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รายงานการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ครั้งที่ 1/2564 

เมื่อวันที ่25 มีนาคม 2564 
ณ ห้องประชุมบานบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

------------------------------ 
ผู้มาประชุม 
  1. นายนิตย์  พรหมประสิทธิ์    ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1                 ประธาน  
  2. นายดนัย  เส้งสีแดง     รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 
  3. นายสราวุธ  ยอดรักษ์     รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 
  4. นายนุกูล  ชูนุ้ย     รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 
  5. นางอุบลรัตน์  สนิท     ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
  6. นางสาวทองกร  เตชปัญโย     ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  7. นางสาวรอบียะห์  มะอับดง    ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  8. นายวุฒิ  ศรีสวุรรณวิเชียร    ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม DLICT 
  9. นายอานัซ  ทานนุสรณ์        ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี 
  10. นางวาสนา  สุขอุดม     ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ 
  11. นางสาวณัฐกฤตา โอชาอัมพวัน  นักทรัพยากรบุคคล แทน ผอ.กลุ่มพัฒนาครู 

   และบุคลากรทางการศึกษา 
  12. นางสาวสุดา  แมเร๊าะ    ศึกษานิเทศก์ 
  13. นายนิอับดุลรอมัน  มุหะ    ศึกษานิเทศก์ 
  14. นางสาวรอซีด๊ะ  เฮ็ง     ศึกษานิเทศก์ 
  15. นางสาวสมฤดี  อยู่ดี     ศึกษานิเทศก์ 
  16. นางสาวดรุณี  จันทร์แก้ว    ศึกษานิเทศก์ 
  17. นางวนิดา  อักษรถึง     นักทรัพยากรบุคคล 
  18. นางสาวบุณญาภา  ศาสคุณ    นักวิชาการเงินและบัญชี 
  19. นางสาวฐฏิิมาธ์  พิริยะเพียรพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  20. นายสุวัฒนช์ัย  แจวิจารณ ์    เจ้าพนักงานธุรการ 
  21. นางสาวฮาดีบะห์  อาหามะ    พนักงานราชการ 
 22. นางเรวดี  รัตนะมาลา             ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน          เลขานุการ 
 23. นางสาวนภาพร  ไชยณรงค์      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     ผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม  
1. นางสาวสุธภิรณ์  ขนอม    รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1         ติดราชการ 
2. นางสาวเจตสุมนต์  สุเมธีประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1         ติดราชการ 
3. นายประกิจ  ช่วยเรือง     ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ        ติดราชการ 
4. นางวาสนา  เทพโซะ         ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน         ติดราชการ 
5. นางสาวอรสุธี  คงมา     ศึกษานิเทศก์           ติดราชการ 
6. นางสาวนิฤมลมาตย์  คงคากุล    ศึกษานิเทศก์           ติดราชการ 
7. นายอนิวรรต  อาลี     ศึกษานิเทศก์           ติดราชการ 
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8. นางสาวปรานอม  นงรัตน์    นักวิชาการศึกษา          ติดราชการ 
  9. นางสาววิจิตพร  แก้วพรหมลัด     พนักงานราชการ          ติดราชการ 

10. นางสาวกัญญาภัทร  ศรีช่วย    พนักงานราชการ           ติดราชการ 
 

เริ่มประชุมเวลา 15.30 น.  
  ประธานดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
         - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
  - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องทีเ่สนอให้ที่ประชุมทราบ 
3.1 กลุ่มนโยบายและแผนได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2563 – 2565  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้ว และได้นำแผน
ดังกล่าวเผยแพร่ไว้ที่หน้าเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 (ที่กลุ่มนโยบาย
และแผน) 
  มติ  ทีป่ระชุมรับทราบ                 

  3.2 การดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 รวม
ทั้งสิ้น 12 โครงการ ดังนี้  

3.2.1 โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 5 โครงการ 
(1) โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียน 

ราชประชานุเคราะห์ 
(2) โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพ 
(3) โครงการนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
(4) โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(5) โครงการสร้างการรับรู้สื่อสารการประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.2.2 โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
จำนวน 5 โครงการ  

(1) โครงการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(2) โครงการการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
(3) โครงการการประเมินความสามารถของผู้เรียน ปีการศึกษา 2563 
(4) โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันทุจริต”  

(โครงการโรงเรียนสุจริต)  
 (5) กิจกรรมรณรงค์ เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2564 
ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโครโรนา 2019 (COVID-19) 
 
