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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
กลุ่มนโยบายและแผน 
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ค าน า 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มนโยบายและแผน งานงบประมาณ

ได้จัดประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

เพ่ือเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและโรงเรียน

ในสังกัด ในการเตรียมการด าเนินการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้าง ให้กับโรงเรียนในสังกัดที่มีความจ าเป็นขาดแคลนในด้านครุภัณฑ์ และด้านอาคารสิ่งก่อสร้าง อีกท้ัง

เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม ตรวจสอบได้  

 

 

กลุ่มนโยบายและแผน งานงบประมาณ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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สารบัญ 

หน้า 

ค าน า ก 

สารบัญ ข 

กระบวนการด าเนินการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  1 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 2 

ภาพการประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  4 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  

คณะผู้จัดท า 5 

ภาคผนวก 6 
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กระบวนการด าเนินการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งนโยบายและแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษาด าเนินการ 

2) สถานศึกษา จัดท าค าของบประมาณ เสนอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  3) คณะกรรมการจัดท าและเสนอของบประมาณ วิเคราะห์ความเหมาะสมการจัดตั้งงบประมาณและ
หรือของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาร่วมกันก าหนดเป้าหมายและผลผลิตทั้งปริมาณและ
เชิงคุณภาพ 
  5) จัดท าค าของบประมาณประจ าปี 

6) คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา เห็นชอบในรายละเอียดการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ 
7) แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติและเห็นชอบของผู้บังคับบัญชา ให้สถานศึกษารับทราบเพ่ือ

ด าเนินการประสานกับหน่วยงานภายนอกต่อไป  
8) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ติดตาม ประเมินผลและรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
และโรงเรียนในสังกัด ในการเตรียมการด าเนินการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้กับโรงเรียนในสังกัดที่มีความจ าเป็นขาดแคลนในด้านครุภัณฑ์ และด้าน
อาคารสิ่งก่อสร้าง อีกทั้งเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม ตรวจสอบได้  ผู้มีส่วนร่วม ประกอบด้วย 
ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้อ านวยการสถานศึกษาขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ ผู้อ านวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
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ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ที่   310/๒๕๖4 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

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

 ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งกรอบวงเงินส าหรับการเสนอขอตั้ง
งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เตรียมการด าเนินการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้กับโรงเรียนในสังกัด ซึ่งไม่ร วมโรงเรียนในโครงการตาม
พระราชด าริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  ที่มีความจ าเป็นขาดแคลนในด้านครุภัณฑ์ และด้านอาคาร
สิ่งก่อสร้าง  

                    เพ่ือให้การพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานครจึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ข้างต้น  ประกอบด้วยบุคคล
ดังต่อไปนี้ 

1. นายพิเชฐร์  วันทอง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ประธานกรรมการ 
 

2. นายวิทยา เกษาอาจ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

รองประธานกรรมการ 

3. นางสุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิต กรรมการ 
4. 
 
5. 
6. 

นางสาวสุภาวดี อึ้งพานิช 
 

นางเมตตา ศิริรัตน์ 
นางพีรานุช ไชยพิเดช 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว  
(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
ผู้อ านวยการโรงเรียนพญาไท 

กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 

7. 
8. 

นางสุรดา ไชยสงคราม 
นายสมชาย ถนอมวงศ์ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

กรรมการ 
กรรมการ 

9. นางสาวธนพร  คนเสงี่ยม ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
10. นางสาวจิดาภา ทวีกาญจน์เดช   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

การจัดการศึกษา 
กรรมการ 

11. นางสาววภิาวดี  เหล็มเตะ๊         ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                    กรรมการและ
เลขานุการ 
12. 
 
 

นางสาวไอลดา คงสมโอษฐ์  
 
 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 
 

กรรมการและ   
ผู้ช่วยเลขานุการ   

/13. นายโกวิท... 
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13. 
14. 

 
นายโกวิท สังข์ศรีเพชร 
นางสาวพรสวรรค์ จันอิน          

 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
พนักงานราชการกลุ่มนโยบายและแผน         

 
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

          มีหน้าที ่
  พิจารณาค าขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนในสังกัด ซึ่งไม่
รวมโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ  ให้เป็นไปตามแนวทางการขอจัดตั้ง
งบประมาณ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

 ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ วันที่  9 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4 

                                                     

 
                   (นายพิเชฐร์  วันทอง) 
                         ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
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ประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 
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คณะผู้จัดท า 

 

ที่ปรึกษา 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 

ผู้จัดท า 

นางสาววิภาวดี เหล็มเต๊ะ  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

นางสาวไอลดา คงสมโอษฐ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การเปิดโอกาสให้เกดิการมีส่วนร่วมงานงบประมาณ หน้า 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายงานการประชุมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

วันที่  17 ธันวาคม 2564  เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร 

…………………………………………….. 
ผู้มาประชุม 
    
1. นายวิทยา เกษาอาจ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
รองประธานกรรมการ 

2. นางสุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิต กรรมการ 
3. 
 
4. 
5. 

นางสาวสุภาวดี อึ้งพานิช 
 

นางเมตตา ศิริรัตน์ 
นางพีรานุช ไชยพิเดช 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบางบัว  
(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค
ผู้อ านวยการโรงเรียนพญาไท 

กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 

6. 
7. 

นางสุรดา ไชยสงคราม 
นายสมชาย ถนอมวงศ์ 

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 

กรรมการ 
กรรมการ 

8. นางสาวธนพร  คนเสงี่ยม ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ 
9. นางสาวจิดาภา ทวีกาญจน์เดช   ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

การจัดการศึกษา 
กรรมการ 

10. นางสาววภิาวดี  เหล็มเตะ๊         ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                    กรรมการและ 
                                                                                                           เลขานุการ 
11. 
 
12. 
13. 

