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สังกัดส านักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 

 

 



ค าน า 
 
   เอกสาร “คู่มือการจัดท างานสารบรรณในสถานศึกษาและสารสนเทศ” ฉบับนี้จัดท าขึ้น
เพื่อเป็นแนว ปฏิบัติงานธุรการของโรงเรียน ท่ีมุ่งเน้น ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการบริหารจัดการ
ของโรงเรียนในด้าน สารสนเทศและงานธุรการ ซึ่งมีภารกิจหลัก 4 ด้าน ประกอบด้วย งาน
วิชาการ งานการบริหารบุคคล งาน บริหารงบประมาณและงานการบริหารท่ัวไป ส าหรับเอกสา
เล่มนี้ เป็นงานด้ านการบริหารงานท่ัวไปไปสาระประกอบด้วย การด า เนินงานธุรการ  
การประชาสัมพันธ์ งานประสานราชการ การจัดระบบการบริหาร  และพัฒนาองค์กร  
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การรับนักเรียน การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน การดูแล
สถานท่ีและสภาพแวดล้อม งานบริการสารธารณะ งานเลขานุการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานการประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา การส่งเสริมสนับสนุน ด้านวิชาการ 
งบประมาณและบุคลากร การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา งานส่งเสริมกิจการนักเรียน การ 
ส่งเสริมสนับสนุนการประสานงาน งานการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานสถาบัน
สังคมอื่นท่ี จัดการศึกษา ซึ่งผู้บริหารและผู้รับผิดชอบงานควรรู้แนวปฏิบัติราชการ โรงเรียนชุมชน
แม่ลาศึกษาหวังว่า จะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ตามท่ีสังคมคาดหวัง 
ได้ในท่ีสุด  
 
 
 
 

โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 
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  ง านบริ ห า รทั่ ว ไ ป  เ ป็ นภ า รกิ จ หนึ่ ง ขอ ง โ ร ง เ รี ย น ในกา รสนั บ สนุ น ส่ ง เ ส ริ ม ก า รปฏิ บั ติ ง านขอ ง 
โ ร ง เ รี ย น ใ ห้ บ ร ร ลุ ต าม น โ ยบ าย  แล ะม าต ร ฐ าน กา รศึ กษ าที่ โ ร ง เ รี ย น ก า หน ด ใ ห้ มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ า พแ ล ะ 
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งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การรับนักเรียน การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน การดูแลสถานที่และสภาพแวดล้อม 
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การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงาน งานการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
ซ่ึงผู้รับผิดชอบงานควรรู้แนวปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
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  2.2 การจัดระบบบริหารและการพัฒนาองค์กร 
  2.3 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

2.4 การจัดระบบการควบคุมภายใน  
3. งานอาคารสถานที่ 
4. การพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา 
5. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
6. การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
7. การวางแผนการบริหารการศึกษา 
8. การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
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1. งานสารบรรณ  
  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง ที่เก่ียวข้อง  
  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  
  ความหมายของงานสารบรรณ  
  “งานสารบรรณ” หมายความว่า งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่การจัดท าการรับ-ส่งการเก็บ
รักษาการยืม จนถึงการท าลาย  
  “หนังสือ” หมายถึง หนังสือราชการ 
  ขอบข่ายของงานสารบรรณ งานสารบรรณเป็นงานที่เก่ียวข้องกับ เรื่องดังต่อไปนี้ 
  1. การผลิตหรือจัดท าเอกสาร  
  2. การรับและการส่งหนังสือราชการ  
  3. การเก็บรักษาและการยืมหนังสือราชการ  
  4. การท าลายหนังสือราชการความส าคัญและประโยชน์ของงานสารบรรณ  

  ความส าคัญของงานที่เกี่ยวกับหนังสือเอกสารอาจกล่าวโดยสรุปได้ดังนี้  
  1. ใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน  
  2.  ใช้ เป็ นสื่ อ ในการติดต่อท า ความเข้ า ใจระหว่ า งหน่ วยงานกับหน่ วยงาน  หน่ วยงานกับบุคคล  
             และบุคคลกบับุคคล  
  3. เป็นเครื่องเตือนความจ าของหน่วยงาน  
  4. เป็นหลักฐานอ้างอิงการติดต่อหรือการท าความตกลง  
  5. เป็นสิ่งที่มีคุณค่าในการศึกษาค้นคว้าต่อไปในอนาคต  
  ความหมายและชนิดของหนังสือราชการ  
  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ได้ก าหนดความหมายและชนิดของ  หนังสือ
ราชการไว้ว่า หนังสือราชการคือเอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่หนงัสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ หนังสือที่ส่วน
ราชการมีไปถึงหน่วยงานอ่ืนใด ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีไปถึงบุคคล ภายนอก หนังสือที่หน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วน
ราชการหรือท่ีบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ รวมทั้ง เอกสารที่ทางราชการจัดท า ขึ้นเพ่ือเป็นหลักฐานในราชการและ
เอกสารที่ทางราชการจัดท าข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ  
  ชนิดของหนังสือราชการ  
  หนังสือราชการมี 6 ชนิด คือ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา หนังสือสั่งการ หนังสือ
ประชาสัมพันธ์และหนังสือทีเ่จ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไวเป็นหลักฐานในราชการ  
  กระดาษตราครุฑ ที่ใช้ส าหรับหนังสือราชการ ก าหนดแบบและขนาดไว้ในระเบียบงานสารบรรณ  
ข้อ 74 และ ข้อ 75 ให้ใช้กระดาษปอนด์ขาว น้าหนัก 60 กรัม ต่อตารางเมตรขนาด เอ 4 หมายถึงขนาด 210 X 297 
ม.ม. พิมพ์ครุฑ ขนาดตัวครุฑสูง 3 เซนติเมตร ด้วยหมึกสีด าหรือท าครุฑดุนที่กึง่กลางส่วนบน ของกระดาษ 
  1. หนังสือภายนอก หนังสือภายนอกใช้เป็นหนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีระหว่างส่วนราชการ (ต่าง
กระทรวง ทบวงกรม) หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอกก าหนดให้ใช้
กระดาษตราครุฑ ซ่ึงมีส่วนประกอบ คือ  
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  1.1 ที ่ 
  1.2 ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ  

1.3 วัน เดือน ปี  
1.4 เรื่อง  
1.5 ค าข้ึนต้น  
1.6 อ้างถึง (ถ้ามี)  
1.7 สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี)  
1.8 ข้อความ (เนื้อหาของหนังสือ)  
1.9 ค าลงท้าย  
1.10 ลงชื่อ  
1.11 ต าแหน่ง  
1.12 ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง  
1.13 โทร (หมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง)  
1.14 ส า เนาส่ง (ถ้ามี)  
รายละเอียดของหนังสือภายนอก  
1.1 ที่เป็นส่วนที่อยู่ทางด้านซ้ายบนสุดของหนังสือ ซ่ึงหนงัสือทุกฉบบัจะมีก าหนดไว้เพ่ือ  
  1) เป็นข้ออ้างอิงของฝุายที่ส่งหนังสือออกในกรณีที่จะมีการอ้างอิงถึงหนังสือฉบับนั้นในการติดตามเรื่อง

หรือเพ่ือการติดต่อ โต้ตอบหลังจากท่ีได้ส่งหนงัสือนั้นออกไปแล้ว 
  2) เป็นประโยชน์ในการเก็บเรื่องระหว่างปฏิบัติหรือเมื่อเรื่องนั้นๆได้ด าเนินการเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว 

  
  3) เป็นข้ออ้างอิง เมื่อต้องการจะคน้หาเรื่องท่ีได้เก็บไว้  
  4) เป็นตัว เลขแสดงสถิติแสดงปริมาณของหนั งสือที่ ได้ มีการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆ  

ในรอบปี ปฏิทินหนึ่ง ตัวอย่างเช่น 
 ที ่ศธ ๐๔๑๑๖.๙๙/005  
 ศธ รหัสพยัญชนะของกระทรวงศึกษาธิการ  
 ๐๔ ๑๑๖ .๙๙  เ ล ข รหั ส ขอ ง ส า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ป ร ะถ มศึ ก ษา แ ม่ ฮ่ อ ง ส อน  เ ขต  2  

และเลขโรงเรียน 
 005 เลขทะเบียนหนังสือส่งของโรงเรียน  
1.2 ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ  
  1) ให้ลงชื่อของส่วนราชการที่เป็นเจ้าของหนังสือนั้น 
  2) ลงที่ตั้งของส่วนราชการที่สามารถติดต่อทางไปรษณีย์ได้สะดวก (ที่ตั้งของส่วนราชการ ความยาวไม่

ควรเกิน 2-3 บรรทัด การลงที่ตั้งจะวางรูปแบบอย่างงไรนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของส่วนราชการ เจ้าของหนังสือเนื่องจาก
ชื่อส่วนราชการและที่ตั้งมีความยาวไม่เท่ากัน)  

  3) ต าแหน่งของส่วนราชการเจ้าของหนังสือจะอยู่ทางด้านขวาของหนังสือและอยู่บรรทัด เดียวกัน “ที่” 
เช่น  

1.3 วัน เดือน ปี  
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  1) ให้ลงตัวเลขของวันที่  
  2) ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปี พุทธศักราชที่ออกหนังสือ  
  3) ไม่ตอ้งมีค าว่า วันที่ เดือน พ.ศ. น าหน้า  
  4) ส าหรับต าแหน่งของตัวเลขของวันที่จะปรากฏอยู่ตรงกึ่งกลางของหน้ากระดาษต่อจาก ที่อยู่ส่วน

ราชการเจ้าของเรื่อง  
1.4 เรื่อง  
  1) ก าหนดชื่อเรื่องด้วยสาระส าคัญที่ เป็นใจความที่สั้น กะทัดรัด และครอบคลุมเนื้อหา  

ของหนังสือ  
  2) ถ้าเป็นเรื่องที่เคยติดต่อกันมาก่อน โดยปกติจะลง “เรื่อง” ของหนังสือฉบับเดิม เรื่องควรใช้เป็นชื่อ

