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ค ำน ำ 
 

  คู่มือการปฏิบัติงาน งานวิเคราะห์งบประมาณ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการปฏิบัติงานให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการปฏิบัติงานเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ส าหรับคู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ของงานวิเคราะห์
งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน ซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่   
เขต 6  

กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอน มีระบบ ระเบียบ
ที่ชัดเจนและเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานต่อไป และขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานไว้ ณ โอกาสนี้  
 
 

                                                เกรียงไกร  ปุกไชยโย 
กลุ่มนโยบายและแผน 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  
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สารบัญ 

   หน้า 
ค าน า   ก 
สารบัญ   ข 
ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน 1 
กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ  
 งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 4 
 เรื่องการจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 6 
 การจัดสรรงบประมาณ 7 
 งานบริหารงบประมาณ ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 9 
 งานระดมทรัพยากร จากองค์กรภายนอก 11 
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   ปฏิทินการปฏิบัติงาน กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ 

 

 

ที ่ กิจกรรม 
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.  เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
 กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ             

1. สพฐ.แจ้งปฏิทินการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 พร้อมกรอบประมาณการวงเงิน
และแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
 

            

2. เสนอปฏิทินการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมกรอบประมาณการวงเงิน
และแนวทางการจัดท าแก่ ผอ.สพป.เพ่ือให้รับทราบ และ
แจ้ง ร.ร.ในสังกัด 

            

3. จัดประชุมการชี้แจงการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

            

4. จัดท าและวิเคราะห์ความต้องการงบประมาณเบื้องต้น ของ 
สพป. และ โรงเรียน 

            

5. วิเคราะห์ความต้องการ และจัดท าค าของบประมาณ 
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ที ่

 
กิจกรรม 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6. จัดท าค าของบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ตามแนวทางและรูปแบบที่ สพฐ. ก าหนด ประกอบด้วย 
6.1 งบบุคลากร ประกอบด้วย 
     1) เงินเดือน (ข้าราชการ) รวมทั้งเงินประจ าต าแหน่งต่างๆ 
     2) ค่าจ้างประจ า 
     3) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
6.2 งบเงินอุดหนุน 
6.3 งบด าเนินงาน 
ส่งเอกสารค าของบประมาณทุกงบรายจ่ายของหน่วยงานให้ 
สพฐ. 

            

7. สรุปค าของบประมาณจ าแนกแผนงาน/ผลผลิต/ตามประเภท
รายจ่าย/รายการ ในภาพรวมของ สพป. 

            

8. สพป.เสนอของบประมาณรายการต่างๆ ระหว่างปี (หากมี)             

9. สพป.เสนอขอแปรญัตติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (หากมี) 

            

10. ติดตาม รายงาน การใช้งบประมาณรายการต่างๆ             

11. วิเคราะห์จัดท ากรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปาน
กลาง (Medium Term Expenditure Framework : MTEF) 
3 ปี 
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ที ่

 
กิจกรรม 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.  เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12. จัดท าและเสนอของบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง 

            

13. การจัดสรรงบประมาณ  

 งบลงทุน 
-ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รับแจ้งการจัดสรร
งบประมาณจาก สพฐ. 
-วิเคราะห์และตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับกับข้อมูล
การขอตั้งงบประมาณและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดท า
ข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรร 
-ประสานงาน สนับสนุนให้กลุ่ม และ/หรือ 
สถานศึกษา จัดท าโครงการรองรับตามประเภท
งบประมาณ และรวบรวมไว้ในแผนปฏิบัติการ 

 งบแปรญัตติ 
-ตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษา วิเคราะห์ประเภทงาน
จากรายชื่อที่ได้รับแจ้งกรอบจัดสรร  

            

14. งานบริหารงบประมาณ (การโอนการเปลี่ยนแปลง)  

 ศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย เป้าหมาย แนวทางการ
ด าเนินงานของ สพท. จังหวัด และหน่วยงานอื่นๆ ที่
สนับสนุน 
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กลุ่มนโยบายและแผน 

กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ มีหน้าที่รับผิดชอบและขอบข่ายงานดังนี้ 

1. งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวบรวมข้อมูลรายละเอียดงบประมาณทุกประเภท งบ

บุคลากร  
งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น  

2) แต่งตั้งคณะกรรมการ 
3) ประชุมด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณรายจ่ายทุกประเภท แล้วแต่กรณี 
4) คณะกรรมการ น าเสนอข้อมูลต่อ ผอ. สพป.พิจารณา 
5) คณะกรรมการน าเสนอต่อ ผอ.สพป.พิจารณา กรณีไม่เห็นชอบเอกสารรายงาน ให้น าไป

กลั่นกรองใหม่ แล้วน าเสนอ ผอ.สพป.พิจารณาอีกครั้ง 
6) จดัท ารายงานผลวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 
7) เผยแพร่ผู้เกี่ยวข้อง 
8) ส านักงานเขตพ้ืนที่ฯ รายงานคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ และส านักงาน

กรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 1)  ระเบียบงานสารบรรณส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

 2) เอกสารประกอบการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 

 3) ประกาศ สพฐ. เรื่องการกระจายอ านาจการบริหาร และการจัดการศึกษาของเลขาธิการ กพฐ. ไป

ยังคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ลงวันที่ 10 กรกฎาคม  2550 

ปฏิทินปฏิบัติงาน 

ที ่ ขั้นตอน จ านวนวัน 
1 รวบรวมข้อมูลรายละเอียดงบประมาณทุกประเภท 10 
2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 7 
3 ประชุมด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลงบประมาณรายจ่ายทุกประเภท แล้วแต่กรณี 1-3 
4 น าเสนอข้อมูลต่อ ผอ. สพป.พิจารณา 1 
5 กรณีไม่เห็นชอบเอกสารรายงาน ให้น าไปกลั่นกรองใหม่ 5-7 
6 จัดท ารายงานผลวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 15 
7 เผยแพร่ผู้เกี่ยวข้อง ตลอดปีงบประมาณ 
8 รายงาน ศธจ. และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 1 
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แบบฟอร์มที่ใช้ 

1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
2) ระเบียบวาระการประชุม 
3) รายงานการประชุม 
4) เอกสารประกอบการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 

Flow Chartงานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมข้อมูลรายละเอียดงบประมาณทุกประเภท 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

ประชุมด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล

งบประมาณรายจ่าย 

ผู้อ านวยการพิจารณา 

จัดท ารายงานผลการวิเคราะห์/เผยแพร่ 

รายงาน ศธจ../สพฐ. 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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2.เรื่องการจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ขั้นตอนการปฏิบัติ การจัดตั้งและเสนอของบประมาณนโยบายและแผนพัฒนาหลักเกณฑ์วิธีการจัดตั้ง 

 1.1 แจ้งส ารวจความต้องการไปยังโรงเรียนในสังกัดที่มีความต้องการและขาดแคลนงบประมาณด้าน

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และงบด าเนินงานการจัดตั้งและขยายเขตปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า-

ประปา 

 1.2 รวบรวมข้อมูลที่ได้ น ามาจัดหมวดหมู่ ก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ อาคารอเนกประสงค์ 

ห้องน้ า -  ห้องส้วม  บ้านพักครู สนามกีฬา และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้าง

อ่ืน 

  - ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า-ประปา 

  - ครุภัณฑ์ก่อนประถม /ประถม/มัธยม 

2. วิเคราะห์ข้อมูลความขาดแคลนตามเกณฑ์ที่ สพฐ ก าหนด 

3.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา 

4. จัดประชุมพิจารณา และเรียงล าดับตามความจ าเป็นขาดแคลน ตามมติที่ประชุม 

5. รายงานผลการจัดตั้งและเสนอของบประมาณต่อ สพฐ 

 

ระเบียบ / กพ./เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

1.นโยบาย สพฐ. / แผนพัฒนามาตรฐาน กศ.ขั้นพ้ืนฐาน 

2.กรอบวงเงินงบประมาณ 

3.แนวทางการจัดตั้งงบประมาณประจ าปี 

 

 หลักฐานอ้างอิง 

เอกสารการจัดท างบประมาณของของ สพฐ / ส านักงบประมาณ 

 

ระยะเวลา 

ต้นปีงบประมาณของทุกปี (ต.ค.-พ.ย.) 
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3. การจัดสรรงบประมาณ 

ขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณ 

1. เตรียมข้อมูล 

 - ภายในเขตพ้ืนที่ 

 - ข้อมูล 10 มิ.ย. 

