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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต 3 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารเล่มนี้ จะ
เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์ และคุ้มค่า อันจะส่งผลต่อคุณภาพของ
ผู้เรียนต่อไป
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต 3
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1. แนวทางการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์
ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แจ้งนโยบายและแนวทางการจัดตั้งงบประมาณรายการ
ค่าครุภัณฑ์ให้สถานศึกษาดําเนินการจัดตั้งงบประมาณและกรอกข้อมูลคําขอตั้งงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์ที่
ขาดแคลนจําเป็น ส่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณงบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ประกอบด้วย
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเป็นประธาน ผูแ้ ทนผู้บริหารสถานศึกษา ตามขนาดโรงเรียน
ผู้แทนคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องและผู้อํานวยการกลุ่มนโยบายและแผนเป็น
กรรมการและเลขานุการ เพื่อทําหน้าที่จัดตั้งงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
3. จัดตั้งงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนที่มีความขาดแคลนจําเป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน
ครุภัณฑ์ และจัดเรียงลําดับโรงเรียนตามความขาดแคลนและโรงเรียนเป้าหมายจุดเน้นในการพัฒนาตามนโยบาย
ทั้งนี้ให้คํานึงถึงการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 ด้วย
4. การจัดตั้งงบประมาณ รายการค่าครุภัณฑ์ตามประเภทและรายการ
การจัดตั้งงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์ ควรจัดตั้งให้เหมาะสมกับประเภท ขนาดและระดับ
การศึกษาที่เปิดสอน ดังนี้
4.1 อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก ให้ดําเนินการจัดตั้งให้โรงเรียนขนาดเล็ก
เพื่อให้การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้นแบบและบริการโรงเรียนขนาดเล็กอื่นๆได้
4.2 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา อุปกรณ์หอ้ งปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียน
ระดับประถมศึกษา ให้ดาํ เนินการจัดตั้งให้โรงเรียนประถมศึกษา
4.3 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนประถมศึกษา - มัธยมศึกษา ให้ดําเนินการจัดตั้งให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
4.4 ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระระดับมัธยมศึกษา ให้ดําเนินการจัดตั้งให้
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
4.5 ครุภัณฑ์อุปกรณ์วิชางานเกษตรกรรม ครุภัณฑ์ประจําโรงฝึกงาน ครุภัณฑ์งานไฟฟ้า ครุภัณฑ์
งานไม้ ครุภัณฑ์งานโลหะ อุปกรณ์วิชาอาหารและโภชนาการ อุปกรณ์วิชางานช่างยนต์ให้ดําเนินการจัดตั้งให้โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา และที่มคี วามพร้อมด้านอาคารสถานที่ (โรงฝึกงาน) ครูผู้สอน และ/หรือ วิทยากรท้องถิ่น
ทางวิชาชีพที่ตรงกับครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ทจี่ ัดตั้งให้
4.6 ครุภัณฑ์ดนตรีไทย – สากล จัดตั้งให้โรงเรียนที่มีความพร้อมด้านครูผู้สอน และ/หรือ วิทยากร
ท้องถิ่นที่สามารถทําการสอนได้
5. ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจัดตั้งงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์ของสถานศึกษา
ภายในกรอบวงเงิน ที่ได้รับจัดสรรและตามรายการมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานกําหนด
6. หากมีความจําเป็นต้องขอตั้งงบประมาณนอกเหนือจากรายการมาตรฐานครุภัณฑ์ที่กําหนด ต้องจัด
ส่งคุณลักษณะครุภัณฑ์ ราคากลาง ประกอบการเสนอขอตั้งงบประมาณ
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7. การจัดตั้งงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มีแนวทาง ดังนี้
7.1 เลือกรายการค่าครุภัณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
7.2 หากมี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งขอจั ด ตั้ ง งบประมาณนอกเหนื อ จากรายการมาตรฐานครุ ภั ณ ฑ์
ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด ต้องจัดส่งคุณลักษณะครุภัณฑ์ ราคากลาง และเหตุผลความ
จําเป็นประกอบการเสนอขอตั้ง
8. จัด ทํ าและสรุ ปคํ าขอตั้งงบประมาณรายการค่า ครุ ภัณ ฑ์ข องสถานศึ กษา ตามแบบครุ ภัณ ฑ์ 1/1
จําแนกรายผลผลิต และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามแบบครุภัณฑ์ 1/2 พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของกรอบ
วงเงินงบประมาณ ข้อมูล งบประมาณทุกรายการ และบันทึกข้อมูลลง แผ่น CD ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวัน เวลาที่กําหนด

ระดับสถานศึกษา
1. ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนร่วมในการวางแผนกําหนดแนวนโยบายในการจัดตั้ง
งบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์สําหรับสถานศึกษา
2. เสนอขอตั้งงบประมาณ ตามความขาดแคลน จําเป็น ตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์
3. หากมีความจําเป็นต้องของบประมาณนอกเหนือจากรายการมาตรฐานครุภัณฑ์ที่กําหนด
ต้องจัดส่งคุณลักษณะครุภัณฑ์ ราคากลาง และเหตุผลความจําเป็น ประกอบการเสนอขอตั้งงบประมาณ
4. เรียงลําดับความสําคัญของรายการครุภัณฑ์ตามความต้องการจําเป็นและขาดแคลนส่งสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตามลําดับ
5. วิธีการเสนอคําขอตั้งงบประมาณ
การเสนอขอตัง้ งบประมาณ งบลงทุน กรณีงบปกติ ประจําปีให้เสนอคําขอตั้งงบประมาณปีละหนึ่งครั้ง
โดยการยื่นคําขอผ่านระบบเว็บไซด์ ซึ่ง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งเปิดระบบการกรอกข้อมูล
คําขอตั้งงบประมาณให้แก่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งโรงเรียนดําเนินการ

ข้อเสนอแนะ โรงเรียนควรกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มคําของบประมาณที่เกี่ยวข้อง ลงในแบบฟอร์มที่กําหนดให้แล้ว
เสร็จก่อน (สามารถดาวน์โหลดได้ทหี่ น้าเว็บไซด์ http://www.sri3.obec.go.th/) จึงบันทึกข้อมูลคําขอผ่านระบบ
เว็บไซต์ได้ โดยไม่ผดิ พลาดและซ้าํ ซ้อน
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เกณฑและรายการครุภัณฑ ปงบประมาณ พ.ศ. …….. สําหรับสถานศึกษา
ราคาตอหนวยในแตละปอาจมีการเปลีย่ นแปลง
ลําดับ

รายการครุภัณฑ

ที่

ราคาตอ
หนวย

เล็ก

59,800

1

เกณฑควรมี (ตามขนาดโรงเรียน)
กลาง ใหญ ใหญพิเศษ

ผลผลิตผูจบการศึกษากอนประถมศึกษา
ครุภัณฑการศึกษา
1

อุปกรณพัฒนาทักษะคิดวิเคราะหระดับกอนประถมศึกษา

1

1

1

ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ
ครุภัณฑการศึกษา
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ
1

อุปกรณหองศูนยการเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก

154,800

1 ชุดตอ 1 หองเรียน

2

อุปกรณหองสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา

192,500

1

1

1

1

3

อุปกรณหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร (ประถมศึกษา)

160,900

1

1

2

2

4

อุปกรณหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร (ประถมศึกษา-มัธยมตน)

171,000

1

1

1

1

5

อุปกรณหองสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

219,500

1

1

1

1

6

อุปกรณพัฒนาทักษะคิดวิเคราะหระดับประถมศึกษา

65,500

1

1

1

1

กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนตนสําหรับโรงเรียนปกติ
1

อุปกรณหองสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษา

227,500

1

1

2

2

2

อุปกรณหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา

600,200

1

1

1

1

3

ครุภัณฑพัฒนาทักษะคิดวิเคราะหระดับมัธยมศึกษา

67,300

1

1

1

1

4

อุปกรณวิชางานอาหารและโภชนาการ

171,500

1

1

1

1

5

อุปกรณวิชางานยนต

122,900

1

1

1

1

6

อุปกรณวิชางานเกษตร

61,600

1

1

1

1

7

ครุภัณฑวิชางานไฟฟา

110,800

1

1

1

1

8

ครุภัณฑวิชางานไม

41,000

1

1

1

1

4
ลําดับ

รายการครุภัณฑ

ที่

ราคาตอ
หนวย

เล็ก

เกณฑควรมี (ตามขนาดโรงเรียน)
กลาง ใหญ ใหญพิเศษ

9

ครุภัณฑวิชางานโลหะ

161,200

1

1

1

1

10

ครุภัณฑประจําโรงฝกงาน

88,800

1

1

1

1

11

ครุภัณฑหองปฏิบัติการเพาะเห็ด

79,100

1

1

1

1

12

ครุภัณฑดนตรีไทย

101,100

1

1

2

2

13

ครุภัณฑดนตรีสากล

224,000

1

1

2

2

ครุภัณฑสํานักงาน
กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสําหรับโรงเรียนปกติ
1

ถังน้ําไฟเบอรกลาส ขนาด 2,000 ลิตร

13,000

2

ถังน้ําแบบพลาสติก ขนาด 2,000 ลิตร

7,800

(1 ถังตอ 1 อาคารเรียน)

กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนตนสําหรับโรงเรียนปกติ
1

เครื่องถายเอกสาร ความเร็ว 20 แผนตอนาที

100,000

2

เครื่องพิมพสําเนาระบบดิจติ อล 300 * 400

130,000

1

หมายเหตุ
1. ขนาดโรงเรียน
1. ขนาดเล็ก

นักเรียนไมเกิน 120 คน

2. ขนาดกลาง

นักเรียน 121 - 600 คน

3. ขนาดใหญ

นักเรียน 601 - 1,500 คน

4. ขนาดใหญพิเศษ นักเรียน 1,501 คนขึ้นไป
2. รายการอื่นที่อยูนอกกรอบที่กําหนดในบัญชีขางตนสามารถเสนอตั้งงบประมาณได ดังนี้
2.1 กรณีครุภัณฑที่มีในมาตราฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ ใหแนบ
รายการคุณลักษณะครุภัณฑของสํานักงบประมาณเพื่อประกอบการพิจารณา
2.2 กรณีครุภัณฑที่นอกกรอบในบัญชีขางตนและสํานักงบประมาณใหจัดสงคุณลักษณะครุภณ
ั ฑ
ราคากลางและเหตุผลความจําเปนประกอบการเสนอขอตั้งงบประมาณทุกรายการ เพื่อประกอบการพิจารณา

1

1

1
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คําชีแ้ จงการกรอกข้อมูลแบบคําขอตัง้ งบประมาณรายการครุภณ
ั ฑ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. ........... (สําหรับครุภัณฑ์โรงเรียน)
1. “ผลผลิต”

ให้เลือกผลผลิตของรายการครุภัณฑ์ที่ขอตัง้ ในปีงบประมาณ 2557
(โดยคลิกเลือกแยกตามผลผลิต)
2. “รหัสโรงเรียน”
ให้ระบุรหัสโรงเรียนตามรหัส OBEC จํานวน 6 หลัก
3. “โรงเรียน”
ให้ระบุ ชื่อโรงเรียนที่เสนอขอตั้งงบประมาณปีงบประมาณ 2557
3. “ตําบล”
ให้ระบุ ชื่อตําบล ซึ่งเป็นที่ตงั้ ของโรงเรียน
4. “อําเภอ”
ให้ระบุ ชื่ออําเภอ ซึ่งเป็นที่ตงั้ ของโรงเรียน
ให้ระบุรายการครุภัณฑ์ที่โรงเรียนขอตั้งตามลําดับความสําคัญ
5. “รายการ”
6. “ประเภท”
ให้คลิกเลือกประเภทครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์สํานักงาน ครุภัณฑ์การศึกษา
7. “ควรมี”
ให้ระบุจํานวนครุภัณฑ์ที่ควรมีตามเกณฑ์ครุภัณฑ์ของแต่ละรายการ ของโรงเรียน
ที่เสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557
8. “มีแล้ว”
ให้ระบุจํานวนครุภัณฑ์ที่มีแล้วในปัจจุบันของแต่ละรายการ ของโรงเรียน
ที่เสนอขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557
9. “ขาดแคลน”
ให้ระบุจํานวนครุภัณฑ์ที่ขาดแคลนของแต่ละรายการ ของโรงเรียนที่เสนอ
ขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557 คือ “ควรมี” ลบด้วย “มีแล้ว”
10. “จํานวนหน่วย” ให้ระบุ จํานวนของครุภัณฑ์ในแต่ละรายการที่จะเสนอขอตั้งงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2557
11. “งบประมาณต่อหน่วย” ให้ระบุราคาต่อหน่วยของครุภัณฑ์ของแต่ละรายการ (ราคาครุภัณฑ์ตามบัญชี
ทีแ่ นบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ))
12 “งบประมาณรวมทั้งสิ้น” ให้ระบุวงเงินงบประมาณรวมทั้งหมดของครุภัณฑ์ ในแต่ละรายการ
(ช่องที่ (11) คูณ ช่องที่ (12)

