รายงานการประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย
เรื่องการจัดซื้อหนังสือเรียนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมทรายทอง โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
……......................................................................................................................……………………………………
ผู้มาประชุม
1. นายไพชยนต์ ศรีม่วง
2. นายธนกฤษ นักพรานบุญ
3. นายประหยัด โชหนู
4. นายประเสริฐ ขุนพิลึก
5. นายจรัญ แก้วสุขา
6. นายมานัด คาดา
7. นางกิติภา โสทะ
8. นางสาวจิรภัทร แก้วสุขา
9. นายพรพัฒน์ มิตรสินพันธุ์
10. นายสกนธ์ ขุมทรัพย์
11. นางสาวณัฐิดา ยิ่งยวด

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม
เริ่มประชุม เวลา 10.00 น

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายไพชยนต์ ศรีม่วง ผู้อานวยการโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา กล่าวถึง นโยบาย และแนวทาง
การดาเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียน แบบฝึกหัด และหนังสือเสริมประสบการณ์

1.1 ลักษณะของหนังสือที่ใช้
หนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาจัดซื้อตามนโยบายโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่
1) ระดับมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6) ใช้หนังสือเรียน สาระการเรียนรู้พื้นฐาน/รายวิชาพื้นฐาน 8 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
1.2 การคัดเลือกหนังสือ
ครูผู้สอนเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกหนังสือตามเหตุผลเชิงคุณค่าทางวิชาการ เสนอคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรและวิชาการผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย (ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนชุมชน และผู้แทนนักเรียน) และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด
รายวิชาพื้นฐาน พิจารณาคัดเลือกจากหนังสือที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักสูตรสถานศึกษา มีเนื้อหาสาระยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน ให้เลือกจากบัญชีกาหนดสื่อการเรียนรู้
สาหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 จากเว็บไซต์ฐานข้อมูลบัญชีกาหนดสื่อการเรียนรู้สาหรับ
เลือกใช้ในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
( http://academic.obec.go.th/textbook.web/ ) หรือ เว็บไซต์ของสานักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา หรือเว็บไซต์สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (http://academic.obec.go.th หรือ
http://www.obec.go.th) ซึ่งโรงเรียนได้ให้คุณครูผู้สอนได้คัดเลือกหนังสือดังกล่าวแล้วตามรายการ ตาม
เอกสารที่เสนอมาพร้อมวาระการประชุม จึงได้เชิญคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ร่วมประชุมเพื่อขอความคิดเห็น
ร่วมพิจารณาหนังสือที่ครูผู้สอนคัดเลือกไว้ ในการประชุมครั้งนี้
1.3 หลักการจัดซื้อหนังสือ
1) หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ต้องจัดซื้อ 100 % ของจานวนนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีหนังสือเรียนครบทุกคน ในกรณีโรงเรียนได้รับ
จัดสรรงบประมาณเบื้องต้นยังไม่ครบตามจานวนนักเรียนจริง ให้โรงเรียนยืมเงินจากงบเงินอุดหนุนรายการค่า
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมาใช้เป็นลาดับแรกก่อน หากยังไม่พอให้ยืมเงินจาก รายการค่าจัดการเรียนการ
สอนเป็นลาดับถัดไป และเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมครบจานวนนักเรียนจริงให้ส่งใช้คืนรายการเดิม
2) งบประมาณในการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด สามารถถัวจ่ายระหว่างกลุ่มสาระการ
เรียนรู้และระดับชั้นได้
3) ให้สถานศึกษาแจกหนังสือเรียนที่จัดซื้อให้แก่นักเรียนทุกคน โดยไม่เรียกคืนทุกชั้น และให้
นักเรียนตระหนักถึงการใช้หนังสือให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
4) งบประมาณที่เหลือจากการจัดซื้อหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน/รายวิชาพื้นฐาน ให้แก่
นักเรียนทุกคนแล้ว สามารถนาไปจัดซื้อหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม/รายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคล้อง กับ
หลักสูตร สถานศึกษา หรือจัดทาสาเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน ได้แก่ ใบงาน ใบความรู้ เป็นต้น
โดยผ่านความเห็นชอบร่วมกันของคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ไม่มีเนื่องจากเป็นการประชุมครั้งแรก
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอเพื่อทราบ
3.1 งบประมาณค่าหนังสือที่ได้รับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรรับงบประมาณ ปี 2561 เป็นค่าหนังสือ
เรียน ทุกระดับชั้น และเพื่อจัดสรรให้นักเรียนมีหนังสือใช้เรียนครบทุกคน โดยไม่เรียกเก็บคืน ดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
765 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
877 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
949 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4
1,318 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5
1,263 บาท/คน/ปี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6
1,109 บาท/คน/ปี
3.2 งบประมาณค่าหนังสือที่ได้รับ
โรงเรียนได้ประมาณการมูลค่าหนังสือเรียน ประจาปี 2561 โดยการจัดซื้อหนังสือ ตามนโยบายที่
สพฐ.กาหนดไว้ 100% ของจานวนนักเรียนที่มีปัจจุบัน แต่หากซื้อแล้วมีนักเรียนมาเพิ่มอีก ก็สามารถซื้อ
เพิ่มเติมได้อีกในภายหลัง โดย สพฐ.จะจัดสรรเงินมาให้เพิ่มเมื่อได้ทราบข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2561
สาหรับการจัดซื้อครั้งนี้ เงินที่ยังไม่เพียงพอให้ยืมเงินจากรายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมาใช้เป็น
ลาดับแรกก่อน หากยังไม่พอให้ยืมเงินจากค่าจัดการเรียนสอนเป็นลาดับถัดไป
โรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน และคณะกรรมการได้รายงานผลการ
พิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียนมาพร้อมนี้เป็น 1,402,230 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองพันสองร้อยสามสิบบาท
ถ้วน) ซึ่งอยู่ในวงเงินประมาณการจัดสรร 100% ของนักเรียน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การคัดเลือกหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน แต่ละสาระการเรียนรู้แต่ละ
ระดับชั้น โดยคัดเลือกจากบัญชีกาหนดสื่อการเรียนรู้สาหรับเลือกใช้ในสถานศึกษาปีการศึกษา 2561 จาก
เว็บไซต์ของสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (http://academic.obec.go.th) ตามบัญชีรายชื่อหนังสือ
ที่ได้รับการคัดเลือกที่เสนอมาตามเอกสารที่แนบ

