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คํานํา 
           
                   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ไดจัดทําคูมือแนวทางการ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ กรณีโรงเรียนในสังกัดประสบภัยพิบัติ (ระหวางป) เพื่อใชเปน
แนวทางดําเนินการ ซึ่งสวนใหญ เกิดจากพายุฝนรุนแรง ทําใหอาคารเรียน อาคารประกอบและ
ส่ิงกอสรางอ่ืนของโรงเรียนท่ีประสบภัยพิบัติเกิดความชํารุด เสียหาย เปนอุปสรรคตอการจัดการ
เรียนการสอน ซึ่งจะมีผลกระทบกับนักเรียนโดยตรง 
  ในการนี้ กลุมนโยบายและแผนจึงไดจัดทําคูมือแนวทางการของบประมาณกรณี
โรงเรียนประสบภัยพิบัติ (ระหวางป) ขึ้น เพ่ือใหโรงเรียนในสังกัดไดถือปฏิบัติเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน ตอไป 
 

 
กลุมนโยบายและแผน 

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
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1 
แนวทางการของบประมาณ กรณีโรงเรยีนประสบภัยธรรมชาต ิ

ขั้นตอนที่ 1  การรายงานเหต ุการณ   (กล ุมอํานวยการรับผ ิดชอบ) 

1.ในกรณีท่ีโรงเรียนประสบภัยพิบัติตรงกับวันหยุดราชการ หรือเวลากลางคืน ใหผูที่อยูเวรตาม

คําส่ังของ โรงเรียนรายงานใหผ ูอํานวยการโรงเรียนทราบทันที ที่เกิดเหตุ 

2.ผูอํานวยการโรงเรียนแกไขปญหาเฉพาะหนาเบื้องตนและรายงานความเสียหายใหผูอํานวยการ

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร หรือรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษามุกดาหาร ท่ีรับผิดชอบทราบทันทีที่เกิดเหตุทางโทรศัพท Line และรายงานเปนหนังสือ

ราชการ 

3. กรณีโรงเรียนท่ีประสบอุทกภัย ใหโรงเรียนรายงานอําเภอทองที่ ท่ีเกิดภัยธรรมชาติทราบทาง

โทรศัพท และรายงานเปนหนังสือราชการ ภายใน 24 ชั่วโมง เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการให

ความชวยเหลือ ผูประสบภัยพิบัติอําเภอ (ค.ช.ภ.อ.) ซึ่งอําเภอทองท่ีจะไดรายงานจังหวัด เพ่ือประกาศ

เปนเขตพ้ืนท่ีภัยพิบัติ เปนหลักฐานในการนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการชวยเหลือผูประสบภัยจังหวัด 

(ค.ช.ภ.จ.) พิจารณาใหความเห็นชอบเพ่ือเปนหลักฐานในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตอไป 

4. ผูที่อยูเวรของโรงเรียนรายงานเหตุการณและความเสียหายเบื้องตนใหผูอํานวยการโรงเรียน

ทราบ เปนลายลักษณอักษร 

 5. เมื่อภัยพิบัติสงบ ใหโรงเรยีนดําเนินการ ดงันี ้

  5.1 แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายโดยแตงตั้งจากครูในโรงเรียนจํานวน 

       3 คน 

  5.2 คณะกรรมการตรวจสอบสภาพความเสียหาย จัดทำบันทึกขอความรายงานผลการ

ตรวจสอบความเส ียหายท ี่เกิดขึ้น ให ผ ูอํานวยการโรงเรียนทราบ 

6. โรงเรียนรายงานเหตุการณและความเสียหายเบื้องตน เปนหนงัสือราชการใหสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารทราบโดยเร็วที่สุด ระบวุนั เวลา และสถานที่เกิดเหตุ พรอมทั้งแนบ

เอกสาร ดงันี ้

  6.1 สําเนาคําส่ังแตงตั้งเวรยามของโรงเรียน จํานวน 1 ชดุ  

6.2 สําเนาบันทึกการอยูเวร หรือบันทึกรายงานความเสียหายของผูอยูเวร (กรณีเกิด

เหตุการณ ตรงกับวันหยุดราชการ หรือเวลากลางคืน) จํานวน 1 ชุด หรือสําเนาบันทึกขอความรายงาน

ความเสียหายของผ ูอํานวยการโรงเรียนกรณีเกิดเหตุการณตรงกับวันปกติ (วันทําการ) จํานวน 1 ชุด 