คําแนะนําเพิม่ เติม
1. ในการบันทึกข้อมูลคําของบประมาณผ่านระบบ เว็บไซด์ ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ทุกช่องก่อนแล้วคลิกส่ง ระบบจะบันทึกข้อมูลของโรงเรียนให้โดยอัตโนมัติ
2. คลิกส่งคําขอในรายการเดียวกันเพียง 1 ครัง้ หากคลิกมากกว่า 1 ครัง้ ระบบจะบันทึก
ข้อมูลซ้าํ ซ้อนทันที
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2. แนวทางการจัดตัง้ งบประมาณ งบลงทุน รายการค่าทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้าง
ระดับสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณงบลงทุนรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ประกอบด้วย ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเป็นประธาน ผูแ้ ทนผู้บริหารสถานศึกษา
ตามขนาดโรงเรียน ผูแ้ ทนคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผูม้ ีส่วนเกีย่ วข้อง และผูอ้ ํานวยการกลุ่ม
นโยบายและแผน เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อทําหน้าที่จัดตั้งงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
2. จัดตั้งงบประมาณรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โดยเรียงลําดับความสําคัญจําเป็นภายในกรอบ
วงเงินงบประมาณจําแนกรายการ ดังนี้
2.1 รายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
2.2 รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
ห้ามจัดตั้งเกินกรอบวงเงินงบประมาณ
3. กรณีการจัดตั้งงบประมาณรายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นหากมี
เศษงบประมาณคงเหลือให้ตดั ทิ้งห้ามนําไปสมทบกับกรอบวงเงินงบประมาณรายการปรับปรุงซ่อมแซมฯ
4. การจัดตั้งงบประมาณรายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หากมีความจําเป็นให้จัดตั้งได้ไม่เกิน ร้อยละ 20 ของกรอบวงเงินงบประมาณค่า
ปรับปรุงซ่อมแซมฯ
5. การจัดตั้งงบประมาณของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาต้องเป็นไปตามคู่มอื และ
แนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอาจ
พิจารณากําหนดรายละเอียด เกณฑ์ ประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมได้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของแต่ละ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
6. ให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุนรายการค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง โดยใช้แบบรายการและราคามาตรฐานตามทีส่ าํ นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
7. การจัดตั้งงบประมาณอาคารเรียนขนาดใหญ่ ให้เสนอจัดตั้งงบประมาณ ที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยไม่กระทบกรอบวงเงินที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาได้รับแจ้งจัดสรร หากมี
ความจําเป็นให้เสนอขอได้ไม่เกินสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาละ 1 หลัง พร้อมรายละเอียดประกอบการพิจารณา
ตามแบบฟอร์มที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด และเอกสารประกอบการขอจัดตั้งงบประมาณ
เพิ่มเติม โดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษาให้จัดส่งเอกสารตามแบบที่กาํ หนด ดังนี้
7.1 แผนผังอาคารเรียน อาคารประกอบและสิง่ ก่อสร้างของสถานศึกษา (Master Plan)
ระบุพื้นที่ที่จะก่อสร้าง
7.2 เหตุผลและความจําเป็นประกอบการพิจารณา
7.3 หนังสือยืนยันว่ามีสถานที่ก่อสร้างเพียงพอและพร้อมในการก่อสร้าง
7.4 ภาพถ่าย สภาพอาคารเรียน อาคารประกอบ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
7.5 ควรมีจํานวนนักเรียนตั้งแต่ 450 คนขึ้นไป และควรมีความขาดแคลนห้องตามเกณฑ์ตงั้ แต่
13 ห้องขึ้นไป
7.6 แบบสํารวจข้อมูลประกอบการเสนอขอตั้งงบประมาณปี 2557 (อาคารขนาดใหญ่)

7
8. บันทึกข้อมูลคําขอตั้งงบประมาณทุกแบบฟอร์มที่กําหนด (ห้ามเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์ม และให้ใช้
ตัวเลขอารบิค) โดยจัดทําข้อมูลลงในโปรแกรม EXCEL เท่านั้นและตรวจสอบการบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD ให้
เรียบร้อย ส่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
9. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาควรจัดทําแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (อาคารและ
สิ่งก่อสร้าง) ระยะ 3 ปี ของสถานศึกษาในสังกัดเพื่อหาแนวทางในการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนได้ เช่น จังหวัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน เป็นต้น

ระดับสถานศึกษา
1. ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนร่วมในการวางแผนกําหนดแนวนโยบายในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างของสถานศึกษา
2. ตรวจสอบ ทบทวนข้อมูลความขาดแคลน จําเป็น ด้านอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง
ให้สอดคล้องกับแผนการจัดชั้นเรียน และแนวโน้มการขยายตัวของประชากรวัยเรียนในอนาคต
3. เสนอขอตั้งงบประมาณ อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้าง ที่มคี วามขาดแคลน จําเป็น
ตามเกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างส่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
4. กรณีขอตั้งงบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่นอกเหนือแบบมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
4.1 แบบรูปรายการก่อสร้างที่มีวิศวกรรับรองพร้อมประมาณการ จํานวน 4 ชุด
4.2 เหตุผลความจําเป็น
5. กรณีที่ต้องรื้อถอนอาคารเดิม เพื่อก่อสร้างอาคารทดแทนสถานศึกษาต้องเตรียมจัดทําแผนรองรับ
ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

เกณฑ์มาตรฐานสิง่ ก่อสร้างของโรงเรียนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
สิ่งก่อสร้างของโรงเรียนนับเป็นส่วนประกอบที่สําคัญอย่างหนึ่ง เพราะเป็นสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
จัดการเรียนการสอน และอํานวยความสะดวกในการบริหารจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนให้บรรลุจดุ มุ่งหมายของ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. อาคารเรียน หมายถึง อาคารที่ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกกลุ่มวิชา
ประกอบด้วยห้องเรียนและห้องพิเศษ
- ห้องเรียน หมายถึง ห้องที่ใช้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา
- ห้องพิเศษ หมายถึง ห้องอํานวยความสะดวกในการบริหารและจัดกิจกรรมสนับสนุน
การเรียนการสอน เช่น 1. ห้องพักครู 2.ห้องพยาบาล 3. ห้องวิทยาศาสตร์ 4.ห้องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
เกณฑ์การจัดอาคารเรียน ใช้จํานวนนักเรียนและแผนการจัดชั้นเรียนเป็นเกณฑ์การจัดสรร ดังนี้
1. โรงเรียนทีม่ ีนักเรียน 120 คนลงมา ใช้เกณฑ์ควรมีหอ้ งเรียน 8 ห้อง และห้องพิเศษ 3 ห้อง
รวมควรมี 11 ห้อง
2. โรงเรียนทีม่ ีนักเรียน 121 – 300 คน ใช้เกณฑ์ควรมีห้องเรียน 8 ห้อง และห้องพิเศษ
4 ห้อง รวมควรมี 12 ห้อง (ยกเว้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ใช้เกณฑ์ตามตารางเกณฑ์มาตรฐาน
สิ่งก่อสร้างของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและโรงเรียนที่มีนักเรียน 301 คนขึน้ ไป)
3. โรงเรียนทีม่ ีนักเรียน 301 คนขึ้นไป ใช้เกณฑ์ตามตารางเกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาและโรงเรียนที่มนี ักเรียน 301 คนขึ้นไป ตามตารางต่อไปนี้
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ตารางเกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและโรงเรียนทีม่ ีนักเรียน 301 คนขึน้ ไป
เกณฑ์ควรมี
เกณฑ์ควรมี
แผนจัดชัน้
แผนจัด
ห้อง
ห้อง
เรียน
ห้องเรียน พิเศษ รวม ชั้นเรียน ห้องเรียน พิเศษ

รวม

แผนจัดชัน้
เรียน

เกณฑ์ควรมี
ห้อง
ห้องเรียน พิเศษ

รวม

8

8

7

15

32

32

17

49

56

56

23

79

9

9

7

16

33

33

17

50

57

57

23

80

10

10

8

18

34

34

17

51

58

58

24

82

11

11

9

20

35

35

17

52

58

58

24

82

12

12

9

21

36

36

17

53

60

60

24

84

13

13

10

23

37

37

17

54

61

61

25

86

14

14

10

24

38

38

17

55

62

62

26

88

15

15

10

25

39

39

17

56

63

63

27

90

16

16

11

27

40

40

17

57

64

64

28

92

17

17

11

28

41

41

17

58

65 ห้อง

ขึ้นไป

ควรมี

18

18

11

29

42

42

17

59

ห้องพิเศษ

29 ห้อง

19

19

12

31

43

43

17

60

20

20

12

32

44

44

19

63

21

21

12

33

45

45

20

65

22

22

13

35

46

46

21

67

23

23

13

36

47

47

22

69

24

24

13

37

48

48

22

70

25

25

14

39

49

49

22

71

26

26

15

41

50

50

22

72

27

27

15

42

51

51

22

73

28

28

16

44

52

52

22

74

29

29

16

45

53

53

22

75

30

30

16

46

54

54

22

76

31

31

17

48

55

55

23

78
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2. อาคารประกอบ หมายถึง อาคารที่ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มวิชาต่าง ๆ หรือจัด
กิจกรรมอาหารกลางวัน หรือใช้สําหรับเป็นที่ประชุมนักเรียน หรือกิจกรรมอื่น ๆ
2.1 อาคารอเนกประสงค์, หอประชุม, โรงอาหาร มีเกณฑ์ดังนี้
1. แผนจัดชั้นเรียน 3 -23 ห้องเรียน ควรมี อาคารอเนกประสงค์ หอประชุม, โรงอาหาร
รวม 1 หลัง
2. แผนจัดชั้นเรียน 24 ห้องเรียนขึ้นไป ควรมี อาคารอเนกประสงค์ หอประชุม โรงเรียนอาหาร
รวม 2 หลัง
2.2 อาคารฝึกงาน ใช้แผนจัดชั้นเรียนเป็นเกณฑ์ดังนี้
แผนจัดชั้นเรียน
3-8
ห้องเรียน
9 - 14 ห้องเรียน
15 - 26 ห้องเรียน
27 – 44 ห้องเรียน
45 ห้องเรียนขึ้นไป

ควรมี
1 หน่วย
2 หน่วย
4 หน่วย
6 หน่วย
8 หน่วย

2.3 ส้วม
ส้วม หมายถึง อาคารที่ใช้เป็นสถานที่สําหรับอุจจาระ หรือปัสสาวะของนักเรียน โดยใช้แผนจัด ชั้น
เรียนเป็นเกณฑ์ ดังนี้
จํานวนนักเรียน 40 คน ควรมี 1 ที่นั่ง แต่อย่างน้อยไม่ต่ํากว่า 4 ทีน่ ั่ง
2.4 บ้านพักครู หมายถึง อาคารที่สร้างขึ้นเพื่อจัดเป็นสวัสดิการแก่ครูที่ไม่มีบ้านพักอาศัยและภูมลิ าํ เนาอยู่
นอกพื้นที่ปฏิบัติการสอน โดยมีลักษณะอาคาร ดังนี้
2.4.1 สร้างบ้านพักครูแบบเรือนแถวในหมู่บ้านพักครู หรือในโรงเรียน ที่มีพื้นทีม่ าก โดยคํานึงถึงการ
ให้บริการที่อยูใ่ นท้องถิ่นใกล้เคียงได้เป็นอันดับแรก
2.4.2 สร้างบ้านพักครูแบบบ้านพักเดี่ยว เฉพาะโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลหาบ้านเช่าไม่ได้
โดยใช้เกณฑ์ตามความต้องการจําเป็นของแต่ละสถานศึกษา
2.5 บ้านพักภารโรง ใช้เกณฑ์ตามความต้องการและจําเป็นของแต่ละสถานศึกษา
2.6 บ้านพักนักเรียน ใช้เกณฑ์ตามความต้องการ จําเป็นและตามจํานวนนักเรียนที่มีความประสงค์
จะเข้าพัก
3. สนามกีฬา
สนามกีฬา หมายถึง สถานที่สําหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
มีเกณฑ์ ดังนี้
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- สนามบาสเกตบอล สร้างเฉพาะโรงเรียนที่เปิดสอนมัธยมศึกษา โดยใช้แผนจัดชัน้ เรียน เป็นเกณฑ์
1. แผนจัดชั้นเรียน 6 – 12 ห้อง
ควรมี
1 สนาม
2. แผนจัดชั้นเรียน 13 – 36 ห้อง
ควรมี
2 สนาม
3. แผนจัดชั้นเรียน 37 ห้องขึ้นไป
ควรมี
3 สนาม
- สนามฟุตบอล จัดให้ทุกโรงเรียนตามความเหมาะสม 1 โรงเรียนต่อ 1 สนาม
ลานกีฬาอเนกประสงค์ เป็นลานคอนกรีต (เป็นสนามวอลเล่ย์บอลและสนามเซปัคตะกร้อขนาด
มาตรฐาน) มีเสาพร้อมตาข่ายวอลเล่ย์บอลและเซปัคตะกร้อโดยจัดให้โรงเรียน
ทุกโรง ๆ ละ 1 สนาม ไม่เกิน 3 สนาม ดังนี้
แผนจัดชั้นเรียน 3 – 12 ห้อง
ควรมี 1 สนาม
13 – 36 ห้อง
ควรมี 2 สนาม
37 ห้องขึ้นไป
ควรมี 3 สนาม
สนามเด็กเล่น จัดให้โรงเรียนระดับก่อนประถมศึกษาโรงเรียนละ 1 สนาม
4. ถังน้ําซีเมนต์ โดยมีเกณฑ์ ดังนี้
4.1 แผนจัดชัน้ เรียน 6 - 12 ห้อง
4.2 แผนจัดชัน้ เรียน 13 -36 ห้อง
4.3 แผนจัดชัน้ เรียน 37 ห้องขึ้นไป

ควรมี
ควรมี
ควรมี

1
2
3

ชุด
ชุด
ชุด

5. ค่าก่อสร้างอื่น ๆ
5.1 ค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชํารุดเสียหาย
และที่ประสบอุบัติภัย จัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนทีม่ ีอาคารเรียน อาคารประกอบฯ ทีม่ ีสภาพชํารุดทรุดโทรม
และประสบอุบัติภัย
5.2 ค่าติดตั้งไฟฟ้า ประปา รัว้ เขื่อน ถนนและปรับปรุงบริเวณ จัดให้โรงเรียนที่มีความขาดแคลน
และเดือดร้อน โรงเรียนที่ไม่มไี ฟฟ้า ประปา รั้ว ถนน และใช้ในการปรับปรุงบริเวณโรงเรียนเพื่อให้เอื้อต่อการเรียน
การสอน
6. วิธกี ารเสนอคําขอตัง้ งบประมาณ
การเสนอขอตัง้ งบประมาณ งบลงทุน กรณีงบปกติ ประจําปีให้เสนอคําขอตั้งงบประมาณปีละหนึ่งครั้ง
โดยการยื่นคําขอผ่านระบบเว็บไซด์ ซึ่ง สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งเปิดระบบการกรอกข้อมูล
คําขอตั้งงบประมาณให้แก่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งโรงเรียนดําเนินการ