เรื่องเดียวกนั 
  1.5 ค าขึ้นต้น  
   1) ให้ใช้ค าขึ้นต้นตามตารางการใช้ค าขึ้นต้น สรรพนาม และค าลงที่ก าหนดไว้ใน ภาคผนวกระเบียบงาน
สารบรรณ  
   2) ลงเฉพาะต าแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีไปถึง (โดยไม่ต้องมค าว่า “ฯพณฯ” หรือ“ท่าน”  
น าหน้า) หรือลงชื่อบุคคลในกรณีที่เป็นการติดต่อกับบุคคลโดยไม่เกี่ยวกับต าแหน่งหน้าที ่เช่น  
   กราบเรียน ประธานองคมนตรี  
   เรียน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
   เรียน นางสาวอาพร ศรีชาวนา   
   นมัสการ เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร (ส าหรับพระภิกษุสงฆ์ทั่วไป)   
   3) ในกรณีที่ต าแหน่งนั้น มีบุคคลครองต าแหน่งมากกว่า 1 คน ขึ้นไป ให้ระบุทั้งต าแหน่ง และชื่อเช่น 
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต 2 ควรใช้ค า ขึ้นต้น ดังนี้  
  1.6 อ้างถึง (ถ้ามี)   
   1) ให้อ้างถึงหนังสือที่เคยติดต่อกันมาก่อน   
   2) ในกรณีที่มีหนังสือที่ เคยติดต่อกันมาก่อนหลายฉบับให้ลงอ้างถึงหนังสือฉบับสุดท้าย    
ที่ติดต่อกันเพียงฉบับเดียว เว้นแต่มี เรื่องหรือสาระส าคัญที่ เกี่ยวข้องต้องน ามาพิจารณาการเขียน “อ้างถึง”   
ให้เขียนชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือ เลขที่หนังสือและ วัน เดือน ปีที่ออกหนังสือ  
  1.7 สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี)  
   1) ให้ลงชื่อเอกสาร สิ่งของ ที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือฉบับนั้น  
   2) หากไม่สามารถบรรจุลงในซองเดียวกันได้ให้แจ้งด้วยว่าส่งไปโดยทางใด การเขียน “สิ่งที่ส่งมาด้วยให้
เขียนชื่อเอกสาร สิ่งของ ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ เลขที่หนังสือและ วัน เดือน ปีที่ ออกหนังสือ พร้อมทั้งจ านวนของ
สิ่งของที่ส่งไป 
  1.8 ข้อความ (เนื้อหาของหนังสือ เนื้อหาสาระที่ต้องการจะให้ผู้รับได้ทราบ ข้อความในหนังสือจะต้องชัดเจน 
เขา้ใจง่ายและมีสาระครบถ้วน เนื้อหาในหนังสือราชการ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  
   1) ข้อความเหตุเป็นส่วนเริ่มต้นของเนื้อหา เป็นข้อความที่กล่าวถึงสาเหตุที่มีหนังสือไป หรือแจ้งให้ผู้รับ
ทราบว่าหน่วยงานของผู้เขียนจะท าอะไร หรือมีเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึน  
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   2) ข้อความตอนผลหรือข้อความจุดประสงค์ เป็นข้อความในย่อหน้าที่ 2 ที่นับว่ามีความส าคัญ เพราะ
เนื้อความจะกล่าวถึงจุดประสงค์ของหนังสือฉบับนั้น ซึ่งจะต้องเขียนให้ชัดเจน เพ่ือให้ ผู้รับหนังสือทราบว่า ผู้เขียนมี
จุดประสงค์อย่างไร  
   3) บทสรุป เป็นส่วนสุดท้ายของการเขียนเนื้อหา ซึ่งเป็นจุดประสงค์สรุปสุดท้าย เพื่อเน้น ให้ผู้รับจดหมาย
ท าอะไร หรือท าอย่างไรควรจะย่อหน้า ขึ้นบรรทัดใหม่เริ่มต้นด้วยค าว่า “จึง” แล้วตามด้วย ข้อความที่บอกถึงจุดประสงค์ 
(ข้อความที่สรุปต้องให้สัมพนัธ์กับจุดประสงค์ในตอนต้น) เช่น  
   3.1) ในกรณีที่ต้องการเพียงให้ผู้รับได้ทราบเนื้อหาในหนังสือ อาจใช้ว่า  
    - จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
    - จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  
   3.2) ในกรณีที่ต้องการเพียงให้ผู้รับด าเนินเรื่องตามข้ันตอนต่อไป อาจใช้ว่า  
    - จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดา เนินการต่อไป  
    - จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และดา เนินการต่อไป  
   3.3) ในกรณีที่ต้องการให้ผู้รับตัดสินใจในเรื่องท่ีปรากฏในหนังสืออาจใช้ว่า 
    - จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ  
    - จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์  
  1.9 ค าลงท้าย ให้ใช้ค าลงท้ายตามตารางการใช้ค าข้ึนต้น สรรพนาม และค าลงท้าย ซึ่งก าหนดไว้ใน ภาคผนวก ซึ่ง
จะตอ้งให้สัมพันธ์กับค าขึน้ต้น เช่น  
   - ขอแสดงความนับถือ  
   - ขอนมสัการด้วยความเคารพ (ส าหรับพระภิกษุสงฆ์ทั่วไป)  
  1.10 ลงชื่อ 
   1) ให้ลงลายมือชื่อเจ้าของหนังสือและให้พิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ ในวงเล็บ   
ใตล้ายมือชื่อด้วยทุกครั้ง ซ่ึงการพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือนั้นให้ใช้ค าน าหน้าชื่อว่า นาง นางสาว หน้าชื่อเต็มใต้ลายมือ
ชื่อ  
   2) ในกรณีที่เจ้าของลายมือชื่อมีต าแหน่งทางวิชาการคือศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ให้พิมพ์ค าเต็มของต าแหน่งทางวิชาการไว้หน้าชื่อเต็มใต้ลายมือชื่อ เช่น  

ลายมือชื่อ 
 

(นายธวัช   โลกา) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 

1.11 ต าแหน่ง ให้ลงชื่อต าแหน่งของเจ้าของหนังสือไว้ใตช้ื่อเต็ม เช่น  
 

ลายมือชื่อ 
 

(นางไพจิตรา   นันติอูป) 
ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
รักษาราชการแทนผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
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  1.12 ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ เช่น   งานบริหาร
ทั่วไป งานวิชาการ งานบริหารบุคคล งานงบประมาณ  
  1.13 โทร. ให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่องและหมายเลขโทรศัพท์ภายใน (ถ้ามี) ไว้ใต้ชื่อ
ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง พร้อมทั้งหมายเลขโทรสารและ E-mail เช่น  
    โทร. 053-685-149   
    โทรสาร 053-685-149  
    E- mail : chumchonmaela@gmail.com 
  1.14 ส าเนาส่ง (ถ้ามี) ในกรณีท่ีได้จัดส่งส่งส าเนาไปให้ส่วนราชการหรือผู้เกีย่วข้องและประสงค์ให้ผู้ รับทราบว่า
ไดส้่งส าเนาไปให้ผู้ใดแล้วบ้าง ให้พิมพ์ชื่อส่วนราชการหรือชื่อบุคคลที่ส่งส าเนาไปให้ผู้ใดแล้วบ้างใน บรรทัดต่อจาก
หมายเลขโทรศัพท์ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง เช่น  
   โทร. 053-685-149   
    โทรสาร 053-685-149  
    E- mail : chumchonmaela@gmail.com 
    ส าเนาส่ง  
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2  
ข้อควรระวัง ซึ่งมักพบข้อผิดพลาดอยู่เป็นประจ า คือครุฑ ในหนังสือราชการ มักจะมีขนาดตัวครุฑไม่เป็นไป  
                 ตามมาตรฐาน   
       ลักษณะครุฑแบบมาตรฐานมี2 ขนาด คือ 
    1) มาตรฐานของครุฑภายนอกคือขนาดตัวครุฑสูง 3 เซนติเมตร 
   2) มาตรฐานของครุฑภายใน คือขนาดตัวครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร 
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แบบฟอร์มหนังสือภายนอก 
(ชั้นความลับ ถ้ามี) 

 
 
(ตามระเบียบข้อ ๑๑ ) 
ชั้นความเร็ว (ถ้ามี) 
ที่...........................             (ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ) 
 
                (วัน  เดือน  ปี) 
 
เรื่อง ......................................................................... 
เรียน  ...................................................................... 
อ้างถึง (ถ้ามี) .......................................................... 
สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) .............................................. 
 
  ข้อความ...................................................................................................................... ............. 
...........................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..............................................  
 
           (ค าลงท้าย) ......................................... 
                  (ลงชื่อ) ........................................ 
                           (พิมพ์ชื่อเต็ม) 
                  (ต าแหน่ง) 
 
 
(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง) 
โทร.  ............................. 
ส าเนาส่ง (ถ้ามี)       (ชั้นความลับ ถ้ามี) 
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2.หนังสือภายใน 
  หนังสือภายในใช้เป็นหนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกวาหนังสือภายนอก เป็นหนังสือราชการที่ติดต่อกัน
ภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกันก าหนดให้ใช้กระดาษ บันทึกข้อความซึง่มีส่วนประกอบ คือ  
  2.1 ส่วนราชการ (ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง) 
  2.2 ที ่
  2.3 วันเดือนปี 
  2.4 เรื่อง 
  2.5 ค าขึ้นต้น 
  2.6 ข้อความ (เนื้อหาของหนังสือ) 
  2.7 ลงชื่อ 
  2.8 ต าแหน่ง ตามตัวอย่างแบบหนังสือภายในที่ระบุไว้ในภาคผนวก 

รายละเอียดของหนังสือภายใน 
  2.1 ส่วนราชการ  
  ให้เขียนส่วนราชการ “เจ้าของเรื่อง” (ไม่ใช่ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ) และเขียน เช่นเดียวกับส่วนท้ายหนังสือ 
ของหนังสือภายนอก 
   1) กรณีส่วนราชการออกหนังสืออยู่ในระดับกรมข้ึนไป ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ทั้งระดับกรม
และกอง 
   2) กรณีส่วนราชการออกหนังสือต่ ากวาระดับกรมลงมา ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง เพียงระดับ
กรมหรือส่วนราชการเจ้าของเรื่อง (พร้อมทั้งระบุหมายเลขโทรศัพท์เช่น สานักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา
แม่ฮ่องสอน เขต 2 กลุม่อ านวยการ โทร. 0-5362-1303 ต่อ 20 
  2.2 ข้อความ (เนื้อหา) 
  เนื้อหาสาระที่ต้องการจะให้ผู้รับได้ทราบข้อความในหนังสือจะต้องชัดเจนเข้าใจง่าย และมี สาระครบถ้วนข้อความ
ในหนังสือราชการแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
  1) ส่วนเนื้อหา ที่เป็นเหตุหรือความเป็นมาของเรื่อง 
  2) ส่วนเนื้อหา ที่เป็นผลการด าเนินงานหรือผลจากเหตุ 
  3) ส่วนเนื้อหา ที่เป็นจุดประสงค์ 
  2.3 ท้ายหนังสือ 
  ใช้เช่นเดียวกบหนังสือภายนอกแต่ไม่มีคาลงท้าย เช่น 
  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
 
          (นายธวัช    โลกา) 
        ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
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(             ๑๒)                                     
                                                                       (       
                                                             

                                       (         

    ร ช  ร..........................................................................................................………………….………….. 

   ….................................................................................................... ...........…………………………………..…… 

 ร    ……………………..................................................................………………………..…………………………..…… 
 

 

(          ......................................... 

 

(        ………………………………………………………………………………………….……….…….…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….….………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………............................ 

 

(        …………………………………………………………….. 

(                

(        ……………………………….…………………….. 
 

            (       
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3.        ร     ร  
  หนังสือประทับตราคือหนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการ  ระดับกรมขึ้นไป โดยให้
หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป เป็นผู้ รับผิดชอบลงชื่อย่อ
ก ากับตราการใช้หนังสือประทับตรา ให้ใช้ได้ระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ เช่น ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 กับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือใช้ระหว่างส่วนราชการกับ
บุคคลภายนอก เช่น ระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 กับนายสรรเสริญั เพชรประทาน 
ในการใช้หนังสือ 
ประทับตราให้ใช้เฉพาะกรณ ี 
ที่ไม่ใช่เรื่องส าคัญ ซึ่งได้แก่ 
  - การขอ      อียดเพิ่มเติม 
  -        ำ                                      
  -                       ี่ยวกับ       ำ                
  -                    ำ                                ี่ยว         
  -                       เช่น             .                             .                   ิ่มเติม 
                              ำตอบ             .    ท าหนังสือ 
   -                                           ำ   โ   ำ     ำสั่ง            อ          
  ร                    ร     ร  
  3.1 ที่ใช้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจ าตัวของเจ้าของเรื่องซ่ึงมีการกาหนดรหัสพยัญชนะ และเลขประจ าตัว
ของเจ้าของเรื่องชนเดียวกับหนังสือภายนอกข้อ (1) 
  3.2  ถึงให้ลงชื่อส่วนราชการ หน่วยงาน หรือบุคคลที่หนังสือนั้นมีถึง เช่น ถึงกรมบัญชีกลาง หนังสือประทับตรา
ไม่ใช้คาขึ้นต้นจึงต้องดูฐานะของผู้รับหนังสือด้วยว่าสมควรจะใช้หนังสือประเภทนี้หรือไม่3.3  ข้อความให้ลงสาระส าคัญ
ของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 
  3.4 ชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสืออกไว้ใต้ข้อความ พอสมควร เช่น สานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 
  3.5 วันเดือนปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปี พุทธศักราชที่ออกหนังสือเช่น 1 
กรกฎาคม 2563 
  3.6  ตราชื่อส่วนราชการ ใหป้ระทับตราชื่อส่วนราชการ ซึ่งก าหนดลักษณะไว้ตามระเบียบข้อ 72 
  3.7 ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ ให้พิมพ์ไว้ระดับ
ต่ าลงมาอีกหนึ่งบรรทัดจากบรรทัดสุดท้ายของหนังสือทางริมกระดาษซ้ายมือ 
  3.8 โทร. หรือท่ีตั้ง ให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง และหมายเลขภายใน ตู้สาขา(ถ้ามี)ด้วย 
ในกรณีที่ไม่มีโทรศัพท์ให้ลงที่ตั้งของส่วนราชการ เจ้าของเรื่องโดยให้ลงต าบลที่อยู่ ตามความจ าเป็น และแขวงไปรษณีย์(ถ้า
มี) 
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แบบหนังสือประทับตรา                      ชั้นความลับ (ถ้ามี) 
(ตามระเบียบข้อ 14) 
ชั้นความเร็ว (ถ้ามี) 
 
 
ที่ศธ …………/ …….. 
ถึง……………………………………………………………….. 
  (ข้อความ)……………………………………………………………………………………………………………………………  
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………  
………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………  
  …………………………………………………………………………….……………………………………………………………  
…………………………………………………..  

