
แนวทางการด าเนินการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็ก  
ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น  

(Local Education Center information system : LEC) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

(แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว 1301 ลงวันที ่29 เมษายน ๒๕๖๓ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดท าระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
บันทึกข้อมูลนักเรียนและข้อมูลเด็กเล็กของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งข้อมูล      
ตามฐานข้อมูลอ่ืนๆ รวมทั้งข้อมูลจ านวนนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดอ่ืนๆ เพ่ือกรมส่งเสริมการปครองท้องถิ่น
จะใช้เป็นฐานข้อมูลจ านวนนักเรียนและเด็กเล็กและจัดส่งข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
น าไปประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป         

๑. ชื่ อระบบ 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 
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดที่ได้รับแต่งตั้ง ท าหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบและให้ค าปรึกษา 

แนะน าแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด เกี่ยวกับการบันทึก
ข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็ก และการยืนยันข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น 
(LEC)  

/๓.๓ ระดับองค์กร ... 
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๓.๓ ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้ง ท าหน้าที่ติดตาม 

ตรวจสอบและให้ค าปรึกษา แนะน าแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็ก และการยืนยันข้อมูลนักเรียนในระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษาทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC)  

๓.๔ ระดับสถานศึกษา  
(๑) โรงเรียน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นของโรงเรียน       

ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับแต่งตั้ง ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลของนักเรียน ว่ามีความถูกต้อง 
ครบถ้วน ตรวจสอบการไม่มีตัวตนของนักเรียน หากตรวจพบให้น าข้อมูลนักเรียนดังกล่าวออกจากระบบ     
พร้อมทั้งปรับปรุง แก้ไขข้อมูลนักเรียนและข้อมูลอ่ืนๆ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  

(๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับแต่งตั้ง ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลของเด็กเล็ก 
ว่ามีความถูกต้อง ครบถ้วน ตรวจสอบการไม่มีตัวตนของเด็กเล็ก หากตรวจพบไม่ต้องบันทึกข้อมูลเด็กเล็ก   
ดังกล่าว พร้อมทั้งปรับปรุง แก้ไขข้อมูลเด็กเล็กและข้อมูลอื่นๆ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

๔. ก าหนดเวลาการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็ก ในระบบสารสนเทศทางการศึกษา
ท้องถิ่น ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

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

๔.๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา ยืนยันข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กในระดับ
สถานศึกษาและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓  

๔.๒  ให้จังหวัด ยืนยันข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กในระดับจังหวัด ภายในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

หมายเหตุ : กรณีท่ีมีการยืนยันข้อมูลแล้ว หากมีการแก้ไขจะต้องด าเนินการยืนยันการบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือ
เด็กเล็กใหม่อีกครั้งหนึ่ง  

๕. การใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะเปิดระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นให้องค์กรปกครอง     

ส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บันทึกข้อมูลและแก้ไขข้อมูลได้ตลอดเวลา        
หากมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็ก  

๕.๑ การเข้าใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC)  
      (๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งชื่อผู้ใช้งาน (User) และรหัสผู้ใช้งาน (Password) 

ส าหรับเข้าใช้งานครั้งแรกเป็น password ส าหรับจังหวัด องค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด 
(โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)  

(หมายเหตุ : ชื่อผู้ใช้งาน (User) ของสถานศึกษา จะใช้เป็นรหัสสถานศึกษาของสถานศึกษานั้นๆ ด้วย) 
/(๒) ให้ผู้ที่ได้รับ ...  