ข้อเสนอแนะ โรงเรียนควรกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มคําของบประมาณที่เกี่ยวข้อง ลงในแบบฟอร์มที่กําหนดให้แล้ว
เสร็จก่อน (สามารถดาวน์โหลดได้ทหี่ น้าเว็บไซด์ http://www.sri3.obec.go.th/) จึงบันทึกข้อมูลคําขอผ่านระบบ
เว็บไซต์ได้ โดยไม่ผดิ พลาดและซ้าํ ซ้อน
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สรุป แบบคําขอตัง้ งบประมาณ งบลงทุน ค่าที่ดนิ และสิง่ ก่อสร้าง ปีงบประมาณ ……………………
ผ่านระบบเว็บไซด์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

แบบคําขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบ (ปกติ)
แบบคําขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารประกอบ (อเนกประสงค์/โรงฝึกงาน/โรงอาหาร)
แบบคําขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างส้วม
แบบคําขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างบ้านพักนักเรียน
แบบคําขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างบ้านพักครู
แบบคําขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนทดแทนอาคารเรียนที่ชํารุด (อายุ 30 ปี ขึ้นไป )
แบบคําขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างสนามกีฬา
แบบคําขอตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ
สิง่ ก่อสร้างอื่นที่ชํารุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย

หมายเหตุ
1. สําหรับแบบประมาณการราคา ให้จดั ทําประมาณการราคาให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว สรุปลงแบบ
คําขอตั้งงบประมาณ รายการค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและ
สิ่งก่อสร้างอื่นที่ชํารุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย (รายการที่ 8) ผ่านเว็บไซด์ แล้วจัดส่ง
ประมาณการดังกล่าว พร้อมภาพถ่ายที่เกี่ยวข้อง ส่งทางระบบ My-office ถึง กลุ่มนโยบายและ
แผนโดยตรง
2. แบบคําขอตัง้ งบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนอาคารขนาดใหญ่ (ให้ตดิ ต่อประสานงานกับ
จนท.โดยตรง เนื่องจากมีรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับการก่อหนีผ้ กู พันข้ามปีงบประมาณ และโรงเรียนทีม่ สี ทิ ธิ์ขอ
งบประมาณรายการดังกล่าว จะต้องเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ทมี่ คี วามขาดแคลนห้องเรียนเกินกว่า 13
ห้องเรียน)
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คําชีแ้ จงการกรอกข้อมูลแบบคําขอตัง้ งบประมาณ รายการสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้าง อาคารเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. .......................
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

“รหัสโรงเรียน”
ให้ระบุรหัสโรงเรียนตามรหัส OBEC จํานวน 6 หลัก
“โรงเรียน”
ให้ระบุ ชื่อโรงเรียนที่เสนอขอตั้งงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ
“ตําบล”
ให้ระบุ ชื่อตําบล ซึ่งเป็นที่ตงั้ ของโรงเรียน
“อําเภอ”
ให้ระบุ ชื่ออําเภอ ซึ่งเป็นที่ตงั้ ของโรงเรียน
“จํานวนนักเรียน”
ให้ระบุเฉพาะตัวเลขจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น ณ วันที่ 10 มิถุนายน
“จัดชั้นเรียน (ห้อง)”
ให้ระบุเฉพาะตัวเลขจํานวนแผนการจัดชั้นเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน
“ห้องพิเศษตามเกณฑ์(ควรมี)” ให้ระบุเฉพาะตัวเลขจํานวนห้องพิเศษควรมีตามเกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
ของโรงเรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4
หน้าที่ 4 และหน้าที่ 5)
8 “รวมห้องควรมี”
ให้ระบุเฉพาะตัวเลขจํานวนห้องควรมี ให้นําจํานวนห้องตามแผนจัดชัน้ เรียน
บวก ด้วยห้องพิเศษตามเกณฑ์ ควรมี (เท่ากับ ข้อ 6 บวก ด้วย ข้อ 7)
9. “จํานวนห้องที่มีอยู่จริง”
ให้ระบุเฉพาะตัวเลขจํานวนห้องที่มีอยู่จริงในปัจจุบันทุกห้อง
10. “ขาดแคลน ห้อง”
ให้ระบุเฉพาะตัวเลขจํานวนห้องที่ขาดแคลน โดยนําจํานวนห้องควรมี ลบ ด้วย
จํานวนห้องเรียนที่มีอยู่จริง (เท่ากับข้อ 8 ลบด้วยข้อ 9)
11. “แบบอาคารที่เสนอขอ” ให้ระบุแบบอาคารที่เสนอขอตั้งงบประมาณ (รายละเอียดรายการสิ่งก่อสร้าง
ตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 6)
12 “จํานวนหลัง”
ให้ระบุเฉพาะตัวเลข จํานวนหลัง ที่ขอตั้งงบประมาณ
13. “จํานวนห้อง”
ให้ระบุเฉพาะตัวเลข จํานวนห้องตามแบบอาคารที่เสนอขอตั้งงบประมาณ .
14. “จํานวนงบประมาณ”
ให้ระบุเฉพาะตัวเลข จํานวนงบประมาณตามราคามาตรฐานค่าก่อสร้างอาคาร
(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

คําแนะนําเพิม่ เติม
3. ในการบันทึกข้อมูลคําของบประมาณผ่านระบบ เว็บไซด์ ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ทุกช่องก่อนแล้วคลิกส่ง ระบบจะบันทึกข้อมูลของโรงเรียนให้โดยอัตโนมัติ
4. คลิกส่งคําขอในรายการเดียวกันเพียง 1 ครัง้ หากคลิกมากกว่า 1 ครัง้ ระบบจะบันทึก
ข้อมูลซ้าํ ซ้อนทันที

13

คําชีแ้ จงการกรอกข้อมูลแบบคําขอตัง้ งบประมาณ รายการสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างอาคารอาคารประกอบ (อเนกประสงค์/โรงฝึกงาน/โรงอาหาร/ฯ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. .......................
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

“รหัสโรงเรียน”
“โรงเรียน”
“ตําบล”
“อําเภอ”
“จํานวนนักเรียน”
“จัดชั้นเรียน (ห้อง)”
“เกณฑ์ควรมี (หลัง)”

8 “อาคารที่มอี ยู่แล้ว”
9. “ขาดแคลน (หลัง)”
10. “แบบอาคารที่เสนอขอ”
11 “จํานวนหลัง”
12. “จํานวนงบประมาณ”

ให้ระบุรหัสโรงเรียนตามรหัส OBEC จํานวน 6 หลัก
ให้ระบุ ชื่อโรงเรียนที่เสนอขอตั้งงบประมาณประจําปีงบประมาณ
ให้ระบุ ชื่อตําบล ซึ่งเป็นที่ตงั้ ของโรงเรียน
ให้ระบุ ชื่ออําเภอ ซึ่งเป็นที่ตงั้ ของโรงเรียน
ให้ระบุเฉพาะตัวเลขจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น ณ วันที่ 10 มิถุนายน
ให้ระบุเฉพาะตัวเลขจํานวนแผนการจัดชั้นเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน
ให้ระบุเฉพาะตัวเลข จํานวนเกณฑ์ควรมี ตามเกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
ของโรงเรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4
หน้าที่ 6)
ให้ระบุเฉพาะตัวเลขจํานวนอาคารประกอบที่มีอยู่แล้ว
ให้ระบุเฉพาะตัวเลขจํานวนหลังที่ขาดแคลน โดยนําจํานวนห้องควรมี ลบ ด้วย
จํานวนห้องเรียนที่มีอยู่จริง (เท่ากับข้อ 7 ลบด้วยข้อ 8)
ให้ระบุแบบอาคารที่เสนอขอตั้งงบประมาณ (รายละเอียดรายการสิ่งก่อสร้าง
ตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 6)
ให้ระบุเฉพาะตัวเลข จํานวนหลัง ที่ขอตั้งงบประมาณ
ให้ระบุเฉพาะตัวเลข จํานวนงบประมาณตามราคามาตรฐานค่าก่อสร้างอาคาร
(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

คําแนะนําเพิม่ เติม
1. ในการบันทึกข้อมูลคําของบประมาณผ่านระบบ เว็บไซด์ ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ทุกช่องก่อนแล้วคลิกส่ง ระบบจะบันทึกข้อมูลของโรงเรียนให้โดยอัตโนมัติ
2. คลิกส่งคําขอในรายการเดียวกันเพียง 1 ครัง้ หากคลิกมากกว่า 1 ครัง้ ระบบจะบันทึก
ข้อมูลซ้าํ ซ้อนทันที

14

คําชีแ้ จงการกรอกข้อมูลแบบคําขอตัง้ งบประมาณ รายการสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้าง ส้วม ปีงบประมาณ พ.ศ. .......................
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

“รหัสโรงเรียน”
“โรงเรียน”
“ตําบล”
“อําเภอ”
“จํานวนนักเรียน”
“แผนจัดชัน้ เรียน (ห้อง)”
“เกณฑ์ควรมี (ที่นั่ง)”

ให้ระบุรหัสโรงเรียนตามรหัส OBEC จํานวน 6 หลัก
ให้ระบุ ชื่อโรงเรียนที่เสนอขอตั้งงบประมาณประจําปีงบประมาณ
ให้ระบุ ชื่อตําบล ซึ่งเป็นที่ตงั้ ของโรงเรียน
ให้ระบุ ชื่ออําเภอ ซึ่งเป็นที่ตงั้ ของโรงเรียน
ให้ระบุเฉพาะตัวเลขจํานวนนักเรียนทั้งสิ้นตามข้อมูล 10 มิถุนายน
ให้ระบุเฉพาะตัวเลขจํานวนแผนการจัดชั้นเรียนตามข้อมูล 10 มิถุนายน
ให้ระบุเฉพาะตัวเลขจํานวนส้วมควรมี (ที่นั่ง) ตามเกณฑ์ โดยใช้แผนจัดชั้นเรียน
เป็นเกณฑ์ หรือ จํานวนนักเรียน 40 คน ควรมี 1 ที่นั่ง แต่อย่างน้อยไม่ต่ํากว่า
4 ที่นั่ง
8 “ข้อมูลส้วมที่มีแล้ว (หลัง) ให้ระบุเฉพาะตัวเลขจํานวนหลังของส้วมทีม่ ีอยู่จริงทุกหลัง
9. “ข้อมูลส้วมที่มีแล้ว (ที่นงั่ )” ให้ระบุเฉพาะตัวเลขจํานวนที่นั่งที่มีอยู่จริงในปัจจุบันทุกที่นั่ง
10. “ขาดแคลน (หลัง)”
ให้ระบุเฉพาะตัวเลขจํานวนส้วม (หลัง) ที่ขาดแคลน
11. “ขาดแคลน (ที่นั่ง)”
ให้ระบุเฉพาะตัวเลขจํานวน (ที่นั่ง) ที่ขาดแคลน โดยนําจํานวนที่นั่งควรมี ลบ ด้วย
จํานวนที่นั่ง ที่มีอยู่จริง (เท่ากับข้อ 7 ลบด้วยข้อ 9)
12. “แบบอาคารที่เสนอขอ” ให้ระบุแบบส้วม ที่เสนอขอตัง้ งบประมาณ (รายละเอียดรายการสิ่งก่อสร้าง
ตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 6)
13 “จํานวน (หลัง)”
ให้ระบุเฉพาะตัวเลข จํานวนหลัง ที่ขอตั้งงบประมาณ
14. “จํานวน (ที่นั่ง)”
ให้ระบุเฉพาะตัวเลข จํานวน ที่นั่งตามแบบส้วมที่เสนอขอตั้งงบประมาณ .
15. “จํานวนงบประมาณ”
ให้ระบุเฉพาะตัวเลข จํานวนงบประมาณตามราคามาตรฐานค่าก่อสร้างส้วม
(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

คําแนะนําเพิม่ เติม
1. ในการบันทึกข้อมูลคําของบประมาณผ่านระบบ เว็บไซด์ ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ทุกช่องก่อนแล้วคลิกส่ง ระบบจะบันทึกข้อมูลของโรงเรียนให้โดยอัตโนมัติ
2. คลิกส่งคําขอในรายการเดียวกันเพียง 1 ครัง้ หากคลิกมากกว่า 1 ครัง้ ระบบจะบันทึก
ข้อมูลซ้าํ ซ้อนทันที

15

คําชีแ้ จงการกรอกข้อมูลแบบคําขอตัง้ งบประมาณ รายการสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้าง บ้านพักนักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. .......................
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

“รหัสโรงเรียน”
“โรงเรียน”
“ตําบล”
“อําเภอ”
“จํานวนนักเรียน”
“จํานวนนักเรียนที่ต้องการเข้าพัก”
“เกณฑ์ควรมี (หลัง)”

8 “มีอยู่แล้ว (หลัง)”
9. “ขาดแคลน (หลัง)”
10. “แบบอาคารที่เสนอขอ”
11 “จํานวนหลัง”
12. “จํานวนงบประมาณ”

ให้ระบุรหัสโรงเรียนตามรหัส OBEC จํานวน 6 หลัก
ให้ระบุ ชื่อโรงเรียนที่เสนอขอตั้งงบประมาณประจําปีงบประมาณ
ให้ระบุ ชื่อตําบล ซึ่งเป็นที่ตงั้ ของโรงเรียน
ให้ระบุ ชื่ออําเภอ ซึ่งเป็นที่ตงั้ ของโรงเรียน
ให้ระบุเฉพาะตัวเลขจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น ณ วันที่ 10 มิถุนายน
ให้ระบุเฉพาะตัวเลขจํานวนนักเรียนที่มีความประสงค์ต้องการเข้าพัก
ให้ระบุเฉพาะตัวเลข จํานวนเกณฑ์ควรมี ตามเกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
ของโรงเรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย 4 )
ให้ระบุเฉพาะตัวเลข จํานวนบ้านพักนักเรียนที่มีอยู่แล้ว
ให้ระบุเฉพาะตัวเลข จํานวนบ้านพักนักเรียนที่ขาดแคลน โดยนําจํานวน
บ้านพักนักเรียนควรมี ลบ ด้วยจํานวนบ้านพักนักเรียนที่มอี ยู่ (เท่ากับ
ข้อ 7 ลบด้วยข้อ 8)
ให้ระบุแบบบ้านพักนักเรียนที่เสนอขอตั้งงบประมาณ (รายละเอียด
รายการสิ่งก่อสร้าง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
ให้ระบุเฉพาะตัวเลข จํานวนหลัง ที่ขอตั้งงบประมาณ
ให้ระบุเฉพาะตัวเลข จํานวนงบประมาณตามราคามาตรฐานค่าก่อสร้าง
อาคาร (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

