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กพร. กำหนดให้ โรงเรี ยนดำเนินงำน 8 กระบวนงำน แต่ละกระบวนงำน กพร.สร้ ำงแบบคูม่ ือกำรปฏิบตั ิให้ แล้ ว
กำรดำเนินงำน มี 2 ส่วน คือ ผู้จดั ทำและผู้อนุมตั ิ โดยใช้ user เดียวกัน
1 User เข้ ำระบบครัง้ ละหลำยคนได้ แต่ ห้ามเข้ ากระบวนงานเดียวกันพร้ อมกัน
ในกำรเข้ ำระบบ ใช้ Google chrome เท่ำนัน้ / ถ้ ำเข้ ำระบบแล้ ว พบคำว่ำ “ไม่อนุญำตให้ เข้ ำใช้ งำนในระบบ”
เกิดจำกกำรเข้ ำพร้ อมกันหลำยๆ คน ให้ ปิด Google chrome แล้ วเปิ ดใหม่
- หลังจำกดำเนินกำรแล้ ว ตรวจสอบอีกครัง้ ว่ำดำเนินกำรในระบบถูกต้ องครบถ้ วนทุกกระบวนงำน
หรื อไม่ โรงเรี ยนเป็ นผู้ตรวจสอบเองเท่ำนัน้ สพป.ไม่ทรำบรหัสผ่ำน ไม่สำมำรถตรวจสอบให้ ได้
- หำกลืมรหัสผ่ำนโรงเรี ยน ติดต่อโดยตรงที่สำนักงำน กพร. 59/1 ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ
10300 โทร. 02 356 9999 โทรสำร 02 281 7882 สำยด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th

แจ้ งผู้บริหารโรงเรี ยน ให้ ครู ผ้ ูรับผิดชอบ ดาเนินการดังนี ้
** จัดทารู ปเล่ มคู่มือประชาชน
- เก็บคูม่ ือไว้ ที่โรงเรี ยน 1 เล่ม พร้ อมปิ ดประกำศ ให้ ประชำชนรับทรำบ
- ส่ง สพป. 1 เล่ม
** ไฟล์ กระบวนงาน
- นำไฟล์เผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงเรี ยน
- ส่งไฟล์มำให้ สพป. ที่อีเมล์ watchara.kham2516@gmail.com เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ สพป.
เป็ นไฟล์ PDF กระบวนงำนละ 1 ไฟล์ โดยใส่หมำยเลขกำกับไว้ หน้ ำชื่อไฟล์เพื่อเรี ยงลำดับแต่ละกระบวนงำน
ไฟล์ ท่ สี ่ งมา สพป.จะนาขึน้ เว็บไซต์ โดยไม่ แก้ ไขข้ อความใดๆ ในกระบวนงาน
กระบวนงานของโรงเรี ยน ตามพระราชบัญญัตกิ ารอานวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558
1. กำรรับนักเรี ยนของโรงเรี ยนในสังกัด สพฐ. โรงเรี ยน....
2. กำรขอย้ ำยเข้ ำเรี ยนของโรงเรี ยนในสังกัด สพฐ. โรงเรี ยน....
3. กำรย้ ำยออกนักเรี ยนของโรงเรี ยนในสังกัด สพฐ. โรงเรี ยน....
4. กำรขอผ่อนผันให้ เด็กเข้ ำเรี ยนก่อนหรื อหลังตำมเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ (ชันประถมศึ
้
กษำ
ปี ที่ 1) ของโรงเรี ยนในสังกัด สพฐ. โรงเรี ยน....
5. กำรขอลำออกของนักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัด สพฐ. โรงเรี ยน....
6. กำรขอเทียบโอนผลกำรเรี ยนของนักเรี ยนในโรงเรี ยนสังกัด สพฐ. โรงเรี ยน....
7. กำรขอใบแทนเอกสำรทำงกำรศึกษำของโรงเรี ยนสังกัด สพฐ. โรงเรี ยน....
8. กำรขอใช้ อำคำรสถำนที่ของโรงเรี ยนสังกัด สพฐ. โรงเรี ยน....
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เว็บไซต์ ตดิ ต่ อ
- ดำวโหลดคู่มือที่ เว็บไซต์ กพร.สพฐ. http://psdg-obec.nma6.go.th
- กรอกข้ อมูล พรบ.อำนวยควำมสะดวก ที่เว็บไซต์ กพร. http://www.opdc.go.th
ไปที่เมนู พรบ.อำนวยควำมสะดวก

