
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ค ำน ำ 
 
 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 ได้จัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและแผนกำร
จัดหำพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕ โดยกลุ่มงำนบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ เพ่ือให้เป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and 
transparency Assessment: ITA)  

           ในส่วนของกำรจัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและแผนกำรจัดหำพัสดุประจ ำปี 256๕ ประกอบด้วย 
ข้อมูลพ้ืนฐำน นโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง โดยข้อมูลพ้ืนฐำนได้รับอนุเครำะห์ข้อมูล
จำกกลุ่มนโยบำยและแผน ในส่วนของนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง และแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เจ้ำหน้ำที่กลุ่มงำน
พัสดุได้ร่วมกันเก็บข้อมูลและจัดท ำ                                     

 จำกกำรได้จัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและแผนกำรจัดหำพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕ ท ำให้เกิด
ข้อมูลสำรสนเทศอันเป็นประโยชน์ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำข้อมูลดังกล่ำวผู้ที่สนใจจะไปน ำไปใช้เพ่ือตอบสนอง
ควำมต้องกำรในด้ำนต่ำงๆ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป  
 
 

 

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๒ 
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สำรบัญ 
 

 
เรื่อง                             หน้ำ 
   ค ำน ำ                     
   สำรบัญ  
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำน             1 
   ส่วนที่ 2 นโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง         17 
   ส่วนที่ 3 แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง                             21       
   คณะท ำงำน            27 



ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐำน 

 

สถำนที่ตั้ง 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2  หมู่ที่ 2 บริเวณโรงเรียนบันนังสตำอินทรฉัตร

ถนนสุขยำงค์ ต ำบลบันนังสตำ อ ำเภอบันนังสตำ จังหวัดยะลำ 95130  โทร 073-289412  โทรสำร        
073-289165 
เว็บไซด์ http://www.yala2.go.th@hotmail.com  
อีเมล  yala2.go.th@gmail.com   

อำคำรส ำนักงำน ตั้งอยู่ภำยในบริเวณโรงเรียนบันนังสตำอินทรฉัตร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต 2 มีกลุ่มที่ปฏิบัติงำน จ ำนวน 10 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) กลุ่มอ ำนวยกำร 2) กลุ่ม
นโยบำยและแผน 3) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 4) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 5) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและ
สินทรัพย์ 6) หน่วยตรวจสอบภำยใน 7) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลและเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร 8) กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 9) กลุ่มกฎหมำยและคดี 10) กลุ่มนิเทศ ติดตำมและ
ประเมินผล 
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เขตบริกำรทำงกำรศึกษำ 
 สภำพทำงภูมิศำสตร์ในเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 
 ด้ำนกำรปกครอง 
  ครอบคลุมเขตกำรปกครองในท้องที่ 3 อ ำเภอ 15 ต ำบล 118 หมู่บ้ำน และมีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย เทศบำล 4 แห่ง และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 13 แห่ง 
 ด้ำนภูมิประเทศ 
  สถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 กระจำยอยู่ในพ้ืนที่ 1,580 ตำรำง
กิโลเมตร คิดเป็นสัดส่วนปริมำณ 2 ใน 6 ของพ้ืนที่จังหวัดยะลำ พื้นที่ส่วนใหญ่ มีลักษณะเป็นภูเขำปกคลุม
ด้วยป่ำดงดิบ โดยมีเทือกเขำสันกำลำคีรี เป็นแนวกั้นพรมแดนระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศมำเลเซีย 
นอกจำกนี้ยังมีภูมิประเทศที่ส ำคัญ คือ เทือกเขำตะโล๊ะเว อยู่ทำงทิศตะวันตก กั้นระหว่ำงอ ำเภอยะหำกับ
บันนังสตำ เทือกเขำกำโสด อยู่ทำงทิศใต้กั้นระหว่ำงอ ำเภอธำรโตกับอ ำเภอบันนังสตำ เทือกเขำฮำลำ-บำลำ 
อยู่ทำงทิศตะวันออกกั้นระหว่ำงอ ำเภอบันนังสตำ กับอ ำเภอศรีสำคร  
 ด้ำนสังคมวัฒนธรรม 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 มีประชำกร 3 อ ำเภอ ในส่วนของกำร
บริหำรจัดกำรประชำกรวัยเรียนอำยุระหว่ำง 3 – 18 ปี จ ำนวน 43,128 คน เป็นที่ที่มีควำมหลำกหลำยด้ำน
สังคม วัฒนธรรม ประชำกรส่วนใหญ่นับถือศำสนำอิสลำม  
 ศำสนสถำน 
  - มัสยิด 116 แห่ง 
  - วัด/ส ำนักสงฆ์ 17 แห่ง 
 ภำษำ 
  ประกอบด้วย ภำษำไทย ภำษำมลำยูท้องถิ่น และภำษำจีน จำกสภำพแวดล้อมทั้งด้ำนภูมิประเทศ
ที่ทุรกันดำร ควำมหลำกหลำยทำงสังคม วัฒนธรรม กำรปกครองที่มีสถำนกำรณ์รุนแรง ประชำชนชำวไทยยังมี
ฐำนะยำกจน เศรษฐกิจประกอบกับกำรขำดแคลนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ล้วนเป็นอุปสรรคส ำคัญในกำรน ำนโยบำย
ไปสู่กำรปฏิบัติแต่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 ยังคงมุ่งมั่นจัดกำรศึกษำให้แก่เ ด็ก
และเยำวชนให้ทั่วถึงและมีคุณภำพ ทั้งนี้ เพ่ือควำมเจริญก้ำวหน้ำของประเทศในส่วนรวมตำมปณิธำนที่ว่ำ เรำ
จะท ำในสิ่งที่บุคคลอื่นเห็นว่ำยำกให้ส ำเร็จ 
 

อ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 
 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมตำมควำมในมำตรำ 38 แห่ง
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มำตรำ 37 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และตำมประกำศของกระทรวงศึกษำธิกำร 
เรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
 มำตรำ 38 แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก ำหนดให้เขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ โดยคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแล จัดตั้ง ยุบรวม หรือเลิก
สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประสำนส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำเอกชน ในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประสำน และส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้องกับนโยบำย และ
มำตรฐำนกำรศึกษำ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ ของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 
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องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอ่ืนที่จัดกำรศึกษำในรูปแบบที่หลำกหลำย
ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
 มำตรำ 37 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ก ำหนดให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร ดังต่อไปนี้ 
 (1) อ ำนำจหน้ำที่ในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ และพัฒนำสำระของหลักสูตรกำรศึกษำให้สอดคล้อง
กับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 (2) อ ำนำจหน้ำท่ำในกำรพัฒนำงำนด้ำนงำนวิชำกำรและจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำรว่มกับสถำนศึกษำ 
 (3) รับผิดชอบในกำรพิจำรณำแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำของสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (4) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
 ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 
2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 
 (1) จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำและมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับ
นโยบำย มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
 (2) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และแจ้งจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ และก ำกับ ติดตำมตรวจสอบกำรใช้
จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 
 (3) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (4) ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนและในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (5) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (6) ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกำรจัด
และพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (7) จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำ ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (8) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้ง
บุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอ่ืน  ที่จัดรูปแบบที่
หลำกหลำยในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (9) ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (10) ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำน ด้ำนกำรศึกษำ 
 (11) ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กร หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในฐำนะส ำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (12) ปฏิบัติงำนร่วมกับ หรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ
มอบหมำย 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
 กำรบริหำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๒ แบ่งส่วนรำชกำร
ตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรก ำหนดหลักเกณฑ์กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำพุทธศักรำช 
2546 และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 
2560 ข้อ 6 และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 1 ให้เพ่ิมควำมต่อไปนี้เป็น (10) ของข้อ 6 แห่งประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร 
เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ .ศ. 2560 แบ่งเพ่ิมเป็น 9 กลุ่มงำน และ 1 
หน่วยงำน ดังนี้ 
 (1) กลุ่มอ ำนวยกำร 
 (2) กลุ่มนโยบำยและแผน 
 (3) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
 (4) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 
 (5) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 (6) กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
 (7) กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 
 (8) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
 (9) หน่วยตรวจสอบภำยใน 
 (10) กลุ่มกฎหมำยและคดี 
 



 
 

 
 

5 
โครงสร้ำงของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ ำนวยกำร 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำเขต 2 

