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กรอบวงเงินการขอจัดตั้งงบประมาณ  งบลงทุน  รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 

 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนดกรอบวงเงินกำรด ำเนินงำนกำรขอจัดตั้ง
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 รำยกำรค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงให้กับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และโรงเรียนในสังกัด ยกเว้น โรงเรียนในโครงกำรโรงเรียนคุณภำพประจ ำต ำบล โรงเรียนใน
โครงกำรตำมพระรำชด ำริและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 20 กลุ่ม และโรงเรียนในโครงกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัด
กำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ (เนื่องจำกได้มีกำรเสนอขอจั 
ดตั้งงบประมำณเป็นโครงกำรเฉพำะรองรับไว้แล้ว) กรอบวงเงินรวมทั้งสิ้น 7,429,044,100 บำท  โดยจ ำแนก 
ดังนี้ 

      1. ค่ำก่อสร้ำงและปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำง อ่ืน ส ำหรับ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และโรงเรียนในสังกัด จ ำนวน 5,111,753,300 บำท 
  2. จัดตั้งส ำหรับโรงเรียนประสบภัยธรรมชำติ จ ำนวน 400,000,000 บำท โดยตั้งไว้ที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 

  3. จัดตั้งงบประมำณส ำหรับอำคำรเรียน งบผูกพันให้โรงเรียนตำมควำมขำดแคลนและจ ำเป็น 
โดยพิจำรณำที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  จ ำนวน  700,000,000 บำท (โรงเรียนในพ้ืนที่
โครงกำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำในเขตพัฒนำพิเศษเฉพำะกิจจังหวัดชำยแดนภำคใต้สำมำรถเสนอขอ
จัดตั้งงบประมำณได้ตำมควำมจ ำเป็นตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด) 

  4. ค่ำก่อสร้ำงอำคำรเรียน อำคำรประกอบ รำยกำรผูกพันเดิม จ ำนวน 1,217,290,800 บำท 

แนวทางการขอจัดตั้งงบประมาณ  งบลงทุน  รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 

ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1. ศึกษำ วิเครำะห์ข้อมูล ดัชนี ควำมขำดแคลนและควำมต้องกำร งบลงทุน รำยกำรค่ำที่ดินและ
สิ่งก่อสร้ำงอ่ืน ของโรงเรียนและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 2. ก ำหนดกรอบวงเงินจัดตั้งงบประมำณ งบลงทุน รำยกำรค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง  ประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2565   
 3. ก ำหนดเกณฑ์จัดตั้งงบประมำณ  งบลงทุน รำยกำรค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ประจ ำปี 
งบประมำณ พ.ศ. 2565   
 4. จัดท ำคู่มือกำรขอจัดตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน           
ค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง  
 5. ก ำหนดปฏิทินกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับส ำนักงบประมำณ 
 6.  แจ้งกรอบวงเงินงบประมำณให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
 7. ประมวลผลค ำขอจัดตั้งงบประมำณของทุกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   

แนวทางการขอจัดต้ังงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
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 8. จัดท ำค ำขอจัดตั้งงบประมำณ งบลงทุน รำยกำรค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ในภำพรวมของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เสนอคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร และ          
ส ำนักงบประมำณพิจำรณำ 
 
ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
 

 1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำขอจัดตั้งงบประมำณ งบลงทุน รำยกำรค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
ประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นประธำน รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำที่รับผิดชอบกลุ่มนโยบำยและแผน ผู้แทนผู้บริหำรโรงเรียนตำมขนำดโรงเรียนและหรือผู้แทน
เครือข่ำยกลุ่มโรงเรียน ในกรณีส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีโรงเรียนที่ตั้งในพ้ืนที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียน         
ในพ้ืนที่สูงและถิ่นทุรกันดำร และโรงเรียนพ้ืนที่เกำะ) ให้มีผู้แทนร่วมด้วย โดยมีผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและ               
แผนเป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร ท ำหน้ำที่ขอจัดตั้งงบประมำณให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรขอจัดตั้งงบประมำณ             
งบลงทุน รำยกำรค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง เพ่ือให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ และด ำเนินกำรตำมขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง 

 2.  กำรขอจัดตั้งงบประมำณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ด ำเนินกำรขอจัดตั้งงบประมำณ ดังนี้ 
2.1 ตรวจสอบกำรบันทึกและยืนยันข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้ำง (B-OBEC)          

ของโรงเรียน เนื่องจำกกำรขอจัดตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนดให้โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้ำง (B-OBEC) เชื่อมโยงกับ
เว็บไซต์กำรขอจัดตั้งงบประมำณ  https://budget65.jobobec.in.th รวมทั้งตรวจสอบพิกัด Latitude 
และ Longitude ของทุกโรงเรียนที่ได้น ำมำจำกระบบ DMC ให้ถูกต้อง และบันทึกพิกัด Latitude และ 
Longitude ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำด้วย หำกไม่บันทึกและยืนยันข้อมูลในโปรแกรม B-OBEC และ
พิกัดจะไม่สำมำรถขอจัดตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ได้ 
  2.2 การขอจัดตั้งงบประมาณประจ าปี กรณีงบปีเดียว รำยกำรค่ำที่ดิน และสิ่งก่อสร้ำง 
(ตำมแบบสิ่งก่อสร้ำงที่ระบุไว้ หน้ำ...........)   

  2.2.1 รำยกำรค่ำก่อสร้ำงอำคำรเรียน อำคำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ อำคำรประกอบ    
และสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน  

2.2.2 รำยกำรค่ำปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน  
ให้เสนอขอจัดตั้งงบประมำณโรงเรียนละ 50,000 บำทขึ้นไป (ให้จัดส่งรำยละเอียดประมำณรำคำแบบ 
ปร.4 (ก) ปร.5 (ก) และ ปร.6 พร้อมทั้งรำยกำรปรับปรุงซ่อมแซมตำม ตัวอย่ำง หน้ำ……… และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
ทุกรำยกำร โดยแนบไฟล์ pdf ในเว็บไซต์ https://budget65.jobobec.in.th พร้อมเอกสำร 1 ชุด) 

2.2.3  รำยกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ หำกมีควำมจ ำเป็น
จัดตั้งในรำยกำรนี้ ให้จัดตั้งได้ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บำท  
      2.2.4 รำยกำรสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน ได้แก่ รั้ว ถนน และรำงระบำยน้ ำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำจะต้องแนบแบบประมำณรำคำ (ปร.4 (ก) ปร.5(ก) และ ปร.6) เป็นไฟล์ pdf ลงในเว็บไซต์ 
https://budget65.jobobec.in.th พร้อมส่งเอกสำร 1 ชุด  

หมายเหตุ : รายการสิ่งก่อสร้างตามข้อ 2.2.2 , 2.2.3 , 2.2.4 และอาคารแบบพิเศษ จะต้องบันทึก ค่า Factor F
ลงในเว็บไซต์  https://budget65.jobobec.in.th 

 
 

https://budget65.jobobec.in.th/
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ทั้งน้ี ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดเรียงล าดับความส าคัญจ าเป็น 
ในข้อ 2.2.1, 2.2.2 และ 2.2.3 รวมทุกรายการให้อยู่ในบัญชีเดียวกัน (แบบ 11) โดยเรียงล าดับ
ความขาดแคลนจ าเป็นจากมากไปหาน้อย กรณีงบประมาณในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
แต่ละแห่งถูกปรับลด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะตัดจากล าดับสุดท้ายขึ้นไป 

 
2.3 การขอจัดตั้งงบประมาณประจ าปี กรณีงบผูกพัน  รำยกำรค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง หำก