6.3 ภาพถายความเส ียหายในส วนท ี ประสบภ ัย ภาพท ี่ส ื่อให เห ็นถึงความเส ียหายแต 

ละด านอย าง ช ัดเจน ประมาณ 3-5 ภาพ โดยผ ูอํานวยการโรงเรียนรับรองภาพถ ายท ุกภาพ 
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ข้ันตอนที่ 2 การเสนอของบประมาณ กรณีโรงเร ียนประสบภัยธรรมชาต ิ (ระหว างป ี) 

(กล ุมนโยบายและแผนรับผ ิดชอบ) 

 กรณีโรงเรียนดําเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายการคาซอมแซม

อาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงกอสรางอื่น (งบดําเนินงาน) ใหมีสภาพคงเดิม หรือขอ

ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงปลูกสราง อื่นท่ีไมสามารถซอมแซมได (งบลงทุน) 

หรือครุภัณฑท่ีชํารุดจากภัยพิบัติโดยดําเนินการจัดทำเปนหนังสือราชการ เพ่ือเสนอของบประมาณ 

ไปยังสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ใหโรงเรียนแนบเอกสาร ดังนี้ 

             1. สําเนาคําส่ังแตงตั้งเวรยามของโรงเรียน จํานวน 1 ชุด (เอกสารเดือนท่ีเกิดเหตุ) 

         2. สําเนาบันทึกการอยูเวรหรือบันทึกขอความรายงานความเสียหายของผูอยูเวร 

(กรณีเกิดเหตุการณ ตรงกับวันหยุดราชการ หรือเวลากลางคืน) จํานวน 1 ชุด หรือสําเนาบันทึก

ขอความรายงานความเสียหายของผ ูอํานวยการโรงเรียน กรณีเกิดเหตุการณตรงกับวันปกติ      

(วันทําการ) จํานวน 1 ชุด 

 3.ภาพถายความเสียหายในสวนท่ีประสบภัย (ภาพท่ีส่ือใหเห็นถึงความเสียหายแต

ละดานอยางชัดเจน ประมาณ 3-5 ภาพ โดยผ ูอํานวยการโรงเรียนรับรองภาพถายทุกภาพ 

  4.สําเนาคําส่ังโรงเรียน แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพความเสียหายของโรงเรียน 

จํานวน 1 ชุด 

                 5.สําเนาบันทึกขอความรายงานผลการตรวจสอบสภาพความเสียหายของ

คณะกรรมการ จํานวน 1 ชุด 

 6. กรณีโรงเรียนของบประมาณเพื่อซอมแซมกรณีท่ีไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติ 

ใหโรงเรียนจัดทําเอกสารสงสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกมุกดาหาร จํานวน 1 ชุด 

ประกอบดวย 

                      - แบบ ปร 4 (ก)      แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา 

                     -  แบบ ปร 5 (ก) แบบสรุปรายการคาปรับปรุงซอมแซม      

                     - แบบ ปร.6 แบบสรุปคาปรับปรุงซอมแซม 

 - รายละเอียดการปรับปรุงซอมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงกอสราง

อื่น โดยใชราคาคาวัสดุจากบัญชีราคาคาวัสดุกอสรางและคาแรงงานกลุมออกแบบและ

กอสราง สํานักอํานวยการ ส ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือใชราคาตามท่ี

สํานักงานพาณิชยจังหวัดมุกดาหาร ประกาศ 

 หากไมมีใหใชราคาวัสดุกอสรางหรือซอมแซมรายการนั้น ของสํานักงานพาณิชย
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จังหวัดใกลเคียงประกาศ หากวัสดุกอสรางหรือซอมแซมรายการนั้น จากสํานักงานพาณิชย

จังหวัดใกลเคียงประกาศราคาไวมากกวา หนึ่งจังหวัด ใหใชราคาของสํานักงานพาณิชยจังหวัดท่ีมี

ระยะทางใกลสถานท่ีกอสราง หรือซอมแซมมากท่ีสุด โดยพิจารณาจากท่ีตั้งของศาลากลางจังหวัด

ถึงสถานท่ีกอสรางหรือซอมแซม 

 7. กรณีโรงเรียนประสบอัคคีภัย ใหแนบหนังสือแสดงความเห็นจากการไฟฟา

ภูมิภาคในพื้นท่ีและรายงาน บันทึกประจําวันจากสถานีตํารวจภูธรในพื้นท่ี 
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ภาคผนวก 
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ตัวอยางรายงานเหตกุารณเปนหนังสือราชการ 

ให ้ 

สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
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ตัวอยาง บันทึกการอยูเวรหรือบันทึกขอความรายงานความเสียหายของผูอยูเวร 

 

  บันทึกขอความ 
สวนราชการ   โรงเรียน …………………………………………………….. โทร .......................................... 

