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คู่มือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

สานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คํานํา
ดวยกระทรวงศึกษาธิการ ไดมนี โยบายลดภาระงานทีไ่ มเกีย่ วของกับการจัดการเรียนการสอนของครู
โดยกําหนดใหโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มีผูปฏิบัตงิ านธุรการ โรงเรียน
ครบทุกโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดจดั สรรผูป ฏิบตั ิงานธุรการโรงเรียนใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ใหสถานศึกษา
ในสังกัดตามแนวทางบริหารอัตรากําลัง และแนวทางการสรรหาและการจางผูปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เพื่อ ใหครู
ไดปฏิบัติหนาที่หลักดานการจัดการเรียนรูและการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาผูปฏิบัตงิ านธุรการ
โรงเรียนและจัดทําคูมอื การปฏิบตั ิงานธุรการโรงเรียน ที่มีขอบขายสาระเก ียวกับความรพืู ้นฐานในการปฏิบัติ
งานธุรการโรงเรียน งานธุรการ งานพัสดุ งานขอมูลสารสนเทศ
เพื่อใหการพัฒนาผูปฏิบัตงิ านธุรการโรงเรียนเป น ไปอย า งมีป ระสิท ธิภ าพ จึงไดจัดทําคูมอื การปฏิบัติ
งานธุรการโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใชประกอบการพัฒนา และ
เปนคูมือ การปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตอไป
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พฤศจิกายน 2561
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2. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
3. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และที่แกไขเพิ่มเติม
4. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
5. คุณธรรมที่ใชในการปฏิบัติงาน
6. การประสานงาน การสื่อความหมาย มนุษยสัมพันธ
และการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
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-การบริหารงานเอกสารหรือการจัดการเอกสาร
-การจัดเก็บเอกสาร
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บทที่ 1
ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติหนาที่ธุรการโรงเรียน
1. โครงสรางการบริหารงานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีภารกิจเกี่ยวกับการจัดและสงเสริมการจัดการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน มี โรงเรีย นในความรั บ ผิ ด ชอบ 30,112 โรงเรี ย น 76 ศูน ยก ารศึ กษาพิเศษ สํ านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษา 225 แหง มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. จัดทําขอเสนอนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา มาตรฐานการจัดการศึกษา และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. กําหนดหลักเกณฑ แนวทาง และดําเนินการเกี่ยวกับการสนับสนุนทรัพยากร การจัดตั้ง จัดสรร
ทรัพยากร และบริหารงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. พัฒนาระบบการบริหาร และสงเสริมประสานงานเครือขายขอมูลสารสนเทศ การนําเทคโนโลยี
สารสนเทศไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งสงเสริมการนิเทศการบริหารและการจัดการศึกษา
4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่การศึกษา
5. พั ฒ นานวั ตกรรมทางการศึ กษา ประสาน สงเสริม สนับ สนุน และกํากับ ดูแลการจัดการศึกษา
ขั้น พื้ น ฐาน การศึ กษาเพื่ อคนพิ การ ผูด อยโอกาสและผูมีความสามารถพิ เศษและประสาน ส งเสริมการจั ด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคคล ครอบครัว องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นของเขตพื้นที่การศึกษา
6. ดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. ปฏิบั ติงานอื่นใดตามที่ กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ และความรับ ผิดชอบของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแบงสวนราชการตามกฎกระทรวงได 10 สวนราชการ
ดังนี้
1. สํานักอํานวยการ
2. สํานักการคลังและสินทรัพย
3. สํานักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. สํานักทดสอบทางการศึกษา
5. สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
6. สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7. สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
8. สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
9. สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
10. สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
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รายละเอียดภารกิจ หนาที่ บทบาท สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจากกฎกระทรวงแบงสวนราชการภายใน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามี ภ ารกิ จ ในการประสาน ส งเสริ ม และสนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และกฎหมาย
อื่น ๆ โดยมี ผูอํานวยสํานักงานเขตพื้ นที่ การศึกษาเปน ผูบังคับบัญ ชาขาราชการ และรับ ผิดชอบการปฏิบัติ
ราชการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแบงสวนราชการออกเปนกลุม ดังนี้
1. กลุมอํานวยการ
2. กลุมนโยบายและแผน
3. กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. กลุมบริการงานการเงินและสินทรัพย
5. กลุมบริหารงานบุคคล
6. กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
7. กลุม นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
8. กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา
9. หนวยตรวจสอบภายใน
10. กลุมกฎหมายและคดี
สถานศึกษามีการแบงโครงสรางภายในตามกฎกระทรวง และเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
เขตพื้ น ที่ การศึ ก ษากํ าหนด (ตามคํ าสั่ ง คสช.ที่ 19/2560 ลงวั น ที่ 19 เมษายน 2560 ซึ่ งได กํ าหนดให
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา เปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด)
ซึ่งจะตองแบงสวนราชการเปนกลุม ซึ่งจะตองสอดคลองกับการกระจายอํานาจทางการศึกษา คือ ครอบคลุม
4 งาน คือ งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล และงานบริหารทั่วไป
สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชภายในสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
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2. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
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กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานราชการโดยเฉพาะการปฏิบัติงานของสวนราชการสังกัด
สํ านั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน สํานัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษาและสถานศึก ษา มีก ฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวของหลายฉบับ คูมือฉบับนี้จะนําเสนอสาระสําคัญของกฎหมายที่เกี่ยวของ ดังนี้
2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
1. ประกาศใชเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2542 มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2542
2. มีการแกไขแลว (ฉบับที่ 2) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2545
3. ขอบขาย มี 9 หมวด 1 บทเฉพาะกาล 78 มาตรา

3
หมวด 1 บททั่วไป ความมุงหมายและหลักการ
1. สวนที่เปนหัวใจหรือปรัชญาการศึกษาของไทย (ม.6)
การศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคน ใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ ความรู
และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
2. หลักการในการจัดการศึกษาประกอบดวย (ม.8)
1) เปนการศึกษาตลอดชีวิต สําหรับประชาชน
2) สังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
3) พัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง
3. การจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษายึดหลัก 6 ประการคือ (ม.9)
1) มีความเปนเอกภาพในนโยบาย แตหลากหลายในการปฏิบัติ
2) กระจายอํานาจสูเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
3) กําหนดมาตรฐานการศึกษา และระบบประกันคุณภาพการศึกษา
4) สงเสริมมาตรฐานวิชาชีพ
5) ระดมทรัพยากรมาใชในการจัดการศึกษา
6) การมีสวนรวมของบุคคล และชุมชน องคกรและสถานบันตาง ๆ
หมวด 2 สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา
1. ประชาชนมีสิทธิและโอกาสไดรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตองไมนอยกวา 12 ป โดย (ม.10)
1) อยางทั่วถึง
2) มีคุณภาพ
3) ไมเก็บคาใชจาย
2. สิทธิประโยชนของบิดา มารดา หรือผูปกครองในการจัดการศึกษา และอบรมเลี้ยงดูไดแก (ม.13)
1) ความรู
2) เงินอุดหนุน
3) ลดหยอนภาษีหรือยกเวนภาษี
หมวด 3 ระบบการศึกษา
1. การจัดระบบการศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้แบงออกเปน 3 ระบบคือ (ม.15)
1) การศึกษาในระบบ ถือจุดมุงหมาย วิธีการ หลักสูตร ระยะเวลา การวัดและประเมิน
เปนเงื่อนไขแหงความสําเร็จที่แนนอน
2) การศึ กษานอกระบบ เปน การศึ กษาที่ มี ความยื ดหยุน ในการกําหนดจุ ดมุ งหมาย
รู ป แบบ วิ ธี ก าร ระยะเวลา การวั ด ผล ซึ่ ง เป น เงื่ อ นไขในการสํ า เร็ จ การศึ ก ษา
โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมกับสภาพปญหา และความตองการ
ของผูเรียนแตละกลุม
3) การศึกษาตามอัธยาศัย เปนการเรียนรูตามความสนใจ ตามศักยภาพ ความพรอม
และโอกาสโดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม สื่อ ฯลฯ
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เกี่ยวกับ

2. การจัดการศึกษาแบงออกเปน 2 ระดับ คือ (ม.16)
1) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) การศึกษาระดับอุดมศึกษา แบงเปน
- การศึกษาต่ํากวา ปริญญา
- การศึกษาตั้งแตระดับปริญญาขึ้นไป
3. การศึกษาภาคบังคับ 9 ป ถืออายุและการสอบไดชั้นปที่ 9 คือ (ม.17)
1) อายุยางเขาปที่ 7 ถึงอายุยางเขาปที่ 16 หรือ
2) การจบการศึกษา สอบไดชั้นปที่ 9
4. สถานที่จัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก (ม.18)
1) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
2) โรงเรียน
3) ศูนยการเรียน
หมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษา
1. การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา (ม.22 สําคัญที่สุด)
1) ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองได
2) ถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด
2. การจัดการศึกษา เนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม ในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ (ม.23) ความรู
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1) ตนเอง
2) วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3) ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา
4) คณิตศาสตร ภาษา เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง
5) การประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข
3. การจัดการเรียนการสอน สถานศึกษาจะตองดําเนินการ ดังตอไปนี้ (ม.24)
1) จั ดเนื้ อ หาสาระ และกิ จ กรรมให ส อดคลองกับ ความสนใจ ความถนั ด และความ
แตกตาง
2) ฝกทักษะ การคิด การจัดการ เผชิญกับสภาพที่แทจริง
3) การจัดการเรียนรูจากประสบการณจริง คิดเปน ทําเปน รักการอาน
4) จัดโดยผสมผสาน
5) จัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน
6) จัดใหสามารถเรียนรูไดทุกเวลาทุกสถานที่
4. การประเมินผลการเรียนพิจารณาจาก (ม.26)
พัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรม การรวมกิจกรรมและการทดสอบ
ควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอน
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5. การจัดทํ าหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้ นฐาน (ม.27) ใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน
กําหนดหลักสูตรแกนกลาง เพื่อความเปนไทย ความเปนพลเมืองดีของชาติ การดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ
และเพื่อการศึกษาตอ ใหสถานศึกษาจัดทํา และกําหนดหลักสูตรทองถิ่นที่เกี่ยวกับสภาพในชุมชนและสังคม
ภูมิปญญาทองถิ่น และคุณลักษณะอันพึงประสงค
6. การจัดการและสงเสริมใหดําเนินการวิจัย (ม.30) ใหดําเนินการในทุกระดับชั้น
หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา
1. อํานาจของกระทรวงศึกษาธิการ (ม.31)
1) การสงเสริมและกํากับดูแลการศึกษาทุกระดับทุกประเภท
2) กําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา
3) สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา
4) สงเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา
5) ติ ดตามตรวจสอบและประเมิน การจัดการศึ กษา และราชการอื่น ตามที่กฎหมาย
กําหนด
2. การจั ด ระเบี ย บบริ ห ารราชการในกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในรู ป ของคณะกรรมการ
แบงออกเปน 4 องคกรหลัก (ม.32)
1) สภาการศึกษา
2) คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
4) คณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนาที่ (ม.34)
พิ จ ารณาเสนอนโยบายแผนพั ฒ นา มาตรฐานและหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ที่สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ การสนับสนุนทรัพยากร
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. องคประกอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 15 คน (ม.38)
1) ประธานกรรมการ
2) กรรมการโดยตํ า แหน ง 1 คน คื อ ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
เปนกรรมการและเลขานุการ
3) ผูแทนองคกรชุมชน 1 คน
4) ผูแทนองคกรเอกชน 1 คน
5) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 1 คน
6) ผูแทนสมาคมผูประกอบวิชาชีพครู 1 คน
7) ผูแทนสมาคมผูประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา 1 คน
8) ผูแทนสมาคมผูปกครองและครู 1 คน
9) ผูท รงคุณวุฒิ 7 คน (เปนประธานกรรมการ 1 คน)
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5. อํานาจหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา (ม.38)
1) กํากับดูแลและจัดตัง้ ยุบรวม หรือเลิกสถานศึกษา ในสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษานัน้
2) ประสาน สงเสริม และสนับสนุน การจัดการศึกษาของเอกชน
3) ประสาน สงเสริม การจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) สงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของบุคคล องคกร หรือหนวยงาน
6. กระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจบริหารและการจัดการศึกษาไปใหคณะกรรมการ
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 4 ดาน (ทําเปนกฎกระทรวง)
1) ดานวิชาการ
2) งบประมาณ
3) การบริหารงานบุคคล
4) การบริหารทั่วไป
7. ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษา เรียกวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทําหนาที่
และมีองคประกอบ (เปนแบบพหุภาคี)
องคประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1) ประธานกรรมการ
2) กรรมการโดยตําแหนง 1 คน คือ ผูบริหารสถานศึกษา
3) ผ ูแทนองคกร 2 คน คือ ผ ูแทนองคกรชุมชน และผ ูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) ผูแทน 4 หรือ 5 คน คือ ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนศิษยเกา และผูแทนผูนําศาสนา
5) ผูทรงคุณวุฒิ กําหนด 1 หรือ 6 คน ตามขนาดของโรงเรียน (300 คนลงมา หรือตงั แต 301 คน)
จํานวนของคณะกรรมการ (ตามกฎกระทรวง)
โรงเรียนที่มีนักเรียน ไมเกิน 300 คน มี 9 คน
โรงเรียนที่มีนักเรียน ตั้งแต 301 คน มี 15 คน
หนาที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กํากับ ดูแล สงเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
คณะกรรมการฯ มี ทั้ งระดั บ การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน ระดั บ อุ ด มศึ กษา ระดั บ ต่ํ ากวาปริ ญ ญาและ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา
1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น มีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตาม
ความพรอม ความเหมาะสม และความตองการภายในทองถิ่น (ม.41)
2. กระทรวงศึกษาธิการกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ม.42)
1) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมิน ความพรอมในการจัดการศึกษาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
2) มีหนาที่ประสานและสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถจัดการศึกษา
สอดคลองกับนโยบายและไดมาตรฐานการศึกษา
3) เสนอแนะการจัดสรรงบประมาณหมวดเงิน อุด หนุน การจัดการศึกษาขององค กร
ปกครองสวนทองถิ่น

1

I

7
3. การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชน
1) ให มีค วามเป น อิ ส ระ โดยการกํ ากั บ ติ ด ตาม การประเมิ น คุ ณ ภาพและมาตรฐาน
การศึ ก ษาของรั ฐ และเข าสู ร ะบบการประเมิ น คุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษา
เชนเดียวกับรัฐ
2) สถานศึ ก ษาเอกชนที่ เป น โรงเรี ย นเป น นิ ติ บุ ค คล และมี ค ณะกรรมการบริ ห าร
ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาเอกชน, ผูรับใบอนุญาต, ผูแทนผูปกครอง, ผูแทน
องคกรชุมชน, ผูแทนครู, ผูแทนศิษยเกา และผูทรงคุณวุฒิ (เปนไปตามกฎกระทรวง)
3) สถานศึ ก ษาเอกชน จั ด การศึ ก ษาได ทุ ก ระดั บ และทุ ก ประเภทการศึ ก ษาตามที่
กฎหมายกําหนด
4) การกําหนดนโยบายและแผนการจัดการศึกษาของรัฐ ของเขตพื้นที่การศึกษา หรือ
องคกร
5) ปกครองส ว นท อ งถิ่ น ให คํ า นึ ง ถึ ง ผลกระทบต อ การจั ด การศึ ก ษาของเอกชน
โดยหน ว ยงานดั ง กล า วจะต อ งรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของเอกชนและประชาชน
ประกอบการพิจารณาดวย
6) สถานศึ กษาเอกชนที่ จัดการศึกษาระดับ ปริญ ญา ดําเนิน การไดโดยอิส ระ มีความ
คลองตัวมีเสรีภาพทางวิชาการภายใตการกํากับดูแลของสถานศึกษาตามกฎหมายวา
ดวยสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน
7) รัฐ ต องให การสนับ สนุ น ด านเงิน อุดหนุน การลดหยอน หรือยกเวน ภาษี หรือสิท ธิ
ประโยชนอยางอื่น แกสถานศึกษาเอกชนตามความเหมาะสม รวมทั้งสงเสริมและ
สนับสนุนดานวิชาการใหสถานศึกษาเอกชนมีมาตรฐานและสามารถพึ่งตนเองได
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา (ม.47-51)
1. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ประกอบด ว ยระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายใน และระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายนอก ซึ่ งจะต อ งออก
กฎกระทรวง
2. การจัดระบบการประกัน คุณ ภาพภายใน เป นหนาที่ของสถานศึกษาและตน สังกัด และ
ใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง
3. วัตถุประสงคของการประเมินภายใน (ม.47)
1) เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานใหเทาเทียมกัน
2) เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
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4. การจั ด ทํ า รายงานการจั ด การศึ ก ษาประจํ าป (SSR) ให ดํ า เนิ น การรายงาน เสนอต อ
หนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน (ม.48)
1) ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีฐานะเปน
องคการมหาชน ทําหนาที่ พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทํา
การประเมิน ผลการจัดการศึ กษา เพื่อให มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึ กษา
โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาในแตละระดับ
2) การประเมินภายนอกหากสถานศึกษาใดไมไดมาตรฐานใหดําเนินการดังนี้ (ม.51)
(1) ให (สมศ.) จัด ทํ าข อเสนอแนะให ส ถานศึ กษาปรั บ ปรุ ง ต อหน ว ยงานตน สั งกั ด
ภายในเวลาที่กําหนด
(2) สถานศึกษาดําเนินการปรับปรุงดําเนินการภายในเวลาที่กําหนด ถาหากไมสามารถ
ที่จะปรับปรุงไดทัน หรือไมดําเนินการปรับปรุงตามที่ (สมศ.) เสนอแนะ
(3) ให (สมศ.) ดําเนินการรายงานตอคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) การกําหนดระยะเวลาในการประเมินภายในและภายนอก
(1) การประเมินภายในใหดําเนินการประจําทุกป
(2) การประเมินภายนอก ประเมินโดย (สมศ.) โดยจะประเมินไมนอย 1 ครั้งในรอบ
5 ป
หมวด 7 ครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา
1. ให มีองค กรวิชาชี พครู ผูบริหารสถานศึกษา และผูบ ริห ารการศึกษา มีฐานะเป นองคกร
อิสระภายใตการบริหารของสภาวิชาชีพในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการ มีอํานาจหนาที่ กําหนดมาตรฐาน
วิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กํากับดูแล การปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพรวมทั้งพัฒนาวิชาชีพครู ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารการศึกษา
2. การจัดทําใบประกอบวิชาชีพสําหรับ ครู ผูบริหารสถานศึกษา ผูบริห ารการศึกษา และ
บุคลากรทางการศึกษาอื่น (ม.53)
3. การจั ดระบบครู กระบวนการผลิตพัฒ นาครู อาจารย และบุคลากรทางการศึ กษาให มี
คุณภาพและมาตรฐาน ใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงศึกษาธิการ
4. รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาอยาง
เพียงพอ
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5. มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ กําหนดไวดังตอไปนี้
1) มาตรฐานวิชาชีพประกอบดวย
(1) มาตรฐานดานความรูและประสบการณวิชาชีพ
(2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(3) มาตรฐานการปฏิบัติตน
2) จรรยาบรรณวิชาชีพประกอบดวย
(1) จรรยาบรรณ ตอตนเอง
(2) จรรยาบรรณ ตอวิชาชีพ
(3) จรรยาบรรณ ตอผูรับบริการ
(4) จรรยาบรรณ ตอผูรวมประกอบวิชาชีพ
(5) จรรยาบรรณ ตอสังคม

9
6. ใหมีองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งของ
หนวยงานทางการศึ กษา ในระดับสถานศึกษาของรัฐและระดับ เขตพื้นที่ การศึกษา เป นขาราชการในสังกั ด
องค กรกลางบริ ห ารงานบุ ค คลของข าราชการครู โดยยึ ดหลั กการกระจายอํานาจ การบริห ารงานบุ คคลสู
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา (ม.54)
7. ให มี ก ฎหมายว าด ว ยเงิ น เดื อ น ค า ตอบแทน สวั ส ดิ ก ารและสิ ท ธิ ป ระโยชน อื่ น สํ า หรั บ
ขาราชการครูฯ
หมวด 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา (มี 5 มาตรา 58-62)
1. การระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณ การเงินและทรัพยสินทั้งของรัฐ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น บุคคล และครอบครัว ฯลฯ มาใชจัดการศึกษาดังนี้ (ม.58)
1) รัฐ องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเก็บภาษีเพื่อการศึกษาตามกฎหมาย
2) ใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน ฯลฯ เปนผูจัดและสวนรวมในการจัดการศึกษา บริจาค
ทรัพยสิน และมีสวนรวมกับภาระคาใชจาย
2. สถานศึกษาสามารถจัดหารายไดและผลประโยชนไดจากแหลงตาง ๆ ดังตอไปนี้ (ม.59)
ผลประโยชน จ ากการปกครองดู แ ลทรั พ ย สิ น ของสถานศึ ก ษาที่ เป น ที่ ร าชพั ส ดุ จั ด หาจากการบริ ก ารของ
สถานศึกษา จัดเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาอสังหาริมทรัพยจากผูอุทิศให หรือ จากการแลกเปลี่ยน จากรายได
ของสถานศึกษา ผลประโยชนจากที่ราชพัสดุ เบี้ยปรับจากผิดสัญญาศึกษาตอสัญญาเชาซื้อ/จางทําของ โดยใช
งบประมาณ
3. การจัดสรรงบประมาณรัฐไดดําเนินการจัดสรรไดโดย (ม.60)
1) เงินอุดหนุนทั่วไปจัดใหการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐและของ
เอกชนเทาเทียมกัน
2) กองทุ น กู ยื ม สํ า หรั บ ทุ น การศึ ก ษา จั ด ให สํ า หรั บ ผู มี ร ายได น อ ย ให ต ามความ
เหมาะสมและจําเปนงบประมาณ สําหรับการศึกษาพิเศษ
3) งบดําเนินการ งบลงทุน จัดสรรตามนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษา และกําลังของ
สถานศึกษาโดยคํานึงถึงคุณภาพและความเสมอภาค
4) เงินอุ ดหนุน ทั่ วไป จั ดสําหรับ อุดมศึ กษาของรัฐที่เปน นิ ติบุ คคลและสถานศึ กษาใน
กํากับของรัฐหรือองคการมหาชน
5) กองทุนเพื่อการศึกษา จัดเพื่อพัฒนาการศึกษาของรัฐและเอกชน
4. การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนใหกับ บุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคประชาชน
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอื่น ใหคํานึงถึงความเหมาะสมและความจําเปน
(ม.61)
5. ระบบการตรวจสอบติ ด ตามงบประมาณ และประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
การใชจายงบประมาณใหคํานึงถึง (ม.62) หลักการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา และมาตรฐานการศึกษา
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หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ม.63-69)
1. การจัดสรรคลื่นความถี่จากรัฐ (ม.63) ใหดําเนินการโดย การจัดสรรเพื่อประโยชนสําหรับ
การศึกษา การทํานุบํารุงศาสนาและวัฒนธรรม
2. การผลิตและพัฒนาแบบเรียนตําราสื่อ (ม.64) ดําเนินการโดย : ใหมีการเปดเสรี
3. ให มีการพั ฒ นาบุ คลากรทั้งดานผูผ ลิตและผูใชเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อใหมีความรู
ความสามารถและทักษะในการผลิตรวมทั้งการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (ม.65)
4. วัตถุประสงคของการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค : อันดับ
แรกเพื่อใหผูเรียนไดแสวงหาความรูไดอยางตอเนื่องและตลอดชีวิต (ม.66)
5. รัฐตองสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา
รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา (ม.67)
6. ใหมีการระดมทุน จัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมทั้งลดอัตราคาบริการ
เปนพิเศษในการใชเทคโนโลยีดังกลาว เพื่อการพัฒนาคนและสังคม (ม.68)
7. รัฐตองจัดใหมีหนวยงานกลาง ทําหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผน สงเสริมและประสาน
การวิจัยการพัฒนา และการใช รวมทั้งการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของการผลิตและการใชเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา
สามารถศึกษาเพิ่มเติมไดที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
(ฉบับเต็ม)
2.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
1. ประกาศใชเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2546
2. ขอบขาย แบงออกเปน 5 หมวด 1 บทเฉพาะกาล 82 มาตรา
หมวด 1 การจัดระเบียบบริหารราชการในสวนกลาง
1. การจัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ แบงออกเปน
1) สวนกลาง
2) เขตพื้นที่การศึกษา
3) สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เปนนิติบุคคล
2. สวนราชการสวนกลาง ใหมีหัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอรัฐมนตรี ไดแก
1) สํานักงานรัฐมนตรี
2) สํานักงานปลัดกระทรวง
3) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ทุกสวนราชการ มีฐานะเปนนิติบุคคล ยกเวน สํานักงานรัฐมนตรี
3. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนาที่
1) เสนอนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) สนับสนุนทรัพยากร
3) การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4) เสนอแนะในการออกระเบียบหลักเกณฑและประกาศที่เกี่ยวของกับการบริหารของ
สํานักงาน
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4. คณะกรรมการอื่น ๆ ที่ควรจะรู
1) คณะกรรมการอุดมศึกษา จํานวน 28 คน วาระละ 4 ป
2) คณะกรรมการอาชีวศึกษา จํานวน 32 คน วาระละ 4 ป
3) คณะกรรมการสภาการศึกษา จํานวน 59 คน วาระละ 4 ป
5. กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารนอกจากมี ห น า ที่ เป น ผู กํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น
ความพรอมในการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและยังมีหนาที่ตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
คือ
1) ประสานสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถจัดการศึกษาได
2) เสนอแนะการจั ด สรรงบประมาณอุ ด หนุ น การจั ด การศึ ก ษาขององค ก รปกครอง
สวนทองถิ่น
หมวด 2 การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษา
1. การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหยึดเขตพื้นที่ แบงเปนเขตพื้นที่โดยยึด
1) ปริมาณสถานศึกษา
2) จํานวนประชากร
3) วัฒนธรรม
4) ความเหมาะสมอื่น
โดยใหรัฐมนตรีมีอํานาจในราชกิจจานุเบกษา โดยคําแนะนําของสภาการศึกษา
2. การจัดระเบียบของสวนราชการ
1) การจัดระเบียบของเขตพื้นที่การศึกษา
การกํ า หนดกลุ ม ภารกิ จ ให ก ระทรวงจั ด ทํ า เป น ประกาศโดยคํ า แนะนํ า ของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การกําหนดกลุมงาน ใหจัดทําเปน ประกาศของสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษา โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
2) สถานศึกษา
การกําหนดกลุมงาน ตามระเบียบของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาแตละเขต
พื้นที่การศึกษา
3) สถานศึกษาที่เปนโรงเรียนมีฐานะเปนนิติบุคคล และสิ้นสุดเมื่อยุบเลิกสถานศึกษา
3. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1) กํากับดูแล จัดตั้ง ยุบรวมหรือเลิกลมสถานศึกษา
2) ประสาน สงเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชน
3) ประสาน สงเสริม องคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) สงเสริม และสนับสนุน การจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคกรเอกชน องคกร
5) ชุมนุม องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัด
การศึกษา
6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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เพิ่มเติม

4. อํานาจหนาที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ม.37)
1) บริหารและการจัดการศึกษาและพัฒนาสาระของหลักสูตรสถานศึกษา
2) พั ฒ นางานวิ ช าการและจั ด ระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาร ว มกั บ
สถานศึกษา
3) พิจารณาแบงสวนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษา และของสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
4) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่กฎหมายกําหนด
5) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีอํานาจหนาที่กํากับ สงเสริม และสนับสนุน
กิจการของสถานศึกษา
2.3 พระราชบั ญญั ติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แกไข

1. ประกาศใชเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2547 มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2547
2. มีการแกไขแลว (ฉบับที่ 2) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2551
3. ขอบขาย มี 9 หมวด 1 บทเฉพาะกาล 140 มาตรา
หมวด 1 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1. อํ า นาจหน า ที่ ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้ น ที่ การศึ กษา (ม.23) ป จ จุ บั น เป น อํ านาจหน าที่ ของ
ศึกษาธิการจังหวัดตามคําสั่ง คสช.ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560
1) พิจารณากําหนดนโยบายการบริห ารงานบุคคล กําหนดจํานวนอัตราตํ าแหนงและ
เกลี่ยอัตราตําแหนง พิจารณาดําเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ
และการรองทุกข
2) พิจารณาใหความเห็นชอบการบรรจุแตงตั้ง และการบริหารงานบุคคลของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
3) ใหความเห็นชอบพิจารณาความดีความชอบ
4) สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาสรางขวัญกําลังใจ
5) กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการบริหารงานบุคคล
6) จัดทําฐานขอมูล และรายงานประจําปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
7) ปฏิบั ติงานอื่น ตามที่บั ญญั ติไวในพระราชบั ญญั ตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ ก.ค.ศ.
มอบหมาย
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2. อํานาจหนาที่ของผู อํานวยการสํานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา (ม.24) เปนผูบั งคั บบั ญชา
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1) รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการที่เปนอํานาจของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และ
ตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ ที่การศึกษามอบหมาย
2) เสนอแนะการบรรจุแตงตั้ง และการบริหารงานบุคคลในเรื่องที่อยูในอํานาจหนาที่
ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
3) พิจารณาความดีความชอบของผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษาในหนวยงาน
ทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4) จั ด ทํ าแผนและส ง เสริ ม การพั ฒ นาข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาใน
หนวยงานทางการศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5) จัดทําทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
6) จัดทํามาตรฐานคุณภาพงาน กําหนดภาระงานขั้นต่ําและเกณฑการประเมินผลงาน
สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
7) ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจัดทํารายงานเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่
การศึกษา เพื่อเสนอ ก.ค.ศ. ตอไป
8) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ ก.ค.ศ.
3. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา (ม.26)
1) กํากับดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย กฎ ระเบียบ
ขอบั งคับ หลักเกณฑและวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้ น ที่ การศึกษา
กําหนด
2) เสนอความต อ งการจํ า นวน และอั ต ราตํ า แหน งของข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา
3) ใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษาตอผูบริหารสถานศึกษา
4) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย

1

I

14
4. อํานาจหนาที่ของผูอํานวยการสถานศึกษา (ม.27) เปนผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
1) ควบคุ ม ดู แ ลให ก ารบริ ห ารงานบุ ค คลในสถานศึ ก ษาสอดคล อ งกั บ นโยบาย กฎ
ระเบี ย บ ข อบั งคั บ หลั กเกณฑ และวิธี การตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้ น ที่
การศึกษากําหนด
2) พิ จ ารณาความดี ค วามชอบของข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาใน
สถานศึกษา
3) สงเสริม สนับสนุนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาใหมีการ
พัฒนาอยางตอเนื่อง
4) จั ด ทํ า มาตรฐาน ภาระงานสํ า หรั บ ข าราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาใน
สถานศึกษา
5) ประเมิ น ผลการปฏิ บัติ งานตามมาตรฐานของข าราชการครูและบุ คลากรทางการ
ศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
6) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่นหรือตามที่ อ.ก.ค.ศ.
เขตพื้นที่การศึกษาหรือคณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย
หมวดที่ 2 บททั่วไป
1. การดําเนินงานตาม พ.ร.บ. นี้ใหดําเนินการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยยึด
หลักระบบคุณธรรม ความเสมอภาคระหวางบุคคล และหลักการไดรับการปฏิบัติและการคุมครองสิทธิอยาง
เสมอภาคเทาเทียมกัน
2. การเปนผูประกอบอาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา จะตองมีคุณสมบัติทั่วไปภายใต
พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
3. ขาราชครูและบุคลากรทางการศึกษาตองมีคุณสมบัติที่สําคัญคือ (ม.30) มีสัญชาติไทย
3.1 มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดปบริบูรณ
3.2 เลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตย
3.3 ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
3.4 ไมเปนผูไรความสามารถหรือจิตฟนเฟอนหรือโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.ค.ศ.
3.5 ไมอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ สั่งใหออกจากราชการไวกอน หรือถูกสั่งพัก
หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
3.6 ไมบกพรองในศีลธรรมอันดี
3.7 ไมเปนกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่พรรคการเมือง
3.8 ไมเปนบุคคลลมละลาย
3.9 ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด เวนแตการกระทําโดยประมาทหรือ
ลหุโทษ
3.10 ไมเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออก
3.11 ไมเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทําผิดวินัย
3.12 ไมเคยทุจริตในการสอบเขารับราชการ
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4. การใหไดรับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง ใหไดรับตามกฎหมายวาดวย
เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจําตําแหนง ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ยกเวนบุคลากร
ทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค (2) ใหนําบัญชีอัตราเงินเดือน และเงินประจําตําแหนงของขาราชการพลเรือน
มาบังคับใชโดยอนุโลม
5. คณะรัฐมนตรีอาจวางระเบียบและวิธีการใหกระทรวงการคลังหักเงินเดือนของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เปนเงินสะสมโดยคิดดอกเบี้ยเงินสะสมใหในอัตราไมต่ํากวาดอกเบี้ยเงินฝากประจํา
ของธนาคารพาณิชย เงินสะสมและดอกเบี้ยจะจายคืนใหกูยืมตามโครงการสวัสดิการสําหรับขาราชการครูและ
บุคคลากรทางการศึกษา ตามระเบียบที่กระทรวงกําหนดโดยความเห็นขอบของคณะรัฐมนตรี
6. การไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. กําหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
7. การไดเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ในพระราชกฤษฎีกา
8. ก.ค.ศ. กํ าหนดเกี่ ย วกับ วัน เวลาทํางาน วัน หยุดราชการตามประเพณี วัน หยุดราชการ
ประจําป และการลาหยุดราชการ (ถายังไมกําหนดใหนําหลักเกณฑที่ใชกับขาราชการพลเรือนมาใชกอน)
9. เครื่องแบบและระเบียบการแตงเครื่องแบบใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น
10. บําเหน็จบํานาญใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น
หมวด 3 การกําหนดตําแหนง
1. พ.ร.บ.ไดกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มี 3 ประเภท คือ
1) ตําแหนงซึ่งมีหนาที่เปนผูสอนในหนวยงานการศึกษา
2) ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา
3) ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น
โดยกําหนดตําแหนงซึ่งมีหนาที่เปนผูสอนในหนวยงานการศึกษา (ม.38 ก.) ไดแก
1) ครูผูชวย
2) ครู
3) อาจารย
4) ผูชวยศาสตราจารย
5) รองศาสตราจารย
6) ศาสตราจารย
ตําแหนงใน (3) ถึง (6) มีในหนวยงานการศึกษาที่สอนระดับปริญญา
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ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา (ม.38 ข.) ไดแก
1) รองผูอํานวยการสถานศึกษา
2) ผูอํานวยการสถานศึกษา
3) รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5) รองอธิการบดี
6) อธิการบดี
7) ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด
ตําแหนง (1) และ (2) มีในสถานศึกษาและหนวยงานการศึกษาตามประกาศกระทรวง
ตําแหนง (3) และ (4) ใหมีในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตําแหนง (5) และ (6) มีในหนวยงานการศึกษาที่สอนระดับปริญญา
ตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ม.38 ค.) ไดแก
1) ศึกษานิเทศก
2) ตําแหน งที่เรียกชื่ออยางอื่น ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด หรือตําแหนงของขาราชการที่
ก.ค.ศ. นํามาใชกําหนดใหเปนตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตาม
พระราชบัญญัตินี้
2. ใหตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีวิทยฐานะดังตอไปนี้ (ม.39)
ก. ตําแหนงครู มีวิทยฐานะ ดังตอไปนี้
1) ครูชํานาญการ
2) ครูชํานาญการพิเศษ
3) ครูเชี่ยวชาญ
4) ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
ข. ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา มีวิทยฐานะ ดังตอไปนี้
1) รองผูอํานวยการชํานาญการ
2) รองผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
3) รองผูอํานวยการเชี่ยวชาญ
4) ผูอํานวยการชํานาญการ
5) ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
6) ผูอํานวยการเชี่ยวชาญ
7) ผูอํานวยการเชี่ยวชาญพิเศษ
ค. ตําแหนงผูบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะ ดังตอไปนี้
1) รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชํานาญการพิเศษ
2) รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
3) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
4) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ
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ง. ตําแหนงศึกษานิเทศก มีวิทยฐานะ ดังตอไปนี้
1) ศึกษานิเทศกชํานาญการ
2) ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ
3) ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญ
4) ศึกษานิเทศกเชี่ยวชาญพิเศษ
จ. ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่ ก.ค.ศ. กําหนดใหมีวิทยฐานะ
3. ใหตําแหนงคณาจารยเปนตําแหนงทางวิชาการ
ก. อาจารย
ข. ผูชวยศาสตราจารย
ค. รองศาสตราจารย
ง. ศาสตราจารย
4. ก.ค.ศ. จะตองกําหนดวาตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะมีหนายงาน
การศึกษาใด จํานวนเทาใด และจะตองมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงสําหรับตําแหนงอยางไร (ม.41)
5. การจั ดทํ า มาตรฐานการกํ าหนดตํ าแหน งวิท ยฐานะและมาตรฐานตําแหน งทางวิ ช าการให
คํานึงถึง (ม.42)
5.1 มาตรฐานวิชาชีพ
5.2 คุณวุฒิการศึกษา
5.3 การอบรมประสบการณ
5.4 ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
5.5 คุณภาพการปฏิบัติงาน หรือผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่
6. องคประกอบของมาตรฐานตําแหนงประกอบดวย ชื่อตําแหนง ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน
และคุณภาพงานของตําแหนงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.4 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
1. มีผลบังคับใช 9 ธ.ค. 2540
2. ของขายของ พ.ร.บ. 7 หมวด 1 บทเฉพาะกาล 43 มาตรา
3. คําศัพทเฉพาะที่สําคัญในพระราชบัญญัตินี้
ขอมูลขาวสาร หมายความวา สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูล หรือสิ่งใด ๆ ไมวา
การสื่อสารความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการใด ๆ และไมวาจะไดจัดทําไวใน
รูป ของเอกสาร แฟ ม รายงาน หนั งสื อ แผน ผับ แผนที่ ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบัน ทึกภาพหรือเสีย ง
การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธีอื่นใดที่ทําใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฏได
ขอมูลขาวสารของราชการ หมายความวา ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแล
ของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐหรือขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับเอกชน
ขอมูลขาวสารสวนบุคคล หมายความวา ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล เชน การศึกษา
ฐานะการเงิ น ประวั ติ สุ ข ภาพ ประวั ติอ าชญากรรม หรือประวัติก ารทํ างาน บรรดาที่ มี ชื่อ ของผูนั้ น หรือ มี
เลขหมาย รหัส หรือสิ่งของลักษณะอื่นที่ทําใหรูตัวผูนั้นได เชนลายพิมพนิ้วมือ แผนบันทึกลักษณะเสียงของคน
หรือรูปถาย และใหหมายความรวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผูที่ถึงแกกรรมแลวดวย
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หมวด 1 การเปดเผยขอมูลขาวสาร
1. หนาที่ของหนวยงานของรัฐ ในการเปดเผยขอมูลขาวสาร (ม. 7)
ตองสงขอมูลขาวสาร ดังตอไปนี้พิมพในราชกิจจานุเบกษาเพื่อเปดเผย ดังนี้
1) โครงสรางและการจัดองคกรในหนวยงาน
2) สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน
3) สถานที่รับหรือติดตอขอมูลขาวสารหรือการติดตอกับหนวยงานรัฐ
4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน ฯลฯ ที่เพื่อใหมีผล
บริการทั่วไปตอเอกชนที่เกี่ยวของ
5) ขอมูลอื่น ๆ ที่คณะกรรมการกําหนด
2. สิทธิของประชาชน (ม. 9)
1) เขาตรวจดู ขอสําเนาหรือสําเนาที่มีคํารับรอง (ม. 9 วรรคสอง)
2) รองเรียนต อคณะกรรมการ กรณี ที่เห็น วาหนวยงานของรัฐ ไมจัดพิมพขอมูล ขาวสาร หรือ
เปดเผยขอมูลขาวสารชา (ม. 13)
3. หนาที่ของเจาหนาที่ของหนวยงานของรัฐ ในการเปดเผยขอมูลที่ประชาชนขอดู (ม.9)
1) ให ล บหรื อ ตั ด ทอนส ว นที่ ต องห ามตามมาตรา 14 หรือ 15 เพื่ อไม ให มี การเป ด เผยข อ มู ล
ขาวสารนั้นกําหนดหลักเกณฑหรือคาธรรมเนียมในการสําเนาขอมูลขาวสาร
2) สงคําขอใหหนวยงานที่จัดทําขอมูลอนุญาต กรณีที่ขอมูลที่มีผูรองขอเปนขอมูลของหนวยงานอื่น
และไดระบุหามการเปดเผย (ม.12 วรรค 2)
4. หน าที่ ของคณะกรรมการข อมู ล ข าวสารเมื่ อได รับ คํ ารอ งเรีย นคณะกรรมการจะต องพิ จ ารณา
ใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน (ถามีความจําเปนขยาย สามารถขยายไดไมเกิน 60 วัน)
หมวดที่ 2 ขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย
1. ขอมูลที่ไมตองเปดเผย มี 2 อยาง คือ
1) ขอมูลขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย (ม.14)
2) ขอมูลที่เจาหนาที่ของรัฐมิใหเปดเผยเนื่องจาก (ม.15)
ก. เกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ
ข. เมื่อเปดเผยแลวทําใหการบังคับใชเกิดความเสื่อมประสิทธิภาพ
ค. ขอมูลที่เปนความเห็นหรือคําแนะนําในหนวยงานของรัฐ แตไมรวมถึงรายงานทาง
วิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลที่นํามาใชในการทําความเห็น หรือคําแนะนํา
ภายใน
ง. การเปดเผยทําใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด
จ. รายงานการแพทยหรือขอมูลขาวสารที่เปนการรุกล้ําสิทธิสวนบุคคลโดยไมสมควร
ฉ. ขอมูลที่มีการคุมครองไมใหเปดเผย หรือขอมูลขาวสารที่มีผูใหมาโดยไมประสงคให
เปดเผย
ช. อื่น ๆ ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
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2. การเปดเผยขอมูลสวนบุคคล ที่อาจกระทบกระเทือนตอผูหนึ่งผูใด ใหเจาหนาที่ของรัฐดําเนินการ
ดังตอไปนี้ กอนเปดเผยขอมูลคือ (ม.17)
2.1 แจงใหเจาของขอมูลทําการคัดคานภายในเวลาที่กําหนด แตไมนอยกวา 15 วันนับแตวันที่ไดรับแจง
2.2 เจาของขอมูลตองดําเนินการคัดคานโดยทําเปนหนังสือ
2.3 เมื่อเจาของขอมูลคัดคานแลว หากเจาหนาที่ของรัฐไมฟงคําคัดคาน เจาหนาที่จะตองรอ
1) จนกวาลวงเลยระยะเวลาอุทธรณขอมูลตอคณะกรรมการวินิจฉัย คือภายใน 15 วัน
2) พนระยะเวลาคณะกรรมการวินิจฉัยแลวจึงจะเปดเผยขอมูลไดใหแลวเสร็จ คือ 60 วัน
3. เจาหนาที่ของรัฐเปดเผยขอมูลไมตองรับผิดหากวาไดดําเนินการถูกตองตามระเบียบและกฎหมาย คือ
1) เปดเผยตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
2) เจ า หน า ที่ ดํ า เนิ น การเป ด เผยตามกฎกระทรวงเพื่ อ การทั่ ว ไป หรื อ เฉพาะแก บุ ค คล
เพื่ อ ประโยชน ส าธารณะ หรื อ ชี วิ ต ร า งกาย สุ ข ภาพ หรื อ ประโยชน อื่ น ของบุ ค คล
และคําสั่งนั้นไดกระทําโดยสมควรแกเหตุ กฎกระทรวงกําหนดผูเปดเผยใหเปนขาราชการ
ตั้งแตระดับ 6 ขึ้นไป (ม.16)
หมวดที่ 3 ขอมูลขาวสารสวนบุคคล
1. ข อ มู ล ส ว นบุ ค คลคื อ ข อ มู ล บุ ค คลธรรมดาที่ มี สั ญ ชาติ ไทยหรื อ บุ ค คลต า งด า วที่ มี ถิ่ น ที่ อ ยู ใน
ประเทศไทย
2. หนวยงานของรัฐจะตองปฏิบัติเกี่ยวกับขอมูลขาวสารของบุคคลไวเพื่อกาลในหนวยงาน ดังนี้ (ม.23)
1) มีขอมูลสวนบุคคลเทาที่เกี่ยวของและจําเปน
2) เก็บขอมูลขาวสารโดยตรงจากเจาของขอมูล
3) จัดใหมีการพิมพในราชกิจจานุเบกษาและแกไขใหถูกตองอยูเสมอ
4) จัดระบบรักษาความปลอดภัยใหแกระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลตามความเหมาะสมเพื่อ
ปองกันมิใหมีการนําไปใชโดยไมเหมาะสมหรือเปนผลรายตอเจาของขอมูล
3. หน วยงานของรัฐเป ดเผยข อมูล สวนบุคคลโดยปราศจากความยิน ยอมของเจาของขอมูลไมได
ยกเวน (ม. 24)
1) เพื่อการนําไปใชตามอํานาจหนาที่ของหนวยงานของรัฐแหงนั้น
2) นําไปใชตามปกติภายในวัตถุประสงคของการจัดใหมีระบบขอมูลขาวสารสวนบุคคลนั้น
3) นําไปวางแผนหรือการสถิติหรือสํามะโนตาง ๆ
4) เพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัยโดยไมระบุชื่อหรือสวนที่ทําใหรูวาเปนขอมูลขาวสารสวนบุคคล
ที่เกี่ยวกับบุคคลใด
5) ตอหอจดหมายเหตุแหงชาติเพื่อการตรวจดูคุณคาในการเก็บรักษา
6) ตอเจาหนาที่ของรัฐเพื่อการปองกันการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย
7) เปนการใหซึ่งจําเปนเพื่อการปองกันหรือระงับอันตรายตอชีวิตหรือสุขภาพของบุคคล
8) ต อ ศาล และเจ าหน า ที่ ข องรั ฐ หรื อ หน ว ยงานของรั ฐ หรื อ บุ ค คลที่ มี อํ า นาจตามกฎหมาย
ที่จะขอขอเท็จจริง
9) กรณีอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
4. เจาของขอมูลสวนบุคคล มีอํานาจดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลดังนี้ (ม.25 วรรค 2)
1) ยื่นขอใหมีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือลบขอมูลขาวสารสวนที่ไมถูกตองได หากเจาหนาที่ของรัฐ
ไมดําเนิ น การแกไขให ตามคําขอ เจาของขอมู ลยื่ นต อคณะกรรมการวินิจฉัย เปดเผยข อมูล
ภายใน 30 วัน โดยยื่นตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
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หมวดที่ 4 เอกสารประวัติศาสตร
1. ขอมูลขาวสารที่ไมประสงคเก็บรักษาหรือหมดอายุครบกําหนดแลวใหหนวยงานของรัฐดําเนินการดังนี้
1.1 สงมอบใหแกหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร
1.2 หนวยงานอื่นของรัฐตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา เพื่อใหประชาชนไดศึกษาคนควา
2. ระยะเวลาในการเก็บรักษาขอมูลขาวสาร (ม.26 วรรค สอง)
2.1 ขอมูลขาวสารทีเกี่ยวของกับพระมหากษัตริย ตาม ม. 14 เมื่อครบ 75 ป
2.2 ขอมูลขาวสารของรัฐที่เจาหนาที่ไมเปดเผย ตาม ม. 15 เมื่อครบ 20 ป
3. แต ถ า หน ว ยงานของรั ฐ มี ค วามประสงค จ ะขอขยายเวลาในการเก็ บ ก็ ส ามารถที่ จ ะขยายได
โดยกําหนดขยายไมเกินคราวละ 5 ป และใหดําเนินขยายภายใน 3 เดือนกอนครบกําหนด
4. ผูที่กําหนดใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐใหทําลายหรืออาจทําลายโดยไมตองเก็บรักษา คือ
คณะรัฐมนตรี (ม.26 วรรค สาม)
หมวด 5 คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
1. คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ประกอบดวย
• คณะกรรมการโดยตําแหนง มีรัฐมนตรีที่นายกมอบหมายเปนประธาน
• คณะกรรมการที่เปนผูทรงคุณวุฒิ โดยคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง 9 คน วาระคราวละ 3 ป
• ข าราชการในสั งกั ด สํ า นั ก นายกรัฐ มนตรี ซึ่ งปลั ด สํ านั ก นายกรั ฐ มนตรี คนหนึ่ งเป น เลขา
อีก 2 คน เปนผูชวยเลขา
2. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการที่สําคัญ
1) ทํารายงานเสนอคณะรัฐมนตรี ปละ 1 ครั้ง
2) วินิจฉัยเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล
2.1 เมื่ อมี การรองขอให ห นว ยงานของรัฐ เปดเผยแตห นว ยงานของรัฐไมย อมเปดเผยหรือ
ดําเนินการเปดเผยลาชา (ตาม ม.11)
2.2 เมื่อมีการขอใหแกไขขอมูลสวนตัวที่รัฐมีไวใหถูกตองแตรัฐไมยอมแกไขให
3) รับคําอุทธรณและสงคําอุทธรณใหคณะกรรมการวินิจฉัยขอมูลขาวสารภายใน 7 วันนับแตวันที่
ไดรับแจงการอุทธรณ
4) รับคํารองจากประชาชน และเขาดําเนินการตรวจสอบขอมูลขาวสารของทางราชการ กรณีที่
หนวยงานปฏิเสธแกประชาชนวาไมมีขอมูลขาวสาร แตประชาชนไมเชื่อวามี (ม.33)
หมวดที่ 6 คณะกรรมการวินิจฉัยขอมูลขาวสาร
1. คณะกรรมการวินิจฉัยขอมูลขาวสาร
• แต ง ตั้ ง โดยรั ฐ มนตรี ต ามข อ เสนอของคณ ะกรรมการข อ มู ล ข า วสารฯ จํ า นวน
ไมนอยกวา 3 คน
• ใหขาราชการที่คณะกรรมการฯ แตงตั้งเปนเลขานุการ
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2. หนาที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยขอมูลขาวสาร
1) วินิจฉัยเกี่ยวกับการขอเปดเผยขอมูล
1.1 ขอมูลที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย (ตามมาตรา 14)
1.2 ขอมูลขาวสารที่เจาหนาที่ของรัฐไมเปดเผยเนื่องจากความมั่นคงหรืออื่น ๆ
1.3 เมื่อมีการขอแกไขขอมูลสวนตัวที่รัฐมีไวใหถูกตองแตเจาหนาที่ของรัฐไมยอมแกไขให
1.4 กรณีเจาหนาที่ของรัฐไมฟงคําคัดคานจะเปดเผยขอมูล แตเจาของขอมูลไมยอมใหเปด
2) ดําเนินการวินิจฉัยขอมูลใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน ถามีความจําเปนที่จะตองขยายใหขยายได
แตขยายแลวไมเกิน 60 วัน
3) ประกาศวิ ธี พิ จ ารณ าและวิ นิ จ ฉั ย และองค ค ณ ะในการพิ จ ารณ าและวิ นิ จ ฉั ย ไว ใ น
ราชกิจจานุเบกษา
หมวดที่ 7 บทกําหนดโทษ
1. ผูใดฝาฝนไมมาใหถอยคําหรือสงวัตถุเอกสารหรือพยานใหคณะกรรมการฯ เมื่อคณะกรรมการฯ
รองขอ มีโทษจําคุกไมเกิน 3 เดือน ปรับไมเกิน 5,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
2. เจาหนาที่ที่ไมมีอํานาจไปเปดเผยขอมูลขาวสาร มีโทษจําคุกไมเกิน 1 ป ปรับไมเกิน 20,000 บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ

3. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แกไขเพิ่มเติม
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ความเปนมา
กฎหมายประกั น สั งคมมี ก ารประกาศใช ค รั้งแรกเมื่ อ ป พ.ศ. 2497 โดยการตราพระราชบั ญ ญั ติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2497 ตอมามีการดําเนินการในการสรางหลักประกันใหแกลูกจางและบุคคลอื่น โดยจัดตั้ง
กองทุนประกันสังคมขึ้น เพื่อใหการสงเคราะหแกลูกจางและบุคคลอื่นซึ่งประสบอันตราย เจ็บปวย ทุพพลภาพ
หรือตาย อันมิใชเนื่องจากการทํางาน รวมทั้งกรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะหบุตร กรณีชราภาพ และสําหรับ
กรณีวางงาน ซึ่งใหหลักประกันเฉพาะลูกจาง จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ ขึ้นใช
บังคับ
นิยามศัพท
"ลูกจาง" หมายความวา ผูซึ่งทํ างานให น ายจางโดยรับค าจางไม วาจะเรียกชื่ออยางไร แตไมรวมถึง
ลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับงานบาน อันมิไดมีการประกอบธุรกิจรวมอยูดวย
"นายจาง" หมายความวา ผูซึ่งรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจาง และใหหมายความรวมถึงผูซึ่งไดรับ
มอบหมายใหทํางานแทนนายจาง ในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคลให หมายความรวมถึงผูมีอํานาจกระทําการ
แทนนิติบุคคล และผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลใหทําการแทนดวย
"คาจาง" หมายความวา เงินทุกประเภทที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนคาตอบแทนการทํางานในวัน
และเวลาทํางานปกติไมวาจะคํานวณตามระยะเวลาหรือคํานวณตามผลงานที่ลูกจางทําได และใหหมายความ
รวมถึงเงินที่นายจางจายใหในวันหยุดและวันลาซึ่งลูกจางไมไดทํางานดวย ทั้งนี้ ไมวาจะกําหนดคํานวณหรือ
จายในลักษณะใดหรือโดยวิธีการใด และไมวาจะเรียกชื่ออยางไร
"วันทํางาน" หมายความวา วันที่กําหนดใหลูกจางทํางานตามปกติ
"ผู ป ระกั น ตน" หมายความว า ผู ซึ่ งจ า ยเงิ น สมทบอั น ก อ ให เกิ ด สิ ท ธิ ได รั บ ประโยชน ท ดแทนตาม
พระราชบัญญัตินี้ (พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533)
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"การคลอดบุตร" หมายความวา การที่ทารกออกจากครรภมารดา ซึ่งมีระยะเวลาตั้งครรภไมนอยกวา
ยี่สิบแปดสัปดาหไมวาทารกจะมีชีวิตรอดอยูหรือไม
"ทุพพลภาพ" หมายความวา การสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรือของรางกาย
หรือสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจ จนไมสามารถทํ างานได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ ที่คณะกรรมการการแพทย
กําหนด
"วางงาน" หมายความวา การที่ผู ประกัน ตนต องหยุดงานเนื่องจากนิติสัมพันธระหวางนายจางและ
ลูกจางตามสัญญาจางแรงงานสิ้นสุดลง
ขอบขายการใชบังคับและการคุมครองผูประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม
กฎหมายประกันสังคมที่ใชอยูในปจจุบัน ไมใชบังคับแก
(1) ข า ราชการ ลู ก จ า งประจํ า ลู ก จ า งชั่ ว คราวรายวั น และลู ก จ า งชั่ ว คราวรายชั่ ว โมง
ของราชการส ว นกลาง ราชการสว นภู มิภ าค และราชการสว นท องถิ่น ยกเวน ลูกจาง
ชั่วคราวรายเดือน
(2) ลูกจางของรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ
(3) ลูกจางของนายจางที่มีสํานักงานในประเทศ และไปประจําทํางานในตางประเทศ
(4) ครูหรือครูใหญของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน
(5) นั กเรีย น นั กเรี ย นพยาบาล นิ สิต หรือ นั กศึ ก ษา หรือ แพทยฝ กหั ด ซึ่งเป น ลูก จางของ
โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือโรงพยาบาล
(6) กิจการหรือลูกจางอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
สําหรับการคุมครองผูประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม จําแนกเปน 7 กรณี ดังนี้
(1) กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางาน ผูประกันตนมีสิทธิไดรับ
ประโยชนทดแทนภายในระยะเวลา 15 เดือนกอนวันรับบริการทางการแพทย ผูประกันตนไดจายเงินสมทบ
มาแลวไมนอยกวา 3 เดือน
(2) กรณี ค ลอดบุ ตร ผู ป ระกัน ตนมีสิท ธิไดรับ ประโยชนท ดแทนในกรณี คลอดบุ ตรสําหรับ
ตนเองหรือภริย า หรื อสํ าหรับ หญิ งซึ่ งอยูกิน ดวยกัน ฉัน สามีภ ริย ากับ ผูป ระกัน ตนโดยเป ดเผยตามระเบี ย บ
ที่เลขาธิการสํานักงานประกันสังคมกําหนด ถาผูประกันตนไมมีภริยา ทั้งนี้ ตอเมื่อภายในระยะเวลา 15 เดือน
กอนวันรับบริการทางการแพทย ผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 7 เดือน ประโยชนทดแทนใน
กรณีคลอดบุตร ใหผูประกันตนแตละคนมีสิทธิไดรับสําหรับการคลอดบุตรไมเกินสองครั้ง
(3) กรณี ทุพพลภาพอันมิใชเนื่องจากการทํางาน ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทน
ตอเมื่อภายในระยะเวลา 15 เดือนกอนทุพพลภาพ ผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 3 เดือน
(4) กรณีถึงแกความตายโดยมิใชประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน ถาภายใน
ระยะเวลา 6 เดือนกอนถึงแกความตาย ผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 1 เดือน
(5) กรณีสงเคราะหบุตร ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนตอเมื่อภายในระยะเวลา
36 เดือนกอนเดือนที่มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทน ผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 12 เดือน
(6) กรณี ช ราภาพ ผู ป ระกั น ตนมี สิ ท ธิ ได รั บ ประโยชน ท ดแทนในกรณี ช ราภาพต อ เมื่ อ
ผูป ระกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 180 เดือน ไมวาระยะเวลา 180 เดือนจะติดตอกันหรือไม
ก็ตาม
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(7) กรณี วางงาน ลูกจางซึ่งเปน ผู ป ระกั นตนมี สิทธิ ไดรับ ประโยชน ทดแทนในกรณี วางงาน
ตอเมื่อผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 6 เดือนและตองอยูภายในระยะเวลา 15 เดือนกอนการ
วางงานและจะตองเปนผูที่อยูในเงื่อนไขดังตอไปนี้
ก. เปนผูมีความสามารถในการทํางาน พรอมที่จะทํางานที่เหมาะสมตามที่จัดหาให
หรือต องไมป ฏิ เสธการฝกงานและไดขึ้น ทะเบี ย นไวที่ สํานั กจัดหางานของรัฐ
โดยตองไปรายงานตัวไมนอยกวาเดือนละหนึ่งครั้ง
ข. การที่ ผู ป ระกั น ตนว างงานต อ งมิ ใช ถู ก เลิ ก จ า งเนื่ อ งจากทุ จ ริ ต ต อ หน าที่ ห รื อ
กระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง หรือจงใจทําใหนายจางไดรับความ
เสียหายหรือฝาฝนขอบังคับ หรือระเบียบเกี่ยวกับการทํางาน หรือคําสั่งอันชอบ
ดวยกฎหมายในกรณีรายแรง หรือละทิ้งหนาที่เปนเวลาเจ็ดวันทํางานติดตอกัน
โดยไม มี เหตุ อั น สมควร หรือประมาทเลิ น เลอเปน เหตุ ให น ายจางไดรับ ความ
เสี ย หายอยางรายแรง หรื อ ได รับ โทษจํ าคุ กตามคํ าพิ พ ากษาถึงที่ สุ ดให จํ าคุ ก
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทความผิดลหุโทษ
ค. ตองมิใชผูมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพ
กองทุนประกันสังคมและการออกเงินสมทบ
กฎหมายประกั น สั งคม กํ าหนดใหจัด ตั้งกองทุ น ขึ้น กองทุ น หนึ่งในสํ านั กงานประกัน สังคมเรีย กวา
กองทุนประกันสังคม เพื่อเปนทุนใชจายใหผูประกันตนไดรับประโยชนทดแทน ตลอดจนเปนคาใชจายในการ
ปฏิบัติหนาที่ของกรรมการ ที่ปรึกษา อนุกรรมการที่เกี่ยวของ และคาใชจายในการบริหารงานของสํานักงาน
ประกันสังคม
กองทุนดังกลาวประกอบดวยเงินสมทบจากรัฐบาล นายจาง และผูประกันตนตามมาตรา 33 ออกเงิน
สมทบเข ากองทุ น เพื่ อ การจ ายประโยชน ท ดแทนในกรณี ป ระสบอั น ตรายหรื อ เจ็ บ ป ว ย กรณี ทุ พ พลภาพ
กรณีตายและกรณีคลอดบุตร ฝายละเทากันตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมเกินอัตราเงินสมทบ
ทายพระราชบัญญั ติประกัน สังคม พ.ศ. 2533 นอกจากนี้ยังไดกําหนดใหรัฐบาล นายจาง และผูประกันตน
ตามมาตรา 33 ออกเงินสมทบเขากองทุนเพื่อการจายประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตร กรณีชราภาพ
และกรณีวางงานตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมเกินอัตราสมทบทายพระราชบัญญัติดังกลาว
สิทธิของผูอยูในสัญญาจางเหมาบริการใหเปนไปตามขอบเขตการจางงานและเอกสารแนบทายสัญญา
จางงานของแตละสถานศึกษา
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อัตราเงินสมทบทายพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ. 2533
ผูออกเงินสมทบ
1. เงิ น สมทบเพื่ อ การจ า ยประโยชน ท ดแทนกรณี ป ระสบอั น ตรายหรื อ
เจ็บปวย ทุพพลภาพ ตาย และคลอดบุตร
(1) รัฐบาล
(2) นายจาง
(3) ผูประกันตน
2. เงินสมทบเพื่อการจายประโยชนทดแทนกรณีสงเคราะหบุตรและชราภาพ
(1) รัฐบาล
(2) นายจาง
(3) ผูประกันตน
3. เงินสมทบเพื่อการจายประโยชนทดแทนกรณีวางงาน
รัฐบาล
นายจาง
ผูประกันตน

อัตราเงินสมทบเปนรอยละ
ของคาจางของผูประกันตน
1.5
1.5
1.5
3
3
3
5
5
5

หมายเหตุ:1. ตามกฎหมายประกันสังคม กําหนดใหลูกจางชั่วคราวรายเดือนของราชการสวนกลาง ราชการสวน
ภูมิภาคและราชการสวนทองถิ่นตองเขาระบบประกันสังคม โดยสวนราชการ (นายจาง) จะตองหักเงินจาก
ลูกจางชั่วคราวรายเดือนตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง แตตองไมเกินอัตราเงินสมทบทายกฎหมายดังกลาว
เพื่อนําสงสมทบในสวนของผูประกันตน สวนราชการจะจายสมทบในสวนของนายจางเขากองทุนประกันสังคม
และรัฐบาลจะจายสมทบตามอัตราที่กําหนด
2. สิทธิป ระโยชน ทดแทนที่ ได รับ จากกองทุน ประกัน สังคมมี 7 กรณี ตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือ
เงื่อนไขที่กฎหมายประกันสังคมไดกําหนด

4. ความรูเกี่ยวกับลูกจางชั่วคราว

การจ างบุ คลากรทางการศึ กษาอื่น เป น การจางลูกจางชั่วคราวตามโครงการคืน ครูให นักเรีย นของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการดําเนินการจางลูกจางชั่วคราวนี้ตองถือปฏิบัติตามระเบียบ
วาดวยการจายคาจางลูกจางของสวนราชการ พ.ศ. 2526 ซึ่งมีสาระสําคัญที่เกี่ยวของ ดังนี้
ลูกจ างชั่ ว คราว หมายถึ ง ลู ก จ างรายเดื อน รายวัน และรายชั่ ว โมงที่ จางไวป ฏิ บั ติ งานที่ มี ลั กษณะ
ชั่วคราวและหรือมีกําหนดเวลาจาง แตทั้งนี้ระยะเวลาการจางตองไมเกินปงบประมาณและไมมีการเพิ่มคาจาง
ประจําป
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ประเภทของการจางลูกจางชั่วคราว
การจางลูกจางชั่วคราวแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก
1) การจางลูกจางชั่วคราวจากเงินงบประมาณ
2) การจางลูกจางชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ
1. การเบิกจายคาจางชั่วคราว
การเบิกจายคาจางชั่วคราวรายเดือน โดยเบิกจายคาจางในวันทํางานปกติ กําหนดจายเดือนละ 1 ครั้ง
โดยกําหนดเวลาทํางานใหเปนไปตามเวลาทํางานของทางราชการ
2. การเบิกจายคาจางระหวางลา
ลูกจางชั่วคราวที่จางจากเงินงบประมาณมีสิทธิไดรับคาจางระหวางลา ดังนี้
2.1 การลาปวย ลูกจางชั่วคราวลาไดไมเกิน 8 วันทําการ สําหรับปแรกที่เขาปฏิบัติงานและใน
ป ถั ด ไป ลาได ป ล ะไม เกิ น 15 วั น ทํ าการ สํ า หรั บ ลู ก จ างซึ่ งจ า งไว ป ฏิ บั ติ งานต อ เนื่ อ ง เว น แต ลู ก จ า งที่ เข า
ปฏิบัติงานในปแรกไมครบ 6 เดือน ไมมีสิทธิไดรับคาจางระหวางลา
ลูกจางชั่วคราวที่ป ระสพอันตรายหรือไดรับ บาดเจ็บ เพราะเหตุปฏิ บัติงานในหน าที่ห รือถูก
ประทุษรายเพราะเหตุกระทําการตามหนาที่ ถาลาปวยธรรมดาแลวยังไมหาย หัวหนาสวนราชการระดับกรม
มีอํานาจใหลาปายไมเกิน 60 วัน โดยนํากฎหมายวาดวยการสงเคราะหขาราชการผูไดรับ อันตรายหรือการ
เจ็บปวยเพราะเหตุปฏิบัติหนาที่ราชการมาบังคับโดยอนุโลม
2.2 การลาเขารับการฝกวิชาการทหาร ใหไดรับคาจางอัตราปกติไดเกิน 2 เดือน
2.3 การลาเพื่อรับการระดมพล หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอม ใหไดรับคาจางอัตรา
ปกติไมเกิน 30 วัน
2.4 การลาคลอดบุ ต ร ลู ก จ างชั่ ว คราวรายเดื อ นที่ จ างไวป ฏิ บั ติ งานต อเนื่ อ ง และเริ่ม เข า
ปฏิ บั ติ งานในป แรกครบ 7 เดื อน มี สิ ทธิคลอดบุตรปห นึ่งไมเกิน 90 วัน โดยรับ คาจางระหวางลาจากสว น
ราชการไมเกิน 45 วัน อีก 45 วัน ใหรับจากประกันสังคม ลูกจางชั่วคราวรายวันและรายชั่วโมงไมมีสิทธิรับ
คาจางเนื่องจากการลาคลอดบุตร
2.5 การลาไปรับการตรวจคัดเลือก เพื่อรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
ลาไดตามความจําเปน ลูกจางชั่วคราวรายวัน และรายชั่วโมง ไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดประจําสัปดาห ใน
กรณีลาเขารับการฝกวิชาทหาร ลาเขารับการระดมพล หรือเขารับการทดลองความพรั่งพรอม และการลาไปรับ
การตรวจคัดเลือกเพื่อรับราชการทหาร
ขอบขายภารกิจและหนาที่ของบุคลากรทางการศึกษาอื่น
1. งานธุรการ สารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนและหนังสือราชการตาง ๆ รวมทั้งระบบ
E-Office
2. งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจาย การจัดเก็บ รักษาดูแล ความเปนระเบียบเรียบรอย
3. งานขอมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนขอมูล การสํารวจและบัน ทึกขอมูล การจัดทํา
รายงานขอมูล จัดสงและรับขอมูลในระบบ ICT
4. งานการประสานงาน การติ ด ต อ สื่ อ สารกั บ หน ว ยงานส ว นราชการอื่ น ๆ ชุ ม ชน และท อ งถิ่ น
การใหบริการแกประชาชนหรือผูมาขอรับบริการหรือติดตอราชการ
5. งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
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คุณสมบัติของบุคลากรทางการศึกษาอื่น
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
2. มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหนาที่
หมายเหตุ : การจางเหมาบริการจะไมไดสิทธิประโยชนตาม พ.ร.บ.นี้

5. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ

ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เป น แนวทางการดํ า เนิ น ชี วิ ต และวิ ถี ป ฏิ บั ติ ที่ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชดําริชี้แนะแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 30 ป และ
ทรงเน น ย้ํ า แนวทางพั ฒ นาที่ ตั้ งอยู บ นพื้ น ฐานของทางสายกลางและความไมป ระมาท โดยคํานึ งถึงความ
พอประมาณ ความมี เหตุ ผ ล การสรางภูมิคุมกัน ในตัว ตลอดจนใชความรูและคุณ ธรรมเปน พื้น ฐานในการ
ดํารงชีวิต การป องกั นใหรอดพ นจากวิกฤต และให สามารถดํารงอยูได อยางมั่ น คงและยั่ งยื นภายใตกระแส
โลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการกระทบใด ๆ อันเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวัง
อย า งยิ่ งในการนํ า วิ ช าการต า ง ๆ มาใช ในการวางแผนและการดํ า เนิ น การทุ ก ขั้ น ตอน และขณะเดี ย วกั น
จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ
ให มี สํ านึ ก ในคุ ณ ธรรม ความซื่ อสั ต ย สุ จ ริ ต และให มี ความรอบรู ที่ เหมาะสม ดํ าเนิ น ชี วิต ด ว ยความอดทน
ความเพี ยร มี สติ ปญ ญา และความรอบคอบ เพื่ อให สมดุล และพรอมต อการรองรับ การเปลี่ ยนแปลงอย าง
รวดเร็วและกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี
กล าวโดยสรุป ปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง เปน หลักคิด และหลักปฏิบัติในการดําเนิน ชีวิตเพื่ อ
นําไปสูความพอเพียง เปนปรัชญาที่ชี้แนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติของคนไทย สังคมไทย เพื่อใหกาวทันตอ
ยุคโลกาภิวัตน เพื่อใหเกิดความกาวหนาไปพรอมกับความสมดุลและพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
และกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานวัฒนธรรม ถาใชหลักความพอเพียงเปนหลักคิด
และหลักปฏิบัติในการดําเนินชีวิต ก็จะสามารถอยูไดอยางรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ปรับตัวและพรอมรับ
ตอการเปลี่ยนแปลงได
ที่น าสนใจคื อ เศรษฐกิ จพอเพี ย งเปน แนวคิดที่ ชี้แนวทางการดํารงอยู และปฏิบัติตน การดํา รงอยู
แปลวาเราอยูอยางนี้อยูแลว มีผลงานวิจัยที่ศาสตราจารย ดร.ฉัตรทิพย นาถสุภา ทําเสนอสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) พูดถึงการวิจัยหมูบานในประเทศไทยมีชุดหนังสือออกมา 20 กวาเลม พบวาหมูบาน
สวนใหญในประเทศไทยยังคงอยูอยางพอมีพอกิน มีการดํารงอยูอยางพอเพียงอยูแลวในชนบท ชนบทของไทย
ที่ตองพึ่งพิงระบบนิเวศวิทยาเขายังอยูอยางพอเพียง มีการพึ่งตนเอง มีการชวยเหลือซึ่งกัน และกันและน้ําใจ
เปนพื้นฐานของชีวิตแบงกันอยูแบงกันกินปจจุบันก็มีการแลกเปลี่ยนอยางแพรหลาย โดยวัตถุประสงคของการ
แลกเปลี่ยนคือ เพื่อความพอเพียงยิ่งขึ้น ไมใชกําไร ชาวบานเรียกวา “เปลี่ยนกันกิน” ตลาดในชุมชนสวนใหญ
ไม ได ขั บ เคลื่ อ นโดยกฎแห งระบบทุ น นิ ย ม กล าวได ว าเศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป น แนวคิ ด ที่ ส อดคล องกั บ สั งคม
วัฒนธรรม การดํารงอยู และประวัติศาสตรความเปนมาของคนไทย สังคมไทย
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คิดและปฏิบัติตนอยางไรจึงจะเรียกวาพอเพียง
มีพระราชดํารัสองคหนี่งกลาวไววา “พูดจาก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง” คํานิยามบอกหลักการไว
วา ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสรางภูมิคุมกันที่ดีในตัว จากผลกระทบที่
จะเกิ ด ขึ้ น จากทั้ งภายนอกและภายใน ภายนอกกระทบเข ามา ภายในก็ เปลี่ ย นแปลงด ว ย จะพอเพี ย งได
ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง 3 หลั ก การ คื อ คิ ด และทํ า อะไรอย า งพอประมาณ มี เ หตุ มี ผ ล และมี ภู มิ คุ ม กั น ในตั ว ที่ ดี
ถาครบ 3 หลักการนี้ ถึงจะบอกไดวา พอเพียง ถาไมครบก็ไมพอเพียง และการจะสรางความพอเพียงใหเกิดขึ้น
ไดตองใชความรูควบคูไปกับคุณธรรม
พอประมาณคือ การทําอะไรที่พอเหมาะ พอควร สมดุลกับอัตภาพ ศักยภาพของตนเอง และสภาวะ
แวดลอม พอประมาณของแตละคน ในแตละชวงเวลาก็ตางกัน อยางเชน บางคนในบางวันทานขาวจานเดียวอิ่ม
แตบางวันก็ไมอิ่ม ตอง 2 จานถึงจะอิ่ม แลวแตเหตุปจจัยที่เกี่ยวของในชวงขณะเวลานั้น ๆ ความพอประมาณ
สามารถพิจารณาไดจาก 2 ปจจัย คือ ปจจัยภายใน พอเหมาะกับความชอบ ศักยภาพและความสามารถของ
แตละคนหรือไม และปจจัยภายนอก คือพอประมาณกับ ภูมิสังคม สิ่งแวดลอม และสถานการณในแตละขณะ
หรือไม ในหลักสัปปุริสธรรม 7 สอนไววา จะสรางความพอดีใหเกิดขึ้นไดจะตอง รูเหตุ รูผล รูตน รูประมาณ
รูกาล รูชุมชน รูบุคคล ความพอประมาณ จึงครอบคลุมความพอเหมาะ พอควรกับทุก ๆ เรื่อง
แลวจะรูไดอยางไรวาพอประมาณหรือไม ก็ตองรอบรูในขอมูล ปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ มีสติ และคิด
พิ จารณาอยางรอบคอบ ซื่อสัต ย ตอตนเอง ตอความจริง ตอหนาที่ ตอผูอื่น ต องใช ห ลักเหตุห ลั กผลในการ
ตัดสินใจ และตองคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงในมิติตาง ๆ ที่จะทําลายความพอดี ความพอเพียงดวย จึงตองมี
การสรางภูมิคุมกันในตัวที่ดีใหเกิดขึ้น
ยกตัวอยาง จะดูหนังสือสอบ หรือเตรียมการสอบอยางพอเพียงไดอยางไร เตรียม 1 ชั่วโมงกอนสอบ
พอไหม อยางเราเรียนมาทั้งเทอม สมุด โนตมี 5 เล ม ตองใชเวลาพอประมาณกับ สิ่งที่มี ถึ งจะสมเหตุสมผล
ถ าใช เวลาน อยเกิ น ไป หรื อไม มีค วามขยั น อดทนในการดูห นั งสื อ ก็ไมมี ภู มิคุ ม กัน ในตั ว ที่ ดี อาจสอบตกได
กลาวคือ จะดูหนังสืออยางพอประมาณก็ตองพอดีกับศักยภาพของตนเองที่มีอยู ประกอบกับเนื้อหาที่เรียนมา
มีเหตุมีผล ดูหนังสือที่เปนเรื่องหลักสอดคลองกับวิชาที่เรียน การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดีทําอยางไร คือดูหนังสือให
สอบผานไดดวย สุขภาพก็ตองไมทรุดโทรม ไมทะเลาะเบาะแวงหรือเอาเปรียบเพื่อนฝูง ไมคดโกงในการสอบ
เพราะฉะนั้นตองมีความขยันอดทน ตองใชคุณธรรมเปนพื้นฐานของความคิดและการกระทําตลอดเวลา
แล ว ทํ าไมเราต อ งใช ชี วิ ต อย างพอเพี ย ง หรื อ ลองคิ ด ในคํ า ถามตรงกั น ข ามว า ถ าเราใช ชี วิ ต อย า ง
ไมพอเพียงแลวจะเปนอยางไร เชน ใชจายไมพอเพียง ดูแลสุขภาพอยางไมพอเพียง บริโภคอยางไมพอเพียง
ทํางานอยางไมพอเพียง มากไป นอยไป หรือนักศึกษาดูหนังสืออยางไมพอเพียง การใชชีวิต การปฏิบัติตนอยาง
ไม พ อเพี ย ง น อ ยเกิ น ไป มากเกิ น ไป ไม พ อดี พอเหมาะ พอควรกั บ ความสามารถของเรา กับ สถานการณ
สิ่งแวดลอม มันสงผลกระทบอะไรบางใหกับตัวเราเอง สงผลกระทบอะไรบ างใหกับ คนรอบขาง กระทบกับ
สังคม กระทบกับสิ่งแวดลอม สงผลถึงอนาคตของตนเองและสังคม
ยกตัวอยาง การทานขาวแบบพอเพียงเปนอยางไร คือ ใหอิ่มพอประมาณ เพราะเรารูวา ถาอิ่มมาก
เกิ น ไป อึ ด อั ด ถ า อิ่ มน อ ยเกิ น ไป ก็ ยั งหิ ว อยู แต วาอิ่ม อยางเดีย ว เป น เรื่อ งเพี ย งแค ป ริมาณ ยั งไม พ อเพี ย ง
ไมสมดุล ตองสมดุลดานคุณภาพดวย บริโภคอยางไมพอเพียง เชน รับประทานไขมัน มากเกินไป หรือวาอาจจะ
บริโภคสิ่งที่ไมเปนประโยชนกับรางกาย เชน ยาเสพติด เหลา บุหรี่ ตาง ๆ เพราะฉะนั้นความพอเพียงในการ
บริโภค ไมใชเฉพาะปริมาณเทานั้น คุณภาพดวย ถึงจะบอกไดวา เราใชชีวิตอยางพอเพียง สมดุลจริง ๆ
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หรือยกตัวอยาง สินคาที่สุภาพสตรีในกรุงเทพมหานคร ตองการอยากซื้อมากเปนอันดับหนึ่ง คือ ทีวีจอ
แบน เราจะลองเปรียบเทียบระหวางผูบริโภคที่ซื้อทีวีจอแบนแบบพอเพียง กับผูบริโภคที่ซื้อทีวีจอแบนแบบ
ไมพอเพียง จะซื้อทีวีจอแบนแบบพอเพียงไดอยางไร สมมุติวา สุภาพสตรีทานหนึ่ง คุณวิไล ที่บานคุณวิไลทีวี
เครื่องเกาเสีย จอเสื่อม ดูไมได หรือพอดูได บางแตจอเสื่อม ดู แลวเสีย สายตา คุณ วิไลมี รายไดเพียงพอที่จ ะ
สามารถซื้อได ไมตองผอน หรือผอนไดแตไมถึงกับเดือดรอน กระเหม็ดกระแหม คุณวิไลมีความสามารถที่จะทํา
ความเขาใจรีโมทตาง ๆ ของทีวีจอแบนได ซื้อมาเสร็จ ก็อาจจะยกทีวีเครื่องเกาใหญาติพี่นองหรือก็อาจจะไป
บริจาคที่วัดเปนการกุศล คนเอาไปใชตอได อยางนี้พอเพียง เพราะไมไดเบียดเบียนตัวเอง ไมไดเบียดเบียนผูอื่น
ของที่เคยใชอยูก็เอาไปบริจาค เกิดประโยชนกับผูอื่นได มีการแบงปนเพราะวามีเครื่องใหมเครื่องเดียวก็พอแลว
แตถาเกิดสมมุติวา เพื่อนคุณวิไลชื่อคุณพิไร คิดวา เอะ! เพื่อนเรามีทีวีจอแบน เรายังไมมี ทําอยางไรดีละ
เงินเก็บ เงินออม ก็ไมมี ทีวีที่บานก็ยังดีอยู แตไมได เดี๋ยวกลัวนอยหนา ก็เลยไปรูดเครดิตการด แลวก็ตองมานั่ง
ผอนสง 6 เดือน แลวตองกระเหม็ดกระแหมในการใชเงินแตละเดือน เพราะวาตองไปผอนทีวี เพียงเพื่อใหมีทีวี
จอแบน ให คุ ย กั บ คุ ณ วิ ไลได ส ว นที วี ที่ มี อ ยู ก็ ยั งใช ได ในบ า นเลยมี ที วี 2 เครื่ อ ง เลยกลายเป น เกิ น พอ
จนเกะกะ และถาเปดทีวีพรอมกัน 2 เครื่อง ก็ตองเสียคาไฟเพิ่มและไมประหยัดพลังงานดวย
เพราะฉะนั้น จะวิเคราะห ความพอเพียงไมพอเพี ยง รายจายพอประมาณไหมกับรายได มีขาวของ
เพียงพอไหมกับการใชสอย การใชจายมีเหตุมีผลหรือเปลา ซื้อเพราะอะไร เพราะจําเปนหรือเพราะเอาอยาง
ผู อื่ น แล ว มี ภู มิ คุ ม กั น ไหม เงิ น ทองก็ ไม มี ต อ งไปผ อ นส ง อี ก ซื้ อ มาเสร็ จ แล ว ได ใ ช ห รื อ ไม ในระยะยาว
คุมคาหรือไม สามารถนําหลักพอเพียงไปใชเบื้องตนในการวิเคราะหพฤติกรรมตาง ๆ ได
เชน การผลิตสินคา OTOP แบบพอเพียง กับ OTOP แบบไมพอเพียง ก็สามารถใชหลัก 3 หวงในการ
วิเคราะห การพัฒนาสินคา OTOP นั้น พอประมาณไหมกับศักยภาพของคนในชุมชน เปนการตอยอดจากภูมิ
ปญญาทองถิ่นที่มีอยูหรือเปลา หรือวาคนในชุมชนตองมาเรียนรูใหมหมดในการผลิต แลวที่ผลิตนี้มีเหตุผลอะไร
ผลิตเพราะวาเจาหนาที่สวนกลางบอกใหผลิต หรือผลิตเพราะวามีของดีอยูแลวอยากตอยอดออกมาพัฒนาให
เปนสินคาเพื่อสรางรายไดเพิ่มขึ้น สําหรับการสรางภูมิคุมกันของการผลิตสินคานั้น มีการวางแผนเรื่องวัตถุดิบ
อย า งรอบคอบหรื อ ไม มี ก ารวางแผนเรื่ อ งตลาดอย า งดี ไหม ไม ใช ว า ผลิ ต ออกมา เสร็ จ แล ว ขายก็ ไม ได
ผลิตออกมาเสร็จแลว ขายได แตไมมีวัตถุดิบ ไมมีการวางแผนจัดการที่ดี ก็ไมมีภูมิคุมกันที่ดี เพราะฉะนั้น การ
ผลิตสินคา OTOP ก็มีทั้งแบบพอเพียงและ ไมพอเพียง ใชหลัก 3 หวง พอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุมกันใน
ตัวที่ดีในการวิเคราะหไดเชนกัน
เงื่อนไขสรางความพอเพียง
เงื่อ นไขและป จ จั ย ที่ จ ะทํ า ให การวางแผน การตั ดสิ น ใจ การดําเนิ น การแตล ะอยาง นํ าไปสูค วาม
พอเพียงหรือไมพอเพียง ในคํานิยามซึ่งไดพระราชทานมาก็ระบุชัดเจนวาตองอาศัยความรูคูกับคุณธรรม
เงื่อนไขความรู คือความรอบรู ความรอบคอบและระมัดระวัง ในการนําเอาหลักวิชาการมาใช กลาวคือ
จะเอาหลั กวิ ชาการมาใช ตองรูจ ริง รอบรู ไม เอามาทดลองใชอย างงู ๆ ปลา ๆ เพราะจะมีโอกาสพลาดสูง
ถารูจริงแตไมรอบคอบ ก็ไมไดอีก หลายครั้งที่เกิดปญหาไมพอเพียง มาจากความไมรอบคอบ ยกตัวอยางเชน
เรื่อง OTOP การวางแผนการผลิต ถาไมรอบคอบตั้งแตตนทางคือเรื่องวัตถุดิบ จนกระทั่งถึงปลายทาง คือการ
ทําการตลาด และจัดสงสินคา มีโอกาสที่จะนําไปสูความไมพอเพียงไดอยางมาก
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แตความรูอยางเดียวไมพอที่จะสรางความพอเพียงใหเกิดขึ้นได ตองมีคุณธรรมดวย คนที่คิดวาตัวเอง
ฉลาดแต ไมมีคุณ ธรรม ไมใช คนที่ฉลาดจริง เพราะผลของการกระทํ าของเขาที่ อาจจะเห็ น แกตัว เอารัดเอา
เปรียบผูอื่น คดโกง ไมซื่อสัตยสุจริต ฉอราษฎรบังหลวง เวลาทําการงานภารกิจ จิตแสสายไมตั้งมั่น ไมมีสมาธิ
ทําอะไรก็ไมรอบคอบ ไมใชปญญาคิดพิจารณาแยกแยะเหตุและผลตาง ๆ ใหถี่ถวน สุดทายก็สงผลทางลบกับตัว
เขาเองในที่สุด เพราะฉะนั้นคนที่มีสติปญญาจริง จะตองเปนคนที่มีคุณธรรม รูผิดถูกชอบชั่วดี ไมเบียดเบียน
ตนเองและผูอื่น มีการแบงปน เอื้อเฟอเผื่อแผ มีศีลทั้งทางกาย วาจา และทางความคิด และจิตตองตั้งมั่นเปน
หนึ่ง เปนสมาธิจดจออยูกับภารกิจการงานที่ทํา งานจึงจะออกมามีคุณภาพ และนําไปสูการสรางความพอเพียง
ไดอยางแทจริง
คุณธรรมนี้ มี 2 ชวง เริ่มจากการตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจใหมีคุณธรรม แตละบุคคลจะตองมีสํานึก
ในคุณ ธรรม คิดละชั่ว ประพฤติ ดี ซื่ อสั ต ยสุจริต ซื่อสัตยตอตนเอง ซื่อสัตยตอผูอื่น ซื่อสัตยตอหนาที่ความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริตไมใชหมายความแตเพียงไมคอรัปชั่นเทานั้น ยกตัวอยางเชน เวลาจะซื้อของ ถาซื่อสัตย
ตอตัวเอง ก็จะรูวาจริง ๆ แลวจําเปนหรือเปลา มีรายไดเพียงพอไหม จะซื่อสัตยตอตัวเองได ก็ตองรูจักตัวเองกอน
รูวาเรามีรายไดแคไหน สถานะอยางเราทําอะไรไดบาง อันนี้จําเปนไหม แลวก็มีความรอบรูที่เหมาะสมเกี่ยวกับ
สินคานั้น ๆ
อยางที่สอง คือการมีคุณธรรมเปนหลักปฏิบัติและการดําเนินชีวิต คือตองมีความอดทน ความเพียร
มีสติปญญา และความรอบคอบ คุณธรรมขอนี้เปนขอยืนยันวาเมื่อนําหลักพอเพียงไปใช จะไมเปนการย่ําอยูกับ
ที่ แตกลับจะนําไปสูความกาวหนาพรอมกับความสมดุลเปนขั้นเปนตอน เชน ในการบริหารธุรกิจ ถามีความ
ขยันหมั่นเพียร อดทน พัฒนาองคกร พัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง มีความรอบคอบในการดําเนินการธุรกิจ
การงาน ชีวิตก็จะกาวหนาอยางเปนขั้นตอน
เปาหมายของเศรษฐกิจพอเพียง
เป าหมายของเศรษฐกิจพอเพี ยงในคํานิ ยามคื ออะไร พระปฐมบรมราชโองการ “เพื่ อประโยชนสุข
แหงมหาชนชาวสยาม” การจะทําอะไรก็ตามประโยชนก็ตองเกิด ความสุขก็ตองมี แตเวลาพูดถึงการที่จะสราง
ประโยชนใหเกิดขึ้น จะสรางความสุขใหเกิดขึ้น กับครอบครัว กับชุมชน กับองคกร กับประเทศชาติ บางครั้ง
คํานิยามก็อาจจะตางกัน แลวประโยชนสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จะวัดไดจากที่ไหน ก็ตองพิจารณาจาก
เปาหมายของเศรษฐกิจพอเพียง คือมุงใหเกิดความกาวหนาไปอยางสมดุลและพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง
ในดานตาง ๆ กลาวคือ ตองกาวหนาอยางสมดุล มั่นคงและยั่งยืน
ทําไมเราจําเปนตองมีพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง หรือมี ภูมิคุมกัน หลักพุทธมองโลกวา ทุกอยาง
เปนอนิจจัง มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จะรูไดอยางไรวา ถาเราออกจากหองนี้เดินออกไปขางนอกจะไมถูก
รถชน ถาเราไมมีเงินเก็บออมหรือการทําประกันสุขภาพเตรียมไวในยามจําเปน ก็จะเกิดปญหาจนถึงกับเกิด
วิกฤตในชีวิตได ฉะนั้นการสรางภูมิคุมกันในตัวที่ดี คือตองพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง ไมประมาท มีสติในการ
ดํ า เนิ น ชี วิ ต ใช ป ญ ญาในการคาดการณ ค วามเปลี่ ย นแปลงต าง ๆ เพื่ อ วางแผนรองรั บ และรั ก ษาสมดุ ล
ไดทั้งในปจจุบันและในอนาคตดวย สมดุลแปลวาสมดุลทั้งปจจุบันและอนาคต วันนี้พอเพียงยังไมพอ พรุงนี้ตอง
พอเพียงดวย คือ ตองมีความเพียรอยางตอเนื่อง ที่จะรักษาความสมดุลใหไดอยางสม่ําเสมอ ความเพียรในขอ
ปฏิบัติมรรค 8 นั้น หมายถึง ความเพียรที่จะแกไขขอบกพรอง เพียรที่จะละความชั่วที่เคยทํา หรือทําอยูแลว
หรือยังไมเคยทําใหนอยลงจนหมดไป เพียรที่จะทําความดีที่เคยทํา หรือทําอยูแลว หรือยังไมเคยทําใหดียิ่ง ๆ
ขึ้น
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สมดุล ในด านไหนบ าง คํ านิ ยาม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบอกวาต องสมดุ ล ทั้ งทางดานวัต ถุ /
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม วัฒนธรรม/คานิยม ประโยชนสุขของคนสวนใหญจะเกิดขึ้นไดอยางแทจริง หรือ
ความพอเพียงอยางสมบูรณจริง ๆ จะเกิดขึ้นได ก็ตอเมื่อเราสรางความสมดุลและพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง
ใน 4 ดาน คือทางดานวัตถุหรือเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานวัฒนธรรม/คานิยม/ความเชื่อ
การกาวหนาไปพรอมกับความสมดุลในแตละยางกาว จะทําใหเกิดความพอเพียงในที่สุด
แมแตหลักการในการบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม บริษัทก็ตองมีการบริหารจัดการที่ดี มีความโปรงใส
ของการทํ าบั ญ ชี ภาษาอั งกฤษเรีย กว า Corporate Good Governance หรือ CG มีการตรวจสอบภายใน
มี ก ารดู แ ลผู ถื อ หุ น ทุ ก รายอย างเสมอภาคเท า เที ย มกั น อั น นี้ เป น เพี ย งแค เรื่อ งเศรษฐกิ จ หรื อ การมี ค วาม
รั บ ผิ ด ชอบขององค ก รต อ สิ่ ง แวดล อ มและสั ง คม หรื อ CESR (Corporate Environmental and Social
Responsibility) ซึ่ งเป น สิ่ งที่ ทุ กบริ ษั ทควรมี แต CESR ก็ยั งแคบกวาพอเพี ย ง เพราะถ าเอาหลั กเศรษฐกิ จ
พอเพี ย งไปใช ในการบริห ารจั ดการองค กร ก็ตองคํานึงถึงอีก 4 ดานพรอม ๆ กัน อยางสมดุล คือ ดานวัตถุ
หรือเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานวัฒนธรรม
หลายองคกรธุรกิจเอกชนไดทํา CESR โดยบอกวา กําไรกอนแลวจะคืนกําไรสูสังคม แตถามีการบริหาร
จัดการธุรกิจตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ในระหวางการจัดซื้อ การผลิต การทํางาน การหากําไร ตองเปนไป
อยางสมดุล คือไมเบียดเบียนสังคม ไมสงผลกระทบทางลบตอผูอื่นในสังคม ถาแบงปน ชวยเหลือสังคมดวยก็ยิ่งดี
และที่ สําคัญ ต องคํ านึ งถึ งผลกระทบทางสิ่งแวดล อม ทํ าอย างไรจะแสวงหากําไรทางเศรษฐกิ จโดยไม สงผล
กระทบตอสังคม และสิ่งแวดลอม ยกตัวอยางเชน การผลิตสินคา ตั้งราคาเอาเปรียบผูบริโภคหรือไม สินคาเปน
ภัยตอผูบริโภคหรือไม เชน มีขาวออกมาแลววา มีสารโลหะตกคางในเครื่องสําอางที่มีชื่อเสียง ที่พิสูจนไดแลว
ประมาณ 5 ยี่หอ ระหวางการผลิต ถาไมมีความรอบคอบ ทิ้งสารตะกอนตกคางเอาไว ก็ถือวาไมดําเนินธุรกิจ
อยางพอเพียง เพราะไมกาวหนาไปอยางสมดุล แตเอาเปรียบผูบริโภค ไมมีความรอบคอบ ระหวางการผลิต
ทิ้งสารตะกอนตกคางเอาไว ไมคํานึงถึงความปลอดภัยของผูบริโภค ก็ถือวา ไมพอเพียง
สมดุลทางดานเศรษฐกิจ ในระดับบุคคล ก็หมายถึงการดํารงชีวิตโดยรายไดสมดุลกับรายจาย เราจะ
ใช จ ายอย างพอเพี ย งได อย า งไร รายจ า ยพอประมาณกับ รายไดไหม มี เหตุมี ผ ลคือ วาใชของ เพราะจําเป น
หรือฟุ มเฟ อย การใช เงิ น อย างสมดุ ล ต องมีภู มิคุมกัน ดว ยคือออมบ าง การซื้อประกัน ชีวิต ประกัน สุขภาพ
หรือสวัสดิการในบริษัทก็เปนภูมิคุมกัน เพราะฉะนั้นสมดุลทางเศรษฐกิจ คือ ทําอยางไรจะรักษาสมดุลรายรับ
รายจาย มีเงินออม มีประกันดวย เพราะฉะนั้นอยาง กทม. ธ.ก.ส. และองคกรอื่น ๆ อีกมากมายเขาสนับสนุน
การทําบัญชีรายรับรายจาย เขาบอกวาเพื่อชีวิตที่พอเพียง อันนั้นเปนเครื่องมือ การทําบัญชีรายรับรายจาย
คุณ จะไดรูวา แตละเดือนคุ ณใช เงิน อยางไร พอเพี ยงไหม การทํ าบัญ ชีรายรับรายจาย เป นเครื่องมือเพื่ อให
คุณใชชีวิตอยางพอเพียงหรือวาสมดุล
ยกตัวอยาง การสรางความสมดุ ลและพรอมรับ ตอการเปลี่ ยนแปลงในการใช จาย ก็อาจจะตองทํ า
บันทึกรายรับรายจาย บัญชีรายรับรายจายเปนเครื่องมือ เพื่อใหดูวา การใชจายสมดุลไหม ใชจายมากเกินกวา
รายรับหรือไม และตองคํานึงถึงความเปลี่ยนแปลงในอนาคตดวย หมายความวา ตองมีเงินออม มีหลักประกัน
ตาง ๆ ในหลายโรงเรียน ครูฝกใหเด็กเริ่มทําบัญชีรายรับรายจาย เพราะอยากใหเด็กไดรูวา พอแมมีรายไดมา
จากไหน เวลาจะใชเงินแตละบาท แตละสลึง จะไดตระหนักถึงความเหนื่อยยากของพอแมในการหาเงิน มา
เรื่องนี้ตองปลูกฝงตั้งแตเด็ก
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แตความสมดุลดานเศรษฐกิจ ความพอเพียงในการใชเงินทอง ไมเพียงแตดูสมดุลของบัญชี รายรับ
รายจายเทานั้น การใชจายอยางพอเพียง คือตองคุมคา สรางประโยชนและความสุขใหเกิดขึ้น บางทานบอกวา
พอเพียงคือประหยัด แตประหยัดไมไดบอกวา ตระหนี่ถี่เหนียว คําวา ทางสายกลาง หมายความวา ไมฟุงเฟอ
ไมใชเงินเกินตัว แตก็ไมใชวาประหยัด จนไมใชจายเงินเลย ก็ไมถูกตองอีก การใชจายแบบทางสายกลางก็คือวา
การใชเงินอยางเหมาะสมกับอัตภาพของเรา ศักยภาพของเรา รายไดของเรา และเหมาะสมกับสถานการณ
ความจําเปน สิ่งแวดลอมดวย
การพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นในชวงทุกขณะ เชน ทางดานเศรษฐกิจ เราไมรูวาพรุงนี้
ดอกเบี้ยจะขึ้นเทาไร ราคาน้ํามันขึ้นลงตลอดเวลา รายไดของเราก็อาจจะขึ้นลงดวย เราอาจจะตองออกจากงาน
เศรษฐกิจพอเพียงบอกวา ไมใชสมดุลหรือคิดเฉพาะวันนี้เทานั้น พรุงนี้ มะรืนนี้ เดือนขางหนา ปขางหนา มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพราะฉะนั้น ตองพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง ก็นํามาสูเรื่องกลยุทธเรื่องการออม
เรื่องการสรางหลักประกันทางสังคมตาง ๆ
สมดุลทางดานสังคม ถาจะบอกไดวาเราใชชีวิตอยางพอเพียง เราก็ตองมีความสมดุลทางดานสังคม
ดวย เชน ตองไมใชคนเห็นแกตัว เศรษฐกิจพอเพียงนําไปสูความรูรักสามัคคี ความสามัคคีจะเกิดขึ้นได ในสังคม
ตองไมมีใครเอารัดเอาเปรียบกัน ทุกคนชวยเหลือกัน แบงปนกันทั้งกําลังทรัพย กําลังกาย กําลังใจ และกําลัง
ความรู การใช จ า ยเงิ น ทองเมื่ อ สมดุ ล ทางเศรษฐกิ จ ก็ ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง การใช จ า ยเพื่ อ สร า งสมดุ ล ทางสั ง คม
ใหเกิดขี้นดวย ถึงจะอยูรวมกันไดอยางมีความสุข ความสมดุลทางสังคมตองเริ่มจากการให คนที่พอแลวจะรูจัก
การให รู จั ก เอื้ อ เฟ อ เผื่ อ แผ ช ว ยเหลื อ มี น้ํ าใจ แบ งป น คนที่ ได รั บ การแบ งป น ก็ จ ะนึ ก ถึ งบุ ญ คุ ณ ของผู ให
มีความรูสึกเปนมิตร หากขัดสนจนคิดจะแยงชิงจากผูอื่นในสังคมก็จะระงับยับยั้งชั่งใจไวได ผูใหก็จะมีความสุข
จากการให สิ่งตาง ๆ เหลานี้ สรางความสมดุล ใหเกิดขึ้นในสังคม สรางภูมิคุมกันใหเกิดขึ้นไดในสังคม ชุมชน
เขมแข็งจะเกิดขึ้น ได ในชุ มชนจึ งตองมีความสามัคคี ความสามัคคีจะเกิดขึ้นได ชุมชนตองมีการแบ งปนกั น
ชวยเหลือกันเวลาตกทุกขไดยาก
สมดุลดานสิ่งแวดลอมเปนอยางไร การจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติใหสามารถใขประโยชนไดอยาง
ยั่งยืน เชน ไมตัดไมทําลายปา เราจําเปนตองรักษาสมดุลทางสิ่งแวดลอม เพราะทุกอยางที่เราเปน เราใช เรามี
มาจากธรรมชาติสิ่งแวดลอม ถาเราไมรักษาไวใหใชไดนาน ๆ เราจะอยูอยางไร เราตองเห็นความจําเปนของการ
อยูรวมกับระบบนิเวศวิทยาอยางสมดุล ไมทําราย ไมทําลาย ไมเบียดเบียน องคการสหประชาชาติรณรงคให
เกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน หมายความวาการพัฒนาตองสามารถทําใหคนรุนตอไปดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพใน
ระดับเดียวกันกับคนรุนปจจุบัน แตในความเปนจริงเราทําไดไหม ในป พ.ศ.2504 ประเทศไทยเริ่มมีแผนพัฒนา
ฯ เรามีปาไมครอบคลุมทั่วประเทศประมาณ 74 เปอรเซ็นต ในการประเมินแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ตอนนั้นปา
ไมเหลือเพียง 23 เปอรเซ็นต เขาทําลายปาไปหมดแลวประมาณ 50 เปอรเซ็นต
หลักเศรษฐกิจพอเพียงชี้ใหคํานึงถึงวา ในการใชจาย หรือดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในดานตาง ๆ
ของแตละคน แตละองคกรนั้น ใหพยายามรักษาสมดุลทางสิ่งแวดลอม ใหเกิดขึ้นในคราวเดียวกันดวย จึงจะ
เรียกไดวา พอประมาณกับทรัพยากรที่มีอยู บนพื้นฐานของความรอบคอบตามหลักวิชาการ และเปนการสราง
ภูมิคุมกันดวย ระหวางการผลิต ถาทําลายสิ่งแวดลอม ก็ถือวาไมมีการผลิตอยางพอเพียง จะรอบอกวากําไรกอน
ค อ ยคื น กํ า ไรนั้ น สู ก ารปลู ก ป า อนุ รั ก ษ สิ่ งแวดล อ มได ไหม ไม ได ระหว า งการผลิ ต ก็ ต อ งรั ก ษาสมดุ ล ด า น
สิ่งแวดลอมไปพรอม ๆ กัน
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ยกตัวอยางในระดับบุคคล ในชีวิตของเราจนกระทั่งเราเรียนจบหรือแมแตออกไปทํางานแลว เราเคย
คิดบางไหมวา การใชชีวิตของเราใชกระดาษจํานวนมาก กระดาษมาจากตนไม เราใชตนไมไปกี่ตน และในทาง
กลั บ กั น เราเคยปลู กต น ไม กี่ตน ในชี วิตของเรา หลายองคกร หลายโรงเรีย น มีกิจ กรรมปลูกตน ไมเพื่อพ อ
เพื่อรวมรักษาดูแลสิ่งแวดลอม แตที่สําคัญคือตองสรางจิตสํานึกใหรูกอนวาทําไมตองปลูกตนไม ตองเขาใจกอน
วา ตนไมใหอะไรกับมนุษยบาง ออกซิเจนที่เราสูดอากาศมาจากไหน เบื้องตนก็มาจากตนไม ทุกคนเคยเรียน
จากวิชาชีววิทยาเบื้องตน
เรื่องสุดทายสมดุลดานวัฒนธรรม หากศึกษาพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจ าอยู หั วรั ช กาลที่ 9 ในเรื่องวัฒ นธรรมจะพบวา พระองคทรงเนน ย้ํามาโดยตลอดให ป ลูกฝงเด็กและ
เยาวชนไทยให เห็ น คุ ณ ค าในความเป น ไทย เอกลั ก ษณ ไทย เห็ น ประโยชน แ ละคุ ณ ค าของภู มิ ป ญ ญาไทย
ภู มิป ญ ญาท อ งถิ่ น ที่ เป น องคค วามรู ที่ มี ป ระโยชน ที่ สื บ ทอดต อกั น มา โดยเฉพาะในยุ คป จ จุบั น ที่ มี กระแส
โลกาภิวัตนถาโถมเขามา การเสริมสรางความพอเพียงทางวัฒนธรรม จะเปนเสมือนภูมิคุมกันทางวัฒนธรรม
ที่จะทําให เด็กไทย คนไทย มีจุดยืนในชีวิต มีห ลักคิด หลักปฏิบัติที่เป นที่ยึดเหนี่ยวจิต ใจ และพัฒ นาตนเอง
มีความแกรงในความเปนไทย เขาใจในความเปนสากล เพื่อใหอยูรอดไดในยุคโลกาภิวัตน ดํารงตนอยูไดอยาง
มีศักดิ์ศรี ทามกลางความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ
การปลูกฝงให เด็ กเยาวชน โดยเฉพาะเด็กรุน ใหม ๆ มีภูมิคุมกันที่ ดี และพรอมรับ การเปลี่ยนแปลง
ต า ง ๆ ทางด า นวั ฒ นธรรม ภายใต โ ลกยุ ค โลกาภิ วั ต น ได มี ค วามภู มิ ใจในความเป น ไทย เด็ ก ควรจะต อ ง
รู จั ก รากเหง า ประวั ติ ศ าสตร และความเป น มาของตนเอง ของครอบครั ว ของสั งคมไทย และของชาติ
ของประเทศ รูที่มาที่ไป เหตุผลของการมีวัฒนธรรม ประเพณี คานิยมตาง ๆ ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคนไทยใหมีความ
สามั คคี จะได รักชาติ เห็ น คุ ณ ค าของวั ฒ นธรรมในชาติตน คิดถึงบุญ คุณ ของผืน แผน ดิน ไทย ตลอดจนรูจัก
แยกแยะและเลือกรับวัฒนธรรมอื่น ๆ ที่ไหลเขามาสูตนในยุคโลกาภิวัตนไดวาอะไรเปนประโยชน อะไรเปนโทษ
อะไรเหมาะสมพอประมาณกับการใชชีวิตของแตละคนในสังคมไทย อะไรควรทําตาม อะไรควรละเวน
หลักคิดเรื่องวัฒนธรรมพอเพียงจะทําใหคนไทย ชาติไทย สามารถยืนอยูไดอยางมั่นคง ภายใตกระแส
โลกาภิวัตน ที่มีสื่อขอมูลตาง ๆ ถาโถมเขามาอยางรวดเร็วและกวางขวาง ทามกลางการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ
ในโลกที่เกิดขึ้น เราจะอยูไดอยางมีศักดิ์ศรี เราตองมีรากเหงา ตนไมที่จะสามารถตานรับลมที่พัดมาแรง ๆ ได
โดยไมลม รากแกวตองหยั่งรากลึกลงไป ถาเปนตนหญาตนออ ลมพัดมาแรงทีเดียวก็ลมเลยเพราะมีแครากฝอย
ประเทศชาติ จ ะอยู ไ ด เราต อ งมี ร าก รากเหง า รากแก ว รากฝ ง ลึ ก ลงไป ซึ่ ง สิ่ ง นี้ ก็ คื อ ความเป น ไทย
วัฒนธรรมไทย
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6. คุณธรรมที่ใชในการปฏิบัติงาน

คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงานความดี ความประพฤติที่ดี การทําใหเกิดคุณงามความดี อุปนิสัยอัน
ดีงาม ซึ่งเปนคุณสมบัติทีอยูภายในจิตใจของบุคคล ไดแก ความเมตตากรุณา ความซื่อสัตยสุจริต ความเสียสละ
ความเอื้อเฟอ ความกตัญู ความพากเพียร ความเห็นอกเห็นใจ ความละอายตอความชั่ว และความมุงมั่นกลาหาญ
ที่จะกระทําความดีในการกระทําความดีนั้นจะตองมุงกระทําทั้งกายและใจ เพื่อใหเกิดความสุขแกตนเองและ
ผูรวมงาน เนื่องจากคุณธรรมเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับสภาพคุณงามความดี คนที่ดีจึงตองเขาใจหลักการพื้นฐาน
ของคุณ งามความดี หลั กการพื้ น ฐานของความจริงเป น สัจ ธรรม และหลักการประพฤติ ป ฏิ บั ติของมนุ ษย ที่
เกี่ยวของกับคุณคาของความดีงาม เพื่อจะไดใชดุลยพินิจในการปฏิบัติตน
คุณธรรมที่ใชในการพัฒนาตนเอง พัฒนาคน และพัฒนางาน ที่จะนําเสนอที่สําคัญดังนี้
1. โลกบาลธรรม หมายถึง ธรรมที่คุมครองโลก เปนธรรมที่ใชปกครอง ควบคุมจิตใจมนุษยไวให
อยูในความดี มิใหละเมิดศีลธรรม ใหอยูรวมกันดวยความสงบสุข ไมเดือนรอน สับสน วุนวาย
ซึ่งประกอบดวย 2 ประการ คือ
1.1 หิริ ไดแก ความละอายแกใจตนเองในการทําความชั่ว
1.2 โอตตัปปะ ไดแก ความเกรงกลัวบาป เกรงกลัวตอการทําความชั่วและผลของกรรมชั่วที่
ไดกระทําขึ้น
2. ธรรมที่ทําใหงาม ประกอบดวย 2 ประการ คือ
2.1 ขั น ติ ได แก ความอดทน คื อ อดทนต อความทุ ก ข อดทนต อความลํ าบาก อดทนต อ
ความโกรธ ความหนักเอาเบาสู เพื่อใหบรรลุจุดหมายที่ดีงาม
2.2 โสรัจ จะ ไดแก ความสงบเสงี่ยม ความมี อัธยาศั ยงดงาม รักความประณี ต และรักษา
ความประณีต และรักษาอากัปกิริยาใหเหมาะสมเรียบรอย เปนลักษณะอาการที่ตอเนื่อง
จากความมีขันติ
3. ธรรมที่ทําใหงานสําเร็จ คืออิทธิบาท 4 ประกอบดวย 4 ประการ ดังนี้
3.1 ฉันทะ ไดแก การสรางความพอใจในการทํางาน
3.2 วิริยะ ไดแก ความเพียรพยายามทํางานตามบทบาทหนาที่
3.3 จิตตะ ไดแก การเอาใจฝกใฝ ไมทอดทิ้งธุระ
3.4 วิมังสา ไดแก การหมั่นตริตรอง พิจารณาแกไข ปรับปรุงงานที่ตองปฏิบัติอยูเสมอ
4. สังคหวัตถุ เปนหลักธรรมแหงการสงเคราะหชวยเหลือ เปนคุณธรรมในการยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของผูอื่นไว หลักการสงเคราะหชวยเหลือ 4 ประการ ไดแก
4.1 ทาน ไดแก การแบงปน เอื้อเฟอ เผื่อแพกัน
4.2 ปยวาจา ไดแก การพูดจาดวยถอยคําที่สุภาพ เปนที่นิยมนับถือ
4.3 อัตถจริยา ไดแก การประพฤติที่เปนประโยชนแกผูอื่น
4.4 สมานัตตา ไดแก ความีตนเสมอ ไมถือตัว รวมทุกข รวมสุข
5. พรหมวิหาร เปนหลักธรรมของพรหม ธรรมประจําใจอันประเสริฐของผูใหญธรรมประจําใจ
ของผูมีคุณความดียิ่งใหญ ประกอบดวย
5.1 เมตตา ไดแก ความตองการที่จะใหผูอื่นเปนสุข
5.2 กรุณา ไดแก ความตองการที่จะใหผูอื่นพนทุกข
5.3 มุทิตา ไดแก ความพลอยยินดีเมื่อผูอื่นไดดี เห็นผูอื่นประสบความสําเร็จก็ยินดี
5.4 อุเบกขา ไดแก ความวางใจเปนกลาง ไมเอนเอียงดวยความชอบหรือชัง ความวางใจเฉย
ได ไมยินดียินราย เพื่อใชปญญาพิจารณาเห็นผลอันเกิดขึ้น อันสมควรแกเหตุ
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6. สัปปุริสธรรม เปนธรรมของคนดี ประกอบดวย 7 ประการ คือ
6.1 ธัมมัญู ความเปนผูรูจักเหตุ
6.2 อัตถัญู ความเปนผูรูจักผล
6.3 อัตตัญู ความเปนผูรูจักตน
6.4 มัตตัญู ความเปนผูรูจักประมาณ
6.5 กาลัญู ความเปนผูรูจักกาล
6.6 ปริสัญู ความเปนผูรูจักชุมชน
6.7 ปุคคลัญู ความเปนผูรูจักบุคคล
7. ฆราวาสธรรม เปนธรรมของผูครองเรือน ประกอบดวย
7.1 สัจจะ ความซื่อสัตยตอกัน
7.2 ทมะ ความฝกฝนปรับปรุงใหรูขมใจ ควบคุมอารมณ ควบคุมตนเอง และปรับตัวให
เขากับงาน และสิ่งแวดลอม
7.3 ขันติ อดทนตอการปฏิบัติงานตามหนาที่
7.4 จาคะ ความเสียสละ เผื่อแผ แบงปน มีน้ําใจ
8. กาลามสู ต ร เป น สู ต รหนึ่ งในคั ม ภี ร ติ ก นิ บ าตรอั งคุ ต ตรนิ ก าย ที่ พ ระพุ ท ธเจ าตรั ส สอนแก
ประชาชนชาวกาลามะ แหงเกสปุตตนิคม ในแควนโกศล ไมใหเชื่องมงายไรเหตุผล ตามหลัก
10 ประการ คือ
8.1 อยาเชื่อโดยไดยินไดฟงตามกันมา
8.2 อยาโดยเห็นเปนของเกาเลาสืบกันมา
8.3 อยาเชื่อโดยมีขาวลือ
8.4 อยาเชื่อโดยอางตํารา
8.5 อยาเชื่อโดยนึกเอาเอง
8.6 อยาเชื่อโดยนัยคาดคะเน
8.7 อยาเชื่อโดยตรึกตรองตามอาการ
8.8 อยาเชื่อโดยเพราะเห็นวาเขากับทฤษฎีของตน
8.9 อยาเชื่อเพราะเห็นวาผูพูดควรเชื่อ
8.10 อยาเชื่อเพราะเห็นวาเปนครูของเขา
การจะเชื่อในสิ่งใดนั้นตองพิจารณาใหเห็นดวยปญญาธรรมแลว จึงถือปฏิบัติตามนั้น
9. คุณธรรม 4 ประการ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงมีพระ
ราชดํารัสแกพลเอก เปรม ติณสูญลานนท อดีตนายกรัฐมนตรี เนื่องในงานเฉลิมฉลองสมโภช
กรุงรัตนโกสินทร 200 ป เมื่อ พ.ศ. 2525 ความวา
8.1 การรั กษาความสั ตย ความจริงใจตอตนเองที่จ ะประพฤติป ฏิบัติแตสิ่งที่ เปน ประโยชน
และเปนธรรม
8.2 การรูจักขอมใจตนเองฝกใจตนเองใหประพฤติอยูในความสัตยความดีนั้น
8.3 ความอดทน อดกลั้นและอดออมที่จะไมประพฤติปฏิบัติลวงความสัตยสุจริต ไมวาจะดวย
เหตุประการใด
8.4 การรู จั ก ละวางความชั่ ว ความทุ จ ริ ต และรู จั ก สละประโยชน ส ว นน อ ยของตน
เพื่อประโยชนสวนใหญของบานเมือง
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10. คุณธรรมเกี่ยวกับความสามัคคี
สามัคคี คือ ความพรอมเพรียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน รวมใจกันปฏิบัติงานให
บรรลุผลตามความตองการ เกิดงานการอยางสรางสรรค ปราศจากการทะเลาะวิวาท ไมเอารัดเอาเปรียบกัน
เปนการยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับความแตกตางหลากหลายทางความคิด ความหลากหลายในเรื่องเชื้อชาติ
ความกลมเกลียวกันในลักษณะเชนนี้ เรียกอีกอยางวาความสมานฉันท ผูที่มีความสามัคคี คือ ผูที่เปดใจกวาง
รับ ฟ งความคิ ดเห็ น ของผู อื่น รู บ ทบาทของตน ทั้ งในฐานะผู นํ าและผู ตามที่ ดี มี ค วามมุ งมั่น ตอการรวมพลั ง
ชวยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อใหการงานสําเร็จลุลวง แกปญหาและขจัดความขัดแยงได เปนผูมีเหตุผล ยอมรับความ
แตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ พรอมที่จะปรับตัวเพื่ออยูรวมกันอยางสันติ
ในการดําเนินชีวิตของเรา ยอมตองมีความสัมพันธกับผูอื่น ไมวาจะเปนเพื่อนรวมหอง เพื่อนรวมงาน
รวมชุมชน ตลอดจนพี่ น องรวมครอบครัว จะเกิดเปน ความสัมพันธอันดีหรือที่เรียกวา ความสามัคคี ไดนั้น
ตองอาศัยเหตุที่เรียกวา สาราณี ยธรรม หรือธรรมเปนเหตุให ระลึกถึงกัน กระทําซึ่งความเคารพระหวางกัน
อยูรวมกันในสังคมดวยดี มีความสุข ความสงบ ไมทะเลาะเบาะแวง ทํารายทําลายกัน มี 6 ประการ นัน่ คือ
1. เมตตากายกรรม หรือ ทําตอกันดวยเมตตา คือ แสดงไมตรีและความหวังดีตอเพื่อน ตอผูอื่นดวย
การชวยเหลือธุระตาง ๆ โดยเต็มใจ แสดงอาการกิริยาสุภาพ เคารพนับถือกัน ทั้งตอหนาและลับหลัง
2. เมตตาวจีกรรม หรือ พู ดตอกันดวยเมตตา คือ ชวยบอกสิ่งที่เป นประโยชน สั่งสอนหรือแนะนํ า
ตักเตือนกันดวยความหวังดี กลาววาจาสุภาพ แสดงความเคารพนับถือกัน ทั้งตอหนาและลับหลัง
3. เมตตามโนกรรม หรือ คิ ดต อกัน ด วยเมตตา คือ ตั้งจิตปรารถนาดี คิ ดทํ าแตสิ่งที่เป น ประโยชน
แกกัน มองกันในแงดี มีหนาตายิ้มแยมแจมใสตอกัน
4. สาธารณโภคี หรื อ ได ม าแบ งกัน กิ น ใช คื อ แบ งป น ลาภผลที่ ได ม าโดยชอบธรรม แม เป น ของ
เล็กนอย ก็แจกจายใหไดมีสวนรวมใชสอยบริโภคทั่วกัน
5. สีลสามัญญตา หรือ ประพฤติใหดีเหมือนเขา คือ มีความประพฤติสุจริต ดีงาม รักษาระเบียบวินัย
ของสวนรวม ไมทําตนใหเปนที่นารังเกียจ หรือทําความเสื่อมเสียแกหมูคณะ
6. ทิฏฐิสามัญญตา หรือ ปรับความเห็นเขากันได คือ เคารพรับฟงความคิดเห็นกัน มีความเห็นชอบ
รวมกัน ตกลงกันไดในหลักการสําคัญ ยึดถืออุดมคติหลักแหงความดีงาม หรือจุดหมายอันเดียวกัน
ธรรมทั้ง 6 ประการนี้ อันไดแก ทํา-พูด-คิดตอกันดวยเมตตา มีน้ําใจ แบงปน ประพฤติสุจริต รับฟงความคิดเห็น
ซึ่ งกั นและกั น สามารถเคารพนั บถื อกั น ชวยเหลือดูแลกัน มีความพรอมเพรียง มีความรวมมือ ผนึ กกําลังกั น
เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน หากเราทุกคนไดปฏิบัติ ก็จะเกิดเปนคุณคาที่จะกอใหเกิดความสามัคคีในการอยูรวมกัน
ในสังคมดวยดีและมีความสงบสุข ปลอดภัย อันเปนสิ่งที่เราทุกคนลวนปรารถนา
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7. การประสานงานการสื่อความหมาย มนุษยสัมพันธ และการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี

การประสานงาน หมายถึง การกระทํ าหรือการนําวิธีการตาง ๆ มาใช เพื่ อใหบุ คคลหรือหน วยงาน
รวมมือปฏิบัติดวยความสามัคคี แบงหนาที่กันทํา ไมมีการกาวกายซ้ําซอนกัน ใหทุกคนรับผิดชอบ ขจัดความ
ขัดแยงหรืออุปสรรคตาง ๆ ในหนวยงานเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย ราบรื่นและบรรลุผล
สําเร็จ
รูปแบบการประสานงานมี 2 รูปแบบ คือ
1. การประสานงานแบบเปนทางการ
2. การประสานงานแบบไมเปนทางการ
ลักษณะการประสานงานที่ดีคือ
1. การสื่อสารระบบเปด เปนการสื่อสารแบบ 2 ทาง
2. บรรยากาศในการทํางานเปนแบบสมานฉันท
3. มีลักษณะการทํางานที่สอดคลองกัน
4. เปนไปตามเปาหมายและทันเวลา
วิธีการประสานงาน มีขั้นตอนดังตอไปนี้
1. จัดใหมีผัง กําหนดหนาที่ของคนทุกคนอยางชัดเจน
2. จัดระบบการทํางานคํานึงถึงสายบังคับบัญชา
3. จัดคูมือการปฏิบัติงาน
4. กําหนดวิธีเลือกการสื่อสารไดชัดเจน
5. กําหนดงบประมาณไวใชจายฃ
6. ถามีความจําเปนอาจจัดใหมีเจาหนาที่เฉพาะขึ้นได
7. จัดใหมีการประชุมปรึกษาหารือ
8. จัดใหมีนิเทศ กํากับ และติดตามผลในระหวางการปฏิบัติ เปนระยะ ๆ
จุดเนน : การประสานงานมีขอจํากัดที่..... งบประมาณ และเวลา
ประโยชนของการประสานงาน คือ
1. งานบรรลุวัตถุประสงค
2. งานไมซ้ําซอนกัน
3. ลดความขัดแยง ในการทํากิจกรรม
จุดเนน : ประโยชนสูงสุดของการประสานงานคือ งานบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ
การประสานงานทําในขั้นตอนและกิจกรรมใดจึงจะดีที่สุด
1. การประสานงานจะตองทําทุกขั้นตอนและทุกกิจกรรมของการดําเนินงาน
2. การประสานงานจะตองทําตั้งแตเริ่มแรกของการทํางานนั้น ๆ
การประสานงานที่มีประสิทธิภาพจะตองอาศัยปจจัย 2 อยาง คือ
1. อํานาจเพียงพอที่ไดรับมอบหมายจากผูที่มีอํานาจหรือไม
2. ผลประโยชนเทาเทียมกันหรือไม
การประสานงานเป น เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ หลายองค ป ระกอบแต อ งประกอบที่ สํ า คั ญ ของการ
ประสานงานเปน เรื่องที่เกี่ยวกับ.. คน .. มากที่สุดเพราะการประสานงานเปนการใหคนทํางานไมซ้ําซอนกัน
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ลักษณะของการประสานงานที่ดีจะทําใหเกิดสิ่งใด
การประสานงานที่ดีทําใหเกิดความรวมมือรวมใจ และงานสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
ลักษณะของการประสานงานไดดี คือ
1. จะตองเปนบุคคลที่มีความรูเรื่องขั้นตอนทั้งหมดของงานหรือโครงการ
2. มีวุฒิภาวะ คือมีความนาเชื่อถือ ความเปนผูใหญ
3. มีความรับผิดชอบสูง
4. มีความสามารถเชิงมนุษยสัมพันธ
5. มีทักษะในการพูด และศิลปะในการโนมนาวจิตใจคน
การสื่อความหมาย หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งสื่อความหรือขอมูลใหบุคคลหนึ่งหรือกลุมบุคคลหนึ่ง
หรือกลุมบุคคลหนึ่งใหรับทราบเพื่อสนองตอบความตองการ
ความสําคัญของการสื่อความหมาย
บุคคลจะตองสื่อสารเพื่อรวบรวมขอมู ล จัดระบบขอมู ล สงขอมูล เพื่อดําเนิน งานขององคการใหเปน ไป
ดวยดี การสื่อสารมีหลายวิธีการ บุคคลจะตองพิจารณาความตอการจําเปนของผูรวมงานหัวหนางานและสมาชิกทีม
การวิเคราะหการสื่อสารระหวางบุคคล Transaction Analysis (TA) เปนรูปแบบที่สรางความเขาใจ
และปรับปรุงความสัมพันธระหวางบุคคล และการสื่อสารเปนวิธีการวิเคราะหที่จะชวยพิจารณาฐานะของแตละ
บุ ค คลในการสื่ อ สารการปฏิ สั ม พั น ธ แ ละการตอบสนองเป น เครื่ อ งมื อ ที่ มี คุ ณ ค าที่ ใช ได ในทุ ก สถานการณ
การปฏิสัมพันธกับคนอื่น การฝกอบรมและการประชุม
รูปแบบของ TA เปนการแสดงออกถึงพฤติกรรมที่เกิดจากการสื่อสารที่แตกตาง สภาวะจิตทั้ง 3 แบบ คือ
1. สภาวะจิ ตแบบเด็ ก (Child : C) เป น การแสดงสภาวะที่ แสดงออกมาใน 2 ลัก ษณะคื อ
เปนเด็กที่ยอมตาม คือยอมรับการวินิจฉัยของผูอื่น รูสึกไมดี รูสึกอึดอัดและหัวเสีย อีกชนิดหนึ่งคือเปนแบบ
เด็กดื้อ คือเด็กแสดงอารมณ โกรธ ปองกันตนเอง ชอบโตเถียง
2. สภาวะจิ ต ใจแบบพ อ แม (Parent : P) เป น การแสดงสภาวะจิ ตใจที่ แสดงออกมาใน 2
ลักษณะ คือ เปนการแสดงแบบเมตตากรุณา คือชวยเหลือจุนเจือ เอื้ออาทรตอผูอื่น ไวตอความรูสึกและเขาใจ
บุคลิกภาพของตัวเรา อีกประการหนึ่ง เปนการแสดงแบบวิพากษวิจารณ คือการที่เนนจะแสดงความคิดเห็นเชิง
วิจารณผูอื่น
3. สภาวะจิตแบบผูใหญ (Adult : A) เปนบุคลิกภาพที่เนนในเรื่องความคิด ไรอารมณ เราใช
บุคลิกภาพสวนนี้เนนการแกปญหา การใหขาวสาร ขอเท็จจริง เราเรียกวาสภาวะจิตแบบผูใหญ เปนสวนหนึ่ง
ของบุคลิกภาพของเรา เราใชสวนนี้บอยที่สุดในฐานะที่เราเปนผูใหญ
ลักษณะการสื่อสาร
1. การสื่อสารแบบเปด
2. การสื่อสารแบบปดหรือขัดแยง
การประยุกตการสื่อสารไปใชในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
1. ฝกทักษะเกี่ยวกับการฟงและการพูดเปนองคประกอบในการสื่อสาร
2. การสื่ อ สารที่ ดี จ ะต อ งเป น การสื่ อ สารอย า งตรงไปตรงมา เพื่ อ การสื่ อ ความหมายที่
สะดวกสบาย
3. การสื่อสารควรใชวิธีการสื่อสารแบบเดียวกันและเปนการสื่อสารแบบเปด มากกวาการ
สื่อสารแบบปด
4. จะใชการสื่อสารแบบใด เราจะตองคํานึงถึงผูที่เราจะสื่ อสาร เพื่ อใหการสื่อสารประสบ
ความสําเร็จในการสื่อสาร
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มนุษยสัมพันธในการทํางาน หมายถึง ความสัมพันธระหวางบุคคล ซึ่งนําไปสูการสรางมิตร การจูงใจคน
และสรางคนใหอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข
ความสําคัญของมนุษยสัมพันธ
1. กอใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางมนุษย อันกอใหเกิดความราบรื่นในการคบหาสมาคม
2. กอใหเกิดความเลื่อมใส ศรัทธา เชื่อถือ ไววางใจ เขาใจอันดีตอกัน
3. กอใหเกิดความรักใคร สามัคคี อันจะชวยปองกันความขัดแยง
4. กอใหเกิดความสัมพันธอันดีตอกันในการรวมมือรวมใจในการทํางานรวมกัน
5. กอใหเกิดความสําเร็จในการทํางานที่มีวัตถุประสงครวมกัน
ศิลปะในการสรางมนุษยสัมพันธ ผูที่มีมนุษยสัมพันธดี จะตองมีลักษณะเดนตาง ๆ ดังตอไปนี้ คือการ
รูจักตนเอง รูจักคน รูจักงาน จริงใจ เขาใจในธรรมชาติของคน เห็นใจตอผูรวมงาน ใหความชวยเหลือ ใหความ
เสมอภาคตอผูรวมงาน ใหการยอมรับความคิดเห็นและคารวะธรรม รักษาน้ําใจ รักษาสัจจะ ประสานงานใหเปน
วิ เคราะห ส ถานการณ วิ เ คราะห สิ่ ง แวดล อ ม ให ค วามร ว มมื อ ต อ ผู ร ว มงาน ต อ งเข า สั ง คมได ทุ ก ระดั บ
ใหความยุติธรรมตอทุก ๆ คน ตองมีอารมณขัน
ลักษณะของผูมีมนุษยสัมพันธที่ดี
1. มีทักษะในการสื่อสารและสื่อความหมายที่ดี
2. มีทักษะในการรับรู
3. มีทักษะในการใชอํานาจโดยตําแหนง
4. มีทักษะในการใชอํานาจบารมีหรืออํานาจแฝง
5. มีภาวะผูนํา
6. มีทักษะในการจูงใจ
7. มีทักษะในการตัดสินใจสั่งการ
8. มีทักษะในการบํารุงขวัญ
การบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื องที่ ดี (Good Governance) มีวัต ถุป ระสงคเพื่ อให ห น ว ยงานของรัฐ
นําระบบนี้มาใชเพื่อสรางหลักประกัน และการสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ไดมีพระราชกฤษฎีกา
ว า ด ว ยหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ านเมื อ งที่ ดี และระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว าด ว ยการ
สร างระบบบริ ห ารกิ จ การบ านเมื อ งที่ ดี เป น หลั ก ในการนํ าไปใช ในการปฏิ บั ติ งาน ซึ่ งจะได นํ าสาระสํ าคั ญ
ที่เกี่ยวของนําเสนอดังนี้
1. หลักการพื้นฐานการสรางระบบการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance)
เกิดจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2542
ไดกําหนดหลัก 6 ประการ
1.1 หลักนิติธรรม ไดแก การตรากฎหมาย กฎ ขอบังคับตาง ๆ ใหทันสมัยและเปนธรรมเปนที่
ยอมรับของสังคมและสังคมนิยมพรอมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ขอบังคับเหลานี้โดยถือวาเปนการปกครอง
ภายใตกฎหมาย มิใชตามอําเภอใจหรืออํานาจของตัวบุคคล
1.2 หลั กคุ ณ ธรรม ได แก การยึดมั่น ในความถูกตองดีงาม โดยรณรงคใหเจาหนาที่ของรัฐ
ยึ ด หลั ก นี้ ในการปฏิ บั ติ ห น าที่ ให เป น ตั ว อยางแก สั งคม และส งเสริ ม สนั บ สนุ น ให ป ระชาชนพั ฒ นาตนเอง
ไปพรอมกันเพื่อใหคนไทยมีความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัยประกอบอาชีพสุจริตจนเปนนิสัย
ประจําชาติ
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1.3 หลั ก ความโปร ง ใส ได แ ก การสร า งความไว ว างใจซึ่ ง กั น และกั น ของคนในชาติ
โดยปรั บ ปรุงกลไกการทํ า งานขององค กรทุ กวงการใหมีค วามโปรงใส มีการเปดเผยขอมูล ขาวสาร ที่ เป น
ประโยชน อ ย า งตรงไปตรงมาด ว ยภาษาที่ เข า ใจง า ย ประชาชนเข า ถึ ง ข อ มู ล ข า วสารได ส ะดวก และมี
กระบวนการใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองชัดเจน
1.4 หลักการมีสวนรวม ไดแก การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรู และเสนอความเห็น
ในการตัดสินใจปญหาสําคัญของประเทศ ไมวาดวยการแจงความเห็น การไตสวนสาธารณะการประชาพิจารณ
การแสดงประชามติหรืออื่น ๆ
1.5 หลั ก ความสํ านึ ก รั บ ผิ ด ชอบ ได แ ก การตระหนั ก ในสิ ท ธิ ห น าที่ ความสํ า นึ ก ในความ
รับผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหาของบานเมืองและกระตือรือรนในการแกปญหา ตลอดจนการเคารพใน
ความเห็นที่แตกตาง และความกลาที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตน
1.6 หลักความคุมคา ไดแก การบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีจํากัดเพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกสวนรวม โดยรณรงคใหคนไทยมีความประหยัดใชของอยางคุมคา สรางสรรคสินคาและบริการที่ มี
คุณภาพ สามารถแขงขันไดในเวทีโลกและรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณยั่งยืน
2. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ที่ ม าหลั ก การและแนวคิ ด เกิ ด จากพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น พ.ศ. 2534
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 และมาตรา 71/10 (5) ความวา การบริห ารราชการตาม
พ.ร.บ. นี้ จะตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ
ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน
การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการ
ตอบสนองความตองการของประชาชน โดยให ก.พ.ร. เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีในการตราพระราช
กฤษฎี ก าและกฎที่ ออกตามพระราชบั ญ ญั ติส ว นราชการที่ จ ะต อ งปฏิ บั ติ ทุ ก ส ว นราชการ ยกเว น องค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมีเปาหมายการดําเนินการ 7 ประการ คือ
(1) เกิดประโยชนสุขของประชาชน
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
(4) ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ
(6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ
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บทที่ 2
งานธุรการ
การปฏิบัติงานในสํานักงานของบุคลากรระดับปฏิบัติการนั้น เปนการปฏิบัติงานที่ตองเกี่ยวของกับ
บุคคลและเอกสาร จึงตองอาศัยความอดทน ความขยัน และความจําสวนตัวพอสมควร เปนหลักสําคัญในการ
ปฏิบัติหนาที่ เพราะการทํางานที่เกี่ยวของกับเอกสารนั้นจะเกี่ยวกับหนังสือราชการ ทั้งที่เปนหนังสือราชการ
ภายในและหนั งสือราชการภายนอก ซึ่ งมีห ลายรูป แบบที่ตองดําเนิน การ เชน การโตตอบหนังสือราชการ
การร างหนั งสื อ ขอความอนุ เคราะห ขอความร ว มมื อ การร า งหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม และวาระการประชุ ม
การนําเสนอ การจัดเก็บเอกสารเปนหมวดหมูทั้งที่เปนกระดาษและเปนไฟลในระบบคอมพิวเตอร ฯลฯ จึงตอง
มีการจัดระบบงานเอกสารที่ดีจึงจะประสบความสําเร็จในการบริหารงานเอกสารและเปนการชวยจําไดอีกดวย
ความสําคัญและขอบขายของงานธุรการ
1. ขอบขายของงานธุรการ
1.1 รับ-สงหนังสือ
1.2 รางหนังสือ
1.3 พิมพหนังสือ
1.4 ผลิตสําเนาเอกสาร
1.5 จัดเก็บเอกสาร/แฟมเสนอ
1.6 บันทึกเสนอหนังสือ
1.7 ตรวจทานหนังสือ
1.8 การทําลายหนังสือ
2. ความสําคัญของงานธุรการ
2.1 เปนดานหนาของหนวยงาน
2.2 เปนหนวยสนับสนุน
2.3 เปนหนวยบริการ
3. บทบาทของเจาหนาที่ธุรการ
3.1 ตองรูระเบียบที่เกี่ยวของ
3.2 ตองมีมนุษยสัมพันธ
3.3 ตองมีน้ําใจ เกื้อกูล
3.4 ตองมีความรอบคอบ
3.5 ตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
4. ควรมีความรูเกี่ยวกับงานสารบรรณ ไดแก
4.1 ความรูเรื่องระเบียบงานสารบรรณของสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ
พ.ศ. 2526 และ พ.ศ. 2548
4.2 ความรูเรื่องรหัส อักษรยอประจําหนวยงานตาง ๆ
4.3 ความรูเรื่องธรรมชาติของหนังสือราชการคือระบบการนําเสนอหนังสือ
4.4 ความรูเรื่องโครงสรางหนวยงานภายในสามารถเกษียนหนังสือเสนอใหหนวยงาน
รับผิดชอบไดอยางถูกตอง
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ
ระเบียบที่เกี่ยวของ
ป จ จุ บั น งานสารบรรณ มี ร ะเบี ย บที่ เ กี่ ย วข อ ง 2 ฉบั บ ได แ ก ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี
วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2548 ซึ่งเปน
การเพิ่มเติมคํานิยามเกี่ยวกับเอกสาร “อิเล็กทรอนิกส” และคําวา “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส”
ความหมายของงานสารบรรณ
ตามระเบี ยบสํานั กนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ขอ 6 ใหความหมายของคําวา
“งานสารบรรณ” ไวว า หมายถึ ง “งานที่เกี่ย วของกับ การบริห ารงานเอกสารเริ่มตั้งแต การจัดทํ า การรับ
การสง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย” ซึ่งเปนการกําหนดขั้นตอนและขอบขายของงานสารบรรณ
วาเกี่ยวของกับเรื่องอะไรบาง แตในทางปฏิบัติการบริหารงานเอกสารทั้งปวง จะเริ่มตั้งแตการคิด อาน ราง
เขียน แตง พิมพ จด จํา ทําสําเนา สงหรือสื่อขอความ รับ บันทึก จดรายงานการประชุม สรุป ยอเรื่อง เสนอ
สั่งการ ตอบ ทํารหัส เก็บ เขาที่ คนหา คิดตามและทําลาย ทั้ งนี้ตองทําเปน ระบบที่ ใหความสะดวก รวดเร็ว
ถูกตองและมีป ระสิทธิภ าพ เพื่ อประหยัดเวลา แรงงาน และคาใชจาย และในป พ.ศ. 2548 มีการประกาศ
ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยงานสารบรรณ โดยเพิ่ ม คํ า นิ ย ามของเอกสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ข อง
งานสารบรรณดั ง นี้ “อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ” หมายความว า การประยุ ก ต ใ ช วิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ตรอนไฟฟ า
คลื่ น แม เหล็ กไฟฟ า หรื อวิ ธี อื่น ใดในลั ก ษณะคลายกัน และให ห มายความรวมถึ งการประยุ กต ใช วิธีตาง ๆ
เช น ว า นั้ น และ “ระบบสารบรรณอิ เล็ กทรอนิ ก ส ” หมายความวา การรับ ส งขอ มู ล ข าวสารหรือ หนั งสื อ
ผานระบบสื่อสาร ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส”
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ความหมายของหนังสือราชการ
หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เปนหลักฐานในราชการ ไดแก
1) หนังสือที่มีไปมาระหวางสวนราชการ
2) หนังสือที่สวนราชการมีไปถึงหนวยงานอื่นที่มิใชราชการหรือบุคคลภายนอก
3) หนังสือที่หนวยงานอื่นที่มิใชสวนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ
4) หนังสือทีห่ นวยงานจัดทําขึ้นเพื่อเปนหลักฐานในราชการ
5) เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ ขอบังคับ
6) ข อ มู ล ข า วสารหรื อ หนั ง สื อ ที่ ไ ด รั บ จากระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (ระเบี ย บ
สํานั กนายกรัฐมนตรีวาด วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 แก ไขเพิ่มเติม(ระเบียบสํานั กนายกรัฐมนตรี
ว าด วยงานสารบรรณ (ฉบั บที่ 2) พ.ศ.2548 ข อ 4 ให เพิ่ มคํ านิ ยามว า “อิ เล็ กทรอนิ กส ” และคํ าว า “ระบบ
สารบรรณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ” ระหว างนิ ย ามคํ าว า “หนั ง สื อ ” และส ว นราชการ” ในข อ 6 แห ง ระเบี ย บ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 “อิเล็กทรอนิกส” หมายความวา การประยุกตใชวิธีการ
ทางอิ เล็ ก ตรอน ไฟฟ า คลื่ น แม เหล็ ก ไฟฟ า หรือ วิธี อื่ น ใดในลั ก ษณะคล ายกั น และให ห มายความรวมถึ ง
การประยุ ก ต ใช วิ ธี ก ารทางแสง วิ ธี ก ารทางแม เหล็ ก หรื อ อุ ป กรณ ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การประยุ ก ต ใช วิ ธี ต างๆ
เช น ว า นั้ น “ระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ” หมายความว า การรั บ ส ง ข อ มู ล ข า วสารหรื อ หนั ง สื อ
ผานระบบสื่อสารดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส”
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ชนิดของหนังสือหนังสือราชการ
1) หนังสือภายนอก คือหนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธี ใชกระดาษตราครุฑ
1.1 ใชติดตอระหวางสวนราชการ
1.2 สวนราชการมีถึงหนวยงานอื่น ซึ่งมิใชสวนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก
2) หนังสือภายใน คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือภายนอก
2.1 ใชติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกับ ใชกระดาษบันทึกขอความ
ขอแตกตาง หนังสือภายใน กับ หนังสือภายนอก
หนังสือภายนอก
หนังสือภายใน
1. ไป – มา เปนทางราชการ
1. ไป – มา ในเรื่องราชการ
2. ติดตอระหวางตําแหนงตอตําแหนง
2. ติดตอกับบุคคลผูดํารงตําแหนง
3. ใชกระดาษตราครุฑ
3. ใชกระดาษบันทึกขอความ
4. สภาพหนังสือผูกมัดถาวรตลอดไป
4. ไมผูกมัด เปลี่ยนแปลงได
5. ใชบันทึกแทน
5. รูปแบบหนังสือเปนแบบหนังสือลงนามเต็มฉบับ และ
6. คําขึ้นตนใชเรียน อางถึงหนังสือ
แบบประทับตรา
6. คําขึ้นตน ประกอบดวย เรื่อง เรียน อางถึง สิ่งที่สงมา
ใสในขอความ
7. หามใชอักษรยอ ตองใชคําเต็มทั้งชื่อสวนราชการ
7. ใชคํายอของตําแหนงหรือสวนราชการ
วัน เดือน ป ได
วัน เดือน ป
8. คําลงทายใชขอแสดงความนับถือหรืออื่น ๆ แลวแตกรณี 8. ไมมีคําลงทาย
3) หนั งสื อ ประทั บ ตราแทนการลงชื่ อ คื อหนั งสื อ ที่ ใช ป ระทั บ ตราแทนการลงชื่ อ ของหั ว หน า
ส ว นราชการระดั บ กรมขึ้ น ไป โดยให หั วหน าส วนราชการระดั บ กอง หรื อผู ที่ ได รั บ มอบหมายจากหั วหน า
สวนราชการระดับกรมขึ้นไป เปนผูรับผิดชอบลงชื่อยอกํากับตรา ใชกระดาษครุฑ ใชไดทั้งระหวางสวนราชการ
กับสวนราชการ และระหวางสวนราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไมใชเรื่องสําคัญ ไดแก
3.1 การขอรายละเอียดเพิ่มเติม
3.2 การสงสําเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร
3.3 การตอบรับทราบที่ไมเกี่ยวกับราชการสําคัญหรือการเงิน
3.4 การแจงผลงานที่ไดดําเนินการไปแลวใหสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ
3.5 การเตือนเรื่องที่คาง
3.6 เรื่ อ งซึ่ งหั ว หน าส ว นราชการระดั บ กรมขึ้ น ไปกํ าหนด โดยทํ าเป น คํ าสั่ งให ใช ห นั งสื อ
w\
ประทับตรา
4) หนั ง สื อ สั่ งการ ให ใช ต ามแบบที่ กํ าหนดไว ในระเบี ย บ เว น แต จ ะมี ก ฎหมายกํ าหนดแบบไว
โดยเฉพาะมี 3 ชนิดไดแก
4.1 คํ า สั่ ง คื อ บรรดาข อ ความที่ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาสั่ ง การให ป ฏิ บั ติ โ ดยชอบด ว ยกฎหมาย
ใชกระดาษตราครุฑ
4.2 ระเบี ย บ คื อ บรรดาข อ ความที่ ผู มี อํ านาจหน า ที่ ได ว างไว โดยจะอาศั ย อํ า นาจของ
กฎหมายหรือไมก็ได เพื่อถือเปนหลักปฏิบัติงานเปนการประจํา ใชกระดาษครุฑ
4.3 ขอบังคับ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจกําหนดใหใช โดยอาศัยอํานาจของกฎหมายที่
บัญญัติใหกระทําได ใชกระดาษครุฑ
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5) หนังสือประชาสัมพันธ ใชตามแบบที่กําหนดไวในระเบียบนี้ เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดแบบไว
โดยเฉพาะมี 3 ชนิด ไดแก
5.1 ประกาศ คือ บรรดาขอความที่ทางราชการประกาศหรือแจงใหทราบ หรือแนะแนวทาง
ปฏิบัติ ใชกระดาษครุฑ ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหทําเปนแจงความ ใหเปลี่ยนคําวาประกาศเปนแจงความ
5.2 แถลงการณ คื อ บรรดาข อ ความที่ ท างราชการแถลงเพื่ อ ทํ า ความเข า ใจในกิ จ การ
ของราชการ หรือเหตุการณ หรือกรณีใด ๆ ใหทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใชกระดาษครุฑ
5.3 ขาว คือ บรรดาขอความที่ทางราชการเห็นควรเผยแพรใหทราบ
6) หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ คือหนังสือที่ทางราชการจัดทําขึ้น
นอกเหนือจากที่กลาวมาแลว หรือที่หนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ
และสวนราชการรับไว มี 4 ชนิด ไดแก
6.1 หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่สวนราชการออกใหเพื่อรับรองแก บุคคล นิติบุคคล หรือ
หนวยงาน เพื่อวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง ใหปรากฏแกบุคคลทั่วไป ไมจําเพาะเจาะจง ใชกระดาษครุฑ
โดยลงชื่อคําขึ้นตนวา “หนังสือรับรองฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา.............”
6.2 รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม ผูเขารวมประชุม และ
มติที่ประชุมไวเปนหลักฐาน
6.3 บันทึก คือขอความที่ผูใตบังคับบัญชาเสนอตอผูบังคับบัญชา หรือ ผูบังคับบัญชา สั่งการ
แกผูใตบังคับบัญชา หรือขอความที่เจาหนาที่หรือหนวยงานระดับต่ํากวาสวนราชการระดับกรมติดตอกันในการ
ปฏิบัติราชการ ใชกระดาษบันทึกขอความ
6.4 หนังสืออื่น คือ เอกสารที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เพื่อเปนหลักฐาน
รวมถึง ภาพถาย ฟลม แถบบันทึกเสียง/ภาพ หรือหนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นตอเจาหนาที่ โดยลงรับเขา
ทะเบียนรับไวแลว มีรูปแบบตามที่กฎกระทรวง ทบวง กรม กําหนดขึ้นใช เวนแตจะมีแบบตามกฎหมายเฉพาะ
เรื่อง เชน โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวน/สอบสวน และคํารอง เปนตน
6.4 หนั งสื อ เวี ยน คื อหนังสื อที่มี ถึงผูรับ จํานวนมาก มีใจความอยางเดีย วกัน โดยใหเพิ่ ม
พยัญชนะ ว หนาเลขทะเบียนหนังสือสง เริ่มตั้งแตเลข 1 เรียงเปนลําดับไปถึงสิ้นปปฏิทิน

1

I

ชั้นความเร็วของหนังสือ
1) ดวนที่สุด ใหเจาหนาที่ปฏิบัติทันทีที่ไดรับหนังสือนั้น
2) ดวนมาก เจาหนาที่ปฏิบัติโดยเร็ว
3) ดวน เจาหนาที่ปฏิบัติเร็วกวาปกติ เทาที่จะทําได
หนั ง สื อ ที่ จั ด ทํ า ขึ้ น โดยปกติ ให มี สํ า เนาคู ฉ บั บ เก็ บ ไว ที่ ต น เรื่ อ ง ๑ ฉบั บ และให มี สํ า เนาเก็ บ ไว
ที่หนวยงานสารบรรณกลาง ๑ ฉบับ
สําเนาคูฉบับ ใหผูลงชื่อ ลงลายมือชื่อหรือ ลายมือชื่อยอ และใหผูราง ผูพิมพ ผูตรวจลงลายมือชื่อหรือ
ลายมือชื่อยอไวที่ขอบลางดานขวามือของหนังสือ
ถาเป นเรื่องไมสําคัญมากนั กการสงเอกสารดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิ กสเพี ยงอยางเดียวโดย
ไมตองเปนเอกสารยืนยันตามไปก็ไดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีขอ 7 วาดวยงานสารบรรณที่ใหยกเลิก
ความในขอ 29 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ 29 การติดตอราชการนอกจากการจะดําเนินการโดยหนังสือที่เปนเอกสารสามารถดําเนินการดวย
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ไดในกรณีที่ติดตอราชการดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ใหผูสงตรวจสอบ
ผลการสงทุกครั้งและใหผูรับแจงตอบรับ เพื่อยืนยันวาหนังสือไดจัดสงไปยังผูรับเรียบรอยแลว และสวนราชการ
ผูสงไมตองจัดสงหนังสือเปนเอกสาร เวนแตกรณีเปนเรื่องสําคัญจําเปนตองยืนยันเปนเอกสาร ใหทําเอกสาร ยืนยัน
ตามไปทันที
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การส งข อ ค วาม ท างเค รื่ อ งมื อสื่ อส าร เช น โท รเล ข วิ ท ยุ โ ท รเล ข โท รพิ ม พ โท รศั พ ท
วิทยุส่ือสาร วิทยุกระจายเสียง หรือ วิทยุโทรทัศน เปนตน ใหผูรับปฏิบัติเชนเดียวกับไดรับหนังสือในกรณี ที่
จําเปนตองยืนยันเปนหนังสือใหทําหนังสือยืนยันตามไปทันที
ชั้นของหนังสือลับ
1) ลับที่สุด ไดแก ความลับที่มีความสําคัญที่สุดเกี่ยวกับขาวสาร วัตถุหรือบุคคลซึ่งหากความลับ
ดังกล าวทั้ งหมดหรื อเพี ย งบางส วนรั่ วไหลไปถึงบุคคลผูไมมีห น าที่ไดท ราบ จะทําใหเกิดความเสีย หายหรือ
เป น ภยั น ตรายต อความมั่ น คง คงความปลอดภั ย หรื อความสงบเรีย บรอยของประเทศชาติ หรือพั น ธมิ ต ร
อยางรายแรงที่สุด
2) ลับมาก ไดแก ความลับที่มีความสําคัญมากเกี่ยวกับขาวสารวัตถุหรือบุคคล ซึ่งถาหากความลับ
ดังกลาวหรือเพียงบางสวนรั่วไหลไปถึงบุคคลที่ไมมีหนาที่ไดทราบ จะทําใหเกิดความเสียหายหรือเปนภยันตราย
ตอความมั่นคง ความปลอดภัยของประเทศชาติหรือพันธมิตรหรือความเรียบรอยภายในราชอาณาจักรอยาง
รายแรง
3) ลับ ไดแก ความลับที่มีความสําคัญเกี่ยวกับขาวสาร วัตถุหรือบุคคล ซึ่งถาหากความลับดังกลาว
หรื อเพี ย งบางส ว นรั่ว ไหลไปถึ งบุ คคลที่ ไมมี ห น าที่ ได ทราบ จะทําให เกิด ความเสี ย หายตอทางราชการหรือ
เกียรติภูมิของประเทศชาติหรือพันธมิตรได
4) ปกปด ไดแก ความลับซึ่งไมพึงเปดเผยใหผูไมมีหนาที่ไดทราบโดยสงวนไวใหทราบเฉพาะบุคคลที่
มีหนาที่ตองทราบเพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการเทานั้น

