
 

คู่มือการปฏิบัติงาน  

กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ 

 

 

 

 

 

จัดท ำโดย 
                 นำงสำวกัญญพร   วณีสอน 
                 นำยเกรียงไกร       ปุกไชยโย 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม่ เขต 6 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ  
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  คู่มือการปฏิบัติงาน งานวิเคราะห์งบประมาณ จัดท าข้ึนเพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงานให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ส าหรับคู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนงานและข้ันตอนการปฏิบัติงาน  ของงานวิเคราะห์
งบประมาณ กลุ่มนโยบายและแผน ซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่   
เขต 6  

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

                                                เกรียงไกร  ปุกไชยโย 
กลุ่มนโยบายและแผน 

 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6  
 

 
         
 
                                                                                      (นายชัยนนท์   นิลพฒัน์) 

                                                             ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 
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กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ  
 งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย 4 
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   ปฏิทินการปฏิบัติงาน กลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ 

 

 

ท่ี กิจกรรม 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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.เพือ่ให้รบัทราบ และ
แจ้ง ร.ร.ในสงักัด 

            

3. จัดประชุมการช้ีแจงการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

            

4. จัดท าและวิเคราะห์ความต้องการงบประมาณเบื้องต้น ของ 
สพป. และ โรงเรียน 

            

5. วิเคราะห์ความต้องการ และจัดท าค าของบประมาณ 
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ท่ี 

 
กิจกรรม 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2564 ตามแนวทางและรูปแบบที่ สพฐ. ก าหนด ประกอบดว้ย 
6.1 งบบุคลากร ประกอบด้วย 
     1) เงินเดือน (ข้าราชการ) รวมทั้งเงินประจ าต าแหน่งต่างๆ 
     2) ค่าจ้างประจ า 
     3) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
6.2 งบเงินอุดหนุน 
6.3 งบด าเนินงาน 
ส่งเอกสารค าของบประมาณทกุงบรายจ่ายของหน่วยงานให ้
สพฐ. 

            

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

            

8. สพป.เสนอของบประมาณรายการต่างๆ ระหว่างปี (หากม)ี             
9. สพป.เสนอขอแปรญัตติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 (หากม)ี 
            

10. ติดตาม รายงาน การใช้งบประมาณรายการต่างๆ             

11. วิเคราะหจ์ัดท ากรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปาน
กลาง (Medium Term Expenditure Framework : MTEF) 
3 ปี 
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ท่ี 

 
กิจกรรม 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 
และสิง่ก่อสร้าง 

            

13. การจัดสรรงบประมาณ  

 งบลงทุน 
-ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา รบัแจง้การจัดสรร
งบประมาณจาก สพฐ. 
-วิเคราะห์และตรวจสอบงบประมาณที่ได้รบักับข้อมูล
การขอตั้งงบประมาณและข้อมลูทีเ่กี่ยวข้องเพื่อจัดท า
ข้อมูลประกอบการพจิารณาจัดสรร 
-ประสานงาน สนับสนุนใหก้ลุม่ และ/หรือ 
สถานศึกษา จัดท าโครงการรองรับตามประเภท
งบประมาณ และรวบรวมไว้ในแผนปฏิบัติการ 

 งบแปรญัตติ 
-ตรวจสอบรายช่ือสถานศึกษา วิเคราะห์ประเภทงาน
จากรายช่ือที่ไดร้ับแจ้งกรอบจัดสรร  

            

14. งานบรหิารงบประมาณ (การโอนการเปลี่ยนแปลง)  

 ศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย เป้าหมาย แนวทางการ
ด าเนินงานของ สพท. จงัหวัด และหน่วยงานอื่นๆ ที่
สนับสนุน 
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กลุมนโยบายและแผน 

กลุมงานวิเคราะหงบประมาณ มีหนาท่ีรับผิดชอบและขอบขายงานดังนี้ 

1. งานวิเคราะหงบประมาณรายจาย 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวบรวมขอมูลรายละเอียดงบประมาณทุกประเภท งบ

บุคลากร  
งบดําเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอุดหนุน และงบรายจายอื่น  

2) แตงตั้งคณะกรรมการ 
3) ประชุมดําเนินการวิเคราะหขอมูลงบประมาณรายจายทุกประเภท แลวแตกรณี 
4) คณะกรรมการ นําเสนอขอมูลตอ ผอ. สพป.พิจารณา 
5) คณะกรรมการนําเสนอตอ ผอ.สพป.พิจารณา กรณีไมเห็นชอบเอกสารรายงาน ใหนําไป

กลั่นกรองใหม แลวนําเสนอ ผอ.สพป.พิจารณาอีกครั้ง 
6) จัดทํารายงานผลวิเคราะหงบประมาณรายจาย 
7) เผยแพรผูเก่ียวของ 
8) สํานักงานเขตพื้นที่ฯ รายงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาฯ และสํานักงาน

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

 1)  ระเบียบงานสารบรรณสาํนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2526 และแกไขเพิ่มเติม 

 2) เอกสารประกอบการวิเคราะหงบประมาณรายจาย 

 3) ประกาศ สพฐ. เรื่องการกระจายอาํนาจการบริหาร และการจัดการศกึษาของเลขาธิการ กพฐ. ไป

ยังคณะกรรมการเขตพื้นที่การศกึษาและสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม  2550 

ปฏิทินปฏิบัติงาน 

ที่ ข้ันตอน จํานวนวัน 
1 รวบรวมขอมูลรายละเอียดงบประมาณทุกประเภท 10 
2 แตงตั้งคณะกรรมการ 7 
3 ประชุมดําเนินการวิเคราะหขอมลูงบประมาณรายจายทุกประเภท แลวแต

กรณี 
1-3 

4 นําเสนอขอมูลตอ ผอ. สพป.พิจารณา 1 
5 กรณีไมเห็นชอบเอกสารรายงาน ใหนําไปกลั่นกรองใหม 5-7 
6 จัดทํารายงานผลวิเคราะหงบประมาณรายจาย 15 
7 เผยแพรผูเก่ียวของ ตลอดปงบประมาณ 
8 รายงาน กพท. และสํานักงานกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน 1 
 

 



5 
 

แบบฟอรมที่ใช 

1) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 
2) ระเบียบวาระการประชุม 
3) รายงานการประชุม 
4) เอกสารประกอบการวิเคราะหงบประมาณรายจาย 

Flow Chartงานวิเคราะหงบประมาณรายจาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมขอมูลรายละเอียดงบประมาณทุกประเภท 

แตงตั้งคณะกรรมการ 

ประชุมดําเนนิการวิเคราะหขอมูล

งบประมาณรายจาย 

ผูอาํนวยการพิจารณา 

จัดทํารายงานผลการวิเคราะห/เผยแพร 

รายงาน กพท./สพฐ. 

