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การบริหารทัว่ ไป
กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
หน้า ๒๙ เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๒๔ ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๐
ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิ การ หรื อเลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาดาเนินการกระจายอานาจ
การบริหารและการจัดการศึกษา
• ด้านวิชาการ
• ด้านงบประมาณ
• ด้านการบริ หารงานบุคคล และ
• ด้านการบริ หารทัว่ ไป
ไปยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรื อสถานศึกษาในอานาจหน้าที่ของตน
แล้วแต่กรณี
กฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐
ด้ านการบริหารทัว่ ไป (22 งาน)
(1) การพัฒนาระบบและเครื อข่ายข้อมูลสารสนเทศ
(2) การประสานงานและพัฒนาเครื อข่ายการศึกษา
(3) การวางแผนการบริ หารงานการศึกษา
(4) งานวิจยั เพื่อพัฒนานโยบายและแผน
(5) การจัดระบบการบริ หารและพัฒนาองค์กร
(6) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
(7) งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
(8) การดาเนินงานธุรการ
(9) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
(10) การจัดทาสามะโนผูเ้ รี ยน
(11) การรับนักเรี ยน
(12) การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่ องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรื อเลิกสถานศึกษา
(13) การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
(14) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(15) การทัศนศึกษา
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(16) งานกิจการนักเรี ยน
(17) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
(18) การส่ งเสริ ม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กรหน่วยงานและสถาบันสังคม
อื่นที่จดั การศึกษา
(19) งานประสานราชการกับส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่น
(20) การรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
(21) การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
(22) แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรี ยน
การพัฒนาระบบและเครือข่ ายข้ อมูลสารสนเทศ
เครือข่ ายทีส่ าคัญน่ าจา
http://www.moe.go.th
กระทรวงศึกษาธิการ
http://www.obec.go.th
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
http://www.doc.obec.go.th
ศูนย์ปฏิบตั ิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
http://www.ksp.or.th
สานักงานเลขาธิการคุรุสภา
เครือข่ ายระดับศูนย์ ปฏิบัติการทีส่ าคัญ
PMOC : Prime Minister Operating Center
MOC : Minister Operating Center
DOC : Department Operating Center
AOC : Area Operating Center
SOC : School Operating Center

ศูนย์ปฏิบตั ิการสานักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์ปฏิบตั ิการระดับกระทรวง
ศูนย์ปฏิบตั ิการระดับ สพฐ.
ศูนย์ปฏิบตั ิการระดับ สพท.
ศูนย์ปฏิบตั ิการระดับ สถานศึกษา

