช านาญการ



การขอแต่งตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ01
- โรงเรียนท าหนังสือขออนุมัติตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ
- แนบค าร้อง ลส.1 จ านวน 1 ชุด
- แนบลส.13 /ส าเนาวู้ดแบดจ์/ส าเนาวุฒิบัตร ของผู้ก ากับลูกเสือให้ตรงกับประเภทท่ีจะแต่งตั้ง

เจ้าหน้าที่รับเร่ือง ตรวจสอบหลักฐาน02
- เอกสารครบถ้วนถูกต้อง เป็นไปตาม ข้อบังคับส านักงานลูกเสือแห่งชาติด าเนินการเสนอแต่งตั้ง
- เอกสารไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง แจ้งสถานศึกษาเจ้าของเร่ืองด าเนินการไข เพ่ือเสนอต่อไป

ผู้บังคับบัญชาอนุมัติแต่งตั้ง03
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งสถานศึกษารับ ลส.11/ ลส.12 
- สถานศึกษารับหนังสือการแต่งตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ
สิ้นสุดกระบวนการขอตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ

*เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นายศุภภัทร์  สาดา นักวิชาการศึกษาช านาญการ



การขอแต่งตั้งผู้ก ากับลูกเสือ01
- โรงเรียนท าหนังสือขออนุมัติแต่งตั้งผู้ก ากับลูกเสือ
- แนบค าร้อง ลส.2 จ านวน 1 ชุด
- แนบลส.13 /ส าเนาวู้ดแบดจ์/ส าเนาวุฒิบัตร ของผู้ก ากับลูกเสือให้ตรงกับประเภทท่ีจะแต่งตั้ง

เจ้าหน้าที่รับเร่ือง ตรวจสอบหลักฐาน02
- เอกสารครบถ้วนถูกต้อง เป็นไปตาม ข้อบังคับส านักงานลูกเสือแห่งชาติด าเนินการเสนอแต่งตั้ง
- เอกสารไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง แจ้งสถานศึกษาเจ้าของเร่ืองด าเนินการไข เพ่ือเสนอต่อไป

ผู้บังคับบัญชาอนุมัติแต่งตั้ง03
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งสถานศึกษารับ ลส.13 
- สถานศึกษารับหนังสือการแต่งตั้งผู้ก ากับลูกเสือ
สิ้นสุดกระบวนการขอตั้งกลุ่มลูกเสือหรือกองลูกเสือ

*เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นายศุภภัทร์  สาดา นักวิชาการศึกษาช านาญการ



ภาคเรียนละ 1 คร้ัง
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ปกครอง กับครูและโรงเรียน
รวมถึงทราบความเป็นอยู่พฤติกรรมและปัญหาของผู้เรียน

คร้ังที่ 1 เดือน มิถุนายน – สิงหาคม
คร้ังที่ 2 เดือน ธันวาคม - มกราคม





รับนักเรียนต่อจากครูที่ปรึกษา

ให้การปรึกษา/ช่วยเหลือ
ส่งกลับครูท่ีปรึกษาให้ดูแล

ช่วยเหลือต่อไป

ประชุมปรึกษารายกรณี
(Case conference)

ส่งต่อผู้เชี่ยวชาญภายนอก

พฤติกรรมของนักเรียนดีขึ้นหรือไม่

พฤติกรรมของนักเรียนดีขึ้นหรือไม่

ดีขึ้น

ดีขึ้น

ดีขึ้น

ไม่ดีขึ้น/ยากต่อการช่วยเหลือ



ขั้นตอนการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
กรณีปัญหาเร่งด่วน

ผู้บริหาร/ครู รับแจ้งเร่ืองจาก สถานศึกษา/พื้นที่

แจ้งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพื้นที่การศึกษา

แจ้งสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพื้นที่การศึกษา 
ติดตามการดูแลช่วยเหลือร่วมกับสหวิชาชีพ

จัดท าจัดเก็บข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
สรุปผลการท างานและรายงาน
ไปยังสพท.และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ให้ค าแนะน า
ผู้บริหาร/ครู เบื้องต้น

แจ้ง ฉก.ชน.
สพท. และ สพฐ.

กรณี
พ้ืนท่ีห่างไกล