 - ข้อมูลโรงเรียนที่ขอ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการ 

 2.1 ชุดจัดเตรียมข้อมูล (วิเคราะห์ข้อมูล / รวบรวมข้อมูลทั้งหมด) 

 2.2 ชุดพิจารณาจัดสรร (องค์ประกอบตามที่ สพฐ.ก าหนด) 

3. ประชุมพิจารณาตามกรอบวงเงิน 

4. เสนอผู้บริหารลงนามในหนังสือ 

5. แจ้งจัดสรรโรงเรียนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท าโครงการรองรับ 

6. รายงานผลการจัดสรรไป สพฐ. 
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Flowchart การจัดสรรงบประมาณ 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับแจ้งกรอบวงเงิน 

แจ้งโรงเรียนส่งค าขอ 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

- ชุดจดัเตรียมข้อมูล 

- ชุดพิจารณาจัดสรร 

ข้อมูลพื้นฐาน 

- ภายในเขตพื้นที ่

- 10 มิ.ย. 

ไม่มี 

วิเคราะห์ค าขอ รวบรวมข้อมูล 

ประชุมพิจารณาตามกรอบวงเงิน 

มี 

เสนอผู้บริหารลงนาม 

แจ้งจัดสรรโรงเรียน และกลุ่มการเงินฯ 

รายงานผลการจัดสรร 
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4. งานบริหารงบประมาณ ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

1. รวบรวม ตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณ จากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และรายงานจาก

สถานศึกษา 

2. วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามนโยบายโครงการ / กิจกรรมภายในแผนงานเดียวกัน เป็นเงินเหลือ

จ่าย หรือ     

    การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ เหลือจ่ายและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจ าปี เพ่ือก าหนด

แนวทาง 

    และวิธีการใช้เงินเหลือจ่าย/โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

4. จัดท ารายละเอียดเพ่ือเสนอขอการเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อ กพท.เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

5. เสนอการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต่อผู้ว่าราชการพิจารณาอนุมัติ 

6. แจ้งกลุ่มหรือสถานศึกษาเพ่ือด าเนินการต่อไป 

7. รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้ สพฐ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

8. ติดตาม ประเมินและรายงานผลการด าเนินงาน 

 

ระเบียบ / กพ./เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

1. ระเบียบงานสารบรรณ ส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2556 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

2. ระเบียบว่าด้วยการบริหาร งบประมาณ  พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

3. ค าสั่ง สพฐ. เรื่องการมอบอ านาจการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้ผู้ว่าราชการ 

4. มติ ครม.ที่เก่ียวข้อง 

5. ระยะเวลาการปฏิบัติ 2 สัปดาห์ 

6. แบบฟอร์มที่ใช้ 

 - บันทึกข้อความ 

 - แบบ ง. 241  

 - แบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
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Flowchart งานบริหารงบประมาณ ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ 

วิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 

แต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารงบประมาณ เพื่อก าหนดแนวทางและ

วิธีการใช้เงินเหลือจ่าย 

จัดท ารายละเอียดเพ่ือเสนอขอเปลีย่นแปลงงบประมาณ 

เสนอ ศธจ.ทราบ 

เสนอ ผวจ. พิจารณา 

ไม่อนุมตั ิ

รายงานหน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

แจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการ 

ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 

อนุมตั ิ
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5. งานระดมทรัพยากร จากองค์กรภายนอก  

ขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณ 

1. ส ารวจความต้องการ/ความขาดแคลน ของสถานศึกษาช่วงเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 

2. วิเคราะห์งาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อไม่ให้มีความซ้ าซ้อน ในการรายงานงบประมาณ ที่ได้รับจากหน่วยงาน 

    ต้นสังกัด 

3. ประสานการขอรับการสนับสนุน ทรัพยากรการศึกษาจากหน่วยงานอื่นๆ ส าหรับสถานศึกษา 

4. ผู้มีอ านาจพิจารณา หากไม่เห็นชอบให้กลับไปวิเคราะห์ (ข้อ 2 ใหม่) 

5. หากเห็นชอบ ให้แจ้งผู้เกี่ยวข้อง/โรงเรียน 

6. ติดตามประเมินผลและรายงาน 

7. จัดท าหนังสือขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Flowchart งานระดมทรัพยากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ส ารวจความต้องการ/ความขาดแคลนของสถานศึกษา 

วิเคราะห์งาน โครงการ กิจกรรม เพื่อมิให้มีความซ้ าซ้อนในรายการงบประมาณ ที่ได้รับจดัสรรจาก

หน่วยงานต้นสังกดั 

ประสานการขอรับการสนับสนุน ทรัพยากรการศึกษาจากหน่วยงานอื่นๆ ส าหรับ

สถานศึกษา 

ผู้มีอ านาจพิจารณา 

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง 

ติดตามประเมินผลและรายงาน 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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การของบประมาณค่าติดตั้งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าประปา 
             หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการของบประมาณค่าติดตั้งซ่อมแซมระบบไฟฟ้าประปา 

      ค่าติดตั้งไฟฟ้า 
        1. เกณฑ์การของบประมาณ 
 1.1 เป็นโรงเรียนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในโรงเรียน 
 1.2 เป็นโรงเรียนที่มีไฟฟ้าแล้ว  แต่มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงระบบไฟฟ้าเพ่ือความ
ปลอดภัย ประหยัดและเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
       2. เงื่อนไขการของบประมาณ 
 2.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ได้แก่ 
     2.1.1 ค่าปักเสาพาดสายนอกสถานที่ราชการถึงสถานที่ราชการ  เพ่ือให้ราชการได้  ใช้บริการไฟฟ้า 
ค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัด  รวมทั้งอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องในส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า 
     2.1.2 ค่าจ้างเหมา เดินสาย และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ิมเติม ค่าธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรุง 
การซ่อมแซม การบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ 
  2.2 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ 
  2.2.1 ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง ครั้งแรกในบริเวณสถานที่ราชการหรือ 
ในอาคารพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง 
        3. การขอติดตั้งมิเตอร์และขยายเขตจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ)  
ต้องอยู่ ในเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 3.1 การขอขยายเขตจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า เข้าโรงเรียนเฉพาะกรณีการขอขยายเขต 
 3.2 การขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า  ส าหรับโรงเรียน บ้านพักครู หรือบ้านพักภารโรง  ต้องแยกระบบให้
อิสระจากกัน ทั้งนี้เพ่ือความสะดวกในการช าระเงินค่ากระแสไฟฟ้าของบ้านพักแต่ละหลัง 
 3.3 การขอติดตั้งมิเตอร์ และขยายเขตจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า  ซึ่งต้องของบประมาณหมวดค่าตอบแทนใช้
สอยและวัสดุ โรงเรียนต้องให้การไฟฟ้าออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ  เพ่ือประกอบค าขอ
งบประมาณไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้วย 
       4. การขอติดอุปกรณ์ไฟฟ้า หลังมิเตอร์ (หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ) งบลงทุนต้องอยู่ใน
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
 4.1 การปักเสาไฟฟ้า เพ่ือพาดสายเมนแรงต่ าหลังมิเตอร์ภายในบริเวณโรงเรียนให้ใช้เสา  คอร. ขนาด 
ยาว 8 เมตร (การปักเสาไฟฟ้าเพ่ือพาดสายเมนควรท าเท่าที่จ าเป็น สายเมนช่วงใด ที่สามารถพาดผ่านในอาคาร
ได้ก็ให้พาดผ่านอาคารแทนการปักเสา  ทั้งนี้เพ่ือการประหยัดและ ไม่ให้เกะกะสถานที่  ระยะห่างของเสาไฟฟ้า
ต่อต้นไม่ควรเกิน 40 เมตร) 
 4.2 การพาดสายเมนแรงต่ าหลังมิเตอร์ภายในบริเวณโรงเรียนให้ใช้เฉพาะสายอลูมิเนียม 
หุ้มฉนวนชนิดสายเดี่ยวเท่านั้น 
ขนาดมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า ขนาดสายเมนที่จะใช้ในการติดตั้งสายไฟแรงต่ าเข้าอาคารหลังแรก 
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กรณีระยะห่างระหว่างมเิตอร ์
ถึงอาคารไม่เกิน 100 เมตร 