เข้ าเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศการจัดทาคู่มือสาหรั บประชาชน
(บุ๊คมาร์ กเว็บไซต์ นีไ้ ว้ เพื่อความสะดวกในการเข้ าใช้ ครั ง้ ต่ อไป)

จะพบหน้ ำต่ำงเข้ ำสู่ระบบ
ใส่ชื่อ “ผู้ใช้ งำน” และ “รหัสผ่ำน”
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เมื่อเข้ าสู่หน้ าเว็บไซต์ จะพบ 3 เมนู คือ หน้ าแรก กระบวนงาน และคู่มือสาหรั บประชาชน
ถ้ ำมีข่ำวใหม่ จะแจ้ งประกำศไว้ หน้ ำแรก

กำรจัดกำร “รหัสผ่ำน” และ “ออกจำกระบบ” ที่มมุ บนด้ ำนขวำมือ
ทุกครัง้ ที่จะออกจำกโปรแกรม อย่ าลืมออกจากระบบด้ วย

เมื่อได้ รับรหัสผ่ านแล้ ว ให้ ดาเนินการเปลี่ยนรหัสผ่ านทันที
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การจัดทาคู่มือสาหรั บประชาชนในระบบสารสนเทศ
2 จุดสาคัญที่ต้องตรวจสอบ
- ชื่อหน่วยงำนที่ล๊อกอินเข้ ำระบบ (ขันตอนที
้
่ 1)
- หน่วยงำนที่รับผิดชอบ ใต้ ชื่ออ้ ำงอิง (ขันตอนที
้
่ 14)

4 จุด ที่ต้องแก้ ไขข้ อมูลในระบบ
1.
2.
3.
4.

ชื่ออ้ ำงอิงข้ อมูลประชำชน ใส่ ชื่อกระบวนงำน ชื่อโรงเรี ยน
แก้ ไขช่องทำงกำรให้ บริกำร ใส่ชื่อครูผ้ รู ับผิดชอบ ชื่อโรงเรี ยน ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์
ขันตอนและระยะเวลำ
้
แก้ ไขให้ ตรงกับควำมเป็ นจริงตำมเวลำของหน่วยงำน
ช่องทำงกำรร้ องเรี ยน
ใส่ชื่อครูผ้ รู ับผิดชอบ ชื่อโรงเรี ยน ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์
(คัดลอกมำจำกช่องทำงกำรให้ บริกำร)

1. ตรวจสอบชื่อหน่วยงำนที่ล๊อกอินเข้ ำระบบ
2. คลิกเมนู “กระบวนงำน”
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3. คัดลอกชื่อกระบวนงำนมำจำกไฟล์ค่มู ือสำหรับประชำชน
4. ใส่ชื่อกระบวนงำนในช่อง “คำค้ นหำ” ชื่อต้ องถูกต้ องทุกตัวอักษร จึงจะค้ นหาพบ
5. เปลี่ยนสถำนะ ประเภท หมวดหมู่ เป็ น “เลือกทังหมด”
้
หน่วยงำน “กระทรวงศึกษำธิกำร”
คลิก “ค้ นหำ”

4
5

5
6. ระบบจะแสดงชื่อกระบวนงำนด้ ำนล่ำง หำกไม่พบ ตรวจสอบชื่อกระบวนงำนให้ ถกู ต้ อง
แล้ วค้ นหำใหม่
7. คลิกปุ่ ม “รำยละเอียด”
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8. เลื่อนหน้ ำจอไปด้ ำนล่ำง
9. จะพบ “คู่มือกลำง” ที่ผ่ำนกำรอนุมตั ิโดยสำนักงำน กพร.แล้ ว
10. หำกไม่พบ แสดงว่ำ กพร.ยังไม่อนุมตั ิค่มู ือนัน้ กรณีพบคู่มือหลำยฉบับ ให้ เลือกคู่มือ
ฉบับที่มีปมคั
ุ่ ดลอก ที่เป็ นสัญลักษณ์สีส้ม รูปกระดำษซ้ อนกัน 2 แผ่น
11. คลิกปุ่ ม “คัดลอก” เพื่อคัดลอกคู่มือกลำงนำมำจัดทำเป็ นคู่มือของโรงเรี ยน
** ห้ ามคลิกปุ่ ม เพิ่มคู่มือสาหรั บประชาชนเด็ดขาด (ยกเว้ นจะได้ รับกำรประสำนงำนจำก
หน่วยงำนต้ นสังกัดให้ สร้ ำงคู่มือเอง)

