
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ค ำน ำ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำเขต 2 ได้จัดท ำรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำร
จัดหำพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 โดยกลุ่มงำนบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ เพ่ือให้เป็นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( (Integrity and 
transparency Assessment: ITA)  

ในส่วนของกำรจัดท ำรำยงำนก ำหนดวิเครำะห์ร้อยละของจ ำนวนโครงกำรที่ด ำเนินกำรแล้วเสร็จใน
ปีงบประมำณ 2564 ประกอบด้วย แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประกำศต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง สรุปผลกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำเดือน รำยงำนผลกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ 256 4 และ
ข้อเสนอแนะในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของกำรจัดหำพัสดุ 

จำกกำรไดจ้ัดท ำรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ท ำให้
เกิดข้อมูลสำรสนเทศอันเป็นประโยชน์ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำข้อมูลดังกล่ำวผู้ที่สนใจจะน ำไปใช้เพ่ือตอบสนอง
ควำมต้องกำรในด้ำนต่ำงๆ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป  

 

กลุม่บริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๒ 
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สำรบัญ 

เรื่อง            หน้ำ 
ค ำน ำ 
สำรบัญ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำน          1 
ส่วนที่ 2 นโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง        16 
ส่วนที่ 3 รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564   20 

  - สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564    20 
  - ปัญหำ/อุปสรรค        22 
  - ข้อเสนอแนะ         22 
  - สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 วิธีเฉพำะเจำะจง  23 
  - บันทึกข้อควำมรำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 24 
   เดือนตุลำคม พ.ศ. 2563       25 
   เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2563      26 
   เดือนธันวำคม พ.ศ. 2563      27 
   เดือนมกรำคม พ.ศ. 2564      28 
   เดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564      30 
   เดือนมีนำคม พ.ศ. 2564       32 
   เดือนเมษำยน พ.ศ. 2564      33 
   เดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2564      34 

เดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2564      36 
เดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2564      38 
เดือนสิงหำคม พ.ศ. 2564      39 
เดือนกันยำยน พ.ศ. 2564      41 

  - สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 วิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ 46 
  - คณะท ำงำน         47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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) กลุ่มนโยบำย
และแผน 3) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 4) กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 5) กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ 6) 
หน่วยตรวจสอบภำยใน 7) กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกลและเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 8) กลุ่มพัฒนำ
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 9) กลุ่มกฎหมำยและคดี 10) กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล 

 

 
 
 
 



 
 

เขตบริกำรทำงกำรศึกษำ 
 สภำพทำงภูมิศำสตร์ในเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 
 ด้ำนกำรปกครอง 
  ครอบคลุมเขตกำรปกครองในท้องที่ 3 อ ำเภอ 15 ต ำบล 118 หมู่บ้ำน และมีองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประกอบด้วย เทศบำล 4 แห่ง และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 13 แห่ง 
 ด้ำนภูมิประเทศ 
  สถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 กระจำยอยู่ในพ้ืนที่ 1,580 ตำรำง
กิโลเมตร คิดเป็นสัดส่วนปริมำณ 2 ใน 6 ของพ้ืนที่จังหวัดยะลำ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ มีลักษณะเป็นภูเขำปกคลุมด้วยป่ำ
ดงดิบ โดยมีเทือกเขำสันกำลำคีรีเป็นแนวกั้นพรมแดนระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศมำเลเซีย นอกจำกนี้ยังมีภูมิ
ประเทศท่ีส ำคัญ คือ เทือกเขำตะโล๊ะเว อยู่ทำงทิศตะวันตก กั้นระหว่ำงอ ำเภอยะหำกับบันนังสตำ เทือกเขำกำโสด 
อยู่ทำงทิศใต้กั้นระหว่ำงอ ำเภอธำรโตกับอ ำเภอบันนังสตำ เทือกเขำฮำลำ-บำลำ อยู่ทำงทิศตะวันออกกั้นระหว่ำง
อ ำเภอบันนังสตำ กับอ ำเภอศรีสำคร  
 ด้ำนสังคมวัฒนธรรม 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 มีประชำกร 3 อ ำเภอ ในส่วนของกำรบริหำร
จัดกำรประชำกรวัยเรียนอำยุระหว่ำง 3 – 18 ปี จ ำนวน 43,128 คน เป็นที่ที่มีควำมหลำกหลำยด้ำนสังคม 
วัฒนธรรม ประชำกรส่วนใหญ่นับถือศำสนำอิสลำม  
 ศำสนสถำน 
  - มัสยิด 116 แห่ง 
  - วัด/ส ำนักสงฆ์ 17 แห่ง 
 ภำษำ 
  ประกอบด้วย ภำษำไทย ภำษำมลำยูท้องถิ่น และภำษำจีน จำกสภำพแวดล้อมทั้งด้ำนภูมิประเทศที่
ทุรกันดำร ควำมหลำกหลำยทำงสังคม วัฒนธรรม กำรปกครองที่มีสถำนกำรณ์รุนแรง ประชำชนชำวไทยยังมีฐำนะ
ยำกจน เศรษฐกิจประกอบกับกำรขำดแคลนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน ล้วนเป็นอุปสรรคส ำคัญในกำรน ำนโยบำยไปสู่กำร
ปฏิบัติแต่ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 ยังคงมุ่งมั่นจัดกำรศึกษำให้แก่เด็กและเยำวชน
ให้ทั่วถึงและมีคุณภำพ ทั้งนี้ เพ่ือควำมเจริญก้ำวหน้ำของประเทศในส่วนรวมตำมปณิธำนที่ว่ำ เรำจะท ำในสิ่งที่
บุคคลอื่นเห็นว่ำยำกให้ส 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 เรื่อง
กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 ดังนี้ 
 มำตรำ 38 แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ก ำหนดให้เขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ โดยคณะกรรมกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแล จัดตั้ง ยุบรวม หรือเลิก
สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประสำนส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำเอกชน ในเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประสำน และส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้องกับนโยบำย และ
มำตรฐำนกำรศึกษำ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ ของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน 

2 



 
 

องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันสังคมอ่ืนที่จัดกำรศึกษำในรูปแบบที่หลำกหลำยใน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
 มำตรำ 37 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม ก ำหนดให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมีอ ำนำจหน้ำที่ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร ดังต่อไปนี้ 
 (1) อ ำนำจหน้ำที่ในกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำ และพัฒนำสำระของหลักสูตรกำรศึกษำให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
 (2) อ ำนำจหน้ำท่ำในกำรพัฒนำงำนด้ำนงำนวิชำกำรและจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำร่วมกับสถำนศึกษำ 
 (3) รับผิดชอบในกำรพิจำรณำแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสถำนศึกษำของสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ 
 (4) ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่กฎหมำยก ำหนด 
 ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องกำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ พ.ศ. 
2560 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 
 (1) จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำและมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ให้สอดคล้องกับนโยบำย 
มำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน และควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
 (2) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและหน่วยงำนในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
และแจ้งจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบ และก ำกับ ติดตำมตรวจสอบกำรใช้จ่ำย
งบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 
 (3) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (4) ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนและในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (5) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัยและรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำ ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (6) ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำง ๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดและ
พัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (7) จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลสถำนศึกษำ ในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (8) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งบุคคล 
องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และสถำบันอ่ืน ที่จัดรูปแบบที่หลำกหลำยในเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (9) ด ำเนินกำรและประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจัยและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (10) ประสำน ส่งเสริม กำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำน ด้ำนกำรศึกษำ 
 (11) ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กร หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในฐำนะส ำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 (12) ปฏิบัติงำนร่วมกับ หรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เก่ียวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมำย 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 
 กำรบริหำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต ๒ แบ่งส่วนรำชกำรตำม
กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรก 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 กำรแบ่งส่วน
รำชกำรภำยในส 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 
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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 เป็นพื้นที่มีสภำพแวดล้อมทั้ง
ด้ำนกำยภำพและด้ำนสังคม วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ กล่ำวคือ ประชำกรมีควำมหลำกหลำยทำงภำษำ ศำสนำ 
วัฒนธรรม ดังนั้น แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำจึงต้องให้สอดคล้องกับสภำพของสังคมท้องถิ่น ซึ่งส ำนักงำนเขตพ้ืน
กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 ได้จัดกำรศึกษำใน 4 ลักษณะ คือ กำรจัดกำรศึกษำในสถำนศึกษำที่เปิดกำร
เรียนกำรสอนวิชำสำมัญ จะเป็นโรงเรียนทั่ว ๆ ไปของรัฐเหมือนกับพ้ืนที่อ่ืน ๆ ของประเทศ เปิดสอนระดับชั้น
ประถมศึกษำ ชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น แต่มีสถำนศึกษำที่จ ำนวนหนึ่งจัดให้มีกำรเรียนกำรสอนวิชำอิสลำมศึกษำ โดย
มีวิทยำกรสอนศำสนำอิสลำมเป็นผู้สอนในโรงเรียนของรัฐจ ำนวน 68 โรงเรียน 
  2. สภำพกำรจัดกำรศึกษำ 
   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 มีหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำประกอบด้วย 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรศึกษำเอกชน (โรงเรียนเอกชน) ส ำนักงำน
ต ำรวจแห่งชำติ (โรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน) โดยกำรจัดกำรศึกษำตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษำจนถึง
มัธยมศึกษำตอนต้น 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 กำรให้บริกำรทำง

กำรศึกษำครอบคลุมท้องที่ 3 อ ำเภอ คือ บันนังสตำ ยะหำ กำบัง 
  2.2.2 จ ำนวนนักเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 และนักเรียน
ในเขตบริกำร (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 ครู
อัตรำจ้ำงชั่วครำว 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 ำเนินงำนบรรลุตำมเป้ำหมำยของมำตรฐำนเขตพ้ืนที่ในระดับดีมำกขึ้นไป 
  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 ทักษะตำมมำตรฐำนกำรศึกษำแต่ละระดับมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเ รียนเพ่ิมขึ้น มีทักษะที่
จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 หมำยถึง ผู้เรียนถึงพร้อมด้วยทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วยทักษะที่เรียก
ตำมค 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. ทักษะด้ำนกำรสื่อสำรสำรสนเทศและรู้เท่ำทันสื่อ (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 ำคัญของทักษะ
ขั้นต้นทั้งหมดและเป็นคุณลักษณะที่เด็กไทยจ ำเป็นต้องมี (Compassion) 

 พันธกิจ (Mission)  
  1. เสริมสร้ำงควำมมั่นคงต่อสถำบันหลักของชำติและกำรปกครองตำมระบอบประชำธิปไตยอันมี
พระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ควำมมีวินัย ควำมซื่อสัตย์ จิตสำธำรณะ กำรอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุขใน
สังคมพหุวัฒนธรรม ควำมเป็นพลเมืองที่ดี 
  3. พัฒนำศักยภำพของผู้เรียนให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะตำมมำตรฐำนกำรศึกษำแต่ละระดับ 
มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเพิ่มขึ้น 
  4. สร้ำงโอกำสให้ประชำกรวัยเรียนทุกคน เข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม 
  5. พัฒนำศักยภำพผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพและมีควำมเชี่ยวชำญทำง
วิชำชีพ 
  6. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำรสู่องค์กรคุณภำพที่ทันสมัย 
 

 เป้ำประสงค์ (Goals) 
  1. ผู้เรียนมีควำมจงรักภักดีต่อสถำนบันหลักของชำติและยึดมั่นในกำรปกครองตำมระบอบประชำธิปไตย
อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีควำมเป็นพลเมืองที่ดี 
  2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ควำมมีวินัย ควำมซื่อสัตย์ จิตสำธำรณะ กำรอยู่ร่วมกันอย่ำงมี
ควำมสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม มีวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและมีสุขภำวะที่เหมำะสมตำมวัย 
  3. ผู้เรียนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถตำมมำตรฐำนกำรศึกษำแต่ละระดับ มีผลสัมฤทธิ์ ทำงกำรเรียน
เพ่ิมข้ึน มีทักษะกำรเรียนรู้ที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ 21 
  4. ประชำกรวัยเรียนในเขตบริกำรทุกคน เข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพอย่ำงทั่วถึงและเท่ำเทียม 
  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 
  5. พัฒนำคุณภำพระบบกำรบริหำรจัดกำร 
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 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 ำสู่กำร
บริกำรที่เป็นเลิศ สถำนศึกษำมีควำมเข้มแข็ง ครูมีควำมเป็นมืออำชีพ ประชำกรวัยเรียนได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง 
นักเรียนมีควำมรู้และคุณลักษณะตำมมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน รักกำรเรียนรู้ ด ำเนินชีวิตตำมหลักปรัชญำ
ของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐำนควำมเป็นไทย พร้อมก้ำวสู่สำกล 
 

 นโยบำยหลัก (Main Policy)                      
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 ได้ก ำหนดนโยบำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2564 โดยยึดแนวทำงในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของกระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
(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 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงบริกำรกำรศึกษำที่มีคุณภำพมีมำตรฐำนและลดควำม
เหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
  นโยบำยที่ 5 ด้ำนกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  นโยบำยที่ 6 ด้ำนกำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 และกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ 
เขต 2 เป็นกำรด ำเนินกำรเพ่ือพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้เป็นไปตำมปณิธำน “รวดเร็ว ถูกต้อง 
โปร่งใส ใส่ใจบริกำร” และเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของสถำนศึกษำ กำรก ำหนดแนวทำงในกำร
ด ำเนินงำนตำมนโยบำย 12 นโยบำยสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนี้ 
 

 นโยบำยข้อที่ 1 เพิ่มผลสัมฤทธิ์  
  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนเป็นตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโรงเรียน โดยสะท้อนให้เห็นคุณภำพกำรบริหำร
งำนของผู้บริหำร คุณภำพกำรสอนของครูและคุณภำพของผู้เรียน ทั้งยังสะท้อนภำพรวมถึงคุณภำพกำรศึกษำของ
ประเทศ ดังนั้นกำรด ำเนินกำรเพ่ือเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจึงเป็นนโยบำยที่โรงเรียนต้องให้ควำมส ำคัญและ
ด ำเนินกำรเป็นล ำดับแรกๆ 
 

