
 

 
 
 
 

                              14    กันยายน  2560             

เรื่อง  เตรียมการจัดต้ังงบประมาณป� 2562  งบลงทุน ค"าครุภัณฑ% ท่ีดินและสิ่งก"อสร)าง 

เรียน  ผู)อํานวยการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1  

สิ่งท่ีส"งมาด)วย   1.  แบบคําขอต้ังงบประมาณค"าก"อสร)างอาคารเรียน อาคารประกอบ ป�งบประมาณ 2562 
                        (แบบ 2- แบบ 9)                                                                  จํานวน  1 ชุด  
                2.  เกณฑ%มาตรฐานสิ่งก"อสร)างของโรงเรียน                                       จํานวน  1 ชุด 
                3. รายการค"าก"อสร)างอาคารเรียน อาคารประกอบ                               จํานวน  1 ชุด                   
                    4.  แบบคําขอต้ังงบประมาณค"าปรับปรุงซ"อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 
                        ป�งบประมาณ 2562  (แบบ ปร.4,5,6 )                                      จํานวน  1 ชุด  
                5.. ราคาค"าวัสดุก"อสร)าง+ค"าแรงงาน                                                จํานวน  1 ชุด 
                  6. ตารางแสดงการคํานวณค"า Factor F                                            จํานวน  1 ชุด                     
                7. รายการค"าปรับปรุงซ"อมแซมอาคารฯ                                            จํานวน  1 ชุด 
                8. รายการค"าปรับปรุงซ"อมแซมอาคารฯ (ตามแผนพัฒนาฯป�62-64)          จํานวน  1 ชุด                
                    9.  แบบคําขอต้ังงบประมาณค"าครุภัณฑ% ป�งบประมาณ 2562                 จํานวน  1  ชุด 

     10. เกณฑ%ครุภัณฑ%ของโรงเรียน                                                      จํานวน  1  ชุด               

