


ค ำน ำ 

ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ได้จัดท ำคู่มือแนวทำงกำรขอ
งบประมำณ กรณีโรงเรียนประสบภัยพิบั ติ  (ระหว่ำงปี ) เพื่อใช้เป็นแนวทำงด ำเนินกำรกรณีโรงเรียน 
ในสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ท่ีประสบภัยพิบัติ ซึ่งส่วนใหญ่ เกิดจำกพำยุฝน
รุนแรง น้ ำท่วม ท ำให้อำคำรเรียน อำคำรประกอบและส่ิงก่อสร้ำงอื่ นของโรงเรียนท่ีประสบภัยพิบั ติ  
เกิดควำมช ำรุด เสียหำย เป็นอุปสรรคต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ซึ่งจะมีผลกระทบกับนักเรียนโดยตรง 

กลุ่มนโยบำยและแผน จึงได้จัดท ำคู่มือแนวทำงกำรของบประมำณ กรณีโรงเรียนประสบภัยพิบัติ 
(ระหว่ำงป)ี ขึ้น เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดได้ถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน 

กลุ่มนโยบำยและแผน 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง 

ตุลำคม 2564 



สำรบญั 
    หน้ำที่ 

แนวทำงกำรของบประมำณ กรณีโรงเรียนประสบภัยพิบัติ (ระหว่ำงปี) 
     ขั้นตอนท่ี 1 กำรรำยงำนเหตุ        1 
     ขั้นตอนท่ี 2 กำรเสนอของบประมำณ กรณีโรงเรียนประสบภัยธรรมชำติ (ระหว่ำงปี) 2 

ภำคผนวก 
ตัวอย่ำงรำยงำนเหตุกำรณ์เป็นหนังสือรำชกำรให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง 
     บันทึกกำรอยู่เวรหรือบันทึกข้อควำมรำยงำนควำมเสียหำยของผู้อยู่เวร 
     ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรตรวจสภำพควำมเสียหำยกรณีโรงเรียนประสบภัยพิบัติ 
     บันทึกรำยงำนผลกำรตรวจสอบสภำพควำมเสียหำย 
     หนังสือรำยงำนเหตุกำรณ์ประสบภัยพิบัติ 
ตัวอย่ำงเอกสำรประกอบกำรขอรับกำรสนับสนนุงบประมำณรำยกำร ค่ำซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบ 
และสิ่งก่อสร้ำงอื่น ครุภัณฑ์ที่ช ำรุดที่ช ำรุดจำกภัยพิบัติ 
กรณีของบประมำณรำยกำรปรับปรุง 
     หนังสือของบประมำณค่ำซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบและส่ิงก่อสร้ำงอื่นท่ีประสบภัยพิบัติ 
     แบบ ปร. 4 (ก) แบบแสดงรำยกำรปริมำณและรำคำ 
     แบบ ปร. 5 (ก) แบบสรุปรำยกำรค่ำปรับปรุงซ่อมแซม 
     แบบ ปร.6   แบบสรุปค่ำปรับปรุงซ่อมแซม 
     รำยละเอียดกำรปรับปรุงซ่อมแซม อำคำรเรียน อำคำรประกอบและส่ิงก่อสร้ำงอื่น 

กรณีขอก่อสร้ำงทดแทน 
     แบบ 1 แบบค ำขอต้ังงบประมำณค่ำก่อสร้ำงอำคำรเรียนอำคำรประกอบ (งบผูกพัน)  
     แบบ 2 แบบค ำขอต้ังงบประมำณค่ำก่อสร้ำงอำคำรเรียน (งบปีเดียว) 
     แบบ 3 แบบค ำขอต้ังงบประมำณค่ำก่อสร้ำงอำคำรเรียนทดแทน อำคำรเรียนท่ีรื้อถอน  
     แบบ 4 แบบค ำขอต้ังงบประมำณค่ำก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์/ หอประชุม/ โรงอำหำร/โรงฝึกงำน     
     แบบ 5 แบบค ำขอต้ังงบประมำณค่ำก่อสร้ำงส้วมนักเรียน 
     แบบ 6 แบบค ำขอต้ังงบประมำณค่ำก่อสร้ำงบ้ำนพักนักเรยีน 
     แบบ 7 แบบค ำขอต้ังงบประมำณค่ำก่อสร้ำงบ้ำนพักครูและบุคลำกร 
     แบบ 8 แบบค ำขอต้ังงบประมำณค่ำก่อสร้ำงสนำมกีฬำ 
     แบบ 9 แบบค ำขอต้ังงบประมำณค่ำก่อสร้ำงอื่น (รั้ว ถนน ค.ส.ล. และส่ิงก่อสร้ำงอื่น) 

กรณขีอรับกำรสนับสนุนครุภัณฑ์ 
 แบบ 3-1  แบบสรุปค ำขอจัดต้ังงบประมำณ รำยกำรครุภัณฑ์โรงเรียน 
 แบบ 3-2 แบบค ำขอจัดต้ังงบประมำณ รำยกำรครุภัณฑ์กำรศึกษำ 
 แบบ 3-3  แบบรำยละเอียดขอจัดต้ังงบประมำณ รำยกำรครุภัณฑ์กำรศึกษำ 
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แนวทางการของบประมาณ กรณีโรงเรยีนประสบภัยพบิตัิ (ระหว่างปี) 

ขั้นตอนที่ 1  การรายงานเหตุการณ์  (กลุ่มอ ำนวยกำรรับผิดชอบ)  

1. ในกรณีท่ีโรงเรียนประสบภัยพิบัติตรงกับวันหยุดรำชกำร หรือเวลำกลำงคืน ให้ผู้ท่ีอยู่เวรตำมค ำส่ังของ
โรงเรียนรำยงำน ให้ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทรำบทันที ท่ีเกิดเหตุ 

2. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนแก้ไขปัญหำเฉพำะหน้ำเบื้องต้น และรำยงำนควำมเสียหำยให้ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง หรือรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ท่ีรับผิดชอบทรำบทันทีท่ีเกิดเหตุทำงโทรศัพท์ Line และรำยงำนเป็นหนังสือรำชกำร 

3. กรณีโรงเรียนท่ีประสบอุทกภัย ให้โรงเรียนรำยงำนอ ำเภอท้องท่ี ท่ีเกิดภัยธรรมชำติทรำบทำงโทรศัพท์
และรำยงำนเป็นหนังสือรำชกำร ภำยใน 24 ช่ัวโมง เพื่อขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติอ ำเภอ (ค.ช.ภ.อ.) ซึ่งอ ำเภอท้องท่ีจะได้รำยงำนจังหวัด เพื่อประกำศเป็นเขตพื้นท่ีภัยพิบัติ 
เป็นหลักฐำนในกำรน ำเข้ำท่ีประชุมคณะกรรมกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัด (ค.ช.ภ.จ.) พิจำรณำ 
ให้ควำมเห็นชอบ เพื่อเป็นหลักฐำนในกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ  
ขั้นพื้นฐำน ต่อไป 

4. ผู้ท่ีอยู่เวรของโรงเรียนรำยงำนเหตุกำรณ์และควำมเสียหำยเบื้องต้นให้ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทรำบ
เป็นลำยลักษณ์อักษร 

5. เมื่อภัยพิบัติสงบ ให้โรงเรียนด ำเนินกำร ดังนี้
5.1 แต่งต้ังคณะกรรมกำรตรวจสอบควำมเสียหำย โดยแต่งต้ังจำกครูในโรงเรียน จ ำนวน 3 คน 
5.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบสภำพควำมเสียหำย จัดท ำบันทึกข้อควำมรำยงำนผลกำรตรวจสอบ 