(ลงชื่อส่วนราชการที่ออกหนังสือ) 
(ตราชื่อส่วนราชการ) 
(ลงชื่อย่อก ากับตรา) 

(วัน เดือน ปี)  
 
(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง) 
โทร…………………….. 
โทรสาร………………………. 
 
 

ชั้นความลับ (ถ้ามี) 
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4. หนังสือสั่งการ  
  หนังสือสั่งการมี 3 ชนิดได้แก่ค าสั่ง ระเบียบและ ข้อบังคับ ตัวอย่างเช่น ค าสั่ง 
4.1 ค าสั่งเป็นข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสังการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายก าหนดให้ใช้กระดาษตราครุฑซึ่งมี
ส่วนประกอบ คือ  
   1) คาสั่ง   
   2) ที ่ 
   3) เรื่อง   
   4) ข้อความ  
   5) สั่ง ณ วันที่  
   6) ลงชื่อ  
   7) ต าแหน่ง  
  รายละเอียดของหนังสือสั่งการ(ค าสั่ง)มีดังนี้ 
  1) คาสั่ง  
  ให้ลงชื่อส่วนราชการ หรือต าแหน่งของผู้มีอ านาจที่ออกคาสั่ ง เช่น ค าสั่ งโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา  
   2) ที ่   
  ให้ลงเลขที่ที่ออกคาสั่ง โดยเริ่มฉบับแรกจากเลข 1 เรียงเป็นลาดับไปจนสิ้นปีปฏิทิน ทับเลขปี พุทธศักราชที่ออก
ค าสั่ง เช่น 1/2563  
  3) เรื่อง  
  ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกค าสั่ง เช่น แต่งตั้งกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว  
  4) ข้อความ  
  ให้อ้างเหตุที่ออกค าสั่ง และอ้างถึงอ านาจที่ให้ออกคาสั่ง (ถ้ามี)ไว้ด้วยแล้วจึงลงข้อความที่สั่ง และวันใช้บังคับ  
  5) สั่ง ณ วันที่  
  ให้ลงตัวเลขของวันที่ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกค าสั่ง   
  6) ลงชื่อ  
  ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกค าสั่ง และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ   
  7) ต าแหน่ง ตามตัวอย่างแบบของหนังสือสั่งการ ให้ลงต าแหน่งของผู้ออกคาสั่ง 
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ค าสั่ง  (              ต า                     ออกค าสั่ง) 

   ............/............ 

      ...................................................................... 

............................................... 

       ..............................................................................................................................  

............................................................................................................................. ............................. 

............................................................................................................................. ............................. 

........................................................................................ .................................................................. 

............................................................................................................................. ............................. 

..........................................................................................................................................................  

               ......................................................... 

สั่ง          ....................................................... 

 
 

(        …………………………………….. 

(                

( ำ      ………………………………….. 
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   4.2 การออกเลขท่ีค าสั่งของโรงเรียน   
   เมื่อมีการจัดพิมพ์คาสั่งแต่งตั้งของโรงเรียน ด าเนินการ ดังนี้  
   1) เจ้าของเรื่องจัดพิมพ์ค าสั่งแต่งตัง้ภายในโรงเรียน  
   2) เสนอหนังสือตามล าดับสายการบังคับบัญชาถึงผู้อ านวยการโรงเรียนลงนาม  
   3) ธุรการโรงเรียนดาเนินการลงเลขท่ีค าสั่ง วันที่เรื่องและผู้ปฏิบัติในทะเบียนค าสั่ง 
   4) สาเนาเรื่องแจกให้ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการต่อไป 
   5) เก็บต้นฉบับปิดไว้ที่สมุดค าสั่ง 
   6) ส าเนาคู่ฉบับเก็บไว้กบัเรื่องที่ด าเนินการ 

 
แบบทะเบียนค าสั่ง 

    

      ค า  ั่ง          ั่ง                                

    

                  
        

        

 

ตัวอย่างเช่น 

    

               ำ  ั่ง          ั่ง                                

    

          

1 2563 1/2563 

       ่   ยาม      

              
1 ก.ค. 
2563  

โรงเรียนชุมชนแม่
ลาศึกษา 

1 ก.ค. 
2563 

        
 

5. หนังสือประชาสัมพันธ์ 

หนังสือประชาสัมพันธ์มี3ชนิดได้แก่ประกาศ แถลงการณ์ ข่าว ตัวอย่ างที่ ได้ปฏิบัติ เป็นประจ า เช่น ประกาศ 
  5.1 ประกาศ เป็ นข้ อความที่ ท างรา ชการประกาศหือชี้ แจง ให้ทราบหรือแนะแนวทางให้ปฏิบั ติ  
ก าหนดให้ใช้กระดาษตราครุฑ ซึ่งมีส่วนประกอบ คือ 
   1) ประกาศ 
    2) เรื่อง 
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   3) ข้อความ 
   4) ประกาศ ณ วันที่ 
   5) ลงชื่อ 
   6) ต าแหน่ง ตามตัวอย่างแบบของหนังสือประชาสัมพันธ์ (ประกาศ) ที่ระบุไว้ในภาคผนวกของระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

  รายละเอียดของหนังสือประชาสัมพันธ์(ประกาศ) คือ 
  1) ประกาศ 
   ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกประกาศ 
  2) เรื่อง 
   ให้ลงชื่อเรื่องท่ีประกาศ 
  3) ข้อความ 
    ให้อ้างเหตุผลที่ต้องออกประกาศและข้อความที่ประกาศ 
  4) ประกาศ ณ วันที่ 
   ให้ลงตัวเลขของวันที่ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปี พุทธศักราชที่ออกประกาศ 
  5) ลงชื่อ 
   ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกประกาศและพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ 
  6) ต าแหน่ง ตามตัวอย่างแบบของหนังสือประชาสัมพันธ์ (ประกาศ) 
   ให้ลงต าแหน่งของผู้ออกประกาศ 
  *** ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้ทาเป็นแจ้งความ ให้เปลี่ยนค าว่า ประกาศ เป็นแจ้งความ 
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    ร   ศ 
(              20   

 
 
 
 
 

 

 ร   ศ (ช       ร ช  ร                 
 

 ร    …………………………………………………………. 
 

……………………………………… 

(        ………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 

 

     ศ         …………. .ศ…………………………………. 

(       ……………………………. 

(               

( ำ      ……………………………. 
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6. หนังสือเจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 
  เป็นหนังสือที่ทางราชการท าขึ้นนอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น หรือหนังสือที่บุคคลภายนอก หรือหน่วยงานที่ไม่ใช่
ส่วนราชการมีมาถึงส่วนราชการ และส่วนราชการรับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ มี 4 ชนิดได้แก่ 
  6.1  หนังสือรับรอง 
  6.2  รายงานการประชุม 
  6.3  บันทึก 
  6.4  หนังสืออ่ืนๆ 
  รายละเอียดของหนังสือประชาสัมพันธ์(ประกาศ) คือ 
   6.1 หนังสือรับรองคือหนังสือที่ส่วนราชการออกเพ่ือรับรองแก่บุคคล นิติบุคคล หรือ หน่วยงาน เพ่ือ
วัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดให้ปรากฏแก่บุคคลทั่วไปุ 
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          ร  ร               (       

(              24) 
 

   ศ  …………../ ……..           .......................................... 

 

 

  (ข้อความ) หนงัสือฉบับนีใ้ห้ไว้เพ่ือรับรองว่า (ระบุชื่อบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานที่จะให้การรับรองพร้อมทั้งลง
ต าแหน่งและสังกัด หรือที่ตัง้ แล้วต่อด้วยข้อความที่รับรอง) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………. 
 

               ….……………………………… .ศ……………. 

(            ำ           ำ      (         

(                
 

( ำ       

                           
 

(     ) 

(                           

  (                          

    (               
 

            (       
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  6.2                                                                                              น 
หลักฐานโ                         
 

 

   ร       ร ร ช   

(              25   

 
 

ร       ร ร ช  ……………………… 

 ร      ………………. 
 

     …………………………….. 
 

ณ ……………………………………………………….  
………………… 

 ู ้มาประชุม 
 

1. ……………………………………………….. 
2. ……………………………………………..... 
3. ……………………………………………….. 

         ร ช    (       

1. …………………………………………………. 
2. …………………………………………………  

3. ………………………………………………… 
       ร    ร ช    (       

1. …………………………………………………. 
2. ………………………………………………… 

 ร    ร ช      .......................... 
 

   ......................................... ำ                                         ำหน้าที่
                         ำ                                      
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               1                                  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

               2          ร                              

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

               3                            

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

 

               4                               

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

                   5              

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

     ร ช      ………… 

 
 

      ………………….................                     
 

(........................................................) 

 
 

      ............................................                       
 

(........................................................) 
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  6.3                                                                                 ั่งการ                     
                                          ต่ า   ่าส่                        ันในการปฏิบัติราชการ ใช้กระดาษ 
              
  6.4 หนังสืออ่ืนคือหนังสือหรือเอกสารอ่ืนที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพ่ือเป็นหลักฐานใน 
ราชการ เช่น ภาพถ่าย ฟลิ์มหรือหนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่และ เจ้าหน้าที่ได้รับเข้าทะเบียนรับหนังสือของ 
ทางมีรูปแบบที่ส่วนราชการการก าหนดขึ้นตามความเหมาะสม เว้นแต่มีแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่อง เช่น แบบสัญญา  
หลักฐานการสอบสวน และค าร้อง เป็นต้น   
  ส าหรับสถานศึกษา สมุดหมายเหตุรายวัน สมุดเยี่ยม สมุดตรวจราชการ จัดเป็นเอกสาร หลักฐานในราชการที่มี 
ความส าคัญ  
  สมุดหมายเหตุรายวัน  
   กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง  
   1) โรงเรียนต้องใช้สมุดหมายเหตุรายวันตามแบบของกระทรวงศึกษาธิการ  
   2) อ่านข้อบังคับและค าอธิบายให้เข้าใจก่อนใช้  
   3) เขียนหรือพิมพ์ข้อความปิดหน้าปก    
   4) สมุดหมายเหตุรายวัน เป็นเอกสารส าคัญต้องเก็บรักษาไว้ให้ดี มิให้สูญหาย  
   5) การเขียนข้อความที่ปกหน้า ปกใน ควรเขียนเป็นตัวบรรจง วันที่ เดือน พ.ศ. ให้เขียนเป็นตัวหนงัสือ มิให้เขียนย่อ 
 

 
                     

         ..................  