นางสาวไอลดา คงสมโอษฐ์  
 
นายโกวิท สังข์ศรีเพชร 
นางสาวพรสวรรค์ จันอิน          

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
พนักงานราชการกลุ่มนโยบายและแผน         

กรรมการและ   
ผู้ช่วยเลขานุการ  
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ผู้ไม่มาประชุม 

1. นายพิเชฐร์  วันทอง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

ติดราชการ 
 

 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

เนื่องจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
ประธานกรรมการฯ ติดราชการ จึงมอบหมายให้นายวิทยา เกษาอาจ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานที่ประชุมแทน เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ประธานได้กล่าว
เปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  

ที่ประชุม รับทราบ 



 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
   ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
   3.1  ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้ งงบประมาณปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สพป.กทม. มีค าสั่งที่ 310/2564  เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง สั่ง ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564  
   ประธานมอบให้นางสาววิภาวดี  เหล็มเต๊ะ ผอ.กผ. แจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุม
ทราบ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งกรอบวงเงินส าหรับการเสนอขอตั้งงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือให้ส านั กงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เตรียมการด าเนินการจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้กับโรงเรียนในสังกัด ที่มีความจ าเป็นขาดแคลนในด้านครุภัณฑ์ และด้าน
อาคารสิ่งก่อสร้าง เพ่ือให้การพิจารณาจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง เป็นไปด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานครจึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
   3.2 กรอบวงเงินงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
               นางสาววิภาวดี เหล็มเต๊ะ ผอ.กผ. แจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้  กรอบวงเงินส าหรับ
การเสนอขอตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เตรียมการด า เนินการจัดตั้งงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้กับโรงเรียนในสังกัดที่มีความจ าเป็น
ขาดแคลนในด้านครุภัณฑ์ และด้านอาคารสิ่งก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
       ๑. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
             1.๑ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง           จ านวน                ๑ คัน 
               1.๒ ครุภัณฑ์ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวนเงิน ๕oo,ooo บาท 
       2. กลุ่มโรงเรียนทั่วไป ในสังกัด สพป.กทม. จ านวน ๕ โรงเรียน และสพป.กทม 
             2.1 ครุภัณฑ์ส าหรับสถานศึกษา         จ านวนเงิน    ๓๔๗,๙oo บาท 
               2.2 สิ่งก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม       จ านวนเงิน ๒,๙๙๗,๖oo บาท 
               2.3 อาคารขนาดใหญ่ (งบผูกพัน)        จ านวน                  ๑ หลัง 
       3. กลุ่มโรงเรียนคุณภาพ (โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล และโรงเรียนต้นแบบ
คุณภาพ) ในสังกัด สพป.กทม. จ านวน ๒๖ โรงเรียน 
               3.1 ครุภัณฑ์ส าหรับสถานศึกษา         จ านวนเงิน   ๒,๕o๒,๒oo บาท 
                3.2 สิ่งก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม       จ านวนเงิน ๑๙,o๑๔,๑oo บาท 
              3.3 อาคารขนาดใหญ่ (งบผูกพัน)        จ านวน                  ๑ หลัง 
 
 



 
 

       4. บ้านพักครูตามนโยบายฯ 
4.1 ก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเดิมเพื่อใช้เป็นบ้านพักครู                

                                        จ านวน                    ๑ หลัง 
  ทั้งนี้ กรอบวงเงินงบประมาณส าหรับการเสนอขอตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
เป็นการประมาณการล่วงหน้า ดังนั้น งบประมาณอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
   3.3 แนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์  
ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งนโยบายและแนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณรายการ
ค่าครุภัณฑ์ ให้โรงเรียนด าเนินการขอจัดตั้งงบประมาณ และกรอกข้อมูลค าขอจัดตั้งงบประมาณรายการ 
ค่าครุภัณฑ์ที่ขาดแคลน จ าเป็น ส่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ภายในกรอบเวลาที่ก าหนด 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค าขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นประธาน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่รับผิดชอบกลุ่มนโยบายและแผน ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนตามขนาดโรงเรียน และหรือผู้แทน
โรงเรียนคุณภาพ และหรือผู้แทนเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน ในกรณีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีโรงเรียนที่ตั้ง 
ในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพื้นที่เกาะ) ให้มีผู้แทนร่วมด้วย 
โดยมีผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผนเป็นกรรมการและเลขานุการ และแต่งตั้ งกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความเหมาะสม ท าหน้าที่ขอจัดตั้งงบประมาณให้เป็นไปตามแนวทางการขอจัดตั้ง
งบประมาณงบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และด าเนินการตามข้ันตอนที่เกี่ยวข้อง 

3. การขอจัดตั้งงบประมาณ ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการ ดังนี้ 
3.1 ด าเนินการตรวจสอบพิกัด Latitude และ Longitude ของทุกโรงเรียนในระบบ 

DMC ให้ครบถ้วน ถูกต้อง พร้อมทั้งบันทึกพิกัด Latitude และ Longitude ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
หากไม่บันทึกพิกัดจะไม่สามารถขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ 

3.2 จัดตั้งงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์ ให้กับโรงเรียนที่มีความขาดแคลนจ าเป็น 
ตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์ และเรียงล าดับโรงเรียนตามความขาดแคลน โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
จุดเน้นตามนโยบาย ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  กรณีโรงเรียนที่มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น จ านวน 20 คนลงมา ไม่สามารถขอจัดตั้งงบประมาณ
รายการค่าครุภัณฑ์ได้ ยกเว้นโรงเรียน Stand Alone สามารถขอได้ตามความขาดแคลนจ าเป็นตาม 
ความเหมาะสม ส าหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 20 
คนลงมา ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบาย หรือพิจารณาตามความเหมาะสม
ของแต่ละพ้ืนที ่
  3.3 จัดตั้งงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์ตามประเภท รายการ ให้สอดคล้องกับขนาดและ
ระดับการศึกษาที่เปิดสอน โดยให้เลือกรายการครุภัณฑ์ตามความจ าเป็นและเหมาะสม ตามกรอบวงเงินของ
ครุภัณฑ์แต่ละประเภท รายการ ดังนี้ 



 
 