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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2.เรื่องการจัดตั้งและเสนอของบประมาณ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ข้ันตอนการปฏิบัติ การจัดตั้งและเสนอของบประมาณนโยบายและแผนพัฒนาหลักเกณฑวิธีการจัดตั้ง 

 1.1 แจงสํารวจความตองการไปยังโรงเรียนในสังกัดที่มีความตองการและขาดแคลนงบประมาณดาน

งบลงทุน คาครภุัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง และงบดําเนินงานการจัดตั้งและขยายเขตปรับปรงุซอมแซมไฟฟา-

ประปา 

 1.2 รวบรวมขอมูลที่ได นํามาจัดหมวดหมู กอสรางอาคารเรียน อาคารประกอบ อาคารอเนกประสงค 

หองนํ้า -  หองสวม  บานพักครู สนามกีฬา และปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งกอสราง

อ่ืน 

  - ปรับปรุงซอมแซมไฟฟา-ประปา 

  - ครุภัณฑกอนประถม /ประถม/มัธยม 

2. วิเคราะหขอมลูความขาดแคลนตามเกณฑที่ สพฐ กําหนด 

3.แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา 

4. จัดประชุมพิจารณา และเรยีงลําดับตามความจําเปนขาดแคลน ตามมติที่ประชุม 

5. รายงานผลการจัดตั้งและเสนอของบประมาณตอ สพฐ 

 

ระเบียบ / กพ./เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

1.นโยบาย สพฐ. / แผนพฒันามาตรฐาน กศ.ข้ันพื้นฐาน 

2.กรอบวงเงนิงบประมาณ 

3.แนวทางการจัดตั้งงบประมาณประจําป 

 

 หลักฐานอางอิง 

เอกสารการจัดทํางบประมาณของของ สพฐ / สํานักงบประมาณ 

 

ระยะเวลา 

ตนปงบประมาณของทุกป (ต.ค.-พ.ย.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

3. การจัดสรรงบประมาณ 

ขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณ 

1. เตรียมขอมูล 

 - ภายในเขตพื้นที่ 

 - ขอมูล 10 มิ.ย. 

 - ขอมูลโรงเรียนที่ขอ 

2. แตงตั้งคณะกรรมการ 

 2.1 ชุดจัดเตรียมขอมูล (วิเคราะหขอมูล / รวบรวมขอมูลทั้งหมด) 

 2.2 ชุดพิจารณาจัดสรร (องคประกอบตามท่ี สพฐ.กําหนด) 

3. ประชุมพิจารณาตามกรอบวงเงิน 

4. เสนอผูบริหารลงนามในหนังสือ 

5. แจงจัดสรรโรงเรียนหรือหนวยงานที่เก่ียวของจัดทําโครงการรองรับ 

6. รายงานผลการจัดสรรไป สพฐ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Flowchart การจัดสรรงบประมาณ 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับแจงกรอบวงเงิน 

แจงโรงเรียนสงคําขอ 

แตงต้ังคณะกรรมการ 

- ชุดจัดเตรียมขอมูล 

- ชุดพิจารณาจัดสรร 

ขอมูลพื้นฐาน 

- ภายในเขตพื้นที ่

- 10 ม.ิย. 

ไม่มี 

วิเคราะหคําขอ รวบรวมขอมูล 

ประชุมพิจารณาตามกรอบวงเงิน 

มี 

เสนอผูบริหารลงนาม 

แจงจัดสรรโรงเรียน และกลุมการเงินฯ 

รายงานผลการจัดสรร 
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4. งานบริหารงบประมาณ ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

ขั้นตอนการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

1. รวบรวม ตรวจสอบ การใชจายงบประมาณ จากกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย และรายงานจาก

สถานศกึษา 

2. วิเคราะหผลการใชจายงบประมาณตามนโยบายโครงการ / กิจกรรมภายในแผนงานเดียวกัน เปนเงินเหลือ

จาย หรือ     

    การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ 

3. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ เหลือจายและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจําป เพื่อกําหนด

แนวทาง 

    และวิธีการใชเงินเหลือจาย/โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

4. จัดทํารายละเอียดเพ่ือเสนอขอการเปลี่ยนแปลงงบประมาณตอ กพท.เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 

5. เสนอการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณตอผูวาราชการพจิารณาอนุมัติ 

6. แจงกลุมหรือสถานศึกษาเพื่อดําเนินการตอไป 

7. รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให สพฐ.และหนวยงานที่เก่ียวของ 

8. ติดตาม ประเมินและรายงานผลการดําเนินงาน 

 

ระเบียบ / กพ./เอกสาร/หลักฐานอางอิง 

1. ระเบียบงานสารบรรณ สํานักนายกรัฐมนตร ีพ.ศ.2556 และแกไขเพิ่มเติม 

2. ระเบียบวาดวยการบริหาร งบประมาณ  พ.ศ. 2548 และแกไขเพิ่มเติม 

3. คําสั่ง สพฐ. เรื่องการมอบอํานาจการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณใหผูวาราชการ 

4. มติ ครม.ที่เก่ียวของ 

5. ระยะเวลาการปฏิบัติ 2 สัปดาห 

6. แบบฟอรมที่ใช 

 - บันทึกขอความ 

 - แบบ ง. 241  

 - แบบรายงานผลการใชจายงบประมาณ 
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Flowchart งานบริหารงบประมาณ ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ 

วิเคราะหผลการใชจายงบประมาณ 

แตงตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณ เพื่อกาํหนดแนวทางและ

วิธีการใชเงินเหลือจาย 

จัดทํารายละเอียดเพื่อเสนอขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ 

เสนอ กพท. พิจารณา 

เสนอ ผวจ. พิจารณา 

ไม่อนุมัติ 

ไม่เหน็ชอบ 

รายงานหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

แจงผูเกี่ยวของเพื่อดําเนินการ 

ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน 

อนุมัต ิ
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5. งานระดมทรัพยากร จากองคกรภายนอก  

ขั้นตอนการจัดสรรงบประมาณ 

1. สํารวจความตองการ/ความขาดแคลน ของสถานศึกษาชวงเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน 

2. วิเคราะหงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อไมใหมีความซ้ําซอน ในการรายงานงบประมาณ ที่ไดรับจากหนวยงาน 

    ตนสังกัด 

3. ประสานการขอรับการสนบัสนุน ทรัพยากรการศกึษาจากหนวยงานอื่นๆ สําหรับสถานศึกษา 

4. ผูมีอํานาจพิจารณา หากไมเห็นชอบใหกลับไปวิเคราะห (ขอ 2 ใหม) 

5. หากเห็นชอบ ใหแจงผูเก่ียวของ/โรงเรียน 

6. ติดตามประเมินผลและรายงาน 

7. จัดทําหนังสือขอบคุณหนวยงานที่ใหการสนบัสนุน 
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Flowchart งานระดมทรัพยากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

สํารวจความตองการ/ความขาดแคลนของสถานศึกษา 

วิเคราะหงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อมิใหมีความซ้ําซอนในรายการงบประมาณ ที่ไดรับจัดสรรจาก

หนวยงานตนสังกัด 

ประสานการขอรับการสนับสนุน ทรัพยากรการศึกษาจากหนวยงานอื่นๆ สําหรับ

สถานศกึษา 

ผูมีอํานาจพิจารณา 

แจงผูเกี่ยวของ 

ติดตามประเมินผลและรายงาน 

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 
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การของบประมาณคาติดตั้งซอมแซมระบบไฟฟาประปา 
             หลักเกณฑและแนวปฏิบัติการของบประมาณคาติดตั้งซอมแซมระบบไฟฟาประปา 