โปรแกรมสารสนเทศในระดับสถานศึกษา ของ สพฐ.
1. SMIS : Student Management Information System เก็บข้อมูลนักเรี ยนรายบุคคล (10 มิ.ย. / 30 พ.ย.)
2. OBEC : Office of the Basic Education Commission เก็บข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา (10 มิ.ย. )
3. B-OBEC : Building Office of the Basic Education Commission เก็บข้อมูลที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง (30 ก.ย. )
4. M-OBEC : Material Office of the Basic Education Commission เก็บข้อมูลครุ ภณั ฑ์ (30 ก.ย. )
5. P-OBEC : Personal Office of the Basic Education Commission เก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
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ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
นิยามคาทีส่ าคัญ
“งานสารบรรณ” หมายความว่า งานที่เกี่ยวกับการบริ หารงานเอกสารเริ่ มตั้งแต่ การจัดทา การรับ การส่ ง
การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทาลาย
“หนังสื อ” หมายความว่า หนังสื อราชการ
“อิเล็กทรอนิกส์ ” หมายความว่า การประยุกต์ใช้วธิ ี การทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้ า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า หรื อวิธี
อื่นใดในลักษณะคล้ายกัน
หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วธิ ี การทางแสง วิธีการ ทางแม่เหล็ก หรื ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประยุกต์ใช้วธิ ี ต่าง ๆ
“ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ” หมายความว่า การรับส่ งข้อมูลข่าวสารหรื อหนังสื อผ่านระบบสื่ อสาร
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หมวด 1 ชนิดของหนังสื อ
หนังสื อราชการ คือ เอกสารที่เป็ นหลักฐานในราชการ ได้แก่
1. หนังสื อที่มีไปมาระหว่างส่ วนราชการ
2. หนังสื อที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่ งมิใช่ส่วนราชการหรื อที่มีไปถึงบุคคลภายนอก
3. หนังสื อที่หน่วยงานอื่นใดซึ่ งมิใช่ส่วนราชการ หรื อบุคคลภายนอกมีมาถึงส่ วนราชการ
4. เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้นเพื่อเป็ นหลักฐานในราชการ
5. เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรื อข้อบังคับ
6. ข้อมูลข่าวสารหรื อหนังสื อที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ”
หนังสื อ มี 6 ชนิด
1. หนังสื อภายนอก
หนังสื อติดต่อราชการที่เป็ นแบบพิธีโดยใช้ตราครุ ฑเป็ นหนังสื อติดต่อระหว่างส่ วนราชการ หรื อส่ วนราชการ
มีถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่ งมิใช่ส่วนราชการ หรื อที่มีถึงบุคคลภายนอก
2. หนังสื อภายใน
หนังสื อติดต่อราชการที่เป็ นแบบพิธีนอ้ ยกว่าหนังสื อภายนอก เป็ นหนังสื อติดต่อภายในกระทรวง ทบวงกรม
หรื อจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ
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3. หนังสื อประทับตรา*
หนังสื อที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่ วนราชการระดับกรมขึ้นไป โดยให้หวั หน้าส่ วน
ราชการระดับกองหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่ วนราชการระดับกรมขึ้นไปเป็ นผูร้ ับผิดชอบลงชื่อย่อ
กากับตราหนังสื อประทับตราให้ใช้ได้ท้ งั ระหว่างส่ วนราชการกับส่ วนราชการและ ระหว่างส่ วนราชการกับ
บุคคลภายนอก เฉพาะกรณี ที่ไม่ใช่เรื่ องสาคัญ หนังสื อประทับตรา ใช้กระดาษตราครุ ฑ
1. การขอรายละเอียดเพิม่ เติม
2. การส่ งสาเนาหนังสื อ สิ่ งของ เอกสาร หรื อบรรณสาร
3. การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการสาคัญหรื อการเงิน
4. การแจ้งผลงานที่ได้ดาเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ
5. การเตือนเรื่ องที่คา้ ง
6. เรื่ องซึ่ งหัวหน้าส่ วนราชการระดับกรมขึ้นไปกาหนดโดยทาเป็ นคาสัง่ ให้ใช้หนังสื อประทับตรา
4.หนังสื อสั่ งการ *
ให้ใช้ตามแบบที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้เว้นแต่จะมีกฏหมายกาหนดแบบไว้ โดยเฉพาะหนังสื อสั่งการ
3 ชนิด ได้แก่ 1) คาสั่ง 2) ระเบียบ 3) ข้อบังคับ