ท่ี   วันท่ี   

เรื่อง รายงานการเกิดเหตุ    

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียน........................................... 

                         ด วย ข าพเจ า ........................................................ได มาปฏ ิบัต ิหนาท ี่อยูเวรรักษาการณ ท ี่

โรงเรียน.................................เม่ือวันท่ี.......................................................ตั้งแตเวลา..................ถึงเวลา 

..................... เม่ือเวลา.............................ไดเกิดเหตุการณ...................................................................ทําให 

อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งกอสรางอ่ืน ไดรับความเสียหาย ดังรายการตอไปนี้ 
 

ท่ี รายการ ความเสียหาย หมายเหตุ 

    

 

 

    ลงช ื่อ 

 

           (…………………………………………………)  

        ครูโรงเรียน..................................... 
 

 

 

 

    - ทราบ 

             - ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

 

                                                               

     (..........................................................) 

                                                      

    ผ ูอำนวยการโรงเรียน................................................. 
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ต ัวอยาง คําส ั่ง แต งต ั งคณะกรรมการตรวจสภาพความเสียหายกรณีโรงเร ียนประสบภัยพ ิบ ัต ิ 
  

คําส ั่ง โรงเรียน.................................................................. 
ท่ี / 2566 

    เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพความเสียหายกรณีโรงเรียนประสบภัยพิบัติ 

******************************************* 
                 ตามท่ีโรงเรียน..................................................... ประสบอุบัติภัย ( ) วาตภัย ( )อุทกภัย 
เม่ือวันท่ี.........................................ซ่ึงเปนเหตุใหอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอ่ืน ไดรับความ
เสียหาย จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพความเสียหาย ดังนี้ 
                  1. ………………………………………………….. ตำแหนง ...............คร.ู.....................ประธานกรรมการ 
                  2. .......................................................... ตำแหนง.................ครู. ......................... กรรมการ 
                  3. ....................................................   ตำแหนง...............คร.ู............... กรรมการและเลขานุการ 

                 ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งตรวจสอบสภาพความเสียหายของอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสราง 
อ่ืนท่ีไดรับความเสียหาย โดยจัดทําแบบรายงานอุบตัิภัยและเอกสารประกอบเพ่ือเสนอขอรับการสนับสนุน 
งบประมาณ เพ่ือปรับปรุงซอมแซมใหอยูในสภาพดีตอไป 

         ท ั้งน ี้ ต ั้งแต บัดน ี้เป ็นต นไป 

ส ั่ง ณ วันท ี่ ........... เด ือน................................... พ.ศ. 2566 

 
 
 

      (................................................................) 
     ผ ูอ ํา น ว ยการโรงเรียน............................................ 
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ตัวอยาง บันทึกรายงานผลการตรวจสอบสภาพความเสียหาย 

 

  บันทึกขอความ 
สวนราชการ   โรงเรียน .................................................................  โทร . 

ท่ี   วันท่ี   

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบสภาพความเสียหาย    

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียน.................................................. 

                         ดวย โรงเรียน………………………………………………….ไดเกิด............................................. 

ข้ึน ในวันท่ี.................................................... ทําใหอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอ่ืน ไดรับความ

เสียหาย สงผลกระทบตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน สงผลกระทบตอการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน ของโรงเรยีน ดังรายการตอไปนี้ 
 

ท่ี รายการ ความเสียหาย หมายเหตุ 

    

 

                                                           ลงช ื่อ ประธานกรรมการ                

                                               (…………………………………………………) 

                                 ครูโรงเรียน................................................. 

                                              ลงช ื่อ กรรมการ 

                                             (…………………………………………………)  

                                  ครูโรงเรียน................................................... 

                                                     ลงช ื่อ                                                 กรรมการ/ เลขานุการ      

                                           (…………………………………………………)  

                      ครูโรงเรียน..................................... 

      -ทราบ 

- ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 

(..........................................................) 