 โ       ............................................................   

  ำ   .........................       .....................................  

                    .........      .....................  .ศ. ................  

          ....................      ......................  .ศ. ...............  

   
  6)  ำ         ำ      โ         ำ                         
  7) ส า    โ             กัดส า              
  8.)                    บันทึก              ศ                                                
   ศ                                                                                                      
          ปี ย่อก ากับไว้ทุกแห่งทุกครั้ งที่ขึ้นเล่มใหม่ หน้าแรกต้องบันทึกประวัติย่อของโรงเรียนประกอบด้วย  
การก่อตั้ ง เมื่ อ ใด  สอนชั้ น ใดบ้ า ง  สถิติ ครู  นั ก เรี ยน รายชื่ อผู้ บริหาร โรง เรี ยน อาคาร เรี ยนมีกี่ หลั ง เป็นต้ น
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  9) การบันทึกวัน เดือน ปี ให้เขียนตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษ ถ้าผู้อ านวยการสถานศึกษาบันทึกไม่ต้องลง
ต าแหน่ง ถ้าผู้รกัษาราชการแทนบันทกึ ต้องลงต าแหน่งก ากับด้วย 
   10) รายการที่เป็นตัวเลข ให้ใช้เลขไทยทั้งหมด 
  11) หน้าหนึ่งๆ ใช้เต็มหน้า ไม่เว้นบรรทัด 
  12) ไม่ควรบันทึกกระทบกระเทือนผู้หนึ่งผู้ใด 
   13) ถ้าเหตุการณ์ปกติ ควรบันทึกข้อความ (ดงัตัวอย่าง) 
     วัน..............เดือน.........................พ.ศ......... ................... 
  โรงเรียนเปิดเรียนตามปกติครูมาท า การสอน............คน ไม่มา............คน นักเรียนมาเรียน คิดเป็น 
   ร้อยละ.....................(นาย/นาง).................... .............เปน็ครเูวรประจ าวัน 
   14) กรณีที่ผู้บริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ให้ผู้รักษาราชการแทนเป็นผู้บันทึกสมุดหมายเหตุ
รายวัน 
   15) วันหยุด ต่างๆ บันทึก (ดงัตัวอย่าง) 
     วัน..............เดือน.........................พ.ศ............................  
    วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถ โรงเรียนปิด 1 วัน 
         (ลงชื่อ).............................................  
   16) ในวันปิดภาคเรียนให้บันทึก (ดังตัวอย่าง) 
     วัน..............เดือน.........................พ.ศ............................  
  ปิดภาคเรียนภาคต้น ปีการศึกษา..............ตั้งแตว่ันที่.............. เดือน........................... พ.ศ............. 
 ถึงวันที่...................เดือน........................พ.ศ..........................  
         (ลงชื่อ).............................................  
   17.) ต้องบันทึกหมายเหตุรายวันเป็นประจ าอยู่เสมอ แม้ว่าปิดภาคเรียน หากมีเหตุกรณีพิเศษเกิดขึ้น ก็ให้
บันทึกเป็นวันๆ ตามความจริง 
              
  โ                              โ               2                         ำ             ดังนี้ 

 

           

       .................. 

โ       ....................................................................... 

 ำ   .........................       .................................... 
 

                   .........     ..................... .ศ................ 

         ....................     ...................... .ศ.......... 
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                      ำ  ั   ศ             ศ                                                          
                                                อร่ ว มกั นก็                              
                                                                                         ำ    
                                                                      ่างใด 

       ร  ร ช  ร 
                                         โ                                                  
                                         โ              
 

                 

        ............  

โ       .......................................................................  

      ำ   .............................           .................................... 

             มื่อ      ...........................         .......................  .ศ.............................. 

             ........................         ......................   .ศ............................ 

   

 

 

                           ร ร   
   

 ำ               ำ          ร   ร    ร   
  ร ำ      ร     ู้ร    ร ร    

 

                 ำ    ำ ร    ร      ร     ู้ ร   
 

  

    
 

   เมื่ อผู้ มี อ า                                                  ำ                     
สั่งการใดๆ    ว่าได้ด า          ย่างไร      ำ                                                7     
นอกเหนือจาก หนังสือราชการทั้ง 6 ประเภทแล้ว ควรจะรู้วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติหรือที่
เรียกว่า หนังสือราชการด่วน และการท าส าเนาหนังสือราชการ 
                           ร           
                              ำ                                        ศ           3            
1)                                                             
2)                             โ       
3)                           โ                     ่า      ำ    
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    ร         ร 
                        
  1)           1                        4                                 โดย
ก า                                                                                     
   ำ                ำ                                                                      
               ศ                    
  2)            2     ำ                                                        ำ        
    ำ                                    ่า           ำ                         ำ            
  3)           3                โ                                                   
                           ศ                                                                        
  4)           4                                                   โ    ำ             
                                   ำ                                  3 ฉบับบ                    
 ำเ              ส าเนา 
  5)           5                                         ด า              ความถูกต้องของการพิมพ์ 
                        ถูกต้องอีก           

 6)                                                                                     
 ำ                       ำ                                            
  7)                                                                ้อง ำ                       /ล า    
                  ำ                                                      
  8)                  ำ                 ำ                                     ำ             
       ำ                          
 
   ร           ร         ร 
   ำ                ำ                          ก้ไข                                            ผ่าน 
ลงนาม 
     ร           ร ช  ร 
                                                                                   ผู้บังคับ      
                     ั่งการ                

                                                                                
                       

1)                                                              โ                
                               

2)                                    ำ       โ                             
                     ค าสั่งต่                                 
                                                                                   
  1)                                   ่า                          ่ง      .ศ. 2517 
  2)                                               โ      แ                     
  3)                                  ำ      ่า                    ง                         
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            ร            
  1 ) โ                                         โ                    ำ     
                   ำ                                                                                    
                                                                                    
                                                        
 2)                                            โ                                             
                                     
  3)                      ำ                                       ท า         ำ      เสนอด้วยตนเอง 
                     โ                                                                                          
                 

4)                                                                                               
    ำ                                          ั่ง                  ำ     ไว้เป็นหลักฐานเมื่อหนังสือฝากนั้น
ได้รับ                                                                                     
  ั         ่           
  5)                         เสนอ ให้เ     ำ          โ                                                
     ำดับ                                     ผู้บังคับบัญชา                                       
                      ่                                                                    ่านขึ้น      ำ    
             1, 2, 3 โ            ข    ่        ำกับ               ึ้น       ำ         
                         ่น  เ                                 ันการสูญหาย 
                         
                    หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกโรงเรียน 
             ี่โ        โ                                                                   
  1)                                                                  
  2)                                             โ                 
   2.1)                                            
   2.2)                                       
   2.3)                             
 

               ............................................. 
              ............................................................... 

       ............................................................. 
     ............................................................. 
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  3)                    โ                                 

  3.1)                              .ศ.                                 
  3.2)                       ำ                             ำ           ันไปตลอดปีปฏิทินเลขทะเบียน  
                        ั                       

   3.3)                                       
   3.4)                                                 
   3.5)           ำ                                                                   ำ          
   3.6)           ำ                                                                              ำ          
   3.7)                                                                                   ่อ 
   3.8)                                  ี่                 ั้น  

4)                                                                                                       
         5)                   โ                                                                   โ     โ   

                 ร   
 

    
                                                 

    
                    
          

          
 

      ่าง      
 
           

                                       ติ 
     
     

    
              

          
       

 
การฝึกอบรม
ลูกเสือต้านภัย

ยาเสพติด 
 
 
 

   
    

สพป.มส2 โรงเรียน 

   

602 2562 
ศ  04188/ 

ว549 
26    
2563   

26    
2563 

     
ชุมชนแม่
ลาศึกษา    
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   ร           
                     โ                                               โ                          
       
 1)                                                                                                    
โ        
  2) 
         โ                                                                                     พ์
                                 
  3)       โ                           โ                       
   3.1)                                 .ศ.                              
   3.2)                               ำ                        
   3.3)                                  ำ                                                   
                          ศ  ๐๔๑๑๖.๙๙/013  
   3.4)                                                
   3.5)           ำ    ่                                   
   3.6)                                                                                      
   3.7)                                                                                  ่อ                
  4)                                                                        ำ           ั                
                                 
  5)  ำ                         ำ    2                              
   5.1)                     โ       โ                 โ      
   5.2)                          

                     
 

             

       ส่ง                                                               
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การเก บรักษายืมและท าลายหนังสือ  
  การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็น  
   1) เก็บระหว่างปฏิบัติ  
   2) เก็บเม่ือปฏิบัติเสร็จแล้ว 
   3) เก็บเพ่ือใช้ในการตรวจสอบ 
  รายละเอียด มีดังต่อไปนี้ 
  1) การเก บระหว่างปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าของ 
เรื่อง โดยให้ก าหนดวิธีการเก็บให้เหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน เช่น  
   1.1) การเก็บหนังสือระหว่างปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รับ – ส่งหนังสือ จัดให้มีแฟูมจัดเก็บ คือ 
    1) แฟูมรับเรื่องเข้าใหม ่
    2) แฟูมเสนอเซ็นเรื่องดวนมาก ปกปิด 
    3) แฟูมเสนอเซ็นเรื่องธรรมดา 
    4) แฟูมรอส่ง 
   1.2) การเก็บหนังสือระหว่างปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่อง 
    1) แฟูมเรื่องเข้าใหม ่
    2) แฟูมเรื่องกาลังดาเนินการ 
    3) แฟูม รอตอบ– รอส่ง 
  เมื่อเสร็จสิ้นการทางานในแต่ละวัน ให้เจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่องจัดเก็บแฟูมให้เรียบร้อย 
  2) การเก บเม่ือปฏิบัติเสร จแล้ว คือ เก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว และไม่มี อะไรที่จะต้องปฏิบัติต่อไป
อีก โดยดาเนินการผู้รับผิดชอบการจัดดาเนินการ 
  การเก บระหว่างปี คือ การจัดเก็บหนังสือราชการที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังอยู่ ระหว่างปีปฏิทิน เพ่ือ
สะดวกในการค้นหา เจ้าหน้าที่ควรจัดแฟูมเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่โดยโรงเรียน สามารถแบ่งกลุ่มการเก็บ ดังนี้ 
  เอกสารที่เข้ามาภายในโรงเรียนมาจากแหล่งต่างๆ มีทุกประเภทและมีจ านวนมาก เอกสารทุกฉบับมีความส าคัญ
จะต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อการค้นคว้าภายหน้าจึงจาเป็นต้องเก็บเอกสาร ต่างๆ เป็นหมวดหมู่และมีระเบียบเพ่ือความ
สะดวกในการค้นหาได้ง่ายสะดวก รวดเร็วและให้เอกสารอยู่ ในสภาพที่เรียบร้อยไม่ชารุดเสียหาย การเก็บเอกสารตาม
หมวดหมู่ตามการปฏิบัติจริง 
                   โ                                                          
   1)                ั่วไป 
   2)                      
   3)                       
   4)                       
     ร       ุ่  ร                                        ั                 น โ   ำ               
                    ำ                                (         P                       (   Person (P  
  P 1                            
  P 2                       /     
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                 ร              ร ช  ร 
 

                                 
    
  P 1                              

1 P 1/1                        
2 P 1/2    ศ                          

    
 
  การเก็บเมื่อสิ้นปี ด าเนินการประทับตรา ก าหนดเก็บหนังสือมุมล่างด้านขวาของกระดาษแผ่นแรกและลงลายมือ
ชื่อย่อ ำก ั              ก็           โ              
  1)                ำ                 
  2)                   โ     ำ                          .ศ…….…                   
  3)                                  ่า 10           
   3.1)                                  
   3.2)                                  ำ      ศ                    
   3.3)              ี่    ั        ศ     ์                                         
                     ำ    ศ            
   3.4)                                              ำ                                                  ่า 5    
   3.5)                                   ำ                                    ำ                  ่า 1    
           กี่    ับ                                          ่ ำ                10        ำ          ับ 
                      ำ                                                         25   พร้อมบัญชีส่งมอบให้ 
                           31                          
     3.5.1)                            