มี

1) คาสั่ ง
บรรดาข้อความที่ผบู ้ งั คับบัญชาสั่งการให้ปฏิบตั ิโดยชอบด้วยกฏหมาย ใช้กระดาษตราครุ ฑ
2) ระเบียบ
บรรดาข้อความที่ผมู ้ ีอานาจหน้าที่ได้วางไว้โดยจะอาศัยอานาจของกฏหมายหรื อไม่ก็ได้ เพื่อถือเป็ นหลัก
ปฏิบตั ิงานเป็ นการประจา ใช้กระดาษตราครุ ฑ
3) ข้ อบังคับ
บรรดาข้อความที่ผมู ้ ีอานาจหน้าที่กาหนดให้ใช้โดยอาศัยอานาจของกฏหมายที่บญั ญัติให้กระทาได้ ใช้
กระดาษตราครุ ฑ
5. หนังสื อประชาสั มพันธ*
ให้ใช้ตามแบบที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้เว้นแต่จะมีกฏหมายกาหนดแบบไว้ โดยเฉพาะหนังสื อประชาสัมพันธ์
มี 3 ชนิด ได้แก่ 1) ประกาศ 2) แถลงการณ์ 3) ข่าว
1) ประกาศ
บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรื อชี้แจงให้ทราบ หรื อแนะแนวทางปฏิบตั ิ ใช้กระดาษตราครุ ฑ
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2) แถลงการณ์
บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทาความเข้าใจในกิจการของทางราชการ หรื อเหตุการณ์ หรื อกรณี
ใด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทัว่ กัน ใช้กระดาษตราครุ ฑ
3) ข่ าว
บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ ให้ทราบ
6.หนังสื อทีเ่ จ้ าหน้ าทีท่ าขึน้ หรือรับไว้เป็ นหลักฐานในราชการ*
หนังสื อที่ทางราชการทาขึ้นนอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น หรื อหนังสื อที่หน่วยงานอื่นใดซึ่ งมิใช่ส่วน
ราชการหรื อบุคคลภายนอกมีมาถึงส่ วนราชการและส่ วนราชการรับไว้เป็ นหลักฐานของทางราชการ มี 4 ชนิด
ได้แก่ 1.หนังสื อรับรอง 2) รายงานการประชุม 3) บันทึก
4) หนังสื ออื่นๆ
1) หนังสื อรับรอง
หนังสื อที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่ บุคคล นิติบุคคล หรื อหน่วยงานเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่ง
อย่างใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทัว่ ไปไม่จาเพาะเจาะจง ใช้กระดาษตราครุ ฑ
2) รายงานการประชุ ม
การบันทึกความคิดเห็นของผูม้ าประชุม ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม และมติของที่ประชุมไว้เป็ นหลักฐาน
3) บันทึก
ข้อความซึ่ งผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชา หรื อผูบ้ งั คับบัญชาสั่งการแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา หรื อ
ข้อความที่เจ้าหน้าที่หรื อหน่วยงานระดับต่ากว่าส่ วนราชการระดับกรมติดต่อกันในการปฏิบตั ิราชการ โดยปกติให้
ใช้กระดาษบันทึกข้อความ
4) หนังสื ออืน่ ๆ
หนังสื อหรื อเอกสารอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่เพื่อเป็ นหลักฐานในราชการ ซึ่ ง
รวมถึงภาพถ่าย ฟิ ล์ม แถบบันทึกเสี ยง แถบบันทึกภาพ และสื่ อกลางบันทึกข้อมูลด้วย หรื อหนังสื อของ
บุคคลภายนอก ที่ยนื่ ต่อเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ได้รับเข้าทะเบียนรับหนังสื อของทางราชการแล้ว มีรูปแบบตามที่
กระทรวง ทบวง กรม จะกาหนดขึ้นใช้ตามความเหมาะสม
เว้นแต่มีแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่ องให้ทาตามแบบ เช่น โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐาน
การสื บสวนและสอบสวน และคาร้อง
สื่ อกลางบันทึกข้อมูลตามวรรคหนึ่ง หมายความถึง สื่ อใด ๆ ที่อาจใช้บนั ทึกข้อมูลได้ดว้ ยอุปกรณ์ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล เทปแม่เหล็ก จานแม่เหล็ก แผ่นซี ดี-อ่านอย่างเดียวหรื อแผ่นดิจิทลั
อเนกประสงค์
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ลาดับความสาคัญหนังสื อ
หนังสื อที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้เร็ วกว่าปกติเป็ นหนังสื อที่ตอ้ งจัดส่ ง และดาเนินการทางสารบรรณ ด้วยความ
รวดเร็ วเป็ นพิเศษ แบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ
1) ด่ วนทีส่ ุ ด ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิในทันทีที่ได้รับหนังสื อนั้น
2) ด่ วนมาก ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิโดยเร็ ว
3) ด่ วน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิเร็ วกว่าปกติ เท่าที่จะทาได้
ให้ระบุช้ นั ความเร็ วด้วยตัวอักษรสี แดงขนาดไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์โป้ ง 32 พอยท์ ให้เห็นได้ชดั บนหนังสื อและบน
ซองในกรณี ที่ตอ้ งการให้หนังสื อส่ งถึงผูร้ ับภายในเวลาที่กาหนด ให้ระบุคาว่า ด่วนภายใน แล้วลง วัน เดือน ปี
และกาหนดเวลาที่ตอ้ งการให้หนังสื อนั้นไปถึงผูร้ ับ กับให้เจ้าหน้าที่ส่งถึงผูร้ ับซึ่ งระบุบนหน้าซองภายในเวลาที่
กาหนดจานวนหนังสื อที่ทา
หนังสื อทีจ่ ัดทาขึน้ โดยปกติ
ให้มีสาเนาคู่ฉบับเก็บไว้ที่ตน้ เรื่ อง 1 ฉบับ และ ให้มีสาเนาเก็บไว้ที่หน่วยงานสารบรรณกลาง 1 ฉบับ
สาเนาคู่ฉบับให้ผลู ้ งชื่อลงลายมือชื่อหรื อลายมือชื่อย่อ และให้ผรู ้ ่ าง ผูพ้ ิมพ์ และผูต้ รวจลงลายมือชื่อหรื อลายมือชื่อ
ย่อไว้ที่ขา้ งท้ายขอบล่างด้านขวาของหนังสื อ
หนังสื อเวียน
หนังสื อที่มีถึงผูร้ ับเป็ นจานวนมาก มีใจความอย่างเดียวกัน ให้เพิ่มรหัสตัวพยัญชนะ ว หน้าเลขทะเบียน
หนังสื อส่ ง ซึ่ งกาหนดเป็ นเลขที่หนังสื อเวียนโดยเฉพาะ เริ่ มตั้งแต่เลข 1 เรี ยงเป็ นลาดับไปจนถึงสิ้ นปี ปฏิทิน หรื อ
ใช้เลขที่ของหนังสื อทัว่ ไปตามแบบหนังสื อภายนอกอย่างหนึ่งอย่างใด

