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เพื่อติดตามคน้หาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคนั 

ใหก้ลบัเขา้สู่ระบบการศึกษา และไดร้บัการศึกษาอยา่งมีคุณภาพ 

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กท่ีกลบัเขา้สู่ระบบการศึกษา ไดร้บัการศึกษาอยา่งน้อยจนจบ

การศึกษาภาคบังคับ และหรือไดร้บัการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้ น รวมถึงการ

ฝึกอบรมอาชีพ พฒันาฝีมือ เพื่อการมีงานท า

เพื่อดูแล ช่วยเหลือ ส่งต่อ โดยบูรณาการด าเนินงานร่วมกับหน่วยง าน

การศึกษาท่ีเกี่ยวขอ้งทุกระดบั (ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มธัยมศึกษา 

อาชีวศึกษา  อุดมศึกษา และ กศน.)

เพื่อระดมสรรพก าลังในการติดตามคน้หาและช่วยเหลือ กับหน่วยงานท่ีร่วมบันทึก

ขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU)และภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวขอ้งในการด าเนินงาน ทั้งระดับ

ส่วนกลาง ระดบัภูมิภาค และพื้ นท่ี ตามบทบาทหน้าท่ี หรือภารกิจของแต่ละหน่วยงาน

เพื่อป้องกนัเด็กท่ีอยูใ่นระบบการศึกษาออกจากระบบการศึกษาขั้นพื้ นฐาน โดยส่งเสริม

การใชร้ะบบการดูแลชว่ยเหลือนักเรียนท่ีเขม้แข็ง มีประสิทธิภาพDrop Out
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ภารกิจ

ติดตาม
ค้นหา

น ากลบัเข้าสู่
ระบบ กศ.

ได้รบั กศ. 
ไม่ต า่กว่า
ภาคบงัคบัประสาน

หน่วยงาน/
ภาคี

เครือข่าย

ส่งเสริม
การใช้ระบบ

ดแูล
ช่วยเหลือ
นักเรียน

เป้าหมาย

เดก็หลุดออกจากระบบ = 0
ได้รบัการศึกษาท่ีมีคณุภาพ 

ระยะเวลาด าเนินการ

ระยะเรง่ด่วน : ก.พ.- มี.ค.65
ระยะยาว : ทุกปีการศึกษา



ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน
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ค ำจ  ำกดัควำม

“กำรศึกษำขั้นพื้ นฐำน” การศึกษาระดบักอ่นประถมศึกษาถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย

“กำรศึกษำภำคบงัคบั” การศึกษาในระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

“เด็ก” ประชากรวยัเรียนท่ีอยูใ่นช่วงอายุ 3 –18 ปี 

และเด็กพิการ ตั้งแต่แรกพบความพิการถึงอายุ 18 ปี

“เด็กตกหล่น” เด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับท่ียังไม่ได้เข ้าเรียนในสถานศึกษา

ขั้นพื้ นฐาน 

“เด็กออกกลำงคนั” เด็กในวัยการศึกษาขั้นพื้ นฐานท่ีเคยเขา้เรียนในสถานศึกษาแล้ว 

แต่ออกจากสถานศึกษากอ่นท่ีจะจบการศึกษาขั้นพื้ นฐาน

“เด็กพิกำรที่ตกหลน่” เด็กพิการท่ีไดร้บัขอ้มลูจากกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง

ของมนุษย ์ตั้งแต่แรกพบความพิการถึงอายุ 18 ปี 



1. ส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน

2.    กลุ่มพ้ืนท่ีกำรศึกษำประจ  ำเขตตรวจรำชกำร 

สงักดัส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน

3.    ส ำนกังำนเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำ/ส ำนกับริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ

4.    สถำนศึกษำ/ศูนยก์ำรศึกษำพิเศษ
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 จดัท ำขอ้มูลสำรสนเทศเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคนัเป็นรายบุคคล

 ตรวจสอบและจดัท ำฐำนขอ้มูลจ  ำนวนเด็กท่ีตอ้งตดิตำมคน้หำ จ านวนเด็กท่ียงัไมไ่ดติ้ดตาม 

จ านวนเด็กท่ีติดตามพบตวั และติดตามแลว้ไมพ่บตวั เผยแพรผ่่านทางเวบ็ไซต ์https://dropout.edudev.in.th

 จดัท ำ Application “พำนอ้งกลบัมำเรียน” ท่ีท าหน้าท่ีในการแจง้ต าแหน่งท่ีตั้ง (Check in) 

โดยระบุสถานะของเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคนั

 จดัท ำแนวทำงกำรด ำเนินงำนตดิตำมคน้หำ โดยก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของหน่วยงานแต่ละระดบั 