3.3.1 ครุภัณฑ์การศึกษา 
          1) ครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอ้ีนักเรียนทุกระดับ สามารถขอจัดตั้งได้ตามความจ าเป็นขาด
แคลนตามระดับที่เปิดสอน โดยขอจัดตั้งไม่น้อยกว่าจ านวน 10 ชุดต่อโรงเรียน 
           2) ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับก่อนประถมศึกษา มีให้เลือก 4 แบบ 
ตามขนาดโรงเรียน สามารถเลือกครุภัณฑ์ได้ตามความต้องการจ าเป็นและเหมาะสม เพ่ือเตรียมความพร้อม
ให้กับเด็กก่อนประถมศึกษา 
           3) เครื่องเล่นสนาม มีให้เลือก 4 แบบ ตามขนาดโรงเรียน สามารถเลือกครุภัณฑ์
ได้ตามความต้องการจ าเป็นและเหมาะสม เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับเด็กก่อนประถมศึกษา เช่น ชิงช้า 
กระดานลื่น กระดานหก เครื่องเล่นปีนป่าย ม้าโยก บาร์โหน ฯลฯ 
  4) ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะ ระดับประถมศึกษา มีให้เลือก 4 แบบ ตามขนาด
โรงเรียน สามารถเลือกครุภัณฑ์ได้ตามความต้องการจ าเป็นและเหมาะสม เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก
ประถมศึกษา 
          5) ครุภัณฑ์เทคโนโลยีดิจิตอล มีให้เลือก 4 แบบ ตามขนาดโรงเรียน สามารถ
เลือกครุภัณฑ์ได้ตามความต้องการจ าเป็นและเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ (ไม่สามารถเลือกครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ จากครุภัณฑ์รายการนี้) 
          6) ครุภัณฑ์สะเต็มศึกษา มีให้เลือก 4 แบบ ตามขนาดโรงเรียน สามารถเลือก
ครุภัณฑ์ได้ตามความต้องการจ าเป็นและเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสาระวิชาศาสตร์สาขา
ต่างๆ เช่น ครุภัณฑ์สะเต็มศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ (Science : S) ครุภัณฑ์สะเต็มศึกษาด้านเทคโนโลยี 
(Technology : T) ครุภัณฑ์สะเต็มศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Engineer : E) ครุภัณฑ์สะเต็มศึกษาด้าน
คณิตศาสตร์ (Mathematics : M) 
 7) ครุภัณฑ์การเรียนการสอน Coding มีให้เลือก 4 แบบ ตามขนาดโรงเรียน 
สามารถเลือกครุภัณฑ์ได้ตามความต้องการจ าเป็นและเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ 
 8) ครุภัณฑ์งานอาชีพ มีให้เลือก 4 แบบ ตามขนาดโรงเรียน สามารถเลือก
ครุภัณฑ์ได้หลากหลายสาขาอาชีพ ตามความต้องการจ าเป็นและเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ เช่น เครื่องสูบ
น้ า เครื่องพ่นยา เครื่องพ่นสี เครื่องกรองน้ า เตาแก๊ส เตาอบ เครื่องเชื่อมโลหะ จักรอุตสาหกรรม เครื่องพ่น
ก าจัดศัตรูพืช เครื่องปั๊มลม เครื่องวัดไฟฟ้า อังกะลุง กลอง ระนาด ทรัมเป็ต ไวโอลิน ฯลฯ 
 
 9) ครุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีให้เลือก 4 แบบ ตามขนาดโรงเรียน สามารถ
เลือกครุภัณฑ์ได้หลากหลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามความต้องการจ าเป็นและเหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ 
เช่น กล้องจุลทรรศน์ กล้องโทรทรรศน์ เครื่องชั่ง เครื่องกลั่นน้ า โต๊ะปฏิบัติการส าหรับนักเรียน โทรทัศน์ ฯลฯ 

ทั้งนี้ ครุภัณฑ์การศึกษา (ยกเว้นครุภัณฑ์โต๊ะ เก้าอ้ีนักเรียน) ต้องเลือกครุภัณฑ์ย่อยทุก
รายการ และไม่สามารถเลือกครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ จากการขอตั้งงบประมาณได้ 

 
 
 
 



 
 

3.3.2 ครุภัณฑ์ส านักงาน 
 ครุภัณฑ์ส านักงาน โรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถเลือกได้ตาม
ความจ าเป็นในการใช้งาน เช่น โต๊ะครู เก้าอ้ีครู โต๊ะท างาน เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรับอากาศ เครื่องดูดฝุ่น 
ตู้เหล็ก ฯลฯ (รายการใดที่มีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่ส านักงบประมาณก าหนดให้เป็นไปตามคุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ์รายการนั้น) 

3.3.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถเลือก
ได้ตามความจ าเป็นในการใช้งาน เช่น เครื่องฉายภาพ 3 มิติ โทรทัศน์สี  เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์
จอรับภาพ เครื่องขยายเสียง ตู้ล าโพงเคลื่ อนที่  ฯลฯ (รายการใดที่มีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  
ที่ส านักงบประมาณก าหนดให้เป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รายการนั้น) 

3.3.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถเลือกได้
ตามความจ าเป็นในการใช้งาน เช่น ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องท าน้ าเย็น เครื่องตัดหญ้า 
(ให้เลือกได้เฉพาะรายการครุภัณฑ์ที่ส านักงบประมาณก าหนด) 

3.3.5 ครุภัณฑ์การเกษตร 
  ครุภัณฑ์การเกษตร โรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถเลือกได้ตาม
ความจ าเป็นในการใช้งาน เช่น เครื่องสูบน้ าแบบหอยโข่ง เครื่องพ่นยา รถไถ ฯลฯ (ให้เลือกได้เฉพาะรายการ
ครุภัณฑ์ที่ส านักงบประมาณก าหนด) 
  3.3.6 ครุภัณฑ์โรงงาน 
  ครุภัณฑ์โรงงาน โรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนมัธยมศึกษา สามารถเลือกได้ตาม
ความจ าเป็นในการใช้งาน เช่น กบไฟฟ้า เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า เครื่องตัดเหล็ก ฯลฯ (ให้เลือกได้เฉพาะรายการ
ครุภัณฑ์ที่ส านักงบประมาณก าหนด) 
  3.3.7 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
  โรงเรียนที่ขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ให้ขอจัดตั้งได้
เฉพาะโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพื้นที่เกาะ ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถขอ
จัดตั้งรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี หรือก าลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ ากว่า 90 กิโลวัตต์ ได้ทั้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเดิมที่ยังไม่ได้รับการจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตั้งใหม่ ซึ่งสามารถเลือกตามรายการที่ก าหนดในคู่มือนี้เท่านั้น (ให้
เลือกได้เฉพาะรายการครุภัณฑ์ที่ส านักงบประมาณก าหนด) 

3.3.8 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
 ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เนื่องจาก รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ กระทรวงศึกษาธิการ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะมีการด าเนินการส ารวจความต้องการจ าเป็น ทั้งในระดับ
โรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยมีการก าหนดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้เลือกตาม
ความเหมาะสม ซึ่งไม่รวมกับการจัดตั้งงบประมาณครุภัณฑ์ในครั้งนี้ 



 
 