 นโยบำยข้อที่ 2 พิชิตอ่ำนเขียน 
  นโยบำยด้ำนกำรศึกษำของรัฐบำลแสดงเจตนำรมณ์อย่ำงชัดเจนที่จะส่งเสริมพัฒนำกำรศึกษำของ
ประเทศ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำผู้เรียนให้มีทักษะสอดคล้องตำมบริบทสังคมในศตวรรษที่ 21 ส ำหรับแผน
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปีก ำหนดให้นักเรียนมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรอ่ำนกำรเขียน รู้จักแก้ปัญหำ มีศักยภำพ
กำรสื่อสำร รู้จักคิดวิเครำะห์ มีควำมคิดสร้ำงสรรค์และสำมำรถท ำงำนร่วมกันเป็นทีม ซึ่งกระทรวงศึกษำธิ กำรได้
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ก ำหนดนโยบำยส ำคัญในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ ให้ผู้เรียนอ่ำนออกเขียนได้เพ่ือน ำไปสู่กำรอ่ำนคล่องเขียน
คล่องและเพ่ือกำรเรียนรู้อ่ืน ๆ โรงเรียนเป็นหน่วยงำนที่ต้องจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือพัฒนำขีดควำมสำมำรถของ
ผู้เรียนกำรพัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรอ่ำนออกเขียนได้โดยตรง 
 
 นโยบำยข้อที่ 3 โรงเรียนน่ำอยู่ 
  บรรยำกำศของโรงเรียนเป็นสภำวะอันเกิดจำกกำรมีปฏิสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลกับสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนแล้วส่งผลถึงควำมรู้สึกของบุคคลำกร โรงเรียนซึ่งมีบรรยำกำศที่ดีจะท ำให้นักเรียนและบุคลำกรใน
โรงเรียนเกิดควำมรู้สึก พอใจ ภูมิใจ อบอุ่นใจ สบำยใจ รู้สึกในควำมเป็นเจ้ำของและอยำกมำโรงเรียนโรงเรียนที่มี
บรรยำกำศดี จะท ำให้ทุกคนท ำงำนร่วมกันอย่ำงเต็มที่และมีควำมสุข ดังนั้นสิ่งที่ส ำคัญที่จะส่งผลให้เกิดสภำพ
บรรยำกำศที่ดี ก็คือกำรจัดสภำพแวดล้อมของโรงเรียนโดยเฉพำะสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ 
 

 นโยบำยข้อที่ 4 เชิดชูคุณธรรม 
  พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มำตรำ 6 ได้
ก ำหนดควำมมุ่งหมำยและหลักกำรจัดกำรศึกษำต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย 
จิตใจสติปัญญำ ควำมรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมี
ควำมสุขกำรใช้กำรศึกษำพัฒนำคนให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในสถำนศึกษำ มีควำมส ำคัญควบคู่ไปกับกำรพัฒนำ
ในด้ำนควำมรู้และทักษะ จึงเป็นสิ่งส ำคัญที่โรงเรียนจะต้องด ำเนินกำรจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดขึ้นใน
ตัวบุคคลอย่ำงแท้จริงและสร้ำงสังคมให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ที่ยึดหลักคุณธรรมน ำชีวิตไปสู่ควำมสุข 
 

 นโยบำยข้อที่ 5 น้อมน ำหลักปรัชญำฯ 
  หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญำที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
รัชกำลที่ 9 ทรงมีพระรำชด ำรัสชี้แนะแนวทำงกำรด ำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชำวไทยให้สำมำรถด ำรงชีวิตอย่ำง
พอเพียง ยั่งยืนภำยใต้กระแสโลกำภิวัตน์ เพ่ือให้เดินทำงสำยกลำง มีควำมพอเหมำะ พอดี รู้จักประมำณตนเอง มี
เหตุมีผล พ่ึงตนเองและไม่ประมำท ตลอดจนกำรใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมรอบคอบรอบรู้และคุณธรรมใน
กำรวำงแผน ตัดสินใจลงมือในกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ จึงก ำหนดเป็นนโยบำยเพ่ือให้สถำนศึกษำน ำไปปฏิบัติใช้จน
เกิดผลเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อสถำนศึกษำในกำรพัฒนำ 
 

 นโยบำยข้อที่ 6 ส่งเสริมภำษำสู่สำกล 
  ในปัจจุบันประเทศไทยจ ำเป็นต้องพัฒนำขีดควำมสำมำรถของบุคคลเพ่ือเป็นก ำลังส ำคัญในกำร
พัฒนำประเทศให้เจริญรุดหน้ำ ก้ำวทันต่อกระแสควำมเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และภำษำคือเครื่องมือส ำคัญที่
ใช้ในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ซึ่งเข้ำมำมีบทบำทส ำคัญต่อกำรด ำรงชีวิตประจ ำวันของคนไทยมำกขึ้น คนไทย
ยุคใหม่จึงจ ำเป็นต้องมีควำมรู้และทักษะด้ำนภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรอย่ำงยิ่ง อันสอดคล้องกับนโยบำย
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในเรื่องกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนด้ำนกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ จึงได้
เล็งเห็นควำมส ำคัญในกำรส่งเสริม สนับสนุนให้ครูผู้สอนภำษำอังกฤษและผู้เรียนมีทักษะควำมช ำนำญในกำรใช้
ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรในชีวิตประจ ำวันเพ่ือให้สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมโลกยุคศตวรรษที่ 21 ได้อย่ำง
ภำคภูมิและมีควำมสุขทัดเทียมนำนำประเทศ 
 

 นโยบำยข้อที่ 7 ผลงำนประจักษ์ชัด 
  กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำจะส ำเร็จได้ตำมเป้ำหมำย กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ กระบวนกำร
นิเทศ และกระบวนกำรบริหำรจัดกำรจ ำเป็นต้องพัฒนำและร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมไปด้วยกันในลักษณะของ  
“เกลียวเชือก” ซึ่งโรงเรียนทุกโรงต้องให้ควำมส ำคัญกับกระบวนกำรทั้ง 3 กระบวนกำรเพ่ือมุ่งสู่เป้ำหมำย คือ 
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คุณภำพกำรศึกษำโรงเรียนควรน ำหลักกำร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรทั้ง 3 กระบวนกำรที่ปฏิบัติ
มำเขียนเล่ำเรื่องที่เป็นกำรท ำงำนของตนเองมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ำมสถำนศึกษำ 
โดยอำจเกิดขึ้นในระดับบุคคล ระดับสถำนศึกษำและระดับหน่วยงำน ผ่ำนกระบวนกำรตรวจสอบและทบทวน 
ตลอดจนมีกำรปรับปรุงวิธีกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนมีผลเป็นที่ยอมรับจำกทุกฝ่ำยที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งกระบวนกำรขั้นตอนดังกล่ำวที่ประสบควำมส ำเร็จนับว่ำมีคุณค่ำควรมีกำรบันทึก เขียนรำยงำน ขยำยผล
และเผยแพร่ผลงำนกำรปฏิบัติที่ เป็นเลิศ (Best Practice) “ONE SCHOOL ONE BEST PRACTICE” ให้เกิด
ประโยชน์ต่อกำรจัดกำรศึกษำต่อไป 
 

 นโยบำยข้อที่ 8 เร่งรัดนิเทศภำยใน 
  กำรนิเทศภำยในโรงเรียนมีควำมส ำคัญและมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรจัดกำรเรียนรู้และพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำย ซึ่งเป็นหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำนศึกษำและบุคลำกรทุกฝ่ำยในโรงเรียน 
จะต้องร่วมมือร่วมใจด ำเนินกำรพัฒนำงำนทุกด้ำนในโรงเรียนอย่ำงเป็นระบบและสม่ ำเสมอจะช่วยให้ผู้บริหำร
ได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสภำพและปัญหำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรด ำเนินงำน รวมทั้งช่วยให้สำมำรถแก้ปัญหำ
และพัฒนำกำรปฏิบัติงำนให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภำพ 
 

 นโยบำยข้อที่ 9 ใส่ใจระบบประกัน 
  ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเป็นกลไกส ำคัญในกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
ของไทยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ด้วยเหตุนี้พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 จึงก ำหนดให้สถำนศึกษำจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในและให้ถือว่ำกำรประกัน
คุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำและได้มีกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
พ.ศ.2561 เพ่ือเป็นแนวทำงให้สถำนศึกษำน ำไปปฏิบัติกำร พัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของ
สถำนศึกษำให้เข้มแข็ง มีประสิทธิภำพและด ำเนินกำรอย่ำงยั่งยืน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยต้องร่วมมือกันท ำงำนเพ่ือมุ่ง
ประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นส ำคัญ กำรมีส่วนร่วมจำกทุกฝ่ำยจึงเป็นกระบวนกำรส ำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้
สถำนศึกษำมีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในที่เข้มแข็งและสำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

 นโยบำยข้อที่ 10 สร้ำงสรรค์ควำมร่วมมือ 
  กำรที่สถำนศึกษำและชุมชนมีโครงกำร/กิจกรรมเพ่ือกำรพัฒนำกำรศึกษำและพัฒนำท้องถิ่นร่วมกัน
จะส่งผลดีต่อกำรสร้ำงโอกำสและคุณภำพกำรศึกษำและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่ำงเป็นรูปธรรม โดยมี
วิธีด ำเนินกำรอย่ำงหลำกหลำยทั้งกำรประชุมครูและผู้ปกครอง เพ่ือสร้ำงควำมร่วมมือร่วมใจในกำรปฏิบัติงำนและ
สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงบ้ำนและสถำนศึกษำ จะน ำมำซึ่งควำมช่วยเหลือและสนับสนุนจำกผู้ปกครองและ
ชุมชน 
 

 นโยบำยข้อที่ 11 ฝึกปรือควำมพร้อมปฐมวัย 
  หลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 มุ่งเน้นกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยเพ่ือสร้ำงรำกฐำน
คุณภำพชีวิตให้เด็กปฐมวัยพัฒนำไปสู่ควำมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ภำษำจึงเป็นสิ่งจ ำเป็นในกำรสื่อสำรส ำหรับกำร
เตรียมควำมพร้อมในด้ำนกำรฟัง พูด อ่ำนและเขียน จึงได้ก ำหนดนโยบำยข้อที่ 11 ฝึกปรือควำมพร้อมปฐมวัย
ด้ำนภำษำเพ่ือใช้สื่อสำรได้เหมำะสมกับวัยและเตรียมควำมพร้อมในกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้นกำรจัด
ประสบกำรณ์เพ่ือฝึกปรือควำมพร้อมปฐมวัยด้ำนภำษำสื่อสำรจึงเป็นสิ่งส ำคัญ จัดโดยยึดหลักกำรอบรมเลี้ยงดูและ
ให้กำรศึกษำผ่ำนกิจกรรมกำรเล่นที่เหมำะสมกับวัยและควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล โดยบุคคลที่มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจในกำรจัดกำรศึกษำระดับก่อนประถมศึกษำ อำศัยควำมร่วมมือระหว่ำงบ้ำน  สถำนศึกษำและชุมชน สิ่ง

13 



 
 

ส ำคัญในกำรจัดประสบกำรณ์ คือยึดเด็กเป็นศูนย์กลำง จัดให้สอดคล้องเหมำะสมกับวัย ควำมสนใจ ควำมต้องกำร 
ควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลในบรรยำกำศท่ีอบอุ่นต่อกำรเรียนรู้โดยใช้บูรณำกำรผ่ำนกำรเล่นอย่ำงหลำกหลำย 
 

 นโยบำยข้อที่ 12 ก้ำวไกลเทคโนโลยี 
  กำรพัฒนำกำรศึกษำภำยใต้กรอบประเทศไทย 4.0 ในยุคศตวรรษที่ 21 เริ่มด้วยกำรฝึกให้ผู้เรียน
เกิดกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูเปลี่ยนจำกผู้สอนเป็นพ่ีเลี้ยงจัดกำรเรียนรู้บูรณำกำรแบบสหวิชำกำรเชื่อมโยงควำมรู้
กับจินตนำกำรเปลี่ยนแปลงไปสู่รูปธรรม ให้ผู้เรียนมีทักษะที่ต้องกำร เช่น กำรท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืน ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ และกำรสื่อสำรที่ดี ซึ่งกำรจัดกำรศึกษำต้องสร้ำงควำมท้ำท้ำยให้ผู้เรียนอยำกเรียนรู้และเป็นกำรเรียนรู้
ที่ไม่จ ำกัดอยู่แต่ในห้องเรียนแต่จะเชื่อมโยงครู นักเรียนและชุมชนเข้ำสู่ขุมแหล่งควำมรู้ทั่วโลก ครูจะเปลี่ยนจำก
กำรเป็นผู้ถ่ำยทอดควำมรู้ไปเป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือให้นักเรียนสำมำรถเปลี่ยนสำรสนเทศเป็นควำมรู้และน ำ
ควำมรู้ไปสู่กำรปฏิบัติและก่อให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำรงชีวิตเป็นกำรเรียนรู้เพ่ือสร้ำงควำมรู้และต้องมีกำร
สร้ำงวัฒนธรรมกำรสืบค้นให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนอย่ำงยั่งยืนมนุษย์ทุกคนจ ำเป็นที่จะต้องมีควำมรู้พ้ืนฐำนเกี่ยวกับกำร
ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ เนื่องจำกเทคโนโลยีสำรสนเทศท ำให้เกิดกำรสื่อสำรไร้พรหมแดนและมีบทบำทท่ีส ำคัญใน
ทุกวงกำร มีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงโลกในด้ำนต่ำงๆ ช่วยส่งเสริมให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น ในปัจจุบันเรำจึงได้พบ
เห็นกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในงำนต่ำง ๆ เป็นจ ำนวนมำก 
 