(สพฐ./เขตตรวจราชการ สพฐ./สพท./สศศ./ศนูยก์ารศึกษาพิเศษ/สถานศึกษา)

 สง่เสริมกำรใชร้ะบบกำรดแูลช่วยเหลือนักเรียน ท่ีเขม้แข็งและมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกนัเด็กออกจากระบบการศึกษา

 ช้ีแจง สรำ้งควำมเขำ้ใจ ประชำสมัพนัธ ์แนวทางการด าเนินงานติดตามคน้หาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคนัฯ

 ประสำนกำรด ำเนินงำนกบัหน่วยงานในสงักดัทุกระดบั หน่วยงานท่ีร่วมบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) และภาคีเครือขา่ย

 ก ำกบั ตดิตำม และรำยงำนผลการด าเนินงานในภาพรวม เสนอกระทรวงศึกษาธิการ

 กรณี ตดิตำมคน้หำแลว้ไม่พบตวัเด็ก ด ำเนินกำรสง่ตอ่ขอ้มูลใหก้บักระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรวบรวม

และส่งต่อขอ้มลูใหก้บัหน่วยงานท่ีร่วมบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU)

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน

https://dropout.edudev.in.th/
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ส่งเสริม ช่วยเหลือ การปฏิบติังานของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 

ท่ีอยูภ่ายในกลุ่มพื้ นท่ีการศึกษา ในการติดตามคน้หาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคนั

 ตดิตำม ประเมินผล กำรด ำเนินงำนตามนโยบาย ตลอดจนใหค้ าปรึกษา และแนะน าใหก้บั

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา

 ส่งเสริมกำรปฏิบตังิำนกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวขอ้ง หรือท่ีไดร้บัมอบหมายใหด้ าเนินงาน

ตามเป้าหมายท่ีก าหนด

กลุ่มพืน้ท่ีการศึกษาประจ าเขตตรวจราชการ สงักดั สพฐ.
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 แตง่ตั้งคณะท ำงำน โดยมีองคป์ระกอบของคณะท างานเป็นไปตามความเหมาะสมของพื้ นท่ี

ผอ.ส านักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษา                                             ประธาน

รอง ผอ.ส านักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาท่ีรบัผิดชอบดูแลกลุ่มส่งเสริมฯ  รองประธาน

ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา                                          คณะท างานและเลขานุการ

จนท.ท่ีรบัผิดชอบ                                                                คณะท างานและผูช้่วยเลขานุการ

ส ำหรบัส ำนกับรหิำรงำนกำรศึกษำพิเศษ

ผอ.ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ                                ประธาน

ผอ.กลุ่มแผนและงบประมาณ                                          คณะท างานและเลขานุการ

จนท.ท่ีรบัผิดชอบ                                                                คณะท างานและผูช้่วยเลขานุการ

 ช้ีแจง สรำ้งควำมเขำ้ใจ ประชำสมัพนัธ ์แผนและแนวทางการด าเนินงานติดตามคน้หาเด็กตกหล่นและ

เด็กออกกลางคนักลบัเขา้สู่ระบบการศึกษาใหส้ถำนศึกษำในสงักดัทรำบและถือปฏิบตัิ

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา/ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

Drop Out
/ตรวจสอบ...
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ตรวจสอบ วิเครำะห ์ขอ้มูลเด็กตกหล่นและเด็กออกกลำงคนัท่ีไดร้บัแจง้จาก สพฐ. 

หรือท่ี สพท.หรือ สศศ. ส ารวจในแต่ละปีการศึกษา ใหถู้กตอ้ง ครบถว้น สมบรูณ ์ 

 ส่งเสริม สนบัสนุน สถำนศึกษำในกำรตดิตำมคน้หำฯ โดยวิเคราะหปั์ญหา สาเหตุ วิธีการแกไ้ขปัญหา     

เป็นรายบุคคล และด าเนินการน าเด็กเขา้สู่ระบบการศึกษา พรอ้มจดัท าแผนป้องกนัเด็กออกจาก

ระบบการศึกษาขั้นพื้ นฐาน

 ส่งเสริมกำรใชร้ะบบกำรดูแลช่วยเหลือนกัเรียนท่ีเขม้แข็งและมีประสิทธิภำพ เพื่อป้องกนัเด็ก

ออกจากระบบการศึกษาขั้นพื้ นฐาน

ปฏิบตังิำนรว่มกบัสถำนศึกษำ หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง และภำคีเครือข่ำยในพ้ืนท่ี

ก ำกบั ติดตำม รำยงำนผลการด าเนินงานในภาพรวม เสนอส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้ นฐาน 

ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา/ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ต่อ)

Drop Out
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 แตง่ตั้งคณะท ำงำน โดยมีองคป์ระกอบของคณะท างานเป็นไปตามความเหมาะสมของพื้ นท่ีสถานศึกษา

สถานศึกษา ใหผู้อ้ านวยการสถานศึกษา              เป็นประธาน 

ศนูยก์ารศึกษาพิเศษ  ใหผู้อ้ านวยการศนูยก์ารศึกษาพิเศษ   เป็นประธาน

ตรวจสอบ วิเครำะห ์ขอ้มูลเด็กตกหลน่และเด็กออกกลำงคนั ท่ีไดร้บัแจง้จาก สพท. หรือ สศศ.

และท่ีสถานศึกษา/ศนูยก์ารศึกษาพิเศษ ส ารวจในแต่ละปีการศึกษาใหถู้กตอ้ง ครบถว้น และสมบูรณ ์

 ลงพื้ นท่ีตดิตำมคน้หำเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคนั โดยใช้Mobile Application “พาน้องกลบัมาเรยีน”
และเวบ็ไซต ์https://dropout.edudev.in.th เป็นเคร่ืองมือในการติดตามและรายงานผล

 แกปั้ญหำเด็กตกหลน่และเด็กออกกลำงคนัเป็นรำยบุคคล โดยวเิคราะหส์ภาพปัญหา หาสาเหตุ 

และวธีิการแกไ้ขปัญหา และด าเนินการน ำเด็กเขำ้สูร่ะบบกำรศึกษำ พรอ้มจดัท ำแผนป้องกนัเด็กออกจาก

ระบบการศึกษาขั้นพื้ นฐาน

สถานศึกษา/ศนูยก์ารศึกษาพิเศษ

Drop Out

/ด าเนินงาน...
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 ด ำเนินงำนตำมระบบกำรดแูลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเขม้แข็งและมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกนั

เด็กออกจากระบบการศึกษาขั้นพื้ นฐาน 

 ประสำนกำรด ำเนินงำนร่วมกบัหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งและภำคีเครือข่ำยในทอ้งถ่ิน 

ในการติดตามคน้หาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคนั ตลอดจนการดูแล ชว่ยเหลือ และส่งต่อ 

 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ใหส้ านักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษา 

หรือส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

Drop Out

สถานศึกษา/ศนูยก์ารศึกษาพิเศษ (ต่อ)
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สรำ้งควำมรว่มมือกบัแตล่ะหน่วยงำน

เพื่อบูรณำกำรด ำเนินงำนรว่มกนั จ  ำนวน 

12 หน่วยงำน ดงัน้ี

1. กระทรวงศึกษาธิการ (สป./สพฐ./สอศ./สช./กศน.)

2. กระทรวงมหาดไทย

3. กระทรวงสาธารณสุข

4. กระทรวงวฒันธรรม

5. กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

6. กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

7. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

8. ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ

9. ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ

10. กองอ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร

11. กรุงเทพมหานคร

12. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา





กำรประชำสมัพนัธ์

กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำร

ส่งเสริมโอกำส ควำมเสมอภำค

และควำมเท่ำเทียมทำงกำรศึกษำ

“พำนอ้งกลบัมำเรียน”
ตำมบนัทึกขอ้ตกลงควำมร่วมมือ 

(MOU)
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หน่วยงำนขบัเคล่ือน : กระทรวงศึกษำธิกำร

หน่วยงำนร่วมด ำเนินกำร ไดแ้ก่

1. กระทรวงศึกษาธิการ (สป./สพฐ./สอศ./สช./กศน.)

2. กระทรวงมหาดไทย

3. กระทรวงสาธารณสุข

4. กระทรวงวฒันธรรม

5. กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

6. กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

7. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

8. ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ

9. ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ

10. กองอ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร

11. กรุงเทพมหานคร

12. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา





กำรจดัท ำขอ้มูลสำรสนเทศ

เด็กตกหลน่และเด็ก

ออกกลำงคนัเป็นรำยบุคคล

และฐำนขอ้มูลจ  ำนวนเด็ก

ตอ้งด ำเนินกำรตดิตำมคน้หำ

14Drop Out

หน่วยงำนขบัเคลื่อน : สพฐ.

หน่วยงำนรว่มด ำเนินกำร ไดแ้ก่

1. กระทรวงศึกษาธิการ

(สป./สพฐ./สอศ./สช./กศน.)