 
 

- ๓ - 

(๒) ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นของ จังหวัด 
องค์กรปกรองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) มอบเข้าระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษาท้องถิ่นผ่านทางเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมนู “ระบบสารสนเทศ              
ทางการศึกษาท้องถิ่น” หรือทาง https://lec.dla.go.th โดยใช้ผู้ใช้งานและรหัสผู้ใช้งาน ตามที่ สถ. แจ้ง 

(๓) เมื่อเข้าระบบแล้ว ให้ผู้ใช้งานจะต้องสร้างข้อมูลส่วนตัว (Profile) เพ่ือระบุตัวของผู้ใช้งาน   
โดยจะต้องกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ ชื่อสกุล ต าแหน่งและหมายเลขโทรศัพท์ และก าหนดรหัส
ผู้ใช้งานใหม่ ส าหรับการเข้าใช้งานครั้งต่อไป  
หมายเหตุ : การสร้างข้อมูลส่วนตัว (Profile) จะสร้างเมื่อเข้าใช้งานครั้งแรกเท่านั้น และหากมีค าสั่ง
เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ ผู้ได้รับแต่งตั้งจะต้องสร้างข้อมูลส่วนตัวใหม่ 

๕.๒ ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๑) แจ้งสถานศึกษาสังกัดอ่ืนจัดส่งข้อมูลนักเรียนในสังกัด ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตั้งแต่

ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พร้อมบัญชีรายชื่อนักเรียน  
(๒) หากมีสถานศึกษาสังกัดอ่ืน ได้มีการประกาศเลิกสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้ว ให้กรอกจ านวน

นักเรียนเป็นเลขศูนย์ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูล 
(๓) บันทึกข้อมูลจ านวนนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดอ่ืน และยืนยันความถูกต้อง ครบถ้วนของ

ข้อมูลจ านวนนักเรียน 
(๔) หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความประสงค์จะแก้ไขข้อมูล ภายหลังจากด าเนินการแก้ไข

ข้อมูล ให้แจ้งจังหวัดเพื่อยืนยันข้อมูลใหม่อีกครั้ง  
๕.๓ ระดับสถานศึกษา  

๕.๓.๑  โรงเรียน  
(๑) ให้ครูประจ าชั้นรับสมัครนักเรียนที่มีอายุครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

พร้อมจัดท าและปิดประกาศรายช่ือนักเรียน เพ่ือตรวจสอบนักเรียนว่ามีตัวตนอยู่จริง  
(๒) ให้ผู้รับผิดชอบน าข้อมูลนักเรียนที่ตรวจสอบแล้วว่ามีตัวตน บันทึกและปรับปรุง

ข้อมูลนักเรียนในระบบ  
(๓) ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด ว่ามีตัวตนหรือไม่ หากไม่พบ

ตัวตนให้น าข้อมูลนักเรียนดังกล่าวออกจากระบบ 
(๔) ยืนยันความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลนักเรียน   

๕.๓.๒  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
(๑) ให้ครูประจ าชั้นรับสมัครเด็กเล็กที่มีอายุครบตามเกณฑ์ที่ก าหนด ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

พร้อมจัดท าและปิดประกาศรายช่ือเด็กเล็ก เพ่ือตรวจสอบเด็กเล็กว่ามีตัวตนอยู่จริง  
(๒) ให้ผู้รับผิดชอบน าข้อมูลเด็กเล็กที่ตรวจสอบแล้วว่ามีตัวตน บันทึกและปรับปรุงข้อมูล

เด็กเล็กในระบบ  
(๓) บันทึกข้อมูลพื้นฐานอ่ืนๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
(๔) ยืนยันความถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูลเด็กเล็ก และข้อมูลพื้นฐานอื่นๆ  

 
/๕.๓.๓ การบันทึก ... 
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๕.๓.๓ การบันทึกข้อมูลของนักเรียนหรือเด็กเล็กที่ยังไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร หรือ   
ไม่มีสัญชาติไทย 

(๑) ให้ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลของสถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
ส ารวจและจัดท าบัญชีของนักเรียนหรือเด็กเล็กในสถานศึกษา ที่ยังไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร หรือไม่มี
สัญชาติไทย       

(๒) ให้ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็ก ด าเนินการตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการรับนักเรียน นักศึกษา ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย        
ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยเข้าใช้งานทาง http://www.gcode.moe.go.th เพ่ือลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งาน 
โดยศึกษาวิธีการใช้งานจากคู่มือการใช้งานระบบก าหนดรหัสประจ าตัวผู้เรียนเพ่ือเข้ารับบริการการศึกษาส าหรับ 
ผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร  