กลุ่มอ ำนวยกำร กลุ่มนโยบำยและแผน 

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 

กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ 

กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 

กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 

คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

กลุ่มพัฒนำครู 
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

กลุ่มกฎหมำยและคดี 

กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

สถำนศึกษำ 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
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ข้อมูลเชิงปริมำณ 
 ข้อมูลกำรจัดกำรศึกษำในภำพรวมของเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
  1. ลักษณะกำรจัดกำรศึกษำ 
   สืบเนื่องจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 เป็นพื้นที่มีสภำพแวดล้อม
ทั้งด้ำนกำยภำพและด้ำนสังคม วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ กล่ำวคือ ประชำกรมีควำมหลำกหลำยทำงภำษำ 
ศำสนำ วัฒนธรรม ดังนั้น แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำจึงต้องให้สอดคล้องกับสภำพของสังคมท้องถิ่น ซึ่งส ำนักงำน
เขตพ้ืนกำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 ได้จัดกำรศึกษำใน 4 ลักษณะ คือ กำรจัดกำรศึกษำในสถำนศึกษำท่ี
เปิดกำรเรียนกำรสอนวิชำสำมัญ จะเป็นโรงเรียนทั่ว ๆ ไปของรัฐเหมือนกับพื้นที่อ่ืน ๆ ของประเทศ เปิดสอน
ระดับชั้นประถมศึกษำ ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น แต่มีสถำนศึกษำที่จ ำนวนหนึ่งจัดให้มีกำรเรียนกำรสอนวิชำอิสลำม
ศึกษำ โดยมีวิทยำกรสอนศำสนำอิสลำมเป็นผู้สอนในโรงเรียนของรัฐจ ำนวน 68 โรงเรียน 
  2. สภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 มีหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำ
ประกอบด้วย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำเอกชน (โรงเรียน
เอกชน) ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ (โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน) โดยกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับก่อน
ประถมศึกษำจนถึงมัธยมศึกษำตอนต้น จ ำแนกตำมรำยละเอียดดังนี้ 
   2.1 สถำนศึกษำ 
    2.1.1 จ ำนวนสถำนศึกษำจ ำแนกตำมสังกัด  
      สังกัด สพฐ. (รวมสำขำ)  68 โรง 
      สังกัด ตชด.     2 โรง 
      รวมทั้งสิ้น   70 โรง 
    2.1.2 จ ำนวนสถำนศึกษำจ ำแนกตำมขนำดและประเภทรำยอ ำเภอ (เฉพำะสังกัด สพป.ยล.2) 

อ ำเภอ 
จ ำนวนสถำนศึกษำจ ำแนกขนำด และประเภท 

รวม ขนำดเล็ก ขนำดกลำง ขนำดใหญ่ 
ประถม ขยำยโอกำส ประถม ขยำยโอกำส ประถม ขยำยโอกำส 

บันนังสตำ 14 - 15 3 1 - 33 
ยะหำ 5 - 20 2 - - 27 
กำบัง - - 5 3 - - 8 

รวม 19 - 40 8 1 - 68 
 
 

หมำยเหตุ  โรงเรียนขนำดเล็ก จ ำนวนนักเรียนน้อยกว่ำ 120 คน 
                         โรงเรียนขนำดกลำง จ ำนวนนักเรียน 121 – 500 คน 
                         โรงเรียนขนำดใหญ่ จ ำนวนนักเรียน 501 คนข้ึนไป   
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  2.2 นักเรียน 
  2.2.1 ประชำกรจ ำแนกตำมกลุ่มอำยุ  3 – 18 ปี จ ำนวน   43,128  คน กำรให้บริกำร

ทำงกำรศึกษำครอบคลุมท้องที่ 3 อ ำเภอ คือ บันนังสตำ ยะหำ กำบัง 
  2.2.2 จ ำนวนนักเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 และ
นักเรียนในเขตบริกำร (สพฐ.) จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ รวมทั้งสิ้น   15,010  คน 

  - ระดับก่อนประถมศึกษำ     3,566  คน 
  - ระดับประถมศึกษำ     11,018  คน 
  - ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น        426  คน 
  2.2.3 จ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมกลุ่มพิเศษ 
 - นักเรียนพิกำร (สังกัด สพฐ.)       467 คน 
 - นักเรียนด้อยโอกำส (สังกัด สพฐ.)            12,425 คน 

 

 ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนและนักเรียน 
  1. จ ำนวนนักเรียนในควำมรับผิดชอบ (โรงเรียนสังกัด สพฐ.) 

ระดับกำรศึกษำ จ ำนวน
ห้องเรียน 

ปีกำรศึกษำ 2565 
ชำย หญิง รวม 

ก่อนประถมศึกษำ 204 1,827 1,739 3,566 
ประถมศึกษำ 500 5,653 5,365 11,018 
มัธยมศึกษำตอนต้น 24 227 199 426 
รวมทั้งสิ้น 728 7,707 7,303 15,010 

 
 

  2. จ ำนวนนักเรียนจ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำและเพศ (ตำมอ ำเภอ) ปีกำรศึกษำ 2565 
สังกัด สพฐ. 

ล ำดับ อ ำเภอ ก่อนประถมศึกษำ ประถมศึกษำ มัธยมศึกษำ 
ตอนต้น 

รวมทั้งสิ้น 

ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง 
1 บันนังสตำ 649 653 2,187 2,178 58 32 2,894 2,863 
2 ยะหำ 766 703 2,396 2,208 48 37 3,210 2,948 
3 กำบัง 412 383 1,070 979 121 130 1,603 1,492 

รวมทั้งสิ้น 1,827 1,739 5,653 5,365 227 199 7,707 7,303 
 
 

สังกัด ตชด. 

ล ำดับ อ ำเภอ 
ก่อน

ประถมศึกษำ ประถมศึกษำ 
มัธยมศึกษำ
ตอนต้น รวมทั้งสิ้น 

ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง 
1 ยะหา  21 17 51 51 - - 72 68 

   2     บันนังสตา 7 7 36 24 - - 43 31 
รวมทั้งสิ้น 28 24 87 75 - - 115 99 
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 ข้อมูลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
  ครู หมำยถึง บุคลำกรที่ท ำกำรสอนซึ่งปฏิบัติงำนในสถำนศึกษำ มีทั้งข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร 
ครูอัตรำจ้ำงชั่วครำว วิทยำกรสอนศำสนำ และลูกจ้ำงประจ ำ รำยละเอียด ดังนี้ 
 

  1. บุคลำกรจ ำแนกตำมเพศ 
ที ่ ประเภท ชำย หญิง รวม 
1 ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 34 29 63 
2 รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 13 11 24 
3 ครูผู้สอน 129 652 781 
4 พนักงำนรำชกำร 94 211 305 
5 วิทยำกรสอนศำสนำรำยชั่วโมง 3 6 9 
6 วิทยำกรแบบเข้ม 52 91 143 
7 ลูกจ้ำงประจ ำ 15 - 15 
8 ลูกจ้ำงประจ ำ (ส ำนักงำนฯ) 2 - 2 
9 ลูกจ้ำงชั่วครำว 68 90 158 

รวม 410 1,090 1,500 
 
  2. บุคลำกรในส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 

ที ่ กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ ข้ำรำชกำร 
บุคลำกรอื่น/ 

ลูกจ้ำงประจ ำ/
ลูกจ้ำงชั่วครำว 

ช่วย สพป.ยล./
หน่วยงำนอ่ืน 

รวม 

1 ผอ.สพป. 1 - - 1 
2 รอง ผอ.สพป. 4 - - 4 
3 อ ำนวยกำร 2 10 3 15 
4 บริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ 5 4 3 12 
5 บริหำรงำนบุคคล 10 - 2 12 
6 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 5 1 2 8 
7 นิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจดักำรศึกษำ 8 - 1 9 
8 นโยบำยและแผน 4 1 3 8 
9 หน่วยตรวจสอบภำยใน - - 2 2 

10 ส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

- - 4 4 

11 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 1 - 1 2 
12 กลุ่มกฎหมำยและคดี 2 - - 2 

รวม 42 16 21 79 
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นโยบำยและแนวทำงกำรพัฒนำ 
 

 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “เป็นองค์กรคุณภำพที่ทันสมัย ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีทักษะท่ีจ ำเป็นในศตวรรษที่ 21” 
 

