คำสั่งโรงเรียนทุ่งทรำยวิทยำ
ที่ 179/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำหนดรำคำกลำงจ้ำงครูชำวต่ำงชำติภำษำอังกฤษ
จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560
ด้วยโรงเรียนทุ่งทรำยวิทยำ สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมั ธยมศึกษำ เขต 41 ทำกำรจ้ำงครู
ชำวต่ำงชำติภำษำอังกฤษจำนวน 2 คน ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560 เพื่อจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ภำษำอังกฤษให้กับนักเรียนโรงเรียนทุ่งทรำยวิทยำ และเพิ่มควำมชำนำญในกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษให้กับ
นักเรียน
ฉะนั้น อำศัยอำนำจตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำหนดรำคำกลำงดังต่อไปนี้
1. นำงเพ็ญนภำ
คำดำ
ตำแหน่ง ครูชำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวภัทรมนัส เหล่ำทรัพย์
ตำแหน่ง ครูชำนำญกำร
กรรมกำร
3. นำงสำวณัฐธิดำ ยิ่งยวด
ตำแหน่ง ครูชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร
ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัด
จ้ำง และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 โดยเคร่งครัด
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 10 ตุลำคม พ.ศ. 2560

( นำยไพชยนต์ ศรีม่วง )
ผู้อำนวยกำรโรงเรียนทุ่งทรำยวิทยำ

การประชุมพิจารณากาหนดราคากลาง
คณะกรรมการกาหนดราคากลางจ้างครูชาวต่างชาติภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ตามคาสั่งโรงเรียน ที่ 179/2560 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
ประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมทรายทอง
....................................................................................
ผู้เข้าประชุม
1. นำงเพ็ญนภำ
คำดำ
ตำแหน่ง ครูชำนำญกำรพิเศษ ประธำนกรรมกำร
2. นำงสำวภัทรมนัส เหล่ำทรัพย์
ตำแหน่ง ครูชำนำญกำร
กรรมกำร
3. นำงสำวณัฐธิดำ ยิ่งยวด
ตำแหน่ง ครูชำนำญกำรพิเศษ กรรมกำรและเลขำนุกำร
ผู้เข้าร่วมประชุม -ไม่มีเริ่มประชุม เวลำ 10.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ทรำบ
โรงเรียนทุ่งทรำยวิทยำ ได้เตรียมควำมพร้อมกำรจัดจ้ำง รำยกำรจ้างครูชาวต่างชาติภาษาอังกฤษ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560 งบประมำณ 350,000.00 บำท
(สำมแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน) งบบำรุงกำรศึกษำ เพื่อทำกำรจ้ำงครูชำวต่ำงชำติภำษำอังกฤษจัดกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอนภำษำอังกฤษโรงเรียนทุ่งทรำยวิทยำ จำนวน 2 คน ในภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ 2560
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว
.............................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทรำบ
..............................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอพิจำรณำ
กำรพิจำรณำกำหนดรำคำกลำงจ้ำงครูชำวต่ำงชำติภำษำอังกฤษจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ภำษำอังกฤษ ซึ่งคณะกรรมกำรกำหนดรำคำกลำง ได้ สอบถำมรำคำจำกโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยำคม
(ศู น ย์ ERIC) และโรงเรี ย นวัช รวิ ทยำ จั งหวัด กำแพงเพชร เรีย บร้ อ ยแล้ ว จึ งได้ ร่ ว มกั นพิ จำรณำและ
ตรวจสอบรำยละเอีย ดกำรคำนวณรำคำกลำง โดยได้ดำเนินกำรตำมแนวทำงและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกั บ
หลักเกณฑ์กำรคำนวณรำคำกลำงของทำงรำชกำร ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน
จึงมีมติเป็นกำหนดรำคำกลำงจ้ำงครูชำวต่ำงชำติภำษำอังกฤษจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน
ภำษำอังกฤษ จำนวน 2 คน คนละ 35,000 บำทระยะเวลำในกำรสอน 5 เดือน ภำคเรียนที่ 2 ปีกำรศึกษำ
2560 ดังกล่ำวข้ำงต้น รำคำกลำง 350,000.00 บำท (สำมแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน)
มติที่ประชุม : มติเห็นชอบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
ไม่มี
ปิดประชุม เวลำ 11.30 น.

ลงชื่อ.........................................ประธำนกรรมกำร
(นำงเพ็ญนภำ คำดำ)

ลงชื่อ.........................................กรรมกำร
(นำงสำวภัทรมนัส เหล่ำทรัพย์)

ลงชื่อ.........................................กรรมกำรและเลขำนุกำร
(นำงสำวณัฐธิดำ ยิ่งยวด)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างครูชาวต่างชาติภาษาอังกฤษ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
1. ชื่อโครงกำร ระดมทรัพยำกรเพื่อพัฒนำคุณภำพทำงกำรศึกษำ
/หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร โรงเรียนทุ่งทรำยวิทยำ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2. วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร 350,000.00 บำท
3. ลักษณะงำน
โดยสังเขป จ้ำงครูชำวต่ำงชำติภำษำอังกฤษจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษ จำนวน 2 คน
คนละ 35,000 บำท ระยะเวลำในกำรสอน 5 เดือน
4. รำคำกลำงคำนวณ ณ วันที่ 11 ตุลำคม 2560 เป็นเงิน 350,000.00 บำท
5. รำยชื่อคณะกรรมกำรกำหนดรำคำกลำง
5.1 นำงเพ็ญนภำ คำดำ
5.2 นำงสำวภัทรมนัส เหล่ำทรัพย์
5.3 นำงสำวณัฐธิดำ ยิ่งยวด

ประมาณการราคากลาง จ้างครูชาวต่างชาติภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ค่าตอบแทน/ใช้สอย
ที่
1

รายการ

จานวน

ราคา/หน่วย

ค่ำจ้ำงครูชำวต่ำงชำติ
2
ภำษำอังกฤษ จำนวน 2 คน คนละ
35,000 บำท ตั้งแต่เดือน พ.ย.
2560 - มี.ค. 2561
รวมทั้งสิ้น (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

175,000

ลงชื่อ.........................................ประธำนกรรมกำร
(นำงเพ็ญนภำ คำดำ)

ลงชื่อ.........................................กรรมกำร
(นำงสำวภัทรมนัส เหล่ำทรัพย์)

ลงชื่อ.........................................กรรมกำรและเลขำนุกำร
(นำงสำวณัฐธิดำ ยิ่งยวด)

รวม
(บาท)
350,000

350,000