ควำมเสียหำยท่ีเกิดขึ้น ให้ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนทรำบ 
6. โรงเรียนรำยงำนเหตุกำรณ์และควำมเสียหำยเบื้องต้น เป็นหนังสือรำชกำรให้ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ

มัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ทรำบโดยเร็วท่ีสุด ระบุวัน เวลำ และสถำนท่ีเกิดเหตุ  พร้อมท้ังแนบเอกสำร ดังนี้ 
6.1 ส ำเนำค ำส่ังแต่งต้ังเวรยำมของโรงเรียน จ ำนวน 1 ชุด (หำกเป็นวันท ำกำร ไม่ต้องแนบ) 
6.2 ส ำเนำบันทึกกำรอยู่เวร หรือบันทึกรำยงำนควำมเสียหำยของผู้อยู่เวร (กรณีเกิดเหตุกำรณ์  

ตรงกับวันหยุดรำชกำร หรือเวลำกลำงคืน) จ ำนวน 1 ชุด หรือส ำเนำบันทึกข้อควำมรำยงำนควำมเสียหำยของ
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน กรณีเกิดเหตุกำรณ์ตรงกับวันปกติ (วันท ำกำร) จ ำนวน 1 ชุด 

6.3 ภำพถ่ำยควำมเสียหำยในส่วนท่ีประสบภัย (ภำพท่ีส่ือให้เห็นถึงควำมเสียหำยแต่ละด้ำนอย่ำง
ชัดเจน ประมำณ 3-5 ภำพ โดยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรับรองภำพถ่ำยทุกภำพ 
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ขั้นตอนที่ 2 การเสนอของบประมาณ กรณีโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ (ระหว่างปี) 
(กลุ่มนโยบำยและแผนรับผิดชอบ) 

กรณีโรงเรียนด ำเนินกำรขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณรำยกำรค่ำซ่อมแซมอำคำรเรียน อำคำรประกอบ
และส่ิงก่อสร้ำงอื่น (งบด ำเนินงำน) ให้มีสภำพคงเดิม หรือขอปรับปรุงอำคำรเรียน อำคำรประกอบและส่ิงปลูกสร้ำง
อื่นท่ีไม่สำมำรถซ่อมแซมได้ (งบลงทุน) หรือครุภัณฑ์ท่ีช ำรุดจำกภัยพิบัติ โดยด ำเนินกำรจัดท ำเป็นหนังสือรำชกำร 
เพื่อเสนอของบประมำณ ไปยังส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง ให้โรงเรียนแนบเอกสำร ดังนี้ 

1. ส ำเนำค ำส่ังแต่งต้ังเวรยำมของโรงเรียน จ ำนวน 1 ชุด (หำกเป็นวันท ำกำรไม่ต้องแนบ)
2. ส ำเนำบันทึกกำรอยู่เวรหรือบันทึกข้อควำมรำยงำนควำมเสียหำยของผู้อยู่เวร (กรณีเกิดเหตุกำรณ์

ตรงกับวันหยุดรำชกำร หรือเวลำกลำงคืน) จ ำนวน 1 ชุด หรือส ำเนำบันทึกข้อควำมรำยงำนควำมเสียหำย 
ของผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน กรณีเกิดเหตุกำรณ์ตรงกับวันปกติ (วันท ำกำร) จ ำนวน 1 ชุด 

3. ภำพถ่ำยควำมเสียหำยในส่วนท่ีประสบภัย (ภำพท่ีส่ือให้เห็นถึงควำมเสียหำยแต่ละด้ำนอย่ำงชัดเจน
ประมำณ 3-5 ภำพ โดยผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรับรองภำพถ่ำยทุกภำพและภำพถ่ำยป้ำยช่ือโรงเรียน 

4. ส ำเนำค ำส่ังโรงเรียน แต่งต้ังคณะกรรมกำรตรวจสภำพควำมเสียหำย จ ำนวน 1 ชุด
5. ส ำเนำบันทึกข้อควำมรำยงำนผลกำรตรวจสอบสภำพควำมเสียหำยของคณะกรรมกำร จ ำนวน 1 ชุด
6. กรณีโรงเรียนของบประมำณเพื่อซ่อมแซมพื้นท่ีท่ีได้รับผลกระทบจำกภัยพิบัติ ให้โรงเรียนจัดท ำเอกสำร

ส่งส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี อ่ำงทอง จ ำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 
- แบบ ปร 4 (ก) แบบแสดงรำยกำรปริมำณงำนและรำคำ 
- แบบ ปร 5 (ก) แบบสรุปรำยกำรค่ำปรับปรุงซ่อมแซม 
- แบบ ปร.6  แบบสรุปค่ำปรับปรุงซ่อมแซม 
- รำยละเอียดกำรปรับปรุงซ่อมแซม อำคำรเรียน อำคำรประกอบและส่ิงก่อสร้ำงอื่น 

โดยใช้รำคำค่ำวัสดุ จำกบัญชีรำคำค่ำวัสดุก่อสร้ำงและค่ำแรงงำน กลุ่มออกแบบและก่อสร้ำง 
ส ำนักอ ำนวยกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน หรือใช้รำคำตำมท่ีส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี/
อ่ำงทอง ประกำศ  

หำกไม่มีให้ใช้รำคำวัสดุก่อสร้ำงหรือช่อมแชมรำยกำรนั้น ของส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดใกล้เคียงประกำศ 
หำกวัสดุก่อสร้ำงหรือซ่อมแชมรำยกำรนั้น จำกส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดใกล้เคียงประกำศรำคำไว้มำกกว่ำ 
หนึ่งจังหวัด ให้ใช้รำคำของส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดท่ีมีระยะทำงใกล้สถำนท่ีก่อสร้ำง หรือซ่อมแซมมำกท่ีสุด 
โดยพิจำรณำจำกท่ีต้ังของศำลำกลำงจังหวัดถึงสถำนท่ีก่อสร้ำงหรือช่อมแชม 

7. กรณีของบประมำณรำยกำรปรับปรุงอำคำรเรียน อำคำรประกอบ หรือส่ิงปลูกสร้ำง เพื่อทดแทนอำคำร
เรียน อำคำรประกอบท่ีประสบภัยพิบัติ ให้โรงเรียนจัดท ำเอกสำรส่งส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมัธยมศึกษำสิงห์บุรี 
อ่ำงทอง จ ำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย 

- แบบ ปร 4 (ก) แบบแสดงรำยกำรปริมำณงำนและรำคำ 
- แบบ ปร 5 (ก) แบบสรุปรำยกำรค่ำปรับปรุงซ่อมแซม 
- แบบ ปร.6  แบบสรุปค่ำปรับปรุงซ่อมแซม 
- รำยละเอียดกำรปรับปรุงซ่อมแซม อำคำรเรียน อำคำรประกอบและส่ิงก่อสร้ำงอื่น 

โดยใช้รำคำค่ำวัสดุ จำกบัญชีรำคำค่ำวัสดุก่อสร้ำงและค่ำแรงงำน กลุ่มออกแบบแ ละก่อสร้ำง 
ส ำนักอ ำนวยกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน หรือใช้รำคำตำมท่ีส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี/
อ่ำงทอง ประกำศ  