 ค ำนิยำม (Definition)                   
  เป็นองค์กรคุณภำพ หมำยถึง องค์กรที่มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่มีคุณภำพมำตรฐำน มีผลกำร
ด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยที่ส ำคัญ ดังนี้ 
  1. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่มีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยของมำตรฐำนเขตพ้ืนที่ในระดับดีมำก
ขึ้นไป 
  2. สถำนศึกษำทุกแห่งมีคุณภำพตำมมำตรฐำน ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินในระดับดีเลิศขึ้นไป 
  3. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มีคุณภำพและมีควำมเชี่ยวชำญตำมวิชำชีพที่ทันสมัย 
หมำยถึง ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำทุกแห่งและพัฒนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำใช้ในกำร เพ่ิม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ผู้เรียนเป็นคนดี หมำยถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และค่ำนิยมที่ดีงำมบนพ้ืนฐำนควำมเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นจุดเน้น ดังนี้ 
   3.1 มีควำมจงรัก ภักดีต่อสถำนบันหลักของชำติ มีควำมเป็นพลเมืองที่ดี 
   3.2 ควำมมีวินัย ควำมซื่อสัตย์ จิตสำธำรณะ 
   3.3 กำรอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม ผู้เรียนเป็นคนเก่ง หมำยถึง ผู้เรียนมี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะตำมมำตรฐำนกำรศึกษำแต่ละระดับมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่
จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 หมำยถึง ผู้เรียนถึงพร้อมด้วยทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยทักษะที่
เรียกตำมค ำย่อว่ำ 3Rs + 8Cs ดังนี้ 
    3Rs ประกอบด้วย 
        1. อ่ำนออก (Reading) 
        2. เขียนได้ (WRiting) 
        3. คิดเลขเป็น (ARithmetics) 
    8Cs ประกอบด้วย 
        1. ทักษะด้ำนกำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณและทักษะในกำรแก้ปัญหำ  (Critical 
Thinking and Problem Solving) 
        2. ทักษะด้ำนกำรสร้ำงสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation) 
        3. ทักษะด้ำนควำมเข้ำใจควำมต่ำงวัฒนธรรมต่ำงกระบวนทัศน์ (Cross-cultural 
Under standing) 
        4. ทักษะด้ำนควำมร่วมมือ กำรท ำงำนเป็นทีมและภำวะผู้น ำ  (Collaboration, 
Teamwork and Leadership) 
        5. ทักษะด้ ำนกำรสื่ อสำรสำรสนเทศและรู้ เท่ ำทั นสื่ อ  (Communications, 
Information, and Media Literacy) 
        6. ทักษะด้ำนคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Computing and 
ICT Literacy) 
        7. ทักษะอำชีพและทักษะกำรเรียนรู้ (Career and Learning Skills) 
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       8. มีคุณธรรม มีเมตตำ กรุณำ มีระเบียบวินัย ซึ่งเป็นคุณลักษณะพ้ืนฐำนส ำคัญของ
ทักษะขั้นต้นทั้งหมดและเป็นคุณลักษณะที่เด็กไทยจ ำเป็นต้องมี (Compassion) 
 พันธกิจ (Mission)  
  1. เสริมสร้ำงควำมมั่นคงต่อสถำบันหลักของชำติและกำรปกครองตำมระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ควำมมีวินัย ควำมซื่อสัตย์ จิตสำธำรณะ กำรอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข
ในสังคมพหุวัฒนธรรม ควำมเป็นพลเมืองที่ดี 
  3. พัฒนำศักยภำพของผู้เรียนให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะตำมมำตรฐำนกำรศึกษำแต่ละ
ระดับ มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพิ่มขึ้น 
  4. สร้ำงโอกำสให้ประชำกรวัยเรียนทุกคน เข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม 
  5. พัฒนำศักยภำพผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพและมีควำมเชี่ยวชำญทำง
วิชำชีพ 
  6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำรสู่องค์กรคุณภำพที่ทันสมัย 
 

 เป้ำประสงค์ (Goals) 
  1. ผู้ เรียนมีควำมจงรักภักดีต่อสถำนบันหลักของชำติและยึดมั่นในกำรปกครองตำมระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีควำมเป็นพลเมืองที่ดี 
  2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ควำมมีวินัย ควำมซื่อสัตย์ จิตสำธำรณะ กำรอยู่ร่วมกันอย่ำงมี
ควำมสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม มีวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภำวะที่เหมำะสมตำม
วัย 
  3. ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถตำมมำตรฐำนกำรศึกษำแต่ละระดับ มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
เพ่ิมข้ึน มีทักษะกำรเรียนรู้ที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
  4. ประชำกรวัยเรียนในเขตบริกำรทุกคน เข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึงและ       
เท่ำเทียม 
  5. ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีคุณภำพและควำมเชี่ยวชำญตำมวิชำชีพ 
  6. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและสถำนศึกษำมีระบบบริหำรจัดกำรที่มีคุณภำพ มำตรฐำนและ
ทันสมัย และทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำ 
 

 ค่ำนิยมองค์กร (Values)  
  1. รวดเร็ว (Fast) 
  2. ถูกต้อง (Correct) 
  3. โปร่งใส (Transparent) 
  4. ใส่ใจบริกำร (Service mind) 
 

 ประเด็นกลยุทธ์ (Strategy Issues)   
  1. กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคง 
  2. กำรพัฒนำศักยภำพผู้เรียนและกระบวนกำรเรียนรู้ 
  3. พัฒนำศักยภำพผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  4. สร้ำงโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ 
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  5. พัฒนำคุณภำพระบบกำรบริหำรจัดกำร 
 

 เงื่อนไขควำมส ำเร็จ (Condition for Success)    
  1. เร่งระดมสร้ำงควำมตระหนักเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้แก่
บุคลำกรที่เก่ียวข้อง 
  2. บุคลำกรทุกภำคส่วนให้ควำมร่วมมือ ส่งเสริม สนับสนุนในกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบ 
  3. น ำเทคโนโลยี นวัตกรรมและสื่อมัลติมีเดียมำใช้ในกระบวนกำรเรียนกำรสอน กำรบริหำรอย่ำง
ทั่วถึง ต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ 
 

 ภำพแห่งควำมส ำเร็จ (Picture of Success)           
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 มีสมรรถนะในกำรบริหำรจัดกำรสูง น ำสู่
กำรบริกำรที่เป็นเลิศ สถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็ง ครูมีควำมเป็นมืออำชีพ ประชำกรวัยเรียนได้รับกำรศึกษำ
อย่ำงทั่วถึง นักเรียนมีควำมรู้และคุณลักษณะตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน รักกำรเรียนรู้ ด ำเนินชีวิตตำม
หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐำนควำมเป็นไทย พร้อมก้ำวสู่สำกล 
 

 นโยบำยหลัก (Main Policy)                      
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 ได้ก ำหนดนโยบำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 โดยยึดแนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561  - 2580 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์
ชำติ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี้ 
  นโยบำยที่ 1 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือควำมมั่นคงของมนุษย์และของชำติ 
  นโยบำยที่ 2 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศ 
  นโยบำยที่ 3 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
  นโยบำยที่ 4 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพมีมำตรฐำนและลด
ควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
  นโยบำยที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 และกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
ยะลำ เขต 2 เป็นกำรด ำเนินกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้เป็นไปตำมปณิธำน “รวดเร็ว 
ถูกต้อง โปร่งใส ใส่ใจบริกำร” และเป็นกำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำ กำรก ำหนด
แนวทำงในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย 12 นโยบำยสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
 

 นโยบำยข้อที่ 1 เพิ่มผลสัมฤทธิ์  
  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเป็นตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโรงเรียน โดยสะท้อนให้เห็นคุณภำพกำรบริ
หำรงำนของผู้บริหำร คุณภำพกำรสอนของครูและคุณภำพของผู้เรียน ทั้งยังสะท้อนภำพรวมถึงคุณภำพ
กำรศึกษำของประเทศ ดังนั้นกำรด ำเนินกำรเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจึงเป็นนโยบำยที่โรงเรียนต้องให้
ควำมส ำคัญและด ำเนินกำรเป็นล ำดับแรกๆ 
 

 นโยบำยข้อที่ 2 พิชิตอ่ำนเขียน 
  นโยบำยด้ำนกำรศึกษำของรัฐบำลแสดงเจตนำรมณ์อย่ำงชัดเจนที่จะส่งเสริมพัฒนำกำรศึกษำของ
ประเทศ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะสอดคล้องตำมบริบทสังคมในศตวรรษที่ 21 ส ำหรับแผน
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ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปีก ำหนดให้นักเรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนกำรเขียน รู้จักแก้ปัญหำ มีศักยภำพ
กำรสื่อสำร รู้จักคิดวิเครำะห์ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์และสำมำรถท ำงำนร่วมกันเป็นทีม ซึ่งกระทรวงศึกษำธิ กำร
ได้ก ำหนดนโยบำยส ำคัญในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ให้ผู้เรียนอ่ำนออกเขียนได้เพ่ือน ำไปสู่กำรอ่ำนคล่อง
เขียนคล่องและเพ่ือกำรเรียนรู้ อ่ืน ๆ โรงเรียนเป็นหน่วยงำนที่ต้องจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือพัฒนำขีด
ควำมสำมำรถของผู้เรียนกำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกเขียนได้โดยตรง 
 
 นโยบำยข้อที่ 3 โรงเรียนน่ำอยู่ 
  บรรยำกำศของโรงเรียนเป็นสภำวะอันเกิดจำกกำรมีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลกับสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนแล้วส่งผลถึงควำมรู้สึกของบุคคลำกร โรงเรียนซึ่งมีบรรยำกำศที่ดีจะท ำให้นักเรียนและบุคลำกรใน
โรงเรียนเกิดควำมรู้สึก พอใจ ภูมิใจ อบอุ่นใจ สบำยใจ รู้สึกในควำมเป็นเจ้ำของและอยำกมำโรงเรียนโรงเรียน
ที่มีบรรยำกำศดี จะท ำให้ทุกคนท ำงำนร่วมกันอย่ำงเต็มที่และมีควำมสุข ดังนั้นสิ่งที่ส ำคัญที่จะส่งผลให้เกิด
สภำพบรรยำกำศที่ดี ก็คือกำรจัดสภำพแวดล้อมของโรงเรียนโดยเฉพำะสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ 
 