      คาติดตั้งไฟฟา 
        1. เกณฑการของบประมาณ 
 1.1 เปนโรงเรียนท่ีไมมีไฟฟาใชในโรงเรยีน 
 1.2 เปนโรงเรียนท่ีมีไฟฟาแลว  แตมีความจําเปนตองปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงระบบไฟฟาเพื่อความ
ปลอดภัย ประหยัดและเอ้ือตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
       2. เงื่อนไขการของบประมาณ 
 2.1 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  ไดแก 
     2.1.1 คาปกเสาพาดสายนอกสถานที่ราชการถึงสถานท่ีราชการ  เพื่อใหราชการได  ใชบริการไฟฟา 
คาติดต้ังหมอแปลง เครื่องวัด  รวมทั้งอุปกรณที่เก่ียวของในสวนที่เปนกรรมสิทธ์ิของการไฟฟา 
     2.1.2 คาจางเหมา เดินสาย และติดตั้งอุปกรณไฟฟาเพ่ิมเตมิ คาธรรมเนียม รวมถึงการปรับปรงุ 
การซอมแซม การบํารงุรกัษาระบบไฟฟาและอุปกรณ 
  2.2 หมวดคาครุภัณฑท่ีดินและสิ่งกอสราง ไดแก 
  2.2.1 คาติดตั้งระบบไฟฟา และอุปกรณที่เก่ียวของ ครั้งแรกในบริเวณสถานที่ราชการหรือ 
ในอาคารพรอมการกอสรางหรือภายหลังการกอสราง 
        3. การขอติดตั้งมิเตอรและขยายเขตจําหนายไฟฟาแรงตํ่า (หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ)  
ตองอยู ในเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 
 3.1 การขอขยายเขตจําหนายไฟฟาแรงตํ่า เขาโรงเรียนเฉพาะกรณีการขอขยายเขต 
 3.2 การขอติดตั้งมิเตอรไฟฟา  สําหรับโรงเรียน บานพักครู หรือบานพักภารโรง  ตองแยกระบบให
อิสระจากกัน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการชาํระเงินคากระแสไฟฟาของบานพักแตละหลัง 
 3.3 การขอติดตั้งมิเตอร และขยายเขตจําหนายไฟฟาแรงต่ํา  ซึ่งตองของบประมาณหมวดคาตอบแทนใช
สอยและวัสดุ โรงเรยีนตองใหการไฟฟาออกหนังสือรับรองคาใชจายในการดาํเนินการ  เพื่อประกอบคําขอ
งบประมาณไปยังสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานดวย 
       4. การขอติดอุปกรณไฟฟา หลังมิเตอร (หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ) งบลงทุนตองอยูใน
เงื่อนไข ดังตอไปนี้ 
 4.1 การปกเสาไฟฟา เพื่อพาดสายเมนแรงต่ําหลังมเิตอรภายในบริเวณโรงเรียนใหใชเสา  คอร. ขนาด 
ยาว 8 เมตร (การปกเสาไฟฟาเพื่อพาดสายเมนควรทาํเทาที่จําเปน สายเมนชวงใด ที่สามารถพาดผานในอาคาร
ไดก็ใหพาดผานอาคารแทนการปกเสา  ทั้งนี้เพื่อการประหยัดและ ไมใหเกะกะสถานที่  ระยะหางของเสาไฟฟา
ตอตนไมควรเกิน 40 เมตร) 
 4.2 การพาดสายเมนแรงตํ่าหลังมิเตอรภายในบริเวณโรงเรียนใหใชเฉพาะสายอลูมิเนียม 
หุมฉนวนชนิดสายเดี่ยวเทานัน้ 

ขนาดมิเตอรวัดกระแสไฟฟา 
ขนาดสายเมนท่ีจะใชในการตดิตั้งสายไฟแรงต่าํเขาอาคารหลังแรก 
กรณีระยะหางระหวางมิเตอร 

ถึงอาคารไมเกิน 100 เมตร 
กรณีระยะหางระหวางมิเตอร 

ถึงอาคารเกิน 100 เมตร 
มิเตอรขนาด 10 แอมป 
มิเตอรขนาด 20 แอมป 
มิเตอรขนาด 30 แอมป 

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

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

 
          4.3 การติดตั้งอุปกรณไฟฟาในอาคารเรียน  อาคารประกอบและบานพักใหเปนไปตาม รายละเอียด
การติดตั้งไฟฟา 
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                 1. อาคารเรียน/หองสมุด 
          1.1 พื้นที่ตั้งแต 54 ตร.ม./หอง 
               ติดตั้งหลอดฟูลออเรสเซน ขนาด 1 x 36 W. จํานวน 6 ชุด และเตารับ จํานวน 2 ชุด  
และติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซน ขนาด1 x 18 W. ที่ระเบียง อาคารขนาดไมเกิน 5 หอง/ชั้น ใหติดตั้ง จํานวน 2 ชุด
และเกิน 5 หอง/ชั้นใหติดตั้ง จํานวน 3 ชุด ติดตั้งหลอดฟูลออเรสเซน ขนาด 1 x 18 W. ที่หองสวมในอาคารหอง
ละ 1 ชุด ติดตั้งเซอรกิตเบรคเกอร เพื่อตัดวงจรในหองๆ 
ละ 1 ชุด และติดตั้งแผงควบคุม  ไฟฟาที่อาคารชั้นละ 1 ชุด 
         1.2 พื้นท่ีนอยกวา 54 ตร.ม./หอง 
              ติดตั้งหลอดฟูลออเรสเซน ขนาด 1 x 36 W. จํานวน 4 ชุด และเตารับ จํานวน 2 ชุด/หอง                          
รายละเอียดอ่ืนใหเปนไปตามรายละเอียด ขอ 1.1 
                  2. อาคารอเนกประสงค 
            2.1 พื้นท่ีตั้งแต 150 ตร.ม./หลัง 
                ติดตั้งหลอดฟูลออเรสเซน ขนาด 1 x 36 W. จํานวน 6 ชุด /หลัง ติดตั้งหลอดฟลูออเรสเซน                        
ขนาด 1 x 18 W. และเตารับที่หองเก็บของ หองละ 1 ชุด ติดตั้งแผงควบคุมไฟฟาที่อาคารหลังละ 1 ชุด 
            2.2 พื้นท่ีนอยกวา 150  ตร.ม./หลัง 
               ติดตั้งหลอดฟูลออเรสเซน ขนาด 1 x 36 W. จํานวน 3 ชุด /หลัง รายละเอียดอ่ืน ๆ  
ใหเปนไป ตามขอ 2.1 
                 3. บานพักครู/บานพักภารโรง 
           ติดตั้งหลอดฟูลออเรสเซน ขนาด 1 x 36 W. ที่หองนอน หองครัว เตารับ หองละ1ชุด  
และติดตั้งหลอดฟูลออเรสเซน ขนาด ขนาด 1 x 18 W. ท่ีระเบียงหนาหองและที่หองน้ําหองสวม หองละ 1 ชุด
และตดิตั้งหลอดฟลูออเรสเซน ขนาด 1 x 18 W.ชั้นลางหองละ 1 ชุด พรอมแผงควบคุมไฟฟาท่ีอาคาร  
หลังละ 1 ชุดรายละเอียดอื่นๆ  
            1. เสา คอร. ใหใชขนาด 8 เมตร 
            2. อุปกรณการติดต้ังไฟฟาใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ                      
(พ.ศ.2535)  
           3. การติดตั้งอุปกรณไฟฟาทุกรายการใหปฏิบัติตามมาตรฐานการไฟฟาสวนภูมิภาค 
           4. ขาจับหลอดฟลูออเรสเซนใหใชขาจับหลอดขนาดดวงเดียวแบบกลองเหล็กยึดหลอด                                 
ดวยสปริงดัน 
           5. แผงควบคุมไฟฟาแตละ 1 ชุด ใหประกอบดวยเซอรกิตเบรคเกอร ชนิด 1 พี  
ขนาด 10-25 แอมป 1 อัน กระปุกฟวส พรอมดวยลูกฟวสอัตโนมัติ 1 พี ขนาด ไมต่ํากวา 25 แอมป 1 อัน  
โดยติดรวมบนแผงไม 
           6. การปกเสาไฟฟาใหประกอบติดต้ังอยางมั่นคง แข็งแรง 
           7. แรค ขาแรค หนาไมนอยกวา 5 มม. 
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บัญชีรายละเอียดประกอบเงินประจํางวด   คาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ ปงบประมาณ 2558 
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคณุภาพการศึกษา    ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ 

รายการคาติดตั้งระบบไฟฟา    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเชียงใหม เขต 6 

 ที่          โรงเรียน 
      อําเภอ 
    /ก่ิงอําเภอ 

  ปกเสาพาดสายภายนอกสถานที่ 
     ราชการถึงสถานที่ราชการ  
       (ขยายเขตไมเกิน 500 ม.) 