3.5.2)                                          ออ             ั่ว   ำ        
       ่       
    3.5.3)                  ำ                                     ำ                 60 
                                   ำรวจ      ท า               ำ                                เพ่ือ 
                          ำ                      ำ                           และกรรมการอีก 
 อย่างน้อย 2    (      3         
   3)   ร             ช     ร ร   คือการเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่จ าเป็นจะต้องใช้ในการ
ตรวจสอบเป็นประต า ไม่สะดวกในการส่งเก็บ ให้เจ้าของเรื่องเก็บเป็นเอกเทศได้ 
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     ร  ร       
  2.1   ร ำ        ำ            ร ช  ร 
   ฎ     ร                  ร   ศ  ำ                  
                ศ          ว่า     ำ                              ศ      .ศ. 2547 
                              ศ            ำ                      รว ร      ศึกษาธิการ ว่าด้วย 
     ำ        ำ                          ศ            
    1)        ศ          ำ               08.30-16.30  .                12.00-13.00  .     
                โ                                                                                   
                                  ศ                                                   
                       ศ     
    2)                     ว่า                                  ศ                ข้าราชการหยุด
พักผ่อนด้วยก็ได้                ำ                                                               
    3)           ศ                                      ศ      ั่ง              ศ  
           ศ                        ำ                     
  2.2   ร              ศ     
   ฎ     ร                  ร   ศ  ำ                  
                ศ          ว่า         ศ                     ศ      .ศ. 2549  
                  ศ               ่า       16                             ศ                
15                                  ศ                   ศ                 ศ        ำ                ด  
    ศ         2              

1)                                         16         วันปิ                 11         
2)                                       1   ศ                             1         

           
                ศ                         าม          มขึ้นอยู่กับดุลพินิจของส่วนราชการ 

         ัด        ำ                วร 
  2.3 การชักธงชาติ 
  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง 
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษา พ.ศ. 2547  
  ธงชาติไทยถือวาเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทย ที่จะสร้างความรู้สึกนิยมและภูมิใจ ในความเป็นชาติไทย 
กระทรวงศึกษาธิการจึงร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการชักธงชาติในสถานศึกษาเพ่ือก าหนดให้สถานศึกษามี
การชักธงชาติขึ้นและลงตามเวลาในแต่ละวัน โดยก าหนดเวลา ชักธงชาติขึ้นและลง ดังต่อไปนี้ 
   1) ในวันเปิดเรียน ชักข้ึนเวลาเข้าเรียน และเชิญลงเวลา 18.00 น. 
   2) ในวันปิดเรียน ชักข้ึนเวลา 08.00 และเชิญลงเวลา 18.00 น. 
  สถานศึกษาใดมีความจ าเป็นไม่อาจจะชักธงชาติขึ้นและลงตามเวลาที่ก าหนดไว้ใน ข้อ 1 หรือ ข้อ 2 ได้ให้หัวหน้า
สถานศึกษาเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาตามความเหมาะสม 
  การลดธงครึ่งเสา ในกรณีที่ทางราชการให้ลดธงครึ่งเสา เมื่อธงถึงยอดเสาแล้วจึงลดลงมา โดยเร็วให้อยู่ ในระดับ
ความสูง 2 ใน 3 และเม่ือจะลดธงลงให้ชักข้ึนโดยเร็ว จนถึงยอดเสาก่อนจึงลดลง 
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  2.4 การสอบ  
  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง  
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้ก ากับการสอบ พ.ศ. 2548   
  การด าเนินการจัดการสอบทุกประเภท ผู้ท าหน้าที่ก ากับการสอบมีส่วนส าคัญที่จะท าให้การด าเนินการสอบเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้น ผู้ก ากับการสอบจึงจ าเป็นต้องทราบถึงข้อปฏิบัติ ต่างๆ เกี่ยวกับหน้าที่ของตนเอง ทั้งในด้านที่พึง 
กระท าและไม่พึงกระท า ดังต่อไปนี้  
   1) ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนเกี่ยวกบัการสอบ ไปถึงสถานที่สอบก่อนเวลาเริ่มสอบ ตามสมควร หากไม่ 
สามารถปฏิบัติได้ด้วยเหตุผลใดๆ ให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วน  
   2) ก ากับการสอบ ให้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย ไม่อธิบายค าถามใดๆ ในข้อสอบแก่ผู้เข้าสอบ  
    3) ไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้เข้าสอบ รวมทั้ง ไม่กระท าการใดๆ อันเป็น การกระท าให้ 
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สอบไม่สมบูรณ์  
   4) แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ตามแบบที่ส่วนราชการหรือสถานศึกษาก าหนด หากผู้ก ากับการสอบ 
ไม่ปฏิบัติตาม ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาความผิดและลงโทษ ตามควรแก่กรณี   
   5) ผู้ก ากับการสอบมีความประมาทเลินเล่อหรือจงใจ ละเว้นหรือรู้เห็นแล้วไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ หรือไม่  
รายงานจนเป็นเหตุให้มีการทุจริตในการสอบเกิดข้ึน ถือว่าเป็นการประพฤติผิดวินัยร้ายแรง   
   2.5 การพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา 
  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง 
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา.. 2548  
  การพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา หมายความว่า การที่ครู อาจารย์ หรือหัวหน้าสถานศึกษา   
พานักเรียนและนักศึกษาไปท ากิจกรรมการเรียนการสอนนอกสถานศึกษา ตั้งแต่สองคนขึ้นไป ซึ่งอาจไปเวลาเปิดท าการ 
สอนหรือไม่ก็ได้แต่ไม่รวมถึงการเดินทางไกลและการเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารีและการไปนอก
สถานที่ตามค าสั่งในทางราชการ  
  หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548 มีขึ้นตอนการปฏิบัติดังนี้  
   1) การพาไปนอกสถานศึกษาไม่ค้างคืน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ท าเรื่องเสนอผู้บริหารสถานศึกษา 
พิจารณาอนุญาต  
   2) การพาไปนอกสถานศึกษาค้างคืนครูผู้รับผิดชอบโครงการ ท าเรื่องเสนอผู้บริหารสถานศึกษา ส่งเรื่อง 
เข้าสานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาเพ่ือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาอนุญาต   
   3) การพาไปนอกราชอาณาจักรครูผู้รับผิดชอบโครงการ ท าเรื่องเสนอผู้บริหารสถานศึกษา ส่งเรื่องเข้า  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือด าเนินการตามข้ันตอน   
   ข้อก าหนดตามระเบียบที่ควรทราบ  
   1) ครูผู้ควบคุมจ าเป็นต้องมีครูที่เป็นผู้ช่วยผู้ควบคุม เพ่ือดูแลในการเดินทาง โดยก าหนดให้ ครูหนึ่งคนต่อ 
นักเรียนไม่เกิน 30 คน  
   2) ท าการขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขอค าแนะน าหรือขอ ความร่วมมือ และ 
ต้องท าปูายแสดงให้เห็นว่ายานพาหนะนั้นบรรทุกนักเรียน  
  ในการด าเนินการทุกขั้นตอน ต้องท าการขออนุญาตผู้ปกครองของนักเรียนทุกครั้ง และ หลังจากกลับมา ต้อง 
รายงานผลการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาให้กับผู้สั่งอนุญาตทราบ  
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ที่  ศธ ๐๔๑๑๖.๙๙/………..                        โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ต.แม่ลาหลวง   
                                                                             อ.แม่ลาน้อย  จ.แม่ฮ่องสอน  ๕๘๑๒๐ 

           วันที่.................................................................. 

เรื่อง การพานักเรียน/นักศึกษา ไปนอกสถานศึกษา 

เรียน ....................................................................... 

  ข้าพเจ้าขออนุญาตน านักเรียน/นักศึกษา มีจ านวน ................คน และครู/อาจารย์ควบคุม.............คน 

โดยมี.................................................เปน็ผู้ควบคุมไปเพื่อ................................................................. 

ณ...........................................................................................จังหวัด.......................... ........เริ่มออกเดินทาง 

วันที่.............เดือน........................ ...........พ.ศ......................เวลา.................น. และจะไปตามเสน้ทางผ่าน 

...................................................................................................................................................................... 

โดยพาหนะ....................................................... จะพักค้างที่........................................................ ................. 

และกลับถึงสถานศึกษาวันที่.............เดือน...................................พ.ศ............ ...........ค่าใช้จา่ยทั้งสิ้น จ านวน 

.................................................บาท การไปครั้งนี้ได้ปฏบิตัิตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพา 

นักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาแล้ว  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

           ขอแสดงความนับถือ 

 

       

            (นายธวชั     โลกา) 

          ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
โทร. ๐-๕๓๖๘-๕48๙ 
โทรสาร ๐-๕๓๖๘-๕48๙ 
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ที่  ศธ ๐๔๑๑๖.๙๙/.........                            โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ต.แม่ลาหลวง   
                                                                                           อ.แม่ลาน้อย   จ. แม่ฮ่องสอน  ๕๘๑๒๐ 
 
                วันที่........................................................................ 

เรื่อง   ขออนุญาตน าเด็กนักเรียนในปกครองไปทัศนศึกษา ณ ................................... 
เรียน   ผู้ปกครอง ........................................................ 

  ด้วยโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ได้จัดกิจกรรมการทัศนศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ ในระหว่างวันที่ ........................
ณ ......................................................... ...............................             

   ทางโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา จึงใคร่ขออนุญาตน าเด็กนักเรียนในความปกครองของท่านร่วมกิจกรรมการ
ทัศนศึกษา เพ่ือการเรียนรู้นอกสถานที่ โดยมีคณะครูผู้ควบคุม ดังนี้ 

1. .................................................................       เบอร์โทรศัพท์  .............................. 
2. .................................................................   เบอร์โทรศัพท์  .............................. 
3. .................................................................       เบอร์โทรศัพท์  .............................. 
4. .................................................................   เบอร์โทรศัพท์  .............................. 
โดยออกเดินทางจากโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ในวัน…………….. ที่ ………..เดือน  .................... ๒๕63  และ

เดินทางกลับถึงโรงเรียน ในวัน................. ที่ ………..เดือน  .................... ๒๕63   และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับ
ความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

                ขอแสดงความนับถือ 

                                   (นายธวัช     โลกา) 

               ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 

กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
โทรฯ/โทรสาร ๐-๕๓๖๘-๕489 
............................................................................................................................. .............................ตัดส่วนล่างส่งคืนร.ร. 
ข้าพเจ้า...............................................................ผู้ปกครองของ   ....................................... ............นักเรียนชั้น ม. .............          
โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา           อนุญาต               ไม่อนุญาต เนื่องจาก................................................................... 
ให้................................................................เข้าร่วมกิจกรรมการทัศนศึกษา เพื่อการเรียนรู้นอกสถานที่ 
ประจ าปี 2563 ในระหว่างวันที่ ..............เดือน  .................. ๒๕63   - วันที่............………..เดือน  ................... ๒๕63   
ณ ............................................................................................      
                                                                   ลงชื่อ                                                           ผู้ปกครอง 
                                                                          (...........................................................................) 
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  2.6   ร   ร             รร     ร          ำ ร      
                                ศ  ำ                   
            ำ                                                                    
    ำ                               ศ                   .ศ. 2548  
                          ่า              ี่ย ว   ั                  ำ           
                                                                                          