กรณีระยะห่างระหว่างมเิตอร ์
ถึงอาคารเกิน 100 เมตร 

มิเตอร์ขนาด 10 แอมป์ 
มิเตอร์ขนาด 20 แอมป์ 
มิเตอร์ขนาด 30 แอมป์ 

ใช้สายขนาด 1x 16 ตร.มม. 
ใช้สายขนาด 1x 25 ตร.มม. 
ใช้สายขนาด 1x 35 ตร.มม. 

ใช้สายขนาด 1x 25 ตร.มม. 
ใช้สายขนาด 1x 35 ตร.มม. 
ใช้สายขนาด 1x 50 ตร.มม. 

 
          4.3 การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารเรียน  อาคารประกอบและบ้านพักให้เป็นไปตาม รายละเอียด
การติดตั้งไฟฟ้า 
                 1. อาคารเรียน/ห้องสมุด 
          1.1 พ้ืนที่ตั้งแต่ 54 ตร.ม./ห้อง 
               ติดตั้งหลอดฟูลออเรสเซ่น ขนาด 1 x 36 W. จ านวน 6 ชุด และเต้ารับ จ านวน 2 ชุด  
และติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซ่น ขนาด1 x 18 W. ที่ระเบียง อาคารขนาดไม่เกิน 5 ห้อง/ชั้น ให้ติดตั้ง จ านวน 2 ชุด
และเกิน 5 ห้อง/ชั้นให้ติดตั้ง จ านวน 3 ชุด ติดตั้งหลอดฟูลออเรสเซ่น ขนาด 1 x 18 W. ที่ห้องส้วมในอาคารห้อง
ละ 1 ชุด ติดตั้งเซอร์กิตเบรคเกอร์ เพ่ือตัดวงจรในห้องๆ 
ละ 1 ชุด และติดตั้งแผงควบคุม  ไฟฟ้าที่อาคารชั้นละ 1 ชุด 
         1.2 พ้ืนที่น้อยกว่า 54 ตร.ม./ห้อง 
              ติดตั้งหลอดฟูลออเรสเซ่น ขนาด 1 x 36 W. จ านวน 4 ชุด และเต้ารับ จ านวน 2 ชุด/ห้อง                          
รายละเอียดอื่นให้เป็นไปตามรายละเอียด ข้อ 1.1 
                  2. อาคารอเนกประสงค์ 
            2.1 พ้ืนที่ตั้งแต่ 150 ตร.ม./หลัง 
                ติดตั้งหลอดฟูลออเรสเซ่น ขนาด 1 x 36 W. จ านวน 6 ชุด /หลัง ติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซ่น                        
ขนาด 1 x 18 W. และเต้ารับที่ห้องเก็บของ ห้องละ 1 ชุด ติดตั้งแผงควบคุมไฟฟ้าที่อาคารหลังละ 1 ชุด 
            2.2 พ้ืนที่น้อยกว่า 150  ตร.ม./หลัง 
               ติดตั้งหลอดฟูลออเรสเซ่น ขนาด 1 x 36 W. จ านวน 3 ชุด /หลัง รายละเอียดอื่น ๆ  
ให้เป็นไป ตามข้อ 2.1 
                 3. บ้านพักครู/บ้านพักภารโรง 
           ติดตั้งหลอดฟูลออเรสเซ่น ขนาด 1 x 36 W. ที่ห้องนอน ห้องครัว เต้ารับ ห้องละ1ชุด  
และติดตั้งหลอดฟูลออเรสเซ่น ขนาด ขนาด 1 x 18 W. ที่ระเบียงหน้าห้องและที่ห้องน้ าห้องส้วม ห้องละ 1 ชุด
และติดตัง้หลอดฟลูออเรสเซ่น ขนาด 1 x 18 W.ชั้นล่างห้องละ 1 ชุด พร้อมแผงควบคุมไฟฟ้าที่อาคาร  
หลังละ 1 ชุดรายละเอียดอื่นๆ  
            1. เสา คอร. ให้ใช้ขนาด 8 เมตร 
            2. อุปกรณ์การติดตั้งไฟฟ้าให้ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ                      
(พ.ศ.2535)  
           3. การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกรายการให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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           4. ขาจับหลอดฟลูออเรสเซ่นให้ใช้ขาจับหลอดขนาดดวงเดียวแบบกล่องเหล็กยึดหลอด                                 
ด้วยสปริงดัน 
           5. แผงควบคุมไฟฟ้าแต่ละ 1 ชุด ให้ประกอบด้วยเซอร์กิตเบรคเกอร์ ชนิด 1 พี  
ขนาด 10-25 แอมป์ 1 อัน กระปุกฟิวส์ พร้อมด้วยลูกฟิวส์อัตโนมัติ 1 พี ขนาด ไม่ต่ ากว่า 25 แอมป์ 1 อัน  
โดยติดรวมบนแผงไม้ 
           6. การปักเสาไฟฟ้าให้ประกอบติดตั้งอย่างมั่นคง แข็งแรง 
           7. แรค ขาแรค หนาไม่น้อยกว่า 5 มม. 
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บัญชีรายละเอียดประกอบเงินประจ างวด   ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ  ปีงบประมาณ 2558 
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคณุภาพการศึกษา    ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 

รายการคา่ติดตั้งระบบไฟฟ้า    ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

 ที่          โรงเรียน 
      อ าเภอ 
    /กิ่งอ าเภอ 

  ปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ 
     ราชการถึงสถานที่ราชการ  
       (ขยายเขตไม่เกิน 500 ม.) 