2. กระทรวงมหาดไทย





กำรตดิตำมคน้หำเด็กตกหลน่และ

เด็กออกกลำงคนั

(3.1) กรณีพบตวัเด็ก น ำเขำ้สู่ระบบ

กำรศึกษำ โดยสง่เขำ้เรียนตำม

ควำมตอ้งกำรและ

ควำมพรอ้มของเด็ก ใหก้บั

หน่วยงำนท่ีจดักำรศึกษำในพื้ นที่

15Drop Out

หน่วยงำนขบัเคล่ือน : สพท. และสถำนศึกษำ

หน่วยงำนร่วมด ำเนินกำร ไดแ้ก่

1. กระทรวงศึกษาธิการ (สป./สพฐ./สอศ./สช./กศน.)

2. กระทรวงมหาดไทย (เทศบาล/อบต./ก านัน/ผูใ้หญ่บา้น)

3. กระทรวงสาธารณสุข (อสม.)

4. กระทรวงวฒันธรรม (วดั : บวร)

5. กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

6. กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

7. ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ

8. กรุงเทพมหานคร





กำรตดิตำมคน้หำเด็กตกหลน่และเด็กออก

กลำงคนั (ตอ่)

(3.2) กรณีพบตวัเด็ก ยงัไม่สำมำรถ

กลบัเขำ้สูร่ะบบกำรศึกษำ ใหบู้รณำกำร

ด ำเนินงำนในกำรดแูล ช่วยเหลือ 

และส่งตอ่ กบัหน่วยงำนในพ้ืนท่ี 

ที่รว่มบนัทึกขอ้ตกลงควำมรว่มมือ (MOU) 

ตำมสภำพปัญหำหรือขอ้จ  ำกดัของเด็ก

แตล่ะบุคคล เพื่อใหเ้ด็กไดเ้ขำ้สู่ระบบ

กำรศึกษำ
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หน่วยงำนขบัเคล่ือน : สพท. และสถำนศึกษำ

หน่วยงำนร่วมด ำเนินกำร ไดแ้ก่

1. กระทรวงศึกษาธิการ (สป./สพฐ./สอศ./สช./กศน.)

2. กระทรวงมหาดไทย (เทศบาล/อบต./ก านัน/ผูใ้หญ่บา้น)

3. กระทรวงสาธารณสุข (อสม.)

4. กระทรวงวฒันธรรม (วดั : บวร)

5. กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

6. กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

7. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

8. ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ

9. ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ

10. กองอ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร

11. กรุงเทพมหานคร

12. กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา





กำรตดิตำมคน้หำเด็กตกหลน่และ

เด็กออกกลำงคนั (ตอ่)

(3.3)  กรณีไม่พบตวัเด็ก ด ำเนินกำร

สนบัสนุนขอ้มูลสำรสนเทศ

ของเด็กเป็นรำยบุคคล และส่งตอ่ขอ้มูล

ใหแ้ตล่ะหน่วยงำนท่ีบนัทึกขอ้ตกลง

ควำมรว่มมือ (MOU) เพื่อตดิตำมคน้หำ

17Drop Out

หน่วยงำนขบัเคล่ือน : สพฐ.

หน่วยงำนร่วมด ำเนินกำร ไดแ้ก่

1. กระทรวงศึกษาธิการ (สป./สพฐ./สอศ./สช./กศน.)

2. กระทรวงมหาดไทย (เทศบาล/อบต./ก านัน/ผูใ้หญ่บา้น)

3. กระทรวงสาธารณสุข (อสม.)

4. กระทรวงวฒันธรรม (วดั : บวร)

5. กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

6. กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

7. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

8. ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ

9. ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ

10. กองอ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร

11. กรุงเทพมหานคร

12. กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา





กำรสนบัสนุนทรพัยำกร 

ดำ้นบุคลำกร งบประมำณ เคร่ืองมือ

และอุปกรณต์ำ่งๆ

ในกำรด ำเนินกำรตดิตำมช่วยเหลือเด็ก

ใหก้ลบัเขำ้สูร่ะบบกำรศึกษำ

และไดร้บักำรศึกษำที่มีคณุภำพ 

ตำมบนัทึกขอ้ตกลงควำมรว่มมือ 

(MOU)

18Drop Out

หน่วยงำนขบัเคล่ือน : สพฐ.

หน่วยงำนร่วมด ำเนินกำร ไดแ้ก่

1. กระทรวงศึกษาธิการ (สป./สพฐ./สอศ./สช./กศน.)

2. กระทรวงมหาดไทย (เทศบาล/อบต./ก านัน/ผูใ้หญ่บา้น)

3. กระทรวงสาธารณสุข (อสม.)