 นโยบำยข้อที่ 4 เชิดชูคุณธรรม 
  พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มำตรำ 6 
ได้ก ำหนดควำมมุ่งหมำยและหลักกำรจัดกำรศึกษำต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง
ร่ำงกำย จิตใจสติปัญญำ ควำมรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขกำรใช้กำรศึกษำพัฒนำคนให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในสถำนศึกษำ มีควำมส ำคัญ
ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำในด้ำนควำมรู้และทักษะ จึงเป็นสิ่งส ำคัญที่โรงเรียนจะต้องด ำเนินกำรจัดกิจกรรมเพ่ือ
ปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดขึ้นในตัวบุคคลอย่ำงแท้จริงและสร้ำงสังคมให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ที่ยึดหลัก
คุณธรรมน ำชีวิตไปสู่ควำมสุข 
 

 นโยบำยข้อที่ 5 น้อมน ำหลักปรัชญำฯ 
  หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญำที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
รัชกำลที่ 9 ทรงมีพระรำชด ำรัสชี้แนะแนวทำงกำรด ำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชำวไทยให้สำมำรถด ำรงชีวิตอย่ำง
พอเพียง ยั่งยืนภำยใต้กระแสโลกำภิวัตน์ เพ่ือให้เดินทำงสำยกลำง มีควำมพอเหมำะ พอดี รู้จักประมำณตนเอง 
มีเหตุมีผล พ่ึงตนเองและไม่ประมำท ตลอดจนกำรใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมรอบคอบรอบรู้และคุณธรรม
ในกำรวำงแผน ตัดสินใจลงมือในกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ จึงก ำหนดเป็นนโยบำยเพ่ือให้สถำนศึกษำน ำไปปฏิบัติใช้
จนเกิดผลเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อสถำนศึกษำในกำรพัฒนำ 
 

 นโยบำยข้อที่ 6 ส่งเสริมภำษำสู่สำกล 
  ในปัจจุบันประเทศไทยจ ำเป็นต้องพัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคคลเพ่ือเป็นก ำลังส ำคัญในกำร
พัฒนำประเทศให้เจริญรุดหน้ำ ก้ำวทันต่อกระแสควำมเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และภำษำคือเครื่องมือ
ส ำคัญที่ใช้ในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ซึ่งเข้ำมำมีบทบำทส ำคัญต่อกำรด ำรงชีวิตประจ ำวันของคนไทยมำก
ขึ้น คนไทยยุคใหม่จึงจ ำเป็นต้องมีควำมรู้และทักษะด้ำนภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรอย่ำงยิ่ง อันสอดคล้องกับ
นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในเรื่องกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนด้ำนกำรสื่อสำร
ภำษำอังกฤษ จึงได้เล็งเห็นควำมส ำคัญในกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนภำษำอังกฤษและผู้เรียนมีทักษะ
ควำมช ำนำญในกำรใช้ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรในชีวิตประจ ำวันเพ่ือให้สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมโลกยุค
ศตวรรษท่ี 21 ได้อย่ำงภำคภูมิและมีควำมสุขทัดเทียมนำนำประเทศ 
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 นโยบำยข้อที่ 7 ผลงำนประจักษ์ชัด 
  กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำจะส ำเร็จได้ตำมเป้ำหมำย กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ กระบวนกำร
นิเทศ และกระบวนกำรบริหำรจัดกำรจ ำเป็นต้องพัฒนำและร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมไปด้วยกันในลักษณะของ 
“เกลียวเชือก” ซึ่งโรงเรียนทุกโรงต้องให้ควำมส ำคัญกับกระบวนกำรทั้ง 3 กระบวนกำรเพ่ือมุ่งสู่เป้ำหมำย คือ 
คุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนควรน ำหลักกำร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรทั้ง 3 กระบวนกำรที่
ปฏิบัติมำเขียนเล่ำเรื่องที่เป็นกำรท ำงำนของตนเองมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ำม
สถำนศึกษำ โดยอำจเกิดขึ้นในระดับบุคคล ระดับสถำนศึกษำและระดับหน่วยงำน ผ่ำนกระบวนกำรตรวจสอบ
และทบทวน ตลอดจนมีกำรปรับปรุงวิธีกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนมีผลเป็นที่ยอมรับ
จำกทุกฝ่ำยทีเ่กี่ยวข้อง ซึ่งกระบวนกำรขั้นตอนดังกล่ำวที่ประสบควำมส ำเร็จนับว่ำมีคุณค่ำควรมีกำรบันทึก เขียน
รำยงำน ขยำยผลและเผยแพร่ผลงำนกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practice) “ONE SCHOOL ONE BEST 
PRACTICE” ให้เกิดประโยชน์ต่อกำรจัดกำรศึกษำต่อไป 
 

 นโยบำยข้อที่ 8 เร่งรัดนิเทศภำยใน 
  กำรนิเทศภำยในโรงเรียนมีควำมส ำคัญและมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรจัดกำรเรียนรู้และพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำย ซึ่งเป็นหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลำกรทุกฝ่ำยในโรงเรียน 
จะต้องร่วมมือร่วมใจด ำเนินกำรพัฒนำงำนทุกด้ำนในโรงเรียนอย่ำงเป็นระบบและสม่ ำเสมอจะช่วยให้ผู้บริหำร
ได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสภำพและปัญหำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรด ำเนินงำน รวมทั้งช่วยให้สำมำรถ
แกป้ัญหำและพัฒนำกำรปฏิบัติงำนให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภำพ 
 

 นโยบำยข้อที่ 9 ใส่ใจระบบประกัน 
  ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเป็นกลไกส ำคัญในกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำของไทยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ด้วยเหตุนี้พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 จึงก ำหนดให้สถำนศึกษำจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในและให้
ถือว่ำกำรประกันคุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำและได้มีกฎกระทรวงกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ.2561 เพ่ือเป็นแนวทำงให้สถำนศึกษำน ำไปปฏิบัติกำรพัฒนำระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยในของสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง มีประสิทธิภำพและด ำเนินกำรอย่ำงยั่งยืน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยต้อง
ร่วมมือกันท ำงำนเพ่ือมุ่งประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นส ำคัญ กำรมีส่วนร่วมจำกทุกฝ่ำยจึงเป็นกระบวนกำร
ส ำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้สถำนศึกษำมีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็งและสำมำรถด ำเนินกำรได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

 นโยบำยข้อที่ 10 สร้ำงสรรค์ควำมร่วมมือ 
  กำรที่สถำนศึกษำและชุมชนมีโครงกำร/กิจกรรมเพ่ือกำรพัฒนำกำรศึกษำและพัฒนำท้องถิ่น
ร่วมกันจะส่งผลดีต่อกำรสร้ำงโอกำสและคุณภำพกำรศึกษำและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่ำงเป็นรูปธรรม 
โดยมีวิธีด ำเนินกำรอย่ำงหลำกหลำยทั้งกำรประชุมครูและผู้ปกครอง เพ่ือสร้ำงควำมร่วมมือร่วมใจในกำร
ปฏิบัติงำนและสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงบ้ำนและสถำนศึกษำ จะน ำมำซึ่งควำมช่วยเหลือและสนับสนุนจำก
ผู้ปกครองและชุมชน 
 

 นโยบำยข้อที่ 11 ฝึกปรือควำมพร้อมปฐมวัย 
  หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 มุ่งเน้นกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยเพ่ือสร้ำงรำกฐำน
คุณภำพชีวิตให้เด็กปฐมวัยพัฒนำไปสู่ควำมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ภำษำจึงเป็นสิ่งจ ำเป็นในกำรสื่อสำรส ำหรับ
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กำรเตรียมควำมพร้อมในด้ำนกำรฟัง พูด อ่ำนและเขียน จึงได้ก ำหนดนโยบำยข้อที่ 11 ฝึกปรือควำมพร้อม
ปฐมวัยด้ำนภำษำเพ่ือใช้สื่อสำรได้เหมำะสมกับวัยและเตรียมควำมพร้อมในกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้นกำร
จัดประสบกำรณ์เพ่ือฝึกปรือควำมพร้อมปฐมวัยด้ำนภำษำสื่อสำรจึงเป็นสิ่งส ำคัญ จัดโดยยึดหลักกำรอบรม
เลี้ยงดูและให้กำรศึกษำผ่ำนกิจกรรมกำรเล่นที่เหมำะสมกับวัยและควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล โดยบุคคลที่มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำ อำศัยควำมร่วมมือระหว่ำงบ้ำน  สถำนศึกษำ
และชุมชน สิ่งส ำคัญในกำรจัดประสบกำรณ์ คือยึดเด็กเป็นศูนย์กลำง จัดให้สอดคล้องเหมำะสมกับวัย  ควำม
สนใจ ควำมต้องกำร ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลในบรรยำกำศท่ีอบอุ่นต่อกำรเรียนรู้โดยใช้บูรณำกำรผ่ำนกำร
เล่นอย่ำงหลำกหลำย 
 