 

https://emenscr.nesdc.go.th/viewer/view.html?id=5febff50d4a7895f80144054
https://emenscr.nesdc.go.th/viewer/view.html?id=5fe985b755edc142c175de82
https://emenscr.nesdc.go.th/viewer/view.html?id=5fe9996248dad842bf57c7b2
https://emenscr.nesdc.go.th/viewer/view.html?id=6034c81dbef76646a51688d1
https://emenscr.nesdc.go.th/viewer/view.html?id=606d26d457ba7c2ebb973933
https://emenscr.nesdc.go.th/viewer/view.html?id=603f4d068240860bf5fc0262
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 3.2.3 โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) 
จำนวน 2 โครงการ 

(1) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) 
(2) การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศกึษา 2563 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
4.1 ติดตามผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1   

 มติ  ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ครั้งที่ 1 โดยติดตามการดำเนินงานโครงการ ดังนี้  
1. การรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ที ่ โครงการ กำหนดการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการนิเทศเพื่อยกระดับคณุภาพการศึกษา ธ.ค.63-ส.ค.64 รายงานแล้ว รายงานแล้ว น.ส.สมฤดี อยูด่ ี
2 โครงการพัฒนาสถานศึกษาสูโ่รงเรยีนคุณภาพ มี.ค.-ก.ย.64 ไม่ต้องรายงาน รายงานแล้ว น.ส.ดรุณี จันทร์แก้ว 
3 โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในโครงการตาม

พระราชดำริและโรงเรียนราชประชานุเคราะหฯ์ ธ.ค.63-ก.ย.64 
รายงานแล้ว รายงานแล้ว น.ส.กัญญาภัทร ศรีช่วย 

4 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญ
กำลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ธ.ค.63-ม.ค.64 

รายงานแล้ว รายงานแล้ว น.ส.เรวดี เสนแก้ว 

5 โครงการสร้างการรับรูส้ื่อสารการประชาสมัพันธ์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ธ.ค.63-มิ.ย.64 

รายงานแล้ว ไม่ต้องรายงาน นายกฤษฎา รัตนสมบรูณ ์

 
2.การรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณจาก สพฐ. 

ที ่ โครงการ กำหนดการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ผู้รับผิดชอบ 

1 กิจกรรมรณรงค ์เฝ้าระวัง และส่งเสริมสร้างสรรค์
วันวาเลนไทน์ ประจำปี 2564 ภายใต้มาตรการ
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส
โครโรนา 2019 (COVID-19) 

ก.พ.64 

ไม่ต้องรายงาน รายงานแล้ว น.ส.วิจิตพร แก้วพรหมลัด 

2 การประเมินความสามารถของผู้เรยีน ปีการศึกษา 
2563 

ก.พ.-ก.ค.64 
ไม่ต้องรายงาน รายงานแล้ว น.ส.อรสุธี คงมา และ 

นายอนิวรรต อาล ี
3 พัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขต

พื้นที่การศึกษา 
ก.พ.-มี.ค.64 

ไม่ต้องรายงาน รายงานแล้ว น.ส.สมฤดี  อยู่ด ี

4 เสรมิสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
ในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โครงการ
โรงเรียนสุจริต) กิจกรรมหลัก เสรมิสร้างธรรมา 
ภิบาลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ 

ม.ค.-ก.ย.64 

ไม่ต้องรายงาน รายงานแล้ว นายนิอับดุลรอมัน  มุหะ 

5 การประเมินพัฒนาการนักเรียนทีจ่บหลักสตูร
การศึกษาปฐมวัย 

มี.ค.64 
ไม่ต้องรายงาน รายงานแล้ว น.ส.สดุา แมเร๊าะ 

 
 
 

https://www.niets.or.th/
https://www.niets.or.th/
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3.การรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณจาก สทศ. 
ที ่ โครงการ กำหนดการ ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ผู้รับผิดชอบ 

1 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลาม
ศึกษา (I-NET)  

ก.พ.-ก.ค.64 
ไม่ต้องรายงาน รายงานแล้ว นายอนิวรรต อาล ี

2 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(O-NET) ปีการศึกษา 2563 

มี.ค.-มิ.ย.64 
ไม่ต้องรายงาน รายงานแล้ว น.ส.นิฤมลมาตย์ คงคากุล 

 

4.2 โครงการหรือกิจกรรมที่ดำเนนิการเสร็จแล้ว ให้ส่งรายงานผลการดำเนินงานให้กลุ่มนโยบาย 
และแผน ภายใน 7 วันทำการ (หลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ) เพ่ือจะได้รายงานผลการดำเนินงาน
ทางระบบ eMENSCR ต่อไป ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานผลฯ ที่หน้าเว็บไซต์
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 (ที่กลุ่มนโยบายและแผน และไปที่งานนโยบายและแผน) 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบตามที่เสนอ        

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 - ไม่มี - 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 

 

              
                  (นางสาวนภาพร  ไชยณรงค์) 
                                                                       นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
                   ผู้จดรายงานการประชุม  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                       
              (นายนิตย์  พรหมประสิทธิ์) 
                                                     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