      ติดต้ัง 
 หม้อแปลง 
    มิเตอร์ 
รวมอุปกรณ์ 

 จ้างเหมาเดินสายไฟติดต้ัง 
ดวงโคมไฟฟ้าและอปุกรณ์ 
   เพิ่มเติมในอาคารหรอื 
        สถานที่ราชการ 

ค่าธรรมเนียม 
การตรวจระบบ 
อุปกรณ์และ 
การบริการ 

งบประมาณ 
 

   รายละเอยีดการจัดท า 
   ตามหนังสือรับรองของ 
             การไฟฟ้า 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

      รวม   
เจ้าหน้าท่ี                รับรองถูกต้อง 
...............................                   
โทร. .....................                                                                                                                                                                         (................................) 
              ผู้อ านวยการโรงเรยีน............................... 
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บัญชีรายละเอียดประกอบเงินประจ างวด   ค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ  ปีงบประมาณ 2558 
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคณุภาพการศึกษา    ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 

รายการคา่ติดตั้งระบบไฟฟ้า    ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 
 

ที่ โรงเรียน 
     อ าเภอ/ 

         รายการ 
อาคารที่ขอติดต้ัง 

รายการการติดตั้งไฟฟ้า 
   กิ่งอ าเภอ         แบบ หลัง  งบประมาณ 

   ค่าติดตั้งไฟฟ้า    
 

    1. อาคารเรียน   จ านวน.....หลัง  รวม........จุด 
2. อาคารอเนกประสงค์   จ านวน..... หลัง  รวม..... จดุ 
3. บ้านพักครู  จ านวน......หลัง  รวม...... จุด 
4. ส้วม   จ านวน......หลัง  รวม.....จุด  
5. ติดตั้งเสาแรงต่ าหลังมิเตอร ์
    5.1   ปักเสา  คอร.  รวม......... ต้น 
    5.2   พาดสายไฟ    รวม.........ต้น 
6. รายละเอียดเพิม่เตมิประกอบการติดตั้งให้ด าเนินการ 
     ตามรายละเอียดการตดิตั้งไฟฟ้า 

เจ้าหน้าท่ี  
(ตัวบรรจง)  

  รวม      รับรองถูกต้อง 

โทร.                                                                (................................................) 
                                                                                                                                          ผู้อ านวยการโรงเรียน........................................ 
                                                                                                                                                                                                          
 
 

62 
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ประมาณการ 
การติดตั้งไฟฟ้า 

โรงเรียน......................................... อ าเภอ ....................................จงัหวัด ............................... ปีงบประมาณ 2558 
ที ่ อาคารที่ขอติดตั้ง รายละเอียดการตดิตั้ง/งบประมาณ อาคารที่ขอติดตั้ง รายละเอียดการตดิตั้ง/งบประมาณ 

  ห้อง/หลัง หน่วย วัสด+ุแรงงาน งบประมาณ  ห้อง/หลัง หน่วย    วัสดุ+แรงงาน งบประมาณ 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 

อาคารเรยีน  จ านวน   …………  หลัง 
1.1 ขนาด  1 x 36  w  
1.2 ขนาด 1 x  18  w  
อาคารอเนกประสงค์  จ านวน ……….. หลัง 
2.1 ขนาด 1 x 36 w 
2.2 ขนาด 1 x 18 w 
บ้านพักครู  จ านวน  .................. หลัง 
3.1 ขนาด 1 x 36 w 
3.2 ขนาด 1 x 18 w 
บ้านพักภารโรง  จ านวน. ………… หลัง 
4.1 ขนาด 1 x 36 w 
4.2 ขนาด 1 x 18  w 

      
        520 
        480 
 
        520 
        480 
 
        520 
        480 
 
        520 
        480 

 5. ส้วม  จ านวน………… หลัง 
     5.1 ขนาด 1 x 36 w 
     5.2 ขนาด 1 x 18 w 
6.  งานระบบ 
     6.1  เซอร์กิตเบรคเกอร ์
     6.2  แผงควบคุมไฟฟ้า 
7.  ติดตั้งเสาแรงต่ าหลังมิเตอร ์
     7.1  เสา  คอร. ขนาด  8  ม. 
     7.2  สายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 
            7.2.1  1x 16 ตร.มม. 
            7.2.2  1x 25 ตร.มม. 
            7.2.3  1x 35 ตร.มม. 
8.  แรคพร้อมอุปกรณ ์

   
      520 
      480 

 

เจ้าหน้าที ่.................................                    รับรองถูกต้อง                 รวมค่าวัสด+ุ แรงงาน ……………. บาท 
โทร. .........................                                                         ค่า  FACTOR  - F   1.2726                 
                                                      (................................ )                              รวมเงิน   ………………      
บาท                                                         ต าแหน่ง  .................................ผู้บริหารโรงเรียน                                                             งบประมาณที่ขอใช้                
……………..        บาท

63 

61 
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ค่าติดตั้งประปา 

       1. เกณฑ์การของบประมาณ 
 1.1 เป็นโรงเรียนที่ไม่เคยมีประปาใช้ในโรงเรียนมาก่อน 
 1.2 เป็นโรงเรียนที่มีประปาแล้ว  แต่มีความจ าเป็นต้องติดตั้งเพ่ิมเติม เพื่อประโยชน์การใช้งานแต่ต้อง 
ไม่เกินเกณฑ์การติดตั้งระบบจ่ายน้ าหลังมาตรวัดน้ าตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 
      2. การติดตั้งประปาที่ของบประมาณได้  ต้องอยู่ในเงื่อนไขกรณีต่อไปนี้ 
 กรณีท่ี 1  เป็นการติดตั้งประปาจากหน่วยงานการประปาของรัฐวิสาหกิจ 
 กรณีท่ี 2 เป็นการติดตั้งประปาจากระบบประปาอ่ืนๆ เช่น ประปาหมู่บ้าน  ประปาวัด ประปาธรรมชาติ 
เป็นต้น 
 กรณีท่ี 3 เป็นการติดตั้งระบบประปาที่ได้จัดท าขึ้นภายในโรงเรียนและใช้ภายในโรงเรียน เท่านั้น  
(การติดตั้งในกรณีนี้โรงเรียนต้องมีแหล่งน้ าธรรมชาติ เช่น บ่อน้ าบาดาล แม่น้ า ล าคลอง  สระน้ า ฯลฯ  
ห่างจากโรงเรียนไม่เกิน 500 เมตร และต้องมีน้ าตลอดปี และต้องมีถังเก็บน้ าด้วย  เช่น ถัง ฝ.แบบต่างๆ  
หอส่งน้ า ฯลฯ) 
       3. เงื่อนไขการของบประมาณ 
 การของบประมาณค่าติดตั้งประปา  ขอได้ใน 2 หมวดรายจ่าย คือ 
 3.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
 3.2 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 3.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
     การของบประมาณหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุให้ของบประมาณเฉพาะ กรณีที่1 
(ติดตั้งประปาจากหน่วยงานการประปาของรัฐวิสาหกิจ) ซึ่งเป็นการของบประมาณในส่วน จากท่อเมนสาธารณะ 
ถึงมาตรวัดน้ า  ซึ่งขอได้ ดังนี้ 
     3.1.1 ค่าวางท่อภายนอกสถานที่ราชการ เพ่ือให้ราชการได้ใช้บริการน้ าประปา ค่าติดตั้งมาตรวัดน้ า 
รวมทั้งอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องและเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา 
     3.1.2 ค่าจ้างเหมาเดินท่อและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพ่ิมเติม  ค่าธรรมเนียม รวมทั้ง การปรับปรุง  
การซ่อมแซมการบ ารุงรักษาระบบประปาและอุปกรณ์ (การของบประมาณหมวดค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ  
ต้องให้การประปารัฐวิสาหกิจเป็นผู้ประมาณการให้ พร้อมทั้งส าเนาหนังสือรับรอง ค่าใช้จ่ายที่การประปา 
ออกให้ส่งพร้อมค าของบประมาณด้วย) 
           3.2 หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน  
     การของบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างขอได้ทั้ง 3 กรณี  เป็นการของบประมาณ  
ดังนี้ 
    กรณีที่ 1 ติดตั้งประปาจากหน่วยงานการประปาของรัฐวิสาหกิจงบประมาณหมวดนี้ 
ขอได้เฉพาะการติดตั้ง  ตั้งแต่หลังมาตรวัดน้ า  จนถึงการติดตั้งภายในบริเวณโรงเรียนทั้งหมด 
    กรณีที่ 2 ติดตั้งประปาจากระบบประปาอ่ืนๆ ให้ของบประมาณหมวดนี้ได้ทั้งหมด 
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     กรณีท่ี 3 ติดตั้งระบบประปาภายในโรงเรียนให้ของบประมาณในหมวดนี้ทั้งหมด 
  4. เกณฑ์การติดตั้งระบบจ่ายน้ าหลังมาตรวัดน้ าหรือถังส่งน้ า 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดหลักเกณฑ์การติดตั้งอุปกรณ์ประปาภายในบริเวณ
โรงเรียน  ดังนี้ 
  