มีควำมจ ำเป็นให้เสนอขอตั้งงบประมำณไปที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยไม่ซ้ ำกับที่ได้รับ
จัดสรรในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 - ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำหรือโรงเรียนในสังกัด ขอจัดตั้งได้ไม่เกิน    
เขตละ 1 หลัง (ก ำหนดตำมสัดส่วนจ ำนวนโรงเรียนที่มีนักเรียน 400 คนข้ึนไป) 
 - ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือโรงเรียนในสังกัด ขอจัดตั้งได้ไม่เกิน     
เขตละ 2 หลัง (ก ำหนดตำมสัดส่วนจ ำนวนโรงเรียนที่มีนักเรียน 400 คนข้ึนไป) 
  2.3.1  กำรขอจัดตั้งงบประมำณกรณีงบผูกพันส ำหรับอำคำรเรียนของโรงเรียน ต้องเป็น
โรงเรียนที่มีนักเรียน ตั้งแต่ 400 คน และมีความขาดแคลนห้องตามเกณฑ์ ตั้งแต่ 10 ห้อง ขึ้นไป 

 2.3.2 กำรขอจัดตั้งงบประมำณกรณีงบผูกพัน ส ำหรับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ   
หำกมีควำมจ ำเป็นจัดตั้งงบประมำณในกำรก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำน สำมำรถจัดตั้งได้ 3 รูปแบบ คือ  

    แบบที่ 1   รำคำ  22,054,000 บำท (รอเชครำคำอีกรอบ) 
          แบบที่ 2   รำคำ  18,513,000 บำท (รอเชครำคำอีกรอบ) 

แบบที่ 4   รำคำ 10,415,000 บำท (ให้จัดตั้งในรำยกำรงบปีเดียว      
ให้รวมในข้อ 2.2.1 ภำยในกรอบวงเงินที่ได้รับแจ้งจัดสรร)  
 3.  กำรขอจัดตั้งงบประมำณของโรงเรียนในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำต้องเป็นไปตำมคู่มือ            
และแนวทำงที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ            
อำจพิจำรณำก ำหนดรำยละเอียด เกณฑ์ ประกอบกำรพิจำรณำเพ่ิมเติมได้ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ             
ของแต่ละส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กรณีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่ มีนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 20 คนลงมา ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาให้สอดคล้อง 
กับนโยบาย หรือพิจารณา ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ด้วย 
 4.  ให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ศึกษำแนวทำงกำรขอจัดตั้งงบประมำณประจ ำปี งบลงทุน 
รำยกำรค่ำท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง โดยใช้แบบรำยกำรและรำคำมำตรฐำนตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด หรือใช้แบบพิเศษตำมควำมต้องกำรจ ำเป็นของโรงเรียน กรณีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยง 
ต่อแผ่นดินไหว (ตำมประกำศพ้ืนที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ของกระทรวงมหำดไทย) ให้ใช้แบบอาคารเรียน 
(ในเขตแผ่นดินไหว) ตามแบบที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด (หน้า........) 
 5.  รำยละเอียดประกอบกำรขอจัดตั้งงบประมำณให้เป็นไปตำมแบบฟอร์ม พร้อมส่งเอกสำร
ประกอบ ดังนี้ 
  5.1  อำคำรเรียนและอำคำรอเนกประสงค์ กรณีงบผูกพันแบบมำตรฐำน ได้แก่ 
        5.1.1 เหตุผลและควำมจ ำเป็นประกอบกำรพิจำรณำ         
    5.1.2 ผังบริเวณโรงเรียน (Master Plan) ระบุต ำแหน่งที่จะก่อสร้ำงพร้อมทั้งแสดง
ระยะห่ำงระหว่ำงอำคำรตำมกฎกระทรวง ฉบับที ่ 61 (พ.ศ.2550) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
ควบคุมอำคำร พ.ศ.2522 
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        5.1.3 หนังสือยืนยันว่ำมีสถำนที่ก่อสร้ำงเพียงพอและพร้อมในกำรก่อสร้ำง 
        5.1.4 ภำพถ่ำย สภำพอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
        5.1.5 แบบส ำรวจข้อมูลประกอบกำรเสนอขอจัดตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ        
พ.ศ. 2565 กรณีงบผูกพัน  
        5.1.6 หนังสือรับรองกำรก่อสร้ำงอำคำรไม่ขัดต่อกฎหมำยว่ำด้วยเรื่องควำมสูงของอำคำร 
เช่น กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ประกำศ พระรำชบัญญัติโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ พ.ศ. 2504 และระเบียบว่ำด้วยกำรก่อสร้ำงอำคำรในเขตเมืองของจังหวัดและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
    5.1.7 กรณีของกำรขอจัดตั้งงบประมำณทดแทนอำคำรเดิมที่ต้องกำรรื้อถอน จะต้องมี
ควำมเห็นของวิศวกรหน่วยงำนของรัฐที่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมว่ำ สมควรรื้อถอน 
ประกอบกำรพิจำรณำ จึงสำมำรถเสนอขอจัดตั้งงบประมำณอำคำรทดแทนได้ (กรณีโรงเรียนด ำเนินกำร            
ขออนุมัติรื้อถอนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้รื้อถอน ก็ให้ตรวจสอบและด ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมขั้นตอนที่ก ำหนดนี้ด้วย)
พร้อมจัดส่งส ำเนำหนังสือที่ได้รับอนุมัติให้รื้อถอนและส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม           
และต้องได้รับกำรอนุมัติให้รื้อถอนก่อนวันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ***ควรก าหนดเวลาให้สอดคล้อง
กับการส่งเอกสาร**** 
  5.2  อำคำรเรียนและอำคำรอเนกประสงค์ กรณีงบผูกพันแบบพิเศษ ได้แก่ 
       5.2.1 เหตุผลและควำมจ ำเป็นประกอบกำรพิจำรณำ 
   5.2 .2 ส่ งแบบรูปรำยกำรอำคำรเรียน  และอำคำรอเนกประสงค์ แบบพิ เศษ                        
ที่ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนลงนำมรับรองในแบบรูปรำยกำรว่ำ “ขอใช้แบบรูปรำยกำรดังกล่ำวนี้ในกำรก่อสร้ำง” 
ทุกแผ่น  
   5.2.3 ผังบริเวณโรงเรียน (Master Plan) ระบุต ำแหน่งที่จะก่อสร้ำงพร้อมทั้งแสดง
ระยะห่ำงระหว่ำงอำคำรตำมกฎกระทรวง ฉบับที ่ 61 (พ.ศ.2550) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
ควบคุมอำคำร พ.ศ.2522 
   5.2.4 หนังสือยืนยันว่ำโรงเรียนมีข้อจ ำกัดด้ำนพ้ืนที่ก่อสร้ำง ไม่สำมำรถก่อสร้ำงอำคำร
แบบมำตรฐำนได้ และยืนยันว่ำมีสถำนที่ก่อสร้ำงเพียงพอ พร้อมในกำรก่อสร้ำงอำคำรแบบพิเศษ 
        5.2.5 ภำพถ่ำย สภำพอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
        5.2.6 แบบส ำรวจข้อมูลประกอบกำรเสนอขอจัดตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ       
พ.ศ. 2564 กรณีงบผูกพัน แบบที่เสนอขอจัดตั้งจะต้องมีควำมสอดคล้องกับข้อมูลควำมขำดแคลน 
        5.2.7 หนังสือรับรองกำรก่อสร้ำงอำคำรไม่ขัดต่อกฎหมำยว่ำด้วยเรื่องควำมสูงของอำคำร 
เช่น กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ประกำศ พระรำชบัญญัติโบรำณสถำน โบรำณวั ตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ พ.ศ. 2504 และระเบียบว่ำด้วยกำรก่อสร้ำงอำคำรในเขตเมืองของจังหวัดและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
    5.2.8 กรณีของกำรขอจัดตั้งงบประมำณทดแทนอำคำรเดิมที่ต้องกำรรื้อถอนจะต้องมี
ควำมเห็นของวิศวกรหน่วยงำนของรัฐที่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมว่ำ สมควรรื้อถอน 
ประกอบกำรพิจำรณำ จึงสำมำรถเสนอขอจัดตั้งงบประมำณอำคำรทดแทนได้ (กรณีโรงเรียนด ำเนินกำรขอ
อนุมัติรื้อถอนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้รื้อถอน ก็ขอให้ตรวจสอบและด ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมขั้นตอนที่ก ำหนดนี้ด้วย) 
พร้อมจัดส่งส ำเนำหนังสือที่ได้รับอนุมัติให้รื้อถอนและส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม             
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และต้องได้รับกำรอนุมัติให้รื้อถอนก่อน วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ***ควรก าหนดเวลาให้
สอดคล้องกับการส่งเอกสาร**** 
 
