
 

คูมื่อการจัดตั้งงบประมาณ  ปี 2560 

งบลงทุน  คา่ครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งกอ่สร้าง 

 

 

 

 

 

กลุ่มงบประมาณ  3 

ส านักนโยบายและแผนการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 



ค ำน ำ 

 

 คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จัดท าขึ้นเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการจัดตั้งงบประมาณปี 2560 ให้กับ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีกระบวนงานที่เน้น เกณฑ์ มาตรฐาน ขั้นตอนการด าเนินงาน และรายละเอียดประกอบเพ่ือ
ด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความขาดแคลนจ าเป็น ในระดับพ้ืนที่ได้
อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม คาดหวังว่า คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างฉบับนี้ จะ
เป็นประโยชน์ต่อการจัดตั้งและการบริหารงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของหน่วยงานในสังกัดต่อไป 

 

 

 

      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

         

         

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สำรบัญ หน้ำ 

ค ำน ำ  

 กรอบแนวทางการจัดตั้งงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2560 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ 

     กรอบวงเงินการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ 

 

แนวทางการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์  

     เกณฑ์และรายการครุภัณฑ์   

แบบค าขอตั้งงบประมาณปี 2560 ค่าครุภัณฑ์      

กรอบ แนวทางการจัดตั้งงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2560 งบลงทุน  

รายการค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

     กรอบวงเงินการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 

แนวทางการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  

     เกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

           - เกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

             ประถมศึกษา 

           - เกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

             มัธยมศึกษา 

 

ลักษณะอาคาร และราคามาตรฐาน ค่าก่อสร้างอาคารเรียน  อาคารประกอบ   

และสิ่งก่อสร้างอ่ืน   

 

แบบค าขอตั้งงบประมาณปี 2560 ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

ภาคผนวก 

     ปฏิทินการด าเนินงาน 

      ตัวอย่าง........ 

 

 

 

  

  



 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้กระจาย
อ านาจให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการจัดตั้งงบประมาณ  งบลงทุนรายการค่าครุภัณฑ์ให้กับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียน  ซึ่งจะต้องใช้ข้อมูลความขาดแคลนตามเกณฑ์มาตรฐาน
ครุภัณฑ์ และจากศักยภาพของโรงเรียนที่มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันต่อความเจริญก้าวหน้าของโลก
ปัจจุบัน และแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งเป็นแก่นแท้ของการปฏิรูปการเรียนรู้เป็นกรอบใน
การเสนอขอตั้งงบประมาณ   

  เนื่องจากความขาดแคลนครุภัณฑ์มีจ านวนมาก  ดังนั้นส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษา      ขัน้พื้นฐานได้ก าหนดกรอบวงเงินงบประมาณ งบลงทุน  รายการค่าครุภัณฑ์  โดยในระดับ
ก่อนประถมศึกษา  ระดับการศึกษาภาคบังคับ  และระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา) ก าหนดผลผลิตให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายส าหรับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด  จ าแนกเป็น 2 ผลผลิต  ดังนี้ 

 1.   ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา 

 2.   ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 

กรอบวงเงินกำรจัดตั้งงบประมำณ  งบลงทุน  รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ก าหนดกรอบวงเงินการด าเนินการจัดตั้ง
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560  รวมทั้งสิ้น  1,582,650,000 บาท ดังนี้ 

 1.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จ านวน 183 เขต เขตละ 500,000 บาท                             
รวมงบประมาณ 91,500,000 บาท 

 2. จัดตั้งครุภัณฑ์รายการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า          
2,400 ซีซี ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตที่ต้องการจ าเป็น โดยทดแทนคันเดิมที่ช ารุดทรุด
โทรม      มีอายุที่เกินกว่า 10 ปี จ านวน 291,150,000 บาท  

 3.  จัดตั้ ง ให้ โรงเรี ยนในสั งกัดส านั กงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา จ านวน             
1,200,000,000 บาท 

  4. ในส่วนของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำและโรงเรียนในสังกัด ส ำนัก
บริหำรกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย เป็นผู้ด ำเนินกำรจัดตั้งงบประมำณงบลงทุน รำยกำรค่ำ
ครุภัณฑ์ 

 

 
กรอบแนวทางการจัดต้ังงบประมาณประจ าปี  พ.ศ.  2560 

งบลงทุน  รายการค่าครุภัณฑ์ 
 



 

แนวทำงกำรจัดตั้งงบประมำณ งบลงทุน  รำยกำรค่ำครุภัณฑ์ 

ระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

1. ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการครุภัณฑ์ของโรงเรียน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทและนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

2.  ก าหนดกรอบวงเงินจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุนรายการค่าครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 

3. ก าหนดเกณฑ์จัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

             4. จัดท าคู่มือการจัดตั้งงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 งบลงทุน รายการ ค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง 

5. ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับส านักงบประมาณ 

6. แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

7. ประมวลผลค าขอตั้งงบประมาณของทุกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

8. จัดท าค าขอตั้งงบประมาณงบลงทุน ในภาพรวม ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน เสนอต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงบประมาณพิจารณา 

ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 

   