 
4.1 การติดตั้งก๊อกน้ า 
      4.1.1 อาคารเรียน ให้ติดตั้งก๊อกน้ าเฉพาะบริเวณภายนอกอาคารและไม่ให้ติดตั้งก๊อกน้ าภายในอาคาร
ไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนหรือห้องเรียนประกอบ  เว้นแต่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และห้องน้ าห้องส้วมในอาคาร
เรียนเท่านั้น  ทั้งนี้เพ่ือป้องกันพ้ืนอาคารสกปรกและช ารุดเร็วกว่าปกติ  โดยให้ติดตั้งก๊อกน้ าภายนอกอาคารเรียน
ตามเกณฑ์ ดังนี้ 
             1) โรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน 120 คน ติดตั้งได้ไม่เกิน 4 จุด 
             2 ) โรงเรียนที่มีนักเรียน 121 - 359 คน ติดตั้งได้ไม่เกิน 8 จุด 
             3 ) โรงเรียนที่มีนักเรียน 360 - 719 คน ติดตั้งได้ไม่เกิน 12 จุด 
             4 ) โรงเรียนที่มีนักเรียน 720 - 1,079  คน ติดตั้งได้ไม่เกิน 16 จุด 
             5 ) โรงเรียนที่มีนักเรียน 1,080 คน   ติดตั้งได้ไม่เกิน 20 จุด 
       4.1.2  อาคารอเนกประสงค์และเรือนเพาะช า ติดตั้งก๊อกน้ าได้หลังละ 1 จุด 
       4.1.3 บริเวณโรงเรียน เช่น บริเวณเสาธง สวนหย่อม สนามโรงเรียน แปลงเกษตรติดตั้ง ก๊อกน้ าได้
แห่งละ 1 จุด 
       4.1.4 ห้องน้ าห้องส้วม นอกอาคารให้ติดตั้งก๊อกน้ าได้ห้องละ 1 จุด 
       4.1.5 บ้านพักครู บ้านพักภารโรง ติดตั้งในห้องน้ า 1 จุด ห้องส้วม 1 จุดและบริเวณบ้าน 2 จุด 
 4.2 การติดตั้งท่อน้ า 
      การติดตั้งท่อเมนน้ าจากมาตรวัดน้ า หรือถังส่งน้ าให้ใช้ท่อพีวีซีแข็ง ชั้นคุณภาพ 13.5 ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ ขนาด 1 นิ้ว ส่วนท่อแยกจ่ายน้ าจากท่อเมนไปยังก๊อกน้ าให้ใช้ท่อน้ าพีวีซีแข็งชั้นคุณภาพ 
13.5 ขนาด3/4 นิ้ว ส่วนท่อน้ าที่ติดกับก๊อกน้ าและส่วนที่ต่อยกระดับจากพ้ืนเพ่ือติดตั้งก๊อกน้ าให้ใช้ท่อเหล็กอาบ
สังกะสีอย่างหนาขนาด ½ นิ้ว 
            *การติดตั้งระบบประปาภายในโรงเรียน 
   การติดตั้งระบบประปาภายในโรงเรียน  กรณีนี้โรงเรียนต้องมีแหล่งน้ าธรรมชาติ เช่น  บ่อน้ าบาดาล 
แม่น้ า ล าคลอง สระน้ า ฯลฯ งบประมาณท่ีขอส าหรับ การติดตั้งประปาภายในโรงเรียนให้ของบประมาณ 
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมีหลักเกณฑ์ของบประมาณ ดังนี้ 
  1. จะต้องมีระยะห่างจากแหล่งน้ าถึงถังน้ าประปาโรงเรียนไม่เกิน 500 เมตร 
  2. การติดตั้งประปา กรณีนี้ไม่ต้องติดตั้งมาตรวัดน้ า 
  3. การติดตั้งเครื่องปั๊มน้ า  ให้ติดตั้งเครื่องปั๊มน้ าชนิดแกนชัก ขนาดท่อส่ง 1 นิ้ว ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์
ไฟฟ้า ขนาด 1/3 แรงม้า ได้จ านวน 1 เครื่อง 
  4. ถังส่งน้ าประปา ให้โรงเรียนใช้ถังน้ าท่ีมีอยู่เดิม เช่น ถังเก็บน้ าฝนแบบ ฝ.30,ฝ.30 พิเศษ,ฝ.33  
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หรือ แบบอื่นๆ ที่มีอยู่แล้วไม่ต้องสร้างใหม่ 
 รายละเอียดการติดตั้งประปา 
 1.  ท่อจ่ายน้ าให้ใช่ท่อ  พีวีซี  ดังนี้ 
      1.1  ท่อเมนจ่ายน้ าเข้าในบริเวณ  ใช้ท่อ  พีวีซี  ชั้นคุณภาพ  13.5    1นิ้ว 
      1.2  ท่อแยกน้ าจากท่อเมนไปยังจุดจ่ายน้ า  ใช้ท่อ  พีวีซี  ชั้นคุณภาพ   13.5   ¾ นิ้ว 
 2.  ก๊อกน้ าใช้ก๊อกน้ าทองเหลือง 
 3.  ประตูน้ าใช้ประตูทองเหลือง  ขนาด  1 นิ้ว 
 4.  การติดตั้งอุปกรณ์ประปาทุกรายการให้ติดตั้งตามแผนผังที่ก าหนด ท่อให้ฝังดินลึก 
ไม่น้อยกว่า  20  ซม. 
 5.  ท่อที่ติดตั้งก๊อกน้ าใช้เหล็กอาบสังกะสีอย่างหนาขนาด  ½  นิ้ว 
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บัญชีรายละเอียดประกอบเงินประจ างวด  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ปีงบประมาณ 2558 
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคณุภาพการศึกษา   ผลผลติผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 

                                                                             รายการค่าตดิตั้งระบบประปา   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาเชียงใหม่ เขต 6 

ที ่          โรงเรียน 
       อ าเภอ 
    /กิ่งอ าเภอ 

    วางท่อภายนอก 
    สถานท่ีราชการ 
  ถึงสถานท่ีราชการ 
      

     ติดตั้งมาตรวัดน้ า 
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

     ค่าจ้างเหมาต่อท่อ 
       และก๊อกน้ าใน 
       สถานท่ีราชการ 

ค่าธรรมเนียม 
ตรวจท่อและ 
   อุปกรณ์ 

งบประมาณ 
 

   รายละเอยีดการจัดท า 
     ตามหนังสือรับรอง 
        ของการประปา 

 
  

 
 
 
 
 
 

       