      ติดตั้ง 
 หมอแปลง 
    มิเตอร 
รวมอุปกรณ 

 จางเหมาเดินสายไฟติดตั้ง 
ดวงโคมไฟฟาและอุปกรณ 
   เพิ่มเติมในอาคารหรือ 
        สถานที่ราชการ 

คาธรรมเนียม 
การตรวจระบบ 
อุปกรณและ 
การบริการ 

งบประมาณ 
 

   รายละเอียดการจัดทํา 
   ตามหนังสือรับรองของ 
             การไฟฟา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

      รวม   

เจาหนาที ่               รับรองถูกตอง 
...............................                   
โทร. .....................                                                                                                                                                                         (................................) 
              ผูอาํนวยการโรงเรียน............................... 
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บัญชีรายละเอียดประกอบเงินประจํางวด   คาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ ปงบประมาณ 2558 
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคณุภาพการศึกษา    ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ 

รายการคาติดตั้งระบบไฟฟา    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเชียงใหม เขต 6 
 

ท่ี โรงเรียน 
     อําเภอ/ 

         รายการ 
อาคารที่ขอติดต้ัง 

รายการการติดตั้งไฟฟา 
   กิ่งอําเภอ         แบบ หลัง  งบประมาณ 

   คาติดตั้งไฟฟา    
 

    1. อาคารเรียน   จํานวน.....หลัง  รวม........จุด 
2. อาคารอเนกประสงค   จํานวน..... หลัง  รวม..... จุด 
3. บานพักครู  จํานวน......หลัง  รวม...... จุด 
4. สวม   จํานวน......หลัง  รวม.....จุด  
5. ติดตั้งเสาแรงต่ําหลังมิเตอร 
    5.1   ปกเสา  คอร.  รวม......... ตน 
    5.2   พาดสายไฟ    รวม.........ตน 
6. รายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการติดตั้งใหดําเนินการ 
     ตามรายละเอียดการตดิตั้งไฟฟา 

เจาหนาที่  
(ตัวบรรจง)  

  รวม      รับรองถูกตอง 

โทร.                                                                (................................................) 
                                                                                                                                          ผูอํานวยการโรงเรยีน........................................ 
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ประมาณการ 
การติดตั้งไฟฟา 

โรงเรียน......................................... อําเภอ ....................................จงัหวัด ............................... ปงบประมาณ 2558 
ท่ี อาคารท่ีขอติดตั้ง รายละเอียดการติดตั้ง/งบประมาณ อาคารท่ีขอติดตั้ง รายละเอียดการติดตั้ง/งบประมาณ 

 หอง/หลัง หนวย วัสด+ุแรงงาน งบประมาณ  หอง/หลัง หนวย    วัสด+ุแรงงาน งบประมาณ 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 

อาคารเรียน  จํานวน   …………  หลัง 
1.1 ขนาด  1 x 36  w  
1.2 ขนาด 1 x  18  w  
อาคารอเนกประสงค  จํานวน ……….. หลัง 
2.1 ขนาด 1 x 36 w 
2.2 ขนาด 1 x 18 w 
บานพักครู  จํานวน  .................. หลัง 
3.1 ขนาด 1 x 36 w 
3.2 ขนาด 1 x 18 w 
บานพักภารโรง  จํานวน. ………… หลัง 
4.1 ขนาด 1 x 36 w 
4.2 ขนาด 1 x 18  w 

      
        520 
        480 
 
        520 
        480 
 
        520 
        480 
 
        520 
        480 

 5. สวม  จํานวน………… หลัง 
     5.1 ขนาด 1 x 36 w 
     5.2 ขนาด 1 x 18 w 
6.  งานระบบ 
     6.1  เซอรกิตเบรคเกอร 
     6.2  แผงควบคุมไฟฟา 
7.  ติดตั้งเสาแรงต่ําหลังมิเตอร 
     7.1  เสา  คอร. ขนาด  8  ม. 
     7.2  สายอลูมิเนียมหุมฉนวน 
            7.2.1  1x 16 ตร.มม. 
            7.2.2  1x 25 ตร.มม. 
            7.2.3  1x 35 ตร.มม. 
8.  แรคพรอมอุปกรณ 

   
      520 
      480 

 

เจาหนาที ่.................................                    รับรองถูกตอง                 รวมคาวัสด+ุ แรงงาน ……………. บาท 
โทร. .........................                                                         คา  FACTOR  - F   1.2726                 
                                                      (................................ )                              รวมเงิน   ………………      
บาท                                                         ตําแหนง  .................................ผูบริหารโรงเรียน                                                             งบประมาณท่ีขอใช                
……………..        บาท
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คาติดตั้งประปา 

