แนวทางการจัดซื้อหนังสื อเรียนและแบบฝึ กหัด
ปี การศึกษา 2562
 การคัดเลือกหนังสื อเรียนและแบบฝึ กหัด
1. ครู ผ้ สู อนเป็ นผู้พจิ ารณาคัดเลือกหนังสื อตามเหตุผลเชิงคุณค่ าทางวิชาการ
(รร.จัดทาคาสั่ งแต่ งตั้งครู เป็ นผู้คดั เลือกหนังสื อ (เอกสารหมายเลข 40-41)
2. นารายการทีค่ ดั เลือกเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรและวิชาการ
(ครู ทคี่ ดั เลือกจัดทารายงานผลการคัดเลือก (เอกสารหมายเลข 42)
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3. นาเสนอผลการคัดเลือกผ่ านความเห็นชอบจาก
- คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ าย
- คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (เอกสารหมายเลข 43)
*** ให้ รร. ขออนุมตั เิ ป็ นหลักการไว้ ว่า หากมีงบประมาณคงเหลือจากการจัดซื้อ
หนังสื อเรียนให้ แก่ นักเรียนทุกคนแล้ ว สามารถนาไปจัดซื้อหนังสื อเสริมประสบการณ์
ระดับปฐมวัย หนังสื อเรียนสาระการเรียนรู้ เพิม่ เติม/รายวิชาเพิม่ เติมที่เหมาะสม
สอดคล้ องกับหลักสู ตรสถานศึกษา หรื อจัดทาเสาเนาเอกสารประกอบการเรียนการสอน
ได้ แก่ ใบงาน ใบความรู้ เป็ นต้ น****
4. ผู้รับผิดชอบโครงการบันทึกเสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพืน้ ฐาน (เอกสารหมายเลข 44) ให้ ผ้ บู ริหารพิจารณาสั่ งการ
5. มอบเจ้ าหน้ าทีผ่ ้ เู กีย่ วข้ องดาเนินการจัดซื้อตามระเบียบ
*** ถ่ ายสาเนาเอกสารหมายเลข 40- 43 แนบไว้ กบั หลักฐานการจัดซื้อ**
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 การจัดซื้อ/จัดหาหนังสื อเรียนและแบบฝึ กหัด
1. วิธีดาเนินการจัดซื้อ
1.1 จัดซื้อโดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่ าด้ วยการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหาร
พัสดุ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงทีเ่ กีย่ วข้ อง โดยคานึงถึงคุณภาพทีเ่ หมาะสมกับราคา
และให้ ต่อรองราคาจากผู้ขายเพื่อให้ เกิดประโยชน์ สูงสุ ด
หนังสื อเรียนทีค่ ดั เลือกต้ องระบุชื่อสานักพิมพ์ /ชื่ อผู้แต่ งเป็ นการเฉพาะ
ให้ ดาเนินการโดยเปิ ดเผยโปร่ งใส /เปิ ดโอกาสให้ มีการแข่ งขันอย่ างเป็ นธรรม
โดยให้ จัดทาหนังสื อแจ้ งผู้มอี าชีพ ร้ านค้ า สานักพิมพ์ เข้ าแข่ งขันราคาให้ มากทีส่ ุ ด
เมื่อมีผ้ เู สนอราคาต่าสุ ดแล้ วหากเห็นว่ าราคายังไม่ เหมาะสม ให้ ต่อรองราคาให้ มาก
ทีส่ ุ ด
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1.2 เมื่อดาเนินการจัดซื้อหนังสื อเรียบร้ อยแล้ ว ให้ ลงบัญชีวสั ดุหนังสื อและ
ให้ นักเรียนลงชื่ อรับหนังสื อไว้ เป็ นหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ
1.3 กาหนดเวลาจัดซื้อหนังสื อ
ดาเนินการจัดซื้อ ภายในวันที่ 20 เม.ย 62
ร้ านค้ ารับใบสั่ งซื้อ และ สานักพิมพ์เตรียมจัดส่ ง หนังสื อเรียน
ภายในวันที่ 30 เม.ย.62
ร้ านค้ าส่ งหนังสื อเรียนก่อนเปิ ดภาคเรียน ภายในวันที่ 9 พ.ค.62
สถานศึกษาจัดหนังสื อเรียน ภายใน 16 พ.ค.62
 สพฐ./สพท./สถานศึกษา ติดตาม ควบคุม กากับ
ตั้งแต่ ม.ค.62 เป็ นต้ นไป

** รร.สามารถศึกษารายละเอียดได้ จากคู่มือปฏิบัติงานด้ านการเงิน
การบัญชีและพัสดุของสถานศึกษา หน้ า 30-32 ,93-98 **
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มาตรการแก้ไขปัญหาหนีค้ ่ าสาธารณูปโภค
ค้ างชาระของส่ วนราชการ
มติ ครม.เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560