   ศ                 
 โ                                                   ำ                                  
   รอง โ                     
   1)                          ่ว                                               
                                                                    ศ                      ำ   ก        ำ        
                         ศ                   ำ  โ                                   
            อย่างต่อ             ศ      
   2)  ำ                                                  ำ                              
                         ่               ่อ       
   3)                                               ำ                                  ้       
ร่วมกัน 
  4)                                                                    โ            
                                 
   5)                                                                            
                       
   6)                                                ำ                          ัด  
   ่                   ้ง 

2.7    ร         ร     ฎ     ร                  ร   ศ  ำ                  
   1)               ศ                   โ                ศ      .ศ. 2548 
     2)               ศ                   โ                ศ     (       2   .ศ. 2550       
       โ                           ศ                   โ                ศ     (       2   .ศ. 2550 
      ำ             
   โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระท าผิด ม ี5 สถาน ดังนี้ 
    1) ว่ากลา่วตักเตือน 
    2) ท าทัณฑ์บน 
    3) ตัดคะแนนความประพฤติ 
    4) ท ากิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
   การด าเนินการเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้  
     4.1) ท าคุณประโยชน์ต่อสาธารณะ เช่น ท าความสะอาดโรงเรียน ฯลฯ 
     4.2) พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เช่น เข้าค่ายอบรมหลักสูตรคุณธรรม 

   4.3) ส่งจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาเพื่อการบ าบัดฟื้นฟูซึ่งการด าเนินการในส่วนนี้จ าเป็น  
ต้องท าร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับบิดามารดา ผู้ปกครองนักเรียน 
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    5) พักการเรียน การพักการเรียน ให้ท าได้ในกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังตอ่ไปนี้ 
     5.1) แสดงพฤติกรรมกาวร้าวเกินกว่าปกติอันมีผลกระทบต่อร่างกายหรือจิตใจของผู้อ่ืน 
     5.2) แสดงพฤติกรรมที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอย่างร้ายแรง 
     5.3) แสดงพฤติกรรมรุนแรงที่อาจละเมิดสิทธิของผู้อื่น 
     5.4) กระท าการที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 
   การให้พักการเรียนจะสั่งพักการเรียนครั้งหนึ่งได้ไม่เกิน 7 วัน โดยให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการ
สถานศึกษาเป็นผู้พิจารณา โดยความเห็นชอบของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือ หน่วยงานที่ก ากับดูแล แล้วแต่กรณี 
  2.8 ความสัมพันธ์กับชุมชน 
  การบริหารสถานศึกษาด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน เป็นการด าเนินงานของบุคคลในสถานศึกษาในการ
สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ส าหรับบุคคลในสถานศึกษานั้น ประกอบด้วย ผู้บริหาร สถานศึกษา ผู้ช่วยผู้บริหาร
สถานศึกษา รวมทั้ง ครูอาจารย์ทุกคน ย่อมจะด าเนินงานในการสร้าง ความสัมพันธ์กบชุมชนด้วย เช่น การเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยสอนให้ผู้เรียนน าความรู้ ไปใช้ที่บ้าน หรือน าไปใช้ในชุมชน หรือน าความรู้ไปช่วยแก้ปัญหาใน
ชุมชน บุคคลในสถานศึกษาไปร่วมกิจกรรมในชุมชน สถานศึกษาขอความช่วยเหลือจากชุมชน สถานศึกษาให้ความ
ช่วยเหลือชุมชน สถานศึกษาใช้ทรัพยากรในชุมชน เป็นต้น 
  การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนจะช่วยพัฒนาคนให้มีคุณภาพ หรือเป็นคนเก่ง คนดีได้เช่น การสอนให้ผู้เรียนน า
ความรู้ไปใช้ที่บ้าน หรือน าไปใช้ในชุมชน ไม่ใช่สอนให้ท่องจ า ไม่ใช่สอนให้น าความรู้ไปสอบ สอบแล้วก็ลืมหมด หรือการ
สอนให้นักเรียนน าความรู้ไปช่วยแก้ปัญหาในชุมชนได้หรือการเชิญปูชนียบุคคลในชุมชนมาให้ความรู้แก่ผู้เรียนย่อมจะท าให้
ผู้เรียนมีความรู้กว้างขวางขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น การบริหารงานด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน จะต้องด าเนินงานไป
พร้อมๆ กับการบริหารงาน ด้านอ่ืนๆ อย่างเท่าเทียมกัน จึงจะช่วยพัฒนาคนให้มีคุณภาพ คือเป็นทั้งคนเก่งและคนดีได้ถ้า
หากคุณครู จะด าเนินการอย่างจริงจังและจริงใจ จะช่วยแกปัญหาการศึกษาได้อย่างดีโดยในการสร้างความสัมพันธ์ กับ
ชุมชน จะด าเนินงานได้หลากหลาย ดังนี้ 
   1) การสอนให้ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้ในครอบครัวและชุมชน เช่น การละเว้นจากยาเสพติด การลดละเลิก
อบายมุข การลดละเลิกใช้ยาฆ่าแมลง การใช้เครื่องใช้ไฟฟูา การปลูกผักปลอดสารพิษ การปลูกปุารักษาธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ เนื้อหาวิชาเหล่านี้  เมื่อผู้เรียนเรียนในสถานศึกษาแล้วผู้สอน จะย้ าให้ผู้เรียนน าไปใช้ในครอบครัวและ
ชุมชน และติดต่อประสานงานกับผู้ปกครอง ให้อบรมดูแลว่า ผู้เรียนน าความรู้ไปใช้หรือไม่อย่างไร อีกด้วย 
   2) สถานศึกษาขอความร่วมมือจากชุมชน ซึ่งจะขอความร่วมมือจากชุมชนในด้านต่างๆ ได้คือ  
    2.1) ขอความร่วมมือในด้านการเป็นวิทยากร หรือเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เช่น ในชุมชน 
มีภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ศิลปินพ้ืนบ้าน ช่างทอผ้า ช่างจักสาน ช่างแกะสลัก ช่างปั้น และช่างตัดผม เป็นต้น ซึ่งเป็นแหล่ง
ศึกษาหาความรู้อย่างดียิ่ง จะด าเนินการได้โดยเชิญมาเป็นวิทยากรหรือให้ผู้เรียนไปศึกษา ไปฝึกงานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
เหล่านี้ 
    2.2) ขอความร่วมมือในด้านทุนทรัพย์วัสดุครุภัณฑ์จากชุมชน เช่น ขอบริจาคเงิน จากธนาคาร 
บริษัทห้างร้าน ในชุมชนเพ่ือน ามาใช้จ่ายในสถานศึกษา หรือเป็นเงินทุนส าหรับผู้เรียน ที่ยากจน ขอบริจาคหนังสือ เครื่อง
เขียนจากส านักพิมพ์โรงพิมพ์ร้านจ าหน่ายเครื่องเขียนแบบเรียน ขอบริจาคข้าวสารผัก ผลไม้ ไข่ไก่ จากประชาชนในชุมชน 
เพ่ือน ามาท าอาหารกลางวันแก่ผู้เรียน ในสถานศึกษา เป็นต้น 
   3) สถานศึกษาให้ความช่วยเหลือหรือบริการชุมชน ซึ่งอาจจะด าเนินการได้หลากหลาย เช่น 
    3.1) จัดให้มีการสอนหรือฝึกอบรมเกีย่วกบวิชาชีพให้กับประชาชนในชุมชน เช่น การตอน 
ติดตา ต่อกิ่งต้นไม้ การเกษตรผสมผสาน การเลี้ยงปลาในนาข้าว การเลี้ยงไก่พันธุ์ เนื้อ การตัดเย็บเสื้อผ้า การท าอาหาร  
ท าขนม การใช้คอมพิวเตอร ์การแก้และซอ่มเครื่องยนต์เป็นต้น 
 

35 



36 
    3.2) ให้ความช่วยเหลือในด้านความรู้และเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆ แก่ประชาชนในชุมชน เช่น 
ความรู้เกี่ยวกับอาหาร ยารักษาโรค (ยาชุด ยาแก้ปวดต่างๆ) โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ การรักษาโรค แบบธรรมชาติบ าบัด 
อันตรายจากยาฆ่าแมลงในผักผลไม้การเกษตรทฤษฎีใหม่เกษตรกรรมทางเลือก เป็นต้น 
    3.3) จัดบริการข่าวสารเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน เช่น สถานศึกษา  
ท าหอกระจายข่าว แล้วถ่ายทอดเสียงจากรายการวิทยุที่เป็นความรู้เพื่อประชาชนจะได้น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้หรืออ่าน
ข่าวสารความรู้เกีย่วกบการรักษาสุขภาพอนามัย เป็นต้น 
    3.4) การเป็นผู้น าและให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน สถานศึกษาจะด าเนินการได้ โดยจัด
โครงการพัฒนาชุมชน โดยชุมชนสนับสนุนด้านบุคลากรและวัสดุอุปกรณ์เช่น ขุดลอกคูคลอง ที่ตื้นเขิน ขุดคูระบายน้ า  
ซ่อมสร้างถนนเข้าหมู่บ้าน ท าความสะอาดวัดและตลาด เป็นต้น 
   4) บริการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ของสถานศึกษาแกประชาชนในชุมชน เช่น ให้ประชาชน ในชุมชนใช้
หอประชุม ใช้ห้องสมุด ใช้ห้องพยาบาล ใช้โรงอาหาร และใช้สนามกีฬา เป็นต้น 
   5) การออกเยี่ยมเยียนผู้ปกครองและผู้เรียนตามบ้าน เช่น เมื่อผู้ เรียนเจ็บปุวย หรือผู้สอนไป แนะน า
ผู้เรียนท าแปลงเกษตรที่บ้าน รวมทั้ง การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน เช่น ร่วมงานการทอดกฐินที่วัด ร่วมงานมงคลในชุมชน 
เป็นต้น 
   6) การประชาสัมพันธ์สถานศึกษา เช่น จัดให้มีสิ่งพิมพ์เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารของสถานศึกษา อาจท าในรูป
ของจดหมายข่าว วารสาร จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อสอบถาม หรือให้ความสะดวกแก่ผู้มา
ติดต่อสถานศึกษา 
   7) การเชิญผู้ปกครองและประชาชนในชุมชนมาประชุม เช่น ในวันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ วันเปิดเรียน 
ในภาคเรียนแรกของปีการศึกษา เป็นต้น 
   8) การรายงานผลการเรียนและอ่ืนๆ ให้ผู้ปกครองทราบ เช่น การรายงานเป็นประจ าวัน หรือการท าสมุด
พกประจ าตัวนักเรียน ซึ่งจะมีทั้งผลการเรียน ความประพฤติสุขภาพ และอ่ืนๆ 
   9) การใช้ทรัพยากรท้องถิ่นในงานวิชาการ แบ่งออกได้เป็น 4 ข้อย่อย ดังนี้ 
    9.1) ทรัพยากรบุคคล ได้แก่นักวิชาการ ครูอาจารย์จากสถานศึกษาอ่ืน ศิลปินพ้ืนบ้าน ผู้อาวุโส 
ผู้เป็นปูชนียบุคคลในหมู่บ้าน ผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งน ามาใช้ในลักษณะขอค าปรึกษาและ ข้อเสนอแนะ หรือเชิญเป็น
วิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เรียน เป็นต้น 
    9.2) ทรัพยากร วัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่โสตทัศนูปกรณ์สถานศึกษาอ่ืน นามาใช้ใน ลักษณะ
ของการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การศึกษา การร่วมมือทางวิชาการ เป็นต้น 
    9.3) ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ปุาไม้ ภูเขา ทะเล ปะการัง หิน แร่ธาตุสัตว์ปุา สมุนไพร ซึ่งจะ
น ามาใช้ในลักษณะเป็นสื่อการเรียนการสอน การไปทัศนศึกษา การช่วยกนอนุรักษ์ไว้ เป็นต้น 
    9.4) ทรัพยากรสังคม ได้แก่ วันส าคัญ ศิลปะพ้ืนบ้าน วัฒนธรรมพ้ืนบ้าน โบราณสถาน 
โบราณวัตถุประเพณีต่างๆ ซึ่งจะน ามาใช้ได้ในลักษณะให้ครูอาจารย์นิสิต นักศึกษา นักเรียน เข้าร่วม กิจกรรมโดยตรง  
จัดนิทรรศการ การศึกษาหาข้อมลู เพ่ือจะได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ เป็นต้น 
   10) การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน ความใกล้ชิดและเป็นกันเองของบุคลากรกับชุมชน ถือเป็นส่วนหนึ่ง 
ที่ท าให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนอย่างแนบแนน่ โรงเรียนเรานั้นมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์กับชุมชนหลายงาน
ด้วยกัน คือ 
    10.1) งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูทุกคนจะต้องมีเด็กที่ต้องดูแล ด้วยการเยี่ยมบ้าน 
นักเรียนของบุคลากรทุกท่าน เพ่ือได้พูดคุยแลกเปลี่ยน เรียนรู้ปัญหา ความพึงพอใจและความต้องการของ ชุมชนต่อ
โรงเรียน และโรงเรียนต่อชุมชน จึงเป็นส่วนหนึ่งให้ผู้ปกครองนักเรียนและครูได้มีส่วน ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 