 ทั้งนี้ หากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ห้ามมิให้โรงเรียนเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ              
โดยเด็ดขาด 
 
  5.3 อำคำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (ท้ังกรณีงบผูกพัน และงบปีเดียว) ได้แก่ 
        5.3.1  เหตุผลและควำมจ ำเป็นประกอบกำรพิจำรณำ         
    5.3.2  ผ ังบร ิเวณ  (Master Plan) ระบ ุต ำแหน ่งที ่จะก ่อสร ้ำงพร ้อมทั ้งแสดง
ระยะห่ำงระหว่ำงอำคำรตำมกฎกระทรวงฉบับที ่ 61 (พ.ศ.2550) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
ควบคุมอำคำร พ.ศ.2522 เพ่ือยืนยันว่ำมีสถำนที่ก่อสร้ำงเพียงพอและพร้อมในกำรก่อสร้ำง  
        5.3.3  ส ำเนำหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน/กำรขอใช้ที่ดิน  
        5.3.4  ภำพถ่ำย สภำพอำคำรส ำนักงำนที่มอียู่ในปัจจุบัน 
        5.3.5  จ ำนวนบุคลำกรในส ำนักงำน ตำมกรอบอัตรำก ำลัง       
 ทั้งนี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจะพิจำรณำเฉพำะส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำที่จัดส่งเอกสำร ถูกต้อง ครบถ้วน และตรวจสอบได้เท่ำนั้น 
 6. จัดท ำและสรุปค ำขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ตำมแบบในโปรแกรม 
Microsoft Excel เท่ำนั้น พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลงบประมำณทุกรำยกำร โดยจัดท ำเป็นเอกสำร จ ำนวน       
1 ชุด ส่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนภำยในเวลำที่ก ำหนด  
 7. ตรวจสอบแบบอำคำรเรียน อำคำรประกอบ และสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน ต้องเหมำะสมกับพ้ืนที่         
ในกำรก่อสร้ำง ทั้งนี้ หำกได้รับกำรจัดสรรงบประมำณแล้ว ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงแบบและโรงเรียน         
โดยเด็ดขาด 
 8. ให้บันทึกค ำขอจัดตั้งงบประมำณผ่ำนเว็บไซต์ https://budget65.jobobec.in.th ภำยใน
เวลำที่ก ำหนด และพิมพ์เป็นเอกสำร (print out) รับรองควำมถูกต้องส่งพร้อมเอกสำรค ำขอตั้งงบประมำณ
รำยกำรค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง ตำมข้อ 6   
     ส ำหรับรำยกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบ และสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน ให้แนบไฟล์ 
pdf แบบ ปร.4 (ก) , ปร.5 (ก) และ ปร.6 พร้อมทั้งรำยกำรปรับปรุงซ่อมแซมตำมตัวอย่ำง (หน้ำที่…………)  
และเอกสำรที่เกี่ยวข้องทุกรำยกำร ในเว็บไซต ์
 9. กรณีมีกำรขอเพ่ิมค่ำขนส่ง ส ำหรับโรงเรียนในพ้ืนที่สูงและถิ่นทุรกันดำร และโรงเรียนพ้ืนที่เกำะ 
ในกำรขนส่ง วัสดุ อุปกรณ์ต่ำง ๆ ให้ค ำนวณค่ำขนส่งตำมข้อเท็จจริง ตำมแบบ ปร.4 (พ) พร้อมเหตุผลควำม
จ ำเป็น ส ำหรับค่ำใช้จ่ำยพิเศษตำมข้อก ำหนดฯ ที่ก ำหนดไว้ในคู่มือ ดังนี้ 
  9.1  ค่ำขนส่งทำงรถ ให้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลำง โดยศึกษำรำยละเอียดได้จำก 
https://saraban-law.cgd.go.th/easinetimage/inetdoc?id=show_CGD.A.18981_1_BCS_1_pdf 
(กำรจัดท ำรำยละเอียดประกอบกำรถอดแบบค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงที่เกี่ยวข้องกับค่ำน้ ำมันเพ่ิมเติม) 
  9.2 ค่ำขนส่งทำงเรือ  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือสืบรำคำค่ำขนส่งทำงเรือ            
จำกผู้ประกอบกำรในพ้ืนที่ทีโ่รงเรียนตั้งอยู่ เป็นผู้รับรองค่ำขนส่ง  
 ทั้งนี้  ให้จัดส่งเอกสำรค ำขอจัดตั้งงบประมำณและเอกสำรประกอบตำมที่ก ำหนด ให้ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตรงตำมข้อมูลที่บันทึกในเว็บไซต์ https://budget65.jobobec.in.th ภำยในเวลำที่ก ำหนด 

https://saraban-law.cgd.go.th/easinetimage/inetdoc?id=show_CGD.A.18981_1_BCS_1_pdf
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 10. กรณีกำรจัดตั้งงบประมำณของโรงเรียนที่มีจ ำนวนนักเรียน 120 คนลงมำ ให้แนบหนังสือรับรอง
สถำนะโรงเรียนขนำดเล็ก ประกอบค ำขอจัดตั้งงบประมำณ โดยแนบไฟล์ PDF ในเว็บไซต์ และส่งเอกสำรด้วย 
 
 หากเอกสาร ที่จัดส่งไม่ตรงกับข้อมูลที่บันทึก รวมทั้งกรณีที่ไม่ได้บันทึกข้อมูล และ
จัดส่งเอกสาร ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่ทันตามเวลาที่ก าหนด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จะไม่พิจารณารายการดังกล่าว 

