คูม่ ือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2560
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

กลุ่มงบประมาณ 3
สานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ
คู่ มื อการจั ดตั้ งงบประมาณปี 2560 งบลงทุ น ค่ าครุ ภั ณฑ์ ที่ ดิ นและสิ่ งก่ อสร้ าง จั ดท าขึ้ นเพื่ อให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพในการจัดตั้งงบประมาณปี 2560 ให้กับ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้นพื้ นฐาน โดยมีกระบวนงานที่เน้ น เกณฑ์ มาตรฐาน ขั้ นตอนการดาเนินงาน และรายละเอียดประกอบเพื่ อ
ดาเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความขาดแคลนจาเป็น ในระดับพื้นที่ได้
อย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม คาดหวังว่า คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปี 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างฉบับนี้ จะ
เป็นประโยชน์ต่อการจัดตั้งและการบริหารงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของหน่วยงานในสังกัดต่อไป

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำรบัญ
คำนำ
กรอบแนวทางการจัดตั้งงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2560 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์
กรอบวงเงินการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์
แนวทางการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์
เกณฑ์และรายการครุภัณฑ์
แบบคาขอตั้งงบประมาณปี 2560 ค่าครุภัณฑ์
กรอบ แนวทางการจัดตั้งงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. 2560 งบลงทุน
รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
กรอบวงเงินการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
แนวทางการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- เกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา
- เกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา
ลักษณะอาคาร และราคามาตรฐาน ค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ
และสิ่งก่อสร้างอื่น
แบบคาขอตั้งงบประมาณปี 2560 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ภาคผนวก
ปฏิทินการดาเนินงาน
ตัวอย่าง........

หน้ำ

กรอบแนวทางการจัดตั้งงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2560
งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กระจาย
อานาจให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดาเนินการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุนรายการค่าครุภัณฑ์ให้กับ
สานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา และโรงเรียน ซึ่งจะต้องใช้ข้อมูลความขาดแคลนตามเกณฑ์มาตรฐาน
ครุภัณฑ์ และจากศักยภาพของโรงเรียนที่มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันต่อความเจริญก้าวหน้าของโลก
ปัจจุบัน และแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแก่นแท้ของการปฏิรูปการเรียนรู้เป็นกรอบใน
การเสนอขอตั้งงบประมาณ
เนื่ อ งจากความขาดแคลนครุ ภั ณ ฑ์ มี จ านวนมาก ดั ง นั้ น ส านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษา ขัน้ พื้นฐานได้กาหนดกรอบวงเงินงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ โดยในระดับ
ก่อนประถมศึกษา ระดับการศึกษาภาคบังคับ และระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึ ก ษา) ก าหนดผลผลิ ต ให้ ส อดคล้ อ งกั บ พระราชบั ญญั ติ ง บประมาณรายจ่ ายส าหรั บ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนในสังกัด จาแนกเป็น 2 ผลผลิต ดังนี้
1. ผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา
2. ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ
กรอบวงเงินกำรจัดตั้งงบประมำณ งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กาหนดกรอบวงเงินการดาเนินการจัดตั้ง
งบประมาณประจาปี พ.ศ. 2560 รวมทั้งสิ้น 1,582,650,000 บาท ดังนี้
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จานวน 183 เขต เขตละ 500,000 บาท
รวมงบประมาณ 91,500,000 บาท
2. จัดตั้งครุภัณฑ์รายการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า
2,400 ซีซี สาหรับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตที่ต้องการจาเป็น โดยทดแทนคันเดิมที่ชารุดทรุด
โทรม มีอายุที่เกินกว่า 10 ปี จานวน 291,150,000 บาท
3. จั ด ตั้ ง ให้ โ รงเรี ย นในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา จ านวน
1,200,000,000 บาท
4. ในส่วนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำและโรงเรียนในสังกัด สำนัก
บริ หำรกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย เป็นผู้ดำเนิน กำรจัดตั้งงบประมำณงบลงทุน รำยกำรค่ำ
ครุภัณฑ์

แนวทำงกำรจัดตั้งงบประมำณ งบลงทุน รำยกำรค่ำครุภัณฑ์
ระดับสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
1. ศึกษา วิเคราะห์ความต้องการครุภัณฑ์ของโรงเรียน และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทและนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. กาหนดกรอบวงเงินจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุนรายการค่าครุภัณฑ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
3. กาหนดเกณฑ์จัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
4. จัดทาคู่มือการจัดตั้งงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2560 งบลงทุน รายการ ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง
5. กาหนดปฏิทินการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสานักงบประมาณ
6. แจ้งกรอบวงเงินงบประมาณให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
7. ประมวลผลคาขอตั้งงบประมาณของทุกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
8. จัดทาคาขอตั้งงบประมาณงบลงทุน ในภาพรวม ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน เสนอต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และสานักงบประมาณพิจารณา
ระดับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งนโยบายและแนวทางการจัดตั้งงบประมาณรายการ
ค่าครุภัณฑ์ให้ โรงเรี ยนดาเนินการจัดตั้งงบประมาณและกรอกข้อมูลคาขอตั้งงบประมาณ รายการค่า
ครุภัณฑ์
ที่ขาดแคลนจาเป็น ส่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาจั ด ตั้ ง งบประมาณ งบลงทุ น รายการค่ า ครุ ภั ณ ฑ์
ประกอบด้วย ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา เป็นประธาน ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียน ตาม
ขนาดโรงเรียน ผู้แทนคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้อานวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
เป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อทาหน้าที่จัดตั้งงบประมาณให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
3. จัดตั้งงบประมาณ รายการค่าครุภัณฑ์ ให้กับโรงเรียนที่มีความขาดแคลนจาเป็นตามเกณฑ์
มาตรฐานครุภัณฑ์ และจัดเรียงลาดับโรงเรียนตามความขาดแคลน และโรงเรียนเป้าหมายจุดเน้นในการ
พัฒนาตามนโยบาย ทั้งนี้ให้คานึงถึงการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนย

4. การจัดตั้งงบประมาณ รายการค่าครุภัณฑ์ ตามประเภทและรายการ
การจัดตั้งงบประมาณ รายการค่าครุภัณฑ์ ควรจัดตั้งให้เหมาะสมกับประเภท ขนาด และ
ระดับการศึกษาที่เปิดสอน ดังนี้
4.1 อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก ให้ดาเนินการจัดตั้งให้โรงเรียนขนาดเล็ก
เพื่อให้การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเป็นต้นแบบและบริการโรงเรียนขนาดเล็กอื่นๆได้
4.2 อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับประถมศึกษา อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
โรงเรียนระดับประถมศึกษา ให้ดาเนินการจัดตั้งให้โรงเรียนประถมศึกษา
4.3 อุ ป กรณ์ ห้ อ งสมุ ด โรงเรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษา – มั ธ ยมศึ ก ษา อุ ป กรณ์
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนประถมศึกษา - มัธยมศึกษา ให้ดาเนินการจัดตั้งให้โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา
4.4 ครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระระดับมัธยมศึกษา ให้ดาเนินการ
จัดตั้งให้ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
4.5 ครุภัณฑ์อุปกรณ์วิชางานเกษตรกรรม ครุภัณฑ์ประจาโรงฝึกงาน ครุภัณฑ์งาน
ไฟฟ้า ครุภัณฑ์งานไม้ ครุภัณฑ์งานโลหะ อุปกรณ์วิชาอาหารและโภชนาการ อุปกรณ์วิชางานยนต์ ให้
ดาเนิน การจัดตั้งให้ โรงเรี ยนขยายโอกาสทางการศึกษา และที่มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ (โรง
ฝึกงาน) ครูผู้สอน และ/หรือ วิทยากรท้องถิ่นทางวิชาชีพที่ตรงกับครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่จัดตั้งให้
4.6 ครุภัณฑ์ดนตรีไทย – สากล จัดตั้งให้โรงเรียนที่มีความพร้อมด้านครูผู้สอน และ/
หรือ วิทยากรท้องถิ่นที่สามารถทาการสอนได้
5. ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจัดตั้งงบประมาณ รายการค่าครุภัณฑ์ของ
โรงเรี ย น ภายในกรอบวงเงิ น ที่ ได้ รั บ จั ดสรรและตามรายการมาตรฐานที่ ส านัก งานคณะกรรมการ
การศึกษา ขั้นพื้นฐานกาหนด
6. การจั ด ตั้ ง งบประมาณ รายการค่ า ครุ ภั ณ ฑ์ ส าหรั บ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา และโรงเรียนให้เลือกรายการค่าครุภัณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กาหนด
7. จัดทาและสรุปคาขอตั้งงบประมาณ รายการค่าครุภัณฑ์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามแบบครุภัณฑ์ 1 และของโรงเรียน ตามแบบครุภัณฑ์ 2 จาแนกรายผลผลิต พร้อมตรวจสอบความ
ถูกต้องของกรอบวงเงินงบประมาณ งบประมาณทุกรายการ ส่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ภายในเวลาที่กาหนด

8. การจัดตั้งงบประมาณรายการรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ต่ากว่า 2,400 ซีซี สาหรับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตที่ต้องการจาเป็น โดยทดแทนคันเดิมที่ชารุด
ทรุดโทรม มีอายุที่เกินกว่า 10 ปี (ตามแบบครุภัณฑ์ 3) พร้อมแนบเอกสารตามที่กาหนดในแบบฟอร์ม
9. บันทึกคาขอตั้งงบประมาณผ่านเว็ปไซต์ http://budget60.jobobec.in.th ภายในเวลา
ที่กาหนดและพิมพ์เป็นเอกสาร (print out) รับรองความถูกต้องส่งพร้อมเอกสารคาขอตั้งงบประมาณ
รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างอื่น ตามข้อ 7 และ ข้อ 8 ด้วย

ระดับโรงเรียน
1. ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนร่วมในการวางแผนกาหนดแนวนโยบาย
ในการจัดตั้งงบประมาณรายการค่าครุภัณฑ์สาหรับโรงเรียน
2. เสนอขอตั้งงบประมาณ ตามความขาดแคลน จาเป็น ตามเกณฑ์มาตรฐานครุภัณฑ์
3. เรี ย งล าดับ ความส าคั ญของรายการครุภัณ ฑ์ตามความต้ องการจาเป็น และขาดแคลน
ส่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามลาดับ (ตามแบบฟอร์มที่กาหนด)