ผูอํานวยการโรงเรียน.................................................
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ตัวอยาง หนังสือรายงานเหตุการณประสบภัยพิบัติ 

 

ท่ี ศธ ๐๔4114.      /      โรงเรียน ........................................................ 

                                                                            ตําบล............................อําเภอ....................... 
                                                                            จังหวัด...................... รหัสไปรษณีย............... 
                                                                  …………………………………… 2566 
เรื่อง   รายงานเหตุการณประสบภัยพิบัติ 

เรียน  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

สิ่งท่ีสงมาดวย   1. สําเนาคําสั่งแตงตั้งเวรยามของโรงเรียน  จํานวน 1 ชุด 
                    2. สําเนาบันทึกการอยูเวรฯ     จํานวน 1 ชุด 
                    3. ภาพถายสภาพความเสียหาย   จํานวน 1 ชุด 

                           ดวย เม่ือวันท่ี .............................................. เวลา ................................ น. เกิดพายุฝน

ตกหนักสรางความเสียหายใหกับอาคาร.............................................แบบ ................................ ของโรงเรียน 

............................................... ไดรับความเสียหายมากบริเวณ  ............................................ ขณะนี้ โรงเรียนได

แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพความเสียหายแลว อยูระหวางความเสียหาย รายละเอียดอ่ืน ๆ จะแจงให

ทราบอีกครั้งหนึ่ง จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 

                                 (........................................................) 
                           ผูอํานวยการโรงเรียน............................................ 

 
 
 
 

 
โรงเรียน..................................... 
โทร.............................................. 
 

 

 

(กลุมอาํนวยการ รับเรือ่งนําเสนอ ผอ.สพป.มุกดาหาร)
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ตัวอยางเอกสารประกอบการขอรับการสนับสนนุงบประมาณ  

รายการ คาซอมแซมอาคารเร ียน อาคารประกอบ และส ิ่งก อสร างอื่น 

ที่ชํารุดทรุดโทรมจากภัยธรรมชาติ
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ต.ย. หนังสือของบประมาณคาซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงกอสรางอ่ืนท่ีประสบภัยพิบัติ 

ท่ี ศธ 04114.       / 
            

โรงเรียน ........................................... 

        ตําบล............................อําเภอ.......... 

        จังหวัด...................... รหัสไปรษณีย..... 

      …………………………………… 2566 

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณคาซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอ่ืน            

       ท่ีประสบภัยพิบัติ  

เรียน  ผ ูอํานวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 

อางถึง หนังสือโรงเรียน...................................... ท่ี ศธ 04114./.................. ลงวันท่ี ........................................ 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1. สําเนาคําสั่งแตงตั้งเวรยามของโรงเรียน จํานวน  1 ชุด 

        2. สําเนาบันทึกการอยูเวรฯ                                             จาํนวน 1 ชุด 

                 3. ภาพถายสภาพความเสียหาย จํานวน 1 ชุด 

                 4. สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพความเสียหายฯ จํานวน 1 ชุด 

                 5. สําเนาบันทึกรายงานสภาพความเสียหายของคณะกรรมการ จํานวน 1 ชุด 

                 6. ประมาณการคาซอมแซม (ปร.4 (ก), ปร.5 (ก), ปร.6 Factor F) จํานวน 1 ชุด 

                      ตามหนังสือท่ีอางถึง โรงเรียน......................................รายงานเหตุการณประสบภัยพิบัติ 

........................................................ เม่ือวันท่ี......................................เวลา ...................................น. 

เกิดพายุฝนตกหนัก ทำใหอาคารเรียน แบบ.............................................ของโรงเรียน........................................

ไดรับความเส ียหายในส วนของ ........................................   ได แต งต ั งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพความ

เส ียหายแล วเกิดความเสียหายเปนจํานวนมาก มีความจําเปนตองไดรับการซอมแซมอยางเรงดวน จึงขอ

เสนองบประมาณ คาซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอ่ืนท่ีชํารุดและประสบภัย ในวงเงิน

...........................................บาท(..............................................................) รายละเอียดดังสิ่งท่ีสงมาดวย 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

                                                               ขอแสดงความนับถือ 

 

                   (........................................................) 

               ผ ูอํานวยการโรงเรียน............................................ 

โรงเรียน..................................... 

โทร.............................................. 

(กลุมนโยบายและแผน เจาของเรื่อง) 
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(ลงชื่อ................................................ผูประมาณราคา 

        (..............................................) 