 กลยุทธ์ (Strategy) 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 ก ำหนดทิศทำงกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำเพ่ือขับเคลื่อนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ โดยใช้รูปแบบ “กำรบริหำรและกำรจัดกำรองค์กรสู่ควำม
เป็นเลิศ YALATWO MODEL” รำยละเอียด ดังนี้ 
 

 
 
 ซึ่งใช้หลักกำรและแนวคิดเกี่ยวกับ  
  1. เชื่อม่ันว่ำสำมำรถท ำได้ (Yes we can do : Y) โดยสร้ำงแรงกระตุ้นในกำรด ำเนินงำนของ
บุคลำกรในแต่ละกลุ่มสำมำรถด ำเนินงำนได้ไม่ว่ำจะเป็นงำนในหน้ำที่ งำนที่ได้รับมอบหมำย หรืองำนพิเศษตำม
นโยบำยของรัฐบำลแม้ว่ำงำนนั้นจะเป็นงำนที่ง่ำยหรือยำกล ำบำก โดยกระตุ้นสร้ำงขวัญก ำลังใจว่ำยะลำ เขต 2 
สำมำรถท ำได ้
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  2. สร้ำงทัศนคติสู่ชัยชนะ (Attitude for winning : A) โดยกำรเปลี่ยนแปลงนิสัยกำรท ำงำนเชิง
บวก ให้ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ก ำหนดเป้ำหมำยของกำรท ำงำนเพ่ือเสริมวินัยเชิงบวกในกำรท ำงำน แม้เป็นภำระงำนที่
เล็กน้อยหำกประสบผลส ำเร็จย่อมสำมำรถเป็นส่งผลต่อผู้ปฏิบัติงำน เมื่อบุคลำกรในองค์กรสำมำรถก ำหนด
เป้ำหมำยของตนเอง ย่อมเป็นแรงผลักให้วัฒนธรรมองค์กรสำมำรถก ำหนดเป้ำหมำยขององค์กรได้เช่นกัน 
  3. สร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ (Learning Community : L) โดยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต 2 ต้องเป็นองค์กรต้นแบบในกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ โดยประสำรกำรเรียนรู้ร่วมกัน
เพ่ือสรรค์สร้ำงกำรท ำงำนขององค์กรให้ประสบผลส ำเร็จ สำมำรถบูรณำกำรศำสตร์และศิลป์ของกำรท ำงำนให้
สำมำรถด ำเนินกำรได้ พัฒนำงำนให้เป็นงำนที่สำมำรถต่อยอดและเป็นแบบอย่ำงแห่งกำรเรียนรู้ 
  4. สร้ำงควำมใส่ใจในกำรท ำงำน (Attention to a task : A) โดยสร้ำงวัฒนธรรมกำรท ำงำนร่วมกัน
ให้บุคลำกรตระหนักถึงเนื้องำนเป็นหลัก ลดแรงเสียดทำนของควำมขัดแย้งในองค์กร ให้บุคลำกรใส่ใจกำรท ำงำน
เป็นหลัก ให้งำนสำมำรถด ำเนินกำรได้แม้อยู่ในภำวะตึงเครียดระหว่ำงบุคคล โดยผู้บริหำรมีหน้ำที่ในกำรประสำน
ควำมร่วมมือในกำรท ำงำน 
  5. กำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation : T) โดยส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 เป็นองค์กรที่ด ำเนินงำนจัดกำรด้ำนกำรศึกษำที่มีผู้ใช้บริกำรหลักคือครู 
ดังนั้นกำรด ำเนินงำนของบุคลำกรต้องให้ควำมส ำคัญต่อผู้รับริกำร ลดภำวะของควำมซ้ ำซ้อนในกำรรับบริกำรของ
ครูโดยกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและนวัตกรรมมำบูรณำกำรในกำรจัดกำรองค์กร 
  6. ทุกฝ่ำยได้รับประโยชน์ร่วมกัน (Win-Win Situation) เพ่ือให้กำรท ำงำนสำมำรถเกิดประโยชน์ทั้ง
ผู้ให้บริกำรและผู้รับริกำร กำรสร้ำงภำพลักษณ์ของกำรได้รับประโยชน์ร่วมกันในกำรด ำเนินงำนเป็นเป้ำหมำยหลัก
ในกำรท ำงำน ครูที่มำติดต่อได้รับกำรบริกำรที่ดี บุคลำกรที่ให้บริกำรสำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำงไม่ขำดตก
บกพร่องและสำมำรถน ำไปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนกำรรำยงำนตัวชี้วัดต่ำงๆของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ต้องรำยงำนให้หน่วยงำนต้นสังกัด ดังนั้นกำรบริกำรต่ำงๆในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 สำมำรถเกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง 
  7. องค์กรแห่งควำมเป็นเลิศ (Organization Excellence : O) โดยสร้ำงควำมตระหนักแก่
บุคลำกรของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 ให้มีควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำองค์กรสู่ควำม
เป็นเลิศ เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำขององค์กรอย่ำงเป็นระบบและมีควำมเป็นเลิศรอบด้ำน 
 เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำยะลำ เขต 2 สู่ควำมเป็น
เลิศใน 5 ด้ำน (5 Excellent : 5E) ประกอบด้วย 1) ผู้เรียนยอดเยี่ยม (Excellent Student : E1)  2) ผู้บริหำร ครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำยอดเยี่ยม (Excellent Personnel : E2) 3) สถำนศึกษำยอดเยี่ยม (Excellent School : 
E3)  4) ส ำนักงำนยอดเยี่ยม (Excellent Office : E4) และ 5) ชุมชนยอดเยี่ยม (Excellent Community : E5) โดย
ใช้กระบวนกำรวงจรคุณภำพ Deming Cycle (PDCA) เป็นกระบวนกำรขับเคลื่อนซึ่งน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพใน 
12 จุดเน้น คือ 1) เพ่ิมผลสัมฤทธิ์ 2) พิชิตอ่ำนเขียน 3) โรงเรียนน่ำอยู่ 4) เชิดชูคุณธรรม 5) น้อมน ำหลักปรัชญำ 
6) ส่งเสริมภำษำสู่สำกล 7) ผลงำนประจักษ์ชัด 8) เร่งรัดนิเทศภำยใน 9) ใส่ใจระบบประกัน 10) สร้ำงสรรค์
ควำมร่วมมือ 11) ฝึกปรือควำมพร้อมปฐมวัย และ 12) ก้ำวไกลเทคโนโลยี ภำยใต้วัฒนธรรมขององค์กรที่เน้นใน 4 
ด้ำน ได้แก่ รวดเร็ว (Fast)  ถูกต้อง (Correct) โปร่งใส (Transparent) และ ใส่ใจบริกำร (Service mind) 
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ส่วนที่ ๒ 
นโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

 
 พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งให้ไว้ ณ วันที่ 24 กุมภำพันธ์ 
2560 และมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นก ำหนด 180 วัน นับแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ซึ่งประกำศ เมื่อวันที่ 
24 กุมภำพันธ์ 2560 ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 
 กำรจัดซื้อจัดจ้ำง หมำยควำมว่ำ กำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ได้มำซึ่งพัสดุโดยกำรซื้อ จ้ำง เช่ำ แลกเปลี่ยน หรือ
โดยนิติกรรมอ่ืนตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  
 พัสดุ หมำยควำมว่ำ สินค้ำ งำนบริกำร งำนก่อสร้ำง งำนจ้ำงที่ปรึกษำและงำนจ้ำงออกแบบ  หรือควบคุม
งำนก่อสร้ำง รวมทั้งกำรด ำเนินกำรอ่ืนตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
 สินค้ำ หมำยควำมว่ำ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้ำง และทรัพย์สินอ่ืนใด รวมทั้ง งำนบริกำรที่รวมอยู่
ในสินค้ำนั้นด้วย แต่มูลค่ำของงำนบริกำรต้องไม่สูงกว่ำมูลค่ำของสินค้ำนั้น  
 งำนบริกำร หมำยควำมว่ำ งำนจ้ำงบริกำร งำนจ้ำงเหมำบริกำร งำนจ้ำงท ำของและกำรรับขน  ตำม
ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์จำกบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคล แต่ไม่หมำยควำมรวมถึงกำรจ้ำง  ลูกจ้ำงของ
หน่วยงำนของรัฐ กำรรับขนในกำรเดินทำงไปรำชกำรหรือไปปฏิบัติงำนของหน่วยงำนของรัฐ  งำนจ้ำงที่ปรึกษำ 
งำนจ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำงและกำรจ้ำงแรงงำนตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์  
 งำนก่อสร้ำง หมำยควำมว่ำ งำนก่อสร้ำงอำคำร งำนก่อสร้ำงสำธำรณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้ำงอ่ืนใด  และ
กำรซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือกำรกระท ำอ่ืนที่มีลักษณะท ำนองเดียวกันต่ออำคำร  สำธำรณูปโภค 
หรือสิ่งปลูกสร้ำงดังกล่ำว รวมทั้งงำนบริกำรที่รวมอยู่ในงำนก่อสร้ำงนั้นด้วย แต่มูลค่ำ ของงำนบริกำรต้องไม่สูง
กว่ำมูลค่ำของงำนก่อสร้ำงนั้น  
 อำคำร หมำยควำมว่ำ สิ่งปลูกสร้ำงถำวรที่บุคคลอำจเข้ำอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อำคำรที่ท ำกำรโรงพยำบำล 
โรงเรียน สนำมกีฬำ หรือสิ่งปลูกสร้ำงอย่ำงอ่ืนที่มีลักษณะท ำนองเดียวกัน รวมทั้งสิ่งก่อสร้ำงอ่ืน ๆ ซึ่งสร้ำงขึ้นเพ่ือ
ประโยชน์ใช้สอยส ำหรับอำคำรนั้น ๆ เช่น เสำธง รั้ว ท่อระบำยน้ ำ หอถังน้ ำ ถนน ประปำ  ไฟฟ้ำ หรือสิ่งอ่ืน ๆ ซึ่ง
เป็นส่วนประกอบของตัวอำคำร เช่น เครื่องปรับอำกำศ ลิฟท์ หรือเครื่องเรือน  
 สำธำรณูปโภค หมำยควำมว่ำ งำนอันเกี่ยวกับกำรประปำ กำรไฟฟ้ำ กำรสื่อสำร กำรโทรคมนำคม กำร
ระบำยน้ ำ กำรขนส่งทำงท่อ ทำงน้ ำ ทำงบก ทำงอำกำศ หรือทำงรำง หรือกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งด ำเนินกำรใน
ระดับพ้ืนดิน ใต้พ้ืนดิน หรือเหนือพ้ืนดิน 
 งำนจ้ำงที่ปรึกษำ หมำยควำมว่ำ งำนจ้ำงบริกำรจำกบุคคลธรรมดำหรือนิติบุคคลเพ่ือเป็นผู้ให้ค ำปรึกษำ
หรือแนะน ำแก่หน่วยงำนของรัฐในด้ำนวิศวกรรม สถำปัตยกรรม ผังเมือง กฎหมำย  เศรษฐศำสตร์ กำรเงิน กำร
คลัง สิ่งแวดล้อม วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี สำธำรณสุข ศิลปวัฒนธรรม กำรศึกษำวิจัย หรือด้ำนอ่ืนที่อยู่ในภำรกิจ
ของรัฐหรือของหน่วยงำนของรัฐ  
 งำนจ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำง หมำยควำมว่ำ งำนจ้ำงบริกำรจำกบุคคลธรรมดำ หรือนิติ
บุคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำง  
 กำรบริหำรพัสดุ หมำยควำมว่ำ กำรเก็บ กำรบันทึก กำรเบิกจ่ำย กำรยืม กำรตรวจสอบ กำรบ ำรุงรักษำ 
และกำรจ ำหน่ำยพัสดุ  
 รำคำกลำง หมำยควำมว่ำ รำคำเพ่ือใช้เป็นฐำนส ำหรับเปรียบเทียบรำคำที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่ง
สำมำรถจัดซื้อจัดจ้ำงได้จริงตำมล ำดับ ดังตอไปนี้ 
  (1) รำคำที่ได้มำจำกกำรค ำนวณตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรรำคำกลำงก ำหนด  
  (2) รำคำที่ได้มำจำกฐำนข้อมูลรำคำอ้ำงอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลำงจัดท ำ  



 
 

  (3) รำคำมำตรฐำนที่ส ำนักงบประมำณหรือหน่วยงำนกลำงอ่ืนก ำหนด 
  (4) รำคำที่ได้มำจำกกำรสืบรำคำจำกท้องตลำด  
  (5) รำคำที่เคยซื้อหรือจ้ำงครั้งหลังสุดภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ  
  (6) รำคำอ่ืนใดตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร หรือแนวทำงปฏิบัติของหน่วยงำนของรัฐนั้น ๆ 