ระดับโรงเรียน 

 1. บันทึกข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้ำง (B-OBEC) ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน    
ทุกรำยกำร พร้อมทั้งยืนยันข้อมูลในระบบ เนื่องจำกกำรขอจัดตั้งงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนดให้โปรแกรมจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้ำง (B-OBEC) เชื่อมโยงกับ 
เว็บไซต์กำรขอจัดตั้งงบประมำณ รวมทั้งบันทึกพิกัด Latitude และ Longitude ของโรงเรียนในระบบ DMC 
ให้ถูกต้องด้วย หำกไม่บันทึกและไมย่ืนยันข้อมูลในโปรแกรม B-OBEC และไม่บันทึกพิกัดจะไม่สำมำรถขอจัดตั้ง
งบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ได้ 
 2. ตรวจสอบ ทบทวนข้อมูลควำมขำดแคลน ควำมจ ำเป็นด้ำนอำคำรเรียน อำคำรประกอบและ
สิ่งก่อสร้ำงอ่ืน ให้สอดคล้องกับแผนกำรจัดชั้นเรียน และแนวโน้มกำรขยำยตัวของประชำกรวัยเรียนในอนำคต 
  3. แบบอำคำรเรียน อำคำรประกอบ และสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน ต้องเหมำะสมกับพ้ืนที่ในกำรก่อสร้ำง 
ทั้งน้ี หากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ห้ามมิให้เปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการโดยเด็ดขาด 
 4. ให้คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มีส่วนร่วมในกำรวำงแผนก ำหนดแนวนโยบำย                     
ในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืนของโรงเรียน  
 5. เสนอขอจัดตั้งงบประมำณ อำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน ที่มีควำมขำดแคลน  
จ ำเป็นตำมเกณฑ์มำตรฐำนสิ่งก่อสร้ำง และกำรปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน       
ส่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ตำมแบบและเวลำที่ก ำหนด   
 6. กรณีขอจัดตั้งงบประมำณก่อสร้ำงอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ นอกเหนือแบบมำตรฐำน 
(แบบพิเศษ) ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด ให้จัดส่งเอกสำรเพิ่มเติม ดังนี้ 
  6.1 เหตุผลและควำมจ ำเป็นประกอบกำรพิจำรณำ 
  6.2 ส่งแบบรูปรำยกำรอำคำรเรียน และอำคำรอเนกประสงค์แบบพิเศษ พร้อมให้ผู้อ ำนวยกำร
โรงเรียนลงนำมรับรองในแบบรูปรำยกำรว่ำ “ขอใช้แบบรูปรำยกำรดังกล่ำวนี้ในกำรก่อสร้ำง” ทุกแผ่น  
  6.3 ผ ังบริเวณโรงเรียน (Master Plan) ระบ ุต ำแหน่งที ่จะก่อสร้ำงพร้อมทั ้งแสดง
ระยะห่ำงระหว่ำงอำคำรตำมกฎกระทรวง ฉบับที ่ 61 (พ.ศ.2550) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
ควบคุมอำคำร พ.ศ.2522 
  6.4 หนังสือยืนยันว่ำโรงเรียนมีข้อจ ำกัดด้ำนพ้ืนที่ก่อสร้ำง ไม่สำมำรถก่อสร้ำงอำคำร                  
แบบมำตรฐำนได้ และยืนยันว่ำมีสถำนที่ก่อสร้ำงเพียงพอ พร้อมในกำรก่อสร้ำงอำคำรแบบพิเศษ 
       6.5 ภำพถ่ำย สภำพอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
      6.6 แบบส ำรวจข้อมูลประกอบกำรเสนอขอจัดตั้งงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
กรณีงบผูกพัน โดยต้องกรอกข้อมูลพร้อมเอกสำรเพ่ิมเติมตำมที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน
ก ำหนด   
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       6.7 หนังสือรับรองกำรก่อสร้ำงอำคำรไม่ขัดต่อกฎหมำยว่ำด้วยเรื่องควำมสูงของอำคำร เช่น 
กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ประกำศ พระรำชบัญญัติโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ  ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ พ.ศ. 2504 และระเบียบว่ำด้วยกำรก่อสร้ำงอำคำรในเขตเมืองของจังหวัดและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
 6.8 กรณีของกำรขอจัดตั้งงบประมำณทดแทนอำคำรเดิมที่ต้องกำรรื้อถอน จะต้องมีควำมเห็นของ
วิศวกรหน่วยงำนของรัฐที่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมว่ำ สมควรรื้อถอน ประกอบ               
กำรพิจำรณำ จึงสำมำรถเสนอขอจัดตั้งงบประมำณอำคำรทดแทนได้ (กรณีโรงเรียนด ำเนินกำรขออนุมัติรื้อถอน
ไว้แล้วแต่ยังไม่ได้รื้อถอน ก็ขอให้ตรวจสอบและด ำเนินกำรให้ถูกต้องตำมขั้นตอนที่ก ำหนดนี้ด้วย) พร้อมจัดส่ง
ส ำเนำหนังสือที่ได้รับอนุมัติให้รื้อถอนและส ำเนำใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมและต้องได้รับ 
กำรอนุมัติให้รื้อถอนก่อน วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ***ควรก าหนดเวลาให้สอดคล้องกับการส่ง
เอกสาร**** 
 
 ทั้งนี้ หากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ห้ามมิให้โรงเรียนเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ           
โดยเด็ดขาด  
 7. กรณีที่ต้องรื้อถอนอำคำรเดิมเพ่ือก่อสร้ำงอำคำรทดแทน โรงเรียนต้องเตรียมจัดท ำแผนรองรับ
ปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น 
 8. กรณีมีกำรขอเพ่ิมค่ำขนส่ง ส ำหรับโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในสภำพภูมิประเทศที่ยำกล ำบำกในกำรขนส่ง 
วัสดุ อุปกรณ์ต่ำง ๆ ให้ค ำนวณค่ำขนส่งตำมข้อเท็จจริง ตำมแบบแบบแสดงกำรค ำนวณและเหตุผลควำมจ ำเป็น 
และปร.4 (พ) ที่ก ำหนดไว้ในคู่มือ (หน้ำ.............) ดังนี ้
  8.1 ค่ำขนส่งทำงรถ ให้ด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลำง โดยศึกษำรำยละเอียด
ได้จำก เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th  หัวข้อ “ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำง/รำคำกลำงงำนก่อสร้ำง” 
https://saraban-law.cgd.go.th/easinetimage/inetdoc?id=show_CGD.A.1 8 9 8 1 _1 _BCS_1 _pdf 
(กำรจัดท ำรำยละเอียดประกอบกำรถอดแบบค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงที่เกี่ยวข้องกับค่ำน้ ำมันเพ่ิมเติม) 
  8.2 ค่ำขนส่งทำงเรือ ให้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น หรือสืบรำคำค่ำขนส่งทำงเรือ            
จำกผู้ประกอบกำรในพ้ืนที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่ เป็นผู้รับรองค่ำขนส่ง  
 9. กรณีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงต่อแผ่นดินไหว (ตำมประกำศพ้ืนที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว    
ของกระทรวงมหำดไทย) ให้ใช้แบบอาคารเรียน (ในเขตแผ่นดินไหว) ตามแบบที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  และให้เป็นไปตำมกฎกระทรวงก ำหนดกำรรับน้ ำหนัก             
ควำมต้ำนทำน ควำมคงทนของอำคำรและพ้ืนที่รองรับอำคำรในกำรต้ำนทำนแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว 
พ.ศ. 2550 ซึ่งก ำหนดให้ใช้บังคับในบริเวณดังต่อไปนี้   

9.1 บริเวณเฝ้ำระวัง  หมำยควำมว่ำ พ้ืนที่หรือบริเวณท่ีอำจได้รับผลกระทบจำกแผ่นดินไหว  
ได้แก่ จังหวัดกระบี่ ชุมพร พังงำ ภูเก็ต ระนอง สงขลำ และสุรำษฎร์ธำนี  

9.2 บริเวณท่ี 1 หมำยควำมว่ำ พ้ืนที่หรือบริเวณท่ีเป็นดินอ่อน  อำจได้รับผลกระทบจำก 
แผ่นดินไหวระยะไกล ได้แก่ กรุงเทพมหำนคร นนทบุรี ปทุมธำนี สมุทรปรำกำร และสมุทรสำคร 

9.3 บริเวณที่ 2 หมำยควำมว่ำ พ้ืนที่หรือบริเวณที่อยู่ใกล้รอยเลื่อนที่อำจได้รับ  
ผลกระทบจำกแผ่นดินไหว ได้แก่ จังหวัดกำญจนบุรี  เชียงรำย  เชียงใหม่ ตำก น่ำน พะเยำ แพร่ แม่ฮ่องสอน  
ล ำปำง  และล ำพูน 
 



47 
 

 
เกณฑก์ารขอจัดตั้งงบประมาณสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
************* 

 สิ่ งก่อสร้ำงของโรงเรียนนับเป็นส่วนประกอบที่ส ำคัญอย่ำงหนึ่ ง   เพรำะเป็นสิ่ งอ ำนวย                  
ควำมสะดวกในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในระบบโรงเรียน             
ให้บรรลุจุดมุ่งหมำยของกำรจัดกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน 
     

 เกณฑ์การขอจัดตั้งส าหรับโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  
1. อาคารเรียน  ประกอบด้วย ห้องเรียน และห้องพิเศษ 

  -  ห้องเรียน  หมำยถึง ห้องท่ีใช้ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
-  ห้องพิเศษ  หมำยถึง ห้องอ ำนวยควำมสะดวกในกำรบริหำรและจัดกิจกรรมสนับสนุน     

กำรเรียนกำรสอน เช่น ห้องพักครู ห้องพยำบำล ห้องวิทยำศำสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ฯลฯ 
 เกณฑ์การจัดอาคารเรียน   ใช้จ ำนวนนักเรียนและแผนกำรจัดชั้นเรียนเป็นเกณฑ์กำรจัดสรร ดังนี้ 