การเก็บรักษาหนังสื อ
อายุการเก็บหนังสื อ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่นอ้ ยกว่า ๑๐ ปี เว้นแต่หนังสื อดังต่อไปนี้
1) หนังสื อที่ตอ้ งสงวนเป็ นความลับ
2) หนังสื อที่เป็ นหลักฐานทางอรรถคดี สานวนของศาลหรื อของพนักงานสอบสวน
3) หนังสื อที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ทุกสาขาวิชา และมีคุณค่าต่อการศึกษาค้นคว้า วิจยั ให้เก็บไว้เป็ น

ศูนย์ติวสอบ : ธีรภัทร ติวเตอร์ : www.tw-tutor.com
โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com

เรี ยบเรี ยงโดย นายธีรภัทร วงษ์สว่าง (ธีรภัทร ติวเตอร์) 125

หลักฐานสาคัญทางประวัติศาสตร์ ของชาติตลอดไป หรื อตามที่สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
กาหนด
4) หนังสื อที่ได้ปฏิบตั ิงานเสร็ จสิ้ นแล้ว และเป็ นคู่สาเนาที่มีตน้ เรื่ องจะค้นได้จากที่อื่นให้เก็บไว้ไม่นอ้ ยกว่า ๕ ปี
5) หนังสื อที่เป็ นเรื่ องธรรมดาสามัญซึ่ งไม่มีความสาคัญ และเป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้นเป็ นประจาเมื่อดาเนินการแล้ว
เสร็ จให้เก็บไว้ ไม่นอ้ ยกว่า ๑ ปี
6) หนังสื อหรื อเอกสารเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงินและไม่มีความจาเป็ นต้องใช้ประกอบการตรวจสอบ
หรื อเพื่อการใด ๆ อีก ให้เก็บไว้ไม่นอ้ ยกว่า ๕ ปี หนังสื อเกี่ยวกับการเงิน ซึ่ งเห็นว่าไม่มีความจาเป็ นต้องเก็บไว้ถึง
๑๐ ปี หรื อ ๕ ปี แล้วแต่กรณี ให้ทาความตกลงกับกระทรวงการคลัง
การทาลายหนังสื อ
ภายใน 60 วันหลังจากวันสิ้ นปี ปฏิทิน ให้เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบในการเก็บหนังสื อสารวจหนังสื อที่ครบ
กาหนดอายุการเก็บในปี นั้น ให้หวั หน้าส่ วนราชการระดับกรมแต่งตั้งคณะกรรมการทาลายหนังสื อ ประกอบด้วย
ประธานกรรมการ และกรรมการอีกอย่างน้อย 2 คน โดยปกติให้แต่งตั้งจากข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 หรื อเทียบเท่า
ขึ้นไป
มาตรฐานตราครุ ฑ ตราครุ ฑสาหรับแบบพิมพ์ มี 2 ขนาด คือ
1) ขนาดตัวครุ ฑสู ง 3 เซนติเมตร
2) ขนาดตัวครุ ฑสู ง 1.5 เซนติเมตร
มาตรฐานซอง
มาตรฐานซอง โดยปกติให้ใช้กระดาษสี ขาวหรื อสี น้ าตาล น้ าหนัก80 กรัมต่อ ตารางเมตร เว้นแต่ซองขนาด
ซี 4 ให้ใช้กระดาษน้ าหนัก 120 กรัมต่อตารางเมตร มี 4 ขนาด คือ
1) ขนาดซี 4 หมายความว่า ขนาด 229 มิลลิเมตร x 324 มิลลิเมตร
2) ขนาดซี 5 หมายความว่า ขนาด 162 มิลลิเมตร x 229 มิลลิเมตร
3) ขนาดซี 6 หมายความว่า ขนาด 114 มิลลิเมตร x 162 มิลลิเมตร
4) ขนาดดีแอล หมายความว่า ขนาด 110 มิลลิเมตร x 220 มิลลิเมตร
มาตรฐานกระดาษ