9
11
ระบบจะถำมว่ำ คุณต้ องกำรคัดลอกคู่มือหรื อไม่ คลิก ตกลง

ถ้ ำคัดลอกสำเร็จระบบจะแจ้ งในแถบสีเขียวว่ำสำเร็ จ ถ้ ำระบบแจ้ งว่ำไม่สำเร็ จ กลับไปคัดลอกใหม่
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12. ระบบจะนำท่ำนมำสู่หน้ ำจอจัดทำข้ อมูล
13. คัดลอกชื่อกระบวนงำนด้ ำนบนมำใส่ในช่อง “ชื่ออ้ ำงอิง” แล้ วพิมพ์ชื่อโรงเรี ยนต่อท้ ำย
ชื่อกระบวนงำน
14. ตรวจสอบว่ำชื่อถูกต้ องหรื อไม่ และตรวจสอบหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ใต้ ชื่ออ้ ำงอิง

13
13
14
15

15
ไม่ ต้อง
แก้ ไข

ส่วนของ “หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข” ไม่ ต้องแก้ ไขข้ อมูลในระบบ
15. “ช่องทำงกำรให้ บริกำร” ห้ ามคลิกปุ่ ม “เพิม่ ช่องทำง” สีเขียว และ “ปรับปรุง” สีฟ้ำ
คลิก “แก้ ไข” ที่ “สถำนที่ให้ บริกำร” พิมพ์ชื่อครูผ้ รู ับผิดชอบ โรงเรี ยน ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์
“ระยะเวลำเปิ ดให้ บริกำร”
แก้ ไขให้ ตรงกับควำมเป็ นจริง
ตำมเวลำของหน่วยงำน
คลิก “บันทึก”
ชื่อหน่วยงำน ที่อยู่ ระยะเวลำ
จะมำปรำกฏในช่องสถำนที่และระยะเวลำ
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16. แก้ ไขหน่วยงำนผู้รับผิดชอบ โดยคลิกปุ่ ม “แก้ ไข”
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17. ระบบจะเปิ ดหน้ ำต่ำงให้ แก้ ไขหน่วยงำน
18. ใส่ชื่อโรงเรี ยนในช่องหน่วยงำน ตรวจสอบควำมถูกต้ อง คลิก “บันทึก”
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19. ทำกำรเพิม่ ชื่อโรงเรี ยน ในส่วนของขันตอน
้
ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ ให้ ครบทุกช่อง
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ในส่วนของรำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ ส่วนนี ้ ไม่ ต้องแก้ ไข
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เพิม่ ข้ อมูลในช่องทำงกำรร้ องเรี ยน 2 ช่อง 1) ชื่อครูผ้ รู ับผิดชอบ โรงเรี ยน ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์
2) สำนักงำนเขตพื ้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุตรดิตถ์ เขต 1 ต.ป่ ำเซ่ำ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

คลิก “แก้ ไข” ใส่ชื่อครูผ้ รู ับผิดชอบ โรงเรี ยน ที่อยู่ เสร็จแล้ ว “บันทึก”
ชื่อ ที่อยู่ จะมำปรำกฏในช่องทำงกำรร้ องเรี ยน
และ “แก้ ไข” ชื่อ ที่อยู่ สพป.

20. ดำเนินกำรตรวจสอบข้ อมูลตังแต่
้ ต้นอีกครัง้ ว่ำแก้ ไขครบถ้ วนถูกต้ องหรื อไม่
เสร็จแล้ วเลื่อนลงมำด้ ำนล่ำง คลิกปุ่ ม “บันทึกข้ อมูลคู่มือสำหรับประชำชน”

ระบบจะแจ้ งว่ำ บันทึกสำเร็จ หำกระบบแจ้ งข้ อผิดพลำด
ให้ กลับไปตรวจสอบข้ อมูล แล้ วบันทึกใหม่
21. กำรขออนุมตั ิเผยแพร่
หำกบันทึกข้ อมูลแล้ ว ตรวจสอบอีกครัง้ ว่ำข้ อมูลถูกต้ อง คลิกปุ่ ม “ขออนุมตั ิเผยแพร่ ”