3 

หำกไม่มีให้ใช้รำคำวัสดุก่อสร้ำงหรือปรับปรุงช่อมแชมรำยกำรนั้น ของส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดใกล้เคียง
ประกำศ หำกวัสดุก่อสร้ำงหรือปรับปรุงซ่อมแชมรำยกำรนั้น จำกส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดใกล้เคียงประกำศรำคำ 
ไว้มำกกว่ำหนึ่งจังหวัด ให้ใช้รำคำของส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดท่ีมีระยะทำงใกล้สถำนท่ีก่อสร้ำง หรือปรับปรุง
ซ่อมแซมมำกท่ีสุด โดยพิจำรณำจำกท่ีต้ังของศำลำกลำงจังหวัดถึงสถำนท่ีก่อสร้ำงหรือปรับปรุงช่อมแชม 

กรณีขอก่อสร้ำงทดแทน ให้ส่งแบบค ำขอต้ังงบประมำณตำมประเภทส่ิงก่อสร้ำง แบบ 1-9 
แบบ 1 แบบค ำขอต้ังงบประมำณค่ำก่อสร้ำงอำคำรเรียนอำคำรประกอบ (งบผูกพัน)  
แบบ 2 แบบค ำขอต้ังงบประมำณค่ำก่อสร้ำงอำคำรเรียน (งบปีเดียว) 
แบบ 3 แบบค ำขอต้ังงบประมำณค่ำก่อสร้ำงอำคำรเรียนทดแทน อำคำรเรียนท่ีรื้อถอน  
แบบ 4 แบบค ำขอต้ังงบประมำณค่ำก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์/ หอประชุม/ โรงอำหำร/โรงฝึกงำน     
แบบ 5 แบบค ำขอต้ังงบประมำณค่ำก่อสร้ำงส้วมนักเรียน 
แบบ 6 แบบค ำขอต้ังงบประมำณค่ำก่อสร้ำงบ้ำนพักนักเรยีน 
แบบ 7 แบบค ำขอต้ังงบประมำณค่ำก่อสร้ำงบ้ำนพักครูและบุคลำกร 
แบบ 8 แบบค ำขอต้ังงบประมำณค่ำก่อสร้ำงสนำมกีฬำ 
แบบ 9 แบบค ำขอต้ังงบประมำณค่ำก่อสร้ำงอื่น (รั้ว ถนน ค.ส.ล. และส่ิงก่อสร้ำงอื่น) 

8. กรณีขอรับกำรสนับสนุนครุภัณฑ์ท่ีได้รับเสียหำยไม่สำมำรถซ่อมแชมได้ ให้ส่งแบบ ดังนี้
- แบบ 3-1  แบบสรุปค ำขอจัดต้ังงบประมำณ รำยกำรครุภัณฑ์โรงเรียน 
- แบบ 3-2 แบบค ำขอจัดต้ังงบประมำณ รำยกำรครุภัณฑ์กำรศึกษำ 
- แบบ 3-3  แบบรำยละเอียดขอจัดต้ังงบประมำณ รำยกำรครุภัณฑ์กำรศึกษำ 

โดยใช้รำยกำรและรำคำจำกส ำนักงบประมำณ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ส่วนรำชกำรอื่น หรือก ำหนดเอง 

9. ส ำเนำประกำศเป็นภัยพิบัติของอ ำเภอท้องท่ีท่ีเกิดเหตุ (กรณีประสบอุทกภัย)



ภาคผนวก 



ตัวอย่างรายงานเหตุการณ์เป็นหนังสือราชการ 
ให้ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 



1. ตัวอย่าง บันทึกการอยู่เวรหรือบันทึกข้อความรายงานความเสียหายของผู้อยู่เวร

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     โรงเรียน    โทร .  

ที่     วันที่    

เรื่อง   รายงานการเกิดเหตุ 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน........................................... 

ด้วย ข้าพเจ้า………………………………………………….ได้มาปฏิบัติหน้าท่ีอยู่เวรรักษาการณ์ท่ีโรงเรียน 
..................................................เมื่อวันท่ี.......................................................ต้ังแต่เวลา.................................ถึงเวลา 
.................................................................... เมื่อเวลา.......................................................................ได้เกิดเหตุการณ์ 
.................................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................ท าให ้อาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอื่น 
ได้รับความเสียหาย ดังรายการต่อไปนี้ 

ท่ี รายการ ความเสียหาย หมายเหตุ 

ลงช่ือ 
 (…………………………………………………) 

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

-ทราบ 
- ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

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



2. ตัวอย่าง ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสภาพความเสียหายกรณีโรงเรียนประสบภัยพิบัติ

ค าส่ัง โรงเรียน.................................................................. 
ท่ี             / 2564 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบสภาพความเสียหายกรณีโรงเรียนประสบภัยพิบัติ 
*************** 

  ตามท่ีโรงเรียน..................................................... ประสบอุบัติภัย (  ) วาตภัย (  )อุทกภัย  
เมื่อวันท่ี.........................................ซึ่งเป็นเหตุให้อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น ได้รับความเสียหาย 
จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบสภาพความเสียหาย ดังนี้ 

1. ………………………………………………….. ต าแหน่ง ...............ครู................... ประธานกรรมการ
2. .......................................................... ต าแหน่ง.................ครู................... กรรมการ
3. ........................................................   ต าแหน่ง.................ครู................... กรรมการและเลขานุการ

ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังตรวจสอบสภาพความเสียหายของอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้าง
อื่นท่ีได้รับความเสียหาย โดยจัดท าแบบรายงานอุบัติภัยและเอกสารประกอบ เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีต่อไป 

ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ส่ัง ณ วันท่ี ........... เดือน................................... พ.ศ.2564 

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



3. ตัวอย่าง บันทึกรายงานผลการตรวจสอบสภาพความเสียหาย

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     โรงเรียน          โทร .  

ที่     วันที่    

เรื่อง   รายงานผลการตรวจสอบสภาพความเสียหาย 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน.................................................. 

ด้วย โรงเรียน………………………………………………….ได้เกิด.................................................ขึ้น 
ในวันท่ี.................................................... ท าให้อาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่น ได้รับความเสียหาย
ส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน ส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของโรงเรียน ดังรายการต่อไปนี้ 

ท่ี รายการ ความเสียหาย หมายเหตุ 

  ลงช่ือ           ประธานกรรมการ 
 (…………………………………………………) 
 ครูโรงเรียน..................................... 

  ลงช่ือ           กรรมการ 
 (…………………………………………………) 

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

  ลงช่ือ           กรรมการและเลขานุการ 
 (…………………………………………………) 
  ครูโรงเรียน..................................... 

-ทราบ 
- ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

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



4. ตัวอย่าง หนังสือรายงานเหตุการณ์ประสบภัยพิบัติ

ท่ี ศธ ๐๔343/  โรงเรียน.......................................................... 
  ต าบล............................อ าเภอ....................... 
  จังหวัด...................... รหัสไปรษณีย์............... 