               ด)วยสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จะดําเนินการเตรียมจัดต้ัง
งบประมาณ ป�  2562 งบลงทุน  ค"าครุภัณฑ%  ท่ีดินและสิ่งก"อสร)าง ให)กับโรงเรียนในสังกัด ท่ีมีความจําเปLน       
ขาดแคลนในด)านอาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งก"อสร)าง และ ครุภัณฑ% และเพ่ือเปLนการเตรียม                
ความพร)อมเม่ือได)รับแจ)งกรอบวงเงินงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงให)
โรงเรียนในสังกัดดําเนินการ ดังนี้ 
                1. ให�โรงเรียนท่ีมีความประสงค�ของบประมาณในการก�อสร�างอาคารเรียน อาคารประกอบ 
ดําเนินการ  
                1.1 ส"งแบบคําขอต้ังงบประมาณค"าก"อสร)างอาคารเรียน อาคารประกอบ  (แบบท่ี 2 – 9) 
(ส่ิงท่ีส�งมาด�วย 1) 
          1.2 ศึกษาเกณฑ%มาตรฐานสิ่งก"อสร)าง (ส่ิงท่ีส�งมาด�วย 2) 
                   1.3  คําของบประมาณรายการค"าก"อสร)าง ต)องไม"ซํ้าซ)อน กับรายการค"าก"อสร)างอาคารเรียน 
อาคารประกอบ (ส่ิงท่ีส�งมาด�วย 3 ท้ังในส"วนของก"อสร)าง 1 และก"อสร)าง 2) 
                 2. ให�โรงเรียนท่ีมีความประสงค�ของบประมาณในการปรับปรุงซ�อมแซมอาคารเรียน  อาคาร
ประกอบ  ดําเนินการ  
      2.1 ส"งแบบคําขอต้ังงบประมาณค"าปรับปรุงซ"อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ (แบบ    
ปร.4 ปร.5 และ ปร.6) (ส่ิงท่ีส�งมาด�วย 4)  โดยจัดทํา  1 หลัง ต"อ  1 ชุด   
          2.2 วงเงินท่ีขอจัดต้ังงบประมาณ ต)องมีวงเงินต้ังแต"โรงเรียนละ 51,000  บาท ข้ึนไป 
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                   2.3 ราคาวัสดุให)ใช)ราคาของพาณิชย%จังหวัด (ราคาปPจจุบัน ในช"วงระยะเวลาท่ีคํานวณราคา
งานปรับปรุงซ"อมแซมนั้น) / จังหวัดใกล)เคียง / สืบราคาจากท)องถ่ิน  สําหรับค"าแรงงานให)ใช)ตามบัญชี
มาตรฐานค"าแรงงานของกรมบัญชีกลาง (ส่ิงท่ีส�งมาด�วย 5) 
                   2.4 การคิดค"า  Factor F  ของค"าวัสดุและค"าแรงงาน ในแบบ ปร.4 โรงเรียนสามารถคิดได)
จากตารางแสดงการคํานวณหาค"า Factor F (ส่ิงท่ีส�งมาด�วย 6 ) 
                   2.5 คําของบประมาณรายการค"าปรับปรุงซ"อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ต)องไม"
ซํ้าซ)อน กับรายการค"าปรับปรุงซ"อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ (ส่ิงท่ีส�งมาด�วย 7) 
                   2.6 ยกเลิก รายการค"าปรับปรุงซ"อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ของโรงเรียน                       
ในสังกัด (ส่ิงท่ีส�งมาด�วย 8) ท่ีถูกบรรจุไว)ในแผนพัฒนาโครงสร)างพ้ืนฐาน อาคารและสิ่งก"อสร)าง ระยะ 3 ป� 
(พ.ศ.2562-2564) ท้ังหมด เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แจ)งให)มีการ                       
คิดคํานวณหาค"า Factor F (ค"ากลาง) ของค"าวัสดุและค"าแรงงานท่ีใช)ในการปรับปรุงซ"อมแซมฯ ดังนั้น                  
หากโรงเรียนใดยังมีความจําเปLนในการปรับปรุงซ"อมแซมอาคารหลังดังกล"าว ก็ให)ดําเนินการจัดส"งแบบ                        
ปร.4,5,6 ตามข)อ 2.1 เพ่ือจะได)เสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาต้ังงบประมาณ ในป�งบประมาณ 2562                  
ต"อไป 
               3. ให�โรงเรียนท่ีมีความประสงค�ของบประมาณค�าครุภัณฑ� ดําเนินการ                
                  3.1 ส"งแบบคําขอต้ังงบประมาณค"าครุภัณฑ% (ส่ิงท่ีส�งมาด�วย 9) 
                  3.2 ศึกษาเกณฑ%ครุภัณฑ%ของโรงเรียน        (ส่ิงท่ีส�งมาด�วย 10)   
              4. ให)โรงเรียนดําเนินการจัดส"งเอกสารคําขอต้ังงบประมาณ ตามข)อ 1 -3 ภายในวันท่ี  5  
ตุลาคม 2560 หากโรงเรียนมิได)จัดส"งข)อมูลตามกําหนดระยะเวลา จะถือว"าโรงเรียนไม"ประสงค%ท่ีจะจัดต้ัง
งบประมาณดังกล"าว   
              สําหรับงบประมาณค"าก"อสร)าง และค"าซ"อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ท่ีโรงเรียนจะเสนอ
ขอสนับสนุนระหว"างป�นั้น สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จะสนับสนุนเฉพาะกรณีของโรงเรียน                        
ท่ีประสบอุบัติภัยเท"านั้น   

                 อนึ่ง  การจัดทําข)อมูลคําขอต้ังงบประมาณ ตามข)อ 1-3 ดังกล"าวข)างต)น มิใช"การแจ)งจัดสรร            
งบประมาณ  แต"จะใช)เพ่ือประกอบการบริหารข)อมูลในการจัดต้ังงบประมาณเท"านั้น  สําหรับการจัดสรร               
งบประมาณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 จะแจ)งให)ทราบอีกครั้ง 

              จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และดําเนินการ    

                                                          ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 
กลุ"มนโยบายและแผน  
โทร 0 3232 6013  
โทรสาร  0 3231 0583 

(นายทรงสิทธิ์  ศิลปธารากุล) 
รองผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ ปฏิบัติราชการแทน

ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต ๑ 