1

การรับ – สงหนังสือ
หนังสือรับ รับเขามาจากภายนอก
1. การรับหนังสือ จากไปรษณีย และหนวยงานภายนอก ทั้งหนังสือทางราชการ และหนังสืออื่น ๆ
2. จัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของหนังสือเพื่อดําเนินการกอนหลังและใหผูเปดซองตรวจ
เอกสาร หากไมถูกตองใหติดตอราชการเจาของเรื่อง หนวยงานที่เกี่ยวของ แลวจึงดําเนินการตอ
3. ประทับตราหนังสือ ที่มุมบนดานขวา กรอกรายละเอียด เลขที่รับ วันที่ เวลา
4. ลงทะเบียนรับหนังสือในทะเบียนรับหนังสือ
5. จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแลว สงใหหนวยงานที่เกี่ยวของลงชื่อรับเอกสาร
6. เสนอผูบังคับบัญชาทราบและสั่งการ

I
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ขั้นตอนการรับหนังสือ

แผนการปฏิบัติงานสารบรรณ(Flow Chart)
ผูรับผิดชอบ
งานสารบรรณ

ชั้นความเร็ว

กิจกรรม
รับหนังสือจากหนวยงานภายนอก เอกสาร
ทั่วไป เอกสารลับจากไปรษณีย และอื่นๆ

ตรวจสอบ คัดแยก
จัดหมวดหมูห นังสือและ
สิ่งพิมพ

จัดสงไปใหฝายที่เกี่ยวของเพื่อ
ดําเนินการตอไป

ไมตองลงทะเบียน เชน เอกสาร
ประชาสัมพันธ จดหมายสวนบุคคล เปนตน

เสนอผูเกี่ยวของโดยตรง

เสนอผูบริหาร พิจารณาสั่งการ

c

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

ชั้นความลับ

o
B

A

ลงทะเบียนออกเลขรับเอกสารดวยระบบ
สารบรรณอิเล็คทรอนิกส

ระเบียบที่เกี่ยวของ

เสร็จสิ้น

ตรวจสอบแลวไมถูกตอง เชน
สงผิดหนวยงาน ไมมีผูลงนาม

ดําเนินการสงคืน
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หนังสือสง สงออกไปภายนอก
1. ใหเจาของเรื่องตรวจสอบความเรียบรอยของหนังสือ รวมทั้งสิ่งที่สงมาดวยใหครบถวน แลวสงเรื่อง
ใหเจาหนาที่หนวยงานสารบรรณกลางเพื่อสงออก
2. เมื่ อ เจ า หน า ที่ ข องหน ว ยงานสารบรรณกลางได รับ เรื่อ งแล ว ลงทะเบี ย นหนั งสื อ ส ง เรีย งลํ าดั บ
ติด ต อกั น ไปตลอดป ป ฏิ ทิน ก อนบรรจุซ อง ตรวจความเรียบรอยของหนังสือ / สิ่งที่สงมาดวยใหครบถว น
แลวปดผนึก สงได 2 วิธี คือ โดยทางไปรษณีย หรือสงโดยสมุดสงหนังสือ / ใบรับ ถาเปนใบรับใหนํามาผนึก
ติดกับสําเนาคูฉบับ

ขั้นตอนการสงหนังสือ

หนังสือที่หัวหนาสวนราชการลงนามแลว

ออกเลขที่หนังสือ วัน เดือน ป
ประทับตราผูลงนาม

I

ตรวจสอบความเรียบรอยของ
หนังสือ สิ่งที่สงมาดวย

ลับ

ปกปด

EMS

ธรรมดา

จัดสงเรื่องใหหนวยงานตางๆ

บรรจุซอง จาหนาซอง –ปดซอง สงมอบให
เจาหนาที่ที่สงไปรษณีย และสงหนวยงานที่เกี่ยวของ
นําสงไปรษณีย

รวบรวมสําเนาคืนเจาของเรื่อง

ตรวจสอบใบเจงหนี้รายเดือน นําสงการเงิน
เบิกจาย เก็บสําเนาใบนําสงเขาแฟม
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การเก็บ และทําลาย หนังสือราชการ
การเก็บหนังสือราชการ
การเก็บหนังสือราชการ แบงออกเปนกรรเก็บระหวางปฏิบัติ การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว และการเก็บ
ไวเพื่อใชในการตรวจสอบ
การเก็ บ ระหว า งปฏิ บั ติ คื อ การเก็ บ หนั ง สื อ ที่ ป ฏิ บั ติ ยั ง ไม เ สร็ จ ให อ ยู ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของ
เจาของเรื่อง โดยใหกําหนดวิธีการเก็บใหเหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ประการสําคัญจะตองจัด
แฟมสําหรับเก็บไวใหเพียงพอ อาจมีแฟมดังนี้
1. แฟมกําลังดําเนินการ บรรจุเรื่องที่อยูระหวางปฏิบัติ หรือยังจัดทําไมเสร็จตามภาระหนาที่
(ใชแฟมเดียวก็พอ)
2. แฟ ม รอตอบ เรื่ อ งในแฟ ม นี้ ร ะบายมาจากแฟ ม กํ า ลั ง จั ด ทํ า เป น เรื่ อ งที่ ป ฏิ บั ติ เ สร็ จ
ในภาระหนาที่ของเจาหนาที่ขั้นตอนหนึ่งแลว แตเรื่องยังปฏิบัติไมจบตองรอการตอบจากสวนราชการอื่นอยู
3. แฟมรอเก็บ เรื่องในแฟมนี้เปนเรื่องตาง ๆ ที่เจาหนาที่ปฏิบัติจัดทําเสร็จแลวเพื่อรอสงเก็บ
ตามระเบียบตอไป ควรจัดหาแฟมรอเก็บไวใหมากพอกับจํานวนหนังสือเรื่องตางๆ และจัดทําสารบาญเรื่องไวที่
หนาปกหนาดานในดวย
4. แฟมระเบียบปฏิบัติ เรื่องในแฟมนี้เปนเรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบราชการตาง ๆ หากจัดแบง
เปน 2 ประเภท คือ ระเบียบทั่วไปและระเบียบเกี่ยวกับการเงิน โดยแยกแฟมเก็บแลวทําสารบาญเรื่องประจํา
แฟมไวที่ปกหนาดานในดวย จะสะดวกตอการคนหา
การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว และไมมีอะไรที่จะตอง
ปฏิบัติตอไปอีก โดยนําเรื่องจากแฟมรอเก็บในระหวางปฏิบัติไปดําเนินการจัดเก็บยังหนวยเก็บของสวนราชการ
ตามระเบียบตอไป ซึ่งตองจัดทําบัญชีหนังสือสงเก็บ ทะเบียนหนังสือเก็บ บัญชีสงมอบหนังสือครบ 25 ป บัญชี
หนังสือครบ 25 ป ที่ขอเก็บเอง และบัญชีฝากหนังสือกํากับดวย
การเก็บหนังสือเพื่อใชในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว แตจําเปน
จะตองใชในการตรวจสอบเปนประจํา ไมสะดวกในการสงไปเก็บยังหนวยเก็บ ใหเจาของเรื่องเก็บเปนเอกเทศ
โดยแตงตั้งเจาหนาที่ขึ้นรับผิดชอบก็ได เมื่อหมดความจําเปนที่จะตองใชในการตรวจสอบแลว ใหจัดสงหนังสือ
นั้นไปยังหนวยเก็บของราชการตามระเบียบตอไปนี้
การเก็ บ หนั งสื อราชการ เจ า หน าที่ ตอ งระมั ด ระวังหนั งสือ ให อ ยูในสภาพใช ร าชการไดทุ ก โอกาส
หากชํารุดเสียหายตองรีบซอมใหใชราชการไดเหมือนเดิม หากสูญหายตองหาสําเนามาแทน ถาชํารุดเสียหาย
จนไมสามารถซอมแซมใหคงสภาพเดิมไดใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบและใหหมายเหตุไวในทะเบียนเก็บดวย
ถาหนังสือที่สูญหายเปนเอกสารสิทธิตามกฎหมายหรือหนังสือสําคัญที่เปนการแสดงเอกสารสิทธิใหดําเนินการ
แจงความตอพนักงานสอบสวน
ข อ สั ง เกต ตามระเบี ย บว า ด ว ยงานสารบรรณฉบั บ ใหม ได กํ า หนดเพิ่ ม เติ ม ไว ว า ทุ ก ป ป ฏิ ทิ น ให
สวนราชการจัดสงหนังสือที่มีอายุครบ 25 ป นับจากวันที่ไดจัดทําขึ้นพรอมทั้งสงบัญชีมอบหนังสือครบ 25 ป
ใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ภายในวันที่ 31 มกราคมของปถัดไป เวนแตหนังสือดังตอไปนี้
1. หนั งสือที่ ตองสงวนเปน ความลับ ใหป ฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการรักษา
ความปลอดภัยแหงชาติ
2. หนังสือที่มีกฎหมาย ขอบังคับ หรือระเบียบที่ออกใชเปนการทั่วไป กําหนดไวเปนอยางอื่น
3. หนังสือราชการที่มีความจําเปนตองเก็บไวที่สวนราชการนั้น ใหจัดทําบัญชีครบ 25 ป ที่ขอ
เก็บเองสงมอบใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร
(หมายเหตุ เรื่องการเก็บหนังสือ ตามระเบียบใหมยังไมไดกําหนดวิธีการเก็บไวอยางชัดแจง เขาใจวาจะ
ออกแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมอีกในโอกาสตอไป)
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การทําลาย
ภายใน 60 วันหลังสิ้นปปฏิทินใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเก็บหนังสือ สํารวจหนังสือที่ครบอายุ
การเก็ บ ในป นั้ น ไม ว าจะเป น หนั งสื อที่ เก็บ ไวเองหรือฝากเก็บ ไวที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิล ปากร
แลวจัด ทํ าบั ญ ชีห นั งสื อขอทํ าลายเสนอหั ว หนาสวนราชการระดับ กรม เพื่อพิจารณาแตงตั้ งคณะกรรมการ
ทําลายหนังสือ บัญชีหนังสือขอทําลายใหจัดทําตามแบบที่ 25 ทายระเบียบ อยางนอยใหมีตนฉบับและสําเนา
คูฉบับ
ใหหัวหนาสวนราชการระดับกรมแตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือประกอบดวยประธานกรรมการ
และกรรมการอี ก อย า งน อ ยสองคนโดยปกติจ ะแต งตั้ งจาก ขาราชการตั้ งแตร ะดั บ 3 หรือ เที ย บเท าขึ้ น ไป
มติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก ถากรรมการผูใดไมเห็นดวยใหทําบันทึกความเห็นแยงไว

ขั้นตอนการทําลายหนังสือ
หนวยเก็บสํารวจและจัดทําบัญชีหนังสือขอทําลาย

เสนอแตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือ
จากหัวหนาสวนราชการ
คณะกรรมการทําลายหนังสือ
พิจารณาหนังสือตามบัญชีขอทําลาย
- หนังสือที่ไมควรทําลาย
สงไปเก็บไวที่
1. หนวยเก็บ
2. ฝากเก็บไวที่หอ
จดหมายเหตุแหงชาติ
กรมศิลปากร

0

หัวหนาสวนราชการระดับกรม
พิจารณาหนังสือตามรายงาน
ของคณะกรรมการ
ทําลายหนังสือ
กองจดหมายเหตุแหงชาติ
พิจารณาใหความเห็นตามรายงาน
ของหัวหนาสวน
ระดับกรม

- หนังสือที่ควรทําลาย
ทําลายโดย
คณะกรรมการ
- รายงานผลการทําลาย
ตอหัวหนาสวนราชการ
ระดับกรม

0
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คณะกรรมการทําลายหนังสือ มีหนาที่ดังนี้
1. พิจารณาหนังสือที่จะขอทําลายตามบัญชีหนังสือขอทําลาย
2. ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นวาหนังสือฉบับใดไมควรทําลาย และควรจะขยายเวลาการเก็บไว
ใหลงความเห็นวาจะขยายเวลาการเก็บไวถึงเมื่อใด แลวใหแกไขอายุการเก็บในตรากําหนดเก็บหนังสือ โดยให
ประธานกรรมการทําลายหนังสือลงลายมือชื่อกํากับการแกไข
3. ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นวาหนังสือเรื่องใดใหทําลาย ใหกรอกเครื่องหมาย (x) ลงในชอง
การพิจารณาของบัญชีขอทําลาย
4. เสนอรายงานผลการพิจารณา พรอมทั้งบันทึกความเห็นแยงของคณะกรรมการ (ถามี) ตอหัวหนา
สวนราชการระดับกรมเพื่อพิจารณาสั่งการ
5. ควบคุ มการทํ าลายหนั งสื อซึ่ งผูมีอํานาจอนุ มัติให ทํ าลายได โดยการเผาหรือวิธีอื่น ใดที่ จ ะไมให
หนังสือนั้นอานเปนเรื่องได และเมื่อทําลายเรียบรอยแลวใหทําบันทึกลงนามรวมกันเสนอผูมีอํานาจอนุมัติทราบ
เมื่อหัวหนาสวนราชการระดับกรมไดรับรายงานแลวใหพิจารณาสั่งการ ดังนี้
5.1 ถาเห็นวาเรื่องใดยังไมควรทําลาย ใหสั่งการเก็บหนังสือนั้นไวจนถึงเวลาการทําลายงวด
ตอไป
5.2 ถ าเห็ น วาหนั งสื อเรื่องใดควรทําลายใหสงบั ญ ชีห นังสือขอทําลายใหกองจดหมายเหตุ
แห งชาติ กรมศิ ล ปากร พิ จ ารณาก อ น เว น แต ห นั งสื อ ประเภทที่ ส ว นราชการนั้ น ได ข อทํ าความตกลงกั บ
กรมศิ ลปากรแล ว ไมตองสงไปให พิจารณาใหกองจดหมายเหตุแห งชาติ กรมศิ ลปากร พิ จารณารายการใน
หนังสือขอทําลาย แลวแจงใหสวนราชการที่สงบัญชีหนังสือขอทําลายทราบดังนี้
1) ถากองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เห็นชอบดวยใหแจงใหสวนราชการนั้น
ดําเนินการทําลายหนังสือตอไปได หากกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ไมแจงใหทราบอยางใดภายใน
กําหนดเวลา 60 วัน นับแตวันที่สวนราชการนั้นไดสงเรื่องใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ใหถือวา
กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ไดใหความเห็นชอบแลว และใหสวนราชการทําลายหนังสือได
2) ถ า กองจดหมายเหตุ แ ห ง ชาติ กรมศิ ล ปากร เห็ น ว า หนั ง สื อ ฉบั บ ใดควรจะ
ขยายเวลาเก็ บ ไว อยา งใดหรือให เก็ บ ไวตลอดไป ให แจงให สวนราชการนั้น ทราบและให สว นราชการนั้น ๆ
ทําการแกไขตามที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร แจงมา หากหนังสือใด ๆ กองจดหมายเหตุแหงชาติ
กรมศิ ล ปากร เห็ น ควรให ส ง ไปเก็ บ ไว ที่ ก องจดหมายเหตุ แ ห ง ชาติ ก็ ให ส ว นราชการนั้ น ๆ ปฏิ บั ติ ต าม
เพื่อประโยชนในการนี้ กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากรจะสงเจาหนาที่มารวมตรวจสอบหนังสือของ
สวนราชการนั้นก็ได

1

I

การใชตราครุฑ
1. ขนาดตราครุฑมาตรฐาน มี 2 ขนาด
- ตัวครุฑสูง 3 เซนติเมตร ใชสําหรับการจัดทํากระดาษตราครุฑ
- ตัวครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร ใชสําหรับการจัดทํากระดาษบันทึกขอความ
2. การวางตราครุฑใหวางหางจากขอบกระดาษบนประมาณ 1.5 เซนติเมตร
ตราชื่ อ ส ว นราชการที่ ใช เป น หนั งสือประทั บ ตรา มี รูป วงกลมซอนกั น เสน ผ านศูน ยก ลาง
วงนอก 4.5 เซนติเมตร วงใน 3.5 เซนติเมตรลอมครุฑ
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การควบคุมและเรงรัดงานสารบรรณ
การควบคุมและเรงรัดงานสารบรรณ คือ การควบคุมใหงานสารบรรณดําเนินไปโดยเรียบรอย ถูกตอง
ตามระเบียบ รวดเร็ว และมีหลักฐานครบถวน เพื่อใหการปฏิบัติงานในเรื่องนั้น ๆ ไดเสร็จสิ้นโดยเร็ว
การควบคุ มและเรงรัดงานสารบรรณจะบังเกิดผลมากนอยเพีย งใด ขึ้น อยูกับ การเอาใจใสควบคุม
ของผู บั ง คั บ บั ญ ชาตามลํ า ดั บ ขั้ น และเพื่ อ ให ง านสารบรรณดํ า เนิ น ไปด ว ยความรวดเร็ ว และเรี ย บร อ ย
ผูบังคับบัญชาตองปฏิบัติงานสารบรรณใหเปนตัวอยางอันดีแกผูใตบังคับบัญชา
1. การเรงรัดงานดานสารบรรณทั่วไป ใหดําเนินการดังนี้
1.1 เพื่ อ ให งานราชการดํ าเนิ น ไปด ว ยความรวดเร็ว หนั งสื อ ราชการทั้ งปวงที่ ไม มีป ญ หา
ควรจะตองรีบดําเนิน การให เสร็จเรียบรอยไปโดยเร็ว และหากจะตองตอบให ทราบก็ใหตอบใหผู ถามทราบ
โดยเร็วตามกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไว สําหรับการปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น ๆ
1.2 หนั ง สื อ ราชการทั้ ง ปวงที่ ไม มี ป ญ หา เมื่ อ ถึ งบุ ค คลใดบุ ค คลนั้ น ต อ งพิ จ ารณาเสนอ
ความคิดเห็นใหทันที ใหเสร็จในวันนั้น หรืออยางชาในวันรุงขึ้น
1.3 งานที่ ป ระทั บ ตราคําวา ดว นที่ สุด ดว นมาก ดว น ใหรีบ ดําเนิน การให เสร็จ โดยทั น ที
สําหรับงานที่มีกําหนดเวลา ใหเรงดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา
1.4 สํ าหรับ งานทั้ งปวง ถาเป น งานที่ มีปญ หาให แจงให เจาของเรื่องที่ ถามทราบถึ งป ญ หา
ชั้นหนึ่งกอน
2. การตรวจสอบเพื่อเรงรัดงาน ใหมีการตรวจสอบงานสารบรรณเพื่อดําเนินการเรงรัดเปนงวด ๆ
โดยแบงออกเปน 3 งวด คือ ประจําสัปดาห ประจําเดือน และประจําป
2.1 การเรงรั ดประจํ าสั ป ดาห จะต องพิ จ ารณาว างานที่ ผ านมาในสั ป ดาห ห นึ่ ง งานเสร็ จ
เรียบรอยเพียงใด จัดเก็บเขาแฟมเรียบรอยตามระเบียบหรือไม งานที่คั่งคางมีมากนอยเพียงใด ติดคางอยูที่ใด
แลวเรงรัดใหมีการปฏิบัติโดยรวดเร็วดวยวาจาหรือหนังสือ
2.2 การเร งรั ด ประจํ าเดื อ น ให พิ จ ารณาว า งานที่ รับ เข ามาแต ล ะเดื อ นดํ าเนิ น การเสร็ จ
เรียบรอยเพียงใด จัดเก็บเขาระบบเรียบรอยตามระเบียบหรือไม งานที่คั่งคางติดอยูที่ใด และไดดําเนินการไป
แลวเพียงไร แลวเรงรัดใหมีการปฏิบัติโดยเร็ว การเตือนเมื่อเห็นลาชาใหเตือนเปนหนังสือ
2.3 การเรงรั ดประจํ าป ใหป ฏิ บัติเชน เดีย วกับ การเรงรัดประจําเดือน แตใหพิ จ ารณาวา
หนังสือที่เก็บไวนั้นจะตองไดรับการทําลายตามระเบียบที่กําหนดไวหรือไมอีกดวย
2.4 งานที่เปนเรื่องเรงดวนเปนกรณีพิเศษ ใหมีการเตือนเรงรัดเปนพิเศษ ไมตองคํานึงถึงเวลา
ที่กําหนดไว
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หลักการเขียนหนังสือติดตอราชการ
สวนประกอบของหนังสือราชการ
หนังสือราชการมีโครงสรางสําคัญ 4 สวนดังนี้
1. สวนหัวหนังสือ
2. สวนเหตุที่มีหนังสือไป
3. สวนจุดประสงคที่มีหนังสือไป
4. สวนทายของหนังสือ
สวนหั วหนั งสือ ประกอบดวย ชื่อเรื่อง และคําขึ้น ตน ซึ่งจะตองเขียนใหถูกตองตามฐานะ
ของผูรับหนังสือ
สวนเหตุที่มีหนังสือไป ตองเขียนเริ่มตนดวยคําเหมาะสม อางเหตุที่มีหนังสือไป ใชสรรพนาม
ใหเหมาะสม
สวนจุดประสงคที่มีหนังสือไป ตองเขียนใหตรงกับลักษณะของเรื่องและจุดมุงหมายที่มีหนังสือไป
สวนทายหนังสือ ตองเขียนคําลงทายในหนังสือภายนอก ภายใน ใหถูก และเขียนรายการอื่น ๆ
ในหนังสือทุกชนิดใหถูกตอง
1) การเขียนขอความในสวนหัวหนังสือ
สวนหัวของหนังสือมีสิ่งสําคัญที่ตองเขียนอยู 2 อยาง ไดแก “เรื่อง “ และ “คําขึ้นตน”
1. “เรื่ อ ง” คื อ ให ส รุ ป ใจความสํ า คั ญ ของหนั ง สื อ ให สั้ น ที่ สุ ด แล ว นํ า มากํ า หนดเป น ชื่ อ เรื่ อ ง
ชื่อเรื่องจึงตองสอดคลองกับขอความของหนังสือถาเคยมีหนังสือติดตอกันมากอนแลว ใหใชชื่อเรื่องเดิม
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณกําหนดวา กรณีที่เปนหนังสือตอเนื่อง ปกติให
ลงชื่ อเรื่ องของหนั งสื อฉบั บ เดิ ม เพื่ อ เก็ บ คนอ างอิ งได งาย แต ถาหนั งสื อฉบั บ เดิ ม เขีย นชื่ อเรื่ อ งไม ดี ไม ถู ก
จะปรับปรุงถอยคําใหดี ถูกตองก็ได กรณีหนังสือฉบับเดิมอาจเปนขออนุมัติ ขออนุญาต ขอผอนผัน ขอความ
อนุเคราะห หรือขอเงิน หรือสิ่งของใด ๆ เชน หนังสือฉบับเดิม อาจใชชื่อเรื่องวา “ขออนุมัติ……” ถาหนังสือที่
ตอบใช ชื่ อเรื่องเดิ ม เสมื อนผู ตอบกลั บ เปน ผูขอไปยังผูขออีก ควรปรับ ปรุงชื่อเรื่องที่ ตอบไป โดยเติม คําวา
“การ” ลงไปขางหนาเปน “ การขออนุมัติ...”
ในกรณีปฏิเสธ ไมควรใชชื่อเรื่องในลักษณะปฏิเสธวา “ไมอนุมัติ….” “ไมอนุเคราะห” ใหใช
คําวา “การ” นําหนา
2. “คําขึ้นตน” ใชทั้งในหนังสือภายนอก หนังสือภายใน และหนังสือประทับตรา ตามที่กําหนดไวใน
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ
2) การเขียนขอความในสวนเหตุที่มีหนังสือไป
เหตุที่มีหนังสือไป คือ ขอความที่ผูมีหนังสือไปแจงไปยังผูรับหนังสือเปนการบอกกลาววาเหตุใดจึงตอง
มี ห นั งสื อ ไป ซึ่ งจะเขี ย นย อหน า ต อ จากคําขึ้น ตน อาจกล าวถึงเหตุที่ มี ห นั งสือ ไปเพี ย งตอนเดี ย วแล ว ก็ แจ ง
จุด ประสงค หรือกล าวถึงเรื่ องเดิ มที่ เคยติดตอกัน มาตอนนี้ และเรื่องสืบ เนื่องตอมาอีกตอนหนึ่งแลวก็แจง
จุดประสงค หรือกลาวถึงเรื่องเดิมที่เคยติดตอกันมาตอนหนึ่ง เรื่องสืบเนื่องตอมาอีกตอนหนึ่ง และผลสืบเนื่อง
ตอไป หรือเรื่องเกี่ยวของอีกตอนหนึ่ง แลวก็แจงจุดประสงค แลวแตกรณี
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คําเริ่มตนแจงเหตุที่มีหนังสือไป จะเริ่มตนดวยคําใดคําหนึ่ง ใน 5 คํานี้ คือ
ดวย ใช ในกรณี ที่เป น เรื่องใหม ซึ่งไมเคยติดตอหรือรับ รูกัน มากอน ระหวางผูมีห นังสือไปกั บ ผูรับ
หนังสือเกี่ยวกับเรื่องนั้น โดยเกริ่นขึ้นมาลอย ๆ
เนื่องจาก ใชในกรณีที่เปนเรื่องใหม ซึ่งไมเคยติดตอหรือรับรูกันมากอน ระหวางผูมีหนังสือไปกับผูรับ
หนังสือเกี่ยวกับเรื่องนั้น และตองการอางเปนเหตุอันหนักแนนที่จําเปนตองมีหนังสือไป เพื่อใหผูรับดําเนินการ
อยางใดอยางหนึ่ง
ตามที่ อนุสนธิ ใชในกรณีที่เคยมีเรื่องติดตอหรือรับรูกันมากอน ระหวางผูมีหนังสือไปกับผูรับหนังสือ
ซึ่งจะอ างเรื่องที่ เคยติ ดต อหรือรับ รูกันมากอนดังกล าวนั้น โดยจะต องมี คําวา “นั้ น” อยูทายตอนแรก และ
จะตองมีขอความซึ่งเปนเหตุที่มีหนังสือไปอีกตอนหนึ่งเปนอยางนอยเสมอ จะเขียนแจงเหตุที่มีหนังสือไปตอน
เดียวแลวเขียนจุดประสงคที่มีหนังสือไป (ที่เริ่มดวยคําวา “จึง” ) ไมได
การเขียนเหตุที่มีหนังสือไป อาจมีที่มาจากหลายทาง เชน จากผูมีหนังสือไป เหตุจากบุคคลภายนอก
เหตุจากเหตุการณที่ปรากฏขึ้น และเหตุจากผูรับหนังสือ
ตัวอยาง
ดวยทานเปนผูสอบแขงขันไดในการสอบแขงขันเพื่อเขารับราชการ ในตําแหนงพนักงานราชการ และ
ถึงลําดับที่ที่จะบรรจุเขารับราชการแลว
จึงขอใหทราบไปรายงานตัว ณ ...............................ภายในวันที่.........................................หากทานมิได
ไปรายงานตัวภายในกําหนดนี้ ถือวาทานสละสิทธิ์ในการบรรจุเขารับราชการ
3) การเขียนขอความในสวนจุดประสงคที่มีหนังสือไป
ลักษณะของจุดประสงคที่มีห นังสือไป จุด ประสงค ที่มีหนั งสือไป อาจมีลักษณะและความมุงหมาย
อยางใดอยางหนึ่ง ตอไปนี้
ลักษณะ ความมุงหมาย
ลักษณะ
ความมุงหมาย
เพื่อทราบ เพื่อใหพิจารณา เพื่ออนุมัติ เพื่อใหดําเนินการ เพื่อใหความรวมมือ เพื่อถือปฏิบัติ
คําแจง
คําขอ
เพื่อพิจารณา เพื่อใหชวยเหลือ เพื่อใหความรวมมือ เพื่อใหดําเนินการ
คําซักซอม
เพื่อใหเขาใจ
เพื่อใหเขาใจ
คําชี้แจง
คํายืนยัน
เพื่อใหแนใจ
คําสั่ง
เพื่อใหปฏิบัติ
เพื่อไมใหลืมปฏิบัติ
คําเตือน
เพื่อใหปฏิบัติตาม เพื่อใหสังวรระมัดระวัง
คํากําชับ
คําถาม
เพื่อขอทราบ
เพื่อขอความเห็น
คําหารือ
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ตัวอยาง

คําแจง
คําขอ

คําซักซอม
คําชี้แจง
คํายืนยัน
คําสั่ง
คําเตือน

คํากําชับ
คําถาม
คําหารือ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
จึงขอแจงใหทราบไวลวงหนา
จึงเรียนมาเพื่อขอไดโปรดพิจารณาอนุมัติใหดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไปดวย
จึงเรียนมาเพื่อขอไดโปรดใหความรวมมือในการนี้ตามสมควรดวย
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาอนุมัติในขอ...............
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติในขอ..
จึงขอเรียนซอมความเขาใจมาเพื่อถือเปนหลักปฏิบัติตอไป
จึงเรียนชี้แจงมาเพื่อทราบ
จึงเรียนชี้แจงมาเพื่อโปรดเขาใจตามนี้ดวย
จึงขอเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ
จึงขอเรียนยืนยันขอตกลงดังกลาวมา ณ ที่นี้
จึงเรียนมาเพื่อถือเปนหลักปฏิบัติตอไป
จึงเรียนมาเพื่อดําเนินการตอไป
จึงขอเรียนเตือนมาเพื่อโปรดดําเนินการเรื่องนี้ใหเสร็จโดยดวนดวย
บัดนี้ลวงเลยมานานแลว ยังไมไดรับรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้แตประการใด
จึงขอเรียนเตือนมา บัดนี้ถึงกําหนดชําระคาธรรมเนียมแลว
จึงขอไดโปรดนําเงินจํานวน ......... บาท ไปชําระภายในวันที่........................
จึงเรียนมาเพื่อจัดไดปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวโดยเครงครัด ตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดกําชับเจาหนาที่ใหระมัดระวังมิใหเกิดกรณีเชนนี้ ขึ้นอีก
จึงเรียนมาเพื่อขอทราบวา.........................................
จึงขอเรียนหารือมาวา...............................................
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาวินิจฉัย แลวแจงผลใหทราบดวยจะขอบคุณมาก
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การตั้งคาในโปรแกรมการพิมพ
1. การตั้งระยะขอบหนากระดาษ ขอบซาย 3 เซนติเมตร ขอบขวา 2 เซนติเมตร
2. การตั้งระยะบรรทัด ใหใชคาระยะบรรทัดปกติคือ 1 เทา หรือ single
3. การตั้งคาไมบรรทัดระยะการพิมพอยูระหวาง 0 – 16 เซนติเมตร
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การรางหนังสือ
การร างหนั งสื อ คือ การเรีย บเรี ย งข อความขึ้น ต น ตามเรื่อ งที่ จ ะแจงความประสงคไปยังผูรั บ หรือ
ผูที่ตองการทราบหนังสือนั้น กอนที่จะใชจัดทําเปนตนฉบับ
เหตุที่ ตองรางหนั งสือ เพื่อให มีการตรวจแกไขใหเหมาะสมถูกตองตามระเบียบแบบแผนเสี ยกอน
เวนแตหนังสือที่เปนงานประจําปกติอาจไมตองเสนอตรวจแกก็ได
หลั ก การร า งหนั ง สื อ คื อ ผู ร า งจะต อ งรู แ ละเข า ใจให แ จ ม แจ ง แยกประเด็ น ที่ เป น เหตุ ผ ลและ
ความมุงหมายที่จะทําหนังสือนั้น โดยตั้งหัวขอเกี่ยวกับเรื่องที่จะรางวา อะไร เมื่อไหร ที่ไหน ใคร ทําไม อยางไร
เป น ข อ ๆ ไว การร า งให ขึ้น ต น เริ่ ม ใจความที่ เป น เหตุ กอ น ต อไปจึ งเป น ข อความที่ เป น ความประสงค และ
ขอตกลง ถามีหลายขอใหแยกเปนขอ ๆ เพื่อใหชัดเจนและเขาใจงาย ความใดอางถึงบทกฎหมาย กฎ ขอบังคับ
ระเบียบ คําสั่ง หรือเรื่องตัวอยาง ตองพยายามระบุใหชัดเจน พอที่ฝายผูรับจะคนหามาตรวจสอบไดสะดวก
การรางควรใชถอยคําสั้นแตเขาใจงาย พยายามใชคําธรรมดาที่มีความหมายไดหลายทาง สํานวนที่ไมเหมาะสม
สําหรับใชเปนสํานวนหนังสือ ไมควรใช ควรระวังอักขรวิธี ตัวสะกด การันต และวรรคตอนใหถูกตอง ขอสําคัญ
ตองระลึกถึงผูที่จะรับหนังสือวาเขาใจถูกตองตามความประสงคที่มีหนังสือไป
การรางหนั งสื อโต ตอบ จะต องรางโดยมีหัวขอตามแบบที่กําหนดไวผูรางจะตองพิจารณาดวยวา
หนังสือนั้นควรจะถึงใครบาง หรือควรจะทําสําเนาใหใครทราบบาง เปนการประสานงาน แลวบันทึกไวในราง
ดวย การอางเทาความตองพิจารณาวา เรื่องที่จะรางนี้ผูรับหนังสือทราบมากอนหรือไม ถาเคยทราบมากอนแลว
ความตอนใดที่เปนเหตุก็ยอลงได หรือถาเปนการตอบหนังสือที่ผูรับมีมา ขอความเปนเหตุเพียงแตอางชื่อเรื่อง
ก็พอ การรางหนังสือไมวาจะรางถึงผูใดก็ตาม ใหใชถอยคําสุภาพ และสมกับฐานะของผูรับ ถาเปนการปฏิเสธ
คําขอควรแจงเหตุผลในการที่ตองปฏิเสธคําขอควรแจงเหตุผลในการที่ตองปฏิเสธใหผูขอเขาใจ
การร างหนั งสื อ ที่ มี ลัก ษณะเป น การสั่ งการ ไมวาจะเปน หนังสื อสั่งการตามระเบี ย บหรือรางเป น
หนังสือราชการประเภทอื่น ตองมีขอตกลงอันเปนเหตุเปนผลเชนเดียวกัน ใชคําตองใหรัดกุมอยาเปดชองให
ตีความไดหลายนัย ซึ่งอาจทําใหเขาใจผิด และควรใชถอยที่ผูรับคําสั่งสามารถปฏิบัติไดเพื่อใหคําสั่งนั้นไดผล
สมความมุ งหมาย ขอความที่ เป น เหตุ ในคําสั่งจะมีป ระโยชนในการชวยแสดงเจตนารมณ ของการสั่งให ชัด
เพื่อสะดวกในการตีความเอจําเปน และทําใหผูปฏิบัติรูความหมายชัด ชวยใหปฏิบัติไดถูกตองและอาจพิจารณา
แกไขปญหาไดเมื่อมีอุปสรรค กอนรางควรพิ จารณาคนควาวามีกฎหมายใหอํานาจสั่งการไดแลวประการใด
คําสั่งตองไมขัดกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ถาขัดกับคําสั่งเกาตองยกเลิกคําสั่งเกาเสียกอน
การร างหนั งสื อประชาสั มพั น ธ เชน ประกาศ แถลงการณ ขาว จะตองรางตามแบบที่ กําหนดไว
สวนขอความตองสมเหตุสมพล เพื่อใหผูอานนึกคิดคลอยตามเจตนาที่ตองการ อยาใหมีขอขัดแยงกันในฉบับนั้น
หรือขัดแยงกับฉบับกอนเวนแตเปนการแถลงแก ทั้งนี้ควรใชถอยคําสุภาพ
ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการเขียนราง ผูบังคับบัญชาอาจกําหนดตัวอยางใหถือเปนแนวทางปฏิบัติได
แต เพื่ อการประหยั ด กระดาษรางจะใช กระดาษที่มีอยู แมแตกระดาษพิมพแลวหนาหนึ่งและไมใช อาจใช
อีกหนาหนึ่งเปนกระดาษรางหนังสือก็ไดไมจําเปนตองใชแบบกระดาษรางโดยเฉพาะ
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หนังสือภายนอก

คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธี ใชติดตอระหวางสวนราชการ หรือสวนราชการมีถึงหนวยงาน
อื่น ซึ่งไมใชสวนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอกโดยใชกระดาษครุฑ เชน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีหนังสือถึงสํานักงาน ก.พ. โรงเรียนสงหนังสือถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรมการปกครองมี
หนังสือถึงบริษัท สุวนิช จํากัด กรมศุลกากรมีหนังสือถึง นายทวี แสงกลา เลขที่ 916 ถนนพระราม 6 พญาไท
กรุงเทพมหานคร เปนตน
การพิมพหนังสือภายนอก
1. การพิมพเรื่องคําขึ้นตนหางถึงสิ่งที่สงมาดวยใหมีระยะหางระหวางบรรทัดระหวางกันเทากับระยะ
บรรทัดปกติและเพิ่มคากอนหนาอีก 6 point 1 enter + before 6 point
2. การพิมพขอความภาพเหตุภาคความประสงคและภาคสรุปใหมีระยะบรรทัดระหวางขอความแตละ
ภาคหางเทากับระยะบรรทัดปกติและเพิ่มคากอนหนาอีก 6 point 1 enter + before 6 point
3. การยอหนาขอความภาคเขตภาคประสงคและภาคสรุปใหมีระยะยอหนาตามคาไมบรรทัดระยะการ
พิมพเทากับ 2.5 เซนติเมตร
4. การพิมพคําลงทายใหมีระยะบรรทัดหางจากบรรทัดสุดทายภาคสรุปเทากับระยะบรรทัดปกติและ
เพิ่มคากอนหนาอีก 6 point 1 enter + before 12 point
5. การพิมพชื่อเต็มของเจาของหนังสือใหเวนบรรทัดการพิมพ 3 บรรทัด จากคําลงทาย
6. การพิมพชื่อสวนราชการเจาของเรื่องใหเวนบรรทัดการพิมพ 3 บรรทัดจากตําแหนงของเจาของ
หนังสือ
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แบบหนังสือภายนอก
ชั้นความลับ (ถามี)
ชั้นความเร็ว (ถามี)
ที่ .......(1)...../..............

(สวนราชการเจาของเรื่อง) (2)
(วัน เดือน ป) (3)

เรื่อง…(4)………………………………………………………….
(คําขึ้นตน) (5)
อางถึง (ถามี) (6)
สิ่งที่สงมาดวย (ถามี) (7)
(ขอความ)……(8)………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………….
( คําลงทาย ) (9)
( ลงชื่อ )
(10)
( พิมพชื่อเต็ม )
(ตําแหนง) (11)
(สวนราชการเจาของเรื่อง) (12)
โทร. ....................................(13)
โทรสาร.................................
สําเนาสง (ถามี) (14)
ชั้นความลับ (ถามี)

58
คําอธิบาย
(1) ที่ ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่อง ทับเลขทะเบียนหนังสือสงเรียงลําดับ
เลขหนังสือสงตามปปฏิทิน เชน หนังสือสํานักงาน ก.พ. ลงรหัสตัวพยัญชนะ นร (สํานักนายกรัฐมนตรี) และ
เลขประจําเจาของเรื่อง 0601 (06 คือ สํานักงาน ก.พ. และ 01 คือ สํานักงานเลขานุการกรม)
(2) สวนราชการเจาของหนังสือ ใหล งชื่อสวนราชการ สถานที่ราชการหรือคณะกรรมการที่เป น
เจาของหนังสือนั้น พรอมทั้งลงที่ตั้งดวย เชน
สํานักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. 10300
(3) วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออกหนังสือ
เชน 25 สิงหาคม 2526
(4) เรื่ อ ง ให ล งเรื่ อ งย อ ที่ เป น ใจความสั้ น ที่ สุ ด ของหนั งสื อ ฉบั บ นั้ น ในกรณี ที่ เป น หนั งสื อ ต อ เนื่ อ ง
โดยปกติ ใหลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม
(5) คํ า ขึ้ น ต น ให ใช คํ าขึ้ น ต น ตามฐานะของผู รับ หนั งสื อ (ตามตารางการใช คํ าขึ้ น ต น คํ าลงท า ย
ขางทาย) แลวลงชื่อตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึงหรือชื่อบุคคลในกรณี ที่มีถึงตัวบุคคลไมเกี่ยวกับตําแหนง
หนาที่
(6) อางถึง (ถามี) ใหอางถึงหนังสือที่เคยมีติดตอกันเฉพาะหนังสือที่สวนราชการผูรับหนังสือไดรับมา
กอน โดยใหลงชื่อสวนราชการเจาของหนังสือ วันที่ เดือน ป ของหนังสือนั้น เชน อางถึง หนังสือกรมวิชาการ
ที่ ศธ 0601/5780 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2526 เปนตน
(7) สิ่งที่สงมาดวย (ถามี) ใหลงชื่อสิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสารที่สงไปพรอมกับหนังสือนั้น ในกรณี
ที่ไมสามารถสงไปในซองเดียวกันใหแจงวา สงไปโดยทางใด
(8) ขอความ ใหลงสาระสําคัญของเรื่องใหชัดเจนและเขาใจงาย แบงเปน 23 ตอน คือ
ก. สาเหตุ ที่เขียนหนังสือฉบับนั้น
- ถาติดตอกันเปนครั้งแรก ขึ้นตนหนังสือวา “ดวย” หรือ “เนื่องจาก”
- ถาเปน หนังสื อตอบ หรือมีการอางถึงเรื่องเดิ มที่เคยติดตอกันมากอนขึ้น ตนโดยใชคําวา
“ตาม” “ตามที่” หรือ “อนุสนธิ” แลวสรุปใจความสั้นๆ ที่คลุมเนื้อหาสําคัญของหนังสือฉบับที่อางถึงจบความ
ดวยคําวา “นั้น” แลวขึ้นยอหนาใหมเขียนขอความที่สืบเนื่องหรือผลตอเนื่องกับหนังสืออางถึงนั้นวาดําเนินการ
อะไรไปบางแลว เพื่อเชื่อมโยงวัตถุประสงคในยอหนาตอไป
ข. วัตถุประสงค ของหนังสือฉบับนั้น หมายถึง ความมุงหมายที่มีหนังสือไปเพื่อจะใหผูรับหนังสือ
ทําอะไรหรือทําอยางไร เชน
- เพื่อทราบ
- เพื่อใหนําเสนอตอไป
- เพื่อพิจารณา
- เพื่อสั่งการ
- เพื่อยึดถือเปนหลักปฏิบัติ
- เพื่ออนุมัติ
ฯลฯ
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วัตถุประสงคของเรื่องอาจเปนลักษณะคําขอ คําสั่ง คําอนุมัติ หรือขอตกลงก็ได โดยยอหนาใหม ขึ้นตน
ดวยคําวา “จึง” แลวตอดวยความมุงหมายหรือวัตถุประสงคของเรื่อง
(9) คําลงท าย ใหใช คําลงท ายตามระเบี ยบงานสารบรรณ (ตามตารางการใช คําขึ้น ตน คําลงท าย
ขางทาย)
(10) ลงชื่อ ใหลงลายมือชื่อเจาของหนังสือ หรือพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวใตลายมือชื่อ
(11) ตําแหนง ใหลงตําแหนงของเจาของหนังสือ
(12) สวนราชการเจาของเรื่อง ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่องหรือหนวยงานที่ออกหนังสือ
(13) โทร. ให ลงหมายเลขโทรศั พท ของสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหน วยงานที่ ออกหนังสือและ
หมายเลขภายในตูสาขา (ถามี)ไวดวย
(14) สํ า เนาส ง (ถ า มี ) ในกรณี ที่ จั ด ส ง สํ า เนาให ส ว นราชการหรื อ บุ ค คลอื่ น ทราบ และประสงค
ใหผูรับทราบวาไดมีสําเนาใหผูใดแลว ใหพิมพชื่อเต็มหรือชื่อยอของสวนราชการหรือชื่อบุคคลที่สงสําเนาไปให
ถามีรายชื่อสงมากใหพิมพวาสงไปตามรายชื่อที่แนบและแนบรายชื่อไปดวย
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ตัวอยางหนังสือภายนอก

ที่ ศธ 041520.97/126

โรงเรียนวัดหนองสองหอง(สายชนูปถัมภ)
อ.บานแพว จ.สมุทรสาคร 74120
9 กรกฎาคม 2561

เรื่อง

สงรายชื่อนักเรียนเขาแขงขันงานมหกรรมเศรษฐกิจพอเพียงฯ

เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
อางถึง หนังสือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ที่ ศธ 04152/ 2657
ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561
สิ่งที่สงมาดวย 1. รายชื่อนักเรียน

จํานวน 1 ฉบับ

ตามหนั งสื อที่ อา งถึ งสํ านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษาประถมศึกษาสมุท รสาคร ให โรงเรีย น
ดําเนินการสงนักเรียนเขารวมแขงขันงานมหกรรมเศรษฐกิจพอเพียงแลกเปลี่ยนเรียนรูสูความยั่งยืน ตามความ
แจงแลวนัน้
โรงเรียนวัดหนองสองหอง(สายชนูปถัมภ) ไดดําเนินการดังกลาวเรียบรอยแลว และไดจัดสง
รายละเอียด มาพรอมหนังสือฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการ
ขอแสดงความนับถือ

(นายสถาวร พัชรบํารุง)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหนองสองหอง(สายชนูปถัมภ)
โรงเรียนวัดหนองสองหอง(สายชนูปถัมภ)
โทร. 0 – 3448 -0016

61
to
V-

ที่ ศธ ๐๔๒๓๐.๒๓/๐๘๑

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ถนนเทศบาลสาย ๑
แขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพ ฯ ๑๐๖๐๐
๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจงความประสงคขอเปลี่ยนแปลงอัตราบรรจุครูผูชวยทดแทนตําแหนงที่วาง
เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ตามที่โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ไดแจงความประสงคขอเปลี่ยนแปลงอัตราบรรจุครูผูชวย
ทดแทนตําแหนงที่วาง จํานวน ๓ อัตรา ตามความละเอียดแจงแลวนั้น
ที่วาง ดังนี้

ในการนี้ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ขอเปลี่ยนแปลงอัตราบรรจุครูผูชวยทดแทนตําแหนง
ลําดับที่ ๑ สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร
จํานวน ๑ ตําแหนง
๒ สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไป จํานวน ๑ ตําแหนง
จํานวน ๑ ตําแหนง
๒ สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห
ขอแสดงความนับถือ
(นางสุรดา ไชยสงคราม)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส

กลุมบริหารทั่วไป
โทร ๐ ๒๔๖๕ ๒๘๖๐
โทรสาร ๐ ๒๔๖๖ ๒๐๐๑
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to
V-

ที่ ศธ ๐๔๒๓๐.๒๓/๐๘๓

โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ถนนเทศบาลสาย ๑
แขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพ ฯ ๑๐๖๐๐
๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง สงรายชื่อผูสมัครเขาอบรมผูขอมีวิทยฐานะและเลิ่อนวิทยฐานะ
เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
อางถึง หนังสือสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ที่ ศธ ๐๔๒๓๐/๘๖๔ ลว ๖ มีนาคม ๒๕๖๑
ตามหนังสือสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ใหโรงเรียนสํารวจขาราชการครู
ที่ มีค วามประสงค ข อเข า รั บ การอบรมตาม ว.๒๑ เพื่ อ ขอให มี วิท ยฐานะและเลื่อ นวิท ยฐานะชํ านาญการ/
ชํานาญการพิเศษ/เชี่ยวชาญ ตามความละเอียดแจงแลวนั้น
ในการนี้ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ขอสงรายชื่อขาราชการครูที่ขอเขารับการอบรม และ
ไดแนบเอกสารมาพรอมกับหนังสือฉบับนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(นางสุรดา ไชยสงคราม)
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
กลุมบริหารทั่วไป
โทร ๐ ๒๔๖๕ ๒๘๖๐
โทรสาร ๐ ๒๔๖๖ ๒๐๐๑
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หนังสือภายใน
คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือภายนอก เปนหนังสือที่ติดตอภายในกระทรวง
ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใชกระดาษบันทึกขอความ
การใช ห นั ง สื อ ภายใน ส ว นราชการมั ก นิ ย มใช เ ฉพาะเรื่ อ งติ ด ต อ ภายในโรงเรี ย น กรมเดี ย วกั น
เปนสวนใหญ แตเมื่อมีหนังสือไปตางกรม แมจะอยูในกระทรวงเดียวกัน ก็จะใชหนังสือราชการภายนอก เชน
สํานักงาน ก.พ. มีหนังสือภายนอกถึงสํานักงบประมาณ ไมใช หนังสือภายใน เปนตน
การพิมพหนังสือภายใน
1. สวนหัวของแบบบันทึกขอความกําหนดขนาดตัวอักษรดังนี้
- คําวาบั น ทึ กข อความพิมพดวยอักษรหนาขนาด 29 พอยทและปรับ คาระยะบรรทั ด จาก
1 เทาเปนคาแนนอน 35 points
- คําวาสวนราชการวันที่เลือกพิมพดวยตัวอักษรหนา 20 points
2. การพิมพคําขึ้นตนใหมีระยะบรรทัดหางจากเครื่องเทากับระยะบรรทัดปกติและเพิ่มคากอนหนาอีก
6 points
3. การพิมพขอความภาพเหตุภาคประสงคภาคสรุปและการยอหนาใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับการพิมพ
หนังสือภายนอก
4. การพิมพชื่อเต็มของเจาของหนังสือใหเวนระยะบรรทัดการพิมพ 3 บรรทัดจากภาพสรุป 4 enter
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แบบหนังสือภายใน