คําแนะนําเพิม่ เติม
1. ในการบันทึกข้อมูลคําของบประมาณผ่านระบบ เว็บไซด์ ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ทุกช่องก่อนแล้วคลิกส่ง ระบบจะบันทึกข้อมูลของโรงเรียนให้โดยอัตโนมัติ
2. คลิกส่งคําขอในรายการเดียวกันเพียง 1 ครัง้ หากคลิกมากกว่า 1 ครัง้ ระบบจะบันทึก
ข้อมูลซ้าํ ซ้อนทันที
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คําชีแ้ จงการกรอกข้อมูลแบบคําขอตัง้ งบประมาณ รายการสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้าง บ้านพักครู ปีงบประมาณ พ.ศ. .......................
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

“รหัสโรงเรียน”
“โรงเรียน”
“ตําบล”
“อําเภอ”
“จํานวนครูทั้งหมด”
“จํานวนครูที่ต้องการเข้าพัก”
“เกณฑ์ควรมี (หลัง)”

8 “มีอยู่แล้ว (หลัง)”
9. “ขาดแคลน (หลัง)”
10. “แบบอาคารที่เสนอขอ”
11 “จํานวนหลัง”
12. “จํานวนงบประมาณ”

ให้ระบุรหัสโรงเรียนตามรหัส OBEC จํานวน 6 หลัก
ให้ระบุ ชื่อโรงเรียนที่เสนอขอตั้งงบประมาณประจําปีงบประมาณ
ให้ระบุ ชื่อตําบล ซึ่งเป็นที่ตงั้ ของโรงเรียน
ให้ระบุ ชื่ออําเภอ ซึ่งเป็นที่ตงั้ ของโรงเรียน
ให้ระบุเฉพาะตัวเลข จํานวนครูทั้งหมดในโรงเรียน
ให้ระบุเฉพาะตัวเลข จํานวนครูที่มีความประสงค์ต้องการเข้าพัก
ให้ระบุเฉพาะตัวเลข จํานวนเกณฑ์ควรมี ตามเกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
ของโรงเรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย 4 หน้า 6 ข้อ 2.4 )
ให้ระบุเฉพาะตัวเลข จํานวนบ้านพักครู ที่มอี ยู่แล้ว
ให้ระบุเฉพาะตัวเลข จํานวนบ้านพักครู ที่ขาดแคลน โดยนําจํานวน
บ้านพักครู ควรมี ลบ ด้วยจํานวนบ้านพักครูที่มีอยู่ (เท่ากับข้อ 7
ลบด้วยข้อ 8)
ให้ระบุแบบบ้านพักครู ที่เสนอขอตั้งงบประมาณ (รายละเอียด
รายการสิ่งก่อสร้าง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
ให้ระบุเฉพาะตัวเลข จํานวนหลัง ที่ขอตั้งงบประมาณ
ให้ระบุเฉพาะตัวเลข จํานวนงบประมาณตามราคามาตรฐานค่าก่อสร้าง
อาคาร (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

คําแนะนําเพิม่ เติม
1. ในการบันทึกข้อมูลคําของบประมาณผ่านระบบ เว็บไซด์ ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ทุกช่องก่อนแล้วคลิกส่ง ระบบจะบันทึกข้อมูลของโรงเรียนให้โดยอัตโนมัติ
2. คลิกส่งคําขอในรายการเดียวกันเพียง 1 ครัง้ หากคลิกมากกว่า 1 ครัง้ ระบบจะบันทึก
ข้อมูลซ้าํ ซ้อนทันที

17

คําชีแ้ จงการกรอกข้อมูลแบบคําขอตัง้ งบประมาณ รายการสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้าง อาคารเรียนทดแทนอาคารเรียนชํารุด (อายุ 30 ปีขนึ้ ไป)
ปีงบประมาณ พ.ศ. .......................
1.
2.
3.
4.
5.
6.

“รหัสโรงเรียน”
“โรงเรียน”
“ตําบล”
“อําเภอ”
“จํานวนนักเรียน”
“ข้อมูลอาคารเรียนที่มี
อายุ 30 ปีขึ้นไป ทีช่ าํ รุด
ต้องรื้อถอน (แบบ)”
7. “ปี พ.ศ. ที่ก่อสร้าง)
8. “จํานวนห้องที่รื้อถอน”
9. “จํานวนห้องเรียน”

ให้ระบุรหัสโรงเรียนตามรหัส OBEC จํานวน 6 หลัก
ให้ระบุ ชื่อโรงเรียนที่เสนอขอตั้งงบประมาณประจําปีงบประมาณ
ให้ระบุ ชื่อตําบล ซึ่งเป็นที่ตงั้ ของโรงเรียน
ให้ระบุ ชื่ออําเภอ ซึ่งเป็นที่ตงั้ ของโรงเรียน
ให้ระบุเฉพาะตัวเลขจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น ณ วันที่ 10 มิถุนายน
ให้ระบุแบบอาคารเรียนที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป ที่ชํารุดต้องรื้อถอน และได้
ดําเนินการขออนุมัติรื้อถอนแล้ว

ให้ระบุ ปี พ.ศ. ที่ก่อสร้างอาคารที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป ทีช่ ํารุดต้องรื้อถอน
ให้ระบุเฉพาะตัวเลขจํานวนห้องในอาคารที่รื้อถอน
ให้ระบุเฉพาะตัวเลขจํานวนห้องเรียนตามแผนการจัดชั้นเรียน
ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2555
10. “ห้องพิเศษตามเกณฑ์(ควรมี)” ให้ระบุเฉพาะตัวเลขจํานวนห้องพิเศษควรมีตามเกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
ของโรงเรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4
หน้าที่ 4 และหน้าที่ 5)
11. “รวมห้องตามเกณฑ์ ควรมี” ให้ระบุเฉพาะตัวเลขจํานวนห้องควรมี ให้นําจํานวนห้องตามแผนจัดชัน้ เรียน
บวก ด้วยห้องพิเศษตามเกณฑ์ ควรมี (เท่ากับ ข้อ 9 บวก ด้วย ข้อ 10)
12. “จํานวนห้องที่มีอยู่จริง” ให้ระบุเฉพาะตัวเลขจํานวนห้องที่มีอยู่จริงในปัจจุบันทุกห้องรวมห้องที่รื้อถอนด้วย
13. “รื้อถอนแล้วขาดแคลน(ห้อง)”ให้ระบุเฉพาะตัวเลขจํานวนห้องที่ขาดแคลน โดยนําห้องตามเกณฑ์ ควรมี
ลบ ด้วย จํานวนห้องเรียนที่มีอยู่จริง และลบด้วยห้องที่จะรื้อถอน (เท่ากับ
ข้อ 11 ลบด้วยข้อ 12 ลบด้วยจํานวนห้องเรียนที่รื้อถอน)
14. “แบบอาคารที่เสนอขอ” ให้ระบุแบบอาคารที่เสนอขอตั้งงบประมาณ (รายละเอียดรายการสิ่งก่อสร้าง
สร้างทดแทน”
ตามสิง่ ที่ส่งมาด้วย 6)
15 “จํานวนหลัง”
ให้ระบุเฉพาะตัวเลข จํานวนหลัง ที่ขอตั้งงบประมาณ
16. “จํานวนห้อง”
ให้ระบุเฉพาะตัวเลข จํานวนห้องตามแบบอาคารที่เสนอขอตั้งงบประมาณ .
17. “จํานวนงบประมาณ”
ให้ระบุเฉพาะตัวเลข จํานวนงบประมาณตามราคามาตรฐานค่าก่อสร้างอาคาร
(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)
คําแนะนําเพิม่ เติม
1. ในการบันทึกข้อมูลคําของบประมาณผ่านระบบ เว็บไซด์ ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ทุกช่องก่อนแล้วคลิกส่ง ระบบจะบันทึกข้อมูลของโรงเรียนให้โดยอัตโนมัติ
2. คลิกส่งคําขอในรายการเดียวกันเพียง 1 ครัง้ หากคลิกมากกว่า 1 ครัง้ ระบบจะบันทึก
ข้อมูลซ้าํ ซ้อนทันที
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คําชีแ้ จงการกรอกข้อมูลแบบคําขอตัง้ งบประมาณ รายการสิ่งก่อสร้าง
ค่าก่อสร้าง สนามกีฬา ปีงบประมาณ พ.ศ. .......................

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

“รหัสโรงเรียน”
“โรงเรียน”
“ตําบล”
“อําเภอ”
“จํานวนนักเรียน”
“จัดชั้นเรียน (ห้อง)”
“เกณฑ์ควรมี (สนาม)”

8 “สนามทีม่ อี ยู่แล้ว”
9. “ขาดแคลน (สนาม)”
10. “แบบสนามที่เสนอขอ”
11 “จํานวนสนาม”
12. “จํานวนงบประมาณ”

ให้ระบุรหัสโรงเรียนตามรหัส OBEC จํานวน 6 หลัก
ให้ระบุ ชื่อโรงเรียนที่เสนอขอตั้งงบประมาณประจําปีงบประมาณ
ให้ระบุ ชื่อตําบล ซึ่งเป็นที่ตงั้ ของโรงเรียน
ให้ระบุ ชื่ออําเภอ ซึ่งเป็นที่ตงั้ ของโรงเรียน
ให้ระบุเฉพาะตัวเลขจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น ณ วันที่ 10 มิถุนายน
ให้ระบุเฉพาะตัวเลขจํานวนแผนการจัดชั้นเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน
ให้ระบุเฉพาะตัวเลข จํานวนเกณฑ์ควรมีสนาม ตามเกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
ของโรงเรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
ให้คลิกเลือกสนามที่มีอยู่แล้วในโรงเรียน (เลือกได้มากกว่า 1 รายการ)
ให้ระบุเฉพาะตัวเลขจํานวนสนามกีฬาที่ขาดแคลน
ให้ระบุแบบสนามที่เสนอขอตัง้ งบประมาณ (รายละเอียดรายการสิ่งก่อสร้าง
ตามสิ่งทีส่ ่งมาด้วย 6)
ให้ระบุเฉพาะตัวเลข จํานวนสนาม ที่ขอตั้งงบประมาณ
ให้ระบุเฉพาะตัวเลข จํานวนงบประมาณตามราคามาตรฐานค่าก่อสร้างอาคาร
(รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

คําแนะนําเพิม่ เติม
1. ในการบันทึกข้อมูลคําของบประมาณผ่านระบบ เว็บไซด์ ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ทุกช่องก่อนแล้วคลิกส่ง ระบบจะบันทึกข้อมูลของโรงเรียนให้โดยอัตโนมัติ
2. คลิกส่งคําขอในรายการเดียวกันเพียง 1 ครัง้ หากคลิกมากกว่า 1 ครัง้ ระบบจะบันทึก
ข้อมูลซ้าํ ซ้อนทันที
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คําชีแ้ จงการกรอกข้อมูลแบบคําขอตัง้ งบประมาณ รายการสิ่งก่อสร้าง
รายการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. .......................

1. “รหัสโรงเรียน”
2. “โรงเรียน”
3. “ตําบล”
4. “อําเภอ”
5. “จํานวนนักเรียน”
6. “งบประมาณ”
7 “ประเภทงานที่ปรับปรุง”

ให้ระบุรหัสโรงเรียนตามรหัส OBEC จํานวน 6 หลัก
ให้ระบุ ชื่อโรงเรียนที่เสนอขอตั้งงบประมาณประจําปีงบประมาณ
ให้ระบุ ชื่อตําบล ซึ่งเป็นที่ตงั้ ของโรงเรียน
ให้ระบุ ชื่ออําเภอ ซึ่งเป็นที่ตงั้ ของโรงเรียน
ให้ระบุเฉพาะตัวเลขจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น ณ วันที่ 10 มิถุนายน
ให้ระบุเฉพาะตัวเลข จํานวนงบประมาณที่เสนอขอตั้งงบประมาณทั้งสิ้น
ให้ระบุประเภทงานที่ปรับปรุงซ่อมแซม และจํานวนงบประมาณแต่ละประเภทงาน
โดยสรุปจากประมาณการ เรียงลําดับความสําคัญก่อนหลัง

คําแนะนําเพิม่ เติม
1. ในการบันทึกข้อมูลคําของบประมาณผ่านระบบ เว็บไซด์ ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ทุกช่องก่อนแล้วคลิกส่ง ระบบจะบันทึกข้อมูลของโรงเรียนให้โดยอัตโนมัติ
2. คลิกส่งคําขอในรายการเดียวกันเพียง 1 ครัง้ หากคลิกมากกว่า 1 ครัง้ ระบบจะบันทึก
ข้อมูลซ้าํ ซ้อนทันที
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3. ราคามาตรฐานค่าก่อสร้างอาคารสํานักงานฯ และอาคารเรียน อาคารประกอบและสิง่ ก่อสร้างอืน่
สําหรับโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ในแต่ละปีอาจมีการเปลี่ยนแปลงราคากลางได)
ลําดับ
ที่
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

รายการ
อาคารสํานักงาน
แบบที่ 1
แบบที่ 2
แบบที่ 3
อาคารเรียน
แบบ 318 ล / 55
แบบ 324 ล / 55
แบบ 324 ล/41 (หลังคาทรงไทย)
แบบ 216 ปรับปรุง 46
แบบ 108 ล/30 (เข็มคอนกรีตหกเหลี่ยมกลวง)
แบบกึ่งถาวร
แบบ สปช.101/26
แบบ สปช.102/26
แบบ สปช.103/26 (3 หอง)
แบบ สปช.104/26 (3 หอง)
แบบ สปช. 105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น4 หองเรียน)ใตถุนโลง
แบบ สปช. 105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 5 หองเรียน)
(ชั้นลาง 1 หอง ชั้นบน 4 หอง)
แบบ สปช. 105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 5 หองเรียน)ใตถุนโลง
แบบ สปช. 105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 6 หองเรียน)
(ชั้นลาง 2 หอง ชั้นบน 4 หอง)
แบบ สปช. 105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 6 หองเรียน)ใตถุนโลง