 เงินงบประมำณ หมำยควำมว่ำ เงินงบประมำณตำมกฎหมำยว่ำด้วยงบประมำณรำยจ่ำย กฎหมำยว่ำด้วย
วิธีกำรงบประมำณ หรือกฎหมำยเกี่ยวด้วยกำรโอนงบประมำณ เงินซึ่งหน่วยงำนของรัฐ ได้รับไว้โดยได้รับอนุญำต
จำกรัฐมนตรีให้ไม่ต้องน ำส่งคลังตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ  หรือกฎหมำยว่ำด้วยเงินคงคลัง เงินซึ่ง
หน่วยงำนของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องน ำส่งคลังเป็นรำยได้แผ่นดิน ตำมกฎหมำย และเงิน ภำษีอำกร ค่ำธรรมเนียม 
หรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ตกเป็นรำยได้ของรำชกำร ส่วนท้องถิ่นตำมกฎหมำยหรือที่รำชกำรส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจ
เรียกเก็บตำมกฎหมำย และให้หมำยควำม รวมถึงเงินกู้ เงินช่วยเหลือและเงินอ่ืนตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
 หน่วยงำนของรัฐ หมำยควำมว่ำ รำชกำรส่วนกลำง รำชกำรส่วนภูมิภำค รำชกำรส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ องค์กำรมหำชน องค์กรอิสระ องค์กรตำมรัฐธรรมนูญ  หน่วยธุรกำรของ
ศำล มหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ หน่วยงำนสังกัดรัฐสภำหรือในก ำกับของรัฐสภำ หน่วยงำนอิสระของรัฐ และ
หน่วยงำนอื่นตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
 เจ้ำหน้ำที ่หมำยควำมว่ำ ผู้มีหน้ำที่เก่ียวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรบริหำรพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
จำกผู้มีอ ำนำจให้ปฏิบัติหน้ำที่เก่ียวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรบริหำรพัสดุของหน่วยงำนของรัฐ 
 ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลใช้
บังคับเม่ือวันที่ 24 สิงหำคม 2560 ส่วนที่ 5 ข้อ 11 ก ำหนดไว้ว่ำเมื่อหน่วยงำนของรัฐได้รับควำมเห็นชอบวงเงิน
งบประมำณที่จะใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำงบประมำณแล้ว 
ให้เจ้ำหน้ำที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำยในกำรปฏิบัติงำนนั้นจัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีเสนอหัวหน้ำ
หน่วยงำนของรัฐเพ่ือขอควำมเห็นชอบ แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีให้ประกอบด้วยรำยกำรอย่ำงน้อย 
ดังต่อไปนี้  
 (1) ชื่อโครงกำรที่จะจัดซื้อจัดจ้ำง  
 (2) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้ำงโดยประมำณ  
 (3) ระยะเวลำที่คำดว่ำจะจัดซื้อจัดจ้ำง  
 (4) รำยกำรอื่นตำมที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด  
 เมื่อหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐให้ควำมเห็นชอบแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีตำมวรรคหนึ่งแล้ว ให้หัวหน้ำ
เจ้ำหน้ำที่ประกำศเผยแพร่แผนดังกล่ำวในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง และของหน่วยงำนของรัฐ
ตำมวิธีกำรที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด และให้ปิดประกำศโดยเปิดเผย ณ สถำนที่ปิดประกำศของหน่วยงำนของรัฐ
นั้น เว้นแต่กรณีที่บัญญัติไว้ตำมควำมในมำตรำ 11 วรรคหนึ่ง หำกหน่วยงำนของรัฐไม่ได้ประกำศเผยแพร่
แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรใดในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำงจะไม่สำมำรถด ำเนินกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงในโครงกำรนั้นได้ 
 กำรจัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมประกำศคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง กำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง พ.ศ. 2546 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 
2560 
 1. คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินก ำหนดให้จัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมวงเงิน ต่อไปนี้ 
  1.1 ครุภัณฑ์ที่มีรำคำเกิน 100,000 บำท 
  1.2 ที่ดิน สิ่งก่อสร้ำงที่มีรำคำเกิน 2,000,000 บำท 
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 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 จำกหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำงบประมำณแล้ว ให้เจ้ำหน้ำที่จัดท ำแผนจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี เสนอ
หัวหน้ำหน่วยงำนหรือผู้รับมอบอ ำนำจ เพ่ือขอควำมเห็นชอบโดยเสนอผ่ำนหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ 
  3.2 โดยจัดท ำให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 7 ตุลำคม ของทุกปี และให้ส ำเนำส่งฝ่ำยกำรคลังและทรัพย์สิน
ไม่เกินวันที่ 10 ตุลำคม ของทุกปี เนื่องจำกฝ่ำยกำรคลังและทรัพย์สินต้องจัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในภำพรวม
ของมหำวิทยำลัยเพื่อรำยงำนให้ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลำ ทรำบภำยในวันที่ 15 ตุลำคม ของทุกปี 
และเพ่ือเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย ปิดประกำศ ณ สถำนที่ปิดประกำศของหน่วยงำนโดยเปิดเผย (เพ่ือ
เป็นข้อมูลในกำรประเมิน ITA) 
  3.3 เมื่อหัวหน้ำหน่วยงำนหรือผู้รับมอบอ ำนำจ ให้ควำมเห็นชอบแผนจัดซื้อจัดจ้ำงเรียบร้อยแล้ว ให้
หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ประกำศเผยแพร่แผนดังกล่ำวในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ในระบบกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (Electronic Government Procurement : e-GP)   
 หมำยเหตุ หำกส่วนงำนไม่ได้ประกำศเผยแพร่แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรใดในระบบเครือข่ำย
สำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง จะไม่สำมำรถด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในโครงกำรนั้นได้ 
 4. หลังจำกส่วนงำนได้ประกำศเผยแพร่แผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปีแล้ว ให้ส่วนงำนรีบด ำเนินกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงให้เป็นไปตำมแผน และขั้นตอนของระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้พร้อมที่จะท ำสัญญำหรือข้อตกลงได้
ทันทีเม่ือได้รับอนุมัติงบประมำณแล้ว 
 5. ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี ให้เจ้ำหน้ำที่จัดท ำรำยงำน
พร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้ำหน่วยงำนหรือผู้รับมอบอ ำนำจ เพ่ือขอควำมเห็นชอบโดยเสนอ
ผ่ำนหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่และเมื่อได้รับควำมเห็นชอบแล้ว ให้ด ำเนินกำรประกำศเผยแพร่แผนฯดังกล่ำวในระบบ
เครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ในระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ (Electronic Government Procurement 
: e-GP)  และเพ่ือเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของมหำวิทยำลัย ปิดประกำศ ณ สถำนที่ปิดประกำศของหน่วยงำนโดย
เปิดเผย อีกครั้ง 
 เพ่ือให้กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 เป็นไปตำม
ระเบียบว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และมี
แนวทำงปฏิบัติเป็นไปในทิศทำงเดียวกันอันก่อให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต 2 โดยสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่ำนกำรด ำเนินงำนจัดซื้อจัดจ้ำงที่โปร่งใส 
เป็นธรรมและตรวจสอบได้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 โดยกลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน
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และสินทรัพย์ จึงก ำหนดนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงยั่งยืนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ 
เขต 2 ดังนี้ 

 1. จัดซื้อจัดจ้ำงโดยค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำ มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลทั้งในด้ำนคุณภำพ รำคำและกำร
ให้บริกำร เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 
 2. จัดซื้อจัดจ้ำงโดยมุ่งเน้นด้ำนจริยธรรมทำงธุรกิจ ไม่เอำเปรียบคู่ค้ำ และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน 
ชัดเจน เปิดเผยและปฏิบัติต่อคู่ค้ำอย่ำงเท่ำเทียมกัน รวมถึงรับฟังควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะของคู่ค้ำ 
 3. จัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
อย่ำงเคร่งครัดรวมถึงมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในกิจกำรที่ดี 
 4. จัดซื้อจัดจ้ำงและบริหำรจัดกำรคู่ค้ำอย่ำงยั่งยืน โดยค ำนึงถึงผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อมควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมและธรรมภิบำล หรือกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (Environmental, Social and Governance : ESG) รวมถึง
กำรก ำกับดูแลคู่ค้ำให้ด ำเนินกำรตำมแนวปฏิบัติคู่ค้ำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำรสำยโซ่อุปทำนอย่ำงยั่งยืน 
 5. จัดซื้อจัดจ้ำงโดยค ำนึงถึงควำมคุ้มค่ำ มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ทั้งในด้ำนคุณภำพ รำคำ และ
กำรให้บริกำรเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 
 6. บริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ระหว่ำงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 พร้อมทั้ง
ผลักดันกำรใช้งำนเทคโนโลยี เพ่ือพัฒนำศักยภำพด้ำนจัดซื้อจัดจ้ำงและมุ่งสู่ควำมเป็นเลิศของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 
 ทั้งนี้ กลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2     ทุก
คนมีหน้ำที่สนับสนุน ผลักดัน และปฏิบัติภำยใต้นโยบำย และกรอบกำรบริหำรจัดกำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของกลุ่ม
บริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 อย่ำงเคร่งครัด 
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ส่วนที่ 3 
รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 โดยกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและ
สินทรัพย์ ได้ด ำเนินกำรรำยงำนผลกำรจักซื้อจัดจ้ำงพัสดุ ประจ ำปีงบประมำณ 2564 ตำมพระรำชบัญญัติ     
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้   

1. สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2            

มีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จ ำนวน 136 โครงกำร เป็นเงินทั้งสิ้น  เป็นเงินทั้งสิ้น 9,581,027.86 บำท (เก้ำล้ำนห้ำแสน
แปดหมื่นหนึ่งพันยี่สิบเจ็ดบำทแปดสิบหกสตำงค์) และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2   
ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโครงกำรดังกล่ำวเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 โดยมีรำยละเอียดที่แนบ ดังนี้ 

1.1 จ ำนวนรำยกำรที่ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2           

ได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จ ำนวน 136 โครงกำร พบว่ำวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงสูงสุด คือ วิธีเฉพำะเจำะจง จ ำนวน  
133 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 97.79 วิธีคัดเลือก จ ำนวน 2 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 1.47 และวิธีประกวด
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ ำนวน 1 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 0.74 ตำมล ำดับ 

  ตำรำงท่ี 1 ตำรำงแสดงร้อยละของจ ำนวนโครงกำร จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ 2564 

ล ำดับ วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ 

1 วิธีเฉพำะเจำะจง 133 97.79 

2 วิธีคัดเลือก 2 1.47 

3 วิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 0.74 

 รวม 136 100 

   

 

 

 



 
 

แผนภูมิรูปที่ 1 แผนภูมิแสดงร้อยละของจ ำนวนโครงกำร จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 งบประมำณที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

งบประมำณในภำพรวมที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เป็นเงินทั้งสิ้น  9,581,027.86 บำท             
(เก้ำล้ำนห้ำแสนแปดหมื่นหนึ่งพันยี่สิบเจ็ดบำทแปดสิบหกสตำงค์) พบว่ำ งบประมำณที่ใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
สูงสุด คือ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง เป็นเงิน 5,204,627.86 บำท คิดเป็นร้อยละ 54.32         
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีกำรประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงิน 2,268,400.00 บำท คิดเป็นร้อยละ 
23.68  และกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีคัดเลือก คิดเป็นร้อยละ 22.00 ตำมล ำดับ 
  ตำรำงท่ี 2 ตำรำงแสดงร้อยละของงบประมำณท่ีใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จ ำแนกตำมวิธีกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 

ล ำดับ วิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำง งบประมำณ (บำท) คิดเป็นร้อยละ 

1 วิธีเฉพำะเจำะจง 5,204,627.86 54.32 

2 วิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,268,400.00 23.68 

3 วิธีคัดเลือก 2,108,000.00 22.00 

 รวม 9,581,027.86 100 
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แผนภูมิรูปที่ 2 แผนภูมิแสดงร้อยละของงบประมำณท่ีใช้ในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง จ ำแนกตำมวิธีกำร 
จัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. ปัญหำอุปสรรค 

2.1 กำรจัดสรรและกำรโอนเงินงบประมำณจำกส่วนกลำงล่ำช้ำ ท ำให้กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่
เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนด และอำจส่งผลให้เกิดควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในกำรด ำเนินงำนได้ 

2.2 กำรจัดซื้อครุภัณฑ์ให้โรงเรียนในสังกัด ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน มอบให้
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 จัดซื้อครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียน ผลดีคือมีกำรแข่งขันท ำให้
ได้ผู้ชนะรำคำต่ ำ ประหยัดงบประมำณ แต่ผลเสียที่เกิดกับโรงเรียน เนื่องจำกผู้ชนะกำรเสนอรำคำเป็นผู้ผลิตรำย
ใหญ่ สำมำรถแข่งขันประกวดรำคำได้เป็นผู้ชนะจำกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเขตอ่ืนๆด้วย ท ำให้กำรส่งมอบ
พัสดุล่ำช้ำ และท ำให้ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ  เขต 2 
เป็นไปตำมเป้ำหมำย 

2.3 บุคลำกรที่ท ำหน้ำที่ด้ำนพัสดุ ไม่ใช่เจ้ำหน้ำที่พัสดุโดยตรง จึงยังขำดควำมเชี่ยวชำญด้ำนพัสดุ 
2.4 ควำมร่วมมือของบุคลำกรที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ของกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงยัง 

ได้รับควำมร่วมมือน้อย และคณะกรรมกำรยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ 
3. ข้อเสนอแนะ 

3.1 เมื่อมีโครงกำรฝึกอบรมด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ควรจัดส่งเจ้ำหน้ำที่ที่ท ำหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่พัสดุเข้ำรับ 
กำรอบรม 

3.2 เมื่อมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่ท ำหน้ำที่ต่ำงๆ ในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ควรสร้ำงควำมเข้ำใจ 
ในอ ำนำจหน้ำที่ และจัดหำระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้คณะกรรมกำรเข้ำใจกระบวนกำร เพ่ือปฎิบัติได้ถูกต้อง
เป็นไปตำมระเบียบกฎหมำย 
 3.3 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ควรให้โรงเรียนเป็นผู้ด ำเนินกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ 
เนื่องจำกโรงเรียนสำมำรถเลือกคุณลักษณะได้ตรงตำมควำมต้องกำรของโรงเรียน มีคุณภำพมำกกว่ำ ใช้ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนได้ทันเวลำ และยังส่งผลให้กำรเบิกจ่ำยงบประมำณของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำยะลำ เขต 2 เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
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สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือกำรจัดหำพัสดุรำยเดือน แสดงผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 ประจ ำเดือนของปีงบประมำณ ๒๕๖4 

  1. เดือนตุลำคม พ.ศ. 2563    จ ำนวน 3 รำยกำร  
  2. เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2563    จ ำนวน 7 รำยกำร 
  3. เดือนธันวำคม พ.ศ. 2563     จ ำนวน 7 รำยกำร  
  4. เดือนมกรำคม พ.ศ. 2564    จ ำนวน 13 รำยกำร  
  5. เดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564    จ ำนวน 16รำยกำร  
  6. เดือนมีนำคม พ.ศ. 2564    จ ำนวน 4 รำยกำร  
  7. เดือนเมษำยน พ.ศ. 2564     จ ำนวน 7 รำยกำร  
  8. เดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2564     จ ำนวน 14 รำยกำร 
  9. เดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2564     จ ำนวน 16 รำยกำร 
          10. เดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2564     จ ำนวน 1 รำยกำร 
          11. เดือนสิงหำคม พ.ศ. 2564     จ ำนวน 15 รำยกำร 
          12. เดือนกันยำยน พ.ศ. 2564     จ ำนวน 33 รำยกำร 