ระบบจะแจ้ งว่ำ กรุณำตรวจสอบข้ อมูลของท่ำนว่ำถูกบันทึกเรี ยบร้ อยแล้ ว ก่อนกำรอนุมตั ิ
เผยแพร่ คลิก “ตกลง” ถ้ ำดำเนินกำรสำเร็จ ระบบจะแจ้ งว่ำ ส่งคำสัง่ ขออนุมตั ิเผยแพร่เรี ยบร้ อย
และสถำนะของกระบวนงำนจะปรำกฏด้ ำนล่ำง
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หลังจำกขออนุมตั ิแล้ ว หน้ ำแรกจะปรำกฏ รออนุมตั ิขนที
ั้ ่ 1

แต่ถ้ำบันทึกแล้ วออกจำกระบบ โดยที่ยงั ไม่ขออนุมตั ิเผยแพร่ เรื่ องจะมำปรำกฏที่ช่อง
อยู่ระหว่ำงกรอกข้ อมูล

ก่ อนจะดาเนินการอนุมัตคิ ่ ูมือ
ถ้ ำพบว่ำข้ อมูลที่รออนุมตั ิขนที
ั ้ ่ 1 มีข้อผิดพลำด ให้ คลิกช่อง รออนุมตั ิขนที
ั้ ่ 1
ค้ นหำเรื่ อง เมื่อพบเรื่ องแล้ ว ไปที่เครื่ องมือด้ ำนขวำมือท้ ำยชื่อเรื่ อง คลิก “รำยละเอียด”
เมื่อพบรำยละเอียดของเรื่ อง เลื่อนไปด้ ำนล่ำง คลิกปุ่ ม “ไม่อนุมตั ิ”
ใส่เหตุผล เนื่องจำกกรอกข้ อมูลไม่ครบถ้ วน
คลิก ยืนยัน สถำนะจะเปลี่ยนเป็ น หัวหน้ ำหน่วยงำนไม่อนุมตั ิ

เรื่ องจะมำอยู่ในช่อง ปฏิเสธกำรอนุมตั ิขนที
ั ้ ่ 1 หลังจำกนัน้ คลิกเข้ ำไปที่ ปฏิเสธกำรอนุมตั ิ

การแก้ ไข คัดลอกชื่อเรื่ องมำใส่ในช่อง “คำค้ นหำ” คลิก “ค้ นหำ” เมื่อพบเรื่ องแล้ ว ไปที่เครื่ องมือ
ด้ ำนขวำมือท้ ำยชื่อเรื่ อง คลิก “แก้ ไข” ดำเนินกำรแก้ ไขแล้ ว “บันทึก” และ “ขออนุมตั ิ” อีกครัง้
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หรื อหากไม่ ต้องการแก้ ไข สามารถลบคู่มือออกจากระบบเลยก็ได้ โดยคู่มือ
ที่จะลบได้ ต้ องเป็ นคู่มือที่ยงั ไม่กดปุ่ มอนุมตั ิเผยแพร่ คลิกปุ่ ม “ลบ”

พิมพ์เหตุผลในกำรลบ คือ “ไม่ใช้ งำน” แล้ วคลิก “ยืนยัน”

ขัน้ ตอนการตรวจและอนุมัตคิ ่ ูมือสาหรับประชาชนในระบบสารสนเทศ
** กพร. จะถือว่ำเรำอนุมตั ิค่มู ือ เมื่อกดปุ่ มอนุมตั ิแล้ ว ถ้ ำไม่แน่ใจว่ำข้ อมูลถูกต้ อง
หรื อไม่ อย่ำกดปุ่ มอนุมตั ิ
** ทุกคู่มือที่ กพร.อนุมตั ิแล้ ว ประชำชนทัว่ ไปจะสำมำรถเข้ ำมำค้ นหำในเว็บไซต์ได้
สถานะของการดาเนินงาน
สถานะด้ านซ้ ายมือ 4 ช่ อง ถ้ ำตัวเลขไม่เป็ น 0 หมำยควำมว่ำมีงำนค้ ำงที่โรงเรี ยนยัง
ดำเนินกำรไม่แล้ วเสร็ จ ต้ องเข้ ำไปดำเนินกำรแก้ ไข หรื ออนุมตั ิ ให้ ตวั เลขเป็ น 0
สถานะด้ านขวามือ 4 ช่ อง เป็ นงำนส่งไปถึง กพร.แล้ ว ถ้ ำกระบวนงำนใดมำอยู่ส่วนนี ้
โรงเรี ยนไม่สำมำรถแก้ ไขหรื อลบออกได้ หำกพบว่ำมีข้อมูลผิดพลำด ต้ องแจ้ งโดยตรงที่ กพร.