ราคา
ปงบประมาณ
2556

ผูกพัน
ราคาป 2557
ป 2558
19,511,000
16,960,000
18,229,000

1,046,000
25,608,000
27,102,300
17,700,000
5,707,400
2,188,000
1,715,000
1,247,000
1,623,000
1,900,000
3,483,100
3,667,100
4,149,100
3,851,200
4,979,200

4,209,200
5,121,600
5,420,400
3,540,000

16,836,800
20,486,400
21,681,900
14,160,000
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ลําดับ
ที่
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

รายการ
แบบ สปช. 105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 7 หองเรียน)
(ชั้นลาง 3 หอง ชั้นบน 4 หอง )
แบบ สปช. 105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 8 หองเรียน)
(ชั้นลาง 4 หอง ชั้นบน 4 หอง )
แบบ สปช. 105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 10 หองเรียน)
(ชั้นลาง 5 หอง ชั้นบน 5 หอง )
แบบ สปช. 2/28 (3 ชั้น)
แบบ สปช. 2/28 (4 ชั้น)
ตอเติมชั้นลาง (สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น)หองละ
อาคารอเนกประสงค
อาคารหอประชุม แบบ 100/27
โรงอาหาร (300 ที่นั่ง)
โรงอาหาร-หอประชุม แบบ 101ล/27 (พิเศษ)
แบบ สปช. 201/26
แบบ สปช. 202/26 (โครงหลังคาเหล็ก)
แบบ สปช. 203/26 (โครงหลังคาเหล็ก)
แบบ สปช. 204/26
แบบ สปช. 205/26
แบบ สปช. 206/26
หองน้ํา-หองสวม
แบบ สปช. 603/29
แบบ สปช. 604/45
แบบ สปช. 605/45
สวมนักเรียนหญิง 4 ที่/49
สวมนักเรียนชาย 4 ที่/49
สวมนักเรียนหญิง 6 ที่/49
สวมนักเรียนชาย 6 ที่ /49
อาคาร สพฐ.4 (สวม 4 ที่นั่ง)

ราคา
ปงบประมาณ
2556
4,035,200
4,219,200
5,069,300
9,147,000
12,240,000
130,000
6,214,000
2,545,000
11,968,000
694,000
422,000
566,000
1,213,000
2,169,000
4,415,000
227,000
241,000
561,000
336,000
442,000
435,000
599,000
352,000

ผูกพัน
ราคาป 2557
ป 2558
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ลําดับ
ที่
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

รายการ
อาคารฝกงาน
แบบ 102/27 (ตอกเข็ม)
แบบ 204/27
แบบ 306 ล/27
บานพัก
บานพักภารโรง /32
บานพักครู แบบ 203/27
บานพักครู แบบ 205/26
บานพักครู แบบ 207
บานพักนักเรียน
บานพักครู แบบ สปช. 301/26
บานพักครูเรือนแถว สปช. 303/28
ถังน้ําซีเมนต
แบบ ฝ.30 (พิเศษ)
แบบ ฝ.33
สนามกีฬา
ลานกีฬาอเนกประสงค
ฟ1/42
ฟ.3 พิเศษ
สนามบาสเก็ตบอล แบบ FIBA

ราคา
ปงบประมาณ
2556
2,670,000
4,780,000
7,877,000
339,000
693,000
638,000
874,000
1,191,000
369,000
3,979,000
232,000
248,000
135,000
539,000
1,175,000
395,000

ผูกพัน
ราคาป 2557
ป 2558
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4. ลักษณะอาคารและราคามาตรฐานค่าก่อสร้างอาคารสํานักงาน อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
1. อาคารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป./สพม.)
ที่
1 แบบที่ 1

แบบ/รายการ

ลักษณะอาคาร

วัสดุ-ครุภัณฑประกอบอาคาร

- อาคาร 3 ชั้น

เครื่องปรับอากาศและพัดลมระบาย

- กวาง 16.5 เมตร ยาว 72.00 เมตร

อากาศ

ราคาคากอสราง/หลัง
19,511,000

- พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 2,939 ตารางเมตร
2 แบบที่ 2

- อาคาร 3 ชั้น

เครื่องปรับอากาศและพัดลมระบาย

- กวาง 16.5 เมตร ยาว 60.00 เมตร

อากาศ

16,960,000

- พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 2,465 ตารางเมตร
3 แบบที่ 3

- อาคาร 3 ชั้น รูปตัว L

เครื่องปรับอากาศและพัดลมระบาย

- กวาง 26.5 เมตร ยาว 52.00 เมตร

อากาศ

18,229,000

- พื้นที่ใชสอยไมนอยกวา 2,670 ตารางเมตร

2. อาคารเรียน
1 สปช. 101/26

- คอนกรีต 2 ชั้น ชั้นลางโลงขนาด
3 หองเรียน 1 หองธุรการ
ฐานรากตอกเข็ม

1. กระดานดําตามแบบกําหนด
หองเรียนละ 1 ชุด
2. โตะ - เกาอี้ระดับ 3-6 หองเรียนละ 1 ชุด

1,715,000

24

ที่

แบบ/รายการ

ลักษณะอาคาร

วัสดุ-ครุภัณฑประกอบอาคาร

ราคาคากอสราง/หลัง

2. อาคารเรียน (ตอ)
1 สปช. 101/26 (ตอ)

- อาคารกวาง 6.00 เมตร ยาว 27.00 เมตร
ฝาประจันหอง ปรับขนาดของหองได

หองเรียนละ 1 ชุด หรือตูเหล็ก 2 บาน

ไมอนุญาตใหตอเติมชั้นลาง เนื่องจาก

(มอก.) หองเรียนละ 1 ใบ

โครงสรางและฐานรากออกแบบไว
รับน้ําหนักเฉพาะชั้นบนเทานั้น
- ติดตั้งไฟฟาตามแบบที่ กําหนด
- ทาสีอาคาร
2 สปช. 102/26

3. ตูเก็บอุปกรณตามแบบกําหนด

อาคารคอนกรีต 1 ชั้น พื้นเสมอดิน
ขนาด 3 หองเรียน
ฐานรากตอกเข็ม
- อาคารกวาง 8.50 เมตร ยาว 27.00 เมตร
- หองเรียนกวาง 6.50 เมตร ยาว 9.00 เมตร
- ติดตั้งไฟฟาตามแบบที่กําหนด
- ทาสีอาคาร

4. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ
ประกอบแบบกอสราง ชั้นละ 1 เครื่อง
5. โตะ- เกาอี้นกั เรียนตามแบบกําหนด
หองเรียนละ 30 ชุด
เชนเดียวกับแบบ สปช. 101/26

1,247,000

25
ที่

แบบ/รายการ

ลักษณะอาคาร

วัสดุ-ครุภัณฑประกอบอาคาร

ราคาคากอสราง/หลัง

2. อาคารเรียน (ตอ)
3 สปช. 103/26

- อาคารคอนกรีต 1 ชั้น ยกพื้นสูง จาก

เชนเดียวกับแบบ สปช. 101/26

1,623,000

เชนเดียวกับแบบ สปช. 101/26

1,900,000

ระดับพื้นดิน 0.90 เมตร ขนาด 3 หองเรียน
- ฐานรากตอกเข็ม
- อาคารกวาง 8.50 เมตร ยาว 27.00 เมตร
- หองเรียนกวาง 6.50 เมตร ยาว 9.00 เมตร
- ติดตั้งไฟฟาตามแบบที่ สปช. กําหนด
- ทาสีอาคาร
4 สปช. 104/26

- อาคารคอนกรีต 2 ชั้น ชั้นลางโลงสูงจาก
ระดับพื้นดิน 3.00 เมตร ขนาด 3 หองเรียน
- ฐานรากตอกเข็ม
- อาคารกวาง 8.50 เมตร ยาว 27.00 เมตร
- หองเรียนกวาง 6.50 เมตร ยาว 9.00 เมตร
- ไมอนุญาตใหตอเติมชั้นลาง เนื่องจาก
โครงสรางและฐานรากออกแบบไว
รับน้ําหนักเฉพาะชั้นบนเทานั้น
- ติดตั้งไฟฟาตามแบบที่กําหนด
- ทาสีอาคาร

26

ที่

แบบ/รายการ

ลักษณะอาคาร

วัสดุ-ครุภัณฑประกอบอาคาร

ราคาคากอสราง/หลัง

2. อาคารเรียน (ตอ)
5 สปช. 105/29
ปรับปรุง 2 ชั้น 4 หอง

- อาคารคอนกรีต 2 ชั้น ชั้นลางโลงสูงจาก

เชนเดียวกับแบบ สปช. 101/26

3,483,100

เชนเดียวกับแบบ สปช. 101/26

9,147,000

ระดับพื้นดิน 3.5 เมตร
- ชั้นบน 4 หองเรียน ชั้นลางสามารถตอเติมได
- ฐานรากตอกเข็ม
- อาคารกวาง 8.40 เมตร ยาว 36.00 เมตร
- หองเรียน กวาง 6.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร
- ติดตั้งไฟฟาตามแบบที่กําหนด
- ทาสีอาคาร

6 สปช. 2/28

- อาคารคอนกรีต 3 ชั้น ขนาด 18 หองเรียน
ชั้นละ 6 หองเรียน
- ชั้นลางมีหองสวม 2 หอง
- ฐานรากตอกเข็ม
- อาคารกวาง 9.40 เมตร ยาว 56.00 เมตร
- ยกพื้นจากระดับดิน 0.85 เมตร
- หองเรียน กวาง 7.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร
- ติดตั้งไฟฟาตามแบบที่กําหนด
- ทาสีอาคาร

27

ที่

แบบ/รายการ

ลักษณะอาคาร

วัสดุ-ครุภัณฑประกอบอาคาร

ราคาคากอสราง/หลัง

2. อาคารเรียน (ตอ)
7 108ล/30
(เข็มคอนกรีตหกเหลี่ยม
กลวง)

- อาคารคอนกรีต 2 ชั้น ชั้นลางโลงขนาด
8 หองเรียน

ตามแบบรูปรายการและรายการ

5,707,400

ประกอบแบบ

- ฐานรากตอกเข็มหรือฐานแผ
- อาคารกวาง 10.00 เมตร ยาว 66.90 เมตร
สูง 3.40 เมตร
- หองเรียนกวาง 8.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร
จํานวน 6 หอง
- หองเรียนกวาง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร
จํานวน 2 หอง (หัว-ทายอาคาร)

8 สปช. 2/28 4 ชัน้

- ติดตั้งไฟฟา/ประปา/ทาสี/รางน้ําฝน
อาคารคอนกรีต 4 ชั้น ขนาด 18 หองเรียน
ชั้นละ 6 หองเรียน
- ชั้นลางโลง
- ชั้นลางมีหองสวม 2 หอง
- ฐานรากตอเข็ม
- อาคารกวาง 9.40 เมตร ยาว 56.00 เมตร
- หองเรียนกวาง 7.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร
- ติดตั้งไฟฟาตามแบบที่กําหนด
- ทาสีอาคาร

เชนเดียวกับแบบ สปช. 101/26

12,240,000

28

ที่

แบบ/รายการ

ลักษณะอาคาร

วัสดุ-ครุภัณฑประกอบอาคาร

ราคาคากอสราง/หลัง

2. อาคารเรียน (ตอ)
9 324 ล / 55

- อาคารคอนกรีต 4 ชั้น ขนาด 24 หอง
ชั้นละ 8 หอง
- ชั้นลางโลง
- ฐานรากตอกเสาเข็มหรือฐานแผ
- มีหองน้ําชั้นละ 2 หอง

ตามแบบรูปรายการและรายการ
ประกอบแบบ

25,608,000

ตามแบบรูปรายการและรายการ

21,046,000

- อาคารกวาง 10.80 เมตร ยาว 85.00 เมตร
สูง 3.50 เมตร
- หองเรียนกวาง 8 เมตร ยาว 8 เมตร
10 318ล/55

- อาคารคอนกรีต 4 ชั้น ขนาด 18 หองเรียน
ชั้นละ 6 หอง
- ชั้นลางโลง
- ฐานรากตอกเสาเข็มหรือฐานแผ
- อาคารกวาง 9.50 เมตร ยาว 63.0 เมตร
สูง 3.50 เมตร
- หองเรียนกวาง 8 เมตร ยาว 8 เมตร

ประกอบแบบ

29
ที่

แบบ/รายการ

ลักษณะอาคาร

วัสดุ-ครุภัณฑประกอบอาคาร

ราคาคากอสราง/หลัง

2. อาคารเรียน (ตอ)
11 216 ปรับปรุง 46

- อาคารคอนกรีต 3 ชั้น 16 หองเรียน ชั้นละ

- ตามแบบรูปรายการและรายการ

8 หองเรียน

17,700,000

ประกอบแบบ

- ชั้นลางโลง
- ฐานรากตอกเสาเข็มหรือฐานแผ
- มีหองน้ํานักเรียนในอาคาร
- อาคารกวาง 10.40 เมตร ยาว 64 เมตร
สูง 3.50 เมตร
- หองเรียนกวาง 8 เมตร ยาว 8 เมตร
12 อาคารเรียน แบบกึ่งถาวร

- อาคารคอนกรีต 1 ชั้น 6 หองเรียน

-

โตะเกาอี้ครู ระดับ 3-6 หองเรียนละ1 ชุด

- พื้นเสมอดิน

-

โตะเกาอี้เรียน ระดับมัธยมศึกษา มอก.