       1. เกณฑการของบประมาณ 
 1.1 เปนโรงเรียนท่ีไมเคยมีประปาใชในโรงเรียนมากอน 
 1.2 เปนโรงเรียนท่ีมีประปาแลว  แตมีความจาํเปนตองติดตั้งเพิ่มเติม เพื่อประโยชนการใชงานแตตอง 
ไมเกินเกณฑการติดตั้งระบบจายน้าํหลังมาตรวัดน้ําตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐานกําหนด 
      2. การติดตั้งประปาที่ของบประมาณได  ตองอยูในเงื่อนไขกรณตีอไปนี้ 
 กรณีท่ี 1  เปนการติดตั้งประปาจากหนวยงานการประปาของรัฐวิสาหกิจ 
 กรณีท่ี 2 เปนการติดตั้งประปาจากระบบประปาอื่นๆ เชน ประปาหมูบาน  ประปาวัด ประปาธรรมชาติ 
เปนตน 
 กรณีท่ี 3 เปนการติดตั้งระบบประปาที่ไดจัดทําขึ้นภายในโรงเรียนและใชภายในโรงเรียน เทานั้น  
(การติดต้ังในกรณีน้ีโรงเรยีนตองมแีหลงน้ําธรรมชาติ เชน บอน้ําบาดาล แมน้ํา ลาํคลอง  สระน้าํ ฯลฯ  
หางจากโรงเรียนไมเกิน 500 เมตร และตองมนี้ําตลอดป และตองมีถังเก็บน้ําดวย  เชน ถัง ฝ.แบบตางๆ  
หอสงน้ํา ฯลฯ) 
       3. เงื่อนไขการของบประมาณ 
 การของบประมาณคาติดต้ังประปา  ขอไดใน 2 หมวดรายจาย คือ 
 3.1 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
 3.2 หมวดคาครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง 
 3.1 หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
     การของบประมาณหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุใหของบประมาณเฉพาะ กรณีท่ี1 
(ติดตั้งประปาจากหนวยงานการประปาของรัฐวิสาหกิจ) ซึ่งเปนการของบประมาณในสวน จากทอเมนสาธารณะ 
ถึงมาตรวัดน้ํา  ซึ่งขอได ดังนี้ 
     3.1.1 คาวางทอภายนอกสถานที่ราชการ เพื่อใหราชการไดใชบริการน้าํประปา คาติดตั้งมาตรวัดน้ํา 
รวมทั้งอุปกรณท่ีเก่ียวของและเปนกรรมสิทธิ์ของการประปา 
     3.1.2 คาจางเหมาเดินทอและติดตั้งอุปกรณประปาเพ่ิมเติม  คาธรรมเนียม รวมทั้ง การปรับปรุง  
การซอมแซมการบํารุงรักษาระบบประปาและอุปกรณ (การของบประมาณหมวดคาตอบแทน  ใชสอยและวัสดุ  
ตองใหการประปารัฐวิสาหกิจเปนผูประมาณการให พรอมทั้งสําเนาหนังสือรับรอง คาใชจายที่การประปา 
ออกใหสงพรอมคําของบประมาณดวย) 
           3.2 หมวดคาครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง งบลงทุน  
     การของบประมาณหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางขอไดทั้ง 3 กรณี  เปนการของบประมาณ  
ดังนี้ 
    กรณีที่ 1 ติดตั้งประปาจากหนวยงานการประปาของรัฐวิสาหกิจงบประมาณหมวดนี้ 
ขอไดเฉพาะการติดตั้ง  ตั้งแตหลังมาตรวัดนํ้า  จนถึงการตดิตั้งภายในบริเวณโรงเรียนทั้งหมด 
    กรณีที่ 2 ติดตั้งประปาจากระบบประปาอื่นๆ ใหของบประมาณหมวดนี้ไดท้ังหมด 
     กรณีท่ี 3 ติดต้ังระบบประปาภายในโรงเรียนใหของบประมาณในหมวดนี้ทั้งหมด 
  4. เกณฑการติดตั้งระบบจายน้ําหลังมาตรวัดน้ําหรือถังสงน้ํา 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดหลักเกณฑการติดตั้งอุปกรณประปาภายในบริเวณ
โรงเรยีน  ดังนี้ 
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4.1 การติดตั้งกอกน้ํา 
      4.1.1 อาคารเรียน ใหติดตั้งกอกน้ําเฉพาะบริเวณภายนอกอาคารและไมใหติดตั้งกอกน้ําภายในอาคาร
ไมวาจะเปนหองเรียนหรือหองเรียนประกอบ  เวนแตหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรและหองนํ้าหองสวมในอาคาร
เรียนเทานั้น  ทั้งนี้เพื่อปองกันพื้นอาคารสกปรกและชาํรุดเรว็กวาปกติ  โดยใหติดตั้งกอกน้ําภายนอกอาคารเรยีน
ตามเกณฑ ดังน้ี 
             1) โรงเรียนที่มีนักเรียนไมเกิน 120 คน ติดตั้งไดไมเกิน 4 จุด 
             2 ) โรงเรียนที่มีนักเรียน 121 - 359 คน ติดตั้งไดไมเกิน 8 จุด 
             3 ) โรงเรียนที่มีนักเรียน 360 - 719 คน ติดตั้งไดไมเกิน 12 จุด 
             4 ) โรงเรียนที่มีนักเรียน 720 - 1,079  คน ติดตั้งไดไมเกิน 16 จุด 
             5 ) โรงเรียนที่มีนักเรียน 1,080 คน   ติดตั้งไดไมเกิน 20 จุด 
       4.1.2  อาคารอเนกประสงคและเรือนเพาะชาํ ติดตั้งกอกน้ําไดหลังละ 1 จุด 
       4.1.3 บริเวณโรงเรยีน เชน บริเวณเสาธง สวนหยอม สนามโรงเรียน แปลงเกษตรตดิตั้ง กอกน้ําได
แหงละ 1 จุด 
       4.1.4 หองน้ําหองสวม นอกอาคารใหติดตั้งกอกน้ําไดหองละ 1 จุด 
       4.1.5 บานพักครู บานพักภารโรง ติดตั้งในหองนํ้า 1 จุด หองสวม 1 จุดและบริเวณบาน 2 จุด 
 4.2 การติดตั้งทอน้ํา 
      การติดตั้งทอเมนน้ําจากมาตรวัดน้าํ หรือถังสงน้ําใหใชทอพีวีซีแข็ง ชั้นคุณภาพ 13.5 ขนาด
เสนผาศูนยกลางของทอ ขนาด 1 นิ้ว สวนทอแยกจายน้ําจากทอเมนไปยังกอกน้ําใหใชทอน้ําพีวีซีแข็งชั้นคุณภาพ 
13.5 ขนาด3/4 นิ้ว สวนทอน้ําท่ีติดกับกอกน้ําและสวนที่ตอยกระดับจากพื้นเพื่อติดตั้งกอกน้ําใหใชทอเหล็กอาบ
สังกะสีอยางหนาขนาด ½ นิ้ว 
            *การติดตั้งระบบประปาภายในโรงเรียน 
   การติดต้ังระบบประปาภายในโรงเรียน  กรณีนี้โรงเรียนตองมีแหลงนํ้าธรรมชาติ เชน  บอน้ําบาดาล 
แมน้ํา ลาํคลอง สระน้ํา ฯลฯ งบประมาณที่ขอสําหรับ การติดตั้งประปาภายในโรงเรียนใหของบประมาณ 
ในหมวดคาครภุัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ซึ่งมีหลักเกณฑของบประมาณ ดังนี้ 
  1. จะตองมีระยะหางจากแหลงน้ําถึงถังน้ําประปาโรงเรียนไมเกิน 500 เมตร 
  2. การติดตั้งประปา กรณีนี้ไมตองติดตั้งมาตรวัดน้ํา 
  3. การติดตั้งเครื่องปมนํ้า  ใหติดต้ังเครื่องปมนํ้าชนิดแกนชัก ขนาดทอสง 1 นิ้ว ขับเคลื่อนดวยมอเตอร
ไฟฟา ขนาด 1/3 แรงมา ไดจาํนวน 1 เครื่อง 
  4. ถังสงน้ําประปา ใหโรงเรียนใชถังนํ้าที่มีอยูเดิม เชน ถังเก็บน้ําฝนแบบ ฝ.30,ฝ.30 พิเศษ,ฝ.33  
หรือ แบบอื่นๆ ที่มีอยูแลวไมตองสรางใหม 
 รายละเอียดการติดตั้งประปา 
 1.  ทอจายน้ําใหใชทอ  พีวีซี  ดังนี้ 
      1.1  ทอเมนจายน้ําเขาในบริเวณ  ใชทอ  พีวีซี  ชั้นคุณภาพ  13.5    1นิ้ว 

      1.2  ทอแยกน้ําจากทอเมนไปยังจุดจายน้ํา  ใชทอ  พวีีซี  ชั้นคุณภาพ   13.5   ¾ นิ้ว 
 2.  กอกน้ําใชกอกน้ําทองเหลือง 
 3.  ประตูน้ําใชประตูทองเหลือง  ขนาด  1 นิ้ว 
 4.  การติดตั้งอุปกรณประปาทุกรายการใหติดตั้งตามแผนผังที่กําหนด ทอใหฝงดินลึก 
ไมนอยกวา  20  ซม. 
 5.  ทอที่ติดตั้งกอกน้ําใชเหล็กอาบสังกะสีอยางหนาขนาด  ½  นิ้ว 