4. กระทรวงวฒันธรรม (วดั : บวร)

5. กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

6. กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

7. กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์

8. ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ

9. ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ

10. กองอ านวยการรกัษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร

11. กรุงเทพมหานคร

12. กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา





กำรจดัท ำขอ้เสนอ หรือ
องคค์วำมรู ้

จำกกำรวิจยั และขอ้เสนอ
เชิงนโยบำย ในกำรลดควำม
เหลื่อมล ้ำทำงกำรศึกษำ 
เสนอกระทรวงศึกษำธิกำร 

เพื่อน ำเรียน
นำยกรฐัมนตรตีอ่ไป

19Drop Out

หน่วยงำนขบัเคล่ือน : สพฐ.

หน่วยงำนร่วมด ำเนินกำร ไดแ้ก่

1. กระทรวงศึกษาธิการ (สป./สพฐ./สอศ./สช./กศน.)

2. กระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม

3. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
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 ประชุมผูอ้  ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพื้ นท่ีกำรศึกษำทัว่ประเทศ เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการด าเนินงานติดตามคน้หา

เด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคนั ใหก้ลบัเขา้สู่ระบบการศึกษา เม่ือวนัที่ 30 พฤศจกิำยน 2564

 แจง้ขอ้มูลเด็กตกหล่นและเด็กออกกลำงคนั ใหก้บัส านักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาทุกเขต เพื่อด าเนินการตรวจสอบ

ขอ้มลูนักเรียน ร่วมกบัสถานศึกษาในสงักดั ส าหรบัการลงพื้ นท่ีติดตามคน้หา เม่ือวนัที่ 9 ธนัวำคม 2564

การขบัเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบติั ท่ีผา่นมา...

Drop Out

ผลกำรขบัเคลื่อน

ที่ผ่ำนมำ

ส านักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ไดต้รวจสอบขอ้มูล และ

ติดตามค้นหาเด็กตกหล่น เด็กออกกลางคัน ท าให้ในเบ้ืองต้นมีข ้อมูลส าหรับการ

ลงพื้ นท่ีติดตาม และบางส่วนทราบสถานะของเด็กในสงักดัแลว้วา่เขา้สู่ระบบการศึกษาท่ีใด
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Time line: การขบัเคล่ือนการด าเนินงาน

Drop Out

- แต่งตั้งคณะท างาน

ตามองค์ประกอบท่ี

เหมาะสมของแต่ละ

พ้ืนท่ี (ระดับสพท./

ระดบัสถานศึกษา)

- ก าหนดแผน และ

แนวทางในการติดตาม

คน้หา

-ลงพ้ืนท่ีติดตามคน้หา 

- รายงานผลการติดตาม

คน้หา ผ่านแอพพลิเคชัน

“พานอ้งกลบัมาเรียน”

4444444444444443333

3333333

STEP 01 STEP 02

- ส่งขอ้มูลกรณีติดตาม

คน้หาแล้วไม่พบตัวเด็ก

ให้กับหน่วยงานท่ีร่วม

ลงนามบันทึกข้อตกลง 

(MOU) ชว่ยติดตามคน้หา

4444444444444443333

3333333

STEP 03

-น าเด็กเขา้เรียนในระบบ

การศึกษา สังกัด สพฐ. 

สอศ. (อาชีวะอยู่ประจ า

เ รี ย นฟ รี  มี อ า ชี พ )

ทอ้งถ่ิน หรือ กศน.

4444444444444443333

3333333

STEP 04

- ลงพ้ืนท่ีเยี่ยมบา้นเด็ก

โดยใช้ระบบการดูแล

ช่ วยเหลื อนั กเรี ยนท่ี

เ ข ้ ม แ ข็ ง  แ ล ะ มี

ประสิทธิภาพ

4444444444444443333

3333333

STEP 05

ภำยใน 4 ก.พ.65 ก.พ. – มี.ค. 65

ติดตามผลทุกวนัจนัทร์

ของทุกสปัดาห ์

สพท./รร. สพฐ./สพท./รร. สพฐ.

เมษำยน 65

ติดตามผลทุกวนัจนัทร์

ของทุกสปัดาห ์

สพท./รร.

16 พ.ค. 65

เด็กตกหล่น/ออกกลางคนั

เขา้สู่ระบบการศึกษา

ระยะเร่งด่วน

เด็กหลุดจากระบบ=0

มิ.ย.-ก.ค. 65

ป้องกนัเด็กหลุดออกจาก

ระบบการศึกษา

สพฐ./สพท./รร.

รำยงำน รมว.ศธ. ทุกวนัพุธของทุกสปัดำห์ CASE ที่น่ำสนใจ ศธ./สพฐ. ลงพ้ืนที่ช่วยเหลือ