 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แจ้งนโยบายและแนวทางการจัดตั้งงบประมาณรายการ           
ค่าครุภัณฑ์ให้โรงเรียนด าเนินการจัดตั้งงบประมาณและกรอกข้อมูลค าขอตั้งงบประมาณ รายการค่า
ครุภัณฑ ์      ที่ขาดแคลนจ าเป็น ส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

 2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ 
ประกอบด้วย  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นประธาน  ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียน ตาม
ขนาดโรงเรียน ผู้แทนคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้อ านวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน       เป็นกรรมการและเลขานุการ เพ่ือท าหน้าที่จัดตั้งงบประมาณให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์   

 3. จัดตั้งงบประมาณ รายการค่าครุภัณฑ์ ให้กับโรงเรียนที่มีความขาดแคลนจ าเป็นตามเกณฑ์
มาตรฐานครุภัณฑ์ และจัดเรียงล าดับโรงเรียนตามความขาดแคลน และโรงเรียนเป้าหมายจุดเน้นในการ
พัฒนาตามนโยบาย  ทั้งนี้ให้ค านึงถึงการพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนย  



 4. การจัดตั้งงบประมาณ รายการค่าครุภัณฑ์ ตามประเภทและรายการ 

 การจัดตั้งงบประมาณ รายการค่าครุภัณฑ์ ควรจัดตั้งให้เหมาะสมกับประเภท ขนาด และ
ระดับการศึกษาท่ีเปิดสอน ดังนี้  

 4.1  อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก ให้ด าเนินการจัดตั้งให้โรงเรียนขนาดเล็ก            
เพ่ือให้การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเป็นต้นแบบและบริการโรงเรียนขนาดเล็กอ่ืนๆได้ 

 4.2  อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
โรงเรียนระดับประถมศึกษา ให้ด าเนินการจัดตั้งให้โรงเรียนประถมศึกษา 

 4.3  อุปกรณ์ห้องสมุดโรง เรียนระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา อุปกรณ์
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนประถมศึกษา - มัธยมศึกษา ให้ด าเนินการจัดตั้งให้โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา 

  4.4  ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์   กลุ่มสาระระดับมัธยมศึกษา  ให้ด าเนินการ
จัดตั้งให้ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

 4.5  ครุภัณฑ์อุปกรณ์วิชางานเกษตรกรรม  ครุภัณฑ์ประจ าโรงฝึกงาน  ครุภัณฑ์งาน
ไฟฟ้า  ครุภัณฑ์งานไม้ ครุภัณฑ์งานโลหะ อุปกรณ์วิชาอาหารและโภชนาการ อุปกรณ์วิชางานยนต์  ให้
ด าเนินการจัดตั้งให้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  และที่มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่  (โรง
ฝึกงาน) ครูผู้สอน และ/หรือ วิทยากรท้องถิ่นทางวิชาชีพที่ตรงกับครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ท่ีจัดตั้งให้ 

 4.6  ครุภัณฑ์ดนตรีไทย – สากล จัดตั้งให้โรงเรียนที่มีความพร้อมด้านครูผู้สอน และ/
หรือ วิทยากรท้องถิ่นท่ีสามารถท าการสอนได้ 

 5.  ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจัดตั้งงบประมาณ  รายการค่าครุภัณฑ์ของ
โรงเรียน  ภายในกรอบวงเงิน ที่ได้รับจัดสรรและตามรายการมาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษา   ขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

  6.  การจัดตั้งงบประมาณ  รายการค่าครุภัณฑ์ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา และโรงเรียนให้เลือกรายการค่าครุภัณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ก าหนด 

 7. จัดท าและสรุปค าขอตั้งงบประมาณ  รายการค่าครุภัณฑ์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตามแบบครุภัณฑ์ 1 และของโรงเรียน ตามแบบครุภัณฑ์ 2 จ าแนกรายผลผลิต พร้อมตรวจสอบความ
ถูกต้องของกรอบวงเงินงบประมาณ งบประมาณทุกรายการ ส่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ภายในเวลาที่ก าหนด 

 



 8. การจัดตั้งงบประมาณรายการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ ากว่า 2,400 ซีซี ส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตที่ต้องการจ าเป็น โดยทดแทนคันเดิมที่ช ารุด
ทรุดโทรม      มีอายุที่เกินกว่า 10 ปี (ตามแบบครุภัณฑ์ 3) พร้อมแนบเอกสารตามท่ีก าหนดในแบบฟอร์ม 

 9. บันทึกค าขอตั้งงบประมาณผ่านเว็ปไซต์ http://budget60.jobobec.in.th ภายในเวลา          
ที่ก าหนดและพิมพ์เป็นเอกสาร (print out) รับรองความถูกต้องส่งพร้อมเอกสารค าขอตั้งงบประมาณ
รายการค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างอ่ืน ตามข้อ 7 และ ข้อ 8 ด้วย 

 

ระดับโรงเรียน 

 1. ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีส่วนร่วมในการวางแผนก าหนดแนวนโยบาย
ในการจัดตั้งงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์ส าหรับโรงเรียน 

 2. เสนอขอตั้งงบประมาณ ตามความขาดแคลน จ าเป็น ตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์ 

 3. เรียงล าดับความส าคัญของรายการครุภัณฑ์ตามความต้องการจ าเป็นและขาดแคลน            
ส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามล าดับ (ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด) 

 

  

 

 

 