20 
 

บัญชีรายละเอียดประกอบเงินประจํางวด  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  ปงบประมาณ 2558 
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคณุภาพการศึกษา   ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคบั 

                                                                             รายการคาติดตั้งระบบประปา   สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

ที ่          โรงเรียน 
       อาํเภอ 
    /ก่ิงอําเภอ 

    วางทอภายนอก 
    สถานที่ราชการ 
  ถึงสถานท่ีราชการ 
      

     ตดิตั้งมาตรวัดน้ํา 
และอุปกรณท่ีเก่ียวของ 

     คาจางเหมาตอทอ 
       และกอกน้ําใน 
       สถานท่ีราชการ 

คาธรรมเนียม 
ตรวจทอและ 
   อุปกรณ 

งบประมาณ 
 

   รายละเอียดการจัดทํา 
     ตามหนังสอืรับรอง 
        ของการประปา 

 
  

 
 
 
 
 
 

       

      รวม   
เจาหนาที ่             รับรองถูกตอง 
(ชื่อตัวบรรจง)…………………………             (……………………….) 
โทร. …………………………………                    ตําแหนง………………… ผูบริหารโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67 
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บัญชีรายละเอียดประกอบเงินประจํางวด  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ ปงบประมาณ 2558 
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคณุภาพการศึกษา   ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคบั 

                                                                             รายการคาติดตั้งระบบประปา   สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
ที ่ โรงเรยีน    อําเภอ/ รายการ อาคารที่ขอติดตั้ง รายการการติดตั้งประปาภายในโรงเรียน 

   กิ่งอําเภอ       แบบ หลัง งบประมาณ  
   คาติดตั้งประปา    การติดตั้งประปาที่อาคารเรียนและอาคารประกอบ 

1. วางทอจายน้ํา   1"  รวม..............เมตร 

2.  วางทอจายน้าํ    ¾ "  รวม..........เมตร 

3.  ติดตั้งกอกน้ําทองเหลือง   ½ " พรอมอุปกรณ  รวม...........จุด 

4.  ติดตั้งประตูน้ําทองเหลือง   1 " พรอมอุปกรณ  รวม...........จุด 

5.  ติดตั้งเคร่ืองปมน้ําชนิดแกนชักขนาดทอสง 1 "  ขับเคลือ่นดวยมอเตอรไฟฟา 
     ขนาด  1/3  แรงมา  จํานวน...........เคร่ือง 
6. รายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการติดตั้งใหดําเนินการตามรายละเอียด 
    การติดตั้งประปา 
 

เจาหนาที่  
(ชื่อตัวบรรจง)................................. 

  รวม  รบัรองถูกตอง 

โทร.................................... 
                        (.............................................) 
              ตําแหนง……………………………ผูบรหิารโรงเรียน 
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ประมาณการ 
คาติดตั้งประปา  (การติดตั้งระบบประปาภายในโรงเรียน) 

รายละเอียดการติดตั้งอุปกรณประปา จํานวนหนวย คาวสัดุ+คาแรง รวมเงิน(1) รายละเอียดการติดต้ังอุปกรณประปา จํานวนหนวย คาวัสด+ุคาแรง รวมเงิน (2) 

ตอนที ่1 การติดตั้งสําหรับอาคารเรียน อาคารประกอบ 
               และบริเวณโรงเรียน....13.....หลัง 
1. การติดตั้งระบบจายนํ้าหลังมาตรมิเตอรหรือถังสงน้ํา 
    1.1  ทอ PVC     1 " 

    1.2  ทอ PVC     ¾ " 

    1.3  ทอเหล็กอาบสังกะสีขนาด  ½ " 
    1.4  ติดตั้งประตูนํ้าทองเหลืองขนาด    1 " 

           พรอมอุปกรณ 
    1.5  ขอตอตรง  1 " 
    1.6  ของอ  1 " 
    1.7 ขอตอตรง  ¾ " 
    1.8 ของอ ¾ " 
    1.9 สามทาง  1 " 
    1.10  สามทาง  ¾ " 
2. ติดตั้งกอกน้ําทองเหลืองขนาด   ½ " 

3. ติดตั้งเคร่ืองปมน้ําขนาด   1 " ขับเคลื่อนดวยมอเตอร 

    ไฟฟาขนาด  1/3 HP  พรอมอุปกรณ 

 
 
 
   …….. ม. 
   ...........ม. 
   ...........ม. 
   ..........  ชุด 
 
   ............ อัน 
   ............ อัน 
   ............ อัน 
    ..........  อัน 
     ........... อัน 
     .........   อัน 
     .........   อัน 
……... เคร่ือง 

 
 
 

24 
16 
39 
490 

 
16 
20 
10 
13 
45 
34 
135 

3,100 

 
 
 

 

ตอนที ่2   การติดตั้งสําหรับบานพักครู/บานพัก 
                ภารโรง..3....หลัง 
1. การติดตั้งระบบจายน้ําหลังมาตรมิเตอรหรือถังสงนํ้า 
    1.1  ทอ PVC     1 " 

    1.2  ทอ PVC     พ " 

    1.3  ทอเหล็กอาบสังกะสีขนาด ฝ " 
    1.4  ติดตั้งประตูน้ําทองเหลืองขนาด    1 " 

           พรอมอุปกรณ 
    1.5  ขอตอตรง  1 " 
    1.6  ของอ  1 " 
    1.7 ขอตอตรง  ¾ " 
    1.8 ของอ ¾ " 
    1.9 สามทาง  1 " 
    1.10  สามทาง  ¾ " 
2. ติดตั้งกอกน้ําทองเหลืองขนาด   ½ " 

3. ติดตั้งเคร่ืองปมน้ําขนาด   1 " ขับเคลื่อน 

   ดวยมอเตอรไฟฟาขนาด  1/3 HP  พรอมอุปกรณ 

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

 
 
 

24 
16 
39 
490 

 
16 
20 
10 
13 
45 
34 
135 

3,100 

 
 
 

    

                              รวมเงนิทั้งสิ้น   (1) + (2)      
รวมคาวัสด ุ+ คาแรง =  ………………… บาท     รับรองถูกตอง    ผูประมาณการ 
คา Factor - F             =  1.2726 
รวมเงิน                     =  …………………. บาท    (..........................................)                       (.............................................) 
งบประมาณที่ขอใช   = ………………….. บาท             ตําแหนง………………….ผูบรหิารโรงเรียน                              เจาหนาที่ผูรับผดิชอบ

69 



23 
 

 

กรณีที่  1 
การติดต้ังประปาจากหนวยงานการประปารัฐวิสาหกิจ 
 การติดตั้งประปาจากหนวยงานของการประปารัฐวิสาหกิจของบประมาณใน  2  หมวด คือ 
 1. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
 2. หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง 
1. หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
 การของบประมาณหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  ซึ่งไดแกการติดตั้งระบบทอเมนสงน้ําจากทอเมน
สาธารณะถึงมาตรวัดน้ําและการติดตั้งมาตรวัดน้ําตองใหหนวยงานการประปานั้น  ๆ เปนผูดําเนินการ  จะตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑดังน้ี 