4. การขอจัดตั้งงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์ส าหรับโรงเรียน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้
ขอจัดตั้งงบประมาณภายในกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรและตามรายการที่ก าหนดไว้ในคู่มือนี้ 
 5. จัดท าและสรุปค าขอจัดตั้งงบประมาณ รายการค่าครุภัณฑ์ พร้อมตรวจสอบความถูกต้องของกรอบ
วงเงินงบประมาณ งบประมาณทุกรายการ โดยด าเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องและส่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จ านวน 1 ชุด ภายในเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 
 5.1 แบบ 1 ,2, 3, 3-2, 3-3 และ 4 เป็นแบบค าขอจัดตั้งครุภัณฑ์ที่ต้องจัดส่งให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 5.2 แบบ 3-1, 3-2, 3-3 และ 4-1 เป็นแบบค าขอจัดตั้งครุภัณฑ์ที่โรงเรียนต้องจัดส่งให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 5.3 แบบ 4 และ แบบ 4-1 ใช้ส าหรับเสนอขอจัดตั้งครุภัณฑ์ของโรงเรียนในพ้ืนที่สูงและถิ่น
ทุรกันดาร และโรงเรียนพื้นที่เกาะ เท่านั้น 

6. การเลือกครุภัณฑ์ ให้เลือกครุภัณฑ์ตามรายการที่ก าหนดไว้ในคู่มือ โดยด าเนินการดังนี้ 
 6.1 ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียนทุกระดับ สามารถขอจัดตั้งได้ตามความจ าเป็นขาดแคลนตาม
ระดับท่ีเปิดสอน โดยขอจัดตั้งไม่น้อยกว่า 10 ชุดต่อโรงเรียน 
 6.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ให้ขอจัดตั้งได้เฉพาะโรงเรียนพ้ืนที่สูงในถิ่นทุรกันดารและ
โรงเรียนพ้ืนที่เกาะ สามารถเลือกตามรายการที่ก าหนดไว้ในคู่มือนี้ 
 6.3 การเลือกครุภัณฑ์ ให้เลือกครุภัณฑ์รายการที่ก าหนดไว้ในคู่มือ โดยด าเนินการดังนี้ 
 6.3.1 สามารถเลือกรายการมาตรฐานครุภัณฑ์ จากส านักงบประมาณ โดยสืบค้นได้จาก 
www.bb.go.th 
       6.3.2 กรณีที่ เลือกรายการครุภัณฑ์จากส่วนราชการอ่ืน จะต้องจัดท าหนังสือขอใช้ 
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคาต่อหน่วยไปยังส่วนราชการนั้น และต้องได้รับอนุญาตให้ใช้ก่อน 
จงึจะสามารถด าเนินการได ้
 6.3.3 กรณีที่ เลือกรายการครุภัณฑ์ ที่ต้องก าหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์เอง 
ให้ด าเนินการตามแนวทางการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (หน้า 11-12)  

ทั้งนี้ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ตามข้อ 6.3 ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนซึ่ ง
เป็นผู้ใช้จัดหาและจัดท าคุณลักษณะเฉพาะตามแนวทางการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์โดย
ให้เป็นไปตามการจ าแนกประเภทรายจ่ายงบประมาณที่ส านักงบประมาณก าหนด พร้อมทั้งรวบรวมคุณ
ลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ที่ได้รับพิจารณาให้จัดตั้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไว้ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือพร้อมส่งให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หากส านักงบประมาณต้องการใช้
ประกอบการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณรายการดังกล่าว ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

7. การขอจัดตั้งงบประมาณรายการรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ 
ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี  
    7.1 ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเดิมที่มีความต้องการจ าเป็น โดยทดแทนคันเดิม 
ที่ช ารุดทรุดโทรมและมีอายุการใช้งานมาแล้วไม่ต่ ากว่า 12 ปี ให้เสนอขอจัดตั้งได้เขตละ 1 คัน (ตามแบบ ๒) 
พร้อมแนบเอกสารตามท่ีก าหนด ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 แล้ว ไม่ต้องเสนอขอจัดตั้งงบประมาณในครั้งนี้อีก 



 
 

    7.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตั้งใหม่ จ านวน 20 เขต ให้เสนอขอจัดตั้งได้เขตละ 2 คัน 
 8. การขอจัดตั้งงบประมาณรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้มีการด าเนินการส ารวจความต้องการจ าเป็น ให้เลือกตามความเหมาะสม 
ซึ่งไม่รวมกับการจัดตั้งงบประมาณค่าครุภัณฑ์ในครั้งนี้ 
  9. ให้ด าเนินการบันทึกค าขอตั้งงบประมาณผ่านเว็บไซต์ https://budget66.jobobec.in.th ภายใน
เวลาที่ก าหนด โดยบันทึกข้อมูลเป็น 3 เมนู คือ เมนู “ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา” เมนู “โรงเรียนทั่วไป” 
และ เมนู “โรงเรียนคุณภาพ” รวมทั้งพิมพ์เป็นเอกสาร (print out) รับรองความถูกต้อง ส่งพร้อมเอกสารค าขอ
จัดตั้งงบประมาณ รายการค่าครุภัณฑ์ ตาม ข้อ 3.3.7 (ถ้ามี) ข้อ 5 ข้อ 7 (ถ้ามี) ด้วย กรณีคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ตาม ข้อ 6.3 ให้จัดส่งเมื่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแจ้งให้ส่งในภายหลัง 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
    3.4 แนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งนโยบายและแนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณรายการที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ให้โรงเรียนด าเนินการขอจัดตั้งงบประมาณและกรอกข้อมูลค าขอจัดตั้งงบประมาณรายการ 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างที่ขาดแคลน จ าเป็น ส่งให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ภายในกรอบเวลาที่ก าหนด 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้ าง 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นประธาน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่รับผิดชอบกลุ่มนโยบายและแผน ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนตามขนาดโรงเรียน และหรือผู้แทน
โรงเรียนคุณภาพ และหรือผู้แทนเครือข่ายกลุ่มโรงเรียน ในกรณีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีโรงเรียนที่ตั้งใน
พ้ืนที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนในพ้ืนที่สูงและถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพ้ืนที่เกาะ) ให้มีผู้แทนร่วมด้วย โดยมี
ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผนเป็นกรรมการและเลขานุการ และแต่งตั้งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการได้
ตามความเหมาะสม ท าหน้าที่ขอจัดตั้งงบประมาณให้เป็นไปตามแนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน 
รายการค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และด าเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง 
 3. การขอจัดตั้งงบประมาณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ด าเนินการขอจัดตั้งงบประมาณ ดังนี้ 
  3.1 ตรวจสอบการบันทึกและยืนยันข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) 
ของโรงเรียน เนื่องจากการขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดให้โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) เชื่อมโยงกับ
เว็บไซต์การขอจัดตั้งงบประมาณ https://budget66.jobobec.in.th รวมทั้งตรวจสอบพิกัด Latitudeและ 
Longitude ของทุกโรงเรียนที่ได้น ามาจากระบบ DMC ให้ถูกต้อง และบันทึกพิกัด Latitude และLongitude 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด้วย หากไม่บันทึกและยืนยันข้อมูลในโปรแกรม B-OBEC และพิกัด 
จะไม่สามารถขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ 
 3.2 การขอจัดตั้งงบประมาณประจ าปี กรณีงบปีเดียว รายการค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  
(ตามแบบสิ่งก่อสร้างที่ระบุใน หน้า ๙๓) ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การขอ
จัดตั้งงบประมาณให้ด าเนินการ ดังนี้ 