 นโยบำยข้อที่ 12 ก้ำวไกลเทคโนโลยี 
  กำรพัฒนำกำรศึกษำภำยใต้กรอบประเทศไทย 4.0 ในยุคศตวรรษที่ 21 เริ่มด้วยกำรฝึกให้ผู้เรียน
เกิดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูเปลี่ยนจำกผู้สอนเป็นพ่ีเลี้ยงจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำรแบบสหวิชำกำรเชื่อมโยง
ควำมรู้กับจินตนำกำรเปลี่ยนแปลงไปสู่รูปธรรม ให้ผู้เรียนมีทักษะที่ต้องกำร เช่น กำรท ำงำนร่วมกับผู้ อ่ืน 
ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และกำรสื่อสำรที่ดี ซึ่งกำรจัดกำรศึกษำต้องสร้ำงควำมท้ำท้ำยให้ผู้เรียนอยำกเรียนรู้และ
เป็นกำรเรียนรู้ที่ไม่จ ำกัดอยู่แต่ในห้องเรียนแต่จะเชื่อมโยงครู นักเรียนและชุมชนเข้ำสู่ขุมแหล่งควำมรู้ทั่วโลก 
ครูจะเปลี่ยนจำกกำรเป็นผู้ถ่ำยทอดควำมรู้ไปเป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือให้นักเรียนสำมำรถเปลี่ยนสำรสนเทศ
เป็นควำมรู้และน ำควำมรู้ไปสู่กำรปฏิบัติและก่อให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำรงชีวิตเป็นกำรเรียนรู้เพ่ือสร้ำง
ควำมรู้และต้องมีกำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรสืบค้นให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนอย่ำงยั่งยืนมนุษย์ทุกคนจ ำเป็นที่จะต้องมี
ควำมรู้พ้ืนฐำนเกี่ยวกับกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ เนื่องจำกเทคโนโลยีสำรสนเทศท ำให้เกิดกำรสื่อสำรไร้
พรหมแดนและมีบทบำทที่ส ำคัญในทุกวงกำร มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงโลกในด้ำนต่ำงๆ ช่วยส่งเสริมให้มี
คุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น ในปัจจุบันเรำจึงได้พบเห็นกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในงำนต่ำง ๆ เป็นจ ำนวน
มำก 
 

 กลยุทธ์ (Strategy) 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 ก ำหนดทิศทำงกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำเพ่ือขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดยใช้รูปแบบ “กำรบริหำรและกำรจัดกำรองค์กรสู่
ควำมเป็นเลิศ YALATWO MODEL” รำยละเอียด ดังนี้ 
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 ซึ่งใช้หลักกำรและแนวคิดเกี่ยวกับ  
  1. เชื่อม่ันว่ำสำมำรถท ำได้ (Yes we can do : Y) โดยสร้ำงแรงกระตุ้นในกำรด ำเนินงำนของ
บุคลำกรในแต่ละกลุ่มสำมำรถด ำเนินงำนได้ไม่ว่ำจะเป็นงำนในหน้ำที่ งำนที่ได้รับมอบหมำย หรืองำนพิเศษตำม
นโยบำยของรัฐบำลแม้ว่ำงำนนั้นจะเป็นงำนที่ง่ำยหรือยำกล ำบำก โดยกระตุ้นสร้ำงขวัญก ำลังใจว่ำยะลำ เขต 2 
สำมำรถท ำได ้
  2. สร้ำงทัศนคติสู่ชัยชนะ (Attitude for winning : A) โดยกำรเปลี่ยนแปลงนิสัยกำรท ำงำน
เชิงบวก ให้ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ก ำหนดเป้ำหมำยของกำรท ำงำนเพ่ือเสริมวินัยเชิงบวกในกำรท ำงำน แม้เป็นภำระ
งำนที่เล็กน้อยหำกประสบผลส ำเร็จย่อมสำมำรถเป็นส่งผลต่องผู้ปฏิบัติงำน เมื่อบุคลำกรในองค์กรสำมำ รถ
ก ำหนดเป้ำหมำยของตนเอง ย่อมเป็นแรงผลักให้วัฒนธรรมองค์กรสำมำรถก ำหนดเป้ำหมำยขององค์กรได้
เช่นกัน 
  3. สร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ (Learning Community : L) โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต 2 ต้องเป็นองค์กรต้นแบบในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ โดยประสำรกำรเรียนรู้
ร่วมกันเพ่ือสรรค์สร้ำงกำรท ำงำนขององค์กรให้ประสบผลส ำเร็จ สำมำรถบูรณำกำรศำสตร์และศิลป์ของกำร
ท ำงำนให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ พัฒนำงำนให้เป็นงำนที่สำมำรถต่อยอดและเป็นแบบอย่ำงแห่งกำรเรียนรู้ 
  4. สร้ำงควำมใส่ใจในกำรท ำงำน (Attention to a task : A) โดยสร้ำงวัฒนธรรมกำรท ำงำน
ร่วมกันให้บุคลำกรตระหนักถึงเนื้องำนเป็นหลัก ลดแรงเสียดทำนของควำมขัดแย้งในองค์กร ให้บุคลำกรใส่ใจ
กำรท ำงำนเป็นหลัก ให้งำนสำมำรถด ำเนินกำรได้แม้อยู่ในภำวะตึงเครียดระหว่ำงบุคคล โดยผู้บริหำรมีหน้ำที่ใน
กำรประสำนควำมร่วมมือในกำรท ำงำน 
  5. กำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation : T) โดยส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 เป็นองค์กรที่ด ำเนินงำนจัดกำรด้ำนกำรศึกษำที่มีผู้ใช้บริกำรหลักคือ
ครู ดังนั้นกำรด ำเนินงำนของบุคลำกรต้องให้ควำมส ำคัญต่อผู้รับริกำร ลดภำวะของควำมซ้ ำซ้อน ในกำรรับ
บริกำรของครูโดยกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมมำบูรณำกำรในกำรจัดกำรองค์กร 
  6. ทุกฝ่ำยได้รับประโยชน์ร่วมกัน (Win-Win Situation) เพ่ือให้กำรท ำงำนสำมำรถเกิดประโยชน์
ทั้งผู้ให้บริกำรและผู้รับริกำร กำรสร้ำงภำพลักษณ์ของกำรได้รับประโยชน์ร่วมกันในกำรด ำเนินงำนเป็น
เป้ำหมำยหลักในกำรท ำงำน ครูที่มำติดต่อได้รับกำรบริกำรที่ดี บุคลำกรที่ให้บริกำรสำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำง
ไม่ขำดตกบกพร่องและสำมำรถน ำไปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนกำรรำยงำนตัวชี้วัด
ต่ำงๆของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ต้องรำยงำนให้หน่วยงำนต้นสังกัด ดังนั้นกำรบริกำรต่ำงๆในส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 สำมำรถเกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง 
  7. องค์กรแห่งควำมเป็นเลิศ (Organization Excellence : O) โดยสร้ำงควำมตระหนักแก่
บุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 ให้มีควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำองค์กรสู่
ควำมเป็นเลิศ เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขององค์กรอย่ำงเป็นระบบและมีควำมเป็นเลิศรอบด้ำน 
 เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำยะลำ เขต 2 สู่ควำม
เป็นเลิศใน 5 ด้ำน (5 Excellent : 5E) ประกอบด้วย 1) ผู้เรียนยอดเยี่ยม (Excellent Student : E1)  2) ผู้บริหำร 
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำยอดเยี่ยม (Excellent Personnel : E2) 3) สถำนศึกษำยอดเยี่ยม (Excellent 
School : E3)  4) ส ำนักงำนยอดเยี่ยม (Excellent Office : E4) และ 5) ชุมชนยอดเยี่ยม (Excellent Community 
: E5) โดยใช้กระบวนกำรวงจรคุณภำพ Deming Cycle (PDCA) เป็นกระบวนกำรขับเคลื่อนซึ่งน ำไปสู่กำรพัฒนำ
คุณภำพใน 12 จุดเน้น คือ 1) เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ 2) พิชิตอ่ำนเขียน 3) โรงเรียนน่ำอยู่ 4) เชิดชูคุณธรรม 5) น้อม
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น ำหลักปรัชญำ 6) ส่งเสริมภำษำสู่สำกล 7) ผลงำนประจักษ์ชัด 8) เร่งรัดนิเทศภำยใน 9) ใส่ใจระบบประกัน 
10) สร้ำงสรรค์ควำมร่วมมือ 11) ฝึกปรือควำมพร้อมปฐมวัย และ 12) ก้ำวไกลเทคโนโลยี ภำยใต้วัฒนธรรมของ
องค์กรที่เน้นใน 4 ด้ำน ได้แก่ รวดเร็ว (Fast)  ถูกต้อง (Correct) โปร่งใส (Transparent) และ ใส่ใจบริกำร 
(Service mind) 



ส่วนที่ ๒ 
นโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

  