1.1 การติดตั้งมาตรวัดน้ําประปาของโรงเรียนและบานพักแตละหลังจะตองแยกระบบใหอิสระจากกัน  
 (ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการชําระเงินคาน้ําประปา) 
 1.2  การของบประมาณติดตั้งระบบทอเมนสงน้ําจากทอเมนสาธารณะจนถึงมาตรวัดน้ํา  และการติดตั้ง
มาตร 
วัดนํ้า โรงเรียนจะตองขอหนังสือรับรองคาใชจายในการติดตั้งจากหนวยงานการประปานั้น  (เพื่อใชเปนหลักฐาน
ประกอบการของบประมาณทุกครั้ง) 
 1.3  แยกรายละเอียดงบประมาณที่ตองขอลงในแบบขอเงินประจํางวดตามแบบที่สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด 
2. หมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง 
 การของบประมาณ  หมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสรางซึ่งเปนการของบประมาณติดตั้งอุปกรณหลัง
มาตรวัดน้ําเขามาถึงบริเวณโรงเรียน  หรือบานพักครู  บานพักภารโรง  ไดแก  ทอเมนประตูน้ํา  กอกน้ํา  อ่ืน  ๆ  
การคิดคํานวณการติดตั้งระบบประปาทั้งหมดตองเปนไปตามเกณฑการติดตั้งตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดและใหโรงเรียนจัดทํารายละเอียดของบประมาณตามแบบฟอรมและสงสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดังนี้ 
 2.1  บัญชีรายละเอียดประกอบเงินประจํางวด  จํานวน  9  ชุด 
 2.2  ประมาณราคาคาติดตั้งประปา  จํานวน  3  ชุด 
 2.3  แผนผังการติดตั้งประปา  จํานวน  3  ชุด 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

บัญชีรายละเอียดประกอบเงินประจํางวด  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ ปงบประมาณ 2558 
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคณุภาพการศึกษา   ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคับ 

                                                                             รายการคาติดตั้งระบบประปา   สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

ที ่          โรงเรียน 
       อาํเภอ 
    /ก่ิงอําเภอ 

    วางทอภายนอก 
    สถานที่ราชการ 
  ถึงสถานท่ีราชการ 
      

     ตดิตั้งมาตรวัดน้ํา 
และอุปกรณท่ีเก่ียวของ 

     คาจางเหมาตอทอ 
       และกอกน้ําใน 
       สถานท่ีราชการ 

คาธรรมเนียม 
ตรวจทอและ 
   อุปกรณ 

งบประมาณ 
 

   รายละเอียดการจัดทํา 
     ตามหนังสอืรับรอง 
        ของการประปา 

 
  

 
 
 
 
 
 

       

      รวม   
เจาหนาที ่             รับรองถูกตอง 
(ชื่อตัวบรรจง)…………………………             (……………………….) 
โทร. …………………………………                    ตําแหนง………………… ผูบริหารโรงเรียน 
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บัญชีรายละเอียดประกอบเงินประจํางวด  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ ปงบประมาณ 2558 

แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคณุภาพการศึกษา   ผลผลิตผูจบการศึกษาภาคบังคบั 
                                                                             รายการคาติดตั้งระบบประปา   สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 

ที ่ โรงเรยีน    อําเภอ/ รายการ อาคารที่ขอติดตั้ง รายการการติดตั้งประปา 
   กิ่งอําเภอ       แบบ หลัง งบประมาณ กรณีติดตั้งประปาจากหนวยงานรฐัวิสาหกิจ 
   คาติดตั้งประปา    การติดตั้งประปาที่อาคารเรียนและอาคารประกอบ 

1.  วางทอจายน้าํ     1 "  รวม..............เมตร 

2.  วางทอจายน้าํ     ¾ "  รวม.................เมตร 

3.  ติดตั้งกอกน้ําทองเหลือง     ½ "  พรอมอุปกรณ  รวม.............จุด 

4.  ติดตั้งประตูน้ําทองเหลือง     1 "  พรอมอุปกรณ  รวม..............จุด 

5.  รายละเอียดเพิ่มเติมประกอบการติดตั้งใหดําเนินการ 
     ตามรายละเอียดการตดิตั้งประปา 
 

เจาหนาที่  
(ชื่อตัวบรรจง)................................. 

  รวม  รบัรองถูกตอง 

โทร.................................... 
                        (.............................................) 
              ตําแหนง ………………………..ผูบริหารโรงเรียน 
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ประมาณการ 

คาติดตั้งประปา  (กรณีการติดตั้งประปาจากหนวยงานรัฐวิสาหกิจ) 
รายละเอียดการติดตั้งอุปกรณประปา จํานวนหนวย คาวัสด+ุคาแรงรวมเงนิ(1) รายละเอียดการติดตั้งอุปกรณประปา จํานวนหนวย คาวัสด+ุ

คาแรง 
รวมเงนิ(2) 

ตอนที ่1 การติดตั้งสําหรับอาคารเรียน อาคารประกอบ 
               และบริเวณโรงเรียน.............หลัง 
1. การติดตั้งระบบจายนํ้าหลังมาตรมิเตอรหรือถังสงน้ํา 
    1.1  ทอ PVC     1 " 

    1.2  ทอ PVC     ¾ " 

    1.3  ทอเหล็กอาบสังกะสีขนาด  ½ " 
    1.4  ติดตั้งประตูนํ้าทองเหลืองขนาด    1 " 

           พรอมอุปกรณ 
    1.5  ขอตอตรง  1 " 
    1.6  ของอ  1 " 
    1.7 ขอตอตรง  ¾ " 
    1.8 ของอ ¾  " 
    1.9 สามทาง  1 " 
    1.10  สามทาง  ¾ " 
2. ติดตั้งกอกน้ําทองเหลืองขนาด   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   การติดตั้งสําหรับบานพักครู/บานพัก 
                ภารโรง..................หลัง 
1. การติดตั้งระบบจายน้ําหลังมาตรมิเตอรหรือถังสงน้ํา 
    1.1  ทอ PVC     1 " 

    1.2  ทอ PVC     พ " 

    1.3  ทอเหล็กอาบสังกะสีขนาด ฝ " 
    1.4  ติดตั้งประตูน้ําทองเหลืองขนาด    1 " 

           พรอมอุปกรณ 
    1.5  ขอตอตรง  1 " 
    1.6  ของอ  1 " 
    1.7 ขอตอตรง  ¾ " 
    1.8 ของอ ¾ " 
    1.9 สามทาง  1 " 
    1.10  สามทาง  ¾ " 
2. ติดตั้งกอกน้ําทองเหลืองขนาด   ½ " 

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

 
 
 

24 
16 
39 
490 

 
16 
20 
10 
13 
45 
34 
135 

 

      รวมเงนิทั้งสิ้น   (1) + (2)     
 รวมคาวสัด ุ+ คาแรง =  ………………… บาท     รับรองถูกตอง    ผูประมาณการ 
 คา Factor - F             =  1.2726 
 รวมเงิน                     =  …………………. บาท    (..........................................)                       (.............................................) 
 งบประมาณที่ขอใช   = ………………….. บาท             ตําแหนง………………….ผูบริหารโรงเรยีน                              เจาหนาที่ผูรับผดิชอบ
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กรณีที่  2 
การติดต้ังประปาจากระบบประปาหนวยงานอื่น 