 1. ใช้จ ำนวนนักเรียนเป็นเกณฑ์   
 2. ใช้แผนกำรจัดชั้นเรียน  โดยใช้เกณฑ์มำตรฐำนควรมีห้องเรียนตำมแผนจัดชั้นเรียน ดังนี้ 
(ใช้แผนกำรจัดชั้นเรียนและจ ำนวนนักเรียน ณ วันที่ 18 กรกฎำคม 2563)  
  2.1 ระดับอนุบำล คิดจ ำนวนนักเรียน 30 คน : ห้อง ในแต่ละระดับชั้น และหำกมีเศษปัดเพ่ิม         
ไดอี้ก  1 ห้อง 
  2.2 ระดับประถมศึกษำและมัธยมศึกษำ คิดจ ำนวนนักเรียน 40 คน : ห้อง ในแต่ละระดับชั้น 
และหำกมีเศษปัดเพ่ิมได้อีก 1 ห้อง 
 3. โรงเรียนที่มีจ ำนวนนักเรียน 120 คนลงมำ ใช้เกณฑ์ควรมีห้องเรียนตำมเกณฑ์มำตรฐำน     
โดยให้รวมห้องพิเศษได้อีก 3 ห้อง                                     
 4. โรงเรียนที่มีจ ำนวนนักเรียน 121 – 160 คน ใช้เกณฑ์ควรมีห้องเรียนตำมเกณฑ์มำตรฐำน  
โดยให้รวมห้องพิเศษได้อีก 4 ห้อง  
 5.  โรงเรียนที่มีจ ำนวนนักเรียน 161 – 200 คน ใช้เกณฑ์ควรมีห้องเรียนตำมเกณฑ์มำตรฐำน             
โดยให้รวมห้องพิเศษได้อีก 5 ห้อง  
 6. โรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ และโรงเรียนที่มีจ ำนวนนักเรียน 201 คนขึ้นไป ใช้เกณฑ์
ตำมตำรำงเกณฑ์มำตรฐำนสิ่งก่อสร้ำงของโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ  
 7.  กำรจัดตั้งงบประมำณของโรงเรียนที่มีจ ำนวนนักเรียน ตั้งแต่ 120 คนลงมำ ให้แนบหนังสือ
รับรองสถำนะโรงเรียนขนำดเล็ก (แบบฟอร์มหน้ำ..........) ประกอบค ำขอจัดตั้งงบประมำณ โดยแนบไฟล์ PDF 
ทุกรำยกำรที่ขอในเว็บไซต์ และส่งเอกสำรด้วย โดยมีเงื่อนไขผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ปีกำรศึกษำ 2561 - 
2562 ดังนี้ 
  7.1 คะแนน O – NET มำกกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ อย่ำงน้อย 2 สำระวิชำ ใน 4 
สำระวิชำ กรณีไม่มีคะแนน O – NET ให้ใช้เกณฑ์ในข้อ 8.2 
  7.2 คะแนน NT มำกกว่ำคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ อย่ำงน้อย 1 ด้ำน ใน 3 ด้ำน 
 กำรเสนอขอจัดตั้งงบประมำณ รำยกำรค่ำก่อสร้ำงอำคำรเรียนส ำหรับโรงเรียนขนำดเล็กที่มี
นักเรียน จ ำนวน 60 – 120 คน ซึ่งเป็นโรงเรียนหลักกรณีมีนักเรียนมำเรียนรวม (มีนักเรียนมำเรียนรวม ตั้งแต่ 
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1 โรงเรียน ขึ้นไป) หรือ เป็นโรงเรียน Stand Alone หรือ โรงเรียนที่ประสบอุทกภัยทุกปี ให้เสนอขออำคำร
เรียนเฉพำะกรณีทดแทนอำคำรเดิมที่ได้รับกำรอนุญำตให้รื้อถอนได้ 1 หลัง   โดยให้ขอตำมแบบ อำคำรเรียน 
สปช.105/29 ปรับปรุง อำคำรเรียน 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดข้ึน 2 ข้ำง หรือแบบ อำคำรเรียน 
OBEC 104 ล./61 ขนำด 4 ห้องเรียน หรืออำคำรเรียน 105 ล/58 (ข) ต้ำนแผ่นดินไหว 4 ห้องเรียน ส่วนกำร
ขอจัดตั้งงบประมำณรำยกำรค่ำก่อสร้ำงอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตำมเกณฑ์จ ำนวนนักเรียนที่ก ำหนดไว้ 
 8. โรงเรียนในพ้ืนที่สูงและถิ่นทุรกันดำร และโรงเรียนพ้ืนที่เกำะ ที่มีนักเรียน 31 - 60 คน ให้เสนอขออำคำร
เรียนเฉพำะกรณีทดแทนอำคำรเดิมที่ได้รับกำรอนุญำตให้รื้อถอนได้ 1 หลัง   โดยให้ขอตำมแบบ สปช.103/26 อำคำรเรียน 
ชั้นเดียว 3 ห้องเรียน (พ้ืนยกสูง) หรือแบบ สปช.103/61 ขนำด 3 ห้องเรียน ยกพ้ืนสูง (ในเขตแผ่นดินไหว) เท่ำนั้น (กรณีที่
เป็นโรงเรียนมำรวม ที่ไม่ใช่โรงเรียนหลัก ไม่สำมำรถขอจัดตั้งงบประมำณได้) 
 9. เกณฑ์การนับห้องเรียนในอาคาร ให้นับจ านวนห้องเรียนตามแบบรูปมาตรฐานของอาคาร
เรียนนั้นๆ รวมทั้งการต่อเติมห้องเรียนที่ใช้งบประมาณของทางราชการ เงินนอกงบประมาณ เงินบริจาค 
และอ่ืนๆ ให้นับจ านวนห้องเรียนด้วย ทั้งนี้ กำรกรอกจ ำนวนห้องเรียนที่มีอยู่ในแบบค ำขอจัดตั้งงบประมำณจะต้อง
เป็นข้อมูลเดียวกันกับ B-OBEC  
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เกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และโรงเรียนที่มีนักเรียน 201คน ขึ้นไป 

 

แผนจัด
ชั้นเรียน 

เกณฑ์ควรมี แผนจัด
ชั้นเรียน 

เกณฑ์ควรม ี แผนจัด
ชั้นเรียน 

เกณฑ์ควรม ี

ห้องเรียน 
ห้อง
พิเศษ 

รวม 
 

ห้องเรียน 
ห้อง 
พิเศษ 

รวม 
 

ห้องเรียน 
ห้อง 
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 59 59 24 83 

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 ห้องขึ้นไป ควรมีห้องพิเศษ 29 ห้อง 