   รวมทั้งหมด 136 รำยกำร 
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเดือนตุลำคม 2563 ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 
 

ล ำดับ
ที ่

งำนที่จัดซ้ือ 

หรือจัดจ้ำง 

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ 

และรำคำท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำและหรืข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง 

๑ จัดซื้อน้ ำมัน 

เดือน ต.ค.๖๓ 

๕,๓๐๐ ๕,๓๐๐ เจำะจง ปตท.ปิโตเลี่ยมบันนังสตำ เสนอ
รำคำ ๕,๓๐๐ บำท 

ปตท.ปิโตเลี่ยมบันนังสตำ เสนอ
รำคำ ๕,๓๐๐ บำท 

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

1/2564 

๗ ต.ค. ๒๕๖๓ 

๒ ถ่ำยเอกสำร ๓,๘๙๒ ๓,๘๙๒ เจำะจง ร้ำนนิสรีน เสนอรำคำ ๓,๘๙๒ 
บำท  

ร้ำนนิสรีน เสนอรำคำ ๓,๘๙๒ 
บำท  

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

34/2564 

๒๑ ต.ค. ๒๕๖๓ 

๓ ซ่อมแซมรถยนต์ ๗,๑๕๐ ๗,๑๕๐ เจำะจง หจก.ค็อกพิทเจริญกำรยำง 
เสนอรำคำ ๗,๑๕๐ บำท 

หจก.ค็อกพิทเจริญกำรยำง 
เสนอรำคำ ๗,๑๕๐ บำท 

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

๑/๒๕๖๔ 

๒๗ ต.ค. ๒๕๖๓ 
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเดือนพฤศจิกำยน 2563 ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 

 

ล ำดับ
ที ่

งำนที่จัดซ้ือ 

หรือจัดจ้ำง 

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ 

และรำคำท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำและหรืข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง 

๑ จัดซื้อน้ ำมัน 

เดือน พ.ย.๖๓ 

๗,๗๐๐ ๗,๗๐๐ เจำะจง ปตท.ปิโตเลี่ยมบันนังสตำ 
เสนอรำคำ ๗,๗๐๐ บำท 

ปตท.ปิโตเลี่ยมบันนังสตำ 
เสนอรำคำ ๗,๗๐๐ บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 4/2564 

๓ พ.ย. ๒๕๖๓ 

๒ จัดท ำป้ำยไวนลิ ๔,๓๑๐ ๔,๓๑๐ เจำะจง ร้ำนมีเดีย เฮ้ำส์ 

เสนอรำคำ ๔,๓๑๐ บำท 

ร้ำนมีเดีย เฮ้ำส์ 

เสนอรำคำ ๔,๓๑๐ บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 2/2564 

๓ พ.ย. ๒๕๖๓ 

๓ จัดท ำตรำยำง ๔,๓๐๐ ๔,๓๐๐ เจำะจง พงษ์ศ ิลป์บล๊อก 

เสนอรำคำ ๔,๓๐๐ บำท 

พงษ์ศ ิลป์บล๊อก 

เสนอรำคำ ๔,๓๐๐ บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 3/2564 

๑๐ พ.ย. ๒๕๖๓ 

๔ เช่ำ Web ๓,๖๐๐ ๓,๖๐๐ เจำะจง ร้ำน เค.เอ็น 

เสนอรำคำ ๓,๖๐๐ บำท 

ร้ำน เค.เอ็น 

เสนอรำคำ ๓,๖๐๐ บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 4/2564 

๑๒ พ.ย. ๒๕๖๓ 

๕ ถ่ำยเอกสำร ๓,๖๕๐ ๓,๖๕๐ เจำะจง ร้ำนนิสรีน  

เสนอรำคำ ๓,๖๕๐ บำท 

ร้ำนนิสรีน  

เสนอรำคำ ๓,๖๕๐ บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 5/2564 

๒๕ พ.ย. ๒๕๖๓ 

๖ ซ่อมแซมรถยนต ์ ๒,๗๐๐ ๒,๗๐๐ เจำะจง หจก.ค็อกพิทเจริญกำรยำง 
เสนอรำคำ ๒,๗๐๐ บำท 

หจก.ค็อกพิทเจริญกำรยำง 
เสนอรำคำ ๒,๗๐๐ บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 7/2564 

๒๕ พ.ย. ๒๕๖๓ 

๗ ซ่อมแซมคอมพิวเตอร ์ ๔,๔๐๐ ๔,๔๐๐ เจำะจง ร้ำน เอ็น เอส 

เสนอรำคำ ๔,๔๐๐ บำท 

ร้ำน เอ็น เอส 

เสนอรำคำ ๔,๔๐๐ บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 15/2564 

๒๕ พ.ย. ๒๕๖๓ 
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเดือนธันวำคม พ.ศ.2563 ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 

 

ล ำดับ
ที ่

งำนที่จัดซ้ือ 

หรือจัดจ้ำง 

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ 

และรำคำท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำและหรืข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง 

๑ จัดซื้อน้ ำมัน 

เดือน ธ.ค.๖๓ 

๑๐,๑๐๐ ๑๐,๑๐๐ เจำะจง ปตท.ปิโตเลี่ยมบันนังสตำ 
เสนอรำคำ ๑๐,๑๐๐ บำท 

ปตท.ปิโตเลี่ยมบันนังสตำ 
เสนอรำคำ ๑๐,๑๐๐ บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 5/2564 

๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ 

๒ ถ่ำยเอกสำร ๕๗๖ ๕๗๖ เจำะจง ร้ำน นิสรีน 

เสนอรำคำ ๕๗๖ บำท 

ร้ำน นิสรีน 

เสนอรำคำ ๕๗๖ บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 9/2564 

๒ ธ.ค. ๒๕๖๓ 

๓ ถ่ำยเอกสำร ๔,๘๐๐ ๔,๘๐๐ เจำะจง ร้ำน SR COPY 

เสนอรำคำ ๔,๘๐๐ บำท 

ร้ำน SR COPY 

เสนอรำคำ ๔,๘๐๐ บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 11/2564 

๒ ธ.ค. ๒๕๖๓ 

๔ จ้ำงจัดท ำเอกสำร  

O=NET 

๓๒,๐๔๐ ๓๒,๐๔๐ เจำะจง ร้ำนอักษรคอมพิวเตอร์ 

เสนอรำคำ ๓๒,๐๔๐ บำท 

ร้ำนอักษรคอมพิวเตอร์ 

เสนอรำคำ ๓๒,๐๔๐ บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด ๑๖/๒๕๖๔ 

๓ ธ.ค. ๒๕๖๓ 

๕ ซื้อวัสดุโครงกำร 

O=NET 

๑๕,๙๕๓ ๑๕,๙๕๓ เจำะจง ร้ำนสุวรรณภูมิ 

เสนอรำคำ ๑๕,๙๕๓ บำท 

ร้ำนสุวรรณภูมิ 

เสนอรำคำ ๑๕,๙๕๓ บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด ๗/๒๕๖๔ 

๓ ธ.ค. ๒๕๖๓ 

๖ เช่ำ VPS LINUX 

 

๒๕,๐๐๐ ๒๕,๐๐๐ เจำะจง ร้ำน โฮสติ้งยะลำ.คอม 

เสนอรำคำ ๒๕,๐๐๐ บำท 

ร้ำน โฮสติ้งยะลำ.คอม 

เสนอรำคำ ๒๕,๐๐๐ บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด ๑๓/๒๕๖๔ 

๔ ธ.ค. ๒๕๖๓ 

๗ ถ่ำยเอกสำร ๖,๓๘๐ ๖,๓๘๐ เจำะจง ร้ำน SR COPY 

เสนอรำคำ ๖,๓๘๐ บำท 

ร้ำน SR COPY 

เสนอรำคำ ๖,๓๘๐ บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด ๘/๒๕๖๔ 

๗ ธ.ค. ๒๕๖๓ 
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเดือนมกรำคม พ.ศ. 2564 ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 

 

ล ำดับ
ที ่

งำนที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง 

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำและหรืข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง 
๑ จัดซื้อน้ ำมัน 

เดือน ม.ค.๖๔ 
๑๘,๖๘๐ ๑๘,๖๘๐ เจำะจง ปตท.ปิโตเลี่ยมบันนังสตำ 

เสนอรำคำ ๑๘,๖๘๐ บำท 
ปตท.ปิโตเลี่ยมบันนังสตำ เสนอ

รำคำ ๑๘,๖๘๐ บำท 
เสนอรำคำต่ ำสุด 14/2564 

๔ ม.ค. ๒๕๖๔ 
๒ ถ่ำยเอกสำร ๔,๙๐๐ ๔,๙๐๐ เจำะจง ร้ำน SR COPY 

เสนอรำคำ ๔,๙๐๐ บำท 
ร้ำน SR COPY 

เสนอรำคำ ๔,๙๐๐ บำท 
เสนอรำคำต่ ำสุด 12/2564 

๕ ม.ค. ๒๕๖๔ 
๓ ซื้อวัสด ุ ๔,๙๑๐ ๔,๙๑๐ เจำะจง ร้ำน นิสรีน 

เสนอรำคำ ๔,๙๑๐ บำท 
ร้ำน นิสรีน 

เสนอรำคำ ๔,๙๑๐ บำท 
เสนอรำคำต่ ำสุด 6/2564 

๕ ม.ค. ๒๕๖๔ 
๔ ถ่ำยเอกสำร 

พร้อมเข้ำเล่ม 
๒๕,๒๐๐ ๒๕,๒๐๐ เจำะจง ร้ำน นิสรีน 

เสนอรำคำ ๒๕,๒๐๐ บำท 
ร้ำน นิสรีน 

เสนอรำคำ ๒๕,๒๐๐ บำท 
เสนอรำคำต่ ำสุด 19/2564 

๕ ม.ค. ๒๕๖๔ 
๕ ซ่อมแซมรถยนต์ ๑,49๐ ๑,49๐ เจำะจง หจก.ค็อกพิทเจริญกำรยำง 

เสนอรำคำ ๑,๙๔๐ บำท 
หจก.ค็อกพิทเจริญกำรยำง 
เสนอรำคำ ๑,49๐ บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 24/2564 
๑๑ ม.ค. ๒๕๖๔ 

๖ ซ่อมแซมรั้ว 
 

๑๘๔,๐๐๐ ๑๘๔,๐๐๐ เจำะจง หจก.สหพัฒนำธุรกิจ 
เสนอรำคำ ๑๘๔,๐๐๐ บำท 

หจก.สหพัฒนำธุรกิจ 
เสนอรำคำ ๑๘๔,๐๐๐ บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 14/25664 
๑๕ ม.ค. ๒๕๖๔ 

๗ จ้ำงท ำวิดีโอคลิป ๓,๐๐๐ ๓,๐๐๐ เจำะจง ร้ำนมอนสเตอร์เน็ต 
เสนอรำคำ ๓,๐๐๐ บำท 

ร้ำนมอนสเตอร์เน็ต 
เสนอรำคำ ๓,๐๐๐ บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 62/2564 
๑๘ ม.ค. ๒๕๖๔ 

๘ ถ่ำยเอกสำร 
พร้อมเข้ำเล่ม 

๕,๒๕๐ ๕,๒๕๐ เจำะจง ร้ำน นิสรีน 
เสนอรำคำ ๕,๒๕๐ บำท 

ร้ำน นิสรีน 
เสนอรำคำ ๕,๒๕๐ บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 20/2564 
๒๐ ม.ค. ๒๕๖๔ 
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แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเดือนมกรำคม พ.ศ. 2564 ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 

 

ล ำดับ
ที ่

งำนที่จัดซ้ือ 

หรือจัดจ้ำง 

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ 

และรำคำท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำและหรืข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง 

๙ ซ่อมแซมรถยนต ์ ๑,๒๙๐ ๑,๒๙๐ เจำะจง หจก.ค็อกพิทเจริญกำรยำง 

เสนอรำคำ ๑,๒๙๐ บำท 

หจก.ค็อกพิทเจริญกำรยำง 

เสนอรำคำ ๑,๒๙๐ บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 22/2564 

๒๐ ม.ค. ๒๕๖๔ 

๑๐ ซ่อมแซมรถยนต์ ๗๕๙ ๗๕๙ เจำะจง หจก.พรชัย ออโต้ซำวด์ 

เสนอรำคำ ๗๕๙ บำท 

หจก.พรชัย ออโต้ซำวด์ 

เสนอรำคำ ๗๕๙ บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 23/2564 

๒๐ ม.ค. ๒๕๖๔ 

๑๑ ซ่อมแซมรถยนต์ ๕,๘๘๐ ๕,๘๘๐ เจำะจง หจก.ค็อกพิทเจริญกำรยำง 

เสนอรำคำ ๕,๘๘๐ บำท 

หจก.ค็อกพิทเจริญกำรยำง 

เสนอรำคำ ๕,๘๘๐ บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 25/2564 

๒๐ ม.ค. ๒๕๖๔ 

๑๒ ซ่อมแซมรถยนต ์ ๒,๖๖๐ ๒,๖๖๐ เจำะจง หจก.ค็อกพิทเจริญกำรยำง 

เสนอรำคำ ๒,๖๖๐ บำท 

หจก.ค็อกพิทเจริญกำรยำง 

เสนอรำคำ ๒,๖๖๐ บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 21/2564 

๒๖ ม.ค. ๒๕๖๔ 

๑๓ ซ่อมแอร์ ๗,๙๐๐ ๗,๙๐๐ เจำะจง ร้ำนบ้ำนแอร ์

เสนอรำคำ ๗,๙๐๐ บำท 

ร้ำนบ้ำนแอร ์

เสนอรำคำ ๗,๙๐๐ บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 29/2564 

๒๘ ม.ค. ๒๕๖๔ 
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แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 
 

