คูมือ
ดําเนินการสําหรับโรงเรียนประสบอุบัติภัยของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

กลุมนโยบายและแผน
คํานํา

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4ไดจัดทําคูมือดําเนินการสําหรับโรงเรียนประสบ
อุบัติภัย เพื่อใชเปนแนวทางดําเนินการกรณีโรงเรียนในสังกัดประสบอุบัติภัย ซึ่งสวนใหญเกิดจากพายุฝนรุนแรง น้ํา
ทวม ทําใหอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งกอสรางอื่นของโรงเรียนทีป่ ระสบอุบัติภัยชํารุดเสียหาย เปน
อุปสรรคตอการจัดการเรียนการสอนซึง่ จะมีผลกระทบกับนักเรียน กลุมนโยบายและแผนจึงไดจัดทําคูมอื
ดําเนินการสําหรับโรงเรียนประสบอุบัติภัยขึ้นเพือ่ ใหโรงเรียนในสังกัดไดถือปฏิบัตเิ ปนไปในแนวทางเดียวกัน
กลุมนโยบายและแผน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4

แนวทางการดําเนินการสําหรับโรงเรียนประสบอุบัติภัยของโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
ในสวนที่เกี่ยวของกับกลุมนโยบายและแผน กรณีที่โรงเรียนไดรับเหตุภัยพิบัติ เชน น้ําทวม น้ําปาไหล
หลาก ฝนตกหนัก พายุรุนแรง หรืออื่นๆ ที่ทําใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของทางราชการสิ่งที่โรงเรียนตอง
ดําเนินการทันที คือ
1.แกไขปญหาเฉพาะหนาในเบื้องตน
2.เวรรักษาการณของโรงเรียนรายงาน
เหตุการณที่เกิดขึ้นใหผูอํานวยการโรงเรียน
ทราบเปนลายลักษณอักษร
3.โรงเรียนรายงานเหตุการณใหสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ทราบโดยเร็วทีส่ ุด ระบุ
วัน เวลา และสถานที่เกิดเหตุ
4.โรงเรียนดําเนินการของบประมาณรายการ คาซอมแซมอาคาร
เรียน อาคารประกอบและสิง่ กอสรางอื่นที่ชํารุดและประสบอุบัติภัยในชวงระยะเวลาที่เหมะสมโดยปกติไมควรเกิน
2 สัปดาหนับตัง้ แตวันที่เกิดเหตุ โดยการเสนอของบประมาณไปยังสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
อุดรธานี เขต 4ใหโรงเรียนแนบเอกสาร ดังตอไปนี้
4.1 รูปแบบสภาพความเสียหายที่ชัดเจน ระบุ รายละเอียดตามรายการที่ของบประมาณซอมแซม พรอม
รับรองเอกสาร
4.2 คําสั่งแตงตั้งครูในโรงเรียนเปนคณะกรรมการตรวจสภาพความเสียหาย
4.3 บันทึกรายงานสภาพความเสียหายของคณะกรรมการใน ขอ 4.2
4.4 ประมาณการคาซอมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิง่ กอสรางที่ไดรบั ความเสียหาย (ตาม
ราคากลางวัสดุของแตละปงบประมาณ)
4.5 สําเนาทะเบียนโรงเรียนในสวนของอาคารเรียน อาคารประกอบที่ตอ งการของบประมาณคาซอมแซม
พรอมรับรองเอกสาร
หมายเหตุ
1. การดําเนินการในขอ 3 (การรายงานเหตุการณ) และขอ 4 (การเสนอของบประมาณคาซอมแซม) เพื่อ
ความรวดเร็ว โรงเรียนสามารถดําเนินการพรอมกันได แตใหจัดทําหนังสือนําสงแยกคนละฉบับ
2. การเสนอของบประมาณในขอ 4 โรงเรียนตองจัดสงเอกสารประกอบการพิจารณาใหครบถวน จํานวน 2 ชุด

ตัวอยางที่ 1 (ตามขอ 3 รายงานเหตุการณ)
หนังสือนําสงรายงานเหตุการณทเี่ กิดขึ้น พรอมแนบเอกสารดังนี้
-ภาพถายอาคารเรียน อาคารประกอบ สิ่งกอสรางหรือสถานที่ประสบภัยที่ชัดเจน
- ระบุชื่อโรงเรียน /แบบอาคาร.... สิ่งกอสราง ขนาดกระดาษ เอ4 และ ผูอํานวยการโรงเรียนรับรองเอกสาร
ตัวอยางที่ 1 (ตามขอ 3 รายงานเหตุการณ)
ที่ ศธ 04179/...........

โรงเรียน.....................................................
ต................ อ................ จังหวัดอุดรธานี
(วันที่)

เรื่อง รายงานโรงเรียนประสบภัย
เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
สิ่งทีส่ งมาดวย ภาพถายสภาพความเสียหาย จํานวน ..................... ภาพ
ดวยเมื่อวันที่............................เวลา....................น. (เกิดพายุฝนตกหนัก) สรางความเสียหาย
ใหกับ....................................................ของโรงเรียน................................ ไดรับความเสียหายมาก ขณะนี้โรงเรียน
ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพความเสียหายแลว อยูระหวางสํารวจความเสียหายรายละเอียดอื่นๆ
จะแจงใหทราบโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(....................................)
ผูอํานวยการโรงเรียน.....................
งาน...........(เจาของเรื่อง)
โทรศัพท............
โทรศัพทมือถือ ผอ.รร............