37 
    10.2) การต้อนรับผู้ปกครองที่เข้ามาสู่สถานศึกษาด้วยไมตรีจิตที่ดี  ทักทาย พูดคุย แนะน า  
ข้อมูลด้วยความเป็นกันเอง  
    10.3) การมีโอกาสที่ได้พบปะสังสรรค์กับชุมชนนอกสถานศึกษา  
 
 3. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
      กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่งที่เก่ียวข้อง  
  1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
  2) ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
  ขั้นตอนการด าเนินงาน  
  1) ระบุปัจจัยเสี่ยงตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (แผนกลยุทธ์) ของสถานศึกษา  
  2) ประเมินความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง  
  3) วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง เพ่ือจัดท ารายงานและแผนบริหารความเสี่ยง  
  4) วางแผนการจัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
  5) ส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝุาย น ามาตรการปูองกนความเสี่ยงไปใช้ในการควบคุม การด าเนินงานตาม
ภารกิจ โดยสอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรการและวิธีการที่ส านักตรวจเงิน แผ่นดินก าหนด 
  6) ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน มีมาตรการที่ก าหนดและปรับปรุงให้เหมาะสมเป็นระยะๆ  
  7) รายงานการควบคุมภายในต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  
4.การรับส่งงานในหน้าที่ราชการ  
    กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่งที่เกี่ยวข้อง    
   ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524  
  ผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่งส่งมอบงานในหน้าที่ในต าแหน่งตามก าหนดและตามเอกสาร ดังนี้ 
  1) เอกสารการส่งมอบงานให้ท าเป็นหนังสือมีข้อความระบุว่า ได้รับส่งกันระหว่างผู้ใดกบัผู้ใด ในต าแหน่งใด วัน 
เวลาใด โดยมีพยานรับรองอย่างน้อย 2 คน 
  2) เอกสารการรับส่งงานในหน้าที่ให้ท าขึ้นเป็นสามฉบับ โดยให้ผู้ส่งและผู้รับยึดถือไว้ฝุายละฉบับ ส่วนอีกฉบับหนึ่ง
ให้เก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ 
  ข้อ 31(8) ส าหรับข้าราชการซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงาน ให้ส่งงานในหน้าที่และงานที่ได้รับ มอบหมาย ซึ่งยัง
ด าเนินการไม่แล้วเสร็จในขณะที่พ้นจากต าแหน่งแก่หัวหน้าหน่วยงาน 
  การส่งงานตามข้อนี้ให้ท าเป็นหนังสือ และให้เสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับขั้นด้วย 
  ข้อ 32 นอกจากจะได้ก าหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืน การส่งมอบงานตามระเบียบนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ ผู้ส่งและผู้รับ ว่า
จะท าหลักฐานการส่งมอบไว้เพียงใด แต่ส าหรับงานที่ส าคัญด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ต้องท าหลักฐานการส่งมอบไว้เป็น
หนังสือ พร้อมทัง้มอบเรื่องราวและเอกสารที่เกี่ยวข้องแก่ผู้รับต าแหน่งด้วย 
  ขั้นตอนการด าเนินงานรับส่งในหน้าที่ราชการ 
  1) ผู้ส่งมอบงานด าเนินการส ารวจเรื่องและเอกสารที่จะต้องส่งมอบ 
  2) ผู้ส่งมอบงานจัดพิมพ์เอกสารการส่งมอบงาน จ านวน 3 ชุด และให้พยานลงนามรับรอง อย่างน้อย 2 คน 
  3) น าเสนอการส่งมอบงานในหน้าที่ราชการให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ 
  4) ผู้ส่งมอบงานเก็บหลักฐานการส่งมอบงาน 1 ชุด ผู้รับมอบงาน 1 ชุด และเก็บไว้เป็นหลักฐาน ของทางราชการ 
1 ชุด



   ร     ร                    ร ช  ร 
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5. งานอาคารสถานที่ของสถานศึกษา  
  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าที่เกี่ยวข้อง   
  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา พ.ศ. 2539   
  ข้อ4 ผู้ใดประสงค์จะขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษา ให้ยื่นค าขอต่อหัวหน้าสถานศึกษานั้น    
ตามแบบท่ีก าหนด   
  ข้อ 5 การขอใช้อาคารสถานที่อนุญาตให้ใช้เป็นการชั่วคราวเท่านั้น และต้องอยูในเงื่อนไข่ ดังต่อไปนี้    
   5.1  ไม่ใช้อาคารสถานที่กระท าในสิ่งผิดกฎหมาย     
   5.2  ไม่ใช้อาคารสถานที่ในการแสดงที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีต่อประชาชน    
   5.3 ไม่ใช้อาคารสถานที่เพ่ือจัดงานรื่นเริงในรูปแบบต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดเสียงดังจนเป็นเหตุ 
เดือดร้อน   ร าคาญแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง    
   5.4 ไม่ใช้อาคารสถานที่จัดกิจกรรมบางประเภท เช่น ดิสโกเธค หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ในท านอง
เดียวกนัใน  อาคารสถานที่ของสถานศึกษา   
   5.5  ไม่ใช้อาคารสถานที่เพ่ือการอยางอ่ืนนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในค าขออาคารสถานที่  
   5.6 โดยที่สถานศึกษาเป็นสถานที่ราชการบุคคลอ่ืนจะเข้ามาต้องปฏิบัติตนให้ชอบด้วย วัฒนธรรม
และ ศีลธรรมอันดีตลอดทั้งต้องเชื่อฟังหัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็น ผู้รับผิดชอบรักษา
สถานที่นั้น 
   5.7 การใช้อาคารสถานที่เพ่ือหาเสียงเลือกตั้งหรือด าเนินกิจกรรมทางการเมือง จะต้อง ไม่กระทบ
ต่อการ เรียนการสอนของสถานศึกษานั้นๆ ต้องให้ความเป็นธรรมและเสมอภาคกับทุกพรรคการเมือง 

  ข้อ 6 ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาอนุญาต การขอใช้อาคารสถานที่ทีละไมเกิน 7 วัน 
หากเกิน  กว่าที่ก าหนดต้องเสนอต่อผู้มีอ านาจ เพ่ือพิจารณาอนุญาต   
   การอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่ตาม ข้อ5.7 จะอนุญาตเป็นระยะเวลาเท่าใด ให้อยู่ในดุลยพินิจ   
 ของหัวหน้าสถานศึกษานั้น   
   ข้อ 7 การอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่หากเกินอ านาจของหัวหน้าสถานศึกษา ให้ผู้มีอ านาจ 
ดังต่อไปนี้เป็นผู้พิจารณาอนุญาต   
   7.1 สถานศึกษาสังกัดส่วนกลาง ให้เป็นอ านาจของอธิบดีกรมเจ้าสังกัดหรือหัวหน้าส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นกรม  
   7.2 สถานศึกษาสังกัดส่วนกลาง ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค และอยู่ในความควบคุมดูแลของผู้ว่า
ราชการจังหวัด ให้เป็นอ านาจผู้ว่าราชการจังหวัด 
   7.3 สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติให้เป็นอ านาจ ของ
ผู้อ านวยการการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร หรือผู้อานวยการการประถมศึกษาจังหวัดแล้วแต่กรณี  
   ผู้มีอ านาจอนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่อาจมอบหมายผู้ที่เห็นสมควรอนุญาตแทนก็ได้  
   ข้อ 8  เมื่อปรากฏโดยชัดแจ้งว่าการใช้อาคารสถานที่เป็นการผิดเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ี
ระบไุว้ในข้อ 5 ให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้มีอ านาจอนุญาตสั่งระงับการใช้นั้นได้ 
   ข้อ 9  ในระหว่างการใช้อาคารสถานที่หากเกิดความช ารุดเสียหายแก่ทรัพย์สินที่ใช้นั้น ผู้ขอใช้
อาคารสถานที่ต้องรับผิดชอบต่อความช ารุดเสียหาย และจัดการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม 
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    ข้อ 10  การขอใช้อาคารสถานที่นั้น ผู้ขอใช้ต้องช าระค่าบ ารุงดังต่อไปนี้คือ 
    10.1  ค่าน้ า ค่าไฟ ตามความสิ้นเปลือง 
    10.2  ค่าบ ารุงอาคารสถานที่และอุปกรณ์ 
    10.3  ค่าตอบแทนคนงานภารโรง 
    หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้ก าหนดค่าบ ารุง และอาจพิจารณายกเว้นค่าบ ารุงได้และส่งเงิน 
ค่าบ ารุงเข้าเป็นเงินบ ารุงการศึกษาของสถานศึกษา 
  

แบบค าขอใช้อาคารสถานที่ 
 
          เขียนที.่............................................ 
        วันที่ .............................................................. .............. 
เรียน ............................................................. ... 
  ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว) ...................................................นามสกุล....................................................... 
อายุ.................ปี อยู่บ้านเลขที่...............หมู่ที่..................ต าบล/แขวง.......................................................................... 
อ าเภอ........................................จงัหวดั................................... มีความประสงค์ขอใช้อาคารสถานท่ีของ 
.............................................................................. ดังต่อไปนี้ 
   1. ข้าพเจ้าขอใช้อาคารสถานที่เพ่ือ......................................... .............................................. 
มีก าหนดเวลา..............วัน ตั้งแต่วันที่..........เดือน.............................พ.ศ.................... ถึงวันที่.......... ..... เดือน
................................พ.ศ...................... มีบคุคลท่ีจะมาร่วมใช้อาคารสถานที่ประมาณ..................คน 
  2. ยินดีช าระเงินค่าบ ารุงตามที่สถานศึกษาก าหนด คือ  
   2.1 ค่าน้ า ค่าไฟ ตามความสิ้นเปลือง 
   2.2 ค่าตอบแทนคนงานภารโรง......................... บาท 
   2.3 ค่าบ ารุงอาคารสถานที่ตลอดถึงการใช้ทรัพย์สินและอุปกรณ์จานวน....................... บาท 
   2.4 ค่าบ ารุงอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
  3. หากการใช้อาคารสถานที่ตลอดจนทรัพย์สินและอุปกรณ์ต่าง ๆ เสียหาย ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ให้ และ
จัดการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม  
  4. ข้าพเจ้ารับทราบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้อาคารสถานที่แล้ว และจะปฏิบัติให้ถูกต้องตาม ระเบียบ
ของทางราชการหากมีการฝุาฝืนหรือกระท าการใดๆ อันเป็นการผิดระเบียบ ยินดีให้บอกเลิกการใช้อาคารสถานที่
ดังกล่าวได ้
 
        ลงชื่อ............................................. ..........ผู้ยื่นค าขอ 
 
ความเห็นหัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้มีอ านาจอนุญาต 
...................................................................................................................................................................................... 
           ลงชื่อ...............................................................  
                                                                          (................................................................)  
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สารสนเทศอาคารสถานที่ 

โรงเรียน........................................................ ปีการศึกษา ................................................. ............... 
 