(๓) กรอกข้อมูลของนักเรียนหรือเด็กเล็กในสถานศึกษา ที่ยังไม่มีหลักฐานทางทะเบียน
ราษฎร หรือไม่มีสัญชาติไทย ในระบบก าหนดรหัสประจ าตัวผู้เรียนเพ่ือเข้ารับบริการการศึกษา ส าหรับผู้ไม่มี
หลักฐานทางทะเบียนราษฎร หรือไม่มีสัญชาติไทย ระบบจะท าการออกรหัสประจ าตัวผู้เรียน เป็นรหัส G-Code  

(๔) น ารหัส G-Code มากรอกในช่องเลขบัตรประจ าตัวประชาชนในระบบสารสนเทศ
ทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) 

๕.๓.๔ การด าเนินการตรวจสอบตัวตนของข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็ก ให้องค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่นก าชับให้ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ตรวจสอบนักเรียนและเด็กเล็กว่ามีตัวตนอยู่จริงหรือไม่       
หากตรวจนักเรียนและเด็กเล็กที่ไม่มีตัวตนในสถานศึกษาและยังมีข้อมูลของนักเรียนและเด็กเล็กอยู่ในระบบ
สารสนเทศ ให้น าข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กดังกล่าวออกจากระบบ ทั้งนี้ หากมีการตรวจพบภายหลังว่ามีการ
บันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กที่ไม่มีตัวตนอยู่จริง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาด าเนินการ          
แก่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบันทึกข้อมูลดังกล่าว  

หมายเหตุ  เนื่องจากระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) เป็นการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน
และเด็กเล็ก เพ่ือใช้ส าหรับการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา ตามข้อมูลของนักเรียนและเด็กเล็ก ที่มี
ตัวตนอยู่จริง ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)           
หากสถานศึกษามีนักเรียนหรือเด็กเล็กที่ไม่มีตัวตนอยู่ในระบบ เนื่องจากกรณีดังต่อไปนี้ 

๑) นักเรียนหรือเด็กเล็ก มาสมัครแล้วไม่มาเรียนหรือสมัครแล้วไปเรียนที่อ่ืนและไม่ได้แจ้งให้
สถานศึกษาทราบ  

๒) นักเรียนหรือเด็กเล็ก ออกระหว่างภาคเรียนโดยไม่ได้ลาออกหรือแจ้งให้สถานศึกษาทราบ 
๓) นักเรียนขาดเรียน ไม่มาเรียนและไม่สามารถติดต่อได้ 

ตามกรณีดังกล่าวข้างต้น ให้สถานศึกษาที่มีข้อมูลดังกล่าว น าข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กดังกล่าวออกจาก
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) และให้จัดท าทะเบียนของนักเรียนหรือเด็กเล็กที่ไม่มี
ตัวตนดังกล่าวไว้ที่สถานศึกษา 

/๖. การตรวจสอบ ... 

 



 
 

- ๕ - 

๖. การตรวจสอบความถูกต้องและการยืนยันข้อมูลในระดับสถานศึกษา 
ให้ผู้รับผิดชอบของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

โดยด าเนินการดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กของสถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด ว่ามีตัวตนหรือไม่ หากไม่พบ

ตัวตนให้น าข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กดังกล่าวออกจากระบบ 
(๒) ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลจ านวนนักเรียนหรือเด็กเล็ก และฐานข้อมูลอื่นๆ 
(๓) ให้ผู้รับผิดชอบของสถานศึกษาด าเนินการยืนยันข้อมูลของนักเรียนหรือเด็กเล็ก 

๗. การตรวจสอบความถูกต้องและการยืนยันข้อมูลในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๗.๑ เมื่อผู้รับผิดชอบของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยืนยันข้อมูลนักเรียนหรือ   

เด็กเล็กแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลนักเรียนหรือ    
เด็กเล็ก และข้อมูลตามฐานข้อมูลอ่ืนๆ ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น เมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่า
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ยืนยันภาพรวมของข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็ก   
หมายเหตุ : การยืนยันข้อมูลภาพรวมของข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็ก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการ
ยืนยันข้อมูลทีละฐานข้อมูล 