 
 

 3.2.1 กรณี โรงเรียนกลุ่มที่ 1 กลุ่มโรงเรียนทั่วไปและโรงเรียน Stand Alone และ
โรงเรียนกลุ่มท่ี 2 กลุ่มโรงเรียนคุณภาพที่เป็นโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล ในการจัดตั้งงบประมาณ 
ให้เรียงล าดับความส าคัญดังนี้ 
                         ล าดับที่  1 รายการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและ
สิ่งก่อสร้างอ่ืนโดยให้ความส าคัญกับรายการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูเป็นอันดับแรก 
                         ล าดับที่ 2 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน 
โดยให้ความส าคัญกับรายการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครูเป็นอันดับแรก 
                 3.2.2 กรณี โรงเรียนกลุ่มที่ 2 ที่เป็นโรงเรียนต้นแบบคุณภาพ ให้เสนอขอจัดตั้ง
งบประมาณตามความขาดแคลนจ าเป็นทุกรายการ 
        3.2.3 รายการขอจัดตั้งงบประมาณให้ด าเนินการดังนี้ 
                                   1) รายการก่อสร้างอาคารเรียน อาคารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา อาคาร
ประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน ตามแบบมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                                   2) รายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอ่ืน 
ต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ข้ึนทะเบียนทรัพย์สินของหน่วยงาน โรงเรียน และเสนอขอจัดตั้งงบประมาณโรงเรียนละ 
50,000 บาทข้ึนไป ให้จัดส่งรายละเอียดประมาณราคาแบบ ปร.4 (ก) ปร.5 (ก) และ ปร.6 รายการปรับปรุง
ซ่อมแซม พร้อมทั้งแนบไฟล์ภาพถ่ายอาคารและรายการปรับปรุงซ่อมแซมที่ เสนอขอจัดตั้งงบประมาณ จ านวน 
2 ไฟล์ ในเว็บไซต์ http://budget66.jobobec.in.th พร้อมเอกสาร 1 ชุด/กลุ่มโรงเรียน (กลุ่มโรงเรียนทั่วไป 
1 ชุด, กลุ่มโรงเรียนคุณภาพ 1 ชุด)  
                                  3) รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หากมีความ
จ าเป็นจัดตั้งในรายการนี้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเดิม 225 เขตพ้ืนที่การศึกษา ให้จัดตั้งได้ในวงเงินไม่เกิน 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาตั้งใหม่ 20 เขตพ้ืนที่การศึกษา ให้จัดตั้งได้
ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยใช้กรอบวงเงินที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับจัดสรรส าหรับกลุ่ม
โรงเรียนทั่วไป 
                                  กรณีปรับปรุงซ่อมแซมตามข้อ 3.2.3 ในข้อ 2) และ 3) ที่มีผลกระทบต่อ
โครงสร้างหลักของอาคารหรือมีผลกระทบต่อความปลอดภัยและจ าเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
ตลอดระยะเวลา การด าเนินการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกั ดจ าเป็นต้องมีรูปแบบ
รายการที่ผ่านการรับรองจากวิศวกรและหรือสถาปนิกท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พร้อมแนบส าเนา 
ใบประกอบวิชาชีพของวิศวกรและหรือสถาปนิกและรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 
   4) ในกรณีรายการก่อสร้างบ้านพักครูตามนโยบายเกี่ยวกับด้านความปลอดภัย 
และเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณา 
ขอจัดตั้งเป็นกรณีพิเศษได้เขตละ 1 หลัง โดยพิจารณาสร้างในพ้ืนที่ที่สามารถจัดเป็นหมู่บ้านครู และบุคลากร
ทางการศึกษาได้ และต้องมีครูต้องการเข้าพักอาศัยจากหลายโรงเรียน รวมทั้งมีพ้ืนที่ในการก่อสร้าง ซึ่งอาจเป็น
บ้านพักครูเรือนแถว หรือบ้านพักครูเดี่ยว ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ และให้โรงเรียนที่เป็นพ้ืนที่เป้าหมาย 
ในการก่อสร้างเป็นผู้เสนอคาขอจัดตั้งงบประมาณ ทั้งนี้ ไม่รวมในกรอบวงเงินที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ได้รับจัดสรร โดยมีแนวทางในการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ ดังนี้  
 



 
 