พ

ชั้นความลับ (ถามี)

บันทึกขอความ
ชั้นความเร็ว (ถามี)
สวนราชการ(1).....................................................................................................................................................
ที.่ .................(2)..................................................... วันที่...........(3).......................................................................
เรื่อง ………(4)………………………………………………………………………………………………………………………….......…….
(คําขึ้นตน) (5)
(ขอความ)…………(6)……………………………………………………………………………………………………....…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….………………………………………….............................
……………………………………………………………………………………….………………………………………….............................
( ลงชื่อ ) (7)
( พิมพชื่อเต็ม )
(ตําแหนง) (7)
Ias >

I
ชั้นความลับ (ถามี)

g|§ll§
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คําอธิบาย
(1) สวนราชการ ให ลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานที่ ออกหนังสือ ถาสวนราชการ
ที่ออกหนังสืออยูในระดับกรมขึ้นไป ใหลงชื่อสวนราชการทั้งระดับกรมและกอง ถาสวนราชการที่ออกหนังสือ
อยูต่ํากวากรมลงมาใหลงชื่อกอง พรอมทั้งหมายเลขโทรศัพท (ถามี)
(2) ที่ เชนเดียวกับหนังสือภายนอก
(3) วันที่ เชนเดียวกับหนังสือภายนอก
(4) เรื่อง เชนเดียวกับหนังสือภายนอก
(5) คําขึ้นตน เชนเดียวกับหนังสือภายนอก
(6) ขอความ ใหลงสาระสําคัญของเรื่องใหชัดเจนและเขาใจงายประกอบดวย 2 สวน คือ สาเหตุที่มี
หนังสือไป และวัตถุประสงค ถามีความประสงคหลายประการ ใหแยกเปนขอๆ เชนเดียวกับการเขียนขอความ
ในหนังสือภายนอก หากมีสิ่งที่สงมาดวยใหระบุไวในสวนนี้
(7) ลงชื่อและตําแหนง เชนเดียวกับหนังสือภายนอก
หมายเหตุ ในกรณีที่กระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัด จะกําหนดแบบการเขียนโดยเฉพาะเพื่อใชตามความ
เหมาะสมก็ใหกระทําได

1

I

66
ตัวอยางหนังสือภายใน

สวนราชการ

บันทึกขอความ
กลุมบริหารวิชาการ

ที่ ศธ ๐๔๒๓๐.๒๓/
. วันที่
๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เรื่อง สงแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3)

๐

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
ตามที่ สํานั กงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร แจงใหโรงเรียนรายงาน
ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รแกนกลางสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (ปพ.3) ซึ่ ง เป น ไปตาม คํ า สั่ ง
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ที่ ศธ ๐๔๑๕๒ เรื่ อ ง ส ง แบบรายงานผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รแกนกลาง
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นั้น
ในการนี้ งานทะเบียนนักเรียน กลุมบริหารวิชาการ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส ไดดําเนินการ
จัดทําแบบรายงานผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) เสร็จเรียบรอยแลว
จํานวน ๓ ชุด เก็บไวเปนหลักฐานที่โรงเรียน จํานวน ๑ ชุด จัดสงใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร จํานวน ๒ ชุด เพื่อเก็บรักษาไวที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
จํานวน ๑ ชุด และสงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน ๑ ชุด ตอไป
จึ งเรี ย นมาเพื่ อโปรดพิ จ ารณา หากเห็ น ชอบโปรดลงนามหนั งสื อแจ งสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
(นางจตุรวรรณ โตเร็ว)
หัวหนากลุมบริหารวิชาการ
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หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใชตราประทับแทนการลงชื่อของหัวหนาสวนราชการระดับกรม
ขึ้นไป โดยใหหัวหนาสวนราชการระดับกองหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไป
เปนผูรับผิดชอบลงชื่อกํากับตรา
หนั งสื อ ประทั บ ตรา ใช ได ทั้ งระหวางส ว นราชการกับ ส ว นราชการ และระหวางสว นราชการกั บ
บุคคลภายนอกเฉพาะกรณีที่ไมใชเรื่องสําคัญ ไดแก
1) การขอรายละเอียดเพิ่มเติม
2) การสงสําเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร
3) การตอบรับทราบที่ไมเกี่ยวกับราชการสําคัญหรือการเงิน
4) การแจงผลงานที่ไดดําเนินการไปแลวใหสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ
5) การเตือนเรื่องที่คาง
6) เรื่องที่หัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไปกําหนดโดยทําเปนคําสั่งใหใชหนังสือประทับตรา
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แบบหนังสือประทับตรา
ชั้นความลับ (ถามี)
ชั้นความเร็ว (ถามี)
ที่ …………(1)……../.........……..
ถึง…………(2)……………………..
………………………………………
……
……
..……
……
……
……
……
……
……
……
..…
……
……
(ขอความ)…………(3)……
………………………………………………………
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
………………………………
………………………………………
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
………………………………………………
………………………………………………………
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
………………………………
………………………………………………………………………
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
………………
………………………………………………………
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
………………………………
(4)
(ชื่อสวนราชการที่สงหนังสือออก)
( ตราชื่อสวนราชการ ) (5)
(ลงชื่อยอกํากับตรา) (6)
(วัน เดือน ป )
(สวนราชการเจาของเรื่อง)
โทร. หรือ ที่ตั้ง (7)
____________________

69
คําอธิบาย
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ที่ ใหลงรหัสพยัญชนะ และเลขประจําของเจาของเรื่องและนับเลขทะเบียนหนังสือสง
ถึง ใหลงชื่อสวนราชการ/บุคคลที่หนังสือมีถึง
ขอความ ใหลงสาระสําคัญของเรื่องใหชัดเจนและเขาใจงาย
ชื่อสวนราชการที่สงหนังสือออก ใหลงชื่อสวนราชการที่สงหนังสือออก
ตราชื่อสวนราชการ ใหประทับตราชื่อสวนราชการ และใหผูรับผิดชอบลงลายมือชื่อยอกํากับตรา
วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขของ วัน เดือน ป เต็มที่ออกหนังสือ
โทร. หรือที่ตั้ง ใหลงหมายเลขโทรศัพทของสวนราชการเจาของเรื่อง

หนังสือราชการอีก 3 ชนิด เปนหนังสือที่เจาหนาที่มีโอกาสใชนอยกวา 3 ชนิดแรก
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หนังสือสั่งการ
หนังสือสั่งการ เปนหนังสือที่จัดทําขึ้นเพื่อใหปฏิบัติตาม มี 3 ชนิด คือ
1) คําสั่ง
2) ระเบียบ
3) ขอบังคับ
คําสั่ง คือ บรรดาขอความที่ผูบังคับบัญชาสั่งการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมาย ใชกระดาษตราครุฑ
โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้
(1) คําสั่ง ใหลงชื่อสวนราชการหรือตําแหนงของผูมีอํานาจที่ออกคําสั่ง
(2) ที่ ใหลงเลขที่ที่ออกคําสั่ง โดยเริ่มฉบับแรกจากเลข 1 เปนลําดับไปจนสิ้นปปฏิทินกับ
เลขปพุทธศักราชที่ออกคําสั่ง
(3) เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องที่ออกคําสั่ง
(4) ขอความ ใหอางเหตุที่ออกคําสั่งและอางถึงอํานาจที่ใหออกคําสั่งแลวจึงลงขอความที่สั่ง
และวันที่ใชออกคําสั่ง
(5) ...ทั้งนี้ ตั้งแต ใหลงตัวเลข วัน เดือน ป ที่ใหมีผลบังคับใชตามคําสั่ง
(6) สั่ง ณ วัน ที่ ให ลงตัวเลขของวัน ที่ ชื่อเต็ มของเดือน และตัวเลขปพุทธศักราชที่ออก
คําสั่ง
(7) ลงชื่อ ใหลงลายมือชื่อผูออกคําสั่งและพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อใตลายมือชื่อ
(8) ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูออกคําสั่ง
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แบบคําสั่ง

คําสั่ง (1) (ชื่อสวนราชการหรือตําแหนงของผูมีอํานาจที่ออกคําสั่ง)
ที่…(2)………/ (เลขปพุทธศักราชที่ออกคําสั่ง)
เรื่อง…………(3)………………………………………………………...
…………………………………………………………….
(ขอความ)…………(4).…………………………………………………………………………...……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ทั้งนี้ ตั้งแต ………(5)…………………………………………..
สั่ง ณ วันที่….……(6)…………………………พ.ศ…………….
( ลงชื่อ ) (7)

( พิมพชื่อเต็ม )
(ตําแหนง) (8)
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ระเบี ยบ คื อ บรรดาข อความที่ผูมีอํานาจหน าที่วางไว โดยอาศั ย อํานาจของกฎหมายหรือไม ก็ได
โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
(1) ระเบียบ ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกระเบียบ
(2) วาดวย ใหลงชื่อของระเบียบ
(3) ฉบับที่ ไมตองลงวาเปนฉบับที่เทาใดแตถามีการแกไขเพิ่มเติมใหลงเปนฉบับที่ 2 หรือ
ที่ถัดๆไปตามลําดับ
(4) พ.ศ. ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออกระเบียบ
(5) ขอความ ใหอางเหตุผลโดยยอเพื่อแสดงถึงความมุงหมายที่ออกระเบียบ และอางถึง
กฎหมายที่ใหออกระเบียบ (ถามี)
(6) ข อ ให เรี ย งข อ ความที่ จ ะใช เป น ข อ ๆ โดยให ข อ 1 เป น ชื่ อ ระเบี ย บข อ 2 เป น วัน ที่
ใชบังคับ และขอสุดทายเปนขอผูรักษาการและอาจแบงเปนหมวดก็ได โดยยายขอผูรักษาการไปเปนขอสุดทาย
กอนที่จะขึ้น หมวด 1
(7) ประกาศ ณ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปพุทธศักราช
ที่ออกระเบียบ
(8) ลงชื่ อ ให ล งลายมื อ ชื่ อ ผู อ อกระเบี ย บและพิ ม พ ชื่ อ เต็ ม ของเจ าของลายมื อ ชื่ อ ไวใต
ลายมือชื่อ
(9) ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูออกระเบียบ
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แบบระเบียบ

ระเบียบ (1) (ชื่อสวนราชการที่ออกระเบียบ)
วาดวย…………(2)…………………………….
( ฉบับที…่ (3)………ถามีเรื่องเดียวกันเกินกวา ๑ ฉบับ ) พ.ศ……(4)…….
…………………………………………………….
(ขอความ) (5) ใหอางเหตุผลโดยยอเพื่อแสดงถึงความมุงหมายที่ตองการออกระเบียบ และ
อางถึงกฎหมายที่ใหอํานาจออกระเบียบ(ถามี)
ขอ 1.(6) ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบ…………………………………………. พ.ศ……………….”
ขอ 2. (6) ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแต……………………………………………………………..เปนตนไป
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……....
........................................................................................................................................................…………………..
ขอ (6) (สุดทาย) ผูรักษาการตามระเบียบ (ถามีการแบงเปนหมวดใหนําขอผูรักษาการตาม
ระเบียบไปกําหนดเปนขอสุดทายกอนที่จะขึ้นหมวด 1)……………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………
ประกาศ ณ วันที่….……(7)…………………………พ.ศ…………….
( ลงชื่อ )

(8)
( พิมพชื่อเต็ม )
(ตําแหนง)(9)
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ขอบังคับ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่กําหนดใหใช โดยอาศัยอํานาจของกฎหมายที่บัญญัติ
ใหกระทําได ใชกระดาษตราครุฑ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
(1) ขอบังคับ ใหลงชื่อสวนราชการที่ออก
(2) วาดวย ใหลงชื่อของขอบังคับ
(3) ฉบับที่ ฉบับแรกไมตองลงวาเปนฉบับที่เทาใด แตถามีการแกไขเพิ่มเติมใหลงเปนฉบับที่ 2
และที่ถัดๆไปตามลําดับ
(4) พ.ศ. ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออกขอบังคับ
(5) ข อ ความ ให อ างเหตุ ผ ลโดยย อ เพื่ อ แสดงถึ งความมุ งหมายที่ อ อกข อ บั งคั บ และอ างถึ ง
กฎหมายที่ใหอํานาจออกขอบังคับ
(6) ขอ ใหเรียงขอความที่จะใชบังคับเปนขอๆ โดยใหขอ 1 เปนชื่อขอบังคับ ขอ 2 เปนวันที่ใช
บังคับ และขอสุดทายเปนขอผูรักษาการ หากมีการแบงเปนหมวดใหยายขอผูรักษาการไปเปนขอสุดทายกอน
จะขึ้น หมวด 1
(7) ประกาศ ณ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออก
(8) ลงชื่อ ใหลงลายมือชื่อผูออกขอบังคับ พิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวใตลายมือชื่อ
(9) ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูออกขอบังคับ

1

I

75
แบบขอบังคับ

ขอบังคับ (1) (ชื่อสวนราชการที่ออกขอบังคับ)
วาดวย………………(2)………………………………………….
( ฉบับที…่ …(3)……ถามีเรื่องเดียวกันเกินกวา 1 ฉบับ ) พ.ศ………(4)……….
…………………………………………………….
(ขอความ) (5) ใหอางเหตุผลโดยยอเพื่อแสดงถึงความมุงหมายที่ตองออกขอบังคับ และอาง
ถึงกฎหมายที่ใหอํานาจออกขอบังคับ
ขอ 1. (6) ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับ……………………………………พ. ศ……………………”
ขอ 2. (6) ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแต……………………………………………………………เปนตนไป
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอ (6) (สุดทาย) ผูรักษาการตามขอบังคับ (ถามีการแบงเปนหมวดใหนําขอผูรักษาการตาม
ระเบียบไปกําหนดเปนขอสุดทายกอนที่จะขึ้นหมวด 1)……………………………………….......................…………...……
..............................................................................................................................................................................
ประกาศ ณ วันที่….………(7)………………………พ.ศ…………….
( ลงชื่อ )

(8)
( พิมพชื่อเต็ม )
(ตําแหนง) (9)
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หนังสือประชาสัมพัน ธ เปน หนังสือที่จัดทําขึ้น เพื่อชี้แจงหรือแนะนํ าทางให ปฏิบั ติ รวมทั้ งเพื่อทํ า
ความเขาใจกิจการของทางราชการหรือเหตุการณ หรือกรณีตางๆ มี 3 ชนิด ไดแก
1) ประกาศ
2) แถลงการณ
3) ขาว
ประกาศ ใหกรอกรายละเอียด ดังนี้
(1) ประกาศ ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกประกาศ
(2) เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องที่ประกาศ
(3) ขอความ ใหอางเหตุผลที่ตองออกประกาศและขอความที่ประกาศ
(4) ประกาศ ณ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราช
ที่ออกประกาศ
(5) ลงชื่อ ใหลงลายมือชื่อผูออกประกาศ และพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวใต
ลายมือชื่อ
(6) ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูออกประกาศ
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แบบประกาศ

ประกาศ (1) (ชื่อสวนราชการที่ออกประกาศ)
เรื่อง………………(2)…………………………….
…………………………………
(ขอความ)………(3)……………………………………………………………………………………………....……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………...................................…………………………………………………………………………………………….
ประกาศ ณ วันที่…………(4)……………….พ.ศ………………
(ลงชื่อ) (5)
(พิมพชื่อเต็ม)
(ตําแหนง)(6)
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แถลงการณ ใหกรอกรายละเอียด ดังนี้
(1) แถลงการณ ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกแถลงการณ
(2) เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องที่ออกแถลงการณ
(3) ฉบับที่ ใชในกรณีที่จะตองออกแถลงการณ หลายฉบับในเรื่องเดียวกัน
(4) ขอความ ใหอางเหตุผลที่ตองออกแถลงการณและขอความที่แถลงการณ
(5) สวนราชการที่ออกแถลงการณ ใหลงชื่อสวนราชการนั้น
(6) วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออก
แถลงการณ

ขาว

ขาว ใหกรอกรายละเอียด ดังนี้
(1) ขาว ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกขาว
(2) เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องที่ออกขาว
(3) ฉบับที่ ใชในกรณีที่จะตองออกขาวหลายฉบับในเรื่องเดียวกัน
(4) ขอความ ใหลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของขาว
(5) สวนราชการที่ออกขาว ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกขาว
(6) วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออก
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แบบแถลงการณ

แถลงการณ(1) (ชื่อสวนราชการที่ออกแถลงการณ)
เรื่อง………………(2)…………………………….
ฉบับที่.......(3).........(ถามี)
…………………………………
(ขอความ)………(4)………………………………………………………………………………………………………....…………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………...................................…………………………………………….
(5)
(สวนราชการที่ออกแถลงการณ)
(วัน เดือน ป)(6)
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แบบขาว

ขาว(1) (ชื่อสวนราชการที่ออกขาว)
เรื่อง………………(2)…………………………….
ฉบับที่.......(3).........(ถามี)
…………………………………
(ขอความ)………(4)…………………………………………………………………....………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...................................……………………….
(5)
(สวนราชการที่ออกขาว)
(วัน เดือน ป)(6)
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หนังสือเจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการเปนหนังสือที่ทางราชการทําขึ้น นอกจาก
ที่กลาวมาแลวขางตน หรือหนังสือที่บุคคลภายนอก หรือหนวยงานที่ไมใชสวนราชการมีมาถึงสวนราชการ และ
สวนราชการรับไวเปนหลักฐานของทางราชการ มี 4 ชนิด ไดแก
หนั งสื อรับรอง คื อ หนั งสื อที่ ส วนราชการออกเพื่ อรับ รองแกบุ คคล นิติบุคคล หรือหนว ยงานเพื่ อ
วัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใดใหปรากฎแกบุคคลโดยทั่วไป
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แบบหนังสือรับรอง

เลขที.่ ..(1)........(สวนราชการ) (1)………………………
(ขอความ) (3) หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา (ระบุ ชื่อบุคคล นิติบุคคล หรือหนวยงาน ที่จะให
การรับรอง พรอมทั้งลงตําแหนง และสังกัด หรือที่ตั้ง แลวตอดวยขอความที่รับรอง) ………………….…………………
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ใหไว ณ วันที.่ .........(4)..........พ.ศ.............
(ลงชื่อ) (5)
(พิมพชื่อเต็ม)
(ตําแหนง)(6)
(สวนนี้ใชสําหรับเรื่องสําคัญ)
รูปถาย (ถามี) (7)
(ประทับตราชื่อสวนราชการ)
(ลงชื่อผูไดรับการรับรอง)
(พิมพชื่อเต็ม)
คําอธิบาย
(1) เลขที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือรับรองเรียงลําดับจนถึงสิ้นป
(2) สวนราชการเจาของหนังสือ ใหลงชื่อสวนราชการเจาของหนังสือ
(3) ขอความ ใหลงขอความขึ้นตนวา หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา แลวตอดวยชื่อบุคคลหรือ
หนวยงาน
(4) ใหไว ณ วันที่ เดือน ป ที่ออกหนังสือรับรอง
(5) ลงชื่อ ใหลงลายมือชื่อหัวหนาสวนราชการผูออกหนังสือหรือผูที่ไดรับมอบหมายและพิมพชื่อเต็ม
ของลายมือชื่อใตลายมือชื่อ
(6) ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูลงลายมือชื่อในหนังสือ
(7) รูปถายและลายมือชื่อผูใหการรับรอง
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รายงานการประชุม
รายงานการประชุม คือ การบันทึกความเห็นของผูมาประชุม ผูเขารวมประชุม และมติของที่ประชุม
ไวเปนหลักฐานโดยกรอกรายละเอียดดังนี้
(1) รายงานการประชุ ม ให ล งชื่ อ คณะที่ ป ระชุ ม หรื อ ชื่ อ การประชุ ม นั้ น เช น รายงานประชุ ม
คณะกรรมการ...................
(2) ครั้งที่ใหลงครั้งที่ประชุม โดยเริ่มครั้งแรกจากเลข 1 ใหม เรียงไปตามลําดับไปจนสิ้นปปฏิทิน
ทับเลขปพุทธศักราชที่ประชุม เมื่อขึ้นปปฏิทินใหมใหเริ่มครั้งที่ 1 เรียงไปตามลําดับ เชน ครั้งที่ 1/2543 หรือจะ
ลงจํ านวนครั้งที่ ป ระชุ มทั้ งหมดของคณะที่ประชุ ม หรือการประชุมนั้น ประกอบกับ ครั้งที่ป ระชุมเป น รายป
ก็ได เชน ครั้งที่ 205-1/2533 เปนตน
(3) เมื่อ ใหลงวันเดือนป ที่ประชุม โดยลงวันที่พรอมตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลข
ของปพุทธศักราช เชน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2543
(4) ณ ใหลงสถานที่ที่ใชเปนที่ประชุม
(5) ผูมาประชุม ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูไดรับแตงตั้งเปนคณะที่มาประชุมซึ่งมาประชุม
ในกรณีที่เปนผูไดรับการแตงตั้งเปนผูแทนหนวยงานใหระบุวาเปนผูแทนจากหนวยงานใดพรอมตําแหนงในคณะ
ที่ประชุม หรือการประชุมนั้น ในกรณีที่เปนผูมาประชุมแทนใหลงชื่อผูมาประชุมแทน และลงดวยวามาประชุม
แทนผูใด หรือตําแหนงใด หรือแทนผูแทนหนวยงานใด
(6) ผูไมมาประชุม ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูที่ไดรับการแตงตั้งเปนคณะที่ประชุม ซึ่งมิไดมา
ประชุมพรอมทั้งเหตุผล (ถามี)
(7) ผูเขารวมประชุม ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูที่มิไดรับการแตงตั้งเปนคณะที่ประชุม ซึ่ง
ไดเขารวมประชุม (ถามี)
(8) เริ่มประชุมเวลา ใหลงเวลาที่เริ่มประชุม
(9) ขอความ ใหบันทึกขอความที่ประชุม โดยปกติเริ่มตนดวยประธานกลาวเปดประชุมและเรื่อง
ที่ประชุม กับมติหรือขอสรุปของที่ประชุมในแตละเรื่องประกอบดวยหัวขอ ดังนี้
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องการรับรองการรายงานการประชุม
เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
เรื่องอื่นๆ (ถามี)
(10) เลิกประชุมเวลา ใหลงเวลาที่เลิกประชุม
(11) ผูจดรายงานการประชุม ใหเลขานุการหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหจดรายงานการประชุมลง
ลายมือชื่อพรอมทั้งพิมพชื่อเต็มและนามสกุลไวใตลายมือชื่อในรายงานการประชุม การจดรายงานการประชุม
อาจทําได 3 วิธี คือ
1. จดรายละเอียดทุกคําพูดของกรรมการหรือผูเขารวมประชุมทุกคน พรอมดวยมติ
2. จดยอคําพูดที่เปนประเด็นสําคัญของกรรมการหรือผูเขารวมประชุมอันเปนเหตุผลนําไปสู
มติของที่ประชุม พรอมดวยมติ
3. จดแต เหตุ ผ ลกั บ มติ ของที่ ป ระชุม การจดรายงานการประชุมโดยวิธีใดนั้ น ให ที่ป ระชุ ม
นั้นเองเปนผูกําหนด หรือใหประธาน และเลขานุการของที่ประชุมปรึกษาหารือกันและกําหนด
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การเสนอหนังสือและเลขที่หนังสือ
การเสนอหนังสือ
1) การเสนอหนังสือ คือการนําหนังสือราชการที่เจาหนาที่ดําเนินการเสร็จแลวเสนอตอผูบังคับบัญชา
เพื่อพิจารณาตรวจแกไขบันทึกสั่งการ ทราบ หรือลงนาม อยางใดอยางหนึ่งเพื่อใหราชการนั้น ๆ ดําเนินตอไป
ตามสายงานจนเสร็จสิ้น
2) วิ ธี เสนอหนั งสื อ เมื่ อ เจ าหน า ที่ ผู ร วบรวมเรื่ อ งเสนอ ซึ่ งโดยปกติ ได แ ก เจ าหน า ที่ ส ารบรรณ
ควรแนะนําใหเจาหนาที่แยกหนังสือที่จะเสนอออกเปนประเภท ๆ เพื่อใหสามารถจัดลําดับความสําคัญของ
หนังสือที่ตองดําเนินการ เชน เรื่องดวน เรื่องเพื่อทราบ เรื่องสั่งการ เรื่องพิจารณา ถาสามารถทําไดควรใหแยก
แฟมเสนอตามประเภทเรื่องดังกลาว โดยเฉพาะเรื่องดวน ควรแยกและเขียนตัวอักษรดวนปดหนาปกแฟมเสนอ
ใหเห็นชัดเจน
3) การตรวจเอกสารที่จ ะนํ าเสนอกอนลงนาม กอนลงนามไมวาจะเปน หนั งสือจากฝายใดก็ ตาม
ควรตรวจสอบเอกสารที่นํามาเสนอทุกฉบับ ดังนี้
3.1 ความสะอาด เรี ย บร อ ย ถู ก ต อ งตามระเบี ย บงานสารบรรณ แบบธรรมเนี ย มที่
ทางราชการ เชน ถาเปนหนังสือราชการภายนอกตรวจดูแบบวาหนังสือราชการภายนอกวางรูปแบบอยางไร
ใชคํายอหรือคําเต็ม ถาเปนคําสั่งดูแบบรูปคําสั่งใหถูกตอง เปน ตน ตรวจสอบความถูกตองตามพจนานุกรม
วรรคตอน ยอหนาใหถูกตอง เหมาะสม
3.2 เจาหนาที่ผูเกี่ยวของตามสายงานพิจารณาเอกสารนั้นครบถวนหรือยัง
3.3 ถาเอกสารนั้นอางอิงหลักฐานแบบธรรมเนียมใด ใหแนบหลักฐานนั้น ๆ เสนอมาดวย
3.4 หากมีการแกไขขอความใด ๆ จะเปนตัวหนังสือหรือตัวเลขก็ตาม ใหตรวจสอบใหตรงกัน
ทั้งสองฉบับ
4) วิ ธี ก ารจั ด เข า แฟ มเสนอ เพื่ อใหงายต อการพิ จ ารณาหนั งสื อ ควรให แยกแฟ ม เสนอออกเป น
ประเภทตาง ๆ มีหลักงาย ๆ ในการจัดเอกสารเขาแฟม ดังนี้
4.1 เรื่ อ งไม ยุ งยาก ไม มี ป ญ หาพิ จ ารณาอย างใด ๆ เช น เพี ย งลงชื่ อ เท า นั้ น ควรเรี ย งไว
ขางหนา
4.2 เรื่องที่มีปญหายุงยากจะตองพิจารณาตรวจแก หรือมีการตัดสินใจตองเอาไวทีหลัง หรือ
แยกแฟมเสนอ เพราะตองใชวิธีพิจารณาตกลงใจหรือแกไข เพื่อใหสามารถสั่งงานธรรมดาไดกอน
4.3 แยกแฟมเซ็นทราบ เชน สําเนาคําสั่ง ประกาศ แจงความ อื่น ๆ ไวตางหาก
4.4 กรณีเรงดวนจัดเขาแฟมเสนอดวน แลวรีบเสนอทันทีและควรใหนําเสนอไดเสมอ
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เลขที่หนังสือออก
รหั ส ตั ว พยั ญ ชนะและเลขประจําของเจาของเรื่อ งในช อง “ที่ ...” ของหนั งสื อ ราชการ ทั้ งหนั งสื อ
ภายนอก หนังสือภายใน และหนังสือประทับตรา ประกอบดวยรหัสตัวพยัญชนะสองตัวแลวตอดวยเลขประจํา
ของเจาของเรื่อง ซึ่งมีกฎเกณฑ ดังนี้
1) รหัสพยัญชนะสองตัว ใชแทนชื่อกระทรวง ทบวง หรือสวนราชการที่ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง ทบวง หรือจังหวัด การกําหนดตัวพยัญชนะนอกจากที่กําหนดไวนี้ ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่ง
เป น ผู รั ก ษาการตามระเบี ย บเป น ผู กํ า หนดรหั ส ตั ว พยั ญ ชนะ สํ า หรั บ จั ง หวั ด ให กํ า หนดโดยหารื อ กั บ
กระทรวงมหาดไทย เพื่อมิใหการกําหนดอักษรสองตัวนี้ซ้ําซอนกัน
1.1 รหัสตัวพยัญชนะประจํากระทรวง ทบวง และสวนราชการที่ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือ ทบวง
1.2 รหัสตัวพยัญชนะประจําจังหวัด และกรุงเทพมหานคร
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2) เลขประจําของสวนราชการเจาของเรื่อง ประกอบดวยเลขสี่ตัว ใหกําหนดดังนี้
2.1 ตัวเลขสองตัวแรก สําหรับกระทรวงหรือทบวง หมายถึง สวนราชการระดับกรม โดยเริ่ม
จากตัวเลข 01 เรียงไปตามลําดับ สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม หากมี
การเปลี่ ย นแปลงโดยยุ บ ส ว นราชการใด ใหป ลอยตัวเลขนั้น วาง หากมีการจัดตั้งสว นราชการขึ้น ใหมใหใช
เรียงลําดับถัดไป
ในกรณี กระทรวงหรือทบวงใด มีกรมหรือสวนราชการที่ เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนกรม
ตั้งแต 100 สวนราชการขึ้นไป ใหใชเลขสามตัว โดยเริ่มจาก 001 เรียงไปตามลําดับสําหรับสวนราชการที่ไม
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ใหใชตัวเลข 00
2.2 ตัวเลขสองตัวหลัง หมายถึง สํานัก กอง หรือ สวนราชการที่มีฐานะเทียบกองโดยเริ่มจาก
ตัวเลข 01 เรียงไปตามลําดับสวนราชการ ตามกฎหมายวาดวยการแบงสวนราชการหากมีการเปลี่ยนแปลงโดย
ยุบสวนราชการใด ใหปลอยตัวเลขนั้นวาง หากมีการจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมใหใชเรียงลําดับถัดไป
ในกรณีที่มีสํานัก กอง สวนราชการที่มีฐานะเทียบกองหรือหนวยงานระดับกอง
ตั้งแต 100 สวนราชการขึ้นไป ใหใชเลขไดสามตัว โดยเริ่มจาก 001 เรียงไปตามลําดับ
ถามีกองหรือหนวยงานระดับกองที่มิไดจัดตั้งโดยกฎหมายวาดวยการแบงสวนราชการ ให
หัวหนาสวนราชการระดับกรม เปนผูกําหนดตัวเลขสองตัวหลัง โดยใชตัวเลขในลําดับตอจากกองหรือหนวยงาน
ระดับกอง ตามกฎหมาย วาดวยการแบงสวนราชการ
ตัวอยางเลขที่หนังสือออกของราชการสวนกลาง
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กองกลาง
นร 1201
2.3 สําหรับราชการสวนภูมิภาค
2.3.1 ตัวเลขสองตัวแรก หมายถึง อําเภอหรือกิ่งอําเภอ โดยเริ่มจากตัวเลข 01 ซึ่งโดย
ปกติใชสําหรับอําเภอเมืองเรียงไปตามลําดับตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
สําหรับหนวยงานในสวนราชการสวนภูมิภาคที่ขึ้นกับจังหวัดโดยตรง ตัวเลขสองตัวแรกให
ใชตัวเลข 00
2.3.2 ตัวเลขสองตัวหลัง หมายถึง หนวยงานในราชการสวนภูมิภาคที่สังกัดจังหวัดหรือ
อําเภอตามหนังสือที่ นร 0105/ว9381 ลว 28 เมษายน 2546 กําหนด ดังนี้
ตัวอยางเลขที่หนังสือออกของราชการสวนภูมิภาค
สพป.พช.เขต 1
ศธ 04106/
2.4 ใหมีการปรับปรุงเลขประจําของเจาของเรื่องใหเปนไปตามลําดับ ตามกฎหมายวาดวย
การปรั บ ปรุ งกระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายว า ด ว ยการแบ ง ส ว นราชการทุ ก ๆ 5 ป โดยถื อ เอาป
พุทธศักราชที่ลงทายดวยเลข 5 และเลข 0 เปนหลัก
2.5 ในกรณี กระทรวง ทบวง สวนราชการที่ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง
หรือจังหวัด ประสงคจะให รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นใด ที่ มิไดเปนสวนราชการซึ่งอยูในสังกัดใชรหัสตัว
พยัญ ชนะ ของกระทรวง ทบวง ส วนราชการที่ไมสังกัดสํานักนายกรัฐ มนตรี กระทรวง ทบวง หรือจังหวัด
แลวแตกรณีใหใชตัวเลขสองตัวแรกเริ่มจาก 51 เรียงไปตามลําดับ
หากกระทรวงหรือทบวงมีสวนราชการระดับกรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ
เปนกรมตั้งแต 100 สวนราชการขึ้นไป การกําหนดเลขประจําของรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นใดที่มิไดเปน
สวนราชการตามวรรคหนึ่ง ใหใชตัวเลขสามตัว โดยเริ่มจาก 510 เรียงไปตามลําดับ
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3) เลขประจําของเจาของเรื่องซึ่งสวนราชการใดกําหนดขึ้นเพิ่มเติมจากที่กําหนดใน 1 และ 2 ใหแจง
ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทราบดวย
4) การกําหนดเลขที่หนังสือออกของคณะกรรมการ ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของ
เรื่อง ในกรณี ที่คณะกรรมการประสงคจะกําหนดตัวพยัญชนะเพิ่ มขึ้น ใหกําหนดไดไมเกิน สี่ตัว โดยใหอยูใน
วงเล็บตอจากรหัสตัวพยัญชนะของเจาของเรื่อง และรหัสตัวพยัญชนะดังกลาวจะตองไมซ้ํากับรหัสตัวพยัญชนะ
ที่กําหนดไวในภาคผนวกนี้ แลวตอดวยเลขประจําของเจาของเรื่อง
5) สําหรับสวนราชการต่ํากวาระดับกรม หรือจังหวัด หากจําเปนตองออกหนังสือราชการเอง หรือเพื่อ
ประโยชนแกการปฏิบัติงานสารบรรณ ใหสวนราชการระดับกรมเจาสังกัดหรือจังหวัดกําหนดตัวเลขรหัสให
ไมเกิ น สามตํ าแหน ง โดยให ใส จุ ดหลั งเลขประจําของเจาของเรื่องตาม 2 แลว ตอดว ยเลขรหัส ที่กําหนดขึ้น
ดังกลาว
การใหเลขรหัสตามวรรคหนึ่ง ถาสามารถจัดเรียงสวนราชการตามลําดับตัวพยัญชนะและสระไดก็ให
เรียงตามนั้น
การจาหนาซอง
การจาหนาซองจดหมายราชการใหใชตามหลักการของกรมไปรษณียโทรเลข ที่ใหคําแนะนําดังนี้
“การจาหนาซองหนังสือราชการที่จัดสงทางไปรษณียธรรมดาในประเทศเพื่อใหใชไดกับเครื่องคัดแยก
จดหมาย
- ใชพื้นที่ ดานหนา และด านหลังซอง ตามรายละเอีย ดในระเบี ยบสํ านั กนายกรัฐมนตรีวาด วยงาน
สารบรรณ พ.ศ.2526
- ใหระบุชื่อ และที่อยูของหนวยงานผูฝากสงไวที่มุมบนซาย ดานจาหนา บริเวณดานขางครุฑและ
เหนือเลขที่หนังสือ – จาหนาได 2 แบบ คือ จาหนาลงบนซองโดยตรง หรือจาหนาลงบนปายจาหนา แลวนํามา
ผนึกในบริเวณพื้นที่สําหรับจาหนาใหเรียบติดกับซอง
- จาหนาใหเปนแนวตรงกันทุกบรรทัด โดยใชตัวอักษรแบบมาตรฐาน ดวยหมึกสีดํา หรือน้ําเงิน
- พิมพหรือเขียนรหัสไปรษณียดวยเลขอารบิกในชองใสรหัส ไปรษณียสีแดงสม ยกเวนกรณีการใชปาย
จาหนา ซึ่งพิมพรหัสไปรษณียรวมไวในปายจาหนาแลว
- ไมตองลงลายมือชื่อผูรับผิดชอบในการฝากสง ที่มุมลางซายดานหนาซอง
- ในกรณีที่ใชซองแบบเดิม ที่ไมมีชองใสรหัสไปรษณียสีแดงสมใหจาหนา ดวยการพิมพหรือใชปาย
จาหนาเทานั้น โดยใหวางรหัสไปรษณียได 2 ตําแหนงคือ
1. แยกตางหากเปนบรรทัดสุดทายของจาหนา
2. ตอทายขอความบรรทัดสุดทายของที่อยูผูรับ
กอนนําสง
พั บ สิ่ งที่ บ รรจุ ในซองให เรี ย บเสมอกั น สิ่งที่ บ รรจุในซองต องไมแ ข็งหรือใหญ เกิน ควร หรือ มีโลหะ
พลาสติก ปะปนอยู ปดผนึกฝาซองใหเรียบสนิทมั่นคง ดวยกาวหรือเทปใสตลอดแนวฝาซอง หามปดผนึกดวย
ลวดเย็บกระดาษ เย็บดวยหมุด หรือใชเชือกพันตาไก

1
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การจัดเก็บเอกสาร
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเอกสาร
ความหมายและประเภทของเอกสาร
เอกสาร (Documents) ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน เอกสารหมายถึง “หนังสือ
สําคัญ” เอกสารคือขอความที่สามารถนํามาอาน แปล ตีความหรือใชเปนสิ่งอางอิง เพื่อการปฏิบัติงาน ใชเปน
หลักฐานในการติดตอราชการหรือธุรกิจ เชน จดหมายเขา จดหมายออก รายงาหรือขอมูลที่จัดทําขึ้น บันทึก
ใบสั่ งซื้ อสิน ค า รูป ภาพ คู มื อหรื อเอกสารอื่น ใด ซึ่งจัด ทําขึ้น หรือใชโดยหน ว ยงาน เป น ต น เปน ขอมูล หรือ
ขาวสารที่จัดทําขึ้นเปนลายลักษณอักษร มีความหมายปรากฏออกมาในลักษณะของตัวอักษร ตัวเลข ภาพ หรือ
เครื่องหมายอื่นใดที่สามารถนํามาใชประโยชน และเปนหลักฐานอางอิงในอนาคตได การติดตอโดยเอกสารเปน
การติ ด ต อ ที่ ถื อ ว า เป น ทางการ เป น ที่ ย อมรับ และมี ห ลั ก ฐานไวใช อ างอิ งในภายหลั งเพื่ อ ประโยชน ในการ
ปฏิบัติงาน
เอกสารเปรียบเหมือนหนวยความจําของหนวยงาน ซึ่งชวยใหการทํางานคลองตัวและเป น
เครื่องมือในการติดตอระหวางหนวยงาน ปจจุบันเราใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสมาพัฒนาใหเหมาะสมกับงานทํา
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เชน การจัดเก็บเอกสารดวยเครื่องจัดเก็บ และคนหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส การใช
โปรแกรมการจัดการเอกสารดวยเครื่องคอมพิวเตอร เปนตน
ประเภทของเอกสาร เอกสารที่ใชในการปฏิบัติงานโดยทั่วไปแบงออกเปน 3 ประเภทคือ
1. หนั งสื อ เข า หมายถึง เอกสารที่ ไดรับ จากหน ว ยงานภายนอก หรือ หน ว ยงานอื่ น ทุ ก
ประเภทที่สงเขามายังสํานักงานจากที่ตาง ๆ ไมวาจะเปนการสงทางไปรษณียหรือโดยพนักงานเดินเอกสารก็
ตามเอกสารเหลานี้ไดแก จดหมาย ขอความโทรเลขหรือโทรสาร เปนตน ซึ่งหนวยงานตองใหความสําคัญกับ
เอกสารเหลานี้ และตองเก็บรักษาไวเพื่อใชเปนหลักฐานตอไปในอนาคต เพราะเอกสารเหลานี้จะมีสวนสําคัญใน
การบริหารงานของหนวยงาน
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2. หนังสือออก เปนเอกสารที่หนวยงานจัดทําขึ้น แลวสงไปใหบุคคลหรือหนวยงานภายนอก
ไมวาจะเปนการสงทางไปรษณียหรือโดยพนักงานเดินเอกสาร เพื่อติดตอประสานงานเปนเอกสารที่จัดทําขึ้น
ภายในสํานักงานเอง เชน สําเนาจดหมายออก ใบแจงหนี้ รายงานตาง ๆ งบการเงิน และสัญญาตาง ๆ เปนตน
หนังสือเหลานี้ทําขึ้นโดยมีสําเนาอยางนอยหนึ่งฉบับ ตนฉบับเปนฉบับที่สงไปใหแกผูรับ สวนสําเนาเปนฉบับที่
ใชเก็บและใชเปนหลักฐานของหนวยงานตอไป
3. หนังสือติดตอภายใน หมายถึง เอกสารที่ใชติดตอระหวางแผนก หรือฝาย ภายในองคกร
นั่นเอง โดยทั่วไปมักจะมีแบบฟอรมซึ่งออกไวใชสําหรับกิจการหนึ่ง ๆ โดยเฉพาะ หนังสือชนิดนี้จัดทําขึ้นเพื่อให
การทํ างานของหน ว ยงานนั้ น มี ความคล องตัว มากยิ่ งขึ้ น หรื ออาจจะเป น เอกสารที่ ห น วยงานต องการแจ ง
พนักงานใหทราบ เชน คําสั่ง ประกาศ เปนตน เอกสารตาง ๆ เหลานี้ สามารถใชเปนหลักฐานตอไปได หนังสือ
ติดตอภายในของราชการเปนหนังสือที่ใชติดตอกัน ภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน โดยมี
ลักษณะเปนบันทึกขอความ
นอกจากนี้ยังมีการแบงประเภทเอกสารตามลักษณะความสําคัญอีก 4 ประเภทดังนี้
1.1 เอกสารสําคัญมาก
1.2 เอกสารสําคัญ
1.3 เอกสารที่มีประโยชน
1.4 เอกสารเบ็ดเตล็ด

I

88
การบริหารงานเอกสารหรือการจัดการเอกสาร
การบริหารงานเอกสารหรือการจัดการเอกสาร (Records Management) หมายถึง งานซึ่งเกี่ยวกับ
การเก็ บ ข อมู ล เพื่ อชว ยเพิ่ มความจํ าในงานสํานักงานและการตัดสิน ใจทุกระดับ ของผูบ ริห ารในทุกองคกร
จําเปนตองมีขอมูลประกอบเพื่อความถูกตองของการปฏิบัติงาน การบริหารเอกสาร เปนการดําเนินงานเอกสาร
ใหบรรลุวัตถุประสงคตามลําดับขั้นตอน คือ การวางแผน การกําหนดหนาที่ โครงสราง การจัดเก็บเอกสาร การ
กําหนดระบบการจัดเก็บเอกสาร การเก็บรักษา การควบคุมและการทําลายเอกสาร
การบริหารงานเอกสารเปนหัวใจสําคัญยิ่งของการดําเนินงาน เพราะถาสามารถบริหารงานเอกสารใหมี
ประสิ ท ธิ ภ าพแล ว ก็ จ ะสามารถลดต น ทุ น ในการดํ าเนิ น งานให ต่ํ าลงได โดยควรมี การกําหนดนโยบายการ
บริหารงานเอกสารไว และมีหลักการที่ตองคํานึงถึงปจจัยหลายอยาง นอกจากนี้จะตองคํานึงถึงปริมาณหนังสือ
เอกสารในปจจุบันแลว ยังตองคํานึงถึงระบบที่สามารถขยายไดในอนาคตไมตองแกไข เปลี่ยนแปลงบอย ๆ ดวย
การตัดสินใจวาหนวยงานแตละหนวยงานซึ่งมีวัตถุประสงคหรือประเภทของการประกอบการตางกัน
ควรตัดสินใจใชระบบใดในการเก็บเอกสาร เปนเรื่องที่ตองพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบตองมีการศึกษาวา
ระบบใด จึงจะทําใหการปฏิบัติงานการจัดเก็บเอกสารมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งอาจสรุปไดวาการบริหารงาน
เอกสารเปนศูนยรวมของการบริหารทั้งมวล เปนกิจกรรมที่กําหนดขึ้นเพื่อควบคุมวงจรชีวิตของเอกสาร ตั้งแต
การผลิตไปจนถึงการทําลายเอกสาร