           วัน.....เดอืน..........ป......... 
 (ลงชื่อ)...................................................ผูอํานวยการโรงเรียน 

           (................................................) 

               วัน.....เดือน.........ป......... 

รายละเอียดการปรับปรุงซอมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงกอสรางอ่ืน 

รายการ .................................................. 

โรงเรียน...................................... สพป./สพม. .......................... 

****************************** 

ดวยโรงเรียน....................................มีความประสงคดําเนินการปรับปรุง/ซอมแซมอาคารเรียน  

อาคารประกอบ และสิ่งกอสรางอ่ืน รายละเอียดดังตอไปนี้ 

รายการร้ือถอน 

        1. งานพ้ืน 

            ใหร้ือพื้นไม และตงไมชั้นที่ 1 ภายในทั้งหมด พรอมระเบียงทางเดินดานหลังออกทั้งหมด (ไมพื้นที่

ใชไดใหเก็บมาทําใหม และหากไมพอใหหามาเพิ่ม)   

         2. งานบันได 

             ใหร้ือบันไดไมดานหลงั จากชัน้ที่ 1 ถึงชัน้ที่ 2 ออกทั้งหมด (ใหนําของเกามาซอมแซมได หากไมพอ

ใหหามาเพิ่ม) 

        3. งานฝาเพดาน 

             ใหร้ือฝาเพดานใตทองพื้นชั้นที่ 2 (เฉพาะภายใน ขนาด 6.40x15.20 เมตร ออกทั้งหมด (ยกเวน ฝา

เพดานเหนือระเบียงทางเดินดานหลัง) พรอมดวงโคมไฟฟา ขนาด 2x36 W จํานวน 12 ชุด 

รายการปรับปรุงซอมแซมใหม 

                        1. ใหติดตั้งตงเหล็ก เหล็กกลองสี่เหลี่ยม ขนาด 150x80x4.5 มม. @ 0.80 เมตร เนื่องจากระยะ

ตงหางของตงเดิม @ 0.80 เมตร มีระยะรองรับอยูแลว สลับดวยตงเหล็ก เหล็กกลองสี่เหลี่ยม ขนาด 100x50x2.3 มม. 

@ 0.80 เมตร โดยใหติดตั้งแทนชองตงเดิม ใหทาสีกันสนิมกอนทําการติดตั้ง ทั้งภายในและชองระเบียง 

              2. ใหปูพื้นไมเนื้อแข็ง ขนาดเทาแผนไมเดิม (ขนาด 1”x6”) ปูเต็มพื้นที่ ขัดผิวเคลือบดวยน้ํามัน

เคลือบเงา 

              3. งานบันได ใหเปลี่ยนแมบันไดเปนแมบันไดเหล็ก และพุกบันไดใหติดตั้งเปนเหล็ก แมบันไดเหล็ก

และพุกเหล็กใชเหล็กรีดเย็นตัว LG เหล็กกลองสี่เหลี่ยม ขนาด 150x80x4.5 มม. ทาสีกันสนิม ลูกนอนบันได 

ใหใชลูกนอนเดิม หากไมพอใหหามาเพิ่ม รวมทั้งราวบันไดใหซอมแซมใหแข็งแรง 

              4. ใหติดตั้งฝาเพดานยิบซั่มบอรด หนา 9 มม. คราวโลหะชุบสังกะสี ทาสี (ใตทองพื้นชั้นที่ 2) 

              5. ใหติดตั้งโคมไฟฟาแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถ่ีใบพับติดลอย T8 ขนาด 2x36 วัตต จํานวน 2 ชุด 

             6. ใหติดตั้งเตารับไฟฟาขากลม – แบน จํานวน 8 ชุด 

              7. ใหทาสีอาคารใหมทั้งหมด สวนที่เปนผวิไมและเหล็กใหทาดวยสีน้าํมัน สวนที่เปนผิวปูนใหทา

ดวยสีน้าํอะครีลิคสําหรับอาคารเกา กอนทาสีตองขูดลางทาํความสะอาดผิวกอนทําการทาส ี

อนึ่ง ในการทํางานคร้ังนี้ ผูรับจางจะตองใชวัสดุที่ไดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) และใชชางที่มี

ฝมือ ความชํานาญ และประสบการณโดยเฉพาะมาทําการปรับปรุง – ซอมแซม หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดข้ึน ผูรับจาง

จะตองทําการปรับปรุง- ซอมแซมใหเรียบรอยกอนสงมอบงาน 
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