   ร    ร  ร             
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2                

  O        
  O             
           O       
           O                  
           O        
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3                         ................................................ 
4                       .................................................. 
5                                    .......................... 
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5.3 ..........................................................................................  
5.4 ..........................................................................................  

 
 
 
 

                                         ............................................................      /   
                   ............................................................      /   
ต่ า               ............................................................      /   
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การอยูเ่วรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการ 

   

 
 
 

ค าสั่งโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
ที่ ๓๙ / ๒๕6๓ 

เรื่อง การอยู่เวรยามรักษาสถานที่ราชการ ประจ าเดือนสิงหาคม 256๓  
---------------------------------------------------------------------------- 

 ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติที่ ศธ 1401/6869 ลว. 6 มีนาคม พ.ศ. 
2525 เรื่อง การอยู่เวรยามรักษาสถานที่ราชการและระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 ข้อ 
42.4        ให้จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2517 เรื่องให้กวดขันการอยู่
เวรยาม   รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ 

 เพ่ือให้การอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ  โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงแต่งตั้งผู้มี
รายชื่อต่อไปนี้  เป็นผู้อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการดังกล่าว 

วันที่ ชื่อผู้อยู่เวร ต าแหน่ง ผู้ตรวจเวร ต าแหน่ง 
1,๑๑,๒๑,๓๑ ส.ค. 

๖๓ 
นายพิพัฒน์  ทองปินตา 
นางมาลัยวรรณ  พวงวิเชียร 

ครู 
ครูช านาญการ 

นางมาลี ค าภีระ ครูช านาญการพิเศษ 

๒,๑๒,๒๒ ส.ค. ๖๓ นายทศพร  พจนาปิยะกุล 
นางพิมพร  พจนาปิยะกุล 

ครู 
ครูช านาญการพิเศษ 

นางมาลี ค าภีระ ครูช านาญการพิเศษ 

๓,๑๓,๒๓ ส.ค. ๖๓ นายทวีเดช  ฌานชีวิน 
นางสาววริษา  จิตติ 

ครูผู้ช่วย 
ครูจ้างสอน 

นางมาลี ค าภีระ ครูช านาญการพิเศษ 

๔,๑๔,๒๔ ส.ค. ๖๓ นางสาวพิมชนก มณีธร 
นางสาวอัญชลีพร  กุลบุตร 

ครู 
ครู 

นางมาลี ค าภีระ ครูช านาญการพิเศษ 

๕,๑๕,๒๕ ส.ค. ๖๓ นางสาววิภา  เจริญเล็ก 
นางสุทธิพร  สันติอรุณโชค 

ครู 
ครูพ่ีเลี้ยงเด็กพิการ 

นางมาลี ค าภีระ ครูช านาญการพิเศษ 

๖,๑๖,๒๖ ส.ค. ๖๓ นายอนุชาติ ใบนี้ 
นายธนทัต  เพียรวิทย์ 
นายสัญญณันฑ์ วรรณค า 

ครู 
พนักงานราชการ 
เจ้าหน้าที่ธุรการ 

นางมาลี ค าภีระ ครูช านาญการพิเศษ 

๗,๑๗,๒๗ ส.ค. ๖๓ นางมาลี  ค าภีระ 
นางธีรดา   เตชะตา 

ครูช านาญการพิเศษ 
ครูช านาญการพิเศษ 

นางมาลี ค าภีระ ครูช านาญการพิเศษ 

๘,๑๘,๒๘ ส.ค. ๖๓ นางสาวณัฐกานต์  แหลมมาก 
นางสาววิลาวัณย์  ใจมาดี 

ครู 
บุคลากรวิทยาศาสตร์ 

นางมาลี ค าภีระ ครูช านาญการพิเศษ 

๙,๑๙ ,๒๙ ส.ค. ๖๓ นายพัฒนพงศ์  บุญปราบ 
นางสุทิน  แก้วเสมอ 

ครูช านาญการ 
ครูช านาญการพิเศษ 

นางมาลี ค าภีระ ครูช านาญการพิเศษ 
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ตารางเวรยาม........./ 

 
วันที่ ชื่อผู้อยู่เวร ต าแหน่ง ผู้ตรวจเวร ต าแหน่ง 

๑๐,๒๐,๓๐ ส.ค. ๖๓ ว่าที่ร้อยตรีเอษณะ  พวงทอง
นางไพจิตรา  นันติอูป 

ครูช านาญการ 
ครูช านาญการพิเศษ 

นางมาลี ค าภีระ ครูช านาญการพิเศษ 

๑–๓๑ สิงหาคม ๖๓ นายระวี  ต้าวแอ้ม ช่างไฟฟูา ๔ นางมาลี ค าภีระ ครูช านาญการพิเศษ 
     

อนึ่งให้เริ่มอยู่เวรรักษาราชการ  ตลอด ๒๔  ชั่วโมง  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป  ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับ          
การแต่งตั้งถือปฏิบัติตามระเบียบราชการอย่างเคร่งครัดหากผู้ใดละเลยต่อหน้าที่จนเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของโรงเรียนจะพิจารณาโทษเป็นรายๆ ไป 

ทั้งนี้ ตั้งแต่  วันที่  1  เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. 256๓ 

สั่ง  ณ  วันที่  ๓๑  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕6๓ 

 

 ลงชื่อ 
     (นายธวัช   โลกา) 

   ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา 
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   ค าสั่งโรงเรียนชุมชนแมล่าศึกษา  

ที่ ๔๐ / ๒๕6๓ 

เรื่อง  การมอบหมายงานรับผดิชอบในการปฏิบัติหนา้ที่ดูแลหอพักนักเรียน   

ประจ าเดือน สิงหาคม  ๒๕6๓  

--------------------------------------------------------------------------------- 

    อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖  มาตรา ๓๕ , มาตรา ๓๙  
และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๕๑  มาตรา 
๒๗ เพื่อให้การบริหารจัดการศึกษา  ทั้งการบริหารงานวิชาการ  การบริหารงบประมาณ   การบริหารงานบุคคล  และการบริหารงาน
ทั่วไป   ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจให้มา เกิดประสิทธิภาพ  จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ใน
สังกัดโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา ให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบงานหอพักนักเรียน  ดังต่อไปนี้ 

วัน เดือน ป ี ช่ือผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวร ลายมือช่ือ ช่ือผู้อยู่เวรรถยนต ์ ผู้ตรวจเวร หมายเหต ุ

1 ส.ค. 6๓ นางสาวณัฐกานต์  แหลมมาก  ว่าท่ีร้อยตรเีอษณะ  พวงทอง   

2 ส.ค. 6๓ นางพิมพร  พจนาปิยะกุล  นายทวีเดช   ฌานชีวิน   

3 ส.ค. 6๓ นายทวีเดช  ฌานชีวิน  นายทศพร   พจนาปิยะกุล   

4 ส.ค. 6๓ นางสาวพิมชนก  มณีธร  นายระวี   ต้าวแอ้ม   

5 ส.ค. 6๓ นางสาววิภา  เจรญิเล็ก  นายสัญญณันฑ์   วรรณค า   

6 ส.ค. 6๓ นายพิพัฒน์  ทองปินตา  นายพิพัฒน์  ทองปินตา   

7 ส.ค. 6๓ นายพัฒนพงค์  บุญปราบ  ว่าท่ีร้อยตรเีอษณะ  พวงทอง   

8 ส.ค. 6๓ ว่าท่ีร้อยตรเีอษณะ  พวงทอง  นายทวีเดช   ฌานชีวิน   

  9 ส.ค. 6๓ นางมาลี   ค าภีระ  นายทศพร   พจนาปิยะกุล   

10 ส.ค. 6๓ นายทศพร  พจนาปิยะกลุ  นายระวี   ต้าวแอ้ม   

11 ส.ค. 6๓ นายอนุชาติ  ใบนี้  นายสัญญณันฑ์   วรรณค า   

12 ส.ค. 6๓ นางสาวณัฐกานต์  แหลมมาก  นายพิพัฒน์  ทองปินตา   

13 ส.ค. 6๓ นางพิมพร  พจนาปิยะกุล  ว่าท่ีร้อยตรเีอษณะ  พวงทอง   

14 ส.ค. 6๓ นายทวีเดช  ฌานชีวิน  นายทวีเดช   ฌานชีวิน   

15 ส.ค. 6๓ นางสาวพิมชนก  มณีธร  นายทศพร   พจนาปิยะกุล   

16 ส.ค. 6๓ นางสาววิภา  เจรญิเล็ก  นายระวี   ต้าวแอ้ม   

17 ส.ค.. 6๓ นายพิพัฒน์  ทองปินตา  นายสัญญณันฑ์   วรรณค า   
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/..... วัน เดือน ป ี

วัน เดือน ป ี ช่ือผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวร ลายมือช่ือ ช่ือผู้อยู่เวรรถยนต ์ ผู้ตรวจเวร หมายเหต ุ

18 ส.ค. 6๓ นายพัฒนพงค์  บุญปราบ  นายพิพัฒน์  ทองปินตา   

19 ส.ค. 6๓ ว่าท่ีร้อยตรเีอษณะ  พวงทอง  ว่าท่ีร้อยตรเีอษณะ  พวงทอง   

20 ส.ค. 6๓ นางมาลี   ค าภีระ  นายทวีเดช   ฌานชีวิน   

21 ส.ค. 6๓ นายทศพร  พจนาปิยะกลุ  นายทศพร   พจนาปิยะกุล   

22 ส.ค. 6๓ นายอนุชาติ  ใบนี้  นายระวี   ต้าวแอ้ม   

23 ส.ค. 6๓ นางสาวณัฐกานต์  แหลมมาก  นายสัญญณันฑ์   วรรณค า   

24 ส.ค. 6๓ นางพิมพร  พจนาปิยะกุล  นายพิพัฒน์  ทองปินตา   

25 ส.ค. 6๓ นายทวีเดช  ฌานชีวิน  ว่าท่ีร้อยตรเีอษณะ  พวงทอง   

26 ส.ค. 6๓ นางสาวพิมชนก  มณีธร  นายทวีเดช   ฌานชีวิน   

27 ส.ค. 6๓ นางสาววิภา  เจรญิเล็ก  นายทศพร   พจนาปยิะกุล   

28 ส.ค. 6๓ นายพิพัฒน์  ทองปินตา  นายระวี   ต้าวแอ้ม   

29 ส.ค. 6๓ นายพัฒนพงค์  บุญปราบ  นายสัญญณันฑ์   วรรณค า   

30 ส.ค. 6๓ ว่าท่ีร้อยตรเีอษณะ  พวงทอง  นายพิพัฒน์  ทองปินตา   

3๑ ส.ค. 6๓ นางมาลี   ค าภีระ  ว่าท่ีร้อยตรเีอษณะ  พวงทอง   

 

ผู้ตรวจเวร นายพิพัฒน์  ทองปินตา 

 

  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่  ดูแลการท างานของนักเรียนหอพักในวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. และ 
ในวันเสาร์-วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. และปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามกฎหมาย  กฎระเบียบ  ข้อบังคับและ
หลักเกณฑ์ของทางราชการและของโรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษาอย่างเคร่งครัด 

          ทั้งนี้  ตั้งแต่วันท่ี   ๑  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 256๓ 

            สั่ง ณ วันท่ี   ๓๑  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕6๓ 

 

 

                         ลงช่ือ 

                                       (นายธวัช    โลกา) 

                                        ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนแมล่าศกึษา 

 