ให้ มกี ารตรวจสอบการใช้ ค่าสาธารณูปโภคของส่ วนราชการทั้งจากเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณ โดยกาหนดให้ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
และสถานศึกษา ดาเนินการดังนี้
1.1 สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา ตรวจสอบการใช้ จ่าย และหนีค้ ้ างชาระ
ค่ าสาธารณูปโภค และการควบคุมการใช้ สาธารณูปโภค โดยให้ จัดทารายงาน
แบบที่ 1 , 2 และ 3
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1.2 ให้ สถานศึกษารายงานข้ อมูลการใช้ จ่ายค่ าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
ตามแบบที่ 4 และรายงานหนีค้ ้ างชาระฯ ตามแบบที่ 5 โดยกาหนดให้ รายงาน
เป็ นไตรมาส ดังนี้
งวดไตรมาสที่ 1 ให้ รายงานภายในวันที่ 23 ม.ค.62
งวดไตรมาสที่ 2 ให้ รายงานภายในวันที่ 18 เม.ย.62
งวดไตรมาสที่ 3 ให้ รายงานภายในวันที่ 18 ก.ค.62
งวดไตรมาสที่ 4 ให้ รายงานภายในวันที่ 18 ต.ค.62
1.3 การจัดทารายงานข้ อมูลการใช้ จ่ายค่ าสาธารณูปโภคฯ(แบบที่ 4)
และรายงานหนีค้ ้ างชาระฯตามแบบที่ 5 ของไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค.-มี.ค.62)
ให้ ส่งภายในวันที่ 18 เม.ย.62 โดยจัดส่ งเป็ นไฟล์ Excel ตามแบบทีจ่ ัดทาให้ กบั
สถานศึกษา ** แจ้ งสถานศึกษา ตามหนังสื อ สพป.สุ พรรณบุรี เขต 2
ที่ ศธ 04161/ว1061 ลว. 4 เม.ย62 **
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แนวปฏิบัติ
ในการจัดทาแบบรายงานผ้ ูสาเร็จการศึกษา
(ปพ.3)
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 แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.3) เป็ นเอกสารอนุมัติการจบหลักสู ตร
โดยบันทึกรายชื่ อและข้ อมูลของผู้จบการศึกษาระดับประถมศึกษา
(ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6) ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3)

 และผู้จบการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6) ตามหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 เป็ นเอกสารสาหรับ
อนุมัติผลการเรียน ให้ ผู้เรียนเป็ นผู้สาเร็จการศึกษาเป็ นเอกสารสาหรับ
ตรวจสอบ ยืนยันและรับรองความสาเร็จและวุฒิการศึกษาของผู้สาเร็จ
การศึกษาแต่ ละคน
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รู ปแบบของแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.3)
แบบรายงานผลการเรียนผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.3) จาแนกเป็ น 3 แบบ
คือ
 แบบรายงานผลการเรียนผู้สาเร็จการศึกษา
ระดับชั้นประถมศึกษา (ปพ.3:ป)
 แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้ น
(ปพ.3:บ)
 แบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ปพ.3:พ)
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การจัดทาแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.3)
 แต่ ง ตั ง้ นายทะเบี ย นของสถานศึ ก ษาอย่ า งเป็ นทางการ เพื่ อ รั บ ผิ ด ชอบ
การจัดทาแบบรายงานผู้ สาเร็ จการศึกษา (ปพ.3) และเอกสารสาคัญอื่ น ๆ
ของสถานศึกษา
 แต่ งตัง้ คณะกรรมการดาเนินการจัดทาแบบรายงานผู้สาเร็ จการศึกษา (ปพ.3)
เป็ นคราว ๆ ไป ประกอบด้ วยผู้ เขียน/พิมพ์ และผู้ ตรวจ ดาเนิ นงานภายใต้
การกากับของนายทะเบียน
 คณะกรรมการในข้ อ 2 ต้ องด าเนิ น การจั ด ท าโดยปฏิ บั ติ ต ามค าชี แ้ จง
การจัดทาแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.3)