โรงเรี ยน

กพร.
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การตรวจและอนุมัติค่ ูมือ
1. ตรวจสอบชื่อหน่วยงำนที่เข้ ำระบบให้ ถกู ต้ อง
2 คลิกที่เมนูด้ำนซ้ ำยมือ คู่มือสำหรับประชำชนที่รอกำรอนุมตั ิ

2

คลิก ค้ นหำ
3. ระบบจะแสดงคู่มือที่ส่งมำจำกผู้จดั ทำคู่มือ เพื่อรอกำรอนุมตั ิ
4. คลิกปุ่ ม รำยละเอียด เพื่อเปิ ดอ่ำนและตรวจสอบข้ อมูล
ในส่วนนี ้สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรมำตรวจสอบ โดยคลิก พิมพ์เอกสำร ระบบจะแสดง
เอกสำรในรูปแบบ Ms-Word นำมำพิมพ์เพื่ออ่ำนและตรวจสอบ หรื อนำไปใช้ จดั ทำคู่มือ

4

ตรวจสอบ 4 จุดที่ต้องแก้ ไขและตรวจสอบก่ อนการอนุมัติ
จุดที่ 1 ชื่ออ้ ำงอิงข้ อมูลประชำชน
จุดที่ 2 ช่องทำงกำรให้ บริ กำร
จุดที่ 3 ขันตอนและระยะเวลำ
้
จุดที่ 4 ช่องทำงกำรร้ องเรี ยน

ใส่ ชื่อกระบวนงำน ชื่อโรงเรี ยน ตรวจสอบชื่อหน่วยงำน
ใส่ชื่อครูผ้ รู ับผิดชอบ ชื่อโรงเรี ยน ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์
ตรวจสอบให้ ตรงกับควำมเป็ นจริงตำมเวลำของหน่วยงำน
ใส่ชื่อครูผ้ รู ับผิดชอบ ชื่อโรงเรี ยน ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์
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5. เมื่อตรวจแล้ วถูกต้ องให้ เลื่อนลงมำด้ ำนล่ำงสุดของหน้ ำจอ
6. คลิก อนุมตั ิ หำกถูกต้ อง
7. คลิก ไม่อนุมตั ิ ถ้ ำต้ องกำรแก้ ไข
เมื่อคลิกอนุมตั ิแล้ ว เรื่ องจะปรำกฏอยู่ที่ รออนุมตั ิขนที
ั้ ่ 2

ทาซา้ ทุกขัน้ ตอน จนครบทัง้ 8 กระบวนงาน
หากจะออกจากการทางาน อย่ าลืมคลิก ออกจากระบบด้ วย

การจัดทารู ปเล่ มคู่มือประชาชนของโรงเรี ยน
- ดำวน์โหลดไฟล์จำกระบบ หรื อ
- คัดลอกจำกไฟล์ word จำกคู่มือสำหรับประชำชน แก้ ไขให้ เป็ นข้ อมูลของโรงเรี ยน
โดยลบส่วนของกำรสร้ ำงกระบวนงำน ข้ อ 1 – 9 ออก นำมำจัดทำรูปเล่มเฉพำะ
“ส่ วนของคู่มือประชาชน”
คู่มือสำหรับประชำชน: กำรรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวง: ศึกษาธิการ
ส่วนของกำรสร้ำงกระบวนงำน
1. ชื่อกระบวนงำน: กำรรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
2. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
3. ประเภทของงำนบริกำร
กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร การขึ้นทะเบียน
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง
6. ระดับผลกระทบ
7. พื้นที่ให้บริกำร
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ (ชื่อกฎหมำย/ข้อบังคับ)
9. ข้อมูลสถิติ

ลบส่ วนของการสร้ างกระบวนงาน
ข้ อ 1 – 9 ออก