      รวม   
เจ้าหน้าท่ี              รับรองถูกต้อง 
(ช่ือตัวบรรจง)…………………………             (……………………….) 
โทร. …………………………………                    ต าแหน่ง………………… ผู้บริหารโรงเรยีน 
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บัญชีรายละเอียดประกอบเงินประจ างวด  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ปีงบประมาณ 2558 
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคณุภาพการศึกษา   ผลผลติผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 

                                                                             รายการค่าตดิตั้งระบบประปา   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาเชียงใหม่ เขต 6 
ที ่ โรงเรียน    อ าเภอ/ รายการ อาคารที่ขอติดตั้ง รายการการตดิตั้งประปาภายในโรงเรียน 

   กิ่งอ าเภอ       แบบ หลัง งบประมาณ  
   ค่าติดตั้งประปา    การติดตั้งประปาท่ีอาคารเรียนและอาคารประกอบ 

1. วางท่อจ่ายน้ า   1"  รวม..............เมตร 
2.  วางท่อจ่ายน้ า    ¾ "  รวม..........เมตร 
3.  ติดตั้งก๊อกน้ าทองเหลือง   ½ " พร้อมอุปกรณ์  รวม...........จุด 
4.  ติดตั้งประตูน้ าทองเหลือง   1 " พร้อมอุปกรณ์  รวม...........จุด 
5.  ติดตั้งเครื่องปั้มน้ าชนิดแกนชักขนาดท่อส่ง 1 "  ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 
     ขนาด  1/3  แรงม้า  จ านวน...........เครื่อง 
6. รายละเอียดเพิม่เตมิประกอบการติดตั้งให้ด าเนินการตามรายละเอียด 
    การติดตั้งประปา 
 

เจ้าหน้าท่ี  
(ช่ือตัวบรรจง)................................. 

  รวม  รับรองถูกต้อง 

โทร.................................... 
                        (.............................................) 
              ต าแหน่ง……………………………ผู้บรหิารโรงเรียน 
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ประมาณการ 
ค่าติดตั้งประปา  (การติดตั้งระบบประปาภายในโรงเรียน) 

รายละเอียดการติดต้ังอุปกรณ์ประปา จ านวนหน่วย ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเงิน(1) รายละเอียดการติดต้ังอุปกรณ์ประปา จ านวนหน่วย ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเงิน (2) 

ตอนท่ี 1 การตดิตั้งส าหรับอาคารเรียน อาคารประกอบ 
               และบรเิวณโรงเรยีน....13.....หลัง 
1. การติดตั้งระบบจ่ายน้ าหลังมาตรมิเตอร์หรือถังส่งน้ า 
    1.1  ท่อ PVC     1 " 
    1.2  ท่อ PVC     ¾ " 
    1.3  ท่อเหล็กอาบสังกะสีขนาด  ½ " 
    1.4  ติดตั้งประตูน้ าทองเหลืองขนาด    1 " 
           พร้อมอุปกรณ ์
    1.5  ข้อต่อตรง  1 " 
    1.6  ข้องอ  1 " 
    1.7 ข้อต่อตรง  ¾ " 
    1.8 ข้องอ ¾ " 
    1.9 สามทาง  1 " 
    1.10  สามทาง  ¾ " 
2. ติดตั้งก๊อกน้ าทองเหลืองขนาด   ½ " 
3. ติดตั้งเครื่องปั๊มน้ าขนาด   1 " ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร ์
    ไฟฟ้าขนาด  1/3 HP  พร้อมอปุกรณ ์

 
 
 
   …….. ม. 
   ...........ม. 
   ...........ม. 
   ..........  ชุด 
 
   ............ อัน 
   ............ อัน 
   ............ อัน 
    ..........  อนั 
     ........... อัน 
     .........   อัน 
     .........   อัน 
……... เครื่อง 

 
 
 

24 
16 
39 
490 

 
16 
20 
10 
13 
45 
34 
135 

3,100 

 
 
 

 

ตอนท่ี 2   การติดตั้งส าหรับบ้านพักครู/บ้านพัก 
                ภารโรง..3....หลัง 
1. การติดตั้งระบบจ่ายน้ าหลังมาตรมิเตอร์หรือถังส่งน้ า 
    1.1  ท่อ PVC     1 " 
    1.2  ท่อ PVC     พ " 
    1.3  ท่อเหล็กอาบสังกะสีขนาด ฝ " 
    1.4  ติดตั้งประตูน้ าทองเหลืองขนาด    1 " 
           พร้อมอุปกรณ ์
    1.5  ข้อต่อตรง  1 " 
    1.6  ข้องอ  1 " 
    1.7 ข้อต่อตรง  ¾ " 
    1.8 ข้องอ ¾ " 
    1.9 สามทาง  1 " 
    1.10  สามทาง  ¾ " 
2. ติดตั้งก๊อกน้ าทองเหลืองขนาด   ½ " 
3. ติดตั้งเครื่องปั๊มน้ าขนาด   1 " ขับเคลื่อน 
   ด้วยมอเตอรไ์ฟฟ้าขนาด  1/3 HP  พร้อมอุปกรณ ์

 
 
 
   …….. ม. 
   ...........ม. 
   ...........ม. 
   ..........  ชุด 
 
   ............ อัน 
   ............ อัน 
   ............ อัน 
   ..........  อนั 
   ........... อัน 
   .........   อัน 
   .........   อัน 
……... เครื่อง   

 
 
 

24 
16 
39 
490 

 
16 
20 
10 
13 
45 
34 
135 

3,100 

 
 
 

    

                              รวมเงินท้ังสิน้   (1) + (2)      
รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง =  ………………… บาท     รับรองถูกต้อง    ผู้ประมาณการ 
ค่า Factor - F             =  1.2726 
รวมเงิน                     =  …………………. บาท    (..........................................)                       (.............................................) 
งบประมาณที่ขอใช้   = ………………….. บาท             ต าแหน่ง………………….ผู้บริหารโรงเรยีน                              เจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบ
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กรณีที่  1 
การติดตั้งประปาจากหน่วยงานการประปารัฐวิสาหกิจ 
 การติดตั้งประปาจากหน่วยงานของการประปารัฐวิสาหกิจของบประมาณใน  2  หมวด คือ 
 1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
 2. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
1. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
 การของบประมาณหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ซึ่งได้แก่การติดตั้งระบบท่อเมนส่งน้ าจากท่อเมน
สาธารณะถึงมาตรวัดน้ าและการติดตั้งมาตรวัดน้ าต้องให้หน่วยงานการประปานั้น ๆ เป็นผู้ด าเนินการ  จะต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

1.1 การติดตั้งมาตรวัดน้ าประปาของโรงเรียนและบ้านพักแต่ละหลังจะต้องแยกระบบให้อิสระจากกัน  
 (ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการช าระเงินค่าน้ าประปา) 
 1.2  การของบประมาณติดตั้งระบบท่อเมนส่งน้ าจากท่อเมนสาธารณะจนถึงมาตรวัดน้ า  และการติดตั้ง
มาตร 
วัดน้ า โรงเรียนจะต้องขอหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการติดตั้งจากหน่วยงานการประปานั้น  (เพ่ือใช้เป็นหลักฐาน
ประกอบการของบประมาณทุกครั้ง) 
 1.3  แยกรายละเอียดงบประมาณที่ต้องขอลงในแบบขอเงินประจ างวดตามแบบที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
2. หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 การของบประมาณ  หมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งเป็นการของบประมาณติดตั้งอุปกรณ์หลัง
มาตรวัดน้ าเข้ามาถึงบริเวณโรงเรียน  หรือบ้านพักครู  บ้านพักภารโรง  ได้แก่  ท่อเมนประตูน้ า  ก๊อกน้ าอ่ืน ๆ    
การคิดค านวณการติดตั้งระบบประปาทั้งหมดต้องเป็นไปตามเกณฑ์การติดตั้งตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดและให้โรงเรียนจัดท ารายละเอียดของบประมาณตามแบบฟอร์มและส่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
 2.1  บัญชีรายละเอียดประกอบเงินประจ างวด  จ านวน  9  ชุด 
 2.2  ประมาณราคาค่าติดตั้งประปา  จ านวน  3  ชุด 
 2.3  แผนผังการติดตั้งประปา  จ านวน  3  ชุด 
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บัญชีรายละเอียดประกอบเงินประจ างวด  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ปีงบประมาณ 2558 
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคณุภาพการศึกษา   ผลผลติผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 