มติที่ประชุม เห็นชอบตามรายการที่โรงเรียนเสนอ
4.2 การจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนจะได้ดาเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนตามรายการที่คณะกรรมการมีมติตามวาระที่ 4.1
มติที่ประชุม เห็นชอบ
4.3 ขอความเห็นชอบในการนางบประมาณที่เหลือจากการจัดซื้อหนังสือเรียนไปจัดซื้อหนังสือ
เรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม/รายวิชาเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา
การซื้อหนังสือครั้งนี้จัดซื้อหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน/รายวิชาพื้นฐานตามรายการที่
เลือก ซึ่งจัดซื้อให้แก่นักเรียนทุกคนตามจานวนนักเรียนที่มีอยู่ หากเปิดภาคเรียนแล้วมีนักเรียนมาเพิ่มเติม
โรงเรียนจะดาเนินการจัดซื้อหนังสือเพิ่มเติมให้ตามรายการหนังสือที่เลือก และหากจัดซื้อหนังสือเพียงพอ
สาหรับนักเรียนแล้วยังมีเงินเหลืออยู่ โรงเรียนจะจัดซื้อหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม/รายวิชาเพิ่มเติม
ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา และใช้สาหรับจัดทาสาเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน เช่น ใบงาน
ใบความรู้ เป็นต้น และหากยังมีงบประมาณเหลืออีกจะขอนาไปใช้ในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
มติที่ประชุม เห็นชอบ เป็นหลักการให้โรงเรียนนางบประมาณที่เหลือจากการซื้อหนังสือเรียนสาระ
การเรียนรู้พื้นฐาน/รายวิชาพื้นฐานให้แก่นักเรียนทุกคนแล้ว ไปจัดซื้อหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้เพิ่มเติม/
รายวิชาเพิ่มเติม ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา โดยให้โรงเรียนเลือกหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้
เพิ่มเติม/รายวิชาเพิ่มเติม ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาจากบัญชีกาหนดสื่อการเรียนรู้สาหรับเลือกใช้ใน
สถานศึกษาปีการศึกษา 2561
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
ประธานกรรมการ : ให้โรงเรียนมอบหมายพัสดุ ดาเนินการจัดซื้อโดนถือปฏิบัติตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ .ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดาเนินการ โดยให้คานึงถึงคุณภาพที่
เหมาะสมกับราคาและให้ต่อรองราคาจากผู้ขาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กรรมการและเลขานุการ : หนังสือ เมื่อดาเนินการจัดซื้อเรียบร้อยแล้ว ควรมอบให้หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ดาเนินการตรวจรับและส่งมอบหนังสือเรียนให้นักเรียน
มติที่ประชุม เห็นชอบ
เลิกประชุมเวลา

12.00 น
ณัฐธิดา ยิ่งยวด
(นางสาวณัฐธิดา ยิ่งยวด)
ผู้รายงานการประชุม

กรรมการและเลขานุการ

(นายไพชยนต์ ศรีม่วง) ประธานกรรมการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