๗.๒ การยืนยันข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็ก หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสถานศึกษาหลายแห่ง 
สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องยืนยันให้ครบถ้วนทุกแห่งก่อน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจะสามารถยืนยันข้อมูล
ของนักเรียนและเด็กเล็กได้  

๗.๓ ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจ านวนนักเรียน      
ของโรงเรียนสังกัดอ่ืน หากถูกต้องแล้วจึงยืนยันข้อมูล  

๘. การตรวจสอบความถูกต้องและการยืนยันข้อมูลในระดับจังหวัด 
เมื่อผู้รับผิดชอบของจังหวัด ตรวจสอบการยืนยันข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กของสถานศึกษาในสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และยืนยันภาพรวมของข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภายในจังหวัดให้ครบถ้วนทุกแห่ง หากตรวจสอบแล้วเห็นว่าครบถ้วนทุกแห่งแล้ว ให้ยืนยันภาพรวมของข้อมูล
นักเรียนหรือเด็กเล็กในระดบัจังหวัด 

๙. การแก้ไขข้อมูลภายหลังการยืนยันข้อมูล 
๙.๑ หากผู้รับผิดชอบในระดับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (โรงเรียนและ          

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) จะแก้ไขข้อมูลของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายหลังการยืนยัน
ความถูกต้องของข้อมูลแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบของสถานศึกษาด าเนินการแก้ไขข้อมูลและยืนยันข้อมูลใหม่อีกครั้ง 
โดยแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทราบและเพ่ือยืนยันข้อมูลในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกครั้ง 

๙.๒ กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ยืนยันภาพรวมของข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กในระดับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบของสถานศึกษาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินการ
แก้ไขข้อมูลและยืนยันข้อมูลใหม่อีกครั้ง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา จะต้องยืนยันข้อมูล
ใหม่อีกครั้ง ทั้งในระดับสถานศึกษา และระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแจ้งจังหวัด ทราบและยืนยัน
ข้อมูลในระดับจังหวัดอีกครั้ง     

/๑๐. การตรวจสอบ... 
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๑๐. การตรวจสอบความถูกต้องและการรายงานข้อมูล ในระดับจังหวัด 
๑๐.๑ ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดติดตามและตรวจสอบการบันทึกข้อมูลและการยืนยันข้อมูลจ านวน

นักเรียนหรือเด็กเล็กของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการบันทึกและยืนยันข้อมูล
จ านวนนักเรียนของโรงเรียนสังกัดอ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ในระบบข้อมูลสารสนเทศ       
ทางการศึกษาท้องถิ่น (LEC) ภายในจังหวัดให้ครบถ้วน โดยจะต้องแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการยืนยันข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ท้องถิ่นให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และขอให้จังหวัดยืนยันข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็ก   
ในระดับจังหวัด ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะถือ
ว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา
ต่อไป หากภายหลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา โดยเฉพาะ       
เงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน ให้พิจารณาด าเนินการแก่ผู้รับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ได้บันทึกข้อมูลซึ่งถือเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ 

๑๐.๒ ให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าชับให้ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ตรวจสอบนักเรียนและ     
เด็กเล็กว่ามีตัวตนอยู่จริงหรือไม่ หากตรวจนักเรียนและเด็กเล็กที่ไม่มีตัวตนในสถานศึกษาและยังมีข้อมูล         
ของนักเรียนและเด็กเล็กอยู่ในระบบสารสนเทศ ให้น าข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กดังกล่าวออกจากระบบ 
ทั้งนี้ หากมีการตรวจพบภายหลังว่ามีการบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กที่ไม่มีตัวตนอยู่จริง ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาด าเนินการแก่ผู้รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การบันทึกข้อมูลดังกล่าว 

๑๐.๓ ให้จังหวัด สุ่มตรวจสอบการบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กในสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นระยะ ในช่วงเวลาการเปิดระบบเพื่อบันทึกข้อมูล 

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

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
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