                                                                             รายการค่าตดิตั้งระบบประปา   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาเชียงใหม่ เขต 6 

ที ่          โรงเรียน 
       อ าเภอ 
    /กิ่งอ าเภอ 

    วางท่อภายนอก 
    สถานท่ีราชการ 
  ถึงสถานท่ีราชการ 
      

     ติดตั้งมาตรวัดน้ า 
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

     ค่าจ้างเหมาต่อท่อ 
       และก๊อกน้ าใน 
       สถานท่ีราชการ 

ค่าธรรมเนียม 
ตรวจท่อและ 
   อุปกรณ์ 

งบประมาณ 
 

   รายละเอยีดการจัดท า 
     ตามหนังสือรับรอง 
        ของการประปา 

 
  

 
 
 
 
 
 

       

      รวม   
เจ้าหน้าท่ี              รับรองถูกต้อง 
(ช่ือตัวบรรจง)…………………………             (……………………….) 
โทร. …………………………………                    ต าแหน่ง………………… ผู้บริหารโรงเรยีน 
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บัญชีรายละเอียดประกอบเงินประจ างวด  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ปีงบประมาณ 2558 
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคณุภาพการศึกษา   ผลผลติผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 

                                                                             รายการค่าตดิตั้งระบบประปา   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาเชียงใหม่ เขต 6 
ที ่ โรงเรียน    อ าเภอ/ รายการ อาคารที่ขอติดตั้ง รายการการตดิตั้งประปา 

   กิ่งอ าเภอ       แบบ หลัง งบประมาณ กรณีตดิตั้งประปาจากหน่วยงานรฐัวิสาหกิจ 
   ค่าติดตั้งประปา    การติดตั้งประปาที่อาคารเรียนและอาคารประกอบ 

1.  วางท่อจ่ายน้ า     1 "  รวม..............เมตร 
2.  วางท่อจ่ายน้ า     ¾ "  รวม.................เมตร 
3.  ติดตั้งก๊อกน้ าทองเหลือง     ½ "  พร้อมอุปกรณ์  รวม.............จุด 
4.  ติดตั้งประตูน้ าทองเหลือง     1 "  พร้อมอุปกรณ์  รวม..............จุด 
5.  รายละเอยีดเพิ่มเติมประกอบการติดตั้งให้ด าเนินการ 
     ตามรายละเอียดการตดิตั้งประปา 
 

เจ้าหน้าที่  
(ช่ือตัวบรรจง)................................. 

  รวม  รับรองถูกต้อง 

โทร.................................... 
                        (.............................................) 
              ต าแหน่ง ………………………..ผู้บรหิารโรงเรียน 
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ประมาณการ 

ค่าติดตั้งประปา  (กรณีการติดตั้งประปาจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ) 
รายละเอียดการตดิตั้งอุปกรณ์ประปา จ านวนหน่วย ค่าวัสด+ุค่าแรง รวมเงิน(1) รายละเอียดการตดิตั้งอุปกรณ์ประปา จ านวนหน่วย ค่าวัสด+ุ

ค่าแรง 
รวมเงิน(2) 

ตอนท่ี 1 การตดิตั้งส าหรับอาคารเรียน อาคารประกอบ 
               และบรเิวณโรงเรยีน.............หลัง 
1. การติดตั้งระบบจ่ายน้ าหลังมาตรมิเตอร์หรือถังส่งน้ า 
    1.1  ท่อ PVC     1 " 
    1.2  ท่อ PVC     ¾ " 
    1.3  ท่อเหล็กอาบสังกะสีขนาด  ½ " 
    1.4  ติดตั้งประตูน้ าทองเหลืองขนาด    1 " 
           พร้อมอุปกรณ ์
    1.5  ข้อต่อตรง  1 " 
    1.6  ข้องอ  1 " 
    1.7 ข้อต่อตรง  ¾ " 
    1.8 ข้องอ ¾  " 
    1.9 สามทาง  1 " 
    1.10  สามทาง  ¾ " 
2. ติดตั้งก๊อกน้ าทองเหลืองขนาด   ½ " 

 
 
 
..............ม. 
..............ม. 
..............ม. 
..............ชุด 
 
..............อัน 
..............อัน 
..............อัน 
..............อัน 
..............อัน 
..............อัน 
..............อัน 

 
 
 

24 
16 
39 
490 

 
16 
20 
10 
13 
45 
34 
135 

 ตอนท่ี 2   การติดตั้งส าหรับบ้านพักครู/บ้านพัก 
                ภารโรง..................หลัง 
1. การติดตั้งระบบจ่ายน้ าหลังมาตรมิเตอร์หรือถังส่งน้ า 
    1.1  ท่อ PVC     1 " 
    1.2  ท่อ PVC     พ " 
    1.3  ท่อเหล็กอาบสังกะสีขนาด ฝ " 
    1.4  ติดตั้งประตูน้ าทองเหลืองขนาด    1 " 
           พร้อมอุปกรณ ์
    1.5  ข้อต่อตรง  1 " 
    1.6  ข้องอ  1 " 
    1.7 ข้อต่อตรง  ¾ " 
    1.8 ข้องอ ¾ " 
    1.9 สามทาง  1 " 
    1.10  สามทาง  ¾ " 
2. ติดตั้งก๊อกน้ าทองเหลืองขนาด   ½ " 

 
 
 
..............ม. 
..............ม. 
..............ม. 
..............ชุด 
 
..............อัน 
..............อัน 
..............อัน 
..............อัน 
..............อัน 
..............อัน 
..............อัน 

 
 
 

24 
16 
39 
490 

 
16 
20 
10 
13 
45 
34 
135 

 

      รวมเงินท้ังสิ้น   (1) + (2)  วม    
 รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง =  ………………… บาท     รับรองถูกต้อง    ผู้ประมาณการ 
 ค่า Factor - F             =  1.2726 
 รวมเงิน                     =  …………………. บาท    (..........................................)                       (.............................................) 
 งบประมาณที่ขอใช้   = ………………….. บาท             ต าแหน่ง………………….ผู้บริหารโรงเรยีน                              เจ้าหน้าท่ีผู้รับผดิชอบ
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กรณีที่  2 
การติดตั้งประปาจากระบบประปาหน่วยงานอ่ืน 