ล ำดับ
ที ่

งำนที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง 

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำและหรืข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง 
๑ จัดซื้อน้ ำมัน 

เดือน ก.พ.๖๔ 
๑๒,๙๐๐ ๑๒,๙๐๐ เจำะจง ปตท.ปิโตเลี่ยมบันนังสตำ 

เสนอรำคำ ๑๒,๙๐๐ บำท 
ปตท.ปิโตเลี่ยมบันนังสตำ 
เสนอรำคำ ๑๒,๙๐๐ บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 16/2564 
๑ ก.พ. ๒๕๖๔ 

๒ ซื้อวัสดุ ๔๙,๘๔๕ ๔๙,๘๔๕ เจำะจง ร้ำนพจนำ 2 
เสนอรำคำ ๔๙,๘๔๕ บำท 

ร้ำนพจนำ 2 
เสนอรำคำ ๔๙,๘๔๕ บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 10/2564 
๑ ก.พ. ๒๕๖๔ 

๓ ซื้อวัสดุ ๑๕,๖๙๐ ๑๕,๖๙๐ เจำะจง บจ. ยะลำแอดวำนซ์เทคโนโลยี 
เสนอรำคำ ๑๕,๖๙๐ บำท 

บจ. ยะลำแอดวำนซ์
เทคโนโลยี 

เสนอรำคำ ๑๕,๖๙๐ บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 11/2564 
๑ ก.พ. ๒๕๖4 

๔ ซื้อวัสด ุ ๓๓,๘๓๐ ๓๓,๘๓๐ เจำะจง บจ.โกลบอล 205 (ประเทศ
ไทย) 

เสนอรำคำ ๓๓,๘๓๐ บำท 

บจ.โกลบอล 205 
 (ประเทศไทย) 

เสนอรำคำ ๓๓,๘๓๐ บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 12/25564 
๑ ก.พ. ๒๕๖๔ 

๕ จัดท ำตรำยำง ๑,๙๐๐ ๑,๙๐๐ เจำะจง พงษ์ศิลป์บล๊อก 
เสนอรำคำ ๑,๙๐๐ บำท 

พงษ์ศิลป์บล๊อก 
เสนอรำคำ ๑,๙๐๐ บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 27/2564 
๑ ก.พ. ๒๕๖๔ 

๖ จัดท ำตรำยำง 
 

๓๕๐ ๓๕๐ เจำะจง พงษ์ศิลป์บล๊อก 
เสนอรำคำ ๓๕๐ บำท 

พงษ์ศิลป์บล๊อก 
เสนอรำคำ ๓๕๐ บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 28/2564 
๒ ก.พ. ๒๕๖๔ 

๗ ถ่ำยเอกสำร ๑,๗๑๐ ๑,๗๑๐ เจำะจง ร้ำน นิสรีน 
เสนอรำคำ ๑,๗๑๐ บำท 

ร้ำน นิสรีน 
เสนอรำคำ ๑,๗๑๐ บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 64/2564 
๑๖ ก.พ. ๒๕๖๔ 

๘ จัดเอกสำร ๓๖,๗๕๐ ๓๖,๗๕๐ เจำะจง ร้ำน นิสรีน 
เสนอรำคำ ๓๖,๗๕๐ บำท 

ร้ำน นิสรีน 
เสนอรำคำ ๓๖,๗๕๐ บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 26/2564 
๑๖ ก.พ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

30
 



 
 

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 
 

ล ำดับ
ที ่

งำนที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง 

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำและหรืข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง 
๙ จ้ำงท ำป้ำยไวนิล 10,200 10,200 เฉพำะเจำะจง รำ้น เอ็น เอส คอมพิวเตอร์ 

เสนอรำคำ 10,200 บำท 
ร้ำน เอ็น เอส คอมพิวเตอร์ 
เสนอรำคำ 10,200 บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 59/2564 
19 ก.พ 2564 

10 ถ่ำยเอกสำร ๑,๖๐๐ ๑,๖๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตน์ก๊อปปี้ 
เสนอรำคำ ๑,๖๐๐ บำท 

ร้ำนรัตน์ก๊อปปี้ 
เสนอรำคำ ๑,๖๐๐ บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 17/2564 
๒๔ ก.พ. ๒๕๖๔ 

๑1 ซื้อวัสด ุ ๒,๑๐๐ ๒,๑๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนสกล เซ็นเตอร์ 
เสนอรำคำ ๒,๑๐๐ บำท 

ร้ำนสกล เซ็นเตอร์ 
เสนอรำคำ ๒,๑๐๐ บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 8/2564 
๒๔ ก.พ. ๒๕๖๔ 

๑2 จ้ำงพัฒนำโปรแกรม
เครื่องรำชย์อิสริยำภรณ ์

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยธนภูมิ วิเศษรัตน์ 
เสนอรำคำ ๒๐,๐๐๐ บำท 

นำยธนภูมิ วิเศษรัตน์ 
เสนอรำคำ ๒๐,๐๐๐ บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 30/2564 
๒๒ ก.พ. ๒๕๖4 

๑3 ถ่ำยเอกสำร ๕,๖๐๐ ๕,๖๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตน์ก๊อปปี้ 
เสนอรำคำ ๕,๖๐๐ บำท 

ร้ำนรัตน์ก๊อปปี้ 
เสนอรำคำ ๕,๖๐๐ บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 18/2564 
๒๔ ก.พ. ๒๕๖๔ 

๑4 ซื้อวัสด ุ ๖,๔๕๐ ๖,๔๕๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนสกล เซ็นเตอร์ 
เสนอรำคำ ๖,๔๕๐ บำท 

ร้ำนสกล เซ็นเตอร์ 
เสนอรำคำ ๖,๔๕๐ บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 9/2564 
๒๔ ก.พ. ๒๕๖๔ 

๑5 ถ่ำยเอกสำร 
 

๕,๖๐๐ ๕,๖๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนรัตน์ก๊อปปี้ 
เสนอรำคำ ๕,๖๐๐ บำท 

ร้ำนรัตน์ก๊อปปี้ 
เสนอรำคำ ๕,๖๐๐ บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 62/2564 
๒๔ ก.พ. ๒๕๖๔ 

๑6 ซื้อวัสดุ ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนสกล เซ็นเตอร์ 
เสนอรำคำ ๗,๐๐๐ บำท 

ร้ำนสกล เซ็นเตอร์ 
เสนอรำคำ ๗,๐๐๐ บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 63/2564 
๒๔ ก.พ. ๒๕๖๔ 
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แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเดือนมีนำคม พ.ศ. 2564 ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 
 

ล ำดับ
ที ่

งำนที่จัดซ้ือ 

หรือจัดจ้ำง 

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ 

และรำคำท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำและหรืข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง 

๑ จัดซื้อน้ ำมัน 

เดือน มี.ค.๖๔ 

๑๖,๖๐๐ ๑๖,๖๐๐ เฉพำะเจำะจง ปตท.ปิโตเลี่ยมบันนังสตำ 
เสนอรำคำ ๑๖,๖๐๐ บำท 

ปตท.ปิโตเลี่ยมบันนังสตำ 
เสนอรำคำ ๑๖,๖๐๐ บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 17/2564 

๑ มี.ค. ๒๕๖๔ 

๒ ซ่อมแซมรถยนต์ ๕,๖๐๐ ๕,๖๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.ค็อกพิทเจริญกำรยำง 

เสนอรำคำ ๕,๖๐๐ บำท 

หจก.ค็อกพิทเจริญกำรยำง 

เสนอรำคำ ๕,๖๐๐ บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 35/2564 

๔ มี.ค. ๒๕๖๔ 

๓ จ้ำงท ำคลิปวิดีโอ ๒๖,๐๐๐ ๒๖,๐๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนมอนสเตอร์เน็ต 

เสนอรำคำ ๒๖,๐๐๐ บำท 

ร้ำนมอนสเตอร์เน็ต 

เสนอรำคำ ๒๖,๐๐๐ บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 33/2564 

๑๒ มี.ค. ๒๕๖๔ 

๔ จ้ำงจัดท ำเอกสำร ๑๒,๔๕๐ ๑๒,๔๕๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนมีเดีย เฮ้ำส์ 

เสนอรำคำ ๑๒,๔๕๐ บำท 

ร้ำนมีเดีย เฮ้ำส์ 

เสนอรำคำ ๑๒,๔๕๐ บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 32/2564 

๒๓ มี.ค. ๒๕๖๔ 
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แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเดือนเมษำยน พ.ศ. 2564 ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 
 

ล ำดับ
ที ่

งำนที่จัดซ้ือ 

หรือจัดจ้ำง 

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ 

และรำคำท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำและหรืข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง 

1 จัดซื้อน้ ำมัน 

เดือน เม.ย.๖๔ 

4,๖๐๐ 4,๖๐๐ เฉพำะเจำะจง ปตท.ปิโตเลี่ยมบันนังสตำ 
เสนอรำคำ 4,๖๐๐บำท 

ปตท.ปิโตเลี่ยมบันนังสตำ 
เสนอรำคำ 4,๖๐๐บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 23/2564 

2 เม.ย. ๒๕๖๔ 

2 ซื้อวัสด ุ ๒๑,๒๙๐ ๒๑,๒๙๐ เฉพำะเจำะจง บจ. ยะลำแอดวำนซ์เทคโนโลยี 

เสนอรำคำ ๒๑,๒๙๐ บำท 

บจ. ยะลำแอดวำนซ์ทคโนโลย ี

เสนอรำคำ ๒๑,๒๙๐ บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 18/2564 

๕ เม.ย. ๒๕๖๔ 

3 ถ่ำยเอกสำร 4,๗47 4,๗40 เฉพำะเจำะจง ร้ำน นิสรีน 

เสนอรำคำ ๒,๗๐๐ บำท 

ร้ำน นิสรีน 

เสนอรำคำ ๒,๗๐๐ บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 66/2564 

6 เม.ย. ๒๕๖๔ 

4 ซ่อมแซมรถยนต ์ ๒,๗๐๐ ๒,๗๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.ค็อกพิทเจริญกำรยำง 

เสนอรำคำ ๒,๗๐๐ บำท 

หจก.ค็อกพิทเจริญกำรยำง 

เสนอรำคำ ๒,๗๐๐ บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 37/2564 

๒๒ เม.ย. ๒๕๖๔ 

5 ซื้อวัสด ุ ๓๑,๘๔๐ ๓๑,๘๔๐ เฉพำะเจำะจง บจ.โกลบอล 205 (ประเทศ
ไทย) 

เสนอรำคำ ๓๑,๘๔๐ บำท 

บจ.โกลบอล 205 (ประเทศ
ไทย) 

เสนอรำคำ ๓๑,๘๔๐ บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 19/2564 

๒๒ เม.ย. ๒๕๖๔ 

6 ซื้อวัสดุ ๓,๕๒๐ ๓,๕๒๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำน นิสรีน 

เสนอรำคำ ๓,๕๒๐ บำท 

ร้ำน นิสรีน 

เสนอรำคำ ๓,๕๒๐ บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 15/2564 

๒๗ เม.ย. ๒๕๖๔ 

7 ซ่อมแซมรถยนต์ ๘๐๐ ๘๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำน J.R. เซอร์วิส 

เสนอรำคำ ๘๐๐ บำท 

ร้ำน J.R. เซอร์วิส 

เสนอรำคำ ๘๐๐ บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 36/2564 

๒๗ เม.ย. ๒๕๖๔ 
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แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2564 ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 
 

ล ำดับ
ที ่

งำนที่จัดซ้ือ 

หรือจัดจ้ำง 

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ 

และรำคำท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำและหรืข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง 

๑ ซื้อวัสดุ ๔,๓๐๐ ๔,๓๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนพจนำ 2 

เสนอรำคำ ๔,๓๐๐ บำท 

ร้ำนพจนำ 2 

เสนอรำคำ ๔,๓๐๐ บำท 

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

20/2564 

๖ พ.ค. ๒๕๖๔ 

๒ ซื้อวัสด ุ ๒๗,๔๒๐ ๒๗,๔๒๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนพจนำ 2 

เสนอรำคำ ๒๗,๔๒๐ บำท 

ร้ำนพจนำ 2 

เสนอรำคำ ๒๗,๔๒๐ บำท 

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

22/2564 

๗ พ.ค. ๒๕๖๔ 

๓ ถ่ำยเอกสำร ๗๐๐ ๗๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำน นิสรีน 

เสนอรำคำ ๗๐๐ บำท 

ร้ำน นิสรีน 

เสนอรำคำ ๗๐๐ บำท 

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

66/2564 

๑๐ พ.ค. ๒๕๖๔ 

๔ จ้ำงท ำป้ำยไวนิล/
สแตนดีโ้ฟม 

๑๔,๘๐๐ ๑๔,๘๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนมีเดีย เฮ้ำส์ 

เสนอรำคำ ๑๔,๘๐๐ บำท 

ร้ำนมีเดีย เฮ้ำส์ 

เสนอรำคำ ๑๔,๘๐๐ บำท 

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

38/2564 

๑๘ พ.ค. ๒๕๖๔ 

๕ ซื้อวัสดุ ๑๐๕,๐๐๐ ๑๐๕,๐๐๐ เฉพำะเจำะจง บจ.สแตนด์พอยท์  

อินเตอร์เทรด 

เสนอรำคำ ๑๐๕,๐๐๐ บำท 

บจ.สแตนด์พอยท์  

อินเตอร์เทรด 

เสนอรำคำ ๑๐๕,๐๐๐ บำท 

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

21/2564 

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๔ 

๖ จ้ำงพัฒนำโปรแกรม
เครื่องรำชย์อิสริยำภรณ ์

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยธนภูมิ วิเศษรัตน์ 

เสนอรำคำ ๑๐,๐๐๐ บำท 

นำยธนภูมิ วิเศษรัตน์ 

เสนอรำคำ ๑๐,๐๐๐ บำท 

เสนอรำคำ
ต่ ำสุด 

39/2564 

๑๓ พ.ค. ๒๕๖4 
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แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเดือนพฤษภำคม พ.ศ. 2564 ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 
 