1

วงจรเอกสาร (The Document Cycle)
ถาผูบริหารสามารถจัดการกับงานเอกสารไดอยางมีประสิทธิภาพแลว ก็จะทําใหตนทุนในการจัดเก็บ
เอกสารลดลงได การปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารมีความจําเปนอยางยิ่งตองดําเนินการอยางมีระเบียบแบบแผน
อั น จะก อ ให เกิ ด ความสะดวก รวดเร็ ว ประหยั ด ทั้ งเวลาและแรงงาน ซึ่ งนํ า ไปสู ป ระสิ ท ธิ ภ าพและบั งเกิ ด
ประสิทธิผลในการทํางาน
1) การผลิต (Creation) เอกสารที่เขามาในสํานักงานจากแหลงตาง ๆ หรือการผลิตเอกสาร
ขึ้ น มาเอง ในการทํ าให เอกสารเกิ ดขึ้ น นี้ ถื อเป น ชั้น กําเนิน ของเอกสารตั้งแต การคิด ราง เขีย น แต ง พิ ม พ
ทํ าสํ าเนา การอั ดสํ าเนา ถ ายเอกสาร เพื่ อใชงานในสํานั กงานในรูป จดหมายโตตอบ บั น ทึ กขอความ และ
งานพิมพตาง ๆ เอกสารจะถูกสรางขึ้นมาจากภายนอกองคกร และภายในองคกร ทําใหมีเอกสารมากมายหลาย
ประเภท
2) การใช ประโยชน (Utilizations) เป น ขั้น ตอนที่ เอกสารไดผ านการดําเนิน งานในสว น
ตาง ๆ ที่ เกี่ย วข องภายในองค กร การไหลผ าน (Flow) ของเอกสารจะเป น ไปตามกระบวนการที่ กําหนดไว
ในแตละองคกร โดยจะตองดูแลประโยชนเอกสารแตละประเภทซึ่งมีความสําคัญมากนอยแตกตางกัน เอกสาร
บางชิ้นยังไมมีประโยชนในการนําขอมูลมาใชในโอกาสตอไป และบางชิ้นมีความจําเปนตองเก็บไวเปนหลักฐาน
อางอิง ขั้นตอนนี้คือการพัฒนาระบบการเดินทางของเอกสาร ใหมีลักษณะคลองตัว สามารถเรียกใชและจัดสง
ถึงที่ในเวลาที่ตองการ
3) การจั ด เก็บ (Storage) เมื่อดําเนิ น การผลิ ตเอกสารขึ้น มาและดําเนิ น การที่ จําเปนแลว
สํา เนาเรื่ องเดิ มหรื อเอกสารที่ จํ าเป น ต องนําไปแยกเป น ประเภท หรือเป น กลุม ตามหมวดแฟ มที่เกี่ย วของ
โดยรวบรวมเอกสารใหเปนหมวดหมู มีระเบียบ เอกสารตองไมชํารุดเสียหาย เพื่อความสะดวกในการเรียกใช
ภายหลัง โดยตองมีการวางแผนไวลวงหนาใหพรอม คํานึงถึงสิ่งตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน สถานที่จัดเก็บ อุปกรณ
สําหรับการเก็บ ระบบในการจัดเก็บเอกสาร ขั้นตอนปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสาร โดยจัดทําคูมือไวเปนมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงาน และจัดใหมีที่เก็บรักษาเอกสารอยางเพียงพอ
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4) การเรียกใชหรือการสืบคน (Retrieval) งานจัดเก็บเอกสารมีบทบาทในการดําเนินงาน
เปนอยางมาก เพราะการไดขอมูลอยางรวดเร็วจะทําใหการตัดสินใจสามารถทําไดทันที เอกสารตาง ๆ เปนสิ่งที่
มี ป ระโยชน ต อการแก ไขป ญ หาของผู บ ริห ารและการวางแผนในอนาคต ขอ มูล ในเอกสารจะตอ งถูกนํ ามา
พิจารณาประกอบการวางแผนและการตัดสินใจ ทั้งนี้ การเรียกใชหรือการสืบ คน จะตองทําไดอยางรวดเร็ว
ประหยัดเวลา ประหยัดแรงงาน มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
5) การกําหนดสภาพ (Disposition) การจัดเก็บเอกสารเปนการรักษาเอกสารสําคัญเอาไว
เพื่อประโยชนในการนํามาใชไดทันทีที่ตองการ จึงตองมีการจัดการอยางรัดกุม มีขั้นตอนการกําจัดเอกสารเมื่อมี
อายุนานพอสมควร หรือไดจัดเก็บไวจนครบตามที่กฎหมายหรือระเบียบขอบังคับระบุไว เมื่อจัดเก็บไวจนคุณคา
หรือประโยชน ในการอางอิงมีนอย ก็จําเปนตองดําเนินการกําจัดหรือคัดเลือกออกไปเพื่ อดําเนินการทําลาย
อาจมีการตั้งคณะกรรมการในการทําลาย เพื่อชวยในการพิจารณาคัดกรองเอกสารเหลานั้น
การจัดเก็บเอกสาร
ความหมายของการจัดเก็บเอกสาร
การเก็บเอกสาร (Filing) คือกระบวนการจัดและเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ เพื่อใหงายตอการคนหา
ไดงายในทันทีที่ตองการ สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา กระบวนการจัดเก็บประกอบดวยการจําแนก จัดเรียง รักษา
คนหาและนํามาใชประโยชน มีระเบียบแบบแผน เปนระบบ (System) มีแหลงเก็บที่งาย และปลอดภัย ชวยให
การปฏิบัติงานประจําวันของแตละหนวยงานเปนไปดวยความเรียบรอย ประหยัดเวลาและคาใชจาย การเก็บ
เอกสารเปนวิธีการแบ งประเภท (Classifying) การจัด (Arranging) และการเก็บ (Keeping) เพื่อรวบรวมให
เอกสารอยูในแหลงเดียวกัน อยูในแหลงที่ปลอดภัยและสามารถคนหาเอกสารไดทันทีที่ตองการ
วัตถุประสงคของการจัดเก็บเอกสาร
ปจจุบันมีการจัดทําระบบการจัดเก็บเอกสารใหเหมาะสมกับความตองการขององคกรไมวาจะเปนการ
เก็บเอกสารที่มาจากภายนอก สําเนาเอกสารที่ผลิตขึ้นมาเอง หรือเอกสารอื่น ๆ ซึ่งแตละอยางมีวิธีการเก็บที่
แตกต างกั น ออกไป ดั งนั้ น เอกสารทั้ งหมดที่ จ ะเก็บ ไวจ ะตอ งไดรับ การปฏิบั ติ ให ถูก ตองในเรื่องการจัด การ
การคนหา การยืมเอกสารรวมทั้งการสงคืนใหถูกตอง ทําใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน ขจัดปญหาที่
อาจเกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง เป น อุ ป สรรคต อ การดํ า เนิ น งาน ฉะนั้ น ไม ว า จะเก็ บ เอกสารด ว ยระบบใดก็ ต ามจะต อ งมี
วัตถุประสงคของการเก็บ ดังนี้
1. เพื่อความสะดวกในการคนหา เอกสารเปรียบเสมือนหนวยบันทึกความจําของหนวยงานเอกสารใช
เปนสิ่งอางอิงเปนหลักฐานในการตอสูคดีความ การฟองรองในศาล ซึ่งถาผูใดมีพยานหลักฐานที่ดีก็อาจจะชนะ
คดีความนั้นได ดังนั้นจึงตองเก็บเอกสารใหมีสภาพดีใชไดตลอดเวลา สามารถคนหาไดในทันทีที่ตองการเพราะ
การเก็บเอกสารตองการความรวดเร็ว ตอเนื่องทันตอเหตุการณ สํานักงานจึงจําเปนตองมีระบบการเก็บเอกสาร
ที่สามารถคนหาไดทันทีเมื่อตองการใชงาน
2. เป น แหล งรวมความจําตาง ๆ สํ านักงานจําเป นตองแยกการจั ดเก็บ เอกสารออกเป น หนว ยหนึ่ง
เพื่ อ ทํ า หน า ที่ เ ป น สมองของหน ว ยงานนั้ น ๆ ใช ท บทวนความจํ า ใช ว างแผนแก ป ญ หา หรื อ ตั ด สิ น ใจ
ใช พิ จ ารณาความดี ความชอบของบุ ค ลากร ใช ป รั บ ปรุ งงานเอกสาร จึงเป น บั น ทึ กความจํ าของหน ว ยงาน
สิ่งที่ตองปฏิบัติหรือเคยดําเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งในอดีตอาจใชเปนบรรทัดฐานการปฏิบัติงานในปจจุบันได
ฉะนั้นงานการจัดเก็บเอกสารจะตองปฏิบัติตอเนื่องสม่ําเสมอประจําทุกวัน
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3. เพื่อใหมีแหลงเก็บเอกสารที่ปลอดภัยและถาวร ไมเกิดการชํารุดเสียหาย สําหรับเอกสารที่เกี่ยวกับ
ขอเท็ จจริง รายการดําเนิ นงานที่อยูในระยะที่ยังมี ความตองการเอกสารนั้ นอยู ควรมีการจัดเก็บเอกสารให
ครบถวน ไมชํารุดและสูญหาย หากเอกสารที่ตองการจะใชในภายหลังไดจัดเก็บไวไมครบถวนหรือสูญหายยอม
ส งผลกระทบต อ การปฏิ บั ติ งานอย า งแน น อน เพราะเอกสารต าง ๆ มี ความสําคั ญ ตอ การดํ าเนิ น งานเป น
อย างมาก หากไม มี ร ะบบจั ด เก็ บ เอกสารที่ ดี จ ะกระจั ด กระจายและสู ญ หายได ทํ า ให เกิ ด อุ ป สรรคในการ
ดําเนินงาน
4. เพื่อรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของสัมพันธกันไวในแหลงเดียวกัน การจัดเก็บเอกสารนอกจากจะตองมี
ระบบการจัดเก็บและคนหาที่เปนมาตรฐาน เพื่อใหถูกตองเปนระเบียบแลว การเก็บเอกสารจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองรวบรวมเก็บไวเปนแหลงเดียวกัน เพราะถาแตละหนวยงาน เปนผูเก็บเอกสารของตนเอง หากหนวยงาน
อื่นตองการเอกสารเพื่อนําไปใชก็จะไมสะดวกเทาที่ควร ฉะนั้นจึงควรรวบรวมเอกสารไวเปนหมวดหมู และ
จัดเก็บรวบรวมไวในแหลงเดียวกัน
5. ทําใหมีมาตรฐานเดียวกันในการจัดเก็บเอกสาร การจัดเก็บเอกสารแทบทุกหนวยงานมักจะเปน
ระบบเฉพาะตัว เมื่อเจาหนาที่ผูรับผิดชอบไมอยูหรือไมมาปฏิบัติงานก็จะไมสามารถคนหาเอกสารที่ตองการได
หรืออาจตองใชเวลานาน ขาดประสิทธิภาพ ระบบจัดเก็บเอกสารที่ดีตองมีการกําหนดหลักในการปฏิบัติไวอยาง
แนนอนตายตัว เพื่อใหพนักงานทุกคนมีความเขาใจในเรื่องการจัดเก็บ การคนหา และการยืมเอกสาร รวมทั้ง
การสงคืนไดถูกตอง ตามขั้นตอนที่วางไว และนอกจากมาตรฐานในการปฏิบัติงานแลว ควรกําหนดมาตรฐาน
ของเครื่องมือเครื่องใช วิธีการทํางาน และมีคูมือที่ใชในการปฏิบัติงานดวย
6. เพื่อความเรียบรอยและสะอาดตา การจัดเก็บเอกสารจะมีความครบถวนสมบูรณได จะตองมีความ
เปนระเบียบเรียบรอยและสวยงาม มีระบบที่ไมซับซอน คนหาไดงาย รวดเร็ว มีลักษณะยืดหยุนได เพื่อขยาย
งานเอกสารในอนาคตและสรางภาพพจนที่ดีแกผูใชบริการ
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ปญหาตาง ๆ ในการจัดเก็บเอกสาร
1. ใชระบบการจัดเก็บที่ไมมีมาตรฐาน หรือไมเหมาะสมกับงาน
2. ขาดเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ คนหาหรือเจาหนาที่ขาดความรู
3. ไมมีระบบการยืมเอกสารไปใชและระบบติดตามทวงถามที่เหมาะสม
4. ขาดเครื่องมือเครื่องใช เนื้อที่เก็บเอกสารไมเพียงพอหรือไมเหมาะสมกับงาน
5. ไมมีการวางแผนและกําหนดระยะเวลาในการเก็บและทําลาย
6. ผูบังคับบัญชาของหนวยงานตางๆ ใหความสนใจตอหรือเห็นความสําคัญของการจัดเก็บและการ
ดําเนินการดานเอกสารนอยไป หรือมองขามความจําเปน
7. การมีเอกสาร “สวนตัว” เก็บเอาไวมากเกินความจําเปน
8. ขาดเกณฑที่แนนอนในการควบคุมเอกสารในดานการทําใหบังเกิดขึ้น
9. กฎหมายเปดชองโหวสงเสริมใหผูปฏิบัติงานในราชการไทย เก็บเอกสารทุกชนิดเปนระยะเวลา
ยาวนานเกินความจําเปน หรือเก็บมากกันอยางไมมีมาตรฐานที่จะจํากัดเอกสารเมื่อถึงเวลาอันสมควร
10. ลักษณะนิสัยประจําชาติของคนไทยซึ่งไมชอบจํากัด หรือทําลายสิ่งใด และเพราะ “เสียดาย”
วัตถุที่ใชทําเอกสารขึ้นมาหรือรูปเลมอันสวยงาม
11. เกิดจากทัศนคติห รือความเชื่อที่ วา “การที่ มีกองเอกสารวางอยูเต็มโตะเปน ลักษณะของผู ที่มี
ความสามารถสูง และมีงานอยูในความรับผิดชอบมากมายเปนลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความเปนบุคคลสําคัญ
นาเลื่อมใสแกผูพบเห็นโดยทั่วไป”
12. มีสาเหตุมาจากการทํางานประจําวันอยูมาก จนกระทั่งไมมีเวลาที่จะปรับปรุงการจัดเก็บเอกสาร
ซึ่งหมดความสําคัญในการใชงานอีกตอไป
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การควบคุมเอกสาร
การควบคุมเอกสารนั้น หมายถึง การควบคุมในการผลิต การจัดเก็บ และการกําจัดหรือทําลายเอกสาร
เมื่อหมดความจําเปนที่จะตองใชอีกตอไป ดังนั้นจึงอาจแบงการควบคุมเอกสารออกเปน 3 ขั้นตอน คือ
1. การควบคุ ม หรื อ การทํ า ลายเอกสารบั ง เกิ ด ขึ้ น คื อ การควบคุ ม ปริ ม าณการพิ ม พ สํ า เนา
การโรเนียวหนังสือ หรือเอกสาร การถายสําเนา การออกแบบฟอรม
2. การควบคุมในการจัดเก็บ ควรจําแนกเอกสารออกเปน 4 ประเภทใหญๆ ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน
คือเอกสารที่ยังอยูในระหวางปฏิบัติงานเอกสารที่โตตอบเสร็จแลว เอกสารซึ่งมีความสําคัญ และเอกสารซึ่ง
สมควรทําลาย เอกสารประเภทที่ 1 และ 2 ควรเก็บไวในบริเวณที่ทํางานประจําวัน เอกสารที่ไมใชบอยๆ เชน
เอกสารที่สําคัญควรสงไปเก็บไว ณ หองหรือศูนยเก็บเอกสารกลาง เมื่อครบระยะเวลาที่ใชอางอิงแลวควรเสนอ
ขออนุมัติทําลายโดนดวนเพื่อเปนการประหยัดเนื้อที่เก็บเอกสาร และไมทําใหสํานักงานรุงรังไมเปนระเบียบ
การดําเนินการควบคุมการจัดเก็บเอกสาร มีขั้นตอนตางๆ ดังตอไปนี้ คือ
(1) เอาเอกสารแตละแฟมหรือแตละกองออกมาสํารวจ
(2) แยกประเภทเอกสารที่ ไม ได ใชงานบอย หรือ หมดคาในการใชออกจากเอกสารที่ยั ง
ตองการใชเปนประจําวัน
(3) จัดกลุ มประเภทของหัวเรื่องการจําแนกแฟมในตูเอกสารหรือชั้น เสีย ใหม เพื่อให การ
คนหางายเมื่อตองการใชภายหลัง
(4) วางมาตรฐานการดําเนินการจัดเก็บเอกสารเสียใหม ดังนี้
ก. ถาเป นเอกสารซึ่ งยังดํ าเนินการไมเสร็จ คอยตอบรับหรือสอบหลั กฐานต องรอไป
อีกนาน ควรเก็ บ เข า ตู เอกสารในลิ้ น ชั กที่ 1 หรือ 2 แตถาเป น เรื่องที่ต องทํ าให เสร็จ ในวั น นั้ น หรื อวั น รุงขึ้ น
ไมจําเปนตองเก็บ อาจทิ้งคางอยูในแฟมหรือในกระบะเก็บเอกสารบนโตะก็ได
ข. สําหรับเอกสารที่ไดมีการตอบโตเสร็จแลว แตยังมีความจําเปนที่จะตองใชอางอิง
ในการตอบโตเอกสารอยูบางครั้ง แมจะไมบอยครั้งนัก เราอาจจะเก็บไวในลิ้นชักที่ 3 หรือ 4 ก็ได
ค. เอกสารที่มีความสําคัญทางกฎหมาย ประวัติศาสตร หรือเกี่ยวกับหลักฐานทาง
การเงิ น หรื อ เอกสารซึ่ ง ปฏิ บั ติ เสร็ จ เรี ย บร อ ยแล ว แต อ าจจํ า เป น ต อ งเก็ บ ไว ร ะยะหนึ่ ง แต ไม ค วรเก็ บ ไว
ณ สถานที่ทํางาน ใหสงไปเก็บไวตามศูนยเก็บเอกสารของกรมหรือหนวยงานนั้น
ง. ควรจะมี ค ณะกรรมการกํ าหนดการจั ด เก็ บ เอกสารของกรมหรื อ กอง หรื อ มี
หนวยงานซึ่งจะรับผิดชอบในการกําหนดระยะเวลาในการจัดเก็บเอกสารตางๆ ของกรมหรือหนวยงานนั้นๆ
เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไดยึดถือเปนหลักในการจัดเก็บตอไป
3. การควบคุมในการกําจัดเอกสารซึ่งไมมีคา
การที่ไมมีกฎเกณฑกําหนดใหมีการสํารวจเอกสารเพื่อหาทางกําจัดเอกสารซึ่งไมมีคาในการใชอางอิงอีก
ต อไป ทํ าให ปริ มาณเอกสารเพิ่ มมากขึ้ นทุ กที จนเกิ ดการกองเอกสาร(Piling) อยู ทั่ วไปตามหน วยงานราชการ
ซึ่งขัดตอหลักการจัดเก็บเอกสาร (Filing) ที่ดี
เพื่ อที่ จ ะหาทางทํ าลายเอกสารที่ ไม มีคุณ คาในการอ างอิ งตอไป จึงสมควรที่ จ ะไดมีก ารกําหนดให
เจาหนาที่ป ฏิบัติงานสํ ารวจเอกสารเพื่อจํากั ดอยางน อยป ละครั้ง โดยทํ าเปนรายการเสนอขออนุ มัติทําลาย
ตอผูบังคับบัญชาระดับกอง
การทําลายเอกสารจะทําไดโดย การเผา ขาย ใชเครื่องทําลายเอกสารไฟฟา (ในกรณี ที่เปนเอกสารลับ)
การจะทําลายโดยวิธีใดก็แลวแตคาของเอกสารแตละชนิดเปนสําคัญ
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การทําลายเอกสาร
ในการทําลายเอกสารนั้น หลักสําคัญคือจะตองมีการกําหนดระยะเวลาในการจัดเก็บเอกสารตางๆ
ทั้งนี้ เพื่อจะไดมีการสํารวจเพื่อเปนการคัดเลือกและเสนอขออนุมัติทําลายตอไปตามรายละเอียดขางตน
- เก็บไว 1 ป ไดแก หนังสือเขา-ออก ติดตอระหวางหนวยงาน ซึ่งไดมีการดําเนินการตามนั้น
เรียบรอยแลว
- เก็บไว 2 ป ไดแกแบบฟอรมเกี่ยวกับการเงินดานตางๆ รายงานและสรุปผลเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานเปนการภายใน
- เก็บไว 7 ป ไดแกสัญญารับจางตางๆ ขอตกลงตางๆ ซึ่งเปนลายลักษณอักษร (ใหเก็บตอไปอีก 7 ป
หลังจากเสร็จสิ้นลงตามสัญญานั้นๆ แลว) บัญชีพัสดุตางๆ รวมทั้งบันทึกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพัสดุนั้นๆ
- เก็บเทาที่กฎหมายหรือกฎขอบังคับเฉพาะอยางไดระบุเอาไวหรือเก็บเอาไวในระยะเวลาอันสมควร
- เก็บตลอดไป ไดแก โฉนด พันธบัตร ทะเบียนยานพาหนะ ระเบียบของกรม ฯลฯ
ประเภทของเอกสาร
เอกสารประเภทตางๆ โดยทั่วไปอาจจะจําแนกไดเปน 4 ประเภทใหญๆ คือ
1) เอกสารที่ยังอยูในระหวางปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสารโตตอบที่ยังปฏิบัติไมเสร็จ รวมทั้งเอกสาร
ที่โตตอบเสร็จแลว แตยังมีความจําเปนที่จะตองใชในการอางอิงอยูบอยๆ
2) เอกสารที่ไดมีการโตตอบเสร็จแลว แตยังมีความจําเป นที่จะตองใชในการอางอิงโตตอบเอกสาร
อยูในบางครั้ง
3) เอกสารซึ่งมีความสําคัญ หมายถึง เอกสารบางอยางที่มีทางประวัติศาสตร ทางกฎหมาย วรรณคดี
หรือเกี่ยวกับหลักฐานการเงิน
4) เอกสารซึ่ งสมควรทํ าลาย หมายถึ ง เอกสารซึ่ งไม มี ค าในการใช อ างอิ งอี ก ต อ ไป หรื อ เอกสาร
ซึ่งพนระยะเวลาที่ควรเก็บอีกตอไป
นอกเหนือไปจากนี้เราอาจจําแนกเอกสารออกเปนประเภทใหญๆ ไดอีกอยาง คือ เอกสารทั่วไปและ
เอกสารลั บ การจํ า แนกเอกสารออกเป น ประเภทต า งๆ ดั ง กล า วข า งต น จะมี ค วามสั ม พั น ธ อ ย า งใกล ชิ ด
กับการควบคุมในการจัดเก็บเอกสาร

1

I

ระบบมาตรฐานในการจัดเก็บเอกสาร
การจัดเก็บเอกสารไวในแฟม เราอาจจัดเก็บโดยระบบการจําแนกเอกสารระบบใดระบบหนึ่งดังนี้
1) จํ า แนกตามหั ว ข อ เรื่ อ ง คื อ กรณี ที่ เ ราจํ า แนกเอกสารออกเป น หั ว ข อ ใหญ ๆ ตามหน า ที่
ความรับผิดชอบของหนวยงานนั้นๆ หรือจําแนกตามบริการที่ใหแกผูอื่น เอกสารโดยทั่วไปจะมีหัวขอใหญ ๆ
10 หมวด ดังนี้ คือ
หมวดที่ 1 การเงินและงบประมาณ
หมวดที่ 2 มติคณะรัฐมนตรี คําสั่ง ระเบียบ คูมือ
หมวดที่ 3 การโตตอบ
หมวดที่ 4 การบริหารทั่วไป
หมวดที่ 5 การบริหารบุคคล
หมวดที่ 6 เบ็ดเตล็ด
หมวดที่ 7 การประชุม
หมวดที่ 8 การฝกอบรม บรรยาย ทุน และการดูงาน
หมวดที่ 9 พัสดุ ครุภณ
ั ฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง
หมวดที่ 10 สถิติ และรายงาน
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เพื่อใหผูอานสามารถเขาใจและปฏิบัติในการจําแนกเอกสารโดยถูกตอง จึงจะขอใหคําอธิบาย
ในการคัดเลือกเอกสารใหเปนหมวดหมูตามหัวขอ 10 หมวด พอสังเขป ดังนี้
หมวดที่ 1 การเงินงบประมาณ
ในหมวดนี้ กําหนดใหจัดเก็บเอกสารอันเกี่ยวกับการเงิน ซึ่งอาจแยกหัวขอไดดังนี้
- งบประมาณ
- เงินเดือน คาจาง
- เงินสะสม เงินยืม
- เงินชวยเหลือตางๆ เชน คาเลาเรียนบุตร คารักษาพยาบาล
- เงินคาใชสอย เชน คาน้ํา คาไฟ คาโทรศัพท
- เงินคาตอบแทน เชน คาน้ํา คาไฟ คาโทรศัพท
- เงินคาบําเหน็จบํานาญ
- เงินอุดหนุน ฯลฯ เปนตน
หมวดที่ 2 คําสั่ง ระเบียบ คูมือ มติ ครม.
กําหนดใหจัดเก็บเอกสารอันเกี่ยวกับคําสั่งของฝายและกอง คําสั่งของหัวหนาหนวยงาน
คําสั่งทั่วไป ระเบียบ ประกาศตางๆ กฎหมาย กฎกระทรวง พระราชบัญญัติ คูมือและมติตางๆ
หมวดที่ 3 โตตอบ
เรื่องโตตอบทั่วไป ใหพยายามจัดไวในหมวดเอกสารที่เรื่องนั้นเกี่ยวของอยู เชน เรื่องโตตอบ
เกี่ยวกับการเงินก็จัดหมูไวในหมวด “การเงิน งบประมาณ” หรือถาเปนเรื่องโตตอบเกี่ยวการแตงตั้งโอนยาย
บุคคล จัดหมูไวในหมวด “บริหารงานบุคคล”
ฉะนั้ น แฟ ม เอกสารที่ จ ะจั ด หมู ไวในหมวด “โต ต อบ” นี้ ก็ ได แ กเอกสารโต ต อบเรื่อ งการ
บริจาค หรือการขอความรวมมือจากหนวยงานตางๆ การขอชมกิจการ เปนตน
หมวดที่ 4 บริหารทั่วไป
กําหนดใหจัดเก็บเอกสารอันเกี่ยวกับการแบงสวนราชการ หนาที่ความรับผิดชอบและเรื่อง
หรือคําสั่งซึ่งมีลักษณะเปนการบริหารงาน การมอบอํานาจหนาที่ใหทําหนาที่แทนหรือการรักษาการในตําแหนง
ใดตําแหนงหนึ่ง
หมวดที่ 5 บริหารบุคคล
ในหั ว ข อ นี้ กํ าหนดให จั ด เก็ บ เอกสารประเภททะเบี ย นราชประวั ติ การพิ จ ารณาความดี
ความชอบ การบรรจุแตงตั้ง การโอน การยาย การลาออก วินัย การขอยืมตัวขาราชการ การสอบเลื่อนขั้น การกําหนด
ตําแหนงใหม ฯลฯ
หมวดที่ 6 เบ็ดเตล็ด
กําหนดให จัดเก็บ เอกสารประเภทซึ่งไมส ามารถจัดเขาหมวดใดหมวดหนึ่ งที่ตั้งไวเป น เรื่อง
พิเศษ และปริมาณเอกสารยังไมมากพอที่จะตั้งขึ้นเปนหมวดเอกสารใหมก็ได ก็ใหจัดเขาในหมวดเบ็ดเตล็ดนี้
อยางไรก็ตาม ไมควรจัดเก็บแฟมไวในหมวดนี้มากนัก หากมีเอกสารมากพอควรก็ใหตั้งหมวดใหมเพื่อความ
สะดวกในการคนหา
หมวดที่ 7 ประชุม
ในหมวดนี้ กํ าหนดให จัดเก็บ เรื่องราวเกี่ย วกับ การประชุมทั่ ว ๆ ไป แตถาเป น การประชุ ม
เกี่ ยวกับ เรื่องใดเรื่องหนึ่งในหัวขอที่กําหนดไว ก็ใหนํ ามารวมไวในหัวข อนั้น ๆ เช น การประชุมเกี่ย วกับการ
พิจารณาโทษขาราชการที่ผิดวินัยที่ตองนําไปเขาแฟมที่วาดวยการบริหารบุคคล ดังนี้ เปนตน
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หมวดที่ 8 ฝกอบรม บรรยาย และดูงาน
ใหจัดเก็บเอกสารประเภทที่มีการฝกอบรม สัมมนา หรือบรรยายเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ขาราชการไดรับทุนไปศึกษาตอตางประเทศในประเทศ หรือไดรับทุนดูงานที่เก็บไวในหมวดนี้ เชน การฝกอบรม
ขาราชการ เปนตน
หมวดที่ 9 พัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
ใหจัดเก็บเอกสารประเภทซื้อและจัดหาพัสดุครุภัณฑสํานักงานตางๆ แบบแปลนสิ่งกอสราง
ทะเบียนทรัพยสิน ตลอดถึงเอกสารในการประกวด เรียกประกวดราคา จางเหมากอสราง การแตงตั้งกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ งานจางเหมา เปนตน
หมวดที่ 10 สถิติและรายงาน
กํ า หนดให จั ด เก็ บ เอกสารประเภทรายงานและสถิ ติ ต างๆ เช น รายงานการตรวจอาคาร
รายงานปเกิด-ตาย รายงานการใชน้ํามันเชื้อเพลิง สถิติประชากร ฯลฯ เปนตน
สําหรับ หน วยงานที่ มีลั กษณะงานพิ เศษ เอกสารบางแฟ มไมส ามารถจัด เขาในหมวดต างๆ
เหลานี้ และมีเอกสารมากพอสมควรก็ใหตั้งเพิ่มเติมเปนหมวดที่ 11-12 หรือ 13 ตามลําดับ
2) จํ า แนกตามรายชื่ อ ของหน ว ยงานหรื อ บุ ค คลซึ่ ง เกี่ ย วข อ งด ว ย เช น อาจจํ า แนกเป น
กรมอาชีวศึกษา กรมการบินพาณิชย หรือนายสวัสดิ์ เปนตน
3) จําแนกตามสถานที่ตั้งของหนวยงาน ซึ่งอาจตั้งอยูในเขตที่ตางกัน เชน สรรพากร เขต 3
เขตการทางสระบุรี หรือผูแทนจําหนายสาขากรุงเทพฯ สาขานครสวรรค ซึ่งอาจเปนหัวขอใหญและจากหัวขอนี้
หากมีหนวยยอยในการดําเนินงานเล็กลงไปกวานี้อีก และเปนเรื่องที่สําคัญ เราก็อาจจําแนกยอยลงไปไดอีก
4) จําแนกโดยใชเลขรหั สแทนเรื่องหนึ่ งๆ เชน แฟมประเภทที่ 01 เปนเรื่องเกี่ยวกับการบริหารบุคคล
แฟมประเภทที่ 02 เปนเรื่องเกี่ยวกับงานสารบรรณ เปนตน ซึ่งจําเปนตองใหหมายเลขแกเอกสารประเภทตางๆ
และทําคูมือประกอบเพื่อความสะดวกแกการจัดเก็บและคนหาดวย
การจะใชระบบใดระบบหนึ่งจําแนกเอกสารเพื่อการจัดเก็บหรืออาจใชหลายระบบผสมกันก็ไดแลวแต
สะดวก ปริมาณ และประเภทของเอกสาร ตลอดจนนโยบายของหนวยงานหนึ่งๆ เปนสําคัญ ระบบหนึ่งอาจจะ
เหมาะสมกับหนวยงานหนึ่ง แตอาจจะไมเหมาะสมกับอีกหนวยงานก็ไดแตภายในหนวยงานเดียวกันควรใช
ระบบการจําแนกเอกสารซึ่งเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยพยายามใชระบบอํานวยความสะดวกในการเก็บและ
คนหา และผูจัดเก็บหรือคนหาเอกสารเขาใจไดดี
โดยทั่วไปแลว หนวยงานตางๆ มักนิยมใชระบบการจําแนกเอกสารระบบที่ 1 มากที่สุด ทั้งหนวยงาน
ของราชการและเอกชน
ขอคิดเกี่ยวกับการจําแนกเรื่อง
1. กําหนดหัวขอเรื่องที่สั้น กะทัดรัดแตคลุมใจความทั้งหมด
2. หัวขอเรื่องแตละเรื่องไมควรซ้ําซอนหรือใกลเคียงกัน
3. หัวขอเรื่องแตละเรื่องควรมีความหมายเดนชัด ตีความหมายไดเปนอยางเดียว
4. ควรใชภาษางายๆ ที่รูจักกันโดยทั่วไป
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องคประกอบในการจัดเก็บเอกสารที่ดี
1. เปนระบบที่สามารถรับการขยายตัวของหนวยงานในอนาคตได
2. ผูเชี่ยวชาญดานเก็บเอกสารจะเปนผูกําหนดระบบการเก็บเอกสารที่ดี
3. เปนระบบที่ถูกกําหนดขึ้นโดยคํานึงถึงการประหยัดเวลาและคาใชจายดวย
4. เปนระบบซึ่งทําใหการคนหาเอกสารเปนไปไดอยางรวดเร็ว
5. เปนระบบซึ่งทําใหการจัดเก็บเอกสารเรียงลําดับตามความสําคัญและลําดับกอนหลังของเอกสารใน
กลุมแฟมกลุมหนึ่ง หรือเอกสารพวกหนึ่ง
6. เปนระบบที่งายตอการเขาใจของผูปฏิบัติงาน
7. เปนระบบที่เหมาะสมกับการดําเนินงานของหนวยงานนั้น
วิธีการจัดเก็บเอกสารที่ดี
1. จําแนกประเภทเอกสารตามลักษณะที่จะอํานวยประโยชนใหแกการปฏิบัติงานของหนวยงานนั้น
2. กําหนดประเภทเอกสารที่จะจัดเก็บในตูเอกสารตางๆโดย
- เก็บเอกสารที่ใชเสมอในตูลิ้นชักหรือลิ้นชักในระดับสายตา ( โดยเฉพาะตูเหล็กสี่ลิ้นชัก)
- เก็บเอกสารที่จะใชอางอิงนานๆครั้ง ไวในตูทึบหรือตูไมครึ่งกระจก
3. การจําแนกแฟมเอกสารที่เก็บไวในลิ้นชักควรใชระบบการอานหนังสือ คือเรียงจากซายไปขวา
4. ไมควรเก็บเอกสารมากกวา 1 เรื่องในแฟมเดียวกัน
5. ไมควรเก็บเอกสารมากกวาเกินไปในแฟมหนึ่ง ( ไมควรเกิน 50-60 แผน )
6. ไมควรเก็บหนังสือปนกับแฟมเอกสาร
7. ควรมีการควบคุมการจัดเก็บและคนหาเอกสารโดยเครงครัด
8. เมื่อคนเอกสารและนําออกมาใชเสร็จแลว ควรรีบนําไปเก็บที่เดิม
9. ถายืมเอกสารหรือแฟ มไปใชงาน จะตองใส “บั ตรยืม”หรือ “แฟมยืม” ไวแทนจนกวาจะนําเอา
เอกสารหรือแฟมที่ยืมไปมาคืน
10. เอกสารที่ใชแลว แตตองเก็บไวระยะหนึ่งและไมไดใชอางอิงบอยควรเก็บไว ณ ชั้นลางสุดของตู
หรือชั้นเก็บเอกสาร
11. ควรยาย/แยกเอกสารไปเก็บไวทุกป และอยาเคลื่อนยายเอกสารที่ยังไมไดแยกใสแฟมไปเก็บ
12. ไม ค วรซื้ อ ตู เอกสารเพิ่ ม โดยไม จํ าเป น เพราะจะทํ าให เกิ ด ป ญ หาความไม พ อเพี ย งของพื้ น ที่
ปฏิบัติงาน ควรพยายามใชตู ชั้น และเครื่องเก็บเอกสารทีมีอยูเดิมโดยปรับใหไดมาตรฐาน
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คําขึ้นตน สรรพนาม คําลงทาย
ในหนังสือราชการ และคําที่ใชในการจาหนาซอง
ผูรับหนังสือ
1.พระราชวงศ
1.1พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูห ัว

1.2 สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถ

1.3 สมเด็จพระบรม
ราชินี สมเด็จพระ
บรมราชชนนี
สมเด็จพระยุพราช
(สยามกุฎราชกุมาร)
สมเด็จพระบรมราช
กุมารี
1.4 สมเด็จเจาฟา

คําขึ้นตน
ขอเดชะฝาละออง
ธุลีพระบาท ปกเกลา
ปกกระหมอม
ขาพระพุทธ (ออกชื่อ
เจาของหนังสือ)
ขอพระราชทาน
พระบรมราชวโรกาส
กราบบังคมทูล
พระกรุณาทราบ
ฝาละอองธุลีพระบาท
ขอเดชะฝาละอองธุลี
พระบาท
ปกเกลาปกกระหมอม
ขาพระพุทธ (ออกชื่อ
เจาของหนังสือ)
ขอพระราชทาน
พระบรมราชวโรกาส
กราบบังคมทูลพระ
กรุณาทราบฝาละออง
ธุลีพระบาท
ขอพระราชทานกราบ
บังคมทูล (ออกพระ
นาม)
ทราบฝาละออง
พระบาท

สรรพนาม
ใตฝาละออง
ธุลีพระบาท
ขาพระพุทธเจา

ใตฝาละอองธุลี
พระบาท
ขาพระพุทธเจา

ใตฝาละอองธุลี
พระบาท
ขาพระพุทธเจา

ขอพระราชทานกราบ ใตฝาพระบาท
ขาพระพุทธเจา
ทูล
(ออกพระนาม) ทราบ
ฝาพระบาท

1.5 พระบรมวงศ ชั้น ขอประทานกราบทูล ใตฝาพระบาท
พระองคเจา
(ออกพระนาม) ทราบ ขาพระพุทธเจา
ฝาพระบาท

คําลงทาย

คําที่ใชในการจาหนา
ซอง

ควรมิควรแลวแต
จะทรงพระกรุณา
โปรดเกลา
โปรดกระหมอม
ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา
(ลงชื่อ) (หรือจะเอา
คําวา ขอเดชะมาไว
ทายชื่อเจาของ
หนังสือ)
ควรมิควรแลวแตจะ
ทรงพระกรุณาโปรด
เกลาโปรด
กระหมอม ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา (ลง
ชื่อ) (หรือจะเอาคํา
วา ขอเดชะมาไว
ทายชื่อเจาของ
หนังสือ)

ขอพระราชทาน
ทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวาย
ขอเดชะ

ควรมิควรแลวแตจะ
ทรงพระกรุณา
โปรดเกลา
โปรดกระหมอม
ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา
(ลงชื่อ)
ควรมิควรแลวแตจะ
ทรงพระกรุณา
โปรดเกลา
โปรดกระหมอม
ขาพระพุทธเจา
(ลงชื่อ) ควรมิควร
แลวแตจะโปรด
ควรมิควรแลวแตจะ
โปรดเกลา
โปรดกระหมอม
ขาพระพุทธเจา
(ลงชื่อ)

ขอพระราชทาน
ทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายขอเดชะ

ขอพระราชทาน
ทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวาย
ขอเดชะ

ขอพระราชทานกราบ
บังคมทูล
(ระบุพระนาม)

ขอพระราชทานกราบ
บังคมทูล
(ระบุพระนาม)
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1.6 พระเจา
วรวงศเธอ
(ที่มิไดทรงกรม)
พระอนุวงศ
ชั้นพระวรวงศเธอ
(ที่ทรงกรม)
1.7 พระอนุวงศ
ชั้นพระวรวงศเธอ
(ที่มิไดทรงกรม)
1.8 ชั้นอนุวงศ
ชั้นหมอมเจา

คําขึ้นตน

สรรพนาม

คําลงทาย

คําที่ใชในการจาหนา
ซอง

กราบทูล
ฝาพระบาท
(ออกพระนาม) ทราบ (ชาย) กระหมอม
ฝาพระบาท
(หญิง) หมอมฉัน

ควรมิควรแลวแตจะ
โปรด

กราบทูล
(ระบุพระนาม)

ทูล (ออกพระนาม)
ทราบฝาพระบาท

ควรมิควรแลวแตจะ
โปรด

ทูล (ระบุพระนาม)

แลวแตจะโปรด

ทูล (ระบุพระนาม)

ควรมิควรแลวแตจะ
โปรดเกลา
โปรดกระหมอม
ควรมิควรแลวแตจะ
โปรด

ขอประทานกราบทูล

ทูล (ออกพระนาม)

2. พระภิกษุ
2.1 สมเด็จ
พระสังฆราชเจา
2.2 สมเด็จ
พระสังฆราช

ขอประทานกราบทูล
(ออกพระนาม)

2.3 สมเด็จพระราชา
คณะ รองสมเด็จ
พระราชาคณะ
2.4 พระราชาคณะ

นมัสการ

2.5 พระภิกษุสงฆ
ทั่วไป
3.บุคคลธรรมดา
3.1 ประธาน
องคมนตรี

นมัสการ

กราบทูล

นมัสการ

กราบเรียน

ฝาพระบาท
(ชาย) กระหมอม
(หญิง) หมอมฉัน
ฝาพระบาท
(ชาย) กระหมอม
(หญิง) หมอมฉัน
ใตฝาพระบาท
ขาพระพุทธเจา
ฝาพระบาท
(ชาย) เกลากระหมอม
(หญิง)เกลากระหมอม
ฉัน
พระคุณเจา
กระผม - ดิฉัน
พระคุณทาน
กระผม - ดิฉัน
ทาน
ผม - ดิฉัน
ขาพเจา
กระผม – ผม
ดิฉัน - ทาน

กราบทูล
(ระบุพระนาม)

ขอนมัสการดวย
นมัสการ
ความเคารพอยางยิ่ง
ขอนมัสการดวย
นมัสการ
ความเคารพอยางสูง
ขอนมัสการดวย
นมัสการ
ความเคารพ
ขอแสดงความนับถือ กราบเรียน
อยางยิ่ง
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คําขึ้นตน

นายกรัฐมนตรี
ประธานรัฐสภา
ประธานสภา
ผูแทนราษฎร
ประธานวุฒิสภา
ประธานศาลฎีกา
ประธานศาล
รัฐธรรมนูญ
กราบเรียน
ประธานศาลปกครอง
สูงสุด
ประธานกรรมการการ
เลือกตั้ง
ประธานกรรมการ
สิทธิ ฯ
ประธานกรรมการ
ปองกันและ
ปราบปรามฯ
เรียน
3.3 บุคลธรรมดา
นอกจาก 3.1

สรรพนาม

คําลงทาย

คําที่ใชในการจาหนา
ซอง

ขาพเจา
กระผม – ผม
ดิฉัน - ทาน

ขอแสดงความนับถือ
อยางยิ่ง

กราบเรียน

ขาพเจา – กระผม –
ผม
ดิฉัน - ทาน

ขอแสดงความนับถือ เรียน
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รหัสพยัญชนะ
รหัสพยัญชนะประจํากระทรวง ทบวง และสวนราชการที่ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
หรือ ทบวง ใหกําหนดไว ดังนี้
สวนราชการ

สํานักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
กระทรวงการตางประเทศ
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพาณิชย
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงยุตธิ รรม
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงอุตสาหกรรม
สํานักราชเลขาธิการ
สํานักพระราชวัง
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

สํานักงานคณะกรรมการรวิจัยแหงชาติ
ราชบัณฑิตยสถาน
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
สํานักงานอัยการสูงสูง
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน
สํานักงานราชเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

รหัสพยัญชนะ

นร
กห
กค
กต
กก
พม
กษ
คค
ทส
ทก
พน
พณ
มท
ยธ
รง
วธ
วท
ศธ
สธ
อก
รล
พว
พศ
กร
วช
รถ
ตช
อส
ตผ
สผ
สว
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รหัสตัวพยัญชนะประจําจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ใหกําหนดไวดังนี้
จังหวัด
รหัสพยัญชนะ
จังหวัด
รหัสพยัญชนะ
กบ
พะเยา
พย
กระบี่
กท
พระนครศรีอยุธยา
อย
กรุงเทพมหานคร
กาญจนบุรี
กจ
พังงา
พง
กําแพงเพชร
กส
พัทลุง
พท
ขก
พิจิตร
พจ
ขอนแกน
จันทบุรี
จบ
พิษณุโลก
พล
ฉช
เพชรบุรี
พบ
ฉะเชิงเทรา
ชบ
เพชรบูรณ
พช
ชลบุรี
ชัยนาท
ชน
แพร
พร
ชัยภูมิ
ชย
ภูเก็ต
ภก
ชพ
มหาสารคาม
มค
ชุมพร
ชร
มุกดาหาร
มห
เชียงราย
เชียงใหม
ชม
แมฮองสอน
มส
ตร
ยโสธร
ยส
ตรัง
ตราด
ตง
ยะลา
ยล
ตาก
ตก
รอยเอ็ด
รอ
นย
ระนอง
รน
นครนายก
นครปฐม
นฐ
ระยอง
รย
นครพนม
นพ
ราชบุรี
รบ
นม
ลพบุรี
ลบ
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นศ
ลําปาง
ลป
นครสวรรค
นว
ลําพูน
ลพ
นบ
เลย
ลย
นนทบุรี
นราธิวาส
นธ
ศรีสะเกษ
ศก
นาน
นน
สกลนคร
สน
บร
สงขลา
สข
บุรีรัมย
ปทุมธานี
ปท
สตูล
สต
ปราจีนบุรี
ปจ
สมุทรปราการ
สป
ปตตานี
ปน
สมุทรสงคราม
สส
สค
หนองคาย
นค
สมุทรสาคร
สระแกว
สก
หนองบัวลําภู
นภ
สบ
อางทอง
อท
สระบุรี
สิงหบุรี
สห
อํานาจเจริญ
อจ
สุโขทัย
สท
อุดรธานี
อด
สุพรรณบุรี
สพ
อุตรดิตถ
อต
สฎ
อุทัยธานี
อน
สุราษฎรธานี
สุรินทร
สร
อุบลราชธานี
อบ
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ระบบสารบรรณ อิเสืกทรอนิกส์

ระบบงานสารบรรณเร่ยว นับ การรับ-ส่งหนังสือราชการ
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน สารบรรณ
ตามระเบียบของสํานัก

น
L

นัดเสืบ

เก

น

หนังสือ-ส่งต่อ

Hบเอกสาร
ลงเลขท?บ
ส่งด้วยความ

ปลอด นัย

r

oฯ

ร่างหนังสือ

' g
1

ตรวจทาน

ลงนาม

ออกเลข
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ภายใต้ พรบ.ว่าต้วยธุรกรรม
ระบบงานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ จัดทํา
ทาง อิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๒) ปี พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๔
ในพระราชปีญ ctfสิ

มาตรา ๕
ในพระราชบัญญั๙

มาตรา ๒๖
ในพระราชบัญญัสิ

การแลกเปส่ ยนข้อมูลทาง
รเสิกทรอปีกส

สิงฟ็มพ์ออกสิงกล่าวใข้

ลายปีอชื่ อรเสิกทรอปีกส์

แทน ต้น ฉปับใต้

หากสิ่งฟ็มฬออกฟ้นปี
ข้อความมูกค้องครบถัวนตรง
ถับข้อมูลรเล็กทรอฉกส่ และ
ฝ็การร้บัรองฺสิ่งฟัมฬ ออกโดย
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รูปแบบการร่างเอกสาร
Menu Template การร่างเอกสารใชงานง่าย
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รูปแบบเอกสารถูก ต้องตามระเบียบงาน สารบรรณ
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สะดวก ง่ายต่อ การใชงานและลงนาม
การลงนามผ่าน •พ, App StoreI App Stof3 หรือแบบ กดปมเมนู
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สะดวกรวดเร็วใน การส่งข้อมูล

Click เดียวส่งข้อมูล ได้ทุกหน่วยงาน เลือกปลายทางที่ส่งเอกสาร
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Circle
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การพ้กปา
ส์บา
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สิงกั*
กระพรางชุ*สาพกรรม
กระพรางชุ*สาพกรรม
กระพรางชุ*ลาพกรรม
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บทที่ 3
งานการเงินและพัสดุ
งานบัญชี
งานบัญชี ในระบบของสถานศึกษา งานในสวนนี้ขาราชการครูที่ไดรับมอบหมายใหดําเนินการจัดทําบั ญชี
ของโรงเรียน จะดําเนินงานซึ่งเกี่ยวของกับการบันทึกบัญชี การลงทะเบียนควบคุมเงินประเภทตาง ๆ และ
การจัดสงรายงานการเงินเพื่อนําสงหนวยงานตาง ๆ เชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานตรวจเงิน
แผนดิน เปนตน และจะตองดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบ ขอบังคับ และเปนปจจุบัน ในสวนของผูทํา
หนาที่ธุรการโรงเรียนจะมีสว นชวยในการจัดพิมพเอกสารตาง ๆ ในเรื่องการรายงาน การกรอกขอมูล เพื่อลด
ภาระครูที่ทําหนาที่ในการลงบัญชีของโรงเรียน โดยมีแนวทางการดําเนินงานของเอกสารที่ตองดําเนินการ
หลายเรื่องดวยกัน
งานการเงิน
งานการเงินของโรงเรียนเกี่ยวของการรับ-จายเงินประเภทตาง ๆ
การรับเงิน ระเบียบที่นํามาใชในการเก็บรักษาเงินจากคลังและการเก็บรักษาเงินตามระเบียบการ
เบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ.2551 และที่แกไขเพิ่มเติม เพื่อใหการรับเงิน
ของโรงเรียนเปนไปดวยความเรียบรอยถูกตอง เปนระบบตามขั้นตอนที่ระเบียบกําหนด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.เจาหนาที่ที่ทําหนาที่การเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน
2.เมื่อสิ้นวันทําการ เจาหนาที่ที่ทําหนาที่การเงินสรุปการรับเงินโดยสลักหลังใบเสร็จฉบับสุดทาย
ในวันนั้น
3.เจาหนาที่ที่ทําหนาที่การเงิน จัดทําบันทึกเสนอและรายงานเงินคงเหลือประจําวัน เสนอ
ผูอ ํานวยการโรงเรียน รับทราบ
4.เจาหนาที่ที่ทําหนาที่การเงิน มอบเงินสดใหคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
5.เจาหนาที่ที่ทําหนาที่การเงินมอบเอกสารการรับเงินพรอมใบเสร็จรับเงินใหกับเจาหนาที่ที่ทําบัญชี
เพื่อลงบัญชีและลงในทะเบียนที่เกี่ยวของ
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การรับเงิน

เจ้ าหน้ าที่ออก
ใบเสร็ จรับเงิน

สรุปยอด
V

เสนอผู้อํานวยการโรงเรียน
V

มอบเงินให้ กรรมการ
เก็บรักษาเงิน
V

มอบเอกสารให้ งานบัญชี

จนท.จัดทําบันทึก/
รายงานเงินคงเหลือ

109

แบบใบเสร็จรับเงิน

เลมที่ ..................

เลขที่ ....

ใบเสร็จรับเงิน
ในราชการสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ทําการ.................................
วันที่............เดือน....................พ.ศ........
ไดรับเงินจาก........................................................
ตามรายละเอียดดังนี้

รายการ

จํานวนเงิน

รวมบาท
(ตัวอักษร........................................................)
ไวเปนการถูกตองแลว
(ลงชื่อ)................................................ผูรับเงิน
ตําแหนง..................................................
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การนําเงินสงคลัง
การนําเงินสงคลังและฝากคลัง ดําเนินการตามระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน
และการนําเงินสงคลัง พ.ศ.2551 โดยโรงเรียนที่มีเงินสดเปนจํานวนเงินเกินอํานาจการเก็บรักษาจะตองนํา
ฝากบัญชีธนาคารของโรงเรียน และบางประเภทตองนําฝากสํานักงานเขตพื้นที่ เพื่อฝากสํานักคลังจังหวัด
เงินที่นําฝากมีหลายประเภท เชน เงินรายไดสถานศึกษา เงินค้ําประกันสัญญา เงินรายไดแผนดิน เงินเบิกเกิน
สงคืน เปนตน งานในสวนนี้ที่เจาหนาที่ธุรการจะชวยดําเนินการคือการดําเนินการชวยพิมพเอกสารรายงาน
แบบฟอรมใบนําสงเงิน ใบนําฝากเงิน เตรียมพรอมเพื่อใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของลงนามเอกสาร
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.เจาหนาที่ที่ทําหนาที่การเงินรับหลักฐานและจํานวนเงินจากคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
2.เจาหนาที่ที่ทําหนาที่การเงินตรวจสอบความถูกตองของประเภทและจํานวนเงินที่นําสง
3.เจาหนาที่ที่ทําหนาที่การเงินบันทึกเสนอขออนุมัติผูอํานวยการโรงเรียน
4. ผูอํานวยการโรงเรียน หรือผูที่ไดรับมอบหมายนําเงินฝากธนาคาหรือนําสงสํานักงานเขตฯ
เพื่อนําสงคลังจังหวัด หรือนําสงเปนเงินรายไดแผนดิน
5.เจาหนาที่ที่ทําหนาที่การเงินนําหลักฐานการสงเงินประเภทตาง ๆ ใหเจาหนาที่ทีทําหนาที่บัญชี
ลงบันทึกในบัญชีและ ทะเบียนที่เกี่ยวของ
เจ้ าหน้ าที่รับหลักฐาน/เงินสดจาก
คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน
V

ตรวจสอบความถูกต้ องของประเภท
และจํานวนเงินทีจ่ ะส่งเงิน
V

เจ้ าหน้ าที่บนั ทึกเสนอขออนุมตั ิ
ผู้อํานวยการโรงเรียน
V

นําเงินส่งฝากธนาคาร/นําส่งสํานักงานเขต
ตามประเภทและอํานาจการเก็บรักษาเงิน
\ /

มอบเอกสารให้ เจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชีบนั ทึกรายการ
ทางบัญชี
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ตัวอยางสมุดคูฝากของโรงเรียน
ประจําปงบประมาณ.....................................................
สมุดคูฝาก

พ.ศ....................
เดือน

ที่ใบนําฝาก
หรือ
วันที่
ที่ใบเบิกถอน ฝาก

ลายมือชื่อ
ผูรับฝาก

จํานวนเงิน
ถอน

คงเหลือ

ลายมือชื่อ
ผูนําฝาก
หมายเหตุ
หรือผูเบิกถอน
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แบบใบนําฝาก
สวนราชการผูรับฝาก สํานักงานเขตพื้นที่………………………………..

ที่ผูรับฝาก…………/…………….

สวนราชการผูนําสง

ที่ผูนําสง …………/……………..

โรงเรียน ………………………………………………

ขาพเจาขอนําสงเงินตามรายละเอียดดังนี้
ประเภท

รายการ

จํานวนเงิน

เงิน …………………

ตัวอักษร …………………………………………………………………..
ลายมือชื่อผูนําสง

ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียน …………………………..
ใบรับเงิน

ไดรับเงินจากโรงเรียน …………………………………………………จํานวนขางตนไวถูกตองแลว เปนเงิน........................... บาท
ลายมือชื่อ
วันที่.....................................

ลายมือชื่อหัวหนาสวนราชการผูรับฝาก
วันที่....................................
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แบบใบนําสงเงิน
สวนราชการผูรับฝาก

ที่ผูรับฝาก

สวนราชการผูนําสง

ที่ผูนําสง

ขาพเจาขอนําสงเงินตามรายละเอียดดังนี้
ประเภท

รายการ

จํานวนเงิน

รวมเงิน
ตัวอักษร .........................................................................................................
ลายมือชื่อผูนําสง .......................................................................... ตําแหนง .................................................................
วันที่ ............................................................
ใบรับเงิน
ไดรับเงินจาก................................................................................................................. จํานวนขางตนไวถูกตองแลว
ลายมือชื่อ
ราชการผูรับฝาก

ลายมือชื่อหัวหนาสวน

(.............................................................)
วันที่............................................