 
 การติดตัง้ประปาจากหน่วยงานอื่น  เป็นการติดตั้งประปาจากระบบประปาที่มิใช่เป็นประปาของรัฐวิสาหกิจ เช่น 
ประปาหมู่บ้าน  ประปาวัด  ประปาเอกชน  หรือประปาธรรมชาติ  ให้ของบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน และ
สิ่งก่อสร้าง  โดยโรงเรียนสามารถของบประมาณติดตั้งระบบประปาได้  ตั้งแต่การติดตั้งต่อจากระบบท่อเมนสาธารณะ  
มาตรวัดน้ า  ถึงการติดตั้งบริเวณอาคารเรียนและบ้านพัก  ซึ่งมีหลักเกณฑ์การของบประมาณ  ดังนี้ 
 การขอติดตั้งมาตรวัดน้ าส าหรับโรงเรียนและบ้านพักแต่ละหลัง  จะต้องแยกระบบให้อิสระจากกัน การคิดค านวณ
การติดตั้งระบบประปาจากหน่วยงานอื่นต้องเป็นไปตามเกณฑ์การติดตั้งที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ก าหนด  และให้โรงเรียนจัดท ารายละเอียดของบประมาณตามแบบฟอร์ม  พร้อมส่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน  ดังนี้ 
 1.  บัญชีรายละเอียดประกอบเงินประจ างวด  จ านวน  9  ชุด 
 2.  ประมาณการค่าติดตั้งประปา  จ านวน  3  ชุด 
 3.  แผนผังการติดตั้งประปา  จ านวน  3  ชุด 
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บัญชีรายละเอียดประกอบเงินประจ างวด  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ปีงบประมาณ 2564 

แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคณุภาพการศึกษา   ผลผลติผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
                                                                             รายการค่าตดิตั้งระบบประปา   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาเชียงใหม่ เขต 6 

ที ่          โรงเรียน 
       อ าเภอ 
    /กิ่งอ าเภอ 

    วางท่อภายนอก 
    สถานท่ีราชการ 
  ถึงสถานท่ีราชการ 
      

     ติดตั้งมาตรวัดน้ า 
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 

     ค่าจ้างเหมาต่อท่อ 
       และก๊อกน้ าใน 
       สถานท่ีราชการ 

 ค่าธรรมเนียม 
  ตรวจท่อและ 
   อุปกรณ์ 

งบประมาณ 
 

   รายละเอยีดการจัดท า 
     ตามหนังสือรับรอง 
        ของการประปา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

      รวม   
      เจ้าหน้าท่ี              รับรองถูกต้อง 
     (ช่ือตัวบรรจง) ..........................           
     โทร. .........................................                         (................................) 
                  ต าแหน่ง.......................................ผู้บริหารโรงเรียน 
 
 



31 

 

 
 

บัญชีรายละเอียดประกอบเงินประจ างวด  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  ปีงบประมาณ 2558 
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคณุภาพการศึกษา   ผลผลติผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 

                                                                             รายการค่าตดิตั้งระบบประปา   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาเชียงใหม่ เขต 6 
ที ่ โรงเรียน    อ าเภอ/ รายการ อาคารที่ขอติดตั้ง รายการการตดิตั้งประปา 

   กิ่งอ าเภอ       แบบ หลัง งบประมาณ กรณีตดิตั้งประปาจากหน่วยงานอื่น 
       การติดตั้งประปาที่อาคารเรียนและอาคารประกอบ 

1.  วางท่อจ่ายน้ า     1 นิ้ว  รวม ……………. เมตร 
2.  วางท่อจ่ายน้ า     ¾ นิ้ว  รวม ............... เมตร 
3.  ติดตั้งก๊อกน้ าทองเหลือง     ½  นิ้ว  พร้อมอุปกรณ์  รวม ............ชุด 
4.  ติดตั้งประตูน้ าทองเหลือง     1 นิ้ว  พร้อมอุปกรณ์  รวม …….. ชุด 
5.  ติดตั้งมาตรวัดน้ า     ¾  นิ้ว  จ านวน ............. เครื่อง 
6.  รายละเอยีดเพิ่มเติมประกอบการติดตั้งให้ด าเนินการ 
     ตามรายละเอียดการตดิตั้งประปา 
 

เจ้าหน้าท่ี  
(ช่ือตัวบรรจง) 

  รวม       
รับรองถูกต้อง 

โทร.  .....................                               
                                                     (..................................) 
                                 ต าแหน่ง.................................... ผู้บริหารโรงเรียน 

 
 
 
 



32 

 

ประมาณการ 
ค่าติดตั้งประปา  (กรณีการติดตั้งประปาจากหน่วยงานอื่น) 

โรงเรียน................. อ าเภอ........................... จังหวัด............................ 
รายละเอียดการติดต้ังอุปกรณ์ประปา จ านวนหน่วย ค่าวัสดุ+ค่าแรง  รวมเงิน(1) รายละเอียดการติดต้ังอุปกรณ์ประปา จ านวนหน่วย ค่าวัสดุ+ค่าแรง รวมเงิน(2) 

ตอนท่ี 1 การตดิตั้งส าหรับอาคารเรียน อาคารประกอบ 
               และบรเิวณโรงเรยีน …….  หลัง 
1. การติดตั้งระบบจ่ายน้ าหลังมาตรมิเตอร์หรือถังส่งน้ า 
    1.1  ท่อ PVC     1  " 
    1.2  ท่อ PVC     ¾ " 
    1.3  ท่อเหล็กอาบสังกะสีขนาด  ½ " 
    1.4  ติดตั้งประตูน้ าทองเหลืองขนาด    1 " 
           พร้อมอุปกรณ ์
    1.5  ข้อต่อตรง  1 " 
    1.6  ข้องอ  1 "  
    1.7 ข้อต่อตรง  ¾ " 
    1.8 ข้องอ ¾ " 
    1.9 สามทาง  1 " 
    1.10  สามทาง  ¾ " 
2. ติดตั้งก๊อกน้ าทองเหลืองขนาด   ½ " 
3. ติดตั้งมาตรวัดน้ าขนาด   ¾ " พร้อมอุปกรณ ์

 
 
 
..............ม. 
..............ม. 
..............ม. 
..............ชุด 
 
..............อัน 
..............อัน 
..............อัน 
..............อัน 
..............อัน 
..............อัน 
..............อัน 

 
 
 

24 
16 
39 
490 

 
16 
20 
10 
13 
45 
34 
135 

 ตอนท่ี 2   การติดตั้งส าหรับบ้านพักครู/บ้านพัก 
                ภารโรง............ หลัง 
1. การติดตั้งระบบจ่ายน้ าหลังมาตรมิเตอร์หรือถังส่งน้ า 
    1.1  ท่อ PVC     1 " 
    1.2  ท่อ PVC     3/4 " 
    1.3  ท่อเหล็กอาบสังกะสีขนาด 1/2 " 
    1.4  ติดตั้งประตูน้ าทองเหลืองขนาด    1 " 
           พร้อมอุปกรณ ์
    1.5  ข้อต่อตรง  1 " 
    1.6  ข้องอ  1 " 
    1.7 ข้อต่อตรง  ¾ " 
    1.8 ข้องอ ¾ " 
    1.9 สามทาง  1 " 
    1.10  สามทาง  ¾ " 
2. ติดตั้งก๊อกน้ าทองเหลืองขนาด   ½ " 
3. ติดตั้งมาตรวัดน้ าขนาด   ¾ " พร้อมอุปกรณ ์

 
 
 
..............ม. 
..............ม. 
..............ม. 
..............ชุด 
 
..............อัน 
..............อัน 
..............อัน 
..............อัน 
..............อัน 
..............อัน 
..............อัน 

 
 
 

24 
16 
39 
490 

 
16 
20 
10 
13 
45 
34 
135 

 

    รวมเงินท้ังสิ้น   (1) + (2)      
 รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง =  ……..   บาท    เจ้าหน้าท่ี        รับรองถูกต้อง     
 ค่า Factor - F            1.2726                 (....................)                     
 รวมเงิน                     =   ………….   บาท                    โทร. ...............................                (.....................................)  
 งบประมาณที่ขอใช้   =   …………   บาท                          ต าแหน่ง............................ ผูบ้ริหารโรงเรียน 