   4.1) โรงเรียนที่ขอจัดตั้งงบประมาณต้องจัดท าค าของบประมาณตามแบบ 
ที่ก าหนดให้ครบถ้วน  
  4.2) ให้แสดงเหตุผลความจ าเป็นในการขอสร้างบ้านพักครู โดยแนบรายชื่อ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้าพักอาศัย ตามแบบท่ีก าหนด  
   4.3) กรณีที่จะเสนอขอบ้านพักครูตามนโยบายฯ ดังกล่าวต้องมีครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ต้องการเข้าพักอาศัยจากหลายโรงเรียนรวมกัน พร้อมแนบแผนผังแสดงต าแหน่งที่ตั้งโรงเรียน
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าพักอาศัยร่วมกัน  
   4.4) ให้มีหนังสือยืนยันว่ามีพ้ืนที่ที่จะก่อสร้างเพียงพอและมีความพร้อมใน 
การก่อสร้าง  
  4.5) เสนอขอจัดตั้งงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ละ 1 หลัง  
 4.6) ใช้แบบฟอร์มค าขอจัดตั้งงบประมาณ “แบบบ้านพักครูตามนโยบายฯ” 
พร้อมแนบหลักฐานตามที่ก าหนด 
ทั้งนี้ การเสนอขอจัดตั้งบ้านพักครูตามนโยบายฯ ให้ค านึงถึงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ 
ในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของข้าราชการ พ.ศ. 2560 และจ านวนข้าราชการครูที่เข้าพักจริง 
เมื่อก่อสร้าง หรือปรับปรุงซ่อมแซมแล้วเสร็จ ส าหรับโรงเรียนอ่ืน ๆ ที่มีความจ าเป็นขาดแคลนบ้านพักครูให้
เสนอขอจัดตั้งเพิ่มเติมได้ตามเกณฑ์ โดยใช้กรอบวงเงินที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับจัดสรร  
 5) รายการสิ่งก่อสร้างอ่ืน ได้แก่ รั้ว ถนน และรางระบายน้ า ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาจะต้องแนบแบบประมาณราคา (ปร.4 (ก) ปร.5 (ก) และ ปร.6) เป็นไฟล์ pdf ลงในเว็บไซต์ 
https://budget66.jobobec.in.th พร้อมส่งเอกสาร 1 ชุด 
  ทั้งนี้ ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดเรียงล าดับความส าคัญจ าเป็นรวมทุกรายการ 
ให้อยู่ในบัญชีเดียวกัน (แบบ 11) โดยเรียงล าดับความขาดแคลนจ าเป็นจากมากไปหาน้อย กรณี
งบประมาณในภาพรวมของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละแห่งถูกปรับลด ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจะตัดจากล าดับสุดท้ายขึ้นไป 
 3.3 การขอจัดตั้งงบประมาณประจ าปี กรณีงบผูกพัน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หากมี
ความจ าเป็นให้เสนอขอตั้งงบประมาณไปที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยไม่ซ้ ากับที่ได้รับ
จัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหรือโรงเรียนในสังกัด ขอจัดตั้งได้ไม่เกินเขตละ 1 หลัง 
(ก าหนดตามสัดส่วนจ านวนโรงเรียนที่มีนักเรียน 400 คนข้ึนไป) 

- ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาหรือโรงเรียนในสังกัด ขอจัดตั้งได้ไม่เกินเขตละ 2 หลัง 
(ก าหนดตามสัดส่วนจ านวนโรงเรียนที่มีนักเรียน 400 คนข้ึนไป) 
 3.3.1 การขอจัดตั้งงบประมาณกรณีงบผูกพันส าหรับอาคารเรียนของโรงเรียน 
ต้องเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียน ตั้งแต่ 400 คน และมีความขาดแคลนห้องตามเกณฑ์ ตั้งแต่ 10 ห้อง ขึ้นไป 
 3.3.2 การขอจัดตั้งงบประมาณกรณีงบผูกพัน ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
หากมีความจ าเป็นจัดตั้งงบประมาณในการก่อสร้างอาคารส านักงาน สามารถจัดตั้งได้ 3 รูปแบบ คือ 
 



 
 

แบบที่ 1 ราคา 23,394,000 บาท  
แบบที่ 2 ราคา 20,312,000 บาท  
แบบที ่4 ราคา 10,383,000 บาท (ให้จัดตั้งในรายการงบปีเดียวโดยใช้

กรอบวงเงินที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับจัดสรรส าหรับกลุ่มโรงเรียนทั่วไป) 
  4. การขอจัดตั้งงบประมาณของโรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องเป็นไปตามคู่มือและ
แนวทางท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอาจพิจารณา
ก าหนดรายละเอียด เกณฑ์ ประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติมได้ตามนโยบายการพัฒนาของแต่ละส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา กรณีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 20 คน
ลงมา ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบาย หรือพิจารณา ตามความเหมาะสมของ
แต่ละพ้ืนที่ด้วย 
 5. ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษาแนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณประจ าปี งบลงทุน รายการ
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง โดยใช้แบบรายการและราคามาตรฐานตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานก าหนด หรือใช้แบบพิเศษตามความต้องการจ าเป็นของโรงเรียน กรณีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อ
แผ่นดินไหว (ตามประกาศพ้ืนที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ของกระทรวงมหาดไทย)ให้ใช้แบบอาคารเรียน (ในเขต
แผ่นดินไหว) ตามแบบที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
  6. รายละเอียดประกอบการขอจัดตั้งงบประมาณให้เป็นไปตามแบบฟอร์ม พร้อมส่งเอกสารประกอบ 
ดังนี้ 
 6.1 อาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ กรณีงบผูกพันแบบมาตรฐาน ได้แก่ 
   6.1.1 เหตุผลและความจ าเป็นประกอบการพิจารณา 
    6.1.2 ผังบริเวณโรงเรียน (Master Plan) ระบุต าแหน่งที่จะก่อสร้างพร้อมทั้งแสดง
ระยะห่างระหว่างอาคารตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 
     6.1.3 ส าเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน/การขอใช้ที่ดิน 
   6.1.4 หนังสือยืนยันว่ามีสถานที่ก่อสร้างเพียงพอและพร้อมในการก่อสร้าง 

6.1.5 ภาพถ่าย สภาพอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน ที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน 

6.1.6 แบบส ารวจข้อมูลประกอบการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 กรณีงบผูกพัน 

6.1.7 หนังสือรับรองการก่อสร้างอาคารไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยเรื่องความสูง 
ของอาคาร เช่น กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ประกาศ พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ 
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และระเบียบว่าด้วยการก่อสร้างอาคารในเขตเมืองของจังหวัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6.1.8 กรณีของการขอจัดตั้งงบประมาณทดแทนอาคารเดิมที่ต้องการรื้อถอน 
จะต้องมีความเห็นของวิศวกรหน่วยงานของรัฐที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมว่า สมควรรื้อ
ถอน ประกอบการพิจารณา จึงสามารถเสนอขอจัดตั้งงบประมาณอาคารทดแทนได้ (กรณีโรงเรียนด าเนินการ 



 
 

ขออนุมัติรื้อถอนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้รื้อถอน ก็ให้ตรวจสอบและด าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่ก าหนดนี้ด้วย) 
พร้อมจัดส่งส าเนาหนังสือที่ได้รับอนุมัติให้รื้อถอนและส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและ
ต้องได้รับการอนุมัติให้รื้อถอนก่อนวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564  
  6.2 อาคารเรียนและอาคารเอนกประสงค์ กรณีงบผูกพันแบบพิเศษ ได้แก่ 
   6.2.1 เหตุผลและความจ าเป็นประกอบการพิจารณา 