 
 การตดิตั้งประปาจากหนวยงานอ่ืน  เปนการติดตั้งประปาจากระบบประปาที่มิใชเปนประปาของรัฐวิสาหกิจ เชน 
ประปาหมูบาน  ประปาวัด  ประปาเอกชน  หรือประปาธรรมชาติ  ใหของบประมาณในหมวดคาครุภัณฑที่ดิน และ
สิ่งกอสราง  โดยโรงเรยีนสามารถของบประมาณติดตั้งระบบประปาได  ต้ังแตการติดต้ังตอจากระบบทอเมนสาธารณะ  
มาตรวัดน้าํ  ถึงการติดตั้งบริเวณอาคารเรียนและบานพัก  ซึ่งมีหลักเกณฑการของบประมาณ  ดังนี้ 
 การขอติดตั้งมาตรวัดน้ําสําหรบัโรงเรียนและบานพักแตละหลัง  จะตองแยกระบบใหอิสระจากกัน การคดิคาํนวณ
การตดิตั้งระบบประปาจากหนวยงานอื่นตองเปนไปตามเกณฑการติดต้ังที่สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน
กําหนด  และใหโรงเรยีนจัดทํารายละเอียดของบประมาณตามแบบฟอรม  พรอมสงสํานักงานคณะกรรมการการศกึษา 
ขั้นพื้นฐาน  ดังนี้ 
 1.  บัญชีรายละเอียดประกอบเงินประจํางวด  จํานวน  9  ชุด 
 2.  ประมาณการคาติดตั้งประปา  จํานวน  3  ชุด 
 3.  แผนผังการติดตั้งประปา  จํานวน  3  ชุด 
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บัญชีรายละเอียดประกอบเงินประจํางวด  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ ปงบประมาณ 2558 
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคณุภาพการศึกษา   ผลผลติผูจบการศึกษาภาคบังคับ 

                                                                             รายการคาติดตั้งระบบประปา   สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาเชียงใหม เขต 6 

ที ่          โรงเรียน 
       อาํเภอ 
    /ก่ิงอําเภอ 

    วางทอภายนอก 
    สถานที่ราชการ 
  ถึงสถานที่ราชการ 
      

     ตดิตั้งมาตรวดัน้ํา 
และอุปกรณที่เก่ียวของ 

     คาจางเหมาตอทอ 
       และกอกน้ําใน 
       สถานที่ราชการ 

 คาธรรมเนียม 
  ตรวจทอและ 
   อุปกรณ 

งบประมาณ 
 

   รายละเอียดการจัดทํา 
     ตามหนังสอืรับรอง 
        ของการประปา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

      รวม   
      เจาหนาที ่              รับรองถูกตอง 
     (ชือ่ตัวบรรจง) ..........................           
     โทร. .........................................                         (................................) 
                  ตาํแหนง.......................................ผูบริหารโรงเรียน 
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บัญชีรายละเอียดประกอบเงินประจํางวด  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ ปงบประมาณ 2558 

แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคณุภาพการศึกษา   ผลผลติผูจบการศึกษาภาคบังคับ 
                                                                             รายการคาติดตั้งระบบประปา   สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาเชียงใหม เขต 6 

ที ่ โรงเรยีน    อําเภอ/ รายการ อาคารท่ีขอติดตั้ง รายการการติดตั้งประปา 
   กิ่งอําเภอ       แบบ หลัง งบประมาณ กรณีติดตั้งประปาจากหนวยงานอืน่ 

       การติดตั้งประปาที่อาคารเรียนและอาคารประกอบ 
1.  วางทอจายนํ้า     1 นิ้ว  รวม ……………. เมตร 

2.  วางทอจายนํ้า     ¾ นิ้ว  รวม ............... เมตร 

3.  ติดตั้งกอกน้ําทองเหลือง     ½  นิ้ว  พรอมอุปกรณ  รวม ............ชุด 

4.  ติดตั้งประตูน้ําทองเหลือง     1 นิ้ว  พรอมอุปกรณ  รวม …….. ชุด 

5.  ติดตั้งมาตรวัดน้ํา     ¾  นิ้ว  จํานวน ............. เคร่ือง 

6.  รายละเอียดเพ่ิมเติมประกอบการติดตั้งใหดําเนินการ 
     ตามรายละเอียดการตดิตั้งประปา 
 

เจาหนาที่  
(ชื่อตัวบรรจง) 

  รวม       
รับรองถูกตอง 

โทร.  .....................                               
                                                     (..................................) 
                                 ตําแหนง.................................... ผูบริหารโรงเรียน 
 

 
 
 
 
 
 

ประมาณการ 
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คาติดตั้งประปา  (กรณีการติดตั้งประปาจากหนวยงานอื่น) 
โรงเรียน................. อําเภอ........................... จังหวัด............................ 

รายละเอียดการติดต้ังอุปกรณประปา จํานวนหนวย คาวัสดุ+คาแรง  รวมเงิน(1) รายละเอียดการติดตั้งอุปกรณประปา จํานวนหนวย คาวัสด+ุคาแรง รวมเงิน(2) 

ตอนที ่1 การติดตั้งสําหรับอาคารเรยีน อาคารประกอบ 
               และบริเวณโรงเรียน …….  หลัง 
1. การติดตั้งระบบจายน้ําหลังมาตรมิเตอรหรือถังสงนํ้า 
    1.1  ทอ PVC     1  " 

    1.2  ทอ PVC     ¾ " 

    1.3  ทอเหล็กอาบสังกะสีขนาด  ½ " 
    1.4  ติดตั้งประตูน้ําทองเหลืองขนาด    1 " 

           พรอมอุปกรณ 
    1.5  ขอตอตรง  1 " 
    1.6  ของอ  1 "  
    1.7 ขอตอตรง  ¾ " 
    1.8 ของอ ¾ " 
    1.9 สามทาง  1 " 
    1.10  สามทาง  ¾ " 
2. ติดตั้งกอกน้ําทองเหลืองขนาด   ½ " 

3. ติดตั้งมาตรวัดน้ําขนาด   ¾ " พรอมอุปกรณ 

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

 
 
 

24 
16 
39 
490 

 
16 
20 
10 
13 
45 
34 
135 

 ตอนที ่2   การติดตั้งสําหรับบานพักครู/บานพัก 
                ภารโรง............ หลัง 
1. การติดตั้งระบบจายนํ้าหลังมาตรมิเตอรหรือถังสงน้ํา 
    1.1  ทอ PVC     1 " 

    1.2  ทอ PVC     3/4 " 

    1.3  ทอเหล็กอาบสังกะสีขนาด 1/2 " 
    1.4  ติดตั้งประตูน้ําทองเหลืองขนาด    1 " 

           พรอมอุปกรณ 
    1.5  ขอตอตรง  1 " 
    1.6  ของอ  1 " 
    1.7 ขอตอตรง  ¾ " 
    1.8 ของอ ¾ " 
    1.9 สามทาง  1 " 
    1.10  สามทาง  ¾ " 
2. ติดตั้งกอกนํ้าทองเหลอืงขนาด   ½ " 

3. ติดตั้งมาตรวัดน้ําขนาด   ¾ " พรอมอุปกรณ 

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

 
 
 

24 
16 
39 
490 

 
16 
20 
10 
13 
45 
34 
135 

 

    รวมเงินทั้งสิ้น   (1) + (2)      
 รวมคาวัสด ุ+ คาแรง =  ……..   บาท    เจาหนาที ่       รับรองถูกตอง     
 คา Factor - F            1.2726                 (....................)                     
 รวมเงิน                     =   ………….   บาท                    โทร. ...............................                (.....................................)  
 งบประมาณที่ขอใช   =   …………   บาท                          ตําแหนง............................ ผูบริหารโรงเรียน 
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