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 เมื่อจัดทาแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.3) เสร็จเรียบร้ อยแล้ว
ให้ กรรมการทุกคนและนายทะเบียนลงนามไว้ ทดี ้ านหน้ าของเอกสารในช่ อง
ทีก่ าหนดไว้ ทุกแผ่ น ก่อนเสนอให้ ผู้อานวยการ หรื ออาจารย์ ใหญ่ หรื อ
ครูใหญ่ แล้วแต่ กรณีพจิ ารณาอนุมัตจิ บหลักสู ตร
 ผู้อานวยการ หรื ออาจารย์ ใหญ่ หรื อครูใหญ่ ควรเสนอคณะกรรมการ
บริหารหลักสู ตรและงานวิชาการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พิจารณาแบบ
รายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.3) ที่จัดทาเสร็จเรียบร้ อยแล้วเพื่อความ
ถูกต้ องสมบูรณ์ และรอบคอบก่อนลงนามอนุมัติผลการจบหลักสู ตร
 สถานศึกษาต้ องจัดเก็บแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.3) ตาม
แนวปฏิบัติข้างต้ น เพื่อใช้ เป็ นหลักฐานสาหรับตรวจสอบวุฒิทางการศึกษา
ของผู้จบการศึกษาต่ อไป
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ข้ อสั งเกตการจัดทาแบบรายงานผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.3)
 พิมพ์หรื อเขียนด้วยหมึกดำ ตัวหนังสื อคมชัด เป็ นระเบียบ อ่ำนง่ำย ตรงบรรทัด
 กำรกรอก ปพ.3 โดยใช้แ ผ่ น ปพ.3 ด้ำ นหน้ำ ให้ ก รอก 10 คน ซึ่ งมี ค รุ ฑ สี ด ำ
เป็ นที่สังเกต ด้ำนหลัง 14 คน แล้วจึงเริ่ มแผ่นต่อไปในลักษณะเดียวกัน
 ชื่ อ –สกุ ล นั ก เรี ยน ให้ ก รอกชื่ อ นั ก เรี ยนพร้ อ มค ำน ำหน้ ำ ชื่ อ สกุ ล นั ก เรี ยน
โดยเขียนหรื อพิมพ์คำเต็มทั้งหมด ห้ำมใช้อกั ษรย่อ ให้กรอกชื่ อที่บรรทัดบนและ
กรอกชื่อสกุลที่บรรทัดล่ำง
 ชื่ อ –สกุ ล บิ ด ำมำรดำให้ ก รอกชื่ อ พร้ อ มค ำน ำหน้ ำ ชื่ อ –สกุ ล บิ ด ำมำรดำ
โดยเขี ย นหรื อ พิ ม พ์ค ำเต็ม ทั้ง หมด ห้ ำ มใช้อ ัก ษรย่อ ให้ ก รอกชื่ อ -สกุ ล บิ ด ำที่
บรรทัดบน และกรอกชื่อ – สกุล มำรดำที่บรรทัดล่ำง
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 วัน /เดื อ น/ปี เกิ ด ให้ก รอกตัว เลขวัน ที่ ชื่ อ เดื อ น และเลข พ.ศ.เกิ ด ของ
นักเรี ยน โดยพิมพ์หรื อเขียน คำเต็ม ห้ำมใช้อกั ษรย่อ
 ผูเ้ ขียน/ผูพ้ ิมพ์ ผูท้ ำน ผูต้ รวจ นำยทะเบียน ให้ลงลำยมือชื่ อเท่ำนั้น
 หลังจำกเขียน/พิมพ์ ผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำคนสุ ดท้ำย ให้ ขีดเส้นแดงยำวตลอด
แนวกลำงช่องบรรทัดถัดจำกผูส้ ำเร็ จกำรศึกษำคนสุ ดท้ำยลงมำ เพื่อมิให้
กรอกรำยกำรผู ้จ บเพิ่ ม เติ ม และให้ ผู ้บ ริ หำรสถำนศึ ก ษำลงชื่ อ ก ำกับ
ไว้ใต้เส้น
 ผู บ้ ริ หำรสถำนศึ ก ษำ ต้อ งลงลำยมื อ ชื่ อ เพื่ อ ตัด สิ น และอนุ ม ั ติ ก ำรจบ
กำรศึกษำ (ไม่ใช่วนั ที่ที่ผบู ้ ริ หำรสถำนศึกษำลงนำมหรื อวันที่ออกหนังสื อ
นำส่ ง)
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สถำนศึ ก ษำจะต้อ งท ำ ปพ.3:ป (ระดับ ประถมศึ ก ษำ) จ ำนวน 2 ชุ ด
ต้องทำฉบับจริ ง (ห้ำมสำเนำ) จัดส่ งให้สำนักงำนเขตพื้นที่ฯ จำนวน 1 ชุด
เก็บไว้สถำนศึกษำ 1 ชุด ภำยใน 30 วันหลังจำกผูเ้ รี ยนได้รับกำรอนุ มตั ิให้
สำเร็ จกำรศึกษำ
สถำนศึ ก ษำจะต้อ งท ำ ปพ.3:บ (ระดั บ มัธ ยมศึ ก ษำ) จ ำนวน 3 ชุ ด
ต้องทำฉบับจริ ง (ห้ำมสำเนำ) จัดส่ งให้สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้น พื้ น ฐำน จ ำนวน 1 ชุ ด (สถำนศึ ก ษำจัด ส่ ง โดยตรง) ส ำนั ก งำน
เขตพื้นที่ฯ จำนวน 1 ชุด เก็บไว้สถำนศึกษำ 1 ชุด ภำยใน 30 วันหลังจำก
ผูเ้ รี ยนได้รับกำรอนุมตั ิให้สำเร็ จกำรศึกษำ
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