ตัวอยางที่ 2 (ตามขอ 4 ของบประมาณ)
หนังสือนําสงของบประมาณ
(ดําเนินการหลังจากรายงานเหตุการณแลว หรือ พรอมกับรายงานเหตุการณ แยกหนังสือนําสง) แนบเอกสาร
ดังตอไปนี้
1.ภาพถายสภาพความเสียหาย (ชัดเจนทุกดาน ตามความเหมาะสม)
2. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพความเสียหาย

จํานวน 2 ชุด/ฉบับ

3. บันทึกรายงานสภาพความเสียหาย ของคณะกรรมการ

จํานวน 2 ชุด/ฉบับ

4. ประมาณการซอมแซม (ปร.4,ปร.5, ปร.6)

จํานวน 2 ชุด

5. สําเนาการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุในสวนที่ไดรบั ความเสียหาย

จํานวน 2 ชุด/ฉบับ

ตัวอยางที่ 2 (ตามขอ 4 ของบประมาณ)
ที่ ศธ 04179/...........

โรงเรียน...................................
ต................ อ................ จังหวัดอุดรธานี
(วันที่)

เรื่อง ของบประมาณคาซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิง่ กอสรางที่ประสบภัย
เรียน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
อางถึง หนังสือโรงเรียน......................ที่ ศธ 04179/..... ลงวันที่ ............(ตามขอ 3 รายงานเหตุการณ)
สิ่งทีส่ งมาดวย

1.ภาพถายสภาพความเสียหาย (ชัดเจนทุกดาน ตามความเหมาะสม)

2. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพความเสียหาย

จํานวน 2 ชุด/ฉบับ

3. บันทึกรายงานสภาพความเสียหาย ของคณะกรรมการ

จํานวน 2 ชุด/ฉบับ

4. ประมาณการซอมแซม (ปร.4,ปร.5, ปร.6)

จํานวน 2 ชุด

5. สําเนาการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุในสวนที่ไดรบั ความเสียหาย

จํานวน 2 ชุด/ฉบับ

ตามหนังสือทีอ่ างถึง โรงเรียนรายงานการประสบภัย......................... เมื่อวันที่...................เวลา
.................น. (เกิดถายุฝนตกหนัก) ทําให............................ ของโรงเรียน..............ไดรบั ความเสียหาย บัดนี้ โรง
เรียน... ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพความเหียหายแลว และคณะกรรมการไดรายงานการตรวจสภาพความ
เสียหายแลว จึงเสนอของบประมาณคาซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิง่ กอสรางอื่นที่ชํารุดและประสบ
ภัย จํานวน................. บาท (..................) รายละเอียดตามสิ่งทีส่ งมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
(.................................)
ผูอํานวยการโรงเรียน......
งาน...........(เจาของเรื่อง)
โทรศัพท............
โทรศัพทมือถือ ผอ.รร............

รายการปริมาณงานและราคา
งานปรับปรุง/
ซอมแซม
สถานที่
กอสราง

......................................................................วันที่..
โรงเรียน...............

ตําบล............

อําเภอ.............

จังหวัด อุดรธานี

คาวัสดุ
ลําดับ
ที่

รายการ

จํานวน

หนวย
ราคาตอหนวย

รวม

จํานวน
เงิน

-

(ลงชื่อ)........................................................ผูประมาณราคา
(............................................................)

สพป.อุดรธานี เขต 4

คาแรงงาน
ราคา
ตอ
จํานวน
หนวย
เงิน

-

รวมคาวัสดุ
และคาแรงงาน

หมายเหตุ

-

(ลงชื่อ)...........................................................รับรอง
ถูกตอง
(............................................................)
ผูอํานวยการโรงเรียน .....................................................

สรุปคาปรับปรุง ซอมแซม

แบบ ปร.5(ก)

งาน
กอสราง

สถานที่กอสราง โรงเรียน........
หนวยงาน สพป.อุดรธานี เขต 4

ตําบล............

อําเภอ........... จังหวัด

แบบ ปร.4 ทีแ่ นบ
ประมาณราคาเมื่อวันที่

จํานวน

คางานตนทุน
ลําดับที่

1

รายการ

หนวย : บาท

Factor
F

1

แผน

คากอสราง
หนวย :
บาท

หมายเหตุ

สวนคางานตนทุน

รวมคากอสราง
(............................................)

ยอด
สุทธิ

ผูประมาณราคา
(………………………………………………..)
รับรองความถูกตอง

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

รับรองความถูกตอง
(………………………………………………..)

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
สพป.อุดรธานี เขต 4

(………………………………………………..)

ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน
สพป.อุดรธานี เขต 4

ตรวจสอบความถูกตอง

**

สรุปคาปรับปรุง ซอมแซม

แบบ ปร. 6

งานกอสราง
สถานทีก่ อสราง

โรงเรียน

ตําบล

หนวยงาน

สพป.อุดรธานี เขต 4

อําเภอ

จังหวัด

ประมาณราคาเมื่อวันที่

ลําดับที่

รายการ

คากอสราง

หมายเหตุ

หนวย : บาท

สรุป
1

สวนคางาน

สรุป

รวมคากอสรางเปนเงินทั้งสิ้น

**

(....................................................................)
ผูประมาณราคา
(.................................................................)
รับรองความถูกตอง

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

รับรองความถูกตอง

นักวิเคราะหนโยบายและแผน
(................................................................)

ตรวจสอบความถูกตอง

สพป.อุดรธานี เขต 4
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน

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