18 18 11 29 42 42 17 59     

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 

       2.1 อาคารอเนกประสงค์, หอประชุม, โรงอาหาร มีเกณฑ์ดังนี้ 
    2.1.1 โรงเรียนควรมี  อำคำรอเนกประสงค์  หรือหอประชุม  จ ำนวน  1 หลั ง                 
ที่สอดคล้องกับจ ำนวนนักเรียน 
    2.1.2 โรงเรียนควรมี โรงอำหำร 1 หลัง ที่สอดคล้องกับจ ำนวนนักเรียน 
    2.1.3 อำคำรอเนกประสงค์ หอประชุม โรงอำหำรเสนอขอตั้งได้ ดังนี้ 
          1 ) แบ บ  สป ช . 202 /26 เป็ น อ ำค ำร  ค .ส .ล . ชั้ น เดี ย ว  พ้ื น เสม อดิ น                   
ขนำดของอำคำร กว้ำง 10.00 เมตร ยำว 12.00 เมตร ก่อสร้ำงในโรงเรียนที่มีนักเรียน จ ำนวน 60 - 200 คน 
      2) แบบ สปช. 201/26 เป็นอำคำร ค.ส.ล. ชั้นเดียว พ้ืนเสมอดิน ขนำด      
ของอำคำร กว้ำง 10.00 เมตร ยำว 20.00 เมตร มีห้องเก็บวัสดุ 2 ห้อง ก่อสร้ำงในโรงเรียนที่มีนักเรียน จ ำนวน 
121 – 350 คน  
      3 )  แบ บ  สป ช . 205 /26 เป็ น อำค ำร  ค .ส .ล . ชั้ น เดี ย ว  พ้ื น เสมอดิ น            
ขนำดของอำคำร กว้ำง 14.00 เมตร ยำว 32.00 เมตร ก่อสร้ำงในโรงเรียนที่มีนักเรียน จ ำนวน 350 - 750 คน   
      4)  อำคำรหอประชุม 100/27 เป็นอำคำร ค.ส.ล. 1 ชั้น ขนำดของอำคำร           
กว้ำง 24.00 เมตร ยำว 40.00 เมตร ก่อสร้ำงในโรงเรียนที่มีควำมขำดแคลนตำมเกณฑ์ 1 หลัง และมีนักเรียน      
จ ำนวน 400 - 799 คน 
      5 ) โร งอ ำห ำร  84  ที่ นั่ ง  เป็ น อ ำค ำร  ค .ส .ล . ชั้ น เดี ย ว  พ้ื น เสม อดิ น              
ขนำดของอำคำร กว้ำง 10.00 เมตร ยำว 15.00 เมตร  ก่อสร้ำงในโรงเรียนที่มีควำมขำดแคลนตำมเกณฑ์            
1 หลัง และมีนักเรียนตำมแผนชั้นเรียน จ ำนวน 80 คนข้ึนไป 
      6)  โรงอำหำร 260 ที่ นั่ ง  เป็ นอำคำร ค .ส .ล . ชั้ น เดี ย ว  พ้ื น เสมอดิน           
ขนำดของอำคำร กว้ำง 16.00 เมตร ยำว 22.00 เมตร  ก่อสร้ำงในโรงเรียนที่มีควำมขำดแคลนตำมเกณฑ์            
1 หลัง และมีนักเรียน จ ำนวน 200 คนขึ้นไป 
      7)  โรงอำห ำร  500 ที่ นั่ ง  เป็ น อำคำร ค .ส .ล . ชั้ น เดี ย ว  พ้ื น เสมอดิ น           
ขนำดของอำคำร กว้ำง 19.00 เมตร ยำว 38.50 เมตร  ก่อสร้ำงในโรงเรียนที่มีควำมขำดแคลนตำมเกณฑ์          
1 หลัง และมีนักเรียน จ ำนวน 400 คน 
       8)  โรงอำหำร แบบ 101 ล. /27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษำ) เป็น
อำคำร ค.ส.ล. 2 ชั้น ขนำดของอำคำร กว้ำง 24.00 เมตร ยำว 40.00 เมตร ก่อสร้ำง และมีนักเรียนจ ำนวน 
800 คนขึ้นไป (กรณีโรงเรียนที่มีอำคำรโรงอำหำร แบบ 101 ล. /27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษำ) 
1 หลัง จะถือว่ำมีอำคำรอเนกประสงค์ หอประชุม และโรงอำหำร อย่ำงละ 1 หลังแล้ว) 
      9) โรงเรียนที่มีอำคำรอเนกประสงค์ หอประชุม โรงอำหำร อยู่แล้วตำมเกณฑ์ 
และยังมีควำมขำดแคลนจ ำเป็นเนื่องจำกมีจ ำนวนนักเรียนมำกกว่ำแบบอำคำรที่มีอยู่  สำมำรถขอเพ่ิมเติม          
ตำมแบบที่มีควำมเหมำะสมได้ อีก 1 หลัง เช่น โรงเรียนแห่งหนึ่ง มีจ ำนวนนักเรียน 2 ,000 คน มีอำคำร
อเนกประสงค์แบบ สปช. 205/26 จ ำนวน 1 หลัง และโรงอำหำร 500 ที่นั่ง จ ำนวน 1 หลัง กรณีนี้สำมำรถ
เสนอขอโรงอำหำร 500 ที่นั่ง ได้อีก 1 หลัง 
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 2.2  โรงฝึกงาน ใช้แผนจัดชั้นเรียนเป็นเกณฑ์ดังนี้ 
   แผนจัดชั้นเรียน  
   3 - 8   ห้องเรียน  ควรมี 1 หน่วย 
   9 - 14  ห้องเรียน  ควรมี 2 หน่วย 
   15 - 26  ห้องเรียน  ควรมี 4 หน่วย 
   27 – 44  ห้องเรียน  ควรมี 6 หน่วย 
   45  ห้องเรียนขึ้นไป  ควรมี 8 หน่วย 
 

2.3 ส้วมนักเรียน 
 ใช้เกณฑ์  
- นักเรียนไม่เกิน 80 คน  ควรมี 1 หลัง 4 ที่นั่ง    
- นักเรียน 81 -320 คน ควรมี 2 หลัง 8 ที่นั่ง (เพ่ือแยก ชำย – หญิง)  
- นักเรียนตั้งแต่ 321 คน ให้คิดตำมเกณฑ์นักเรียนจ ำนวนนักเรียน  40 คน ควรมี 1 ที่นั่ง     
- กรณีโรงเรียนในพ้ืนที่สูงและถิ่นทุรกันดำร และโรงเรียนพื้นที่เกำะ ที่จ ำเป็นต้องคงอยู่

และมีนักเรียน 10 คนขึ้นไป ให้มีส้วมได้ 1 หลัง 4 ที่นั่ง โดยให้ขอจัดตั้งส้วมนักเรียน แบบอำคำร สพฐ. 4 (ห้อง
ส้วม 4 ห้อง) 
 2.4 บ้านพักครู ใช้เกณฑ์ตำมควำมต้องกำรและจ ำเป็นของจ ำนวนบุคลำกรที่ต้องกำรบ้ำนพัก
ในแต่ละโรงเรียน 
 

  2.5 บ้านพักนักเรียน  ใช้ เกณฑ์ตำมควำมต้องกำร จ ำเป็นและตำมจ ำนวนนักเรียน                  
ที่มีควำมประสงค์จะเข้ำพัก 
 

 3.  สิ่งก่อสร้างอ่ืน 
3.1 สนามกีฬา  มีเกณฑ์ ดังนี้ 

  3.1.1  สนามบาสเกตบอล  สร้ำงเฉพำะโรงเรียนที่ เปิดสอนมัธยมศึกษำ โดยใช้               
แผนจัดชั้นเรียนเป็นเกณฑ์  
                   แผนจัดชั้นเรียน 
        6 – 12  ห้อง   ควรมี       1      สนำม 
               13 – 36  ห้อง   ควรมี       2  สนำม 
               37 ห้องข้ึนไป    ควรมี       3   สนำม 
 

  3.1.2  สนามฟุตบอล จัดให้ทุกโรงเรียนตำมควำมเหมำะสม 1 โรงเรียนต่อ 1 สนำม 
 

  3.1.3  ลานกีฬาอเนกประสงค์ และสนามกีฬาอเนกประสงค์  เป็นลำนคอนกรีต               
(เป็นสนำมวอลเล่ย์บอลและสนำมเซปัคตะกร้อขนำดมำตรฐำน ) มีเสำพร้อมตำข่ำยวอลเล่ย์บอลและ               
เซปัคตะกร้อโดยจัดให้โรงเรียนทุกโรงๆ ละ 1 สนำม ไม่เกิน 3 สนำม  ดังนี้ 
       แผนจัดชั้นเรียน   
   3 – 12   ห้อง      ควรมี      1  สนำม 
   13 – 36 ห้อง   ควรมี    2 สนำม 
   37 ห้องข้ึนไป   ควรมี    3 สนำม 
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3.2 รั้ว ถนน และรางระบายน้ า โรงเรียนต้องจัดท ำแบบรำยกำรประมำณรำคำ (ปร.4 (ก) 
ปร.5 (ก) และ ปร.6) ประกอบกำรขอจัดตั้งงบประมำณ 

 
 4. รายการอื่นๆ 
 

 4.1 ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืนที่ช ำรุดทรุดโทรม และ
ประสบอุบัติภัย จัดตั้งงบประมำณให้แก่โรงเรียนที่มีอำคำรเรียน อำคำรประกอบ ที่มีสภำพช ำรุดทรุดโทรม และ
ประสบอุบัติภัย ให้ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของผู้ใช้อำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน และ
งบประมำณที่ใช้ในกำรปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือให้กำรใช้งบประมำณเกิดประโยชน์สูงสุด ส ำหรับกรณีกำร
ปรับปรุงซ่อมแซม กำรต่อเติม และกำรรื้อถอน ที่มีผลกระทบต่อโครงสร้ำงหลักหรือมีผลกระทบต่อควำม
ปลอดภัย จ ำเป็นต้องมีแบบรูปรำยกำรงำนก่อสร้ำง ที่ผ่ำนกำรรับรองจำกผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ 
และจ ำเป็นต้องมีกำรควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินกำรด้วย สำระส ำคัญตำมหนังสือ
ของกระทรวงกำรคลัง ที่ กค (กวจ.) 0405.2/ว 259 ลงวันที่ 4 มิถุนำยน 2561 กรณีที่ไม่มีผลกระทบต่อ
โครงสร้ำง ให้จัดท ำรำยละเอียดกำรปรับปรุงซ่อมแซม อำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน พร้อม 
ปร.4 (ก) ปร.5 (ก) และ ปร.6 (รำยละเอียดตำมภำคผนวก หน้ำ..........ถึง.........) 
  4.2 ค่ำติดตั้งไฟฟ้ำ ประปำ (กำรติดตั้งครั้งแรก) รั้ว เขื่อน ถนนและปรับปรุงบริเวณ                
จัดให้โรงเรียนที่มีควำมขำดแคลน และเดือดร้อน โรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้ำ ประปำ รั้ว ถนน และใช้ในกำรปรับปรุง
บริเวณโรงเรียนเพื่อให้เอ้ือต่อกำรเรียนกำรสอน 
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เกณฑ์การขอจัดตั้งส าหรับโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
 