- ฐานรากตอกเสาเข็ม
- อาคารกวาง 10 เมตร ยาว 48 เมตร

2,188,000

หองเรียน 40 ชุด
-

กระดานดํา หองเรียนละ 1 ชุด

- หองเรียนกวาง 8 เมตร ยาว 8 เมตร
13 ตอเติมชั้นลาง

แบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น
หองละ 130,000 บาท

เชนเดียวกับแบบ สปช. 101/26

130,000

30

ที่

แบบ/รายการ

ลักษณะอาคาร

วัสดุ-ครุภัณฑประกอบอาคาร

ราคาคากอสราง/หลัง

3. อาคารอเนกประสงค
14 สปช. 201/26

- อาคารกอนกรีต 1 ชั้น พื้นเสมอดิน
- ฐานรากตอกเข็ม
- อาคารกวาง 10.00 เมตร ยาว 20 เมตร
- มีหองเก็บวัสดุอปุ กรณ 2 หอง
- ติดตั้งไฟฟา ตามแบบที่กําหนด
- ทาสีอาคาร

15 สปช. 202/26

- อาคารคอนกรีต 1 ชั้น พื้นเสมอดิน
- อาคารกวาง 10.00 เมตร ยาว 12 เมตร
- ทาสีอาคาร
- ติดตั้งไฟฟา ตามแบบที่กําหนด
- ฐานรากตอกเข็ม

1. ตูเก็บอุปกรณ ตามแบบกําหนด 1 ชุด

694,000

หรือตูเหล็ก 2 บาน (มอก.) 1 ใบ
2. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ
ประกอบแบบกอสราง จํานวน 1 เครื่อง
3. กระดานดําตามแบบกําหนด
จํานวน 1 ชุด
1. ตูเก็บอุปกรณ ตามแบบกําหนด 1 ชุด

422,000

หรือตูเหล็ก 2 บาน (มอก.) 1 ใบ
2. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ
ประกอบแบบกอสราง จํานวน 1 เครื่อง
3. กระดานดําตามแบบกําหนด
จํานวน 1 ชุด

16 สปช. 203/26

- อาคารคอนกรีต 1 ชั้น พื้นเสมอดิน
- อาคารกวาง 10.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร
- ติดตั้งไฟฟา ตามแบบที่กําหนด
- ทาสีอาคาร

1. ตูเก็บอุปกรณ ตามแบบกําหนด 1 ชุด
หรือตูเหล็ก 2 บาน (มอก.) 1 ใบ
2. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ
ประกอบแบบกอสราง จํานวน 1 เครื่อง
3. กระดานดําตามแบบกําหนด
จํานวน 2 ชุด

566,000

31

ที่

แบบ/รายการ

ลักษณะอาคาร

วัสดุ-ครุภัณฑประกอบอาคาร

ราคาคากอสราง/หลัง

3. อาคารอเนกประสงค (ตอ)
17 สปช. 204/26

- อาคารคอนกรีต 2 ชั้น ชั้นลางสูงจากระดับ
พื้นดิน 2.20 เมตร

หรือตูเหล็ก 2 บาน (มอก.) 1 ใบ

ฐากรากตอกเข็ม

2. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ

- อาคารกวาง 10 เมตร ยาว 20 เมตร
- ทาสีอาคาร
- ติดตั้งไฟฟาตามแบบที่กําหนด
18 สปช. 205/26

1. ตูเก็บอุปกรณ ตามแบบกําหนด 1 ชุด

- อาคารคอนกรีต 1 ชั้น พื้นเสมอดิน
- ฐานรากตอกเข็ม
- อาคารกวาง 14 เมตร ยาว 32 เมตร
- ติดตั้งไฟฟาตามแบบที่ สปช. กําหนด

1,213,000

ประกอบแบบกอสราง จํานวน 1 เครื่อง
3. กระดานดําตามแบบกําหนด
จํานวน 1 ชุด
1. โตะอาหารพรอมเกาอี้ ตามแบบกําหนด

2,169,000

จํานวน 72 ชุด
2. เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ
ประกอบแบบกอสราง จํานวน 4 เครื่อง

- ทาสีอาคาร
19 สปช. 206/26

- อาคารคอนกรีต 1 ชั้น พื้นเสมอดิน
- ฐานรากตอกเข็ม
- อาคารกวาง 21 เมตร ยาว 36 เมตร
- ติดตั้งไฟฟาตามแบบที่กําหนด
- ทาสีอาคาร

1. โตะอาหารพรอมเกาอี้ ตามแบบกําหนด
จํานวน 72 ชุด
2. เครื่องดับเพลิง จํานวน 6 เครื่อง

4,415,000

32
ที่

แบบ/รายการ

ลักษณะอาคาร

วัสดุ-ครุภัณฑประกอบอาคาร

ราคาคากอสราง/หลัง

3. อาคารอเนกประสงค (ตอ)
20 โรงอาหาร/หอประชุม
แบบ 100/27

* อาคารคอนกรีต 1 ชั้น พื้นเสมอดิน

มีโตะ-เกาอี้ รับประทานอาหาร

- ฐานรากตอกเข็มหรือฐานแผ

จํานวน 66 ชุด

6,214,000

- อาคารกวาง26เมตรยาว40เมตรสูง7.50 เมตร
- มีเวที และหองเก็บของ 2 หอง
- มีหองควบคุม แสง เสียง
- ติดตั้งไฟฟาตามแบบที่กําหนด
- หลังคาสูงใชเปนโรงยิมกีฬาได
21 โรงอาหาร (300 ที่นั่ง)

* อาคารคอนกรีต 1 ชั้น พื้นเสมอดิน

มีโตะ - เกาอี้ รับประทานอาหาร

- ฐานรากตอกเข็มหรือฐานแผ

จํานวน 50 ชุด

2,545,000

อาคารกวาง 16 เมตร ยาว 25 เมตร สูง 7 เมตร
มีที่สําหรับขายอาหาร
ติดตั้งไฟฟาตามแบบที่กําหนด
22 โรงอาหาร / หอประชุม

* อาคารคอนกรีต 2 ชั้น

มีโตะ - เกาอี้ รับประทานอาหาร

แบบ 101ล/27 (พิเศษ)

- ฐานรากตอกเข็มหรือฐานแผ

จํานวน 66 ชุด

ปรับปรุงชั้นบนเปนโรงพลศึกษา

- อาคารกวาง24เมตรยาว40เมตรสูง4.20เมตร
- ชั้นลางใชเปนสถานที่รับประทานอาหาร
- ชั้นบนใชเปนหองประชุม และยิมกีฬา

11,968,000

33
ที่

แบบ/รายการ

ลักษณะอาคาร

วัสดุ-ครุภัณฑประกอบอาคาร

ราคาคากอสราง/หลัง

4. อาคารฝกงาน
23 102/24 (ตอกเข็ม)

- อาคารคอนกรีต 1 ชั้น พื้นเสมอดิน

เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ

- ขนาดความกวาง 10.0 เมตร ยาว 32.0 เมตร

ประกอบแบบกอสราง

2,670,000

- หองฝกงาน 2 ยูนิต
24 204/27

- อาคารคอนกรีต 2 ชั้น

เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ

- ขนาดความกวาง 14.0 เมตร ยาว 34.0 เมตร

ประกอบแบบกอสราง

4,780,000

- หองฝกงาน ชั้นละ 2 ยูนิต
25 306ล/27

- อาคารคอนกรีต 4 ชั้น ชั้นลางโลง

เครื่องดับเพลิงตามที่ระบุในรายการ

- ขนาดความกวาง 9.50 เมตร ยาว 38.0 เมตร

ประกอบแบบกอสราง

7,877,000

- หองฝกงาน ชั้นละ 2 ยูนิต

5. บานพัก
26 บานพักนักเรียน

- อาคารคอนกรีต 1 ชั้น พื้นเสมอดิน
- หองกวาง 6 เมตร ยาว 8.5 เมตร
- อาคารกวาง 14.5 เมตร ยาว 24 เมตร
สําหรับ 1 หลัง ตอ 4 หอง
- ติดตั้งไฟฟาตามแบบที่กําหนด

27 สปช. 301/26

- อาคารคอนกรีต 2 ชั้น ชั้นบนมี 2 หองนอน

(บานพักครูเดี่ยว)

ชั้นลางมี 1 หองโถงใหญ 1 หองน้ํา
- ฐานรากตอกเข็ม

1.
2.
3.
4.

เตียงนอน 2 ชั้น 4 เตียง/ หอง
ที่นอนพรอมผาปูที่นอน
หมอนพรอมปลอกหมอน
ผาหม

1,191,000

369,000

34
ที่

แบบ/รายการ

ลักษณะอาคาร

วัสดุ-ครุภัณฑประกอบอาคาร

ราคาคากอสราง/หลัง

5. บานพัก (ตอ)
สปช. 301/26

- อาคารกวาง 5.5 เมตร ยาว 7 เมตร

(บานพักครูเดี่ยว) (ตอ)

- ติดตั้งไฟฟา ประปา และ - ทาสีอาคาร

28 บานพักครู 203/27

อาคารคอนกรีต 2 ชั้น ชั้นบน 3 หองนอน

693,000

ชั้นลางอเนกประสงค 1 หองน้ํา
ขนาด 8 * 8 เมตร
29 บานพักครู 205/26

อาคารคอนกรีต 2 ชั้น ชั้นบน 4 หอง

638,000

ชั้นลาง 1 หอง หองน้ํา 1 หอง
หองอเนกประสงค
30 สปช. 303/28
(บานพักครูเรือนแถว)

- คอนกรีต 2 ชั้น 6 ยูนิต
- 1 ยูนิต มี 2 ชั้น ขนาดกวาง 5 เมตร
ยาว 9.70 เมตร ชัน้ บนมี 2 หองนอน
1 หองน้ํา ชั้นลาง หองโถง 1 หอง
1 หองน้ํา หองเก็บของ 1 หอง หองครัว 1 หอง
- ฐานรากตอกเข็ม
- ติดตั้งไฟฟา-ประปา ตามแบบกําหนด
- ทาสีอาคาร

ตูเสื้อผาหองนอนละ 1 ใบ

3,979,000

35
ที่

แบบ/รายการ

ลักษณะอาคาร

วัสดุ-ครุภัณฑประกอบอาคาร

ราคาคากอสราง/หลัง

5. บานพัก (ตอ)
31 รื้อยายอาคารเรียน
สปช. รย.106/43

- อาคารไมชั้นเดียว 3 หองเรียน

353,000

- หลังคามุงกระเบือ้ ง ตีฝาเพดาน
- หองกวาง 6 เมตร ยาว 9 เมตร
- ติดตั้งไฟฟาตามแบบที่กําหนดและทาสีน้ํามัน

32 รื้อยายบานพักครู

- อาคารไมชั้นเดียว 2 หองนอน

สปช. รย. 305/43

- หลังคามุงกระเบือ้ ง ตีฝาเพดาน

130,000

- หองกวาง 6 เมตร ยาว 6 เมตร
- ติดตั้งไฟฟา ประปา และทาสีน้ํามัน
- ติดตั้งมุงลวดเหล็กคัด
33 รื้อยายบานพักครู
สปช. รย. 306/43

- อาคารไม 2 ชั้น 3 หองนอน 1 หองครัว

180,000

- หลังคามุงกระเบือ้ ง ตีฝาเพดาน
- หองกวาง 6.5 เมตร ยาว 9 เมตร
- ติดตั้งไฟฟา ประปา และทาสีน้ํามัน
- ติดตั้งมุงลวดเหล็กคัด

34 รื้อยายสวม
สปช. รย.604/43

- อาคารไมพื้นติดดินขนาด 4 ที่นั่ง
- อาคารกวาง 4.5 เมตร ยาว 8 เมตร
- หลังคามุงกระเบือ้ ง
- ทาสีน้ํามัน ติดตัง้ ประปา

41,000

36
ที่

แบบ/รายการ

ลักษณะอาคาร

วัสดุ-ครุภัณฑประกอบอาคาร

ราคาคากอสราง/หลัง

6. สิ่งกอสรางอื่น
35 สวมนักเรียนหญิง
4 ที่/49

36 สวมนักเรียนชาย
4 ที่/49

37 สวมนักเรียนหญิง
6 ที่/49

-

อาคารคอนกรีต 1 ชั้น พื้นเสมอดินขนาด 4 ที่นั่ง

-

ฐานรากตอกเข็ม

-

อาคารกวาง 5.20 เมตร ยาว 7.00 เมตร

-

หองกวาง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร

-

ทาสีอาคาร

-

พื้นและผนังปูกระเบื้องเคลือบ

-

อาคารคอนกรีต 1 ชั้น พื้นเสมอดินขนาด 4 ที่นั่ง

-

ฐานรากตอกเข็ม

-

อาคารกวาง 6.40 เมตร ยาว 7.00 เมตร

-

หองกวาง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร

-

ทาสีอาคาร

-

พื้นและผนังปูกระเบื้องเคลือบ

-

ที่ปสสวะชาย

-

อาคารคอนกรีต 1 ชั้น พื้นเสมอดิน

-

ขนาด 6 ที่นั่ง - ฐานรากตอกเข็ม

-

อาคารกวาง 5.20 เมตร ยาว 9.50 เมตร

-

หองกวาง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร

-

ทาสีอาคาร

-

พื้นและผนังปูกระเบื้องเคลือบ

336,000

442,000

435,000

37

ที่

แบบ/รายการ

ลักษณะอาคาร

วัสดุ-ครุภัณฑประกอบอาคาร

ราคาคากอสราง/หลัง

6. สิ่งกอสรางอื่น (ตอ)
38 สวมนักเรียนชาย
6 ที่/49

- อาคารคอนกรีต 1 ชั้น พื้นเสมอดิน

599,000

- ขนาด 6 ที่นั่ง - ฐานรากตอกเข็ม
- อาคารกวาง 6.40 เมตร ยาว 9.50 เมตร
- หองกวาง 1.25 เมตร ยาว 1.30 เมตร
- ทาสีอาคาร
- พื้นและผนังปูกระเบื้องเคลือบ
- ที่ปสสวะชาย

39 สปช. 603/29
(สวม)

- อาคารคอนกรีต 1 ชั้น พื้นสามารถปรับ
ใหสูงต่ําไดตามความตองการของแตละ
ทองถิ่นที่มีน้ําทวมถึงแตไมเกิน 2 เมตร
- ขนาด 4 ที่นั่ง
- ฐานรากตอกเข็ม
- อาคารกวาง 2.8 เมตร ยาว 5 เมตร
- หองสวมกวาง 1.25 เมตร ยาว 1.3 เมตร
- ทาสีอาคาร

227,000

38
ที่

แบบ/รายการ

ลักษณะอาคาร

วัสดุ-ครุภัณฑประกอบอาคาร

ราคาคากอสราง/หลัง

6. สิ่งกอสรางอื่น (ตอ)
40 สปช. 604/45
(สวม)