มาตรฐานกระดาษ โดยปกติให้ใช้กระดาษปอนด์ขาว น้ าหนัก 60 กรัมต่อตารางเมตร มี 3 ขนาด คือ
1) ขนาดเอ 4 หมายความว่า ขนาด 210 มิลลิเมตร x 297 มิลลิเมตร
2) ขนาดเอ 5 หมายความว่า ขนาด 148 มิลลิเมตร x 210 มิลลิเมตร
3) ขนาดเอ 8 หมายความว่า ขนาด 52 มิลลิเมตร x 74 มิลลิเมตร
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ซองหนังสื อ
1) ขนาดซี 4 ใช้สาหรับบรรจุหนังสื อกระดาษตราครุ ฑโดยไม่ตอ้ งพับ มีชนิด ธรรมดาและขยายข้าง
2) ขนาดซี 5 ใช้สาหรับบรรจุหนังสื อกระดาษตราครุ ฑพับ 2
3) ขนาดซี 6 ใช้สาหรับบรรจุหนังสื อกระดาษตราครุ ฑพับ 4
4) ขนาดดีแอล ใช้สาหรับบรรจุหนังสื อกระดาษตราครุ ฑพับ 3 ส่ วน
การดูแลอาคารสถานทีแ่ ละสภาพแวดล้ อม
การบริ หารอาคารสถานที่
1. งานการจัดอาคารสถานที่
2. งานการใช้อาคารสถานที่
3. งานการบารุ งอาคารสถานที่
4. งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่
5. งานประเมินผล การใช้อาคารสถานที่
ประโยชน์ ของอาคารสถานที่
1. เป็ นที่ประกอบกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยตรง
2. เป็ นที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ในการดาเนินงานต่างๆ ของโรงเรี ยน
3. เป็ นสื่ อการเรี ยนที่ดีอย่างหนึ่ง
4. เป็ นที่ประกอบกิจกรรมนอกห้องเรี ยนของนักเรี ยนและกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากการเรี ยนการสอน
5. เป็ นที่ประกอบกิจกรรมการดาเนินงานบริ หารโรงเรี ยนทุกงาน
6. มีส่วนในการกล่อมเกลาลักษณะนิสัยของนักเรี ยนที่ให้เกิดการเรี ยนรู ้ได้ดี
7. มีส่วนเสริ มสร้างความสัมพันธ์กบั ชุมชนโดยการอานวยประโยชน์แก่ชุมชนในการประกอบกิจกรรม
ประเภทของอาคารสถานที่
1. อาคารเรี ยน
2. อาคารประกอบ
3. บริ เวณโรงเรี ยน
อาคารเรียน
1. ห้องเรี ยน
2. ห้องพิเศษ
- ห้องพักครู
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- ห้องสมุด
- ห้องปฏิบตั ิการต่างๆ
- ห้องพยาบาล
- ห้องพัสดุ ฯลฯ
อาคารประกอบ
1. อาคารอเนกประสงค์
2. โรงฝึ กงาน
3. โรงอาหาร
4. ถังน้ าประปา
5. รั้ว
6. ห้องน้ า ห้องส้วม
7. บ้านพักครู ฯลฯ
บริเวณโรงเรียน
1. สนาม
2. สวนหย่อม
3. แหล่งเรี ยนรู ้ต่างๆ
การจัดสิ่ งแวดล้อมในโรงเรียน
1. สะอาด
2. สะดวก
3. สบาย
4. ปลอดภัย

เกณฑ์ มาตรฐานส้ วม (HAS)
1. สะอาด (Healthy) หมายถึง ส้วมจะต้องได้รับการดาเนินการให้ถูกหลักสุ ขาภิบาล
2. เพียงพอ (Accessibility) หมายถึง ต้องมีจานวนส้วมให้เพียงพอแก่ความต้องการของผูใ้ ช้
3. ปลอดภัย (Safety) หมายถึง ผูใ้ ช้บริ การจะต้องปลอดภัยขณะใช้ส้วม (สถานที่ต้ งั )
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