6.2.2 ส่งแบบรูปรายการอาคารเรียน และอาคารอเนกประสงค์แบบพิเศษ 
ที่ผู้อ านวยการโรงเรียนลงนามรับรองในแบบรูปรายการว่า “ขอใช้แบบรูปรายกาดังกล่าวนี้ในการก่อสร้าง” 
ทุกแผ่น 

6.2.3 ผังบริเวณโรงเรียน (Master Plan) ระบุต าแหน่งที่จะก่อสร้างพร้อมทั้งแสดง
ระยะห่างระหว่างอาคารตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 61 (พ.ศ.2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 หมวด 4 แนวอาคารและระยะห่างของอาคาร 

6.2.4 ส าเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน/การขอใช้ที่ดิน 
6.2.5 หนังสือยืนยันว่าโรงเรียนมีข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ก่อสร้าง ไม่สามารถก่อสร้าง

อาคารแบบมาตรฐานได้ และยืนยันว่ามีสถานที่ก่อสร้างเพียงพอ พร้อมในการก่อสร้างอาคารแบบพิเศษ 
6.2.6 ภาพถ่าย สภาพอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน ที่มีอยู่ใน

ปัจจุบัน 
6.2.7 แบบส ารวจข้อมูลประกอบการเสนอขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 กรณีงบผูกพัน แบบที่เสนอขอจัดตั้งจะต้องมีความสอดคล้องกับข้อมูลความขาดแคลน 
6.2.8 หนังสือรับรองการก่อสร้างอาคารไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยเรื่องความสูงของ

อาคาร เช่น กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ประกาศ พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งช าติ พ.ศ. 2504 และระเบียบว่าด้วยการก่อสร้างอาคารในเขตเมืองของจังหวัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

6.2.9 กรณีของการขอจัดตั้งงบประมาณทดแทนอาคารเดิมที่ต้องการรื้อถอนจะต้อง 
มีความเห็นของวิศวกรหน่วยงานของรัฐที่มีใบอนุญาตประกอบวิช าชีพวิศวกรรมควบคุมว่า สมควรรื้อถอน 
ประกอบการพิจารณา จึงสามารถเสนอขอจัดตั้งงบประมาณอาคารทดแทนได้ (กรณีโรงเรียนด าเนินการขอ
อนุมัติรื้อถอนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้รื้อถอน ก็ขอให้ตรวจสอบและด าเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่ก าหนดนี้ด้วย) 
พร้อมจัดส่งส าเนาหนังสือที่ได้รับอนุมัติให้รื้อถอนและส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและ
ต้องได้รับการอนุมัติให้รื้อถอนก่อน วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
ทั้งนี้ หากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ห้ามมิให้โรงเรียนเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการโดยเด็ดขาด 
 6.3 อาคารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ท้ังกรณีงบผูกพัน และงบปีเดียว) ได้แก่ 

6.3.1 เหตุผลและความจ าเป็นประกอบการพิจารณา 
6.3.2 ผังบริเวณ (Master Plan) ระบุต าแหน่งที่จะก่อสร้างพร้อมทั้งแสดงระยะห่าง

ระหว่างอาคารตามกฎกระทรวงฉบับที่ 61 (พ.ศ.2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 



 
 

2522 หมวด 4 แนวอาคารและระยะห่างของอาคาร เพ่ือยืนยันว่ามีสถานที่ก่อสร้างเพียงพอและพร้อมในการ
ก่อสร้าง 

6.3.3 ส าเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน/การขอใช้ที่ดิน 
6.3.4 ภาพถ่าย สภาพอาคารส านักงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
6.3.5 จ านวนบุคลากรในส านักงาน ตามกรอบอัตราก าลัง 

ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะพิจารณาเฉพาะส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่จัดส่ง
เอกสาร ถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจสอบได้เท่านั้น 
 7. จัดท าและสรุปค าขอจัดตั้งงบประมาณรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามแบบในโปรแกรม 
Microsoft Excel เท่านั้น พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลงบประมาณทุกรายการ โดยจัดท าเป็นเอกสาร จ านวน 1 
ชุด ส่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานภายในเวลาที่ก าหนด 
 8. ตรวจสอบแบบอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอ่ืน ต้องเหมาะสมกับพ้ืนที่ในการ
ก่อสร้าง ทั้งนี ้หากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงแบบและโรงเรียนโดยเด็ดขาด 
 9. ให้บันทึกค าขอจัดตั้งงบประมาณผ่านเว็บไซต์ https://budget66.jobobec.in.th ภายในเวลาที่
ก าหนด และพิมพ์เป็นเอกสาร (print out) รับรองความถูกต้องส่งพร้อมเอกสารค าขอตั้งงบประมาณรายการค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามข้อ 6 โดยการบันทึกข้อมูลเป็น 2 เมนู คือ เมนู “โรงเรียนทั่วไป” (รวมส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา) และเมนู “โรงเรียนคุณภาพ” 
ส าหรับรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอ่ืน ให้แนบไฟล์ pdf แบบ ปร.4 
(ก) , ปร.5 (ก) และ ปร.6 พร้อมทั้งรายการปรับปรุงซ่อมแซม ภาพถ่ายอาคาร และเอกสารที่เกี่ยวข้องทุก
รายการ ในเว็บไซต์ 
 10. กรณีมีการขอเพ่ิมค่าขนส่ง ส าหรับโรงเรียนในพ้ืนที่สูงและถิ่นทุรกันดาร และโรงเรียนพ้ืนที่เกาะใน
การขนส่ง วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ค านวณค่าขนส่งตามข้อเท็จจริง ตามแบบ ปร.4 (พ) พร้อมเหตุผลความ
จ าเป็น ส าหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อก าหนดฯ ที่ก าหนดไว้ในคู่มือ ดังนี้ 
  10.1 ค่าขนส่งทางรถ ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลาง โดยศึกษา
รายละเอียดได้จาก เว็บไซต์ https://saraban law.cgd.go.th/easinetimage/inetdoc?id=show_CGD. 
A.18981_1_BCS_1_pdf (การจัดท ารายละเอียดประกอบการถอดแบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง 
ที่เก่ียวข้องกับค่าน้ามันเพ่ิมเติม) 
  10.2 ค่าขนส่งทางเรือ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับรองค่าขนส่ง หรือสืบราคา 
ค่าขนส่งทางเรือจากผู้ประกอบการในพ้ืนที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่  
 11. กรณีการจัดตั้งงบประมาณของโรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียน 120 คนลงมา สามารถจัดตั้ง
งบประมาณรายการค่าปรับปรุงซ่อมแซมได้เท่านั้น หากมีความจ าเป็นในการก่อสร้างอาคารเรียนทดแทนอาคาร
เดิมช ารุดและไม่สามารถใช้งานได้ ให้เสนอของบประมาณระหว่างปีพร้อมชี้แจงเหตุผลความจ าเป็น ยกเว้นกรณี
โรงเรียนต้นแบบคุณภาพ และโรงเรียน Stand Alone ตามบัญชีรายชื่อของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สามารถจัดตั้งงบประมาณรายการค่าก่อสร้างได้ตามเกณฑ์ความจ าเป็นขาดแคลน 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 