 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่ งให้ ไว้  ณ วันที่                  
24 กุมภำพันธ์ 2560 และมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นก ำหนด 180 วัน นับแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ     
ซึ่งประกำศเมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2560 ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 
 กำรจัดซื้อจัดจ้ำง หมำยควำมว่ำ กำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ได้มำซึ่งพัสดุโดยกำรซื้อ จ้ำง เช่ำ  แลกเปลี่ยน 
หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  
 พัสดุ หมำยควำมว่ำ สินค้ำ งำนบริกำร งำนก่อสร้ำง งำนจ้ำงที่ปรึกษำและงำนจ้ำงออกแบบ  หรือ
ควบคุมงำนก่อสร้ำง รวมทั้งกำรด ำเนินกำรอ่ืนตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
 สินค้ำ หมำยควำมว่ำ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้ำง และทรัพย์สินอ่ืนใด รวมทั้ง งำนบริกำรที่
รวมอยู่ในสินค้ำนั้นด้วย แต่มูลค่ำของงำนบริกำรต้องไม่สูงกว่ำมูลค่ำของสินค้ำนั้น  
 งำนบริกำร หมำยควำมว่ำ งำนจ้ำงบริกำร งำนจ้ำงเหมำบริกำร งำนจ้ำงท ำของและกำรรับขน  ตำม
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์จำกบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคล แต่ไม่หมำยควำมรวมถึงกำรจ้ำง ลูกจ้ำง
ของหน่วยงำนของรัฐ กำรรับขนในกำรเดินทำงไปรำชกำรหรือไปปฏิบัติงำนของหน่วยงำนของรัฐ  งำนจ้ำงที่
ปรึกษำ งำนจ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำงและกำรจ้ำงแรงงำนตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์  
 งำนก่อสร้ำง หมำยควำมว่ำ งำนก่อสร้ำงอำคำร งำนก่อสร้ำงสำธำรณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้ำงอ่ืนใด 
และกำรซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือกำรกระท ำอ่ืนที่มีลักษณะท ำนองเดียวกันต่ออำคำร  
สำธำรณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้ำงดังกล่ำว รวมทั้งงำนบริกำรที่รวมอยู่ในงำนก่อสร้ำงนั้นด้วย แต่มูลค่ำ  ของงำน
บริกำรต้องไม่สูงกว่ำมูลค่ำของงำนก่อสร้ำงนั้น  
 อำคำร หมำยควำมว่ำ สิ่งปลูกสร้ำงถำวรที่บุคคลอำจเข้ำอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อำคำรที่ท ำกำร
โรงพยำบำล โรงเรียน สนำมกีฬำ หรือสิ่งปลูกสร้ำงอย่ำงอ่ืนที่มีลักษณะท ำนองเดียวกัน รวมทั้งสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน ๆ 
ซึ่งสร้ำงขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยส ำหรับอำคำรนั้น ๆ เช่น เสำธง รั้ว ท่อระบำยน้ ำ หอถังน้ ำ ถนน ประปำ ไฟฟ้ำ 
หรือสิ่งอื่น ๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอำคำร เช่น เครื่องปรับอำกำศ ลิฟท์ หรือเครื่องเรือน  
 สำธำรณูปโภค หมำยควำมว่ำ งำนอันเกี่ยวกับกำรประปำ กำรไฟฟ้ำ กำรสื่อสำร กำรโทรคมนำคม  
กำรระบำยน้ ำ กำรขนส่งทำงท่อ ทำงน้ ำ ทำงบก ทำงอำกำศ หรือทำงรำง หรือกำรอื่นที่เก่ียวข้อง ซ่ึงด ำเนนิกำร
ในระดับพ้ืนดิน ใต้พ้ืนดิน หรือเหนือพ้ืนดิน 
 งำนจ้ำงที่ปรึกษำ หมำยควำมว่ำ งำนจ้ำงบริกำรจำกบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลเพ่ือเป็นผู้ให้
ค ำปรึกษำหรือแนะน ำแก่หน่วยงำนของรัฐในด้ำนวิศวกรรม สถำปัตยกรรม ผังเมือง กฎหมำย เศรษฐศำสตร์ 
กำรเงิน กำรคลัง สิ่งแวดล้อม วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สำธำรณสุข ศิลปวัฒนธรรม กำรศึกษำวิจัย หรือด้ำนอ่ืน
ที่อยู่ในภำรกิจของรัฐหรือของหน่วยงำนของรัฐ  
 งำนจ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำง หมำยควำมว่ำ งำนจ้ำงบริกำรจำกบุคคลธรรมดำ หรือนิติ
บุคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำง  
 กำรบริหำรพัสดุ หมำยควำมว่ำ กำรเก็บ กำรบันทึก กำรเบิกจ่ำย กำรยืม กำรตรวจสอบ  กำร
บ ำรุงรักษำ และกำรจ ำหน่ำยพัสดุ  
 รำคำกลำง หมำยควำมว่ำ รำคำเพ่ือใช้เป็นฐำนส ำหรับเปรียบเทียบรำคำที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้
ซึ่งสำมำรถจัดซื้อจัดจ้ำงได้จริงตำมล ำดับ ดังตอไปนี้ 
  (1) รำคำที่ได้มำจำกกำรค ำนวณตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรรำคำกลำงก ำหนด  
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  (2) รำคำที่ได้มำจำกฐำนข้อมูลรำคำอ้ำงอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลำงจัดท ำ  
  (3) รำคำมำตรฐำนที่ส ำนักงบประมำณหรือหน่วยงำนกลำงอ่ืนก ำหนด 
  (4) รำคำที่ได้มำจำกกำรสืบรำคำจำกท้องตลำด  
  (5) รำคำที่เคยซื้อหรือจ้ำงครั้งหลังสุดภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ  
  (6) รำคำอ่ืนใดตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร หรือแนวทำงปฏิบัติของหน่วยงำนของรัฐนั้น ๆ 
 เงินงบประมำณ หมำยควำมว่ำ เงินงบประมำณตำมกฎหมำยว่ำด้วยงบประมำณรำยจ่ำย  กฎหมำยว่ำ
ด้วยวิธีกำรงบประมำณ หรือกฎหมำยเกี่ยวด้วยกำรโอนงบประมำณ เงินซึ่งหน่วยงำนของรัฐ  ได้รับไว้โดยได้รับ
อนุญำตจำกรัฐมนตรีให้ไม่ต้องน ำส่งคลังตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ หรือกฎหมำยว่ำด้วยเงินคง
คลัง เงินซึ่งหน่วยงำนของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องน ำส่งคลังเป็นรำยได้แผ่นดิน  ตำมกฎหมำย และเงิน ภำษีอำกร 
ค่ำธรรมเนียม หรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ตกเป็นรำยได้ของรำชกำร ส่วนท้องถิ่นตำมกฎหมำยหรือที่รำชกำรส่วน
ท้องถิ่นมีอ ำนำจเรียกเก็บตำมกฎหมำย และให้หมำยควำม รวมถึงเงินกู้ เงินช่วยเหลือและเงินอ่ืนตำมที่ก ำหนด
ในกฎกระทรวง 
 หน่วยงำนของรัฐ หมำยควำมว่ำ รำชกำรส่วนกลำง รำชกำรส่วนภูมิภำค รำชกำรส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ องค์กำรมหำชน องค์กรอิสระ องค์กรตำมรัฐธรรมนูญ 
หน่วยธุรกำรของศำล มหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ หน่วยงำนสังกัดรัฐสภำหรือในก ำกับของรัฐสภำ  หน่วยงำน
อิสระของรัฐ และหน่วยงำนอื่นตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
 เจ้ำหน้ำที่ หมำยควำมว่ำ ผู้มีหน้ำที่เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรบริหำรพัสดุ หรื อผู้ที่ได้รับ
มอบหมำยจำกผู้มีอ ำนำจให้ปฏิบัติหน้ำที่เก่ียวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรบริหำรพัสดุของหน่วยงำนของรัฐ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลใช้
บังคับเมื่อวันที่ 24 สิงหำคม 2560 ส่วนที่ 5 ข้อ 11 ก ำหนดไว้ว่ำเมื่อหน่วยงำนของรัฐได้รับควำมเห็นชอบ
วงเงินงบประมำณที่จะใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำ
งบประมำณแล้ว ให้เจ้ำหน้ำที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยในกำรปฏิบัติงำนนั้นจัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี
เสนอหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐเพ่ือขอควำมเห็นชอบ แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีให้ประกอบด้วยรำยกำร
อย่ำงน้อย ดังต่อไปนี้  
 (1) ชื่อโครงกำรที่จะจัดซื้อจัดจ้ำง  
 (2) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้ำงโดยประมำณ  
 (3) ระยะเวลำที่คำดว่ำจะจัดซื้อจัดจ้ำง  
 (4) รำยกำรอื่นตำมที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด  
 เมื่อหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐให้ควำมเห็นชอบแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีตำมวรรคหนึ่งแล้ว  ให้
หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ประกำศเผยแพร่แผนดังกล่ำวในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง  และของ
หน่วยงำนของรัฐตำมวิธีกำรที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด และให้ปิดประกำศโดยเปิดเผย  ณ สถำนที่ปิดประกำศ
ของหน่วยงำนของรัฐนั้น เว้นแต่กรณีท่ีบัญญัติไว้ตำมควำมในมำตรำ 11 วรรคหนึ่ง หำกหน่วยงำนของรัฐไม่ได้
ประกำศเผยแพร่แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรใดในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำงจะไม่
สำมำรถด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในโครงกำรนั้นได้ 
 กำรจัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมประกำศคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง กำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ. 2546 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำร
พัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 
 1. คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินก ำหนดให้จัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมวงเงิน ต่อไปนี้ 
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  1.1 ครุภัณฑ์ที่มีรำคำเกิน 100,000 บำท 
  1.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้ำงที่มีรำคำเกิน 2,000,000 บำท 
 2. กรมบัญชีกลำงก ำหนดให้จัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมวงเงินต่อไปนี้ 
  2.1 ครุภัณฑ์ที่มีรำคำตั้งแต่ 500,000 บำท 
  2.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง ที่มีรำคำตั้งแต่ 500,000 บำท 
 เพ่ือให้ได้ข้อมูลครบถ้วนตำมประกำศคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ. 2546 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 
2560 จึงขอก ำหนดวงเงิน ดังนี้ 
 1. ครุภัณฑ์ที่มีรำคำเกิน 100,000 บำท 
 2. ที่ดิน สิ่งก่อสร้ำง ที่มีรำคำตั้งแต่ 500,000 บำท 
 โดยให้ใช้แบบฟอร์มของคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ดังแนบ 
 3. ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนจัดซื้อจัดจ้ำง 
  3.1 เมื่อส่วนงำนได้รับควำมเห็นชอบวงเงินงบประมำณที่จะใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จำกหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำงบประมำณแล้ว ให้เจ้ำหน้ำที่จัดท ำแผนจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี เสนอ
หัวหน้ำหน่วยงำนหรือผู้รับมอบอ ำนำจ เพ่ือขอควำมเห็นชอบโดยเสนอผ่ำนหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ 
  3.2 โดยจัดท ำให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 7 ตุลำคม ของทุกปี และให้ส ำเนำส่งฝ่ำยกำรคลังและ
ทรัพย์สินไม่เกินวันที่ 10 ตุลำคม ของทุกปี เนื่องจำกฝ่ำยกำรคลังและทรัพย์สินต้องจัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ในภำพรวมของมหำวิทยำลัยเพ่ือรำยงำนให้ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลำ ทรำบภำยในวันที่ 15 
ตุลำคม ของทุกปี และเพ่ือเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย ปิดประกำศ ณ สถำนที่ปิดประกำศของ
หน่วยงำนโดยเปิดเผย (เพื่อเป็นข้อมูลในกำรประเมิน ITA) 
  3.3 เมื่อหัวหน้ำหน่วยงำนหรือผู้รับมอบอ ำนำจ ให้ควำมเห็นชอบแผนจัดซื้อจัดจ้ำงเรียบร้อยแล้ว 
ให้หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ประกำศเผยแพร่แผนดังกล่ำวในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ในระบบ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (Electronic Government Procurement : e-GP)   
 หมำยเหตุ หำกส่วนงำนไม่ได้ประกำศเผยแพร่แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรใดในระบบเครือข่ำย
สำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง จะไม่สำมำรถด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในโครงกำรนั้นได้ 
 4. หลังจำกส่วนงำนได้ประกำศเผยแพร่แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีแล้ว ให้ส่วนงำนรีบด ำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงให้เป็นไปตำมแผน และข้ันตอนของระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้พร้อมที่จะท ำสัญญำหรือข้อตกลงได้
ทันทีเม่ือได้รับอนุมัติงบประมำณแล้ว 
 5. ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี ให้เจ้ำหน้ำที่จัดท ำรำยงำน
พร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้ำหน่วยงำนหรือผู้รับมอบอ ำนำจ เพ่ือขอควำมเห็นชอบโดย
เสนอผ่ำนหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่และเมื่อได้รับควำมเห็นชอบแล้ว ให้ด ำเนินกำรประกำศเผยแพร่แผนฯดังกล่ำวใน
ระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ในระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (Electronic Government 
Procurement : e-GP)  และเพ่ือเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย ปิดประกำศ ณ สถำนที่ปิดประกำศ
ของหน่วยงำนโดยเปิดเผย อีกครั้ง 
 เพ่ือให้กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 เป็นไป
ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 
และมีแนวทำงปฏิบัติเป็นไปในทิศทำงเดียวกันอันก่อให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 โดยสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่ำนกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัด
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จ้ำงที่โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 โดยกลุ่ม
บริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ จึงก ำหนดนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงยั่งยืนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 ดังนี้ 

