
โรงเรียนดีใกล้บ้าน 
โรงเรียนดีใกล้บ้าน  หมายถึง  โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนจากโรงเรียนขนาดเล็กต่างๆ            

เกิดความสนใจในการมาเรียนในโรงเรียนดีใกล้บ้าน  โดยเอกลักษณ์ของโรงเรียนดีใกล้บ้าน  คือ มีสภาพแวดล้อมและ        
แหล่งเรียนรู้ที่ดี และเหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สูงยิ่งขึ้น  โดยเน้นการพัฒนา    
ที่ส่งผลให้นักเรียน/ผู้ปกครองเกิดความสนใจที่จะมาเรียน หรือส่งบุตรหลานมาเรียน  

งบลงทุน (5,000,000 บาท) งบเงินอุดหนุน (3,000,000 บาท) 
ที ่ รายการ งบประมาณ ที ่ รายการ งบประมาณ 
1. ก่อสร้างอาคารห้องสมุด - ICT  1. ครุภัณฑ์ 
2. ลานกฬีาเอนกประสงค์   - โต๊ะ/เก้าอี้นักเรียน  
3. ส้วมนักเรียน 

  - นักเรียนชาย 
  - นักเรียนหญิง   

  - คอมพิวเตอร์/เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 
ประมวลผลระดับสูง   

 

 - เครื่องฉาย LCD/เครื่องมัลตมิีเดยีโปรเจคเตอร ์
ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI 
Lumens 

 
4. อื่นๆ 

  - สนามฟุตบอล 
  - บ้านพักครู 203/27   
  - บ้านพักครู 205/26 
  - ร้ัวโรงเรียน 
  - อื่นๆ 

  
 

 - จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า เส้นทแยงมุม 
ขนาด 200 นิ้ว 

 

 - กระดานด าอิเล็กทรอนิกส์ หรือ  
Active board พร้อมโปรเจคเตอร์แบบ 
Short Throw 

 

 รวม 5,000,000.- 
หมายเหตุ 
   งบลงทุน 
     1. รายการที่ 1,2 เป็นสิ่งก่อสร้างที่สามารถใช้ส่งเสริม    
การจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน มีความ
จ าเป็นที่จะต้องใช้ในโรงเรียนดีใกล้บ้าน 
     2. รายการที่ 3,4 เป็นรายการที่โรงเรียนส่งเสริมให้เกิด
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้  
ให้พิจารณาถึงความขาดแคลนตามเกณฑ์มาตรฐาน 
    3. ให้โรงเรียนท าการเลือกรายการสิ่งก่อสร้างข้างต้น     
ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้     
แต่ละรายการจะต้องมีวงเงินไม่ เกิน  2,000,000 บาท         
(สองล้านบาทถ้วน) 
 

   งบเงินอุดหนุน 
    1. ให้โรงเรียนเลือกรายการที่ขาดแคลนและน าไปเป็น
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีสภาพแวดล้อมที่
สามารถส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    2. ให้เลือกทั้ง 3 รายการ โดยเลือก 
         - รายการครุภัณฑ์ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท 
(หนี่งล้านบาทถ้วน) 
         - รายการวัสดุ ในวงเงิน ไม่ เกิ น  1,000,000 บาท      
(หนี่งล้านบาทถ้วน) 
         - รายการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพ/ภูมิทัศน์     
ในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนี่งล้านบาทถ้วน) 
    3. รายการที่ เป็นครุภัณ ฑ์  ให้ ใช้ เกณ ฑ์ คุณ ลักษณ ะ       
ของ สพฐ.  หรือส่วนราชการก าหนด 
       

 - โทรทัศน์สีแอลอีดี (LED TV)  
ชนิดจอแบน ขนาดไมต่่ ากว่า 40 นิ้ว 

 

 - อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียน  
  - อื่น ๆ   

รวม 1,000,000.- 
2. วัสดุ (ห้องสมุด/ICT) 

- หนังสือในห้องสมุด  
- โปรแกรมส าเร็จรูป  
- สื่อ/วัสดุ (อุปกรณ์ห้องสมุด)  
- สิ่งอ านวยความสะดวก  

 - อื่น ๆ  
รวม 1,000,000.- 

3. ปรับปรุงลักษณะทางกายภาพ/ภูมิทัศน ์
 - ซ่อมแซมห้องเรียน  
 - ปรับปรุงห้องอินเตอร์เนต็  
 - ทาสีอาคารเรียน  
 - อื่นๆ  
 รวม 1,000,000.- 
   



ข้อมูลโรงเรียนดีใกล้บ้าน ในสังกัด สพฐ. 
ชื่อโรงเรียน___________________________________ สพป._____________________ 

ค าชี้แจง ให้โรงเรียนเลือกรายการที่โรงเรียนเห็นสมควรใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์  และ
ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เน้น  การพัฒนาที่ส่งผลให้นักเรียน/ผู้ปกครองเกิดความ
สนใจที่จะมาเรียน หรือส่งบุตรหลานมาเรียนในโรงเรียนดีใกล้บ้าน 

งบลงทุน (5,000,000 บาท) งบเงินอุดหนุน (3,000,000 บาท) 
ที ่ รายการ งบประมาณ ที ่ รายการ งบประมาณ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ครุภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 

 

รวม  

 วัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 

 

รวม  

 ปรับปรุงลักษณะทางกายภาพ/ภูมิทัศน ์  

รวม  รวม  

ลงชื่อ_____________________________                ลงชื่อ_____________________________ 
  (________________________________)                               (________________________________) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียน                                              ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 
 
 

 

 



ราคารายการสิ่งก่อสร้างตามโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน 

ที่ รายการ ราคาต่อหน่วย 

1. ก่อสร้างอาคารห้องสมุด – ICT  ขนาด 6 x 12 เมตร 1,108,000.- 
2. สนามกีฬาเอนกประสงค์  ขนาด 28 x 36 เมตร 1,295,000.- 
3. สปช. 301/26 (บ้านพักครูเดี่ยว) 584,100.- 
4. บ้านพักครู 203/27 824,100.- 
5. บ้านพักครู 205/26 723,400.- 
6. บ้านพักครู 207 923,600.- 
7. สปช. 603/29 (ส้วม) 275,100.- 
8. สปช. 604/45 (ส้วม) 267,300.- 
9. สปช. 605/45 (ส้วม) 569,600.- 
10. อาคาร สพฐ.4 (ส้วม 4 ที่นั่ง) 376,500.- 
11. ส้วมนักเรียนหญิง 4 ที่/49 371,600.- 
12. ส้วมนักเรียนชาย 4 ที่/49 490,600.- 
13. ส้วมนักเรียนหญิง 6 ที่/49 491,600.- 
14. ส้วมนักเรียนชาย 6 ที่/49 619,300.- 
15. สนามบาสเก็ตบอล แบบ FIBA 434,700.- 
16. ลานกีฬาเอนกประสงค์ 215,386.- 
17. ฟ.1/42 (สนามฟุตบอล) 861,400.- 
18. ฟ.3/42 (สนามฟุตบอล) 663,500.- 
19. ฟ.3 พิเศษ (สนามฟุตบอล) 1,528,000.- 

 

 