 
 

3.5 ข้อมูลที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนทั่วไป และโรงเรียนคุณภาพเสนอขอตั้ง
งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ดังนี้ 
        3.5.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอของบประมาณ 
            - รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง           จ านวน                ๑ คัน 
     - ครุภัณฑ์ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวนเงิน 648,100 บาท 
        3.5.2 กลุ่มโรงเรียนทั่วไป ในสังกัด สพป.กทม. จ านวน ๕ โรงเรียน โดยมีโรงเรียนเสนอขอ
งบประมาณ จ านวน 5 โรงเรียน ดังนี้ 
   - ครุภัณฑ์ส าหรับสถานศึกษา         จ านวนเงิน 1,422,400 บาท 
     - สิ่งก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม       จ านวนเงิน 3,446,80o บาท 
   รายการปรับปรุงซ่อมแซม จ านวน 4 โรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                            - อาคารขนาดใหญ่ (งบผูกพัน)        จ านวน              - หลัง 
       3.5.3 กลุ่มโรงเรียนคุณภาพ (โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล และโรงเรียนต้นแบบคุณภาพ) 
ในสังกัด สพป.กทม. จ านวน ๒๖ โรงเรียน โดยมีโรงเรียนเสนอของบประมาณ จ านวน 21 โรงเรียน ดังนี้ 
 - ครุภัณฑ์ส าหรับสถานศึกษา         จ านวนเงิน   7,139,456 บาท 
 - สิ่งก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม       จ านวนเงิน 27,705,820 บาท 
                              รายการสิ่งก่อสร้าง จ านวน 2 โรงเรียน และรายการปรับปรุงซ่อมแซม  
จ านวน 14 โรงเรียน  
   - อาคารขนาดใหญ่ (งบผูกพัน)        จ านวน           ๑ หลงั 
   3.5.4 บ้านพักครูตามนโยบายฯ 

- ก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเดิมเพ่ือใช้เป็นบ้านพักครู             
จ านวน ๑ หลัง 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   4.1 พิจารณาจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ส านักงานเขตพื้นที่ โรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนคุณภาพ 
       4.1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เสนอของบประมาณ 
                  - รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง           จ านวน ๑ คัน 
                   - ครุภัณฑ์ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
                                             จ านวนเงิน 648,000 บาท เกินกรอบวงเงิน 148,100 บาท 
       4.1.2 กลุ่มโรงเรียนทั่วไป ในสังกัด สพป.กทม. จ านวน ๕ โรงเรียน โดยมี
โรงเรียนเสนอของบประมาณ จ านวน 3 โรงเรียน จ านวนเงนิ 1,422,400 บาท เกินกรอบวงเงินงบประมาณ
1,074,500 บาท 
 



 
 

       4.1.3 กลุ่มโรงเรียนคุณภาพ (โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล และโรงเรียน
ต้นแบบคุณภาพ) ในสังกัด สพป.กทม. จ านวน ๒๖ โรงเรียน โดยมีโรงเรียนเสนอของบประมาณ จ านวน 14
โรงเรียน จ านวนเงิน 7,139,456 บาท เกินกรอบวงเงินงบประมาณ 4,637,256 บาท 
มติที่ประชุม พิจารณาแล้วเห็นควรจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ โรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนคุณภาพ รายละเอียดดังแนบ 1 
 
   4.2 พิจารณาจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ส านักงานเขตพื้นที่ โรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนคุณภาพ 
       4.2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และกลุ่มโรงเรียนทั่วไป ในสังกัด สพป.
กทม. จ านวน ๕ โรงเรียน ดังนี้ 
                                             - สิ่งก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม       จ านวนเงิน 3,446,800 บาท 
         เสนอของบประมาณ จ านวน 4 โรงเรียน และส านักงานเขตพ้ืนที่ 
                                               เกินกรอบวงเงินงบประมาณ 449,200 บาท 
                    - อาคารขนาดใหญ่ (งบผูกพัน)        จ านวน  ๑ หลัง 
         ไม่มีเสนอของบประมาณ 
     4.2.2 กลุ่มโรงเรียนคุณภาพ (โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล และโรงเรียน
ต้นแบบคุณภาพ) ในสังกัด สพป.กทม. จ านวน ๒๖ โรงเรียน ดังนี้  
                    - สิ่งก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม จ านวนเงิน 27,705,820 บาท 
                                              เสนอของบประมาณ จ านวน 16 โรงเรียน รายการสิ่งก่อสร้าง 
                                              จ านวน 2 โรงเรียน และปรับปรุงซ่อมแซม จ านวน 14 โรงเรียน  
                                              เกินกรอบวงเงิน 8,691,720 บาท 
                 - อาคารขนาดใหญ่ (งบผูกพัน)   จ านวน ๑ หลัง 
          เสนอของบประมาณ จ านวน 1 โรงเรียน จ านวนเงิน 55,215,000 บาท 
      4.2.3 บ้านพักครูตามนโยบายฯ 
                     - ก่อสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนเดิมเพ่ือใช้เป็นบ้านพักครู                
                                               จ านวน ๑ หลัง เสนอของบประมาณ จ านวน 1 โรงเรียน  
                                               จ านวนเงิน 6,407,300 บาท 
มติที่ประชุม พิจารณาแล้วเห็นควรจัดตั้งงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่ โรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนคุณภาพ รายละเอียดดังแนบ 2 
    
 
 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
   - ไม่มี - 

ประธานกล่าวขอบคุณคณะกรรมการฯ ทุกท่านและกล่าวปิดประชุม 

เลิกประชุม เวลา 13.00 น. 

 
 
 
ลงชื่อ                      ผู้จดรายงานการประชุม 

          (นางสาวไอลดา คงสมโอษฐ์) 
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 

ลงชื่อ         ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

            (นางสาววภิาวดี  เหล็มเต๊ะ) 
        ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายละเอียดดังแนบ 1 













































































 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดดังแนบ 2 
 




































