 1. จัดซื้อจัดจ้ำงโดยค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำ มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลทั้งในด้ำนคุณภำพ รำคำและ
กำรให้บริกำร เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 
 2. จัดซื้อจัดจ้ำงโดยมุ่งเน้นด้ำนจริยธรรมทำงธุรกิจ ไม่เอำเปรียบคู่ค้ำ และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
ชัดเจน เปิดเผยและปฏิบัติต่อคู่ค้ำอย่ำงเท่ำเทียมกัน รวมถึงรับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะของคู่ค้ำ 
 3. จัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับและกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัดรวมถึงมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในกิจกำรที่ดี 
 4. จัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรจัดกำรคู่ค้ำอย่ำงยั่งยืน โดยค ำนึงถึงผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมควำม
รับผิดชอบต่อสังคมและธรรมภิบำล หรือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  ( Environmental, Social and 
Governance : ESG) รวมถึงกำรก ำกับดูแลคู่ค้ำให้ด ำเนินกำรตำมแนวปฏิบัติคู่ค้ำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต 2 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำรสำยโซ่อุปทำนอย่ำงยั่งยืน 
 5. จัดซื้อจัดจ้ำงโดยค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำ มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ทั้งในด้ำนคุณภำพ รำคำ 
และกำรให้บริกำรเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 
 6. บริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ระหว่ำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 พร้อมทั้ง
ผลักดันกำรใช้งำนเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนำศักยภำพด้ำนจัดซื้อจัดจ้ำงและมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศของส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 
 ทั้งนี้ กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2     
ทุกคนมีหน้ำที่สนับสนุน ผลักดัน และปฏิบัติภำยใต้นโยบำย และกรอบกำรบริหำรจัดกำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของ
กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 อย่ำงเคร่งครัด 



ส่วนที่ ๓ 
แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๒ โดยกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ ได้
จัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖5 ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560  และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560 โดยจัดท ำเป็นประกำศเผยแพร่ ดังนี้ 
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รำยละเอียดแนบท้ำยประกำศเผยแพร่แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2565 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อโครงกำร 
งบประมำณ
โครงกำร 
(บำท) 

คำดว่ำจะประกำศ 
จัดซื้อจัดจ้ำง 
(เดือน/ปี) 

1 ค่ำสำธำรณูปโภค (ตลอดปีงบประมำณ 2565) 1,007,300 ตุลำคม 2564 
2 ค่ำวัสดุ (วัสดุส ำนักงำน,น้ ำมันเชื้อเพลิง,ค่ำถ่ำยเอกสำร

,ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์) 
604,507 ตุลำคม 2564 

3 ค่ำเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่ำพำหนะ 190,000 ตุลำคม 2564 

4 ค่ำกรมธรรม์ประกันรถยนต์ส่วนกลำง 69,000 ธันวำคม 2564 

๕ เช่ำพ้ืนที่ Web Server 25,000.00 ตุลำคม 2564 

๖ ค่ำโปรแกรมกำรสืบค้นข้อมูลเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 20,000.00 กุมภำพันธ์ 2565 

๗ ค่ำจ้ำงบุคลำกร (9,000 บำท * 12 เดือน) 108,000 ตุลำคม 2564 

8 โครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2565 2,976,193 ตุลำคม 2564 

รวมทั้งสิ้น 5,000,000  
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รำยละเอียดโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 2565 

 กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำให้ผู้เรียนมีควำม
ปลอดภัยจำกภัยทุกรูปแบบ 

  

1 จัดกิจกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมกับภัยคุกคำมทุก
รูปแบบที่มีผลกระทบต่อควำมม่ันคง 

8,000 ตุลำคม 2564 

2 อบรมเชิงปฏิบัติกำรบันทึกข้อมูลสำรสนเทศ (NISPA) 
และระบบดูแลกำรใช้สำรเสพติดในสถำนศึกษำ 
(CATAS) 

20,170 มกรำคม 2565 

3 ค่ำยเพศวิถีศึกษำ และทักษะชีวิต สังกัดส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 

31,150 มกรำคม 2565 

4 โรงเรียนสะอำด บรรยำกำศสดชื่น ปลอดขยะมลพิษ 37,720 เมษำยน 2565 
5 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร “พลังทักษะชีวิตเสริมสร้ำง