ล ำดับ
ที ่

งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำและหรื

ข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง 

7 จัดซื้อน้ ำมัน 
เดือน พ.ค.๖๔ 

5,8๐๐ 5,8๐๐ เฉพำะเจำะจง ปตท.ปิโตเลี่ยมบันนังสตำ 
เสนอรำคำ 5,8๐๐ บำท 

ปตท.ปิโตเลี่ยมบันนังสตำ 
เสนอรำคำ 5,8๐๐ บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 27/2564 
3 พ.ค. ๒๕๖๔ 

8 ซื้อวัสด ุ 1,50๐ 1,50๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนพจนำ 2 
เสนอรำคำ 1,50๐ บำท 

ร้ำนพจนำ 2 
เสนอรำคำ 1,50๐ บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 24/2564 
๗ พ.ค. ๒๕๖๔ 

9 ซ่อมแซมรถยนต ์ ๒,๗๐๐ ๒,๗๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.ค็อกพิทเจริญกำยำง 
เสนอรำคำ ๒,๗๐๐ บำท 

หจก.ค็อกพิทเจริญกำรยำง 
เสนอรำคำ ๒,๗๐๐ บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 42/2564 
8 พ.ค. ๒๕๖๔ 

10 จ้ำงท ำป้ำยท ำเนียบ 6,500 6,500 เฉพำะเจำะจง ร้ำนโลตัสสติกเกอร์ 
เสนอรำคำ 5,60๐ บำท 

ร้ำนโลตัสสติกเกอร์ 
เสนอรำคำ 5,60๐ บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 31/2564 
11 พ.ค. ๒๕๖๔ 

11 จ้ำงท ำโฟมบอร์ด 6,072 6,072 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำณำจักรโฟม 
เสนอรำคำ 6,072 บำท 

ร้ำนอำณำจักรโฟม 
เสนอรำคำ 6,072 บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 44/2564 
12 พ.ค. ๒๕๖๔ 

12 ซื้อวัสด ุ 3,90๐ 3,90๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนพจนำ 2 
เสนอรำคำ 3,90๐ บำท 

ร้ำนพจนำ 2 
เสนอรำคำ 3,90๐ บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 25/2564 
1๗ พ.ค. ๒๕๖๔ 

13 จ้ำงท ำตรำยำง 950 950 เฉพำะเจำะจง พงษ์ศิลป์บล๊อก 
เสนอรำคำ 950 บำท 

พงษ์ศิลป์บล๊อก 
เสนอรำคำ 950 บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 40/2564 
24 พ.ค. ๒๕๖๔ 

14 ซ่อมแซมโนต๊บุ๊ค 6,410 6,410 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมอนสเตอร์เน็ต 
เสนอรำคำ 6,410 บำท 

ร้ำนมอนสเตอร์เน็ต 
เสนอรำคำ 6,410 บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 41/2564 
๒4 พ.ค. ๒๕๖4 
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แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2564 ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 
 

ล ำดับ
ที ่

งำนที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง 

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำและหรืข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง 
1 จัดซื้อน้ ำมัน 

เดือน มิ.ย. ๖๔ 
9,100 9,1๐๐ เฉพำะเจำะจง ปตท.ปิโตเลี่ยมบันนังสตำ 

เสนอรำคำ 9,1๐๐ บำท 
ปตท.ปิโตเลี่ยมบันนังสตำ 
เสนอรำคำ 9,1๐๐ บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 30/2564 
1 มิ.ย ๒๕๖๔ 

2 ซื้อวัสดุ  19,960 19,960 เฉพำะเจำะจง ร้ำนริซกี ดีนำร์ บุ๊ค 
 เสนอรำคำ 19,960 บำท 

ร้ำนริซกี ดีนำร์ บุ๊ค 
 เสนอรำคำ 19,960 บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 34/2564 
4 มิ.ย ๒๕๖๔ 

3 จ้ำงจัดท ำคู่มือ 49,000 49,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมีเดียเฮำส ์
 เสนอรำคำ 49,0๐๐ บำท 

ร้ำนมีเดียเฮำส ์
 เสนอรำคำ 49,0๐๐ บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 46/2564 
4 มิ.ย ๒๕๖๔ 

4 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 16,000 16,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนิสรีน 
 เสนอรำคำ 16,000 บำท 

ร้ำนนิสรีน 
 เสนอรำคำ 16,000 บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 54/2564 
4 มิ.ย ๒๕๖๔ 

5 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 2,920 2,920 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอักษรคอมพิวเตอร ์
 เสนอรำคำ 2,920 บำท 

ร้ำนอักษรคอมพิวเตอร ์
 เสนอรำคำ 2,920 บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 47/2564 
10 มิ.ย ๒๕๖๔ 

6 ซื้อวัสด ุ 6,130 6,130 เฉพำะเจำะจง ร้ำนริซกี ดีนำร์ บุ๊ค 
 เสนอรำคำ 6,130 บำท 

ร้ำนริซกี ดีนำร์ บุ๊ค 
 เสนอรำคำ 6,130 บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 62/2564 
10 มิ.ย ๒๕๖๔ 

7 ซื้อวัสด ุ 12,010 12,010 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพจนำ 2 
เสนอรำคำ 12,010 บำท 

ร้ำนพจนำ 2 
เสนอรำคำ 12,010 บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 28/2564 
11 มิ.ย. ๒๕๖๔ 

8 ซ่อมเครื่องปรับอำกำศ 7,350 7,350 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนแอร ์
 เสนอรำคำ 7,350 บำท 

ร้ำนบ้ำนแอร ์
 เสนอรำคำ 7,350 บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 43/2564 
14 มิ.ย ๒๕๖๔ 

9 ซื้อวัสดุ 19,90๐ 19,90๐ เฉพำะเจำะจง บจ.โกลบอล 205    
(ประเทศไทย) 

เสนอรำคำ 19,90๐ บำท 

บจ.โกลบอล 205  
(ประเทศไทย) 

เสนอรำคำ 19,90๐ บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 26/2564 
15 มิ.ย. ๒๕๖๔ 
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แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 2564 ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 

ล ำดับ
ที ่

งำนที่จัดซ้ือ 

หรือจัดจ้ำง 

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ 

และรำคำท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำและหรืข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง 

10 ซื้อวัสดุ 10,20๐ 10,20๐ เฉพำะเจำะจง หจก.เอส.ไอ.เอส โทเนอร์ 

เสนอรำคำ 10,20๐ บำท 

หจก.เอส.ไอ.เอส โทเนอร์ 

เสนอรำคำ 10,20๐ บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 29/2564 

15 มิ.ย. ๒๕๖๔ 

11 จ้ำงถ่ำยเอกสำร 700 700 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนิสรีน 

เสนอรำคำ 70๐ บำท 

ร้ำนนิสรีน 

เสนอรำคำ 70๐ บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 73/2564 

22 มิ.ย. ๒๕๖๔ 

12 ซื้อวัสดุ 1,100 1,100 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนิสรีน 

เสนอรำคำ 1,100 บำท 

ร้ำนนิสรีน 

เสนอรำคำ 1,100 บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 63/2564 

23 มิ.ย. ๒๕๖๔ 

13 จ้ำงท ำโล่รำงวัล 4,500 4,500 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมีเดียเฮำส์ 

เสนอรำคำ 4,500 บำท 

ร้ำนมีเดียเฮำส์ 

เสนอรำคำ 4,500 บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 74/2564 

23 มิ.ย. ๒๕๖๔ 

14 ซื้อวัสดุ 1,180 1,180 เฉพำะเจำะจง ร้ำนริซกี ดีนำร์ บุ๊ค 

เสนอรำคำ 1,180 บำท 

ร้ำนริซกี ดีนำร์ บุ๊ค 

เสนอรำคำ 1,180 บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 64/2564 

25 มิ.ย. ๒๕๖๔ 

15 จ้ำงจัดท ำเอกสำร 1,500 1,500 เฉพำะเจำะจง ร้ำนริซกี ดีนำร์ บุ๊ค 

เสนอรำคำ 1,500 บำท 

ร้ำนริซกี ดีนำร์ บุ๊ค 

เสนอรำคำ 1,500 บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 75/2564 

25 มิ.ย. ๒๕๖๔ 

16 จ้ำงท ำโฟมบอร์ด 4,615 4,615 เฉพำะเจำะจง ร้ำนตันหยงโฆษณำ 

เสนอรำคำ 4,615 บำท 

ร้ำนตันหยงโฆษณำ 

เสนอรำคำ 4,615 บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 45/2564 

28 มิ.ย. ๒๕๖๔ 
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แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2564 ประจ ำปีงบประมำณ 2564  

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 
 

ล ำดับ
ที ่

งำนที่จัดซ้ือ 

หรือจัดจ้ำง 

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ 

และรำคำท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำและหรืข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง 

1 จ้ำงซ่อมเปลีย่นกล้อง
วงจรปิด 

19,740 19,740 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอิคลำสคอม 

 เสนอรำคำ 19,740 บำท 

ร้ำนอิคลำสคอม 

เสนอรำคำ 19,740 บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 48/2564 

14 ก.ค ๒๕๖๔ 
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แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2564 ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 
 

ล ำดับ
ที ่

งำนที่จัดซ้ือ 
หรือจัดจ้ำง 

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ 
และรำคำท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำและหรืข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง 
1 ซื้อน้ ำมันเดือน ส.ค๖๔ 9,100 9,100 เฉพำะเจำะจง ปตท.ปิโตเลี่ยมบันนังสตำ 

เสนอรำคำ 9,100 บำท  
ปตท.ปิโตเลี่ยมบันนังสตำ 
เสนอรำคำ 9,100 บำท  

เสนอรำคำต่ ำสุด 54/2564 
2 ส.ค. ๒๕๖4 

2 จ้ำงท ำโฟมบอร์ด 1,9๕๐ 1,9๕๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนมีเดียเฮำส์ 
เสนอรำคำ 1,9๕๐ บำท 

ร้ำนมีเดียเฮำส์ 
เสนอรำคำ 1,9๕๐ บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 57/๒๕๖4 
6 ส.ค. ๒๕๖4 

3 ซื้อครุภณัฑ์ส ำนักงำน 395,480 395,480 เฉพำะเจำะจง บริษัท พี.เจ 37 จ ำกัด 
เสนอรำคำ 395,480 บำท 

บริษัท พี.เจ 37 จ ำกัด 
เสนอรำคำ 395,480บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 2/๒๕๖4 
10 ส.ค. ๒๕๖4 

4 จ้ำงท ำโฟมบอร์ด 1,800 1,800 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำณำจักรป้ำย 
เสนอรำคำ 1,80๐ บำท 

ร้ำนอำณำจักรป้ำย 
เสนอรำคำ 1,80๐ บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 58/๒๕๖4 
11 ส.ค. ๒๕๖4 

5 จ้ำงซ่อมรถส่วนกลำง 1,550 1,550 เฉพำะเจำะจง หจก.ค็อกพิทเจริญกำรยำง 
เสนอรำคำ 1,55๐ บำท 

หจก.ค็อกพิทเจริญกำรยำง 
เสนอรำคำ 1,55๐ บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 52/๒๕๖4 
13 ส.ค. ๒๕๖4 

6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 
(หมึกพิมพ์) 

6,280 6,280 เฉพำะเจำะจง บจ. ยะลำแอดวำนซ์เทคโนโลยี 
เสนอรำคำ 6,280 บำท 

บจ. ยะลำแอดวำนซ์เทคโนโลย ี

เสนอรำคำ 6,280 บำท 
เสนอรำคำต่ ำสุด 35/๒๕๖4 

18 ส.ค. ๒๕๖4 
7 ซื้อวัสด ุ 20,000 20,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนริซกี ดีนำร์ บุ๊ค 

เสนอรำคำ 20,000 บำท 
ร้ำนริซกี ดีนำร์ บุ๊ค 

เสนอรำคำ 20,000 บำท 
เสนอรำคำต่ ำสุด 36/๒๕๖4 

19 ส.ค. ๒๕๖4 
8 ซื้อวัสด ุ 30,000 30,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนริซกี ดีนำร์ บุ๊ค 

เสนอรำคำ 30,000 บำท 
ร้ำนริซกี ดีนำร์ บุ๊ค 

เสนอรำคำ 30,000 บำท 
เสนอรำคำต่ ำสุด 37/๒๕๖4 

19 ส.ค. ๒๕๖4 
9 ซื้อวัสด ุ 60,000 60,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนริซกี ดีนำร์ บุ๊ค 

เสนอรำคำ 60,000 บำท 
ร้ำนริซกี ดีนำร์ บุ๊ค 

เสนอรำคำ 60,000 บำท 
เสนอรำคำต่ ำสุด 38/๒๕๖4 

19 ส.ค. ๒๕๖4 
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แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2564 ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 

 

ล ำดับ
ที ่

งำนที่จัดซ้ือ 

หรือจัดจ้ำง 

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ 

และรำคำท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำและหรืข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง 

10 จ้ำงท ำป้ำยไวนิล 10,000 10,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนมีเดียเฮำส ์

เสนอรำคำ 10,000 บำท 

ร้ำนมีเดียเฮำส ์

เสนอรำคำ 10,000 บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 55/๒๕๖4 

19 ส.ค. ๒๕๖4 

11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ 49,750 49,750 เฉพำะเจำะจง บจ.โกลบอล 205  

(ประเทศไทย)   

เสนอรำคำ 49,750 บำท 

บจ.โกลบอล 205  

(ประเทศไทย)   

เสนอรำคำ 49,750 บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 39/๒๕๖4 

23 ส.ค. ๒๕๖4 

12 ซ่อมรถยนตส์่วนกลำง 2,700 2,700 เฉพำะเจำะจง หจก.ค็อกพิทเจริญกำรยำง 

เสนอรำคำ 2,700 บำท 

หจก.ค็อกพิทเจริญกำรยำง 

เสนอรำคำ 2,700 บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 56/๒๕๖4 

25 ส.ค. ๒๕๖4 

13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ 10,200 10,200 เฉพำะเจำะจง หจก.เอส.ไอ.เอส โทเนอร์ 