วันที่.....................................................
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แงก ไรดาเนิน งานก ไรเงิน/ บัญ
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งานพัสดุ
งานพั ส ดุ เป น เรื่ อ งที่ ส ถานศึ ก ษาต อ งดํ า เนิ น การเพราะการดํ า เนิ น งานเกี่ ย วกั บ การพั ส ดุ ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพจะส ง ผลถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพในการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาแห ง นั้ น ด ว ย สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดมอบอํานาจการสั่งซื้อสั่งจางใหผูบริหารสถานศึกษาเปนผูดําเนินงาน
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังวา
ด ว ยการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ.2560 รวมทั้ ง กฎกระทรวงที่ เ กี่ ย วกั บ การพั ส ดุ
ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ เงินรายไดสถานศึกษา ดังนั้นผูเกี่ยวของกับงานพัสดุจําเปนตอง
ศึ ก ษาระเบี ย บ หนั ง สื อ สั่ ง การ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ เ กี่ ย วข อ ง เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานเกี่ ย วกั บ งานพั ส ดุ
มีความคุมคา โปรงใส มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได สถานศึกษาตองมีความเข็มแขงในการปฏิบั ติงาน
ใหถูกตองสอดคลองกับพระราชบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
ดังนั้นเพื่อใหการปฏิบัติงานพัสดุของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ ถูกตองรวดเร็ว จึงไดนําเสนอสาระ
เกี่ยวกับการดําเนินงานพัสดุ ดังนี้
1.สาระสําคั ญของพระราชบั ญ ญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัส ดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
2.งานธุรการที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง
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1. สาระสํ า คั ญ ของพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ พ.ศ.2560 และระเบี ย บ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
1.1 หลักการและเหตุผล
- การจัดซื้อจัดจางมีกรอบการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน ทุกหนวยงานภายใตกฎหมายนี้
ตองดําเนินการเหมือนกันหมด โดยมีความสอดคลองตาม มาตรฐานสากลที่ใชบังคับ มุงเนนการเปดเผยขอมูล
เพื่อความโปรงใส และมีการแขงขันอยางเปนธรรม มีระบบอิเล็กทรอนิกสชวยใหมีชองทางเปดเผยขอมูล
ทุกขั้นตอน โดยเฉพาะขั้นตอนการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะชน คํานึงถึงวัตถุประสงคการใชงานเปนสําคัญ
เพื่อใหเกิดความคุมคา โปรงใส มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได
1.2 ขอบขายและเนื้อหา
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
ปฏิบัติในเรื่องตาง ๆ โดยมีเนื้อหาสาระ ดังนี้
โครงสรางแบงออกเปน 15 หมวด จํานวน 132 มาตรา ดังนี้
มาตรา 1 - 5 บทนิยาม
มาตรา 6 - 15 หมวด 1 บททั่วไป
มาตรา 16 - 19 หมวด 2 การมีสวนรวมของภาคประชาชนและผูประอบการในการปองกันการทุจริต
มาตรา 20 - 45 หมวด 3 คณะกรรมการ
สวนที่ 1 คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
สวนที่ 2 คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
สวนที่ 3 คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผูประกอบการ
สวนที่ 4 คณะกรรมการความรวมมือปองกันการทุจริต
สวนที่ 5 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณและขอรองเรียน
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มาตรา 46 - 53 หมวด 4 องคกรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
มาตรา 51 - 53 หมวด 5 การขึ้นทะเบียนผูประกอบการ
มาตรา 54 - 68 หมวด 6 วิธีการจัดซื้อจัดจาง
มาตรา 69 - 78 หมวด 7 วิธีการจางที่ปรึกษา
มาตรา 79 - 92 หมวด 8 วิธีการจางออกแบบและควบคุมงานมาตรา 93-99
หมวด 9 การทําสัญญา
มาตรา 100 - 105 หมวด 10 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
มาตรา 106 - 108 หมวด 11 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
มาตรา 109 - 111 หมวด 12 การทิ้งงานและการเบิกถอนการเปนผูทิ้งงาน
มาตรา 112 - 113 หมวด 13 การบริหารพัสดุ
มาตรา 114 - 119 หมวด 14 การอุทธรณ
มาตรา 120 - 121 หมวด 15 บทกําหนดโทษ
มาตรา 122 - 132 บทเฉพาะกาล
ระเบี ย บกระทรวงการคลั งว า ด วยการจัดซื้อจัดจางและการบริห ารพัส ดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แบ ง
ออกเปน10 หมวด 223 ขอ
1.3 คํานิยาม
การจัดซื้อจัดจ าง หมายถึงการดําเนิน การเพื่ อใหได มาซึ่งพัสดุ โดยการซื้อ จาง เชา แลกเปลี่ ย น
(หรือที่กําหนดในกฎกระทรวง) ที่ดําเนินการจัดซื้อจัดจางโดยหนวยงานของรัฐ โดยใชจายจากเงินงบประมาณ
(กําหนดครอบคลุมถึงเงินนอกงบประมาณ เงินรายไดที่ไมตองสงคลัง)
พัสดุ หมายความวา สินคา งานบริการ งานกอสราง งานจางที่ปรึกษา และงานจางออกแบบ หรือ
ควบคุมงานกอสราง รวมทั้งการดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
1.4 ขอควรระวัง
1) หามมิใหเปดเผยขอเสนอ (พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางฯ มาตรา 10) หามมิใหหนวยงานภาครัฐ
เปดเผยขอเสนอที่เปนสาระสําคัญ และเปนขอมูลทางเทคนิคของของผูยื่นขอเสนอ ระหวางผูยื่นขอเสนอ
ดวยกัน หรือตอผูซึ่งมิไดเกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางครั้งนั้น
2) การจัดทําแผนจัดซื้อจัดจางประจําป (พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางฯ มาตรา 11)
กําหนดใหหนวยงานภาครัฐตองดําเนินการจัดทําแผนจัดซื้อจัดจางประจําป และประกาศ
เผยแพรในระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหนวยงานของรัฐ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงานของรัฐ
3) การมีสวนรวมของภาคประชาชนและผูประกอบการในการปองกันการทุจริต (พ.ร.บ.การ
จัดซื้อจัดจางมาตรา16-18)
กําหนดใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง ในลักษณะของการทํา
ขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ตามโครงการความรวมมือปองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางระหวาง
หนวยงานของรัฐเจาของโครงการ ผูเขายื่นขอเสนอ และผูสังเกตการณโดยตองตกลงกันวาจะไมกระทําการ
ทุจริตในการจัดซื้อจัดจาง
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1.5 ผูเกี่ยวของกับการจัดซื้อและการจัดจาง
1) เจาหนาที่ หมายความถึง ผูมีหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุ หรือผูไดรับ
มอบหมายจากผูมีอํานาจใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐ
2) หั ว หน า เจ า หน า ที่ หมายความถึง ผูดํารงตําแหนงหัว หนาสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ย วกั บ
การจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐนั้น
กําหนดหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยงานของรัฐใหเปนหัวหนาเจาหนาที่
3) หัวหนาหนวยงานของรัฐ หมายความวา ผูดํารงตําแหนงในหนวยงานของรัฐ
- ราชการสวนกลาง หมายถึง อธิบดี หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะ
เปนนิติบุคคล
- สวนราชการภูมิภาค หมายถึง ผูวาราชการจังหวัด
- ราชการสวนทองถิ่น หมายถึง นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายก
องคการบริหารสวนตําบล ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หรือผูดํารงตําแหนงที่เรีย กชื่อ
อยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
- หน ว ยงานอื่ น ตามที่ กํ า หนดในกฎกระทรวง หมายถึ ง ผู บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของหน ว ยงาน
ตามกฎหมายกําหนด
1.6 กระบวนการจัดซื้อจัดจาง
1) การจั ดทํ า ร า งขอบเขตของงานหรือรายละเอีย ดคุณลักษณะเฉพาะของพัส ดุห รือแบบรูป
รายการงานกอสราง (ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางฯ สวนที่ ๒ ขอ ๒๑)
กําหนดใหหัวหนาหนวยงานแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะใหเจาหนาที่ หรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ที่จะซื้อหรือจาง รวมทั้งกําหนดเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอดวย
2) การจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจาง (ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางฯ
ส ว นที่ ๒ ข อ ๒๒) ให เ จ า หน า ที่ จั ด ทํ า รายงานขอซื้ อ หรื อ ขอจ า งเสนอหั ว หน า หน ว ยงานของรั ฐ เพื่ อ
ข
อ
ความเห็นชอบ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่ ตามรายการดังนี้
(1) เหตุผลและความจําเปนที่ตองซื้อหรือจาง
(2) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงาน
กอสรางที่จะตองซื้อหรือจาง แลวแตกรณี
(3) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจาง
(4) วงเงินที่จะซื้อหรือจาง โดยระบุวงเงินงบประมาณ ถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุวงเงิน
ที่ประมาณวาจะซื้อหรือจางในครั้งนั้น
(5) กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนั้นหรือใหงานนั้นแลวเสร็จ
(6) วิธีที่จะซื้อหรือจางและเหตุผลที่ตองซื้อหรือจางโดยวิธีนั้น
(7) หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
(8) ขอเสนออื่น ๆ เชน การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ ที่จําเปนในการซื้อหรือจาง
การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน
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1.7 คณะกรรมการซื้อหรือจาง
กําหนดใหหัวหนาหนวยงานของรัฐแตงตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจางขึ้น เพื่อปฏิบัติการตาม
ระเบียบนี้ พรอมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แลวแตกรณี คือ
1) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
2) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
3) คณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือก
4) คณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
คณะกรรมการแตละคณะประกอบดวย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอยางนอย 2 คน
แตงตั้งจาก ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ หรือพนักงานของหนวยงานของรัฐที่เรียกชื่ออยางอื่น
โดยตองคํานึงถึงลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบของผูที่ไดรับแตงตั้งเปนสําคัญ
ขอหาม ในการจัดซื้อจัดจางครั้งเดียวกัน หามแตงตั้งผูที่เปนกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิ เ ล็ กทรอนิ กส กรรมการพิ จ ารณาผลการสอบราคา หรือกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือกเปน
กรรมการตรวจรับพัสดุ
1.8 การจัดซื้อจัดจาง
การซื้อการจางกําหนดใหมี 3 วิธี
1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วิธีนี้เนนการแขงขันอยางเปนธรรม โดยหนวยงานของรัฐ ตองจัดทําประกาศและเผยแพร
ใหสาธารณชนทราบทั่วไป ซึ่งผูคาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดที่ไดลงทะเบียนผูคาภาครัฐที่เว็บไซต
www.gprocurement.go.th และ มี ร หั ส Username และ Password แล ว จึ ง เข า ยื่ น ข อ เสนอได โ ดย
สามารถดําเนินการได 3 วิธีดังนี้
(1) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (e-Market)
เปนการจัดซื้อจัดจางสินคาที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาทขึ้นไปและสินคาดังกลาวเปน
สินคาที่มีคุณลักษณะหรือสเปคที่ไมซับซอนหรือเปนสินคาที่มีสเปคมาตรฐาน อาทิ วัสดุอุปกรณสํานักงาน เชน
กระดาษ ตลับผงหมึก แฟมเอกสาร เครื่องถายเอกสาร เครื่องใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส หรือสินคาอื่นที่
ไดกําหนดคุณลักษณะไวในระบบขอมูลสินคา (e-catalog)
(2) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-Bidding)
เปนการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาทขึ้นไป และเปน
สินคาหรืองานบริการที่ไมไดกําหนดสเปคของพัสดุไวในระบบขอมูลสินคา (e - catalog) โดยเปนสินคาหรือ
บริการที่มีสเปคซับซอนตองผานการตรวจคุณสมบัติและพิจารณาเทคนิคกอน เชน เครื่องมือแพทย เวชภัณฑ
ยา งานกอสรางงานวางระบบสารสนเทศ เปนตน
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(3) วิธีสอบราคา
เป น การซื้ อ หรื อ จ า ง ที่ มี ว งเงิ น เกิ น 500,000 บาท แต ไ ม เ กิ น 5,000,000 บาท
ซึ่งหนวยงานของรัฐสามารถจัดซื้อจัดจางวิธีนี้ไดหากในพื้นที่นั้นมีขอจํากัดในการใชสัญญาณอินเทอรเ น็ต
ทําใหไมสามารถดําเนินการดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (e - Market) หรือ วิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส
(e - Bidding) ได ซึ่งการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีนี้หัวหนาหนวยงานของรัฐตองแต งตั้งคณะกรรมการขึ้ น มา
หนึ่งคณะหรือมอบหมายเจาหนาที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อจัดทํารางขอบเขตของงานหรือสเปคของพัสดุ
ที่จะซื้อหรือรวมทั้งกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกผูชนะ จากนั้นเจาหนาที่จะตองปดประกาศการสอบราคา
ณ ที่ทําการไมนอยกวา 5 วันทําการกอนการยื่นซองเสนอราคา
2) วิธีคัดเลือก
วิ ธี นี้ เ ป น วิ ธี การจัดซื้ อจั ดจ า งที่ห นวยงานของรัฐจะเปนผูสงหนังสือเชิญ ชวนไปยังผูคาที่มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หนวยงานกําหนด ซึ่งตองไมนอยกวา 3 ราย ใหเขายื่นขอเสนอ วัน เวลา และ
สถานที่ที่กําหนด (เวนแตในงานนั้นมีผูคาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขนอยกวา 3 ราย)
หนวยงานของรัฐจะใชวิธีคัดเลือกได ดังนี้
(1) มีผูยื่นขอเสนอ หรือขอเสนอนั้นไมไดรับการคัดเลือก
(2) เมื่อหนวยงานของรัฐตองการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือซับซอน หรือ
ใหบริการโดยผูคาที่มีความชํานาญเปนพิเศษ
(3) เมื่อหนวยงานของรัฐ มีความจําเปนเรงดวนที่ตองใชพัสดุนั้น
(4) เมื่อหนวยงานของรัฐมีความจําเปนตองใชพัสดุที่มีคุณลักษณะหรือขอจํากัดทางเทคนิคที่
จําเปนตองระบุยี่หอเปนการเฉพาะ
(5) เมื่อหนวยงานของรัฐจําเปนตองซึ่งพัสดุโดยตรงจากตางประเทศ
(6) เมื่อเปนการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่ใชในราชการลับ หรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ
(7) เมื่ อหน ว ยงานของรั ฐ ตอ งการจา งซ อ มพัส ดุที่ ตอ งมี การถอดตรวจและต องประเมิ น
คาเสียหายกอนแลวจึงประเมินคาซอมได เชน ซอมเครื่องจักร ซอมเครื่องยนต เครื่องใชไฟฟา เปนตน
3) วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีนี้เปนการจัดซื้อจัดจางวิธีเดียวที่ไมมีการแขงขันเพราะหนวยงานของรัฐจะสงหนั งสื อ
เชิญชวนหรือดําเนินการจัดซื้อจัดจางกับผูคารายใดรายหนึ่ง เพียงรายเดียวใหเขายื่นขอเสนอหรือเขามา
เจรจาตอรองราคากับหนวยงานของรัฐโดยตรง
หนวยงานของรัฐจะใชวิธีนี้ได ดังนี้
(1) เมื่อหนวยงานของรัฐใชทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือกแลวแตไมมีผูยื่นขอเสนอ
(2) เมื่อหนวยงานของรัฐตองการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่มีวงเงินไมเกิน 500,000 บาท
(3) เมื่อหนวยงานของรัฐตองการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่มีผูประกอบการหรือตัวแทนจําหนาย
เพียงรายเดียวในประเทศ
(4) เมื่อหนวยงานของรัฐตองการจัดซื้อจัดจางพัสดุเพื่อนําไปใชโดยฉุกเฉิน
(5) เมื่อหนวยงานของรัฐตองการซื้อพัสดุเพิ่มเติมหรือจางตอเนื่องกับรายเดิม เพื่อความ
สมบูรณและตอเนื่องในการใชพัสดุ
(6) เมื่อเปนพัสดุที่จะขาดทอดตลอด
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(7) เมื่อหนวยงานของรัฐตองการซื้อหรือเชาที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่จําเปนตองซื้อเฉพาะ
ที่แหงนั้น ๆ เพื่อความสมบูรณและตอเนื่องในการใชพัสดุ
1.9 การทําสัญญา
1) กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองทําสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
2) การลงนามในสัญญาเปนอํานาจของหัวหนาหนวยงานของรัฐ
3) การแกไขสัญญาหรือขอตกลงตองอยูภายในขอบขายแหงวัตถุประสงคเดิม
4) การจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ โดยไมทําตามแบบสัญญา จะจัดทําไดเฉพาะในกรณีดังนี้
(1) การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีคัดเลือก หรือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือการจางที่ปรึกษา
(2) การจัดซื้อจัดจางจากหนวยงานของรัฐ
(3) คูสัญญาสามารถสงมอบพัสดุไดครบถวน ภายใน 5 วันทําการนับแตวันถัดจากวันทําขอตกลง
(4) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
แบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด มี 14 รายการ ดังนี้
(1) สัญญาจางกอสราง
(2) สัญญาซื้อขาย
(3) สัญญาจะซื้อจะขายราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ
(4) สัญญาซื้อขายและอนุญาตใหใชสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร
(5) สัญญาเชาคอมพิวเตอร
(6) สั ญญาจ างเหมาบริ การบํ ารุ งรั กษา และซ อมแซมแก ไขคอมพิ วเตอร และซ อมแซมแก ไข
คอมพิวเตอร
(7) สัญญาจางทําความสะอาดอาคาร
(8) สัญญาจางใหบริการรักษาความปลอดภัย
(9) สัญญาแลกเปลี่ยน
(10) สัญญาเชารถยนต
(11) สัญญาเชาเครื่องถายเอกสาร
(12) สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร
(13) สัญญาจางออกแบบ
(14) สัญญาจางผูเชี่ยวชาญรายบุคคลและควบคุมงานกอสรางหรือจางบริษัทที่ปรึกษา
1.10 การกําหนดอัตราคาปรับในสัญญา
1) การซื้ อ/จ า ง ไม ตองการผลสําเร็จ พรอมกัน กําหนดคาปรับ เปน รายวัน ในอัตราตายตั ว
ระหวางรอยละ 0.01-0.2 ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบ
2) การจ า งซึ่ งต องการผลสําเร็จ ของงานทั้งหมดพรอมกัน กําหนดคาปรับ เปน รายวันเปน
จํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ 0.01-0.10 ของราคางานจางนั้น (ตองไมต่ํากวาวันละ 100 บาท)
3) งานกอสรางที่มีผลกระทบตอการจราจร กําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.25
ของราคางานจางนั้น
1.11 การทิ้งงาน
ผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญา ที่มีลักษณะเปนการทิ้งงาน ดังนี้
1) เปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกแลว ไมยอมไปทําสัญญาหรือข อตกลงเปนหนั งสื อ
ภายในเวลาที่กําหนด
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2) คูสัญญา ไมปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ
3) ผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญา มีลักษณะเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
4) เมื่อผลของการปฏิบัติตามสัญญาของที่ปรึกษาหรือผูใหบริการงานออกแบบหรืองานกอสราง
มีความบกพรอง ผิดพลาด หรือกอใหเกิดขอผิดพลาด
5) ผูใหบริการมีสวนไดสวนเสียกับผูประกอบการงานกอสราง
1.12 การบริหารพัสดุ
การบริหารพัสดุ หนวยงานของรัฐจะต องจั ดใหมีการควบคุ มและดู แลพัสดุ ที่อยู ในความ
ครอบครองใหมีการใชและบริหารพัสดุที่เหมาะสม คุมคา และเกิดประโยชนตอหนวยงานของรัฐใหมากที่สุด
ซึ่งรวมถึงการเก็บ การบันทึก การเบิกจาย การยืม การตรวจสอบ การบํารุงรักษา และการจําหนายใหเปน
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
1) การเก็บและการบันทึก ลงบันทึกในบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แยกเปนชนิด
และแสดงรายการ และเก็บรักษาในที่ปลอดภัย เหมาะสม มีพัสดุครบถวนตามทะเบียน
2) การเบิกจายพัสดุ ใหหัวหนาพัสดุของหนวยงาน เปนผูสั่งจายพัสดุ ผูจายพัสดุตองตรวจสอบ
ความถูกตองขอใบเบิกและเอกสารประกอบ ลงบัญชี/ทะเบียนคุมทุกครั้งที่มีการจายและจัดเก็บเปนหลักฐาน
3) การยืม ผูยืมตองทําหลักฐานการยืมเปนลักษณอักษร แสดงเหตุผลและกําหนดวันสงคืน
4) การบํารุงรักษา จัดใหมีผูควบคุมดูแลพัสดุที่อยูในครอบครองใหอยูในสภาพที่พรอมใชงาน
ไดตลอดเวลา มีการจัดทําแผนซอมบํารุงที่เหมาะสมและกําหนดระยะเวลาในการซอมบํารุง
5) การตรวจสอบพั ส ดุป ระจําป ภายในเดือนสุดทายกอนสิ้น ปงบประมาณของทุกป ให
หัวหนาหนวยงานของรัฐหรือหัวหนาหนวยพัสดุ แตงตั้งผูรับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุในงวด 1 ปที่ผานมา
และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยูเพียงวันสิ้นงวดนั้น เสนอผลการตรวจสอบภายใน 30 วันทําการนับแต
วันเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุ และจัดทํารายงานและจัดสงสําเนารายงานไปยังสํานักงานตรวจเงินแผนดิน 1 ชุด
และรายงานตนสังกัด 1 ชุด
กรณีปรากฏวามีพัสดุสูญหายไป ตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง กรณีพบความผิดให
หัวหนาหนวยงานดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของของทางราชการหรือของหนวยงานของรัฐตอไป
6) การจําหนายพัสดุ เมื่อตรวจสอบพัสดุประจําปแลวพบวามีพัสดุที่หมดความจําเปนหากนํามาใช
ตอจะเกิดความสิ้นเปลืองในการบํารุงรักษาใหเจาหนาที่เสนอรายงานตอหัวหนาหนวยงาน เพื่อพิจารณาดําเนินการ
(1) ขาย
(2) แลกเปลี่ยน
(3) โอน
(4) แปรสภาพหรือทําลาย
เงิ น ที่ ได จ าการจํ า หน า ยพัส ดุ ใหถือปฏิบัติตามกฎหมายวา ดว ยวิธี การงบประมาณหรื อ
กฎหมายที่เกี่ยวของทางการเงินของหนวยงานของรัฐ
การจําหนายเปนสูญ กําหนดอํานาจในการจําหนายเปนสูญ ดังนี้
(1) พัสดุที่มีราคาซื้อหรือไดมารวมกันไมเกิน 1,000,000 บาท ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐ
เปนผูพิจารณาอนุมัติ
(2) พัสดุที่มีราคาซื้อหรือไดมารวมกันเกิน 1,000,000 บาท ราชการสวนกลาง และราชการ
สวนภูมิภาค ใหอยูในอํานาจของกระทรวงการคลังเปนผูอนุมัติ
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1.13 บทลงโทษ
เจาหนาที่หรือผูมีอํานาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุ ปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่ในการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางฯ กฎกระทรวง
ระเบียบที่เกี่ยวของ โดยมิชอบ เพื่อใหเกิดความเสียหายแกผูใดผูหนึ่งหรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติโดยทุจริต
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

2. งานธุรการที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง

ปจจุบันในการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางไดพัฒนาระบบการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) อยางครบวงจร ภายใตพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและ
การบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อใหเกิดความโปรงใส และมีการแขงขันที่เปนธรรม สงผลใหการใช
ประโยชนเงินของแผนดินเกิดความคุมคาสูงสุด การเขาดําเนินการในระบบดังกลาวคือการจัดซื้อจัดจางวงเงิน
ที่เกิน 5,000 บาท ซึ่งผูเขาดําเนินการคือ เจาหนาที่ และหัวหนาเจาหนาที่ โดยมีรหัสผูใช และ รหัสผาน จึงจะ
สามารถเขาทํางานในระบบได ในสวนของธุรการโรงเรียนจะไดดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อเล็กนอยในวงเงิน
ที่ไมเกิน 5,000 บาท ซึ่งจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง นอกจากนี้ยังสามารถชวยในเรื่องการเขียนใบเบิก
พัสดุ การลงทะเบียนควบคุมพัสดุ และการเบิกใบเสร็จรับเงินจากโปรแกรมระบบเบิกใบเสร็จรับเงิน
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ตัวอยางการบันทึกแตงตัง้ คณะกรรมการกําหนดราคากลาง

บันทึกขอความ

สวนราชการ โรงเรียน……………………………………………………………………………….
ที่………………………………………….....……
วันที่……………………………………………….
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
เรียน

ผูอํานวยการโรงเรียน…………………

ดวยโรงเรียน……….....ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. .................
เปนคาจาง ............................................................................................วงเงินงบประมาณ ……………………บาท
เพื่อใหเปน ไปตามมติ คณะรั ฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 เรื่อง หลักเกณฑ การ
กําหนดราคากลางงานกอสราง ที่กําหนดใหหนวยงานของรัฐที่มีการจางกอสรางมูลคาเกินกวา 100,000.บาทขึ้นไปใหหัวหนาสวนราชการ แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสราง จึงเห็นควรแตงตั้ง
คณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสราง เพื่อคํานวณราคากลางงานกอสราง เพื่อใชในการจัดหาผูรับจาง
ตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกําหนด
ราคากลาง ดังแนบ
(ลงชื่อ)……………………………………เจาหนาที่
(…………………………………)
(ลงชื่อ)……………………………………หัวหนาเจาหนาที่
(………………………………...)
(ลงชื่อ)…………………………………….รองผูอํานวยการโรงเรียน
(………………………………..)

1. เห็นชอบ
2. ลงนามแตงตั้ง

(ลงชื่อ)……………………………………….
(…………………………………)
ผูอ ํานวยการโรงเรียน...........................................................
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คําสั่งโรงเรียน………………………………..
ที่………./…………….
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสราง
------------------------------ดวยโรงเรียน………..……….............…............................………จะดําเนินการจัดหาพัสดุดวยวิธี
เฉพาะเจาะจงในการจาง......................................................................................................................................
ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 เรื่อง หลักเกณฑ
การกําหนดราคากลางงานกอสราง จึงแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสราง ประกอบดวย
1………………………………. ตําแหนง…………………… ประธานกรรมการ
2………………………………. ตําแหนง…………………… กรรมการ
3………………………………. ตําแหนง…………………… กรรมการ
ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง มีหนาที่กําหนดราคากลางงานกอสราง ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง ตามมติคณะรัฐมนตรีกําหนด
ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ...........เดือน......................... พ.ศ..............
(ลงชื่อ)……......................……………………
(……………….....….............…………)
ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน……………
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บันทึกขอความ

สวนราชการ โรงเรียน…………………………………………………………………………................................................
ที่……………………….................................................
วันที่…………………...............................................……..
เรื่อง การจัดทําราคากลางงานกอสราง
เรียน

ผูอํานวยการโรงเรียน……………………..........

ตามที่ โรงเรียนไดรับงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ................. เปนคา..................
........................................................................วงเงินงบประมาณ................................................................บาท
และไดแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง ตามคําสั่งที่ ….......……/ .................. ลงวันที่ ……......…………
เพื่อคํานวณราคากลางงานกอสรางใชในการจัดหาผูรับจางกอสราง นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการกําหนดราคากลางงานกอสราง ไดจัดทําราคากลางงานกอสราง
เสร็จเรียบรอยแลว ตามรายละเอียดที่แนบ
กอสรางตอไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติใหใชราคากลางดังกลาวในการจัดหาผูรับจาง

(ลงชื่อ)………......................…………………………ประธานกรรมการ
(………………………….......................………)
(ลงชื่อ)………………………………....................……กรรมการ
(…………….........................………………...)
(ลงชื่อ)………………………………....................……กรรมการ
(…………….........................………………...)
- ทราบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)…………..............…………………………
(………………………….................………)
ผูอ ํานวยการโรงเรียน...................................
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(วิธีเฉพาะเจาะจง ขอ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) วงเงินไมเกิน 5,000 บาท)

บันทึกขอความ

สวนราชการ …………………………………………………………………………………………………………………………………….
ที่…………………………………………………………….…………. วันที่…………………………………………………………………
เรื่อง รายงาน ( ) ขอซื้อ ( ) ขอจางพัสดุ
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียน…………………
ดวย โรงเรียน..................................................................มีความประสงคจะขอ ( ) ซื้อพัสดุ
( ) จางพัสดุ ......................................................................................................................................................
จํานวน............................รายการ/งาน เพื่อ......................................................................................................
ซึง่ ไดรับอนุมัติเงินจากแผนงาน.............................................................งาน/โครงการ.......................................
งานพัสดุ โรงเรียน...................................ไดตรวจสอบแลวเห็นควรดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง
ตามเสนอ และเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ขอ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครั ฐ พ.ศ.2560 ข อ 22 ข อ 79 และกฎกฎกระทรวงกํ า หนดวงเงิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งพั ส ดุ โดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจาง ที่ไมทําขอตกลงเปนหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้ง
ผูตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560 ขอ 1 จึงขอรายงานขอซื้อ/ขอจาง ดังนี้
1. เหตุผลและความจําเปนที่ตองซื้อ/จาง ..............................................................................
2. รายละเอียดพัสดุและวงเงินที่จะขอซื้อ/ขอจาง
ที่

รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/ขอจาง

จํานวนหนวย

ราคาตอหนวย

จํานวนเงิน
(บาท)

รวมเปนเงินทั้งสิ้น (…………………………………………………)
3. ราคากลางของพัสดุที่จะขอซื้อ/จะขอจาง เปนเงิน................................. บาท
4. กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุ ภายใน.............วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. ซื้อ/จาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจาก การจัดซื้อจัดจางสินคา งานบริการ หรืองาน
กอสรางที่มีการผลิต จําหนาย กอสราง หรือใหบริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจางครั้งหนึ่งไมเกิน
500,000 บาท ที่กําหนดในกฎกระทรวง
/6. หลักเกณฑ...
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-26. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอโดยใชเกณฑราคา
7. ขอเสนออื่น ๆ เห็นควรแตงตั้งผูตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อ/ขอจาง ดังกลาวขางตน
2. อนุมัติใหแตงตั้งบุคคลดังตอไปนี้เปนผูตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(1) .......................................ตําแหนง....................... ประธานกรรมการ/ผูตรวจรับพัสดุ
(2)........................................ตําแหนง....................... กรรมการ
(3)........................................ตําแหนง....................... กรรมการ
ลงชื่อ)…………………………………..……..เจาหนาที่
(ลงชื่อ)………………………………….....….หัวหนาเจาหนาที่
(ลงชื่อ)………………………………….....….รองผูอํานวยการสถานศึกษา
- เห็นชอบ
- อนุมัติ

1

(ลงชื่อ)……………………………….…………..
(…………….…………………………….)
ตําแหนง……………………………………………

I
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ใบเสนอราคา
เรียน

ผูอํานวยการโรงเรียน........................................

1. ขาพเจา ................................................................... โดย...................................................
อยูเลขที่ ............................. หมูที่ .................ตําบล.................................... อําเภอ..........................................
จังหวัด................................ โทรศัพท............................... เลขประจําตัวผูเสียภาษี .........................................
ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนด และไมเปนผูทิ้งงานของทางราชการ
2. ขาพเจาขอเสนอพัสดุ รวมทั้งบริการและกําหนดเวลาสงมอบ ดังตอไปนี้
ที่

รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/จาง

รวมเปนเงินทั้งสิ้น

จํานวนหนวย ราคาตอหนวย

จํานวนเงิน

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

ซึ่งเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
3. คําเสนอนี้จะยืนอยูในระยะเวลา ........ วัน นับตั้งแตวันที่ไดยื่นใบเสนอราคา
4. กําหนดสงมอบพัสดุตามรายละเอียดรายการขางตน ภายใน.....วัน นับถัดจากวันลงนามซื้อ/จาง
เสนอมา ณ วันที่ .............. เดือน .................................... พ.ศ. ............
(ลงชื่อ)................................ ผูตอรองราคา/ตกลงราคา (ลงชื่อ)..................................ผูเ สนอราคา
(....................................)
(...................................)
เจาหนาที่
ประทับตรา(ถามี)

*>
ร:

สื
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โm.I

บันทึกขอความ

สวนราชการ …………………………………………………………………………………………………………………………………….
ที่………………………………………………………………………………. วันที่…………………………………..………………………
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจาง
เรียน ผูอ ํานวยการโรงเรียน..................................................
ตามที่ ผูอํานวยการโรงเรียน.......................................... พิจารณาใหความเห็นชอบรายงาน
ขอซื้อ/ขอจาง ............................................จํานวนเงิน................................บาท (..........................................)
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 24 แลวนั้น
ในการนี้ เจาหนาที่ไดเจรจาตกลงราคากับ..........(ราน/หางหุนสวนจํากัด/บริษัท).............................................
ซึง่ มีอาชีพขาย/รับจางแลว ปรากฏวาเสนอราคาเปนเงิน..........................บาท (..............................................)
ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 ขอ 79 จึงเห็นควรจัดซื้อ/จัดจางจากผูเสนอราคารายดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
1. อนุมัติใหสั่งซื้อ/สั่งจางจาก ..........(ราน/หางหุนสวนจํากัด/บริษัท)............ เปนผูขาย/ผูรับ
จาง ...........................................................ในวงเงิน....................... บาท (............................................)
กําหนดเวลาสงมอบพัสดุภายใน................วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา
2. ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ดังแนบ
ลงชื่อ.......................................... เจาหนาที่
(...............................................)
ความเห็นหัวหนาเจาที่..............................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................... หัวหนาเจาหนาที่
(...............................................)
อนุมัติ
ลงนามแลว
(ลงชื่อ)……………………………..........
(……………………………….)
ผูอํานวยการโรงเรียน…………………………
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ใบสั่งซื้อ
ใบสั่งซื้อ เลขที่.............../..................
วันที่.....................................................
โรงเรียน...............................................
ที่อยู......................................................
.............................................................
.............................................................

ชือ่ ผูขาย................................................................
ที่อยู......................................................................
............................................................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษี.......................................
เลขทีบ่ ัญชีเงินฝากธนาคาร.................................
ชือ่ บัญชี...............................................................
ธนาคาร............................สาขา..........................
ตามที่ ..........(ราน/หางหุนสวนจํากัด/บริษัท)............................. ไดเสนอราคา ตามใบ
เสนอราคาลงวันที่ ......................................... ไวตอโรงเรียน................................. ซึ่งไดรับราคาและตกลงซื้อ
ตามรายการดังตอไปนี้
ที่

รายละเอียดพัสดุ/บริการ

จํานวนหนวย

ราคาตอหนวย

จํานวนเงิน
(บาท)

รวมเปนเงินทั้งสิ้น (…………………………………………………)
การสั่งซื้อ อยูภายใตเงื่อนไขตอไปนี้
1. กําหนดสงมอบภายใน.......... วัน นับถัดจากวันลงนามใบสั่งซื้อ
2. ครบกําหนดสงมอบวันที่.................................................
3. สถานที่สงมอบ.................................................................
4. ระยะเวลารับประกัน.......................
5. สงวนสิทธิ์คาปรับกรณีสงมอบเกินกําหนด โดยคิดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.20 ของ
ราคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบ
6. โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับมอบ ถาปรากฏวาสินคานั้นมีลักษณะไมตรงตามรายการที่ระบุไวใน
ใบสั่งซื้อ
ลงชื่อ.............................................ผูสั่งซื้อ
(...............................................)
ตําแหนง................................................

ลงชื่อ................................................ผูขาย
(...................................................)
ตําแหนง...............................................
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ใบสั่งจาง
ชือ่ ผูรับจาง...........................................................
ที่อยู......................................................................
............................................................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษี.......................................
เลขทีบ่ ัญชีเงินฝากธนาคาร.................................
ชือ่ บัญชี...............................................................
ธนาคาร............................สาขา..........................

ใบสั่งจาง เลขที่.............../..................
วันที่.....................................................
โรงเรียน...............................................
ที่อยู......................................................
.............................................................
.............................................................

ตามที่ ..........(ราน/หางหุนสวนจํากัด/บริษัท)................... ไดเสนอราคา ตามใบเสนอราคา
ลงวันที่ .............................................. ไวตอโรงเรียน......................................... ซึ่งไดรับราคาและตกลงจาง
ตามรายการดังตอไปนี้
ที่
รายละเอียดพัสดุ/บริการ
จํานวนหนวย ราคาตอหนวย
จํานวนเงิน
(บาท)

รวมเปนเงินทั้งสิ้น (…………………………………………………)
การสั่งจาง อยูภายใตเงื่อนไขตอไปนี้
1. กําหนดสงมอบภายใน.......... วัน นับถัดจากวันลงนามใบสั่งจาง
2. ครบกําหนดสงมอบวันที่.................................................
3. สถานที่สงมอบ.................................................................
4. ระยะเวลารับประกัน.......................
5. สงวนสิทธิ์คาปรับกรณีสงมอบเกินกําหนด โดยคิดคาปรับเปนรายวันในอัตราวันละ..............บาท
(..............................................................) นับตั้งแตวันที่ลวงเลยกําหนดแลวเสร็จตามใบสั่งจางจนถึงวันที่งาน
แลวเสร็จบริบูรณ
6. โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับมอบ ถาปรากฏวาสินคาหรือบริการนั้นมีลักษณะไมตรงตามรายการ
ที่ระบุไวในใบสั่งจาง
ลงชื่อ.............................................ผูสั่งจาง
(...............................................)
ตําแหนง................................................

ลงชื่อ................................................ผูรับจาง
(...................................................)
ตําแหนง...............................................
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1

ใบสงของ / ใบกํากับภาษี
(ผูขายเปนผูจัดทํา)

I
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ใบสงมอบงานกอสราง

เขียนที่โรงเรียน……………………………
วันที่……… เดือน……………....………พ.ศ…...…..

เรื่อง สงมอบงานจางกอสราง และแจงหนี้ขอเบิกเงิน
เรียน ………………………………………..
ตามที่ โรงเรียน………………………………… ไดตกลงใหขาพเจา……………………........................
ทําการ……………………………………………………………………………………… ตามสัญญาจาง เลขที่…../…………......
ลงวันที่…….เดือน………………..พ.ศ……….. ในวงเงิน …………..……… บาท (……………………………………..) นั้น
บัดนี้ ขาพเจาไดทําการ………………………………………………………………….
เสร็จเรียบรอยแลว จึงขอสงมอบงานจาง งวดที่ ……….. เพื่อตรวจรับและขอเบิกเงินคาจาง จํานวนเงิน
………………. บาท (………………………………………………….) ตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)………………………..........
(……………………………….)
ประทับตรา (ถามี)
บันทึกผูควบคุมงานกอสราง
ขอรับรองวา ผูรับจางไดทํางานแลวเสร็จ
ตั้งแตวันที่……. เดือน………………. พ.ศ……..
และงานแลวเสร็จ
( ) ภายในกําหนด
( ) เกินกําหนดสัญญา จํานวน……… วัน
(ลงชื่อ)…………………. ผูควบคุมงาน
(………………………….)

คําสั่งประธานกรรมการตรวจการจาง
นัดคณะกรรมการฯ ไปตรวจรับงาน
วันที่…….เดือน…………………..พ.ศ……..
เวลา……………..น.
(ลงชื่อ)…………………ประธานฯ
(…………………………..)
คณะกรรมการฯ รับทราบ
…………… …………. …………...
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ใบตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจาง
เขียนที่ โรงเรียน.........…..........………………….
วันที่………. เดือน…………………….พ.ศ………
ดวย.....(ราน/หางหุนสวนจํากัด/บริษัท).......... ไดสงมอบพัสดุ/บริการ จํานวน ….….รายการ
ตาม สัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง เลขที่……../………. ลงวันที…่ ….. เดือน…………………พ.ศ. ……........ ไวใหแก
โรงเรียน…………………………….. เพื่อให ( ) ผูตรวจรับ ( ) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ทําการตรวจรับแลวปรากฏผล ดังนี้
1. ครบกําหนด วันที่………เดือน……………………..พ.ศ………….
2. สงมอบ เมื่อวันที่………เดือน……………………. พ.ศ………….
3. ไดตรวจรับพัสดุ/บริการ ตามใบสงของ/ใบแจงหนี้ เลขที่ ………………ลงวันที่.……
4. เดือน………………..…… พ.ศ………… ณ โรงเรียน....………………………………….
5. ใหถือวาพัสดุ/บริการ ถูกตองครบถวน ตั้งแตวันที่…….เดือน………………..พ.ศ.……….
6. ไดมอบพัสดุ/บริการ ไวตอ เจาหนาที่
จึงขอรายงานตอผูอํานวยการโรงเรียน…………………..…………เพื่อโปรดทราบผลการตรวจรับ
ตามนัยขอ 175 (4) แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560
(ลงชื่อ)………………………… ประธานกรรมการ / ผูตรวจรับ
(……………………………….)
(ลงชื่อ)………………………… กรรมการ
(………………………………)
(ลงชื่อ)………………………….กรรมการ
(....................................)
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียน………………………..
คณะกรรมการฯ/ผูตรวจรับ ไดตรวจรับพัสดุ/บริการ ตามรายละเอียดดังกลาวไวครบถวน
ถูกตองแลว ซึ่งจะตองจายเงินใหแก ( ) ผูขาย ( ) ผูรับจาง เปนจํานวนเงิน ………………..บาท หักภาษี
ณ ที่จาย ……….….…บาท หักคาปรับ ……………. บาท คงเหลือจายจริง….………………. บาท
จึงเรียนเสนอเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเบิกจายเงินตอไป
(ลงชื่อ)………………………….
เจาหนาที่
(ลงชื่อ)………………………….
หัวหนาเจาหนาที่
- ทราบ
(ลงชื่อ)………………………… รองผูอํานวยการสถานศึกษา
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)…………………………….....
(……………………………….)
ตําแหนง…………………………………
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(วิธีเฉพาะเจาะจง ขอ ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) วงเงินไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท)
เ

บันทึกขอความ

โรงเรียน ....................................................................
สวนราชการ
ที่………………………………………………………....……..…. วันที่………………………………………..…………………
เรื่อง รายงานขอจางพัสดุ
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียน .....................................................................
ดวยกลุมสาระ........................………......... มีความประสงคจะขอจางทํา….……….………….......
เพื่อ.........................………………………………………...............................…..…...............ซึ่งไดรับอนุมัติเงินจาก
แผนงาน……………..……….….…..งาน/โครงการ……………. จํ า นวน………………….บาท ( ............................)
รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุไดตรวจสอบแลวเห็นควรจัดจางตามเสนอ และเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข อ ๕๖ วรรคหนึ่ ง (๒) (ข) และระเบี ย บ
กระทรวงการคลั ง ว า ด ว ยการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข อ ๒๒ ข อ ๗๙
ขอ ๒๕ (๕) และกฎกระทรวงกําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจางพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อ
จัดจางที่ไมทําขอตกลงเปนหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจางในการแตงตั้งผูตรวจรับพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ ขอ ๑
จึงขอรายงานขอจาง ดังนี้
๑. เหตุผลและความจําเปนที่ตองจาง คือ …………………………………………………………………
๒. รายละเอียดและงานที่จะจาง คือ ….........(รายละเอียดตามบันทึกที่แนบ)…………………
๓. ราคากลางของทางราชการเปนเงิน ………………………… บาท
๔. วงเงินที่จะขอจางครั้งนี้ …(วงเงินงบประมาณ).. บาท ( ………..…ตัวอักษร…….……. )
๕. กําหนดเวลาทํางานแลวเสร็จภายใน …….. วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๖. จางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากการจัดจางพัสดุที่มีการผลิต จําหนาย กอสราง หรือ
ใหบริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจางครั้งหนึ่งไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ที่กําหนดในกฎกระทรวง
๗. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ โดยใชเกณฑราคา
๘. ขอเสนออื่น ๆ เห็นควรแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
/จึงเรียนมา...
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ดังแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
๑. อนุมัติราคากลางตามหลักเกณฑการเปดเผยราคากลางและคํานวณราคากลางของ ป.ป.ช
๒. เห็นชอบในรายงานขอจางดังกลาวขางตน
๓. อนุมัติแตงตั้งบุคคลดังตอไปนี้เปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(๑) …………………………………………. ตําแหนง……….… ประธานกรรมการ
(๒) …………………………………………. ตําแหนง……………….…… กรรมการ
(๓) …………………………………………. ตําแหนง………………….… กรรมการ

ลงชื่อ…………………..................………เจาหนาที่
(…………………..................……)

ลงชื่อ……………..............………หัวหนาเจาหนาที่

1

ลงชื่อ…………………..................………หัวหนาเจาหนาที่
( ........................................ )
- อนุมัติ
- เห็นชอบ

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

ลงชื่อ……………………….…………….
( .......................................)
ตําแหนง....................................
………./……………/………..

I
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รายละเอียดแนบทายบันทึกขอความ ที่ .................................... ลงวันที่ ..................................................
งานจัดซื้อพัสดุ จํานวน ....................รายการ กลุมสาระ .........................................
โรงเรียน..........................................................
[ ] ราคามาตรฐาน
ลําดับที่

รายละเอียดของ จํานวน [ ] ราคาที่ไดมาจากการสืบจาก จํานวนและวงเงินที่ขอซื้อครั้งนี้
พัสดุที่จะซื้อ
หนวย ทองตลาด
หนวยละ

หนวยละ

รวมเปนเงินทั้งสิ้น (..............................................................................)
ลงชื่อ…………………..................………เจาหนาที่
(…………………..................……)
………../…………………./……..

จํานวนเงิน
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บันทึกขอความ

สวนราชการ โรงเรียน ......................................................................................................................................
ที่………………………………………………………....……..…. วันที่………………………………………..…………………
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจาง
เรียน .................(หัวหนาเจาหนาที่).....................
ตามที่ผูอํานวยการโรงเรียน ........................ เห็นชอบรายงานขอซื้อ/ขอจาง………………………
……………………………………… จํานวน ................. บาท (................................) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ขอ ๒๔ รายละเอียดดังแนบ
ในการนี้เจาหนาที่ไดเจรจาตกลงราคากับ .......... (ราน/หางหุนสวน/บริษัท) ................ซึ่งมี
อาชีพขาย/รับจางแลวปรากฏวาเสนอราคาเปนเงิน ........................... บาท (................................) ดังนั้น
เพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ขอ ๗๙ จึงเห็นควรจัดซื้อ/จัดจางจากผูเสนอราคารายดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา
๑. อนุมัติใหสั่งซื้อ/สั่งจางจาก…….(ราน/หางหุนสวน/บริษัท)……….….... เปนผูขาย/ผูรับจาง
ทําการ .................................................................. ในวงเงิน .................... บาท (.............................................)
กําหนดเวลาการสงมอบ ..................................
๒. ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ดังแนบ
ลงชื่อ …………………..................………เจาหนาที่
(…………………..................…)
………../…………………./………
- อนุมัติ
- ลงนามแลว
ลงชื่อ…………………….………………………….
( ..................................... )
หัวหนาเจาหนาที่
………./……………………….……/………..
ลงชื่อ…………………..…..................……
( ....................................)
ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน......................
………./……………………….……/………..
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ใบเสนอราคา
ที่อยู......................................................
.....................................................
เลขที่ จํานวน หนวย

รายการ

ราคา

จํานวนเงิน

หนวยละ

บาท

ส.ต.

หมายเหตุ

รวม ............................................................
กําหนดสงของภายใน .................. วัน ราคาจะยืนไดอยูภายในกําหนด ๓๐ วัน
ลงชื่อ ............................................ผูตกลงราคา ลงชื่อ .................................................ผูต กลงราคา
(...............................................)
(...............................................)
เจาหนาที่
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ใบสั่งซื้อ
ผูข าย...............................................................
ใบสั่งซื้อเลขที่ .............../.........................
ที่อยู................................................................
วันที่ ........................................................
.......................................................................
โรงเรียน ..................................................
โทรศัพท ........................................................
ที่อยู.........................................................
เลขประจําตัวผูเสียภาษี..................................
................................................................
เลขทีบ่ ัญชีเงินฝากธนาคาร ............................
โทรศัพท ................................................
ชือ่ บัญชี .........................................................
ธนาคาร .......................สาขา.........................
ตามที่ ......(บริษัท/หางหุนสวนจํากัด/บุคคล).................ไดเสนอราคา ตามใบเสนอราคา
เลขที่ .............................. ลงวันที่..............ไวตอโรงเรียน..............................................ซึ่งไดรับราคาและตกลง
ซื้อตามรายการดังตอไปนี้
ราคาตอหนวย จํานวนเงิน
ลําดับ รายการ
จํานวน หนวย
(บาท)
(บาท)
(...............................................................)