ภูมิคุ้มกันภัยยำเสพติด” 
34,020 เมษำยน 2565 

6 อบรมกำรเตรียมควำมพร้อมกับภัยคุกคำม ควำมมั่นคง
ปลอดภัยทำงไซเบอร์ 

11,000 ตุลำคม 2564 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ
ให้กับประชำกรวัยเรียนทุกคน 

  

7 ส่งเสริมและสร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำ  6,800 ตุลำคม 2564 
8 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง และพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนของสถำนศึกษำในสังกัด สพป.ยะลำ เขต 2 
28,260 มกรำคม 2565 

9 ติดตำมเยี่ยมบ้ำนนักเรียน (โครงกำรลดปัญหำกำรออก
กลำงคัน) 

14,180 เมษำยน 2565 

 กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สอดคล้องกับกำร
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

  

10 หนูอยู่บ้ำน ไม่นิ่งดูดำย นั่งเรียนออนไลน์ เสริมสร้ำง
ปัญญำ ระยะที่ 2 

20,700 ตุลำคม 2564 

11 "กำรบริหำรกำรจัดสอบด้วยข้อสอบมำตรฐำนส ำนักงำน   
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 ในกำร
สอบปลำยปีของผู้เรียน ปีกำรศึกษำ 2564" 

133,444 ตุลำคม 2564 

12 ขับเคลื่อนนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำ 224,160 มกรำคม 2565 
13 วิถีชีวิตกล่อมเกลำ บ่มเพำะวิถีตำมหลักปรัชญำของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
20,200 เมษำยน 2565 

14 อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำควำมสำมำรถทำง
ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรและเทคนิค 
กำรสอนตำมรูปแบบ Communicative Approach  

72,700 เมษำยน 2565 

15 อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรปรับปรุงและจัดท ำหลักสูตร
สถำนศึกษำ 

28,900 มกรำคม 2565 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อโครงกำร 
งบประมำณ
โครงกำร 
(บำท) 

คำดว่ำจะประกำศ 
จัดซื้อจัดจ้ำง 
(เดือน/ปี) 

16 พัฒนำสมรรถนะกำรอ่ำนคิดวิเครำะห์ของนักเรียนชั้น 
ป. 1 

21,000 มกรำคม 2565 

17 ติดตำมกระบวนกำรบันทึกผลกำรเรียนผ่ำนโปรแกรม 
SchoolMIS 

25,100 มกรำคม 2565 

18 พัฒนำศักยภำพครูผู้สอนในกำรยกระดับสมรรถนะของ
ผู้เรียนสู่กำรแข่งขันบนเวทีโลก 

19,100 กรกฎำคม 2565 

19 พัฒนำศักยภำพครูผู้สอนกำรงำนอำชีพด้ำนกำรใช้
เทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนรู้ 

41,300 กรกฎำคม 2565 

20 พัฒนำศักยภำพครูผู้สอนด้ำนกำรวัดและประเมินผล
ตำมแนวทำงกำรจัดกำรเรียนรู้หลักสูตรฐำนสมรรถนะ 

77,500 เมษำยน 2565 

22 พัฒนำศักยภำพครูผู้สอนวิทยำกำรค ำนวณและกำร
ออกแบบเทคโนโลยี 

95,900 กรกฎำคม 2565 

23 อบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรเรียนรู้เชิงบูรณำกำรสู่กำรคัด
กรองพหุปัญญำ  

32,904 กรกฎำคม 2565 

24 อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดกำรเรียนเชิงรุก Active 
Learning รู้สู่ห้องเรียน 

64,060 เมษำยน 2565 

25 ส่งเสริมประสิทธิภำพกำรวัดและประเมินผลกำรจัดกำร
เรียนรู้บุคลำกรอิสลำมศึกษำ 

58,800 เมษำยน 2565 

26 ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภำพของชุมชน และโรงเรียน 
Stand alone 

10,480 กรกฎำคม 2565 

27 นิเทศ ติดตำม กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้
นักเรียนชั้นอนุบำลตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 
พุทธศักรำช 2560 

20,150 เมษำยน 2565 

28 ฝึกปรือควำมพร้อมปฐมวัย (นโยบำยข้อที่ 11) 36,810 กรกฎำคม 2565 
29 บ้ำนนักวิทยำศำสตร์น้อย ประเทศไทย ประจ ำปี 

งบประมำณ 2565 
10,335 เมษำยน 2565 

30 อบรมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพสุขภำวะที่ดีของ
นักเรียน 

33,730 กรกฎำคม 2565 

31 โครงกำรพัฒนำศักยภำพครูผู้สอนกลุ่มสำระ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี(วิทยำศำสตร์) 

81,500 กรกฎำคม 2565 

30 โครงกำรส่งเสริมเพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งของกำรนิเทศ
ภำยในสถำนศึกษำ 

51,880 มกรำคม 2565 

32 โครงกำรส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในโครงกำรสะเต็ม
ศึกษำ 

16,200 กรกฎำคม 2565 

33 ลูกเสือรวมพลังเสริมสร้ำงคุณธรรม 56,565 กรกฎำคม 2565 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อโครงกำร 
งบประมำณ
โครงกำร 
(บำท) 

คำดว่ำจะประกำศ 
จัดซื้อจัดจ้ำง 
(เดือน/ปี) 

34 ทักษะกำรเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่กำรมีอำชีพและกำรมีงำน
ท ำของนักเรียน 

46,500 กรกฎำคม 2565 

35 พัฒนำศักยภำพข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ ต ำแหน่ง ครูผู้ช่วย 

15,300 ตุลำคม 2564 

36 ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำรำงวัล 
“เพชรเสมำยะลำ 2” 

111,400 มกรำคม 2565 

37 กำรพัฒนำบุคลิกภำพ สุขกำย สบำยใจ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565 

108,000 กรกฎำคม 2565 

38 โครงกำรส่งเสริมคุณภำพกำรวัดและกำรประเมินผล
กำรศึกษำด้ำนกำรประเมินคุณภำพผู้เรียน NT ปี
กำรศึกษำ 2564 

3,000 เมษำยน 2565 

39 

กำรด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมิน
ต ำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำร ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ตำมหลักเกณฑ์กำรประเมิน 
Performance  Agreement (PA)       

3,600 ตุลำคม 2564 

40 
เสริมสร้ำงศักยภำพบุคลำกรเพ่ือพัฒนำ Organization 
Development (OD) 

309,500 ตุลำคม 2564 

41 เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งประชำธิปไตยโรงเรียน และสภำ
นักเรียน สู่กำรปฏิบัติที่ยั่งยืน ประจ ำปีงบประมำณ 
2565 

29,925 เมษำยน 2565 

42 พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำเรียนรวมและเด็กท่ีมี
ควำมสำมำรถพิเศษ 

6,800 มกรำคม 2565 

กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ   

43 
กำรขับเคลื่อนนโยบำยและแผนด้ำนกำรศึกษำเพ่ือกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำ 

236,650 ตุลำคม 2564 

44 
กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพ่ือประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรเรียนรู้ ประจ ำปี 2565 

8,000 มกรำคม 2565 

45 
กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำเว็บไซต์ของ
สถำนศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

10,000 มกรำคม 2565 

46 คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
กำรศึกษำ 

27,280 มกรำคม 2565 

47 เสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 34,470 เมษำยน 2565 
48 กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเปิดภำคเรียน ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2565 
50,820 เมษำยน 2565 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อโครงกำร 
งบประมำณ
โครงกำร 
(บำท) 

คำดว่ำจะประกำศ 
จัดซื้อจัดจ้ำง 
(เดือน/ปี) 

49 กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนด้ำนงบประมำณ 
กำรเงิน และพัสดุ 

47,280 มกรำคม 2565 

50 ขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ 2,700 กรกฎำคม 2565 
51 ส่งเสริมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัด

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 
67,600 มกรำคม 2565 

52 ประชุมสัมมนำผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 

120,000 มกรำคม 2565 

53 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร กำรติดตำมและประเมินผลกำร
บริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ 

27,000 มกรำคม 2565 

54 เสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 

- มกรำคม 2565 

55 เสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรบริหำรกำรศึกษำวิถีใหม่   252,050 ตุลำคม 2564 

56 ประชุมพัฒนำศักยภำพบุคลำกร เพ่ิมประสิทธิภำพใน
กำรปฏิบัติงำน   

13,600 ตุลำคม 2564 
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คณะท ำงำน 
 

 ๑. นำยตอฮีรน หะยีเลำะแม   รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2  
 ๒. นำงแวรอฮีหมะ สะมะแอ   ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์  
 ๓. นำยฟูรกอล เจ๊ะเตะ       นักวิชำกำรพัสดุช ำนำญกำร  
 ๔. ว่ำที่ ร.ต.อัศวัลย์ เจะเด็ง    พนักงำนรำชกำร  
 ๕. นำงสำวฟำตีเมำะห์ ดำหมิ  พนักงำนรำชกำร  
 ๖. นำงสำวนูรฮูดำ ดอปอ ลูกจ้ำงชั่วครำว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 