 1.  อาคารเรียน ประกอบด้วย ห้องเรียน และห้องพิเศษ 
  -  ห้องเรียน หมำยถงึ ห้องที่ใช้ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
  -  ห้องพิเศษ  หมำยถึง  ห้องอ ำนวยควำมสะดวกในกำรบริหำรและจัดกิจกรรมสนับสนุน     
กำรเรียนกำรสอน  เช่น  ห้องพักครู  ห้องพยำบำล  ห้องวิทยำศำสตร์  ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ฯลฯ   
  

  เกณฑ์การจัดอาคารเรียน ใช้จ ำนวนนักเรียนและแผนกำรจัดชั้นเรียนเป็นเกณฑ์กำรจัดสรร ดังนี้ 
  1.  ใช้จ ำนวนนักเรียนเป็นเกณฑ์   
  2 . ใช ้แผนกำรจ ัดชั ้น เร ียน   โดย ใช ้เกณ ฑ์ควรม ีห ้อ ง เร ียนตำมแผนจ ัดชั ้น เร ียน                   
(ใช้แผนกำรจัดชั้นเรียนและจ ำนวนนั กเรียน ณ วันที่  18 กรกฎาคม 2563) โดยคิดนักเรียน 40 คน : ห้อง               
ในแต่ละระดับชั้น และหำกมีเศษปัดเพ่ิมได้อีก 1 ห้อง 
  3. กำรเสนอขอจัดตั้งงบประมำณ รำยกำรค่ำก่อสร้ำงส ำหรับโรงเรียนขนำดเล็ก ที่มีจ ำนวน
นักเรียน 120 คนลงมำ ให้ขอได้ตำมเกณฑ์จ ำนวนนักเรียนขั้นต่ ำของแต่ละรำยกำรตำมตำรำงสิ่งก่อสร้ำง และ
เงื่อนไข ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (หน้ำ.......) ส ำหรับรำยกำรปรับปรุงซ่อมแซม สำมำรถขอจัดตั้งงบประมำณ
ได้ตำมควำมจ ำเป็นขำดแคลน ทั้งนี้ ให้แนบหนังสือรับรองสถำนะโรงเรียนขนำดเล็ก (ตำมแบบฟอร์มหน้ำ.......) 
ประกอบค ำขอจัดตั้งงบประมำณ โดยแนบไฟล์ PDF ทุกรำยกำรที่ขอในเว็บไซต์ และจัดส่งเป็นเอกสำรด้วย  
 
ตารางเกณฑ์มาตรฐานสิ่งก่อสร้างส าหรับโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 
แผนจัด
ชั้นเรียน
(ห้อง) 

เกณฑ์ควรมี 
หอประชุม โรงอาหาร 

อาคารฝึกงาน
(หน่วย) 

ห้องส้วม
(ที่นั่ง) ห้องเรียน ห้องพิเศษ รวม 

6 6 5 11 1 1 1 8 
7 7 6 13 1 1 1 8 
8 8 7 15 1 1 1 8 
9 9 7 16 1 1 2 9 
10 10 8 18 1 1 2 10 
11 11 9 20 1 1 2 11 
12 12 9 21 1 1 2 12 
13 13 10 23 1 1 2 13 
14 14 10 24 1 1 2 14 
15 15 10 25 1 1 4 15 
16 16 11 27 1 1 4 16 
17 17 11 28 1 1 4 17 
18 18 11 29 1 1 4 18 
19 19 12 31 1 1 4 19 
20 20 12 32 1 1 4 20 
21 21 12 33 1 1 4 21 
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แผนจัด
ชั้นเรียน
(ห้อง) 

เกณฑ์ควรมี 
หอประชุม โรงอาหาร 

อาคารฝึกงาน
(หน่วย) 

ห้องส้วม
(ที่นั่ง) ห้องเรียน ห้องพิเศษ รวม 

22 22 13 35 1 1 4 22 
23 23 13 36 1 1 4 23 
24 24 13 37 1 1 4 24 
25 25 14 39 1 1 4 25 
26 26 15 41 1 1 4 26 
27 27 15 42 1 1 6 27 
28 28 16 44 1 1 6 28 
29 29 16 45 1 1 6 29 
30 30 16 46 1 1 6 30 
31 31 17 48 1 1 6 31 
32 32 17 49 1 1 6 32 
33 33 17 50 1 1 6 33 
34 34 17 51 1 1 6 34 
35 35 17 52 1 1 6 35 
36 36 17 53 1 1 6 36 
37 37 17 54 1 1 6 37 
38 38 17 55 1 1 6 38 
39 39 17 56 1 1 6 39 
40 40 17 57 1 1 6 40 
41 41 17 58 1 1 6 41 
42 42 17 59 1 1 6 42 
43 43 17 60 1 1 6 43 
44 44 19 63 1 1 6 44 
45 45 20 65 1 1 8 45 
46 46 21 67 1 1 8 46 
47 47 22 69 1 1 8 47 
48 48 22 70 1 1 8 48 
49 49 22 71 1 1 8 49 
50 50 22 72 1 1 8 50 
51 51 22 73 1 1 8 51 
52 52 22 74 1 1 8 52 
53 53 22 75 1 1 8 53 
54 54 22 76 1 1 8 54 
55 55 23 78 1 1 8 55 
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แผนจัด
ชั้นเรียน
(ห้อง) 

เกณฑ์ควรมี 
หอประชุม โรงอาหาร 

อาคารฝึกงาน
(หน่วย) 

ห้องส้วม
(ที่นั่ง) ห้องเรียน ห้องพิเศษ รวม 

56 56 23 79 1 1 8 56 
57 57 23 80 1 1 8 57 
58 58 24 82 1 1 8 58 
59 59 24 83 1 1 8 59 
60 60 24 84 1 1 8 60 
61 61 25 86 1 1 8 61 
62 62 26 88 1 1 8 62 
63 63 27 90 1 1 8 63 
64 64 28 92 1 1 8 64 
65 65 29 94 1 1 8 65 
  แผนจัดชั้นเรียน 65 ห้องข้ึนไป ควรมีห้องเรียนเท่ากับแผนจัดชั้นเรียน บวกด้วย 