- อาคารคอนกรีต 1 ชั้น พื้นเสมอดิน

241,000

ขนาด 4 ที่นั่ง
- ฐานรากตอกเข็ม
- แบงเปน 2 สวน สวนละ 2 หอง หองละ 1 ที่
- อาคารกวาง 2.8 เมตร ยาว 5.6 เมตร
- หองกวาง 1.3 เมตร ยาว 1.4 เมตร
- ทาสีอาคาร
- พื้นและผนังปูกระเบื้องเคลือบ

41 สปช. 605/45
(สวม)

- อาคารคอนกรีต 1 ชั้น พื้นเสมอดิน

561,000

ขนาด 10 ที่นั่ง แบงเปน 2 สวน ๆ ละ 5 หอง
หองละ 1 ที่นั่ง
- ฐานรากตอกเข็ม
- อาคารกวาง 3 เมตร ยาว 12.5 เมตร
- ทาสีอาคาร
- พื้นและผนังปูกระเบื้องเคลือบ

42 อาคาร สพฐ.4
(สวม 4 ที่นั่ง)

- อาคารคอนกรีต 1 ชั้น พื้นเสมอดิน
ขนาด 4 ที่นั่ง
- ฐานรากตอกเข็ม

352,000

39
ที่

แบบ/รายการ

ลักษณะอาคาร

วัสดุ-ครุภัณฑประกอบอาคาร

ราคาคากอสราง/หลัง

6. สิ่งกอสรางอื่น (ตอ)
อาคาร สพฐ.4

-

แบงเปน 2 สวน สวนละ 2 หอง หองละ 1 ที่

(สวม 4 ที่นั่ง) (ตอ)

-

อาคารกวาง 2.8 เมตร ยาว 5.6 เมตร

-

หองกวาง 1.3 เมตร ยาว 1.4 เมตร

-

ทาสีอาคาร

-

พื้นและผนังปูกระเบื้องเคลือบ

43 ถังน้ําซีเมนต

-

ถังน้ํา คสล. จํานวน 4 ถัง สูง 2.4 เมตร

ฝ.30 (พิเศษ)

-

เก็บน้ําได 30 ลูกบาศกเมตร

-

พื้นที่กวาง 4.95 เมตร ยาว 4.95 เมตร

-

ฐานรากตอกเข็ม

44 ถังน้ําซีเมนต

-

ถังน้ํา คศล. จํานวน 3 ถัง

(ฝ.33)

-

สูงถังละ 3.6 เมตร

-

เก็บน้ําได 33 ลูกบาศกเมตร

-

พื้นที่กวาง 2.4 เมตร ยาว 7.4 เมตร

-

ฐานรากตอกเข็ม

-

ลานคอนกรีต ขนาด 16 x 26 เมตร

-

มีเสาพรอมตาขายวอลเลยบอลและเซปคตะกรอ

-

ตีเสนสนามวอลเลยบอลและเซปคตะกรอ

45 ลานกีฬาอเนกประสงค
กรมพลศึกษา

ขนาดมาตรฐาน

232,000

248,000

135,000

40

ที่

แบบ/รายการ

ลักษณะอาคาร

วัสดุ-ครุภัณฑประกอบอาคาร

ราคาคากอสราง/หลัง

6. สิ่งกอสรางอื่น (ตอ)
46 ฟ.1/42
(สนามฟุตบอล)

- ขนาดสนามกวาง 59 เมตร ยาว 89 เมตร

539,000

- มีประตูฟุตบอล 1 ชุด (2 ดาน)
- ถมดินไมนอยกวา 1,200 ลบ.ม.

47 ฟ.3 พิเศษ
(สนามฟุตบอล)

- สนามฟุตบอลมีขนาดกวาง 58.00 เมตร

1,175,000

ยาว 105 เมตร
- มีลูวิ่ง 8 ลู

48 สนามบาสเก็ตบอล แบบ F1 BA
49 รั้วคอนกรีต
ชนิดฐานรากมีเสาเข็ม

ขนาดกวาง 18 เมตร ยาว 31 เมตร

395,000

- ฐานรากตอกเสาเข็ม

2,300 บาท / เมตร

- สูง 2 เมตร ชวงเสาหางกัน 2.95 เมตร

รวม Factor F แลว

- ผนังคอนกรีตบลอกโชวแนว
50 รั้วคอนกรีตชนิด
ฐานรากไมมีเสาเข็ม

- ใหจัดสรางเชนเดียวกับรั้วคอนกรีต
ชนิดฐานรากมีเสาเข็ม

2,100 บาท / เมตร
รวม Factor F แลว

แตยกเวน การตอกเสาเข็ม
51 รั้วลวดตาขายฐานราก
มีเสาเข็ม

- โครงสราง ค.ส.ล.

2,400 บาท / เมตร

- ตอนลางกออิฐดินเผา ฉาบเรียบ

รวม Factor F แลว

- หรือซีเมนตโชวแนว

41
ที่

แบบ/รายการ

ลักษณะอาคาร

วัสดุ-ครุภัณฑประกอบอาคาร

ราคาคากอสราง/หลัง

6. สิ่งกอสรางอื่น (ตอ)
รั้วลวดตาขายฐานราก

- สูงไมนอยกวา 0.90 เมตร

มีเสาเข็ม (ตอ)

- ตอนบนทําดวยเหล็กกรุลวดตาขายเหล็ก
ถักอาบสังกะสี 2 นิ้ว
- สูงจากพื้น 2 เมตร ทาสี

52 รั้วลวดตาขายฐานราก
ไมมีเสาเข็ม

- ใหจัดสรางเชนเดียวกับรั้วลวดตาขาย
ชนิดฐานรากมีเสาเข็ม

2,200 บาท / เมตร
รวม Factor F แลว

แตยกเวน การตอกเสาเข็ม
53 รั้วลวดหนาม

- เสา ค.ส.ล. สําเร็จรูป
- ลวดหนามเบอร 15 ไมนอยกวา 15 เสน

240 บาท / เมตร
รวม Factor F แลว

สูงจากพื้นดิน 2 เมตร ชวงเสาหางไมเกิน
2.50 เ มตร
54 ถนนคอนกรีต

- ปรับพื้นที่เพื่อทําความสะอาด
ถมวัสดุรองพื้น เชน ทราบ ลูกรัง
หินคลุกอัดบดแนน หนา 0.20 เมตร
เทคอนกรีต หนา 0.12 เมตร เสริมเหล็ก
เสนผาศูนยกลาง 6 มม.@ 0.20 เมตร

420 บาท / ตร.ม
รวม Factor F แลว

42

5. รายละเอียดการก่อสร้าง เป็นรายกรณี
ที่

แบบ/รายการ

ราคาตอหอง

ชั้น

จํานวน
หอง

งบประมาณ

รายละเอียดในการกอสราง

อาคารเรียน
1 สปช. 101/26

1

2 สปช. 102/26

1

3 สปช. 103/26

1

4 สปช. 104/26

5 สปช.105/29

1

-

2

3

1,715,000 แบบมาตรฐาน 3 หอง 1 ธุรการ

4

2,212,000 เพิ่มหองกลางอีก 1 หอง

5

2,710,000 เพิ่มหองกลางอีก 2 หอง

3

1,247,000 แบบมาตรฐาน 3 หอง

4

1,662,000 เพิ่มหองกลางอีก 1 หอง

5

2,081,000 เพิ่มหองกลางอีก 2 หอง

6

2,493,000 เพิ่มหองกลางอีก 3 หอง

3

1,623,000 แบบมาตรฐาน 3 หอง

4

2,163,000 เพิ่มหองกลางอีก 1 หอง

5

2,704,000 เพิ่มหองกลางอีก 2 หอง

6

3,245,000 เพิ่มหองกลางอีก 3 หอง

3

1,900,000 แบบมาตรฐาน 3 หอง

4

2,498,000 เพิ่มหองกลางอีก 1 หอง

5

3,096,000 เพิ่มหองกลางอีก 2 หอง

6

3,694,000 เพิ่มหองกลางอีก 3 หอง

4

3,483,100 ใตถุนโลง

(ปรับปรุง 2 ชั้น

เนื้อที่ใชสอย 630 ตารางเมตร

4 หองเรียน)
สปช. 105/29
(ปรับปรุง 2 ชั้น
5 หองเรียน)

-

2

5

3,667,100 ชั้นลาง 1 หอง ชั้นบน 4 หอง
เนื้อที่ใชสอย 630 ตารางเมตร
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5. รายละเอียดการก่อสร้าง เป็นรายกรณี (ต่อ)
ที่

แบบ/รายการ
สปช. 105/29

ราคาตอหอง

ชั้น

-

2

จํานวน
หอง
5

(ปรับปรุง 2 ชั้น

งบประมาณ

รายละเอียดในการกอสราง

4,149,100 ใตถุนโลง
เนื้อที่ใชสอย 783 ตารางเมตร

5 หองเรียน)
สปช. 105/29

-

2

6

(ปรับปรุง 2 ชั้น

3,851,200 ชั้นลาง 2 หอง ชั้นบน 4 หอง
เนื้อที่ใชสอย 630 ตารางเมตร

6 หองเรียน)
สปช. 105/29

-

2

6

(ปรับปรุง 2 ชั้น

4,979,200 ใตถุนโลง
เนื้อที่ใชสอย 936 ตารางเมตร

6 หองเรียน)
สปช. 105/29

-

2

7

(ปรับปรุง 2 ชั้น

4,035,200 ชั้นลาง 3 หลัง ชั้นบน 4 หอง
เนื้อที่ใชสอย 630 ตารางเมตร

7 หองเรียน)
สปช. 105/29

-

2

8

(ปรับปรุง 2 ชั้น

4,219,200 ชั้นลาง 4 หลัง ชั้นบน 4 หอง
เนื้อที่ใชสอย 630 ตารางเมตร

8 หองเรียน)
สปช. 105/29

-

2

10

(ปรับปรุง 2 ชั้น

5,069,300 ชั้นลาง 5 หลัง ชั้นบน 5 หอง
เนื้อที่ใชสอย 783 ตารางเมตร

10 หองเรียน)
สปช. 105/29
(ปรับปรุง 2 ชั้น
4 หองเรียน)

130,000

2

1

130,000 ใตถุนโลง
เนื้อที่ใชสอย 630 ตารางเมตร
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5. รายละเอียดการก่อสร้าง เป็นรายกรณี (ต่อ)
ที่

แบบ/รายการ

ราคาตอหอง

6 สปช. 2/28 3 ชัน้

ชั้น
3

จํานวน
หอง

งบประมาณ

รายละเอียดในการกอสราง

18

9,147,000 แบบมาตรฐาน 18 หอง

12

6,098,000 ชั้นละ 4 หอง บันได 2 ดาน (2/3 หลัง)

15

7,623,000 ชั้นละ 5 หอง บันได 2 ดาน (5/6 หลัง)
หมายเหตุ
อาคารเรียนทุกแบบทุกหองที่เพิ่มเติม
ใหมีวัสดุ/ครุภัณฑ ตามแบบ
สปช.101/26

7 สปช. 2/28

4

ปรับปรุง 4 ชั้น

18
12

12,240,000 ตามแบบมาตรฐาน 18 หอง ใตถนุ โลง
8,742,000 ชั้นละ 4 หอง บันได 2 ดาน
(2/3 หลัง) ใตถุนโลง

15

10,491,000 ชั้นละ 5 หอง บันได 2 ดาน
(5/6 หลัง) ใตถุนโลง

8 บานพักครู

2

สปช. 303/28

6

3,979,000 แบบมาตรฐาน 6 ครอบครัว

3

2,038,000 สราง 3 ครอบครัว (1/3หลัง/หนวย)

4

2,718,000 สราง 4 ครอบครัว
(1/4 หลัง/หนวย)

5

3,398,000 สราง 5 ครอบครัว
(1/5 หลัง/หนวย)

9 สวม สปช. 603/29

58,400

1

4

227,000 แบบมาตรฐาน 4 ที่นั่ง

6

340,000 ตอเติมหองกลางอีก 2 ที่นั่ง
แบงเปนหองหญิง 3 ที่นั่ง
หองน้ําชาย 3 ที่นั่ง ใหมีผนังกั้น
ระหวางหองน้ําหญิงและชายตาม
รูปแบบดวย
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5. รายละเอียดการก่อสร้าง เป็นรายกรณี (ต่อ)
ที่

แบบ/รายการ

ราคาตอหอง

ชั้น

จํานวน
หอง

งบประมาณ

รายละเอียดในการกอสราง

10 สปช. 604/45

60,550

1

4

241,000 แบบมาตรฐาน 4 ที่นั่ง

11 สปช. 605/45

55,500

1

10

561,000 แบบมาตรฐาน 10 ที่นั่ง

12 สวมนักเรียนหญิง

84,000

1

4

336,000 แบบมาตรฐาน 4 ที่นั่ง

110,500

1

4

442,000 แบบมาตรฐาน 4 ที่นั่ง

72,500

1

6

435,000 แบบมาตรฐาน 6 ที่นั่ง

99,800

1

6

599,000 แบบมาตรฐาน 6 ที่นั่ง

4 ที่ /49
13 สวมนักเรียนชาย
4 ที่ /49
14 สวมนักเรียนหญิง
6 ที่ /49
15 สวมนักเรียนชาย
6 ที่ /49

46

6. การจัดทําคําของบประมาณและการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง
และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อนุมตั ิหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างเพื่อควบคุมการเบิกจ่ายเป็นการภายในรายละเอียดดังนี้
ก. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง
(1) คณะกรรมการตรวจการจ้างที่ได้รับแต่งตั้งเบิกได้อตั รา 350 บาทต่อคนต่องาน
(2) จํานวนคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่เกิน 5 คนต่อสัญญา
(3) ต้องเป็นสัญญาจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
ข. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน
(1) หัวหน้าผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 350 บาทต่อวันต่องาน
(2) ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (ผู้ปฏิบัติการ) 300 บาทต่อวันต่องาน
(3) ผูท้ ี่ได้รับแต่งตั้งเบิกได้เฉพาะวันหยุดราชการ