……………………………………  2564 
เรื่อง รายงานเหตุการณ์ประสบภัยพิบัติ 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  1. ส าเนาค าส่ังแต่งต้ังเวรยามของโรงเรียน  จ านวน  1  ชุด 
2. ส าเนาบันทึกการอยู่เวรฯ จ านวน   1  ชุด 
3. ภาพถ่ายสภาพความเสียหาย จ านวน   1  ชุด 

ด้วย เมื่อวันท่ี .............................................. เวลา...................................น. เกิดพายุฝนตกหนัก
สร้างความเสียหายให้กับอาคาร..... ... ... .. ... ... .. ... ... ... .. ... ... ... .. ..แบบ....... ... .. ... ... .. ... ... ... . ของโรงเรียน
............................................... ได้รับความเสียหายมากบริเวณ............................................ ขณะนี้ โรงเรียนได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบสภาพความเสียหายแล้ว อยู่ระหว่างความเสียหาย รายละเอียดอื่น ๆ  จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

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

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



ตัวอย่างเอกสารประกอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
รายการ ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น 

ครุภัณฑ์ท่ีช ารุดท่ีช ารุดจากภัยพิบัติ 



5. ตัวอย่าง หนังสือของบประมาณค่าซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ประสบภัยพิบัติ

ท่ี ศธ ๐๔343/  โรงเรียน.......................................................... 
  ต าบล............................อ าเภอ....................... 
  จังหวัด...................... รหัสไปรษณีย์............... 

……………………………………  2564 
เรื่อง ของบประมาณค่าซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นท่ีประสบภัยพิบัติ 

เรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

อ้างถึง  หนังสือโรงเรียน...................................... ท่ี ศธ 04343/.................. ลงวันท่ี ........................................ 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  1. ส าเนาค าส่ังแต่งต้ังเวรยามของโรงเรียน จ านวน  1  ชุด 
2. ส าเนาบันทึกการอยู่เวรฯ จ านวน  1  ชุด 
3. ภาพถ่ายสภาพความเสียหาย จ านวน  1  ชุด 
4. ส าเนาค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบสภาพความเสียหายฯ จ านวน  1  ชุด
5. ส าเนาบันทึกรายงานสภาพความเสียหายของคณะกรรมการ จ านวน  1  ชุด 
6. ประมาณการค่าซ่อมแซม (ปร.4 (ก), ปร.5 (ก), ปร.6 Factor F)  จ านวน  1  ชุด

ตามหนังสือท่ีอ้างถึง โรงเรียน........................................ รายงานเหตุการณ์ประสบภัยพิบัติ
............................................................ เมื่อวันท่ี .............................................. เวลา...................................น. 
เกิดพายุฝนตกหนัก ท าให้อาคารเรียน แบบ.............................................ของโรงเรียน.............................. ได้รับความ
เสียหายในส่วนของ............................................ ได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบสภาพความเสียหายแล้ว 
เกิดความเสียหายเป็นจ านวนมาก มีความจ าเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน จึงขอเสนองบประมาณ 
ค่าซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอื่นท่ีช ารุดและประสบภัย ในวงเงิน................................บาท 
(...........................................................) รายละเอียดดังส่ิงท่ีส่งมาด้วย 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 

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

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



แบบ ปร. 4

รายการปริมาณงานและราคา
งานปรับปรุงซ่อมแซม

สถานท่ีก่อสร้าง อ าเภอ หน่วยงาน

ประมาณราคาโดย  นายพิรญาณ์ น่วมด้วง

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

- -                - 

1         700,000.00   700,000.00       -                700,000.00         

- -                - 

- -                - 

- -                - 

- -                - 

- -                - 

- -                - 

- -                - 

- -                - 

- -                - 

- -                - 

รวมหน้า 1 700,000.00      -               700,000.00       

      (ลงช่ือ)........................................รับรองถูกต้อง

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

ต าแหน่ง................................................ ผู้อ านวยการโรงเรียน.....................................

มือถือ ...................................................

อาคารเรียนแบบ 324

โรงเรียนประสบภัย

- 

หมายเหตุ
 รวมค่าวัสดุ  และ

ค่าแรงงาน
รายการ จ านวน หน่วย

ประมาณราคาเม่ือวันท่ี

ค่าวัสดุล าดับ

ท่ี

ค่าแรงงาน

สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง

2 ต.ค. 64

ประสบภัย



แบบ ปร. 4

รายการปริมาณงานและราคา
งานปรับปรุงซ่อมแซม

สถานท่ีก่อสร้าง อ าเภอ หน่วยงาน

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน

- -                - 

- -                - 

- -                - 

- -                - 

- -                - 

- -                - 

- -                - 

- -                - 

- -                - 

- -                - 

- -                - 

- -                - 

- -                - 

รวม หน้า 2 - -               - 

สรุปค่างาน หน้า 1-2 700,000.00      -               700,000.00 

      (ลงช่ือ)........................................รับรองถูกต้อง

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

ต าแหน่ง................................................ ผู้อ านวยการโรงเรียน.....................................

สพม.เขต 5

       (ลงช่ือ).......................................................ผู้ประมาณราคา

หมายเหตุหน่วย
ค่าแรงงาน

จ านวนรายการ
 รวมค่าวัสดุ  และ

ค่าแรงงาน

ประสบภัย

ล าดับ

ท่ี

ค่าวัสดุ

โรงเรียนประสบภัย

อาคารเรียนแบบ 324



ปร.5

 งานปรับปรุง/ซ่อมแซม

 สถานท่ีก่อสร้าง อ าเภอ/เขต

 หน่วยงาน

 จ ำนวน 1           

 ประมำณรำคำเม่ือวันท่ี

ค่างานต้นทุน  ค่าก่อสร้าง

 หน่วย : บาท  หน่วย : บาท

1 700,000.00 1.3047    913,276.00       

913,276.00       

ยอดสุทธิ 913,200.00       **

(นำงสำวอุสำ กลับหอม) สพม.สหอท

(.............................................) สพม.สหอท

ตรวจสอบควำมถูกต้อง...............................................................................................ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 

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

รับรองควำมถูกต้อง...............................................................................................นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 

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

รับรองควำมถูกต้อง ................................................................ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน

 รวมค่ำก่อสร้ำง

(เก้ำแสนหน่ึงหม่ืนสำมพันสองร้อยบำทถ้วน)

2 ต.ค. 64

ผู้ประมำณรำคำ...............................................................................................

รายการ

ส่วนค่ำงำนต้นทุน 

ล าดับท่ี Factor  F หมายเหตุ

สรุปค่าปรับปรุง ซ่อมแซม

อำคำรเรียนแบบ 324

โรงเรียนประสบภัย ประสบภัย

สพม.สิงห์บุรี อ่ำงทอง

แบบ ปร.4 ท่ีแนบ แผ่น



ปร.6

แผ่น

1

**

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน 

สพม.สหอท

ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน 

สพม.สหอท

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

ตรวจสอบควำมถูกต้อง ...............................................................................................

(นำงสำวอุสำ กลับหอม)

รับรองควำมถูกต้อง ................................................................

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

รับรองควำมถูกต้อง ...............................................................................................

ผู้ประมำณรำคำ ...............................................................................................

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

สรุป
รวมค่ำก่อสร้ำงเป็นเงินท้ังส้ิน   913,200.00 

(เก้ำแสนหน่ึงหม่ืนสำมพันสองร้อยบำทถ้วน)

สรุป

ส่วนค่ำงำน 913,200.00 

ล ำดับท่ี รำยกำร
 ค่ำก่อสร้ำง

หมำยเหตุ
 หน่วย : บำท

หน่วยงำน สพม.สิงห์บุรี อ่ำงทอง

แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6  และ Factor F ท้ังหมด จ ำนวน 4

ประมำณรำคำเม่ือวันท่ี 2 ต.ค. 64

สรุปค่ำปรับปรุง ซ่อมแซม

งำนปรับปรุง/ซ่อมแซม อำคำรเรียนแบบ 324

สถำนท่ีก่อสร้ำง โรงเรียนประสบภัย อ ำเภอ/เขต ประสบภัย



งานปรับปรุง/ซ่อมแซม

สถานท่ีก่อสร้าง สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง

หน่วยงาน สพฐ.