เสนอรำคำ 10,200 บำท 

หจก.เอส.ไอ.เอส โทเนอร์ 

เสนอรำคำ 10,200 บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 40/๒๕๖4 

30 ส.ค. ๒๕๖4 

14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ 42,059 42,059 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพจนำ 2 

เสนอรำคำ 42,059 บำท 

ร้ำนพจนำ 2 

เสนอรำคำ 42,059 บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 41/๒๕๖4 

30 ส.ค. ๒๕๖4 

15 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ 900 900 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนิสรีน 

เสนอรำคำ 900 บำท 

ร้ำนนิสรีน 

เสนอรำคำ 900 บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 42/๒๕๖4 

31 ส.ค. ๒๕๖4 
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แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเดือนกันยำยน พ.ศ. 2564 ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 
 

ล ำดับ
ที ่

งำนที่จัดซ้ือ 

หรือจัดจ้ำง 

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ 

และรำคำท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญำ
และหรขื้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง 

1 ซื้อวัสดุโครงกำรฯ 1,500 1,500 เฉพำะเจำะจง ร้ำนริซกี ดีนำร์ บุ๊ค  

เสนอรำคำ 1,500 บำท  

ร้ำนริซกี ดีนำร์ บุ๊ค  

เสนอรำคำ 1,500 บำท  

เสนอรำคำต่ ำสุด 1 ก.ย. ๒๕๖4 

2 ซื้อวัสดุโครงกำรฯ 1,180 1,180 เฉพำะเจำะจง ร้ำนริซกี ดีนำร์ บุ๊ค  

เสนอรำคำ 1,180 บำท  

ร้ำนริซกี ดีนำร์ บุ๊ค  

เสนอรำคำ 1,180 บำท  

เสนอรำคำต่ ำสุด 1 ก.ย. ๒๕๖4 

3 ซื้อวัสดุ 160,000 160,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพจนำ 2  

เสนอรำคำ 160,000 บำท  

ร้ำนพจนำ 2  

เสนอรำคำ 160,000บำท  

เสนอรำคำต่ ำสุด 47/2564 

2 ก.ย. ๒๕๖4 

4 ซื้อวัสดุโครงกำรฯ 4,950 4,950 เฉพำะเจำะจง ร้ำนริซกี ดีนำร์ บุ๊ค  

เสนอรำคำ 4,950 บำท 

ร้ำนริซกี ดีนำร์ บุ๊ค  

เสนอรำคำ 4,950 บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 2 ก.ย. ๒๕๖4 

5 ซื้อสื่อกำรเรียนกำรสอน
ภำษำไทย 

477,000 477,000 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ตำนีบุ๊คส์
เสนอรำคำ 477,000 บำท  

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ตำนีบุ๊คส์
เสนอรำคำ 477,000บำท  

เสนอรำคำต่ ำสุด 43/2564 

3 ก.ย. ๒๕๖4 

6 ซื้อสื่อกำรเรียนกำรสอน
พุทธศำสนำ 

377,000 377,000 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ตำนีบุ๊คส์
เสนอรำคำ 377,000 บำท  

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ตำนีบุ๊คส์
เสนอรำคำ 377,000บำท  

เสนอรำคำต่ ำสุด 44/2564 

3 ก.ย. ๒๕๖4 

7 ซื้อน้ ำมันเดือน ก.ย. ๖๔ 10,900 10,900 เฉพำะเจำะจง ปตท.ปโิตเลี่ยมบันนังสตำ 
เสนอรำคำ 10,900 บำท  

ปตท.ปิโตเลี่ยมบันนังสตำ 
เสนอรำคำ 10,900 บำท  

เสนอรำคำต่ ำสุด 59/2564 

3 ก.ย. ๒๕๖4 
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แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเดือนกันยำยน พ.ศ. 2564 ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 

 

ล ำดับ
ที ่

งำนที่จัดซ้ือ 

หรือจัดจ้ำง 

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ 

และรำคำท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญำ
และหรขื้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง 

8 ซ่อมรถยนตส์่วนกลำง 1,100 1,100 เฉพำะเจำะจง หจก.ค็อกพิทเจริญกำรยำง 

เสนอรำคำ 1,100 บำท  

หจก.ค็อกพิทเจริญกำรยำง 

เสนอรำคำ 1,100 บำท  

เสนอรำคำต่ ำสุด 62/2564 

3 ก.ย. ๒๕๖4 

9 ซ่อมรถยนต์ส่วนกลำง 8,400 8,400 เฉพำะเจำะจง ร้ำน JR เซอร์วิส 

เสนอรำคำ 8,400 บำท  

ร้ำน JR เซอร์วิส 

เสนอรำคำ 8,400 บำท  

เสนอรำคำต่ ำสุด 63/2564 

6 ก.ย. ๒๕๖4 

9 ซื้อวัสดุโครงกำรฯ 23,405 23,405 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนิสรีน 

เสนอรำคำ 23,405 บำท 

ร้ำนนิสรีน 

เสนอรำคำ 23,405 บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 45/2564 

9 ก.ย. ๒๕๖4 

10 จ้ำงท ำรูปเล่มเอกสำร 10,000 10,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนเครื่องเขียน 

เสนอรำคำ 10,000 บำท 

ร้ำนบ้ำนเครื่องเขียน 

เสนอรำคำ 10,000 บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 60/2564 

13 ก.ย. ๒๕๖4 

11 ซื้อวัสดุโครงกำรฯ 18,203 18,203 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพจนำ 2 

เสนอรำคำ 18,203บำท 

ร้ำนพจนำ 2 

เสนอรำคำ 18,203 บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 50/2564 

13 ก.ย. ๒๕๖4 

12 จัดท ำเอกสำร 20,000 20,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนิสรีน 

เสนอรำคำ 20,000บำท 

ร้ำนนิสรีน 

เสนอรำคำ 20,000 บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 61/2564 

14 ก.ย. ๒๕๖4 

13 จ้ำงท ำป้ำยไวนิล 89,430 89,430 เฉพำะเจำะจง ร้ำนตันหยงโฆษณำ 

เสนอรำคำ 89,430 บำท 

ร้ำนตันหยงโฆษณำ 

เสนอรำคำ 89,430 บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 71/2564 

14 ก.ย. ๒๕๖4 
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเดือนกันยำยน พ.ศ. 2564 ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 

 

ล ำดับ
ที ่

งำนที่จัดซ้ือ 

หรือจัดจ้ำง 

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ 

และรำคำท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำและหรืข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง 

14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ 495,000 495,000 เฉพำะเจำะจง บจ. ยะลำแอดวำนซ์เทคโนโลยี 

เสนอรำคำ 495,000 บำท 

บจ. ยะลำแอดวำนซ์เทคโนโลย ี

เสนอรำคำ 495,000บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 46/2564 

15 ก.ย. ๒๕๖4 

15 ถ่ำยเอกสำรคู่มือ 10,000 10,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนิสรีน 

เสนอรำคำ 20,000บำท 

ร้ำนนิสรีน 

เสนอรำคำ 20,000 บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 64/2564 

15 ก.ย. ๒๕๖4 

16 จ้ำงท ำโล่และเกียรติบัตร 33,380 33,380 เฉพำะเจำะจง ร้ำนตันหยงโฆษณำ 

เสนอรำคำ 33,380 บำท 

ร้ำนตันหยงโฆษณำ 

เสนอรำคำ 33,380 บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 65/2564 

16 ก.ย. ๒๕๖4 

17 ซื้อวัสดุ 9,000 9,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนิสรีน 

เสนอรำคำ 9,000 บำท 

ร้ำนนิสรีน 

เสนอรำคำ 9,000 บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 51/2564 

17 ก.ย. ๒๕๖4 

18 ซื้อวัสดุส ำนักงำน 180,000 180,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนิสรีน 

เสนอรำคำ 180,000 บำท 

ร้ำนนิสรีน 

เสนอรำคำ 180,000บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 53/2564 

20 ก.ย. ๒๕๖4 

19 จ้ำงล้ำงเครื่องปรับอำกำศ 40,000 40,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนแอร ์

เสนอรำคำ 40,000 บำท 

ร้ำนบ้ำนแอร ์

เสนอรำคำ 40,000 บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 67/2564 

20 ก.ย. ๒๕๖4 

20 จ้ำงตัดต้นไม ้ 15,000 15,000 เฉพำะเจำะจง นำยวรำวุธ  

เสนอรำคำ 15,000 บำท 

นำยวรำวุธ  

เสนอรำคำ 15,000 บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 69/2564 

21 ก.ย. ๒๕๖4 
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเดือนกันยำยน พ.ศ. 2564 ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 

 

ล ำดับ
ที ่

งำนที่จัดซ้ือ 

หรือจัดจ้ำง 

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ 

และรำคำท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำและหรืข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง 

21 ซื้อวัสดุโครงกำรฯ 6,646 6,646 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพจนำ 2 

เสนอรำคำ 6,646 บำท 

ร้ำนพจนำ 2 

เสนอรำคำ 6,646 บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 55/2564 

21 ก.ย. ๒๕๖4 

22 ซื้อวัสด ุ 490,000 490,000 เฉพำะเจำะจง หจก.ท่ำแพเครื่องเขียน 

เสนอรำคำ 490,000บำท 

หจก.ท่ำแพเครื่องเขียน 

เสนอรำคำ 490,000บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 52/2564 

22 ก.ย. ๒๕๖4 

23 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำ 12,220 12,220 เฉพำะเจำะจง นำยซัยดี อำล ี

เสนอรำคำ 12,220 บำท 

นำยซัยดี อำล ี

เสนอรำคำ 12,220 บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 70/2564 

23 ก.ย. ๒๕๖4 

24 ซื้อวัสด ุ 11,280 11,280 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนิสรีน 

เสนอรำคำ 11,280 บำท 

ร้ำนนิสรีน 

เสนอรำคำ 11,280บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 56/2564 

27 ก.ย. ๒๕๖4 

25 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ 54,780 54,780 เฉพำะเจำะจง เวิร์ลอิ้งค์ เทรดดิ้ง 

เสนอรำคำ 54,780 บำท 

เวิร์ลอิ้งค์ เทรดดิ้ง 

เสนอรำคำ 54,780 บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุง 57/2564 

27 ก.ย. ๒๕๖4 

26 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร ์ 99,500 99,500 เฉพำะเจำะจง บจ.โกลบอล 205  

(ประเทศไทย)   

เสนอรำคำ 99,500 บำท 

บจ.โกลบอล 205  

(ประเทศไทย)   

เสนอรำคำ 99,500 บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 58/2564 

27 ก.ย. ๒๕๖4 

27 จ้ำงซ่อมรั้วส ำนักงำน 316,900 316,900 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสหพัฒนำธรุกิจ 

เสนอรำคำ 316,900 บำท 

ร้ำนสหพัฒนำธรุกิจ 

เสนอรำคำ 316,900บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 68/2564 

29 ก.ย. ๒๕๖4 
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเดือนกันยำยน พ.ศ. 2564 ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 

 

ล ำดับ
ที ่

งำนที่จัดซ้ือ 

หรือจัดจ้ำง 

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ 

และรำคำท่ีเสนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำและหรืข้อตกลง

ในกำรซ้ือหรือจ้ำง 

28 ซื้อสื่อคิดวิเครำะห ์ 200,000 200,000 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ตำนีบุ๊คส์
เสนอรำคำ 200,000 บำท 

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ตำนีบุ๊คส์
เสนอรำคำ 200,000 บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 60/2564 

30ก.ย. ๒๕๖4 

29 ซื้อวัสดุส ำนักงำน 246,482.86 246,482.86 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสหพัฒนำธรุกิจ 

เสนอรำคำ 246,482.86บำท 

ร้ำนสหพัฒนำธรุกิจ 

เสนอรำคำ 246,482.86 บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 61/2564 

30 ก.ย. ๒๕๖4 

30 ซ่อมเครื่องปรับอำกำศ 18,203 18,203 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนแอร ์

เสนอรำคำ 18,203 บำท 

ร้ำนบ้ำนแอร ์

เสนอรำคำ 18,203 บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 72/2564 

30 ก.ย. ๒๕๖4 
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สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเดือนกันยำยน พ.ศ. 2564 ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 

ล ำดับ
ที ่

งำนที่จัดซ้ือ 

หรือจัดจ้ำง 

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ 

และรำคำทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญำ
และหรขื้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง 

1 ซื้อระบบคอมพิวเตอร ์ 2,268,400 2,268,400 e-bidding บริษัท เน็ค สเต๊ป โซลูชั่น จ ำกัด 
เสนอรำคำ 2,266,000 บำท 

บริษัท เน็ค สเต๊ป โซลูชั่น จ ำกัด 
เสนอรำคำ 2,266,000 บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 3/2564 

23 ก.ย. ๒๕๖4 

 

 

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงเดือนกันยำยน พ.ศ. 2564 ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำยะลำ เขต 2 

ล ำดับ
ที ่

งำนที่จัดซ้ือ 

หรือจัดจ้ำง 

วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้ำง

(บำท) 

รำคำกลำง 
(บำท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำ 

และรำคำทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขที่และวันที่ของสญัญำ
และหรขื้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง 

1 ซื้อสื่อกำรเรียนกำรสอน
วิทยำศำสตร์ฯ 

1,308,000 1,308,000 คัดเลือก ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ตำนีบุ๊คส์เสนอ
รำคำ 1,308,000 บำท 

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ตำนีบุ๊คส์
เสนอรำคำ 1,308,000บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 49/2564 

28 ก.ย. ๒๕๖4 

2 ซื้อสื่อกำรเรียนกำรสอน
ภำษำอังกฤษ 

800,000 800,000 คัดเลือก หจก.ท่ำแพเครื่องเขียน 

เสนอรำคำ  800,000บำท 

หจก.ท่ำแพเครื่องเขียน 

เสนอรำคำ 800,000บำท 

เสนอรำคำต่ ำสุด 48/2564 

29 ก.ย. ๒๕๖4 
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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 
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