รวมเปนเงิน
ภาษีมูลคาเพิ่ม
รวมเปนเงินทั้งสิ้น

การสั่งซื้อ อยูภายใตเงื่อนไขตอไปนี้
๑. กําหนดสงมอบภายใน...............วัน นับถัดจากวันที่ผูขายไดรับใบสั่งซื้อ
๒. ครบกําหนดสงมอบวันที่ ……………………………………………………………………
๓. สถานที่สงมอบ………………………………………………………………………........………..
๔. ระยะเวลารับประกัน……................................................................…………….
๕. สงวนสิทธิ์คาปรับกรณีสงมอบเกินกําหนด โดยคิดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ
๐.๒๐ ของราคาสิ่งของที่ ยังไมไดรับมอบ
๖. โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับมอบถาปรากฏวาสินคานั้นมีลักษณะไมตรงตาม
รายการที่ระบุไวในใบสั่งซื้อ
ลงชื่อ…………………….………………………….ผูส ั่งซื้อ
( .............................................. )
ตําแหนง หัวหนาเจาหนาที่
วันที่ ..................................................................
ลงชื่อ…………………….………………………….ผูขาย
( ……..……………….……………..…….. )
ตําแหนง .............................................................
วันที่ ..................................................................
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ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ขอ ๑๗๕
เขียนที่โรงเรียน..................................
วันที่……………………………….
ตามที่โรงเรียน ........................... ไดจัดซื้อ/จัดจาง …………………………………………….…….
จาก .................................(ระบุชื่อผูขาย/ผูรับจาง)………...………………….………….ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่ง
จางเลขที่…….……… ลงวันที่………….……… ครบกําหนดสงมอบวันที่………………………
บัดนี้ผูขาย/ผูรับจางไดจัดสง/ทํางาน………………………………………………….….. ตามหนังสือสง
มอบของ ผูขาย/ผูรับจางเลขที่ ...............................ลงวันที่……………………………………………………….……………..
การซื้อ/จางรายนี้ไดสั่งแกไขเปลี่ยนแปลงคือ............................……………………………...
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับงานเมื่อวันที่…………………………………… แลวปรากฏ
วางานเสร็จ เรียบรอยถูกตองตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง ทุกประการ เมื่อวันที่ ...................โดยสงมอบ
เกินกําหนด จํานวน……… วัน คิดคาปรับในอัตรา.............*.............. รวมเปนเงินทั้งสิ้น……………..…….. บาท
จึ ง ออกหนั ง สื อ สํ า คั ญ ฉบั บ นี้ ใ ห ไ ว วั น ที่ ………………………… ผู ข าย/ผู รั บ จ า งควรได รั บ เงิ น เป น จํ า นวนเงิ น
ทั้งสิ้น……………………….. บาท (……………………………………..) ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง
จึงขอเสนอรายงานตอผูอํานวยการโรงเรียน....................................... เพื่อโปรดทราบตามนัยขอ ๑๗๕ (๔)
แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ลงชื่อ………………………………….. ประธานกรรมการ
( ……………………………………. )
ลงชื่อ …………………………………….. กรรมการ
(…………………………………….)
ลงชื่อ…………………………………….. กรรมการ
(…………………………………….)
* กรณีการจัดซื้อคิดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาสิ่งของที่ยังไมได
รับมอบ กรณีการจัดจางคิดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของวงเงินทั้งหมด
หมายเหตุ ใชกับการจัดซื้อหรือจัดจางพัสดุ (ที่มิใชงานกอสราง)
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ใบเบิกพัสดุ
เลมที่ ..........................

ขาพเจาขอเบิกสิ่งของตามรายการตอไปนี้เพื่อ
ลําดับ
ที่

เลขที.่ ...........................
โรงเรียน ....................................
ลงวันที่ ......................................

รายการ

ไดมอบให...............................เปนผูรับของแทน
(ลงชื่อ) ................................... ผูมอบ

จํานวน

หนวย

หมายเหตุ

(ลงชื่อ)................................................เปนผูเบิก
(.................................................)

(.................................................)
ไดรับของครบถวนถูกตองแลว

อนุญาตใหเบิกจายได

(ลงชื่อ)................................................เปนผูรับ

(ลงชื่อ)................................................ผูสั่งจาย

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

ตําแหนง หัวหนาหนวยพัสดุ
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บันทึกขอความ
สวนราชการ
โรงเรียน …………………………………………………………….
ที่………………………………………………………....……..…. วันที่………………………………………..…………………
เรื่อง ขออนุมัติจายเงิน
เรียน ผูอ ํานวยการโรงเรียน................................................
ตามที่โรงเรียน ………………………….. ไดซื้อพัสดุจาก ...................................................ตาม
รายงานขอซื้อ ลงวันที่ ................................กําหนดใหสงมอบแลวเสร็จภายในวันที่ .................................เปน
เงิน....................... บาท (.......................................................) นั้น
บัดนี้ ผูขายไดสงมอบพัสดุ ตามใบสงของ/ใบกํากับภาษีเลขที่ ....................... เลมที่
......................ลงวันที่ ......................... และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจงานเสร็จเรียบรอยแลว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
๑. ทราบผลการตรวจรับพัสดุ
๒. อนุมัติใหจา ยเงินแก..............................................ผูขาย เปนเงิน .............................บาท
(...............................) รายละเอียดดังนี้
มูลคาสินคาหรือบริการ
....................บาท
บวก ภาษีมูลคาเพิ่ม
....................บาท
จํานวนเงินที่ขอเบิกทั้งสิ้น
....................บาท
หัก ภาษี ณ ที่จาย
................... บาท
คงเหลือจายจริงเปนเงิน
................... บาท
(.......................................................................................)
ลงชื่อ …………………..................………เจาหนาทีการเงิน
- ทราบ
- อนุมัติ
.........................................
( ………………………………………)
ตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน.......................

บทที่ 4
งานขอมูลและสารสนเทศ
การปฏิ บั ติ ง านธุ ร การในสถานศึ ก ษา ผู ป ฏิ บั ติ ง านจํ า เปน จะตอ งทราบและเรี ย นรู ร ะบบงาน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานในสถานศึกษาที่ตองปฏิบัติ ซึ่งมีระบบงานที่สําคัญและ
มีความจําเปนตอสถานศึกษา และการติดตอประสานงานกับ สํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาและสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส (Smart OBEC)
2. ระบบบริหารจัดการศึกษา (Schoolmis)
3. ระบบจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)
4. ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา (EMIS)
5. ระบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายฯ สพฐ. (e-MES)
6. ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (egp)
7. โปรแกรม Microsoft Office
8. โปรแกรมจัดการสอบ (NT Access)
9. รายงานการรับนักเรียน

ร

!
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คุณลักษณะ
โปรแกรม
ระบบสํานักงาน ระบบจัดสง
อิเล็กทรอนิกส เอกสาร
(Smart OBEC) งานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส
โปรแกรม

เว็บไซตหลัก

QR Code
คูมือฉบับสมบูรณ

https://smart.obec.go.th/
เปนโปรแกรมบริหารจัดการระบบงานภายในสํานักงาน
ประกอบดวย งานทะเบียนหนังสือราชการ งานบันทึก
เสนอสั่งการ งานรับ - สงหนงั สือราชการ งานไปรษณีย
งานจองยานพาหนะ งานจองหองประชุม
งานมาปฏิบัติราชการ

ร?ร

ระบบบริหาร
จัดการศึกษา
(Schoolmis)

- การบันทึกผล
การเรียน
นักเรียน พิมพ
ปพ.1 , ปพ.2 ,
ปพ.3

http://schoolmis.obec.expert
เปนโปรแกรมสําหรับการแกไขขอมูลโรงเรียน,
บันทึกรายวิชา, บันทึกผลการเรียน จนกระทงั่ สามารถ
พิมพ ปพ.1,2,3 และบันทึกผลการเรียน

ระบบจัดเก็บ
ขอมูลนักเรียน
รายบุคคล
(DMC)

- โปรแกรม
จัดเก็บขอมูล
นักเรียน
รายบุคคล

https://portal.bopp-obec.info/obec61/auth/login
เปนโปรแกรมจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล เพือ
การจัดทําสถิติขอมูลสารสนเทศและเพื่อประกอบ
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณตางๆ สําหรับสถานศึกษา
เปนขอมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน

ระบบ
สารสนเทศ
เพื่อบริหาร
การศึกษา
(EMIS)

ระบบ
http://data.bopp-obec.info/emis/
สารสนเทศ
เปนโปรแกรมที่ใชในการบริหารจัดการขอมูลระบบ
เพื่อการบริหาร สารสนเทศเพอื่ การบริหารจัดการศึกษา ประกอบดวย
จัดการโรงเรียน
1. ขอมูลดานเทคโนโลยีในการเรียน
2. ขอมูลครุภัณฑในโรงเรียน
3. ขอมูลบุคลากรในโรงเรียน
4. ขอมูลตามแบสอบถามการศึกษาเพื่อปวงชน
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ภาคกลาง
http://eme1.obec.go.th/~eme62/
ภาคเหนือ
http://eme2.obec.go.th/~eme54/
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
http://eme3.obec.go.th/~eme53/
ภาคใต
http://eme4.obec.go.th/~eme63/
เปนโปรแกรมการติดตามและประเมินผลสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แบงเปน 4 ดาน คือ ดานโอกาส
ดานคุณภาพ ดานประสิทธิภาพ และดานนโยบาย
ระบบการจัดซื้อ การจัดซื้อ
http://www.gprocurement.go.th/new_index.html
จัดจางภาครัฐ จัดจางเกี่ยวกับ เปนระบบงานที่จัดทําขึ้นเพื่อใหหนวยงานภครัฐและ
(egp)
งานพัสดุ
เอกชนสามารถเขาถึงแหลงขอมูลการจัดซื้อจัดจางและ
พัสดุภาครัฐไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง ครบถวน ทั่วถึง
เปนศูนยขอมูลการจัดซื้อจัดจางภาครัฐที่มีระบบบริหาร
จัดการรหัสสินคาและบริการภาครัฐ เก็บขอมูลของหนวย
จัดซื้อและขอมูลผูคาสําหรับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ความรูเบื้องตน https://sites.google.com/site/exwordpointteach2/
โปรแกรม
Microsoft
การใชงาน
microsoft-word
โปรแกรม
เปนโปรแกรมขอมูลเบื้องตนในการใชทาํ งานดานเอกสาร
Office
Microsoft
และนําเสนองาน ประกอบไปดวย Microsoft Word
-Word
Microsoft Excel และ Microsoft Powerpoint
-Excel
-Powerpoint

QR Code
คูมือฉบับสมบูรณ

0&£0

เว็บไซตหลัก

HKJH 0ÿ0 รร

คุณลักษณะ
โปรแกรม
ระบบติดตาม การติดตามและ
และประเมินผล ประเมินผลการ
การดําเนินงาน ดําเนินงานตาม
ตามนโยบายฯ นโยบายฯ
สพฐ. (e-MES)
โปรแกรม
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โปรแกรม
โปรแกรม
จัดการสอบ
(NT Access)

คุณลักษณะ
โปรแกรม
การทดสอบ
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา
ปที่ 3

เว็บไซตหลัก

QR Code
คูมือฉบับสมบูรณ

http://180.180.244.56/NT/ExamWeb/FrLogin.aspx
เปนระบบวัดความสามารถพื้นฐานของผูเรียนระดับชาติ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยวดั ความสามารถ 3 ดาน คือ
ความสามารถดานภาษา ดานคํานวณ และดานเหตุผล

HtaH

รายงานการรับ รายงานผลการ https://admission.bopp-obec.info/login.php
นักเรียน
รับนักเรียนใหม เปนระบบรายงานการรับนักเรียน แบงเปน 2 ประเภท คือ
โรงเรียนที่มีการแขงขันสูง และโรงเรียนทั่วไป แบงเปน
2 ระยะ ไดแก ระยะที่ 1 แผนการรับเดือนกุมภาพันธ,
ระยะที่ 2 ผลการรับหองเรียนพิเศษ เดือนกุมภาพันธ,
หองเรียนปกติ เดือนมีนาคม ในแตละวันกําหนดให
กรอกขอมูลแลว เสร็จภายใน 18.00 น.

บทที่ 5
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ NEW DLTV
การจั ด การเรี ย นการสอนทางไกลผ า นดาวเที ย มเป น อี ก รู ป แบบหนึ่ ง ในการจั ด การศึ ก ษา
ในโรงเรียนขนาดเล็กสําหรับการแกไขปญหาการขาดแคลนครู และยกระดับความเสมอภาคของผูเรียนใหไดรับ
โอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพใกลเคียงกัน ซึ่งสอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยี
ทางไกล (Distance Learning Internet Solution) ของสถานีวิทยุโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
(Distance Learning Television : DLTV) ที่กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2538 โดยพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไดพระราชทานการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม โดยมี
พระราชประสงคใหการศึกษาแกปวงชนชาวไทยอยางทั่วถึงทุกหมูเหลา ทรงเนนใหนักเรียนไดรูจักชวยเหลือ
ตนเอง และยึดเปนแนวปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แกปญหาการขาดแคลนครูและยกระดับ
ความเสมอภาคของผูเ รี ย นให ได รั บ โอกาสทางการศึ ก ษา ที่มีคุณภาพใกลเ คีย งกั น บริห ารงานโดยมูล นิ ธิ
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (Distance Learning Foundation : DLF ) ถายทอดออกอากาศการเรียน
การสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวล อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยจัดการเรียนการสอนทางไกล
ผานดาวเทียม ถายทอดสดตามหลักสูตรประถมศึกษา มัธยมศึกษาและสายวิชาชีพใหแกโรงเรียนในประเทศ
ไทย และประเทศเพื่ อ นบ า น จํ า นวน 15 ช อ ง ในชื่ อ DLTV 1 – 15 รวมทั้ ง การออกอากาศรายการภาค
ภาษาอั ง กฤษ จํ า นวน 15 ช อ ง ในชื่ อ DSTV Network 186 – 200 (True Vision) สถานี วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ดําเนินการออกอากาศรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษาใน 2 ลักษณะ
คือการศึกษาในระบบโรงเรียน (Formal Education) เปนการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาในระบบ
ทั้งระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อชวยเหลือโรงเรียนในรายวิชา
ที่ขาดแคลนครูผูสอนหรือ เปนรายวิชาที่มีเนื้อหาคอนขางยาก โรงเรียนที่ตองการเขารวมโครงการสามารถ
ทํ าได โดยจั ดหาเครื่ อ งรั บ สั ญ ญาณดาวเที ย ม เพื่อรับ ชมรายการโทรทั ศนผ านดาวเที ย มตามตารางเวลา
ที่ออกอากาศ และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย Informal Education) เปนการจัดการศึกษาเพื่อใหขาวสาร
ขอมูล ความรู และทักษะที่เปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วไป
จากข อ สั่ ง การของหั ว หน า คณะรั ก ษาความสงบแห ง ชาติ เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งที่ ต อ งเร ง รั ด ดํ า เนิ น การ
ในประเด็นดานการศึกษาเรื่องการขาดแคลนครูในโรงเรียนพื้นที่หางไกล รวมทั้งการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
ใหแกเด็ก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไดนอมนําการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของ
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาใชในการพัฒนาคุ ณภาพการศึ ก ษา
โดยไดมีการศึกษาและขยายผลโครงการการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ไปยังพื้นที่อื่นๆ โดยกําหนดใหใช
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ในโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศ จํานวน 15,369 โรงเรียน โดยมี
วัตถุประสงค 1) เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เนื่ อ งในวโรกาสเฉลิ ม พระชนมพรรษาวั น ที่ 5 ธั น วาคม 2557 2) เพื่ อ ช ว ยแก ป ญ หาโรงเรี ย นขนาดเล็ ก
ที่ประสบปญหาการมีครูไมครบชั้น ครูสอนไมตรงสาขาวิชาเอก 3) เพื่อขยายผลโครงการการศึกษาทางไกล
ผานดาวเทียมไปยังพื้นที่อื่นๆ ใหมีผลเปนรูปธรรมโดยเร็ว
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ปจจัยสูความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)
โดยใชยุทธศาสตร 4 5 6 ขับเคลื่อนการดําเนินงานในระดับสถานศึกษา รายละเอียด ดังนี้
4 ขอพื้นฐาน
1. สภาพแวดลอมของ
โรงเรียนและภายใน
หองเรียนตองสะอาดและ
เปนระเบียบ
2. โทรทัศนขนาด
เหมาะสมกับหองเรียนและ
จ านวนนักเรียน ติดตั้ง
โทรทัศนใหมีความสูง
เหมาะสมกับระดับสายตา
นักเรียน
3. บทบาทของครูตอง
เอาใจใส กํากับดูแล
ชวยเหลือนักเรียนกอนเรียน
ระหวางเรียนและหลังเรียน
4.นักเรียนตองมี
สวนรวมกิจกรรมและตั้งใจ
เรียนรูพรอมกับนักเรียฟ
น
โรงเรียนไกลกังวล

I

ผูบริหาร 5 ขอจัดทํา
1. ผูบริหารสถานศึกษาตองวาง
แผนการบริหารจัดการอยางเปน
ระบบ สงเสริม สนับสนุน การ
จัดการเรียนการสอนทางไกลผาน
ดาวเทียมอยางจริงจัง และอํานวย
ความสะดวกใหการจัดการเรียนการ
สอนเปนไปอยางมีระสิทธิภาพและ
ตอเนื่อง
๒. ผูบริหารสถานศึกษาตองจัดหา
เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมและ
โทรทัศนขนาดเหมาะสมกับ
หองเรียนและจํานวนนักเรียน
นักเรียน ติดตั้งโทรทัศนใหมีความ
สูงเหมาะสมกับระดับสายตา
นักเรียน
๓. ผูบริหารสถานศึกษาตองจัดหา
คูมือครูพระราชทานสอนทางไกล
ผานดาวเทียมสําหรับโรงเรียน
ปลายทาง
๔. ผูบริหารสถานศึกษาตองเปน
ผูนําดวยความมุงมั่นและนําพาครู
ทุกคน ทุกฝาย ตระหนักเห็น
ความสําคัญและใหความรวมมือ
ดําเนินการอยางจริงจังตอเนื่อง
5. ผูบริหารสถานศึกษาตองนิเทศ
ติดตามการจัดการเรียนการสอนทุก
หองเรียนอยางสม่ําเสมอ

as

a

ครูนํา 6 ขอปฏิบัติ
1. ครูตองจัดสภาพหองเรียนให
เหมาะสม เอื้อตอการปฏิบัติกิจกรรม
ตามแผนการจัดการเรียนรู
2. ครูตองเตรียมการสอนลวงหนา
ทั้งสื่อ วัสดุ อุปกรณ ใบงาน ใบ
ความรูและกิจกรรมเสริม ตามที่คูมือ
ครูสอน
ทางไกลผานดาวเทียมกําหนด
รวมทั้งมอบหมายงานใหนักเรียน
เตรียมพรอมในการเรียนครั้งตอไป
3. ครูตองรวมจัดการเรียนรูไปพรอม
กับครูโรงเรียนตนทางและตองเอาใจ
ใส กํากับ ดูแล แนะนํานักเรียนให
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนทุกครั้ง
4. ครูตองสรุปสาระสําคัญรวมกับ
นักเรียนหลังจากกิจกรรมการเรียนรู
สิ้นสุดลงและบันทึกผลการจัดการ
เรียนรูหลังสอนทุกครั้ง
5. ครูตองวัดและประเมินผล เมื่อ
กิจกรรมการเรียนรูสิ้นสุดในแตละ
ครั้ง แตละหนวยการเรียนรู ทําให
ทราบวาผลการเรียนรูของนักเรียน
บรรลุจุดประสงคการเรียนรูหรือไม
เพื่อปรับปรุงแกไขตอไป
6. ครูตองจัดกิจกรรมสอนซอมเสริม
นอกตารางออกอากาศ เพื่อ
ชวยเหลือนักเรียนที่ไมบรรลุ
จุดประสงคการเรียนรู หรือใหความรู
เพิ่มเติมแกนักเรียน
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แนวทางการดําเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาทางไกลผ า นดาวเที ย ม (Distance Learning Television : DLTV)
เปนการจัดการศึกษาที่ใชเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนในทุกหองเรียน ชวยแกปญหาการ ขาดแคลน
ครู ครูสอนไมตรงวิชาเอก ครูมีการโยกยายเขายายออกบอยๆ ชวยใหครูสามารถจัดการเรียนรูในทุกสาระได
อยางมีประสิทธิภาพ มีแนวทางการดําเนินงาน ดังตอไปนี้
แนวทางการบริหารจัดการ
การบริ ห ารจั ด การการเรี ย นการสอนดว ยการศึ ก ษาทางไกลผ านดาวเที ย ม (Distance Learning
Television : DLTV) มีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
1. การเตรียมความพรอม โรงเรียนดําเนินการเตรียมความพรอมดานตางๆ กอนที่จะจัด
การเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม ดังนี้
1.1. ดานบุคลากร
1.1.1 สร า งความตระหนักแกบุคลากร ในโรงเรีย นเพื่อใหเห็นความจําเปน และ
ความสําคัญของการสอนโดยใชสื่อการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
1.1.2 วิเคราะหสภาพปจจุบัน ปญหา ดานตาง ๆ ของการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียน และวางแผนการเรียนการสอนโดยใชสื่อการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมใหเหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียน
1.1.3 พั ฒ นาความรู ค วามเข า ใจระบบ วิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอน โดยใช
สื่อการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมอยางชัดเจน
1.1.4 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองนักเรียน เพื่อสรางความ
เขาใจและขอความรวมมือในการดําเนินงานจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมให
ประสบความสําเร็จ
1.2 ดานอุปกรณและสื่อ
1.2.1 จัดหาเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศนขนาดเหมาะสมกับหองเรียน
และจํานวนนักเรียน กรณีมีจํานวนนักเรียนนอยกวา 20 คน/หอง โทรทัศนควรมีขนาด 21 นิ้ว ขึ้นไป และกรณี
มีจํานวนนักเรียนมากกวา 20 คน/หอง โทรทัศนควรมีขนาดไมตากวา 29 นิ้ว
1.2.2 ติดตั้งโทรทัศนใหมีความสูงเหมาะสมกับระดับสายตานักเรียน คือ ประมาณ
1.50 – 1.60 เมตร ระยะหางจากนักเรียนแถวหนาสุดถึงโทรทัศน ประมาณ 2.00 - 3.00 เมตร หรือตามความ
เหมาะสมเพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอสายตาของนักเรียน
1.2.3 การจัดโตะนักเรียน ควรจัดแถวโตะนักเรียนใหสามารถมองเห็นจอโทรทัศน
อยางชัดเจนทุกคน เชน จัดแบบสลับฟนปลา จัดแบบครึ่งวงกลม เปนตน
1.2.4 กรณีครู 1 คน สอน 2 ชั้นเรียนแตอยูหองเรียนเดียวกัน (นักเรียนประมาณ
ชั้นละไมเกิน 10 คน) ควรติดตั้งโทรทัศนไวที่ผนังหองคนละดาน โดยใหนักเรียนนั่งหันหลังชนกัน ระหวาง
ชั้นเรียนใหใชแผงกั้นหอง (partition) เพื่อลดการรบกวนของเสียงระหวางหองเรียน และครูผูสอนควรนั่งอยูใน
ตําแหนงที่สามารถมองเห็นไดทั้ง 2 ชั้นเรียน
1.2.5 การกําหนดระดับเสียงของโทรทัศน ใหปรับเสียงใหนักเรียนคนที่นั่งหลังสุดได
ยินเสียงในระดับพอดี
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1.3 ดานเอกสาร
1.3.1 จัดหาคูมือครูสอนทางไกลผานดาวเทียมสําหรับ โรงเรียนปลายทางใหเพียงพอ
โดยติดตอขอรับ ได ที่มูลนิธิ การศึ กษาทางไกลผานดาวเที ยม กระทรวงศึกษาธิ การ หรือคนหาจากเว็ บ ไซต
(http://www.dlf.ac.th) QuickTime™ and a decompressor are needed to see this picture.
1.3.2 ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาและโครงสร า งเวลาเรี ย นของโรงเรี ย นให
สอดคลองกับโครงสรางเวลาเรียนของโรงเรียนวังไกลกังวลตามความเหมาะสม
1.3.3 กํ า หนดการเรี ย นรู แ ต ล ะกลุ ม สาระการเรี ย นรู ใ ห สั ม พั น ธ กั บ คู มื อ ครู ส อน
ทางไกลผานดาวเทียมสําหรับโรงเรียนปลายทาง
1.3.4 จัดทําแผนการจัดการเรียนรูของครูโรงเรียนปลายทางใหสัมพันธ กับโรงเรียน
ตนทาง เพื่อใหครูเห็นภาพตลอดแนวและดําเนินกิจกรรมไดอยางตอเนื่อง
1.3.5 จัดทําตารางสอนของโรงเรียนใหสอดคลองกับตารางออกอากาศ แตละวันจาก
สถานีวิทยุโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
2. การจั ด ครู เ ข าสอน การจัดชั้น เรีย นและจัดครูเขาสอนตองจัดใหเหมาะสมกับ จํา นวน
บุคลากรของโรงเรียน กรณีมีครูไมครบชั้นเรียน ครู 1 คน อาจตองกํากับดูแลนักเรียน 2 หองเรียน ในขณะรับ
สัญญาณการออกอากาศจากโรงเรียนวังไกลกังวล ซึ่งครูที่รับผิดชอบ นักเรียน 2 หองเรียนตองวางแผนการใช
เวลา ควบคุมและใหคําแนะนานักเรียนอยางเหมาะสม
3. กํ า หนดเวลาเรี ย น การกํ า หนดเวลาเรี ย น ควรกํ า หนดเวลาเข า เรี ย น เลิ ก เรี ย นและ
จัดตาราง กิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนใหเหมาะสมไมเปนอุปสรรคตอการเรียนการสอนตามตารางออกอากาศ
จากสถานีวิทยุโทรทัศนทางไกลผานดาวเทียม การจัดเวลานอกตารางออกอากาศ ของสถานีวิทยุโทรทัศน
การศึ กษาทางไกลผ า นดาวเที ย ม เพื่ อใช จั ด กิจ กรรมพิเศษหรือซอมเสริมนักเรีย น ดํ า เนิน การจัดกิจ กรรม
การเรียนการสอนโดยใชสื่อการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมตามตารางออกอากาศของแตละชั้น ตั้งแตวันจันทร
ถึงวันศุกร เริ่มเวลา 08.30 น. ถึง 14.30 น. (ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6) และ ระหวาง เวลา 08.30 น. ถึง
15.30 น. (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3)
4. การนิเทศ ควรดําเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยใช
สื่อการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมเปนระยะ ๆ เพื่อปรับปรุงแกไขหรือพัฒนา
5. การสรุ ป ผลและรายงาน สรุ ป ผลการดาเนิ น งานการจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช
สื่อการศึกษา ทางไกลผานดาวเทียมเมื่อสิ้นภาคเรียนและสิ้นปการศึกษา
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แนวทางในการจัดการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนดวยการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (Distance Learning Television :
DLTV) ครูผูสอนควรดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นเตรียมการสอน
1.1 ศึกษา ทบทวน หลักสูตรสถานศึกษา โครงสรางเวลาเรียนแตละ กลุมสาระการเรียนรู
เพื่อปรับปรุงใหสอดคลองกับโครงสรางเวลาเรียนของโรงเรียนวังไกลกังวล
1.2 ศึกษาหนวยการเรียนรู กําหนดการจัดการเรียนรูของโรงเรียน เพื่อพิจารณาเทียบเคียง
กับผังมโนทัศน และกําหนดการเรียนรูจากคูมือครูสอนทางไกลผานดาวเทียมสาหรับโรงเรียนปลายทาง
1.3 ศึกษาแผนการจัดการเรียนรูตามคูมือครูสอนทางไกลผานดาวเทียม สําหรับโรงเรียน
ปลายทาง แลวจัดทําแผนการจัดการเรียนรูของตนเอง โดยระบุรายการสื่อ เอกสาร ใบงานที่ตองเตรียมและ
กิจกรรมที่ตองปฏิบัติทั้งกอนเรียน ระหวางเรียน และหลังรับชมการจัดการเรียนรูจากรายการที่ออกอากาศ
แตละครั้ง เพื่อใหครูเห็นภาพ ตลอดแนวและดําเนินการจัดกิจกรรมไดอยางตอเนื่อง
1.4 วางแผนการจัดการในชั้นเรียนเพื่อใหนักเรียนไดเรียนตามตาราง ออกอากาศ ดังนี้
กรณีครูสอน 1 หองเรียน สามารถอยูกํากับชั้นเรียนไดตลอดเวลา ควรเตรียมการสนทนา แนะนาเพิ่มเติ ม
ทั้งการนําเขาสูบทเรียน การปฏิบัติกิจกรรม ระหวางเรียน และสรุปบทเรียน กรณีไดรับมอบหมายใหสอน
มากกวา 1 หองเรียนในเวลาเดียวกัน ครูตองเตรียมมอบหมายงานและชี้แจงขั้นตอนการเรียนทางไกลของ
นักเรียนแตละชั้น ใหนักเรียนเขาใจ ครูผูสอนตองพิจารณาวาจะไปกํากับการเรียนของนักเรียนชั้นใด เวลาใด
อยางไร
1.5 เตรี ย มสื่ อ วั ส ดุ อุ ป กรณ ใบงาน ใบความรูและกิจ กรรมเสริม ตามที่คูมือครูส อน
ทางไกลผานดาวเทียมกําหนดสาหรับโรงเรียนปลายทาง หรืออาจประยุกต ตามความเหมาะสมกับทองถิ่นและ
ความจําเปน ในสอดคลองกับเนื้อหาในแตละรายชั่วโมงตามตารางออกอากาศ
1.6 จัดนักเรียนเขาเรียนตามตารางออกอากาศ เพื่อใหสามารถปฏิบัติ กิจกรรมการเรียน
การสอนไดอยางครบถวน กรณีไมสามารถรับชมรายการออกอากาศ ไดในแตละครั้ง ครูตองจัดกิจกรรมสอน
เพิ่มเติมใหแกนักเรียน
1.7 จัดวางเครื่องรับโทรทัศนใหเหมาะสม นักเรียนสามารถมองเห็น ไดชัดเจน ทั่วถึง และ
ตรวจสอบเครื่องรับสัญญาณของโรงเรียน ดานการสงสัญญาณ ออกอากาศจากสถานีวิทยุโทรทัศนการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม กอนถึงเวลา ออกอากาศตามตารางเพื่อเตรียมพรอม
1.8 จัดสภาพหองเรียนใหเหมาะสมเอื้อตอการปฏิบัติกิจกรรม ตามแผนการจัดการเรียนรู
ในแตละครั้ง
1.9 ในกรณีที่โรงเรียน ครู นักเรียนมีความพรอมสามารถใชบนอุปกรณพกพา เชน สมารท
โฟน แท็ปเล็ต สามารถเขาไปเรียนรูผานแอพพลิเคชั่น DLTV On Mobile โดยสามารถดาวนโหลด App ไดที่
App Store หรือเว็บไซต Learn Online.Dlf.ac.th
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2. ขัน้ ตอนการจัดการเรียนการสอน
2.1 ครูนําเขาสูบทเรียน เพื่อเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม แกนักเรียน ใหสามารถ
เขาใจเนื้อหาอยางตอเนื่อง และกิจกรรมที่ควรเสริมในชวงนี้ไดแกกิจกรรมเปดสมองดวย BBL
2.2 เปดรับสัญญาณการออกอากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรูจาก สถานีวิทยุโทรทัศน
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียมและปฏิบัติกิจกรรมตามโรงเรียนตนทาง
2.3 กํากับ ดูแล สังเกตพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียน ครูแนะนําอธิบายเพิ่มเติมตาม
ความจําเปน กรณีครูตองสอนมากกวา 1 หองเรียนในเวลาเดียวกัน ควรศึกษากิจกรรมตามแผนการจัดการ
เรียนรูอยางละเอียด เพื่อวางแผนการใชเวลาในการหมุนเวียน สับเปลี่ยนการกํากับดูแลหองเรียนไดอยาง
เหมาะสม ซึ่งครูผูสอนจะตองปรับเปลี่ยนบทบาทเปนผูกํากับหองเรียน
3. ขั้นสรุป
3.1 ครูและนักเรียนรวมกันสรุปบทเรียน สาระสาคัญจากการเรียน แตละครั้ง
3.2 ติดตาม ตรวจสอบการทําแบบฝกหัด ชิ้นงานของนักเรียนแตละคน
3.3 ครูสั่งการบาน หรือสั่งงานที่จะตองเตรียมในชั่วโมงตอไป
4. ขั้นวัดและประเมินผล ดําเนินการวัดผลและประเมินผล เมื่อกิจกรรมการเรียนการสอน
สิ้นสุดลง ในแตละครั้ง แตละหนวยการเรียนรู เพื่อใหทราบวาผลการเรียนบรรลุจุดประสงค การเรียนรูหรือไม
มากนอยเพียงใด แลววิเคราะหเพื่อปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาตอไป
5. ขั้นบันทึกผลหลังสอน ครูบันทึกผลการจัดการเรียนรูในแตละครั้งหลังการจัดการเรียนรู
สิ้นสุดลง โดยมีหัวขอ ดังนี้ ชื่อกลุมสาระการเรียนรู ชั้นที่สอน หนวยการเรียนรู เนื้อหา กิจกรรม การเรียนการ
สอน สรุปผล และบันทึกผลหลังสอน
6. ขั้นสอนซอมเสริม ครูจัดกิจกรรมการสอนซอมเสริมนอกตารางออกอากาศเพื่อชวยเหลือ
นักเรียนที่ไมบรรลุจุดประสงคการเรียนรูหรือใหความรูเพิ่มเติมแกนักเรียน
บทบาทของผูเกี่ยวของ
บทบาทของผู เ กี่ย วข องในการจัดการเรีย นการสอนดว ยการศึกษาทางไกลผานดาวเที ย ม
(Distance Learning Television : DLTV) อยางมีประสิทธิภาพ ควรดําเนินการ ดังนี้
1. ผูบริหารโรงเรียน
1.1 ศึ ก ษาหลั ก สู ต รการจั ด การเรี ย นการสอนทางไกลผ า นดาวเที ย มของ โรงเรี ย น
วังไกลกังวลและหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกัน และสัมพันธกับระเบียบวาดวย
การวัดและประเมินผลของโรงเรียน
1.2 ประชุมชี้แจงสรางความตระหนัก และความเขาใจแกผูเกี่ยวของทุกฝาย
1.3 จัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องรับสัญญาณ และดําเนินการติดตั้งระบบ ใหพรอมใชงานอยู
เสมอ

1

I

1.4 แต งตั้ งให ครู รั บ ผิ ดชอบการจัดการเรีย นการสอนอยางเหมาะสมกับ บุคลากรของ
โรงเรียน โดยเฉพาะกรณีครูไมครบชั้นเรียน
1.5 มอบหมายใหครูจัดตารางสอน ตารางกิจกรรมตาง ๆ ตลอดจน แผนการจัดการเรียนรู
ของโรงเรียนใหสัมพันธกับตารางออกอากาศจากสถานีวิทยุโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
1.6 นิเทศ ติดตามการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู การบันทึกผล หลังการจัดการเรียนรู
การจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของตางๆ การจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามตารางออกอากาศจากสถานีวิทยุโทรทัศน
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
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1.7 ประเมินผลการดาเนินงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล ผานดาวเทียมเปนราย
เดือน รายภาคเรียน และสิ้นปการศึกษา รายงานผลผูเกี่ยวของ ทุกฝายตามความเหมาะสม เพื่อใหไดขอมูลใน
การปรับปรุงแกไขหรือพัฒนา อยางตอเนื่อง
1.8 ประชาสัมพันธผลการดําเนินงานใหผูเกี่ยวของทราบ
2. ครูผูสอน
2.1 ศึกษา ทบทวน หลักสูตรสถานศึกษา โครงสรางเวลาเรียนแตละ กลุมสาระการเรียนรู
เพื่อปรับปรุงใหสอดคลองกับโครงสรางเวลาเรียนของ โรงเรียนวังไกลกังวล
2.2 ศึกษาหนวยการเรียนรู กําหนดการจัดการเรียนรูของโรงเรียน เพื่อพิจารณาเทียบเคียง
กับผังมโนทัศนและกําหนดการเรียนรูจากคูมือครู สอนทางไกลผานดาวเทียม
2.3 จัดทําตารางสอนของโรงเรียนใหสอดคลองกับตารางออกอากาศ แตละวันจากสถานี
วิทยุโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
2.4 ศึกษาแผนการจัดการเรียนรูตามคูมือครูสอนทางไกลผานดาวเทียม สําหรับโรงเรียน
ปลายทาง แลวจัดทําแผนการจัดการเรียนรูของตนเองขึ้น โดยระบุ รายการสื่อ เอกสาร ใบงานที่ตองเตรียม
และกิจกรรมที่ตองปฏิบัติทั้งกอน ระหวาง และหลังรับชมรายการการจัดการเรียนรูจากรายการ ที่ออกอากาศ
แตละครั้ง เพื่อใหเห็นภาพตลอดแนวและดําเนินการจัดกิจกรรมไดอยางตอเนื่อง
2.5 วางแผนการจัดการในชั้นเรียน เพื่อใหนักเรียนสามารถเรียน ตามตารางออกอากาศ
ดังนี้
2.5.1 กรณี ค รู ส อน 1 ห อ งเรี ย นสามารถอยู กํ า กั บ ชั้ น เรี ย นได ต ลอดเวลา ความ
เตรี ย มการสนทนา แนะนาเพิ่ มเติ ม ทั้ งการนําเขาสูบ ทเรีย น การปฏิบัติกิจ กรรม ระหวางเรีย น และสรุป
บทเรียน
2.5.2 กรณีไดรับ มอบหมายใหส อนมากกว า 1 หองเรียนในเวลาเดีย วกัน ครู ต อง
เตรียมมอบหมายงานและขั้นตอนการเรียนทางไกลของนั กเรียนแตล ะชั้น ใหนักเรียนเขาใจ ครูผูสอนตอง
พิจารณาวาจะไปกํากับการเรียนของนักเรียนชั้นใด เวลาใด อยางไร
2.6 เตรี ย มสื่ อ วั ส ดุ อุป กรณ ใบงาน ใบความรูและกิจ กรรมเสริม ตามที่ คูมือครูส อน
ทางไกลผานดาวเทียมกาหนด หรืออาจประยุกตตามความเหมาะสม กับทองถิ่นและความจําเปน
2.7 รวมจัดการเรียนการสอนไปพรอมกับโรงเรียนตนทางและใหนักเรียน สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนตามตารางออกอากาศแตละครั้งอยางครบถวนและ ครูตองอยูกากับดูแล แนะนํานักเรียน
อยางตอเนื่อง
2.8 สรุปสาระสําคัญในแตล ะครั้งรวมกับนักเรียนหลังจากกิ จกรรม การเรียนการสอน
ทางไกลผานดาวเทียมสิ้นสุดลง
2.9 วัดและประเมินผลเมื่อกิจกรรมการเรียนการสอนสิ้นสุดลง ในแตละครั้ง แตละหนวย
การเรียนรู เพื่อใหทราบวาผลการเรียนบรรลุจุดประสงค การเรียนรูหรือไมมากนอยเพียงใด แลววิเคราะหเพื่อ
ปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาตอไป
2.10 บันทึกผลการจัดการเรียนรูในแตละครั้ง
2.11 จั ดกิ จ กรรมซ อมเสริมนอกตารางออกอากาศ เพื่อชว ยเหลือนักเรีย น ที่ไมบ รรลุ
จุดประสงคการเรียนรูหรือใหความรูเพิ่มเติมแกนักเรียน
2.12 ดําเนินการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรูปลายภาค/ปลายป ตามระเบียบการ
วัดและประเมินผลของโรงเรียน ทั้งนี้ตองมีความสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอนที่ผานมา
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3. นักเรียน
3.1 ทําความเขาใจวิธีการเรียนรูจากการเรียนการสอนโดยใชสื่อการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียมตามที่ครูแนะนํา
3.2 จั ด เตรี ย มวั ส ดุ อุ ป กรณ ก ารเรี ย น เพื่ อ ใช ใ นการจั ด กิ จ กรรมแต ล ะครั้ ง ตามที่ ค รู
มอบหมาย
3.3 เขาหองเรียนตรงเวลาตามที่โรงเรียนกําหนด
3.4 ตั้งใจปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูตามขั้นตอนพรอม ๆ กับโรงเรียนตนทาง
3.5 ทําแบบฝกหัด ใบงาน หรือตอบคําถามตามที่ครูโรงเรียนตนทาง มอบหมาย
3.6 ซักถามครูผูสอน ถามีขอสงสัย หรือขอคิดเห็นที่เกิดขึ้นขณะจัดกิจกรรม การเรียนรู
3.7 มีความซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่น เมื่อไดรับมอบหมายจากครูตนทาง ใหตรวจผลงาน
ตนเอง
3.8 สรุปสาระสาคัญที่ไดรับจากการเรียนรูแตละครั้ง
3.9 ทบทวนบทเรียน ศึกษาคนควาจากแหลงการเรียนรูอื่น ๆ เพิ่มเติม
4. ผูปกครอง
4.1 รับทราบและทําความเขาใจระบบ วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อ การศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม ที่โรงเรียนนํามาใช
4.2 ตระหนักถึงความสาคัญ ความจําเปน และประโยชนของการเรียน การสอนโดยใช
สื่อการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
4.3 ใหความรวมมือ สงเสริม สนับสนุน กิจกรรมการเรียนการสอน ของนักเรียนและครู
4.4 สนับสนุน สงเสริม การจัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการรับสัญญาณ จากสถานี
วิทยุโทรทัศนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
4.5 ติดตาม สอบถามการเรียนของนักเรียน และรวมมือกับโรงเรียน ในการประเมินผล
การจัดการเรียนการสอน เพื่อปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาตอไป อยางตอเนื่อง
5. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.1 กําหนดนโยบายรวมกับโรงเรียน ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช สื่อการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม
5.2 มีสวนรวมในการปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับหลักสูตรของ โรงเรียนวังไกลกังวล
5.3 ใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนโดยใช สื่อการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม
5.4 มีสวนรวมในการประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนและ ประชาสัมพันธผลการ
ดําเนินงาน
6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6.1 กําหนดนโยบายและกลยุทธการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6.2 สํารวจความตองการของโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนโดยใช สื่อการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม
6.3 ประชุมชี้แจงผูบริหาร ใหมีความรูความเขาใจและสามารถจัดการเรียน การสอนโดย
ใชสื่อการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
6.4 พัฒนาบุคลากรของโรงเรียนกลุมเปาหมาย
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6.5 นิเทศ ติดตาม ชวยเหลือ สนับสนุนงบประมาณ โรงเรียนที่จัดการเรียน การสอนโดย
ใชสื่อการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
6.6 ประเมิ น ผลการบริ ห ารจัดการและการจัดการเรีย นการสอนโดยใช สื่อการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียม
6.7 นําผลการประเมิน การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน มาปรับปรุงแกไข
และพัฒนาการดาเนินงาน
6.8 ยกยอง เชิดชูเกียรติ และเผยแพรประชาสัมพันธ โรงเรียนที่มีผลการบริหารจัดการได
ตามเกณฑมาตรฐานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ขอควรรูเกี่ยวกับ NEW DLTV
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ร). การสืกษาพระราชทาน
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ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ
พระราชทานพระราชทรัพย์ ๕๐ ล้านบาท

\

if

พ

ที่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยทูลเกล้า ฯ ถวาย

เป็นทุนประเดิมก่อตั้งมูลนิธกิ ารศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ฯ
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SI. หนึ่งเดียวในโลก
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สถานีวิทยุโทรทัศน์ที่มีซ่องออกอากาศมากทีส่ ุด ร
๑๔ ซ่อง ๒๔ ชั่วโมง

ครอบคลุมเนื้อหาการเรียนรูต
้ ลอดชีวิต
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ปฐมฤกษ์ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๘

rU

ออกอากาศครั้งแรกเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ในวโรกาสทรงครองสิรริ าชสมบัตค
ิ รบ ๕๐ ปี
ในปีกาญจนาภิเษก พ.ศ. ๒๕๓๙
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ตราสัญลักษณ์พระราชทาน
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ใบหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงโปรดฯ ให้อัญเชิญตราสัญลักษณ์
ิ รบ ๕๐ ปี พุทธศักราช ๒๕๓๙ เป็นตราประจํมาูลนิธิ ฯ
งานฉลองสิรริ าชสมบัตค

พพพ.dltv.ac.th
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'*ÿtffY*** 1ltj มูรนิธกิ ารสิกษาทางไกรผ่าน ดาวเทีอม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร**
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o
นอก
กระทรวงสืกษาธิการ ๓๑๙ ถนนราชดําเนิน

แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑ 0๓00

เบอร์โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๒ ๖๗๓๔ โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๖๗๓๔

อีเมล info@dltv.ac.th
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ขยายโอกาสและลดความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา

#

Q.
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ี ุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
เข้าถึงการคีกษาทีมค
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มูรนิธกิ ารสิกนาทางไกรผ่าน ดาวเทีอม ในพระบรมราชูปถัมภ์

E. โรงเรียน
-mss™

ต้นทาง

o

ถ่ายทอดการเรียนการสอนจาก

โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์

อําเภอ
หัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี ้นธ

www.dltv.ac.th
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E.โรงเรียน
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ปลายทาง
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โรงเรียนทั่วประเทศ

สังกัด สพฐ. อปท. ตขด. พระปริยัติธรรม
ศูนยัการเรียนรู้ กศน. โรงเรียนเอกซน ฯลฯ
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ฯ *าทั่.
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ซมได้ ๓ ซ่องทางหลัก

lO

สัญญาณทางไกลผ่านดาวเท็ยมระบบ KU-BAND
ซ่อง ๑๘๖-๒๐๐

พ

เว็บไซต์ www.dltv.ac.th

แอปพลิเคซัน DLTV บนอุปกรณ์พกพา รองรับทุกระบบ

11-

www.dltv.ac.th
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ช่องทางการรับซม DLTV

เตามไปดูกันเลย

ถ้าอยาก

มูลนิธกิ ารสืกษาทางไกลผ่านดาวเทิยมโน พระ:บรมราซูปถัมภ์

๑

สัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียมระบบ KU-BAND
ซ่อง ๑๘๖-๒๐๐
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มูลนิธิการสืก ททางไกลผ่าน ดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์
ใ!
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๒

เว็บไซต์ wvwv.dltv.ac.th
สามารถซมรายการสด และรายการแบบย้อนหลัง
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[iT§ มูลนิธิการลิกษาทางไกล

ผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์

"•าร&รร'""

แอปพลิเคซัน DLTV ดูได้ทั้ง ๑๕ ช่อง

ดาวน์โหลดได้ที่ Play Store

หรือ App store

ดกวจฌว
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m
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ช่วงเวลาเรียน

เป็นการถ่ายทอดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ij
RR

มวัย

ป.๑ - ป.๖

ส์ส์

คนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย

นอกเวลาเรียน

เต

เป็นรายการเรียน ลอดชีวิต
สําหรับ
คนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย

เวลา

เวลา

๐๘.๓0-๑๑.๓0 น.

๐๘.๓๐-๑๔.๓๐ น.

๐๘.๓๐-๑๕.๓๐ น.

nr

R

ม.๑ - ม.๓

เวลา

iSfc

๐

มูลนิธกิ ารสิกนาทางไกลผ่านคาวเทีรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ช่องทางการติดตามข่าวสาร DLTV

สวสดี เรา คือ DLTV
K

ร.#

พ

มารู้จักและติดตามเราได้ที่นี่

Distance Learning Television
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๕.

Application on mobile

* *
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V

เข้าที่ Play Store/

Google Play
พิมพ์คํา
ว่า DLTV
(version ๔.๐

py

เข้าที่ App Store
พิมพ์คํา
ว่า DLTV

(version

๑๑.๐ ขึ้นไป)

ขึ้นไป)

SMS
• ความรูทั่วไปเกี่ยวกับแอพพลิเคชั่น DLTV สําหรับโทรศัพทมือถือ ดาวนโหลดไดที่
• สามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับ NEW DLTV ไดที่
www.dltv.ac.th และ www.dlthailand.com
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คณะทํางานกําหนดรูปแบบแนวทางการพัฒนาอัตราจางปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
และจัดทําคูมือการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ปรึกษา
1. นายบุญรักษ ยอดเพชร
2. นายอัมพร พินะสา
3. นายสนิท แยมเกษร
4. นายชูชาติ ทรัพยมาก

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูชวยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ปรึกษาดานบริหารทรัพยากรบุคคล

คณะทํางาน
1. นายวัลลพ สงวนนาม
ประธานคณะทํางาน
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
2. นายนิพนธ กองเวหา
คณะทํางาน
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙
3. นายตอศักดิ์ บุญเสือ
คณะทํางาน
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
4. นางกัลยา มาลัย
คณะทํางาน
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
5. นายจําลอง บุญเรืองโรจน
คณะทํางาน
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
6. นางพรชรี พลเสน
คณะทํางาน
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
7. นางสาวสงกรานต ปทุมาสูตร
คณะทํางาน
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
8. นายไพโรจน ชุมกมล
คณะทํางาน
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
9. นายสุวรรณ จันทรศรี
คณะทํางาน
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1
10. นายประทีป วงศสวางศิริ
คณะทํางาน
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
11. นายปราโมทย รัตนมงคล
คณะทํางาน
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
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คณะทํางาน
12. นายสุพรม จอมทอง
ผูอ ํานวยการโรงเรียนบานโนนสวรรค
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
13. นายประชา แสนเย็น
คณะทํางาน
ผูอํานวยการโรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3
คณะทํางาน
14. นางสุรดา ไชยสงคราม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
คณะทํางาน
15. นางพีรนุช ไชยพิเดช
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
คณะทํางาน
16. นางสาวจงกล เดชปน
ผูอํานวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
17. นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข
คณะทํางาน
ผูอํานวยการโรงเรียนวังทองวิทยา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
18. นายพงษเทพ เจริญไทย
คณะทํางาน
ผูอํานวยการโรงเรียนพยุหะพิทยาคม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
คณะทํางาน
19. นางดารณี คุณอนันต
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
คณะทํางาน
20. นางฉัฐอติพา แชมชมดาว
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดโคก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
คณะทํางาน
21. นางสิริพันธ ภาษีธรรม
ครูชํานาญการ โรงเรียนบานหนองบอน (นัยนานนทอนุสรณ)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
22. นางสาวจุฑารัตน บุญยะโกวิทย
คณะทํางาน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
23. นางลํายอง โพธิ์ไกรสวรรค
คณะทํางาน
เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
24. นายสังคม จันทรวิเศษ
คณะทํางานและเลขานุการ
ผูอํานวยการกลุมวิจัยและพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
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25. นางจารุวรรณ รัตภาสกร
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
26. ส.อ.พิษณุ เกงกสิวิทย
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
รักษาการในตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
27. นายสมเกียรติ พึ่งคุณไตรรัตน
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
28. นายธนากร เปรมพลอย
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
29. นายกันตภณ พิมพาลัย
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
30. นางสาวพุฒตาล ปราชญศรีภูมิ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
31. นายพัฒนพงษ แพนพัฒน
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
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