ค่างาน(ทุน)

ล้านบาท

เงินล่วงหน้าจ่าย ( ร้อยละ ) 0.00% <0.5 1.3056

ค่าประกันผลงาน หัก  (ร้อยละ) 0.00% 1 1.3033

ดอกเบ้ียเงินกู้ (ร้อยละ) 5.00% 2 1.3017

ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ( VAT )  (ร้อยละ) 7.00% 5 1.2985

10 1.2926

15 1.2576

20 1.25

25 1.223

30 1.2147

A = ค่าวัสดุและแรงงานต้นทุน  = 40 1.2143

B = ค่างานตัวต่่ากว่าต้นทุน  = 50 1.2142

C = ค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน  = 60 1.2043

D = Factor F ของค่างานตัวต่่ากว่าต้นทุน  = 70 1.2032

E = Factor F ของค่างานตัวสูงกว่าต้นทุน  = 80 1.2032

แทนค่า 90 1.2032

 - ( 1.3056  - 1.3033 ) X ( 700,000.00          - 500,000        ) 100 1.2032

( 1,000,000         - 500,000             ) 150 1.2005

200 1.2005

สรุปค่าต้นทุนงาน 700,000.00         บาท 250 1.1996

ค่า FACTOR F เท่ากับ 1.3047 300 1.1934

350 1.1848

400 1.184

500 1.1835

>500 1.177

1. กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนท่ีก่าหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพ่ือหาค่า Factor F

2. ถ้าเป็นงานเงินกู้ให้ใช้ Factor F ในช่อง " รวมในรูป Factor "

ลงช่ือ..........................................................................ผู้ประมาณราคา 

สูตรค านวณหาค่า FACTOR  F

{สูตรการหาค่า Factor F = D -

( C - B )

อาคารเรียนแบบ 324

1.3056

1.3033

ตารางแสดงการค านวณหาค่า FACTOR F งานอาคาร

โรงเรียนประสบภัย สพม./สพป.

เง่ือนไข FACTOR F

}

Factor F = 1.3056

เม่ือ 700,000.00            

500,000.00            

1,000,000.00          

[( D - E ) x ( A - B )]



(ลงชื่อ................................................ผู้ประมาณราคา 
 (..............................................) 

  วัน...../เดือน........../ปี…….  (ลงชื่อ)...................................................ผู้อ านวยการโรงเรียน 
  (................................................) 

 วัน...../เดือน........../ปี…….. 

103 
ตัวอย่าง

รายละเอียดการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอ่ืน 
รายการ .................................................. 

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

ด้วยโรงเรียน....................................มีความประสงค์ด าเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน 
อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอ่ืน รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
รายการรื้อถอน 

1. งานพ้ืน
ให้รื้อพ้ืนไม้ และตงไม้ชั้นที่ 1 ภายในทั้งหมด พร้อมระเบียงทางเดินด้านหลังออกทั้งหมด

(ไม้พ้ืนที่ใช้ได้ให้เก็บมาท าใหม่ และหากไม่พอให้หามาเพ่ิม) 
2. งานบันได

ให้รื้อบันไดไม้ด้านหลัง จากชั้นที่  1 ถึงชั้นที่  2 ออกทั้งหมด (ให้น าของเก่ามาซ่อมแซมได้
หากไม่พอ ให้หามาเพ่ิม) 

3. งานฝ้าเพดาน
ให้รื้อฝ้าเพดานใต้ท้องพ้ืนชั้นที่  2 (เฉพาะภายใน ขนาด 6.40 x15.20 เมตร ออกทั้ งหมด

(ยกเว้น ฝ้าเพดานเหนือระเบียงทางเดินด้านหลัง) พร้อมดวงโคมไฟฟ้า ขนาด 2x36 W จ านวน 12 ชุด 
รายการปรับปรุงซ่อมแซมใหม่ 

1. ให้ติดตั้งตงเหล็ก เหล็กกล่องสี่ เหลี่ยม ขนาด 150x80x4.5 มม. @ 0.80 เมตร เนื่องจากระยะ
ตงห่ างของตงเดิม   @ 0 .80 เมตร มี ระยะรองรับอยู่ แล้ ว  สลับด้ วยตงเหล็ก เหล็กกล่องสี่ เหลี่ ยม 
ขนาด 100x50x2.3 มม. @ 0.80 เมตร โดยให้ติดตั้งแทนช่องตงเดิม ให้ทาสีกันสนิมก่อนท าการติดตั้ง 
ทั้งภายในและช่องระเบียง 

2. ให้ปูพื้นไม้เนื้อแข็ง ขนาดเท่าแผ่นไม้เดิม (ขนาด 1”x6”) ปูเต็มพื้นที่ ขัดผิวเคลือบด้วยน้ ามันเคลือบเงา
3. งานบันได ให้เปลี่ยนแม่บันไดเป็นแม่บันไดเหล็ก และพุกบันไดให้ติดตั้งเป็นเหล็ก แม่บันไดเหล็ก

และพุกเหล็กใช้เหล็กรีดเย็นตัว LG เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 150x80x4.5 มม. ทาสีกันสนิม ลูกนอนบันได
ให้ใช้ลูกนอนเดิม หากไม่พอให้หามาเพ่ิม รวมทั้งราวบันไดให้ซ่อมแซมให้แข็งแรง 

4. ให้ติดตั้งฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี ทาสี (ใต้ท้องพ้ืนชั้นที่ 2)
5. ให้ติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถ่ีใบพับติดลอย T8 ขนาด 2x36 วัตต์ จ านวน 12 ชุด
6. ให้ติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าขากลม – แบน จ านวน 8 ชุด
7. ให้ทาสีอาคารใหม่ทั้งหมด ส่วนที่เป็นผิวไม้และเหล็กให้ทาด้วยสีน้ ามัน ส่วนที่เป็นผิวปูนให้ทาด้วย

สีน้ าอะครีลิคส าหรับอาคารเก่า ก่อนทาสีต้องขูดล้างท าความสะอาดผิวก่อนท าการทาสี 
อนึ่ง ในการท างานครั้งนี้  ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  

และใช้ช่ างที่ มีฝีมือ ความช านาญ  และประสบการณ์ โดยเฉพาะมาท าการปรับปรุ ง – ซ่อมแซม 
หากมคีวามเสียหายใด ๆ เกิดข้ึน ผู้รับจ้างจะต้องท าการปรับปรุง- ซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบงาน  
   
 



แบบ 1

แผนงาน ............................................. ผลผลิต  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

 ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

รหัส
โรงเรียน แบบ จ านวน งบประมาณ งบประมาณ งบประมาณ ห้องเรียน ขาด ขาด ทดแทน

(obec 6 หลัก) ห้อง/ ท้ังส้ิน ปี 2565 ปี 2566 จัดช้ันเรียน ห้องพิเศษ รวม ท่ีมีอยู่จริง แคลน แคลน ร้ือถอน

หน่วย (ห้อง) (ห้อง) (ห้อง) (ห้อง) (ห้อง)

  พ้ืนท่ีท่ีจะใช้

ในการก่อสร้าง

อาคาร

ยาว...........เมตร

กว้าง.............เมตร

ตรวจสอบความถูกต้อง รับรองความถูกต้อง

โทร…………………………………..

โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................  (.....................................................)  (.....................................................)

หมายเหตุ 1. ห้ามเปล่ียนแบบฟอร์ม  และให้ใช้ตัวเลขอารบิค ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา .....................

2. ให้จัดเรียงตามล าดับความส าคัญ / ตามเกณฑ์ความขาดแคลน โทรศัพท์ (มือถือ)..............................................

3. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางส่ิงก่อสร้าง (ท่ีแนบ)

4. สพป./สพม.

สพป. ให้พิมพ์ ข้ึนต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยค าว่า เขต  เช่น ล าปาง  เขต 3  ไม่ให้ใช้ตัวย่อ

สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.20

5. จ านวนห้องท่ีมีอยู่จริง หมายถึง จ านวนห้องเรียนตามรูปแบบรายการ

6. ช่องขอกรณี  ให้เลือกใส่เคร่ืองหมาย /  ในช่องขาดแคลน หรือทดแทนร้ือถอน

ช่ือเจ้าหน้าท่ี…………………………..

อาคารควรมี
แบบอาคารท่ีเสนอขอ

จ านวน

นักเรียน

ข้อมูลประกอบพิจารณา

รวมท้ังส้ิน

โรงเรียน ต าบลท่ี

แบบค าขอจัดต้ังงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ (งบผูกพัน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบลงทุน  ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ผูกพัน

สพป./สพม.
หมายเหตุ

อ าเภอ จังหวัด

ขอกรณี (/)



แบบ 2

แผนงาน .................................. ผลผลิต  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

 ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

ล า รหัส

ดับ โรงเรียน ห้องท่ี ขาด

ท่ี (obec 6 หลัก) จัดช้ันเรียน ห้องพิเศษ รวม มีอยู่จริง แคลน

(ห้อง) (ห้อง) (ห้อง) (ห้อง) (ห้อง)

ตรวจสอบความถูกต้อง รับรองความถูกต้อง

โทร……….....................…………………………..

โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................  (.....................................................)  (..............................................)(.....................................................)

หมายเหตุ 1. ห้ามเปล่ียนแบบฟอร์ม  และให้ใช้ตัวเลขอารบิค ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา..................

2. ให้เรียงล าดับความส าคัญตามเกณฑ์ความขาดแคลน โทรศัพท์ (มือถือ)..............................................

3. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางส่ิงก่อสร้าง (ท่ีแนบ)

4. สพป./สพม.

สพป. ให้พิมพ์ ข้ึนต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยค าว่า เขต  เช่น ล าปาง  เขต 3  ไม่ให้ใช้ตัวย่อ

สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.20

5. จ านวนห้องท่ีมีอยู่จริง หมายถึง จ านวนห้องเรียนตามรูปแบบรายการ รวมท้ังการต่อเติมอาคารเรียน

แบบค าขอจัดต้ังงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (งบปีเดียว)

อาคารควรมี

ข้อมูลความขาดแคลน

แบบ ห้อง
อ าเภอ จังหวัด

จ านวน

นักเรียน
สพป./สพม.

แบบอาคารท่ีเสนอขอ

ช่ือเจ้าหน้าท่ี………….....................………………..

หลัง งบประมาณ

รวมท้ังส้ิน

โรงเรียน ต าบล



แบบ 3

แผนงาน ..................................... ผลผลิต  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

 ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

กรณีท่ีร้ือ

ล า รหัส จ านวน ห้องเรียน ถอนแล้ว จ านวน จ านวน งบประมาณ

ดับ โรงเรียน โรงเรียน ต าบล อ าเภอ จังหวัด  สพป./สพม. นักเรียน แบบ ปี พ.ศ. จ านวน จัดช้ันเรียน ห้องพิเศษ รวม ท่ีมีอยู่จริง ขาด แบบ หลัง ห้อง
ท่ี (obec 6 หลัก) ท่ีสร้าง ห้องเรียน (ห้อง) (ห้อง) (ห้อง) (ห้อง) ห้องเรียน

(ห้อง)

ช่ือเจ้าหน้าท่ี………………………….. ตรวจสอบความถูกต้อง รับรองความถูกต้อง

โทร…………………………………..

โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................  (.....................................................)  (.....................................................)

หมายเหตุ 1. ห้ามเปล่ียนแบบฟอร์ม  และให้ใช้ตัวเลขอารบิค ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา..................

2. ให้เรียงล าดับความส าคัญตามเกณฑ์ความขาดแคลน โทรศัพท์ (มือถือ)...................................

3. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางส่ิงก่อสร้าง (ท่ีแนบ)

4. สพป./สพม.

สพป. ให้พิมพ์ ข้ึนต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยค าว่า เขต  เช่น ล าปาง  เขต 3  ไม่ให้ใช้ตัวย่อ

สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.20

5. จ านวนห้องท่ีมีอยู่จริง หมายถึง จ านวนห้องเรียนตามรูปแบบรายการ รวมท้ังการต่อเติมอาคารเรียน

รวมท้ังส้ิน

แบบค าขอจัดต้ังงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียนทดแทนอาคารเรียนท่ีร้ือถอน ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ข้อมูลอาคารเรียนทดแทน
อาคารท่ีร้ือถอน

อาคารท่ีขอสร้างทดแทนข้อมูลความขาดแคลน
อาคารควรมี



แบบ 4

แผนงาน ..................................... ผลผลิต  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

 ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

ล า รหัส
ดับ โรงเรียน จ านวน จัด เกณฑ์ อาคารท่ีมี
ท่ี (obec 6 หลัก) นักเรียน ช้ันเรียน ควรมี อยู่แล้ว

(ห้อง) (หลัง/ (หลัง/ (หลัง/

หน่วย) หน่วย) หน่วย)

ตรวจสอบความถูกต้อง รับรองความถูกต้อง

โทร…………………………………..

โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................  (.....................................................)  (.....................................................)

หมายเหตุ 1. ห้ามเปล่ียนแบบฟอร์ม  และให้ใช้ตัวเลขอารบิค ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา..................

2. ให้เรียงล าดับความส าคัญตามเกณฑ์ความขาดแคลน โทรศัพท์ (มือถือ)...................................

3. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางส่ิงก่อสร้าง (ท่ีแนบ)

4. สพป./สพม.

สพป. ให้พิมพ์ ข้ึนต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยค าว่า เขต  เช่น ล าปาง  เขต 3  ไม่ให้ใช้ตัวย่อ

สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.20

5. กรณีเสนอขอต้ังโรงฝึกงาน ระบุจ านวนเป็นหน่วย ส าหรับรายการอ่ืน ให้ระบุจ านวนเป็นหลัง

แบบค าขอจัดต้ังงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์/หอประชุม/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

ข้อมูลความขาดแคลน แบบอาคารท่ีเสนอขอ

โรงเรียน ต าบล อ าเภอ
งบประมาณ

ช่ือเจ้าหน้าท่ี…………………………..

ขาดแคลน

แบบ
หลัง/

หน่วย

สพป./สพม.จังหวัด

รวมท้ังส้ิน



แบบ 5

แผนงาน ..................................... ผลผลิต  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

 ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

ล า รหัส
ดับ โรงเรียน จ านวน เกณฑ์ ขาดแคลน
ท่ี (obec 6 หลัก) นักเรียน ควรมี หลัง ท่ีน่ัง ท่ีน่ัง

(ท่ีน่ัง)

ตรวจสอบความถูกต้อง รับรองความถูกต้อง

โทร…………………………………..

โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................  (.....................................................)  (.....................................................)

หมายเหตุ 1. ห้ามเปล่ียนแบบฟอร์ม  และให้ใช้ตัวเลขอารบิค ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา..................

2. ให้เรียงล าดับความส าคัญตามเกณฑ์ความขาดแคลน โทรศัพท์ (มือถือ)...................................

3. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางส่ิงก่อสร้าง (ท่ีแนบ)

4. สพป./สพม.

สพป. ให้พิมพ์ ข้ึนต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยค าว่า เขต  เช่น ล าปาง  เขต 3  ไม่ให้ใช้ตัวย่อ

สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.20

ช่ือเจ้าหน้าท่ี…………………………..

แบบ หลัง งบประมาณท่ีน่ัง

รวมท้ังส้ิน

แบบค าขอจัดต้ังงบประมาณค่าก่อสร้างส้วมนักเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

โรงเรียน ต าบล อ าเภอ จังหวัด สพป./สพม.

แบบอาคารท่ีเสนอขอข้อมูลความขาดแคลน
มีอยู่แล้ว



แบบ 6

แผนงาน ..................................... ผลผลิต  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

 ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

ล า รหัส จ านวน

ดับ โรงเรียน จ านวน นักเรียน ควรมี มีอยู่ ขาด
ท่ี (obec 6 หลัก) นักเรียน ท่ีต้องการ (หลัง) แล้ว แคลน

 เข้าพัก (หลัง) (หลัง)

ตรวจสอบความถูกต้อง รับรองความถูกต้อง

โทร…………………………………..

โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................    (.....................................................)    (.....................................................)

หมายเหตุ 1. ห้ามเปล่ียนแบบฟอร์ม  และให้ใช้ตัวเลขอารบิค ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา..................

2. ให้เรียงล าดับความส าคัญตามเกณฑ์ความขาดแคลน โทรศัพท์ (มือถือ)...................................

3. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางส่ิงก่อสร้าง (ท่ีแนบ)

4. สพป./สพม.

สพป. ให้พิมพ์ ข้ึนต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยค าว่า เขต  เช่น ล าปาง  เขต 3  ไม่ให้ใช้ตัวย่อ

สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.20

สพป./สพม.
แบบ หลัง

รวมท้ังส้ิน

ช่ือเจ้าหน้าท่ี…………………………..

ข้อมูลความขาดแคลน

แบบค าขอจัดต้ังงบประมาณค่าก่อสร้างบ้านพักนักเรียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

แบบอาคารท่ีเสนอขอ

โรงเรียน ต าบล อ าเภอ
งบประมาณ

จังหวัด



แบบ 7

แผนงาน ..................................... ผลผลิต  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

 ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

ล า รหัส จ านวน จ านวนครู/

ดับ โรงเรียน สพป./ ครู/ บุคลากร ควรมี มีอยู่ ขาด
ท่ี (obec 6 หลัก) สพม. บุคลากร ท่ีต้องการ (หลัง/ห้อง) แล้ว แคลน

ท้ังหมด เข้าพัก (หลัง/ห้อง) (หลัง/ห้อง)

ตรวจสอบความถูกต้อง รับรองความถูกต้อง

โทร…………………………………..

โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................    (.....................................................)    (.....................................................)

หมายเหตุ 1. ห้ามเปล่ียนแบบฟอร์ม  และให้ใช้ตัวเลขอารบิค ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา..................

2. ให้เรียงล าดับความส าคัญตามเกณฑ์ความขาดแคลน โทรศัพท์ (มือถือ)...................................

3. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางส่ิงก่อสร้าง (ท่ีแนบ)

4. สพป./สพม.

สพป. ให้พิมพ์ ข้ึนต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยค าว่า เขต  เช่น ล าปาง  เขต 3  ไม่ให้ใช้ตัวย่อ

สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.20

ข้อมูลความขาดแคลน

แบบค าขอจัดต้ังงบประมาณค่าก่อสร้างบ้านพักครูและบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

แบบอาคารท่ีเสนอขอ

โรงเรียน ต าบล
หลัง งบประมาณ

อ าเภอ จังหวัด
แบบ

รวมท้ังส้ิน

ช่ือเจ้าหน้าท่ี…………………………..



แบบ 8

แผนงาน ..................................... ผลผลิต  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

 ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

รหัส
โรงเรียน จ านวน เกณฑ์

(obec 6 หลัก) นักเรียน ควรมี ลานกีฬา ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ อ่ืนๆ (ระบุ) แบบ สนาม งบประมาณ

ตรวจสอบความถูกต้อง รับรองความถูกต้อง

โทร…………………………………..

โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................  (.....................................................)  (.....................................................)

หมายเหตุ 1. ห้ามเปล่ียนแบบฟอร์ม  และให้ใช้ตัวเลขอารบิค ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา..................

2. ให้เรียงล าดับความส าคัญตามเกณฑ์ความขาดแคลน โทรศัพท์ (มือถือ)...................................

3. งบประมาณก่อสร้างอาคารใหม่ ให้ใช้ราคากลางส่ิงก่อสร้าง (ท่ีแนบ)

4. สพป./สพม.

สพป. ให้พิมพ์ ข้ึนต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยค าว่า เขต  เช่น ล าปาง  เขต 3  ไม่ให้ใช้ตัวย่อ

สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.20

ช่ือเจ้าหน้าท่ี…………………………..

รวมท้ังส้ิน

แบบค าขอจัดต้ังงบประมาณค่าก่อสร้างสนามกีฬา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

โรงเรียน ต าบล อ าเภอ จังหวัด สพป./สพม.

ข้อมูลประกอบการพิจารณา แบบสนามกีฬาท่ีเสนอขอ
สนามกีฬาท่ีมีอยู่แล้ว

ท่ี



แบบ 9

แผนงาน ..................................... ผลผลิต  ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ

 ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียน จ านวน จ านวน ราคา ราคายังไม่รวม ค่า

(obec 6 หลัก) นักเรียน ควรมี มีแล้ว ขาดแคลน หน่วย ต่อหน่วย Factor F Factor F

ช่ือเจ้าหน้าท่ี………………………….. ตรวจสอบความถูกต้อง รับรองความถูกต้อง

โทร…………………………………..

โทรศัพท์ (มือถือ)...........................................  (.....................................................)  (.....................................................)

หมายเหตุ 1. ห้ามเปล่ียนแบบฟอร์ม  และให้ใช้ตัวเลขอารบิค ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา..................

2. งบประมาณก่อสร้างให้ใช้ราคากลางส่ิงก่อสร้าง (ท่ีแนบ) โทรศัพท์ (มือถือ)...................................

3. กรณี ร้ัว ถนน และรางระบายน้้าให้รวมค่า Factor F โดยยอดงบประมาณให้ปรับเป็นหลักร้อย เช่น 145,618 บาท เหลือ 145,600 บาท ต้องเป็นราคาเดียวกันกับ ปร.6

4. สพป./สพม.