ง. สัญญาจ้างต้องเป็นสัญญาจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป
6.1. เอกสารประกอบการเสนอของบประมาณค่าตอบแทนตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง
1. บัญชีสรุปการของบประมาณ
จํานวน 2 ฉบับ
2. สําเนาสัญญาจ้าง
จํานวน 2 ชุด
3. สําเนาคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและผูค้ วบคุมงาน จํานวน 2 ชุด
6.2.เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณค่าตอบแทนตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง
(กรณีได้รบั อนุมตั ิจดั สรรงบประมาณเรียบร้อยแล้ว)
คณะกรรมการตรวจการจ้าง

ผูค้ วบคุมงานก่อสร้าง

1. สําเนาสัญญาจ้าง
2. สําเนาคําสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง
3. หลักฐานการตรวจการจ้างของคณะกรรมการ
4. หลักฐานการส่งมอบงานของผู้รับจ้าง
5. ใบสําคัญรับเงินเป็นหลักฐานการจ่าย

1. สําเนาสัญญาจ้าง
2. สําเนาคําสัง่ แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน
3. บันทึกสรุปผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 73 (3)
4. ใบสําคัญรับเงินเป็นหลักฐานการจ่าย

****************
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7. การจัดทําคําขอตัง้ งบประมาณกรณีประสบภัย
เมื่อโรงเรียนได้รับความเสียหายเนื่องจากประสบภัย (อัคคีภัย,วาตภัย,และอุทกภัย) โรงเรียนมีความประสงค์
ขอตั้งงบประมาณกรณีดังกล่าว ให้โรงเรียนดําเนินการตามขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
1 ผู้เห็นเหตุการณ์หรือเวรยาม บันทึกรายงานผู้อํานวยการโรงเรียนทราบ
2 ผู้อํานวยการโรงเรียนออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
3 คณะกรรมการที่ได้รับคําสั่งตามข้อ 2 ตรวจสอบข้อเท็จจริง และรายงานความเสียหายให้
ผู้อํานวยการโรงเรียนทราบ
4 จัดทําประมาณการความเสียหาย ตามรูปแบบการขอตั้งงบประมาณ
5 ถ่ายภาพหลักฐานที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากประสบภัยดังกล่าว
6. จัดทําหนังสือนําส่ง โดยแนบหลักฐานตามข้อ 1- 5 จํานวน 2 ชุด รายงาน สพป. โดยเร่งด่วน
เพื่อ สพป. ดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป
แบบฟอร์มสามารถดาวน์โหลดได้ทหี่ น้าเว็บไซด์ http://www.sri3.obec.go.th/

****************
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8. การจัดทําคําของบประมาณสําหรับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายตามโครงการต่าง ๆ ได้แก่
8.1 การเสนอของบประมาณตามโครงการโรงเรียนในฝัน

กลุ่มเป้าหมายโรงเรียนในฝัน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
จํานวน 10 โรง ดังนี้
ที่

โรงเรียน

1
1
3
4
5
6
7
8
9
10

นาสาร
วัดบ้านส้อง
บ้านหนองหญ้าปล้อง
ไทยรัฐวิทยา ๒๒ (ใต้รม่ เย็น)
บ้านคลองพังกลาง
บ้านย่านดินแดง
บ้านสี่แยกคลองศิลา
บ้านปลายศอก
บ้านบางรูป
วัดทุ่งหลวง

ตําบล
นาสาร
บ้านส้อง
นาใต้
บ้านเสด็จ
ชัยบุรี
อิปัน
พ่วงพรมคร
คลองน้อย
สินเจริญ
ทุ่งหลวง

อําเภอ
บ้านนาสาร
เวียงสระ
บ้านนาเดิม
เคียนซา
ชัยบุรี
พระแสง
เคียนซา
ชัยบุรี
พระแสง
เวียงสระ

8.2 การเสนอของบประมาณตามโครงการโรงเรียนดีศรีตําบล
กลุ่มเป้าหมายโรงเรียนดีศรีตาํ บล ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี
เขต 3 จํานวน 35 โรง ดังนี้
ที่

โรงเรียน

ตําบล

อําเภอ

ระดับ

ปี

1 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217

เวียงสระ

เวียงสระ

ประถมศึกษา

2553

2 วัดอรัญคามวารี

อรัญคามวารี

เคียนซา

ขยายโอกาส

2554

3 วัดสมัยสุวรรณ

สองแพรก

ชัยบุรี

ประถมศึกษา

2554
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ที่

โรงเรียน

ตําบล

อําเภอ

ระดับ

ปี

4 ทรัพย์ทวี

ทรัพย์ทวี

บ้านนาเดิม ขยายโอกาส

2554

5 บ้านควนใหม่

น้ําพุ

บ้านนาสาร ขยายโอกาส

2554

6 วัดบางสวรรค์

บางสวรรค์

พระแสง

ประถมศึกษา

2554

7 บ้านพรุแชง

บ้านส้อง

เวียงสระ

ขยายโอกาส

2554

8 บ้านคลองจัน

เขาตอก

เคียนซา

ขยายโอกาส

2555

9 บ้านปลายคลอง

คลองน้อย

ชัยบุรี

ประถมศึกษา

2555

10 บ้านทรายทอง

นาใต้

บ้านนาเดิม ประถมศึกษา

2555

11 บ้านช่องช้าง

พรุพี

บ้านนาสาร ขยายโอกาส

2555

12 บ้านควนนิยม

สินปุน

พระแสง

ขยายโอกาส

2555

13 บ้านวังใหญ่

ทุ่งหลวง

เวียงสระ

ขยายโอกาส

2555

14 บ้านทับใหม่

บ้านเสด็จ

เคียนซา

ขยายโอกาส

2556

15 บ้านบางปาน

ไทรทอง

ชัยบุรี

ประถมศึกษา

2556

16 บ้านปากด่าน

ท่าเรือ

บ้านนาเดิม ขยายโอกาส

2556

17 ควนสุบรรณ

ควนสุบรรณ

บ้านนาสาร ประถมศึกษา

2556

18 บ้านสาคูมิตรภาพที่ 195

สาคู

พระแสง

ประถมศึกษา

2556

19 บ้านเขาปูน

เขานิพันธ์

เวียงสระ

ขยายโอกาส

2556

20 บ้านคลองปราบ

คลองปราบ

บ้านนาสาร ประถมศึกษา

2557

21 บ้านควนมหาชัย

ควนศรี

บ้านนาสาร ประถมศึกษา

2557

22 บ้านควนสว่างวัฒนา

ไทรขึง

พระแสง

ประถมศึกษา

2557

23 บ้านควนสามัคคี

พ่วงพรหมคร

เคียนซา

ประถมศึกษา

2557

24 บ้านควนสูง

คลองฉนวน

เวียงสระ

ประถมศึกษา

2557

25 บ้านบ่อพระ

อิปัน

พระแสง

ประถมศึกษา

2557

26 บ้านบางใหญ่สินปุน

สินเจริญ

พระแสง

ขยายโอกาส

2557
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ที่

โรงเรียน

ตําบล

อําเภอ

ระดับ

ปี

27 บ้านประตูพลิก

ไทรโสภา

พระแสง

ขยายโอกาส

2557

28 บ้านปลายน้ํา

ลําพูน

บ้านนาสาร ขยายโอกาส

2557

29 บ้านยวนปลา

ชัยบุรี

ชัยบุรี

ประถมศึกษา

2557

30 บ้านสวยศรี

บ้านนา

บ้านนาเดิม ประถมศึกษา

2557

31 บ้านห้วยตอ

ทุ่งเตาใหม่

บ้านนาสาร ประถมศึกษา

2557

32 บ้านเหมืองทวด

เพิ่มพูนทรัพย์

บ้านนาสาร ประถมศึกษา

2557

33 วัดท่าเจริญ

ท่าชี

บ้านนาสาร ประถมศึกษา

2557

34 วัดวิเวการาม

ทุ่งเตา

บ้านนาสาร ขยายโอกาส

2557

35 สุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130

เคียนซา

เคียนซา

2557

ประถมศึกษา

8.3 งบแปรญัตติ
สําหรับงบแปรญัตติ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ให้แก่
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายพร้อมกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รบั จัดสรรให้แก่ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ เพื่อแจ้ง
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายดําเนินการจัดทําโครงการรายละเอียดตามกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร และแบบที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
ซึ่งในการดําเนินการจัดทํางบประมาณรายการ งบประมาณ โครงการโรงเรียนในฝัน โครงการโรงเรียน
ดีศรีตําบล และงบประมาณ (งบแปรญัตติ) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจะชี้แจงวิธีการดําเนินการเป็น
รายกรณีต่อไป (ทั้งนี้ เนื่องจากอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแนวปฎิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในแต่ละปี)
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9. การดําเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
กรณี รร. ได้รบั จัดสรรงบประมาณ งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ที่ดินและสิง่ ก่อสร้างที่มิใช่รายการก่อหนี้
ผูกพันข้ามปีงบประมาณในงบรายจ่ายของผลผลิตหรือโครงการใด แต่ไม่อาจจัดหาได้ด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม สามารถ
ขออนุมัติผมู้ ีอํานาจโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย ในงบรายจ่ายต่าง ๆ ภายใต้แผน
งบประมาณเดียวกัน หรือนําเงินนอกงบประมาณไปเพิ่มวงเงินรายการครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างนั้นได้ไม่เกินร้อยละ
สิบของวงเงิน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ โดยดําเนินการเป็นกรณี ๆ ดังนี้
1) การขออนุมตั เิ ปลี่ยนแปลงรายการ
1.1 แนบสําเนาหลักฐานการหาผู้รับจ้าง/ผู้ขาย แสดงให้เห็นกรณีไม่สามารถหาผู้รับจ้าง/ผู้ขายไม่ได้
1.2 แนบหลักฐานรูปแบบรายการ/คุณลักษณะครุภัณฑ์ ทีต่ ้องการขอเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณ
1.3 นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้ความเห็นชอบ
1.4 เมื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นขอบแล้ว ให้แนบสําเนารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอ สพป.เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป
2) การปรับลดรายการ (กรณีสิ่งก่อสร้าง)
2.1 แนบสําเนาหลักฐานการหาผู้รับจ้าง/ผู้ขาย แสดงให้เห็นว่าไม่สามารถหาผู้รับจ้าง/ผู้ขายไม่ได้
2.2 แนบหลักฐานเอกสารกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมผลการเสนอราคาต่ําสุด
2.3 บัญชีรายละเอียดประกอบการขอลดรูปแบบรายการ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการพิจารณา
รูปแบบรายการ ทีต่ ้องการขอปรับลดรายการ และการปรับลดรายการจะต้องไม่ทําให้เป้าหมาย ผลผลิต เปลี่ยนแปลง
ไปในทางที่ลดลงในสาระสําคัญ
2.4 นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้ความเห็นชอบ
2.5 เมื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นขอบแล้ว ให้แนบสําเนารายงานการ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอ สพป.เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป
3) การนําเงินนอกงบประมาณมาสมทบ
เงินสมทบกรณีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถใช้เงินที่ได้มาจาก
เงินรายได้สถานศึกษา (เป็นไปตามระเบียบการใช้เงินรายได้สถานศึกษา) เงินบริจาค หรือจากการสนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่น ๆ ให้โรงเรียนส่งเอกสารเพื่อใช้เงินสมทบ ดังนี้
3.1 แนบสําเนาหลักฐานบัญชีเงินฝากของโรงเรียนที่จะนํามาสมทบ
3.2 สําเนาบันทึกข้อความการแจ้งความประสงค์ของผู้บริจาคมาสมทบการจัดซื้อจัดจ้าง

****************
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10. การดําเนินการขอใช้เงินเหลือจ่าย
เงินงบประมาณที่ รร. ได้รับจัดสรรงบประมาณ และเมื่อโรงเรียนดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและทําสัญญา
ซื้อขายหรือสัญญาจ้างตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และทีแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
แล้วปรากฏว่ายังมีเงินเหลือจ่ายจากผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเงินที่โรงเรียนสามารถประหยัดได้ และ
งบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่ายในแผนงบประมาณเดียวกันจากการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ผลผลิตหรือโครงการตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้วไปใช้จ่ายเป็นรายจ่ายใด ๆ
ยกเว้นเป็นรายการค่าที่ดินหรือรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ และหากมีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชําระ
หรือค่าใช้จ่ายที่จําเป็นต้องจ่ายตามข้อผูกพันสัญญาค้างชําระ ให้โอนไปชําระเป็นลําดับแรกก่อน โดยมีขั้นตอนการ
ดําเนินการดังนี้
1. แนบสําเนาหลักฐานการก่อหนี้ผูกพัน แสดงให้เห็นจํานวนงบประมาณคงเหลือ
2. แนบหลักฐานรูปแบบรายการ/คุณลักษณะครุภัณฑ์ ทีโ่ รงเรียนมีความต้องการขอใช้เงินเหลือจ่าย
3. กรณีการขอใช้เงินเหลือจ่าย ไปปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ให้แนบประมาณการ
(ตามรูปแบบการขอตั้งงบประมาณ) พร้อมภาพถ่ายอาคารเรียน อาคารประกอบ ทีต่ ้องการปรับปรุงซ่อมแซมวงเงิน
ประกอบการพิจารณาด้วย)
4. นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้ความเห็นชอบ
5. เมื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ความเห็นขอบแล้ว ให้แนบสําเนารายงานการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เสนอ สพป.เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป

****************
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11. ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบวาด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
2. คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1449/2555 ลงวันที่ 5 กันยายน 2555
เรื่องการมอบอํานาจการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
3. แนวทางการกระจายอํานาจ การบริหารและการจัดการศึกษาให้คณะกรรมการ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษา พ.ศ. 2550
4. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
5. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2542
6. หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 0704/ว. 33 ลงวันที่ 18 มกราคม 2553 เรื่อง การปรับปรุง
หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

****************
12. เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน www.obec.go.th/
1.1. กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สํานักอํานวยการ www.obec.go.th/
1.2 สํานักคลังและสินทรัพย์ www.finance.obec.go.th/
1.3 สํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน www.techno.bobb.go.th/techno_z1/
2. สํานักงบประมาณ www.bb.go.th/
3. สํานักงานพาณิชย์จังหวัด www.moc.go.th/Suratthani
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