29 
 
 2.  อาคารประกอบ   

  2.1 อำคำรอเนกประสงค์ หอประชุม   
       โรงเรียนควรมีอำคำรอเนกประสงค์ หรือหอประชุม จ ำนวน 1 หลัง ที่สอดคล้อง            
กับจ ำนวนนักเรียน 
   2.2  โรงอำหำร   
 โรงเรียนควรมีโรงอำหำร 1 หลัง  ที่สอดคล้องกับจ ำนวนนักเรียน 
    1)  โรงอำหำร 84 ที่นั่ง เป็นอำคำร ค.ส.ล. ชั้นเดียว พ้ืนเสมอดิน ขนำดของอำคำร    
กว้ำง 10.00 เมตร ยำว 15.00 เมตร ก่อสร้ำงในโรงเรียนที่มีควำมขำดแคลนตำมเกณฑ์ 1 หลัง และมีนักเรียน
ตำมแผนชั้นเรียน จ ำนวน 80 คนข้ึนไป 
    2)  โรงอำหำร 260 ที่นั่ง เป็นอำคำร ค.ส.ล. ชั้นเดียว พ้ืนเสมอดิน ขนำดของอำคำร 
กว้ำง 16.00 เมตร ยำว 22.00 เมตร ก่อสร้ำงในโรงเรียนที่มีควำมขำดแคลนตำมเกณฑ์ 1 หลัง และมีนักเรียน
ตำมแผนชั้นเรียน จ ำนวน 200 คนขึ้นไป 
    3)  โรงอำหำร 500 ที่นั่ง เป็นอำคำร ค.ส.ล. ชั้นเดียว พ้ืนเสมอดิน ขนำดของอำคำร 
กว้ำง 19.00 เมตร ยำว 38.50 เมตร  ก่อสร้ำงในโรงเรียนที่มีควำมขำดแคลนตำมเกณฑ์ 1 หลัง และมีนักเรียน
ตำมแผนชั้นเรียน จ ำนวน 400 คนขึ้นไป 
    4) อำคำรหอประชุม 100/27 เป็นอำคำร ค.ส.ล. 1 ชั้น ขนำดของอำคำร กว้ำง 26.00 
เมตร ยำว 40.00 เมตร ก่อสร้ำงในโรงเรียนที่มีควำมขำดแคลนตำมเกณฑ์ 1 หลัง และมีนักเรียน ตำมแผนชั้น
เรียน จ ำนวน 400 - 799 คน 
    5)  โรงอำหำร แบบ 101 ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษำ) เป็นอำคำร    
ค.ส.ล. 2 ชั้น ขนำดของอำคำร กว้ำง 24.00 เมตร ยำว 40.00 เมตร ก่อสร้ำงและมีนักเรียนจ ำนวน 800 คนขึ้น
ไป กรณีโรงเรียนที่มีอำคำรโรงอำหำร แบบ 101 ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษำ) 1 หลัง จะถือว่ำมี
อำคำรอเนกประสงค์ หอประชุม และโรงอำหำร อย่ำงละ 1 หลังแล้ว 
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   โรงเรียนที่มีอำคำรอเนกประสงค์ โรงอำหำร – หอประชุม อยู่แล้วตำมเกณฑ์ และ                        
ยังมีควำมขำดแคลนจ ำเป็นเนื่องจำกมีจ ำนวนนักเรียนมำกกว่ำแบบอำคำรที่มีอยู่  สำมำรถขอเพ่ิมเติม                      
ตำมแบบที่ มี ควำมเหมำะสมได้ อีก 1 หลั ง เช่น  โรงเรียนแห่ งหนึ่ ง มี จ ำนวนนัก เรียน 2 ,000 คน                            
มีอำคำรหอประชุม 100/27  จ ำนวน 1 หลัง และโรงอำหำร 500 ที่นั่ง จ ำนวน 1 หลัง กรณีนี้สำมำรถเสนอขอ  
โรงอำหำร 500 ที่นั่ง ได้อีก 1 หลัง 
 

2.3 โรงฝึกงาน  ใช้แผนจัดชั้นเรียนเป็นเกณฑ์ ดังนี้ 
   แผนจัดชั้นเรียน   
       6 – 8      ห้องเรียน ควรมี  1  หน่วย 
       9 – 14    ห้องเรียน ควรมี  2  หน่วย 
     15 – 26    ห้องเรียน ควรมี  4  หน่วย 
     27 – 44    ห้องเรียน ควรมี  6  หน่วย 
     45    ห้องเรียนขึ้นไป ควรมี  8  หน่วย 
 

2.4 ส้วมนักเรียน ใช้แผนจัดชั้นเรียนเป็นเกณฑ์  ดังนี้  จ ำนวนนักเรียน 40 คน ควรมี 1 ที่นั่ง 
แต่อย่ำงน้อยไม่ต่ ำกว่ำ 2 หลัง เพื่อแยกชำย – หญิง (ไม่เกิน 8 ที่นั่ง) 
  2.5  บ้านพักครู  ใช้เกณฑ์ตำมควำมต้องกำรและจ ำเป็นของจ ำนวนบุคลำกรที่ต้องกำร
บ้ำนพักในแต่ละโรงเรียน 
 

  2.6  บ้านพักนักเรียน   ใช้เกณฑ์ตำมควำมต้องกำร  จ ำเป็นและตำมจ ำนวนนักเรียน          
ที่มีควำมประสงค์จะเข้ำพัก 
 

3.  สิ่งก่อสร้างอ่ืน 
3.1 สนามกีฬา  มีเกณฑ์ ดังนี้ 

  3.1.1  สนามบาสเกตบอล สร้ำงเฉพำะโรงเรียนที่เปิดสอนมัธยมศึกษำ โดยใช้แผน     
จัดชั้นเรียนเป็นเกณฑ์  
                   แผนจัดชั้นเรียน 
        6 – 12 ห้อง   ควรมี       1      สนำม 
               13 – 36 ห้อง   ควรมี       2  สนำม 
               37 ห้องข้ึนไป    ควรมี       3   สนำม 
 

  3.1.2  สนามฟุตบอล จัดให้ทุกโรงเรียนตำมควำมเหมำะสม 1 โรงเรียนต่อ 1 สนำม 
 

  3.1.3  ลานกีฬาอเนกประสงค์ และสนามกีฬาอเนกประสงค์ เป็นลำนคอนกรีต     
(เป็นสนำมวอลเล่ย์บอลและสนำมเซปัคตะกร้อขนำดมำตรฐำน) มีเสำพร้อมตำข่ำยวอลเล่ย์บอลและเซปัคตะกร้อ
โดยจัดให้โรงเรียนทุกโรงๆ ละ 1 สนำม ไม่เกิน 3 สนำม  ดังนี้ 
       แผนจัดชั้นเรียน   
   6 – 12   ห้อง      ควรมี      1  สนำม 
   13 – 36 ห้อง   ควรมี    2 สนำม 
   37 ห้องข้ึนไป   ควรมี    3 สนำม 
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 3.2 รายการสิ่งก่อสร้าง รั้ว ถนน และรางระบายน้ า โรงเรียนต้องจัดท ำแบบรำยกำรประมำณ
รำคำ (ปร.4 ปร.5 และ ปร.6) ประกอบกำรขอจัดตั้งงบประมำณ 
 

 4. รายการอื่นๆ 

  4.1 ค่ำปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่ งก่อสร้ำงอ่ืนที่ช ำรุดทรุดโทรม 
และประสบอุบัติภัย จัดตั้งงบประมำณให้แก่โรงเรียนที่มีอำคำรเรียน อำคำรประกอบ ที่มีสภำพช ำรุดทรุดโทรม 
และประสบอุบัติภัย ให้ค ำนึงถึงควำมปลอดภัยของผู้ใช้อำคำรเรียน อำคำรประกอบและสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน และ
งบประมำณที่ใช้ในกำรปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือให้กำรใช้งบประมำณเกิดประโยชน์สูงสุด ส ำหรับกรณีปรับปรุง
ซ่อมแซมที่มีผลกระทบต่อโครงสร้ำงหลักหรือมีผลกระทบ ต่อควำมปลอดภัย กำรปรับปรุง กำรรื้อถอน กำรต่อ
เติม และกำรซ่อมแซม จ ำเป็นต้องมีแบบรูปรำยกำรงำนก่อสร้ำงที่ผ่ำนกำรรับรองจำกผู้ได้รับใบอนุญำต
ประกอบวิชำชีพ และจ ำเป็นต้องมีกำรควบคุมดูแลกำรปฏิบัติงำนตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินกำรด้วย 
สำระส ำคัญตำมหนังสือของกระทรวงกำรคลัง ที่ กค (กวจ.) 0405.2/ว 259 ลงวันที่ 4 มิถุนำยน 2561 
(รำยละเอียดตำมภำคผนวก) 
  4.2 ค่ำติดตั้งไฟฟ้ำ ประปำ (กำรติดตั้งครั้งแรก) รั้ว เขื่อน ถนนและปรับปรุงบริเวณ                  
จัดให้โรงเรียนที่มีควำมขำดแคลน และเดือดร้อน โรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้ำ ประปำ รั้ว ถนน และใช้ในกำรปรับปรุง
บริเวณโรงเรียนเพื่อให้เอ้ือต่อกำรเรียนกำรสอน 