สพป. ให้พิมพ์ ข้ึนต้น ด้วย จังหวัด และตาม ด้วยค้าว่า เขต  เช่น ล้าปาง  เขต 3  ไม่ให้ใช้ตัวย่อ

สพม.  ให้พิมพ์ สพม.ตามด้วยเขต  เช่น สพม.20

โรงเรียน ต าบล รายการท่ีเสนอขอ

รวมท้ังส้ิน

อ าเภอ

แบบค าขอจัดต้ังงบประมาณค่าก่อสร้างอ่ืน (ร้ัว ถนน ค.ส.ล.  รางระบายน้ า และส่ิงก่อสร้างอ่ืน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบประมาณท้ังส้ินจังหวัด
ข้อมูลประกอบการพิจารณา

สพป./สพม.
ล า 

ดับท่ี



แบบ 3-1 (ส ำหรับโรงเรียน)
ผลผลิต  ผู้จบกำรศึกษำก่อนประถมศึกษำ

 ผู้จบกำรศึกษำภำคบังคับ
 ผู้จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำตอนปลำย

 (1)  (4)  (5)  (6)  (7)
ท่ีมา

จ านวน งบประมาณ งบประมาณ ของรายการ
หน่วย ต่อหน่วย รวมท้ังส้ิน

ให้ระบุแหล่งท่ีมาของรายการ (2)
คุณลักษณะ/ราคา ท่ีใช้อ้างอิง
เช่น ส านักงบประมาณ
ส่วนราชการอ่ืน 
หรือ ก าหนดเอง เป็นต้น

ช่ือเจ้ำหน้ำท่ี ............................................ รับรองควำมถูกต้อง
โทร..........................................................
โทรศัพท์ (มือถือ) ..................................... (......................................................)

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน......................................
หมำยเหตุ โทร.......................................
1. ให้บันทึกข้อมูลใน File Microsoft Excel เท่าน้ัน และห้ามเปล่ียนแปลง/เพ่ิมเติมแบบฟอร์มน้ีอย่างเด็ดขาด โทรศัพท์ (มือถือ) ...................................
2. รายละเอียด แบบ 3-1 น้ีส าหรับการเสนอขอต้ังครุภัณฑ์ของโรงเรียนเท่าน้ัน และขอให้เสนอต้ังแยกผลผลิตละ 1 ชุด

 สพป.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษาก่อนประถมศึกษา และ/หรือ ผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ และ สพม.ให้เลือกผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

 โดยเรียงล าดับความส าคัญและความจ าเป็นจากครุภัณฑ์ท้ังหมดท่ีโรงเรียนขอต้ังตามผลผลิตในปีงบประมาณ พ .ศ. 2565

3. กรณีครุภัณฑ์การศึกษาท่ีเลือกมีคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์มาจากหลายแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง

ควรมี มีแล้ว ขาด

รหัสโรงเรียน (Obec 6 หลัก)..............................โรงเรียน..................................................ต ำบล.....................................อ ำเภอ.........................................

รวมท้ังส้ิน

 (2)  (3)

รายการ ประเภท
ผลการวิเคราะห์ความขาดแคลน

 แบบสรุปค ำขอจัดต้ังงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (ส ำหรับครุภัณฑ์โรงเรียน)

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

ล าดับท่ี
รายการท่ีขอจัดต้ังงบประมาณ



แบบ 3-2 (ส ำหรับโรงเรียน)

 (1)  (3)  (4)  (5)  (6)

ล ำดับ ท่ีมำ

ท่ี จ ำนวน งบประมำณ งบประมำณ ของรำยกำร

หน่วย ต่อหน่วย รวมท้ังส้ิน
ให้ระบุแหล่งท่ีมำของรำยกำร(2)
คุณลักษณะ/รำคำ ท่ีใช้อ้ำงอิง
เช่น ส ำนักงบประมำณ
ส่วนรำชกำรอ่ืน 
หรือ ก ำหนดเอง เป็นต้น

รวมท้ังส้ิน

 ขอรับรองว่ำเป็นควำมต้องกำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนจริง รับรองควำมถูกต้อง

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

ต ำแหน่ง...................................................... ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน.............................................

กลุ่มสำระ/งำน....................................................... โทรศัพท์ ....................................................................

 โทรศัพท์ (มือถือ) ............................................ โทรศัพท์ (มือถือ) ............................................

หมำยเหตุ

1. แบบ 3-2 ส ำหรับกำรเสนอขอต้ังครุภัณฑ์กำรศึกษำของโรงเรียนเท่ำน้ัน  โดยจัดท ำเอกสำรเสนอต้ังงบประมำณแยกแบบฟอร์มละ 1 รำยกำร

2. กำรเสนอขอต้ังงบประมำณต้องได้รับกำรรับรองควำมต้องกำรจำกครูผู้สอนกลุ่มสำระน้ัน โดยมีผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรับรองควำมถูกต้องด้วย

3. กรณีครุภัณฑ์กำรศึกษำท่ีเลือกมีคุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์มำจำกหลำยแหล่ง ให้ระบุทุกแหล่ง

 (2)

รำยกำร ประเภท

รหัสโรงเรียน (Obec 6 หลัก)..................................โรงเรียน..................................................ต ำบล..................................อ ำเภอ................................
สพป./สพม..................................................................

แบบค ำขอจัดต้ังงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 (ส ำหรับเฉพำะครุภัณฑ์กำรศึกษำ)

รำยกำรท่ีขอจัดต้ังงบประมำณ
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แบบ 3-3 (ส ำหรับโรงเรียน)

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)
ล ำดับ จ ำนวน งบประมำณ งบประมำณ

ท่ี หน่วย ต่อหน่วย ท้ังส้ิน
ให้ระบุแหล่งท่ีมำของรำยกำร(2)
คุณลักษณะ/รำคำ ท่ีใช้อ้ำงอิง
เช่น ส ำนักงบประมำณ
ส่วนรำชกำรอ่ืน 
หรือ ก ำหนดเอง เป็นต้น

 ขอรับรองว่ำเป็นควำมต้องกำรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนจริง  รับรองควำมถูกต้อง

(...................................................)            (........................................................)
ต ำแหน่ง ....................................................... ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน......................................
กลุ่มสำระ ..................................................... โทรศัพท์ .....................................................
โทรศัพท์(มือถือ)........................................ โทรศัพท์(มือถือ)............................................

หมำยเหตุ

1. แบบ 3-3 ส ำหรับกำรเสนอขอต้ังครุภัณฑ์กำรศึกษำท่ีเป็นชุด ซ่ึงต้องแจกแจงรำยกำรเท่ำน้ัน

2. กรอกรำยกำรครุภัณฑ์ งบประมำณ  และรำยกำรครุภัณฑ์ท่ีแจกแจง พร้อมรำคำ โดยจัดท ำเอกสำรเสนอต้ังงบประมำณแยกแบบฟอร์มละ 1 รำยกำร

3. โรงเรียนสำมำรถเลือกรำยกำรครุภัณฑ์ท่ีแจกแจงตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสมกับกำรเรียนกำรสอน  แต่ต้องเลือกให้สอดคล้องกับรำยกำรครุภัณฑ์

4. กำรเสนอขอต้ังงบประมำณต้องได้รับกำรรับรองควำมต้องกำรจำกครูผู้สอนกลุ่มสำระฯ น้ัน โดยมีผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรับรองควำมถูกต้องด้วย

รวมท้ังส้ิน

ท่ีมำของรำยกำรรำยกำรท่ีเลือก

แบบรำยละเอียดขอจัดต้ังงบประมำณรำยกำรครุภัณฑ์กำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
(เฉพำะครุภัณฑ์กำรศึกษำท่ีต้องเลือกรำยกำร)

รหัสโรงเรียน (Obec 6 หลัก).............................โรงเรียน...........................................ต ำบล.......................
อ ำเภอ......................................สพป./สพม.................................................................

รำยกำรครุภัณฑ์.........................................................งบประมำณ................................บำท
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