


 

 

 

 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามบทบาท

หน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับสถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้ประชากร

วัยเรียนได้รับการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐาน

การศึกษา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรม มีทักษะในการดำรงชีวิต ก้าวทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้

กลยุทธ์ เป้าหมายตัวชี้วดัที่สนองต่อนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และจุดเน้น

การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และเพ่ือเป็นการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ผลการพัฒนาในการขับเคลื่อนนโยบาย และกลยุทธ์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

และสาธารณชนทั่วไป 

 ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนในการให้รายละเอียดข้อมูล ภาพถ่ายกิจกรรมต่างๆ ส่งผล

ให้การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานฉบับนี้มีความสมบูรณ์ และสะท้อนให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย

เห็นความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรคของการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เพื่อนำไปสู่การวางแผนพัฒนา

การศึกษาต่อไป 

 

  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
        กันยายน 2563 
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ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1 เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ 
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร ได้จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชบัญญัติ
บริหำรรำชกำร กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 และประกำศของกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่องกำรก ำหนด
และแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่กำรศึกษำ เป็นเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหำคม 2553 
รับผิดชอบกำรศึกษำระดับขั้นพื้นฐำนของจังหวัดนรำธิวำส 5 อ ำเภอ คือ อ ำเภอเมืองนรำธิวำส อ ำเภอบำเจำะ 
อ ำเภอยี่งอ อ ำเภอรือเสำะ และอ ำเภอศรีสำคร มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรก ำกับดูแล สนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร และ
สถำบันสังคมอื่นที่จัดกำรศึกษำในรูปแบบที่หลำกหลำยในพื้นที่กำรศึกษำ ให้ประชำกรในวัยเรียนได้รับ
กำรศึกษำอยำ่งทั่วถึง เสมอภำค เท่ำเทียม และมีคุณภำพ จัดตั้ง ยุบรวม หรือล้มเลิกสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
ในเขตพื้นที่กำรศึกษำ ประสำนส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สำมำรถจัดกำรศึกษำสอดคล้อง
กับนโยบำยและมำตรฐำนกำรศึกษำ มีโครงสร้ำงกำรบริหำรส ำนักงำน 9 กลุ่ม 1 หน่วย คือ กลุม่อ ำนวยกำร  
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  กลุ่มนโยบำยและแผน กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ กลุ่มบริหำรงำนกำรเงิน
และสินทรัพย์ กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กลุ่มส่งเสริมกำรศึกษำทำงไกล 
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  กลุ่มกฎหมำยและคดี  และหน่วยตรวจสอบภำยใน 

 

  

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 

 

 

ความเป็นมา 
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พื้นฐำน ประกอบด้วย 5 อ ำเภอ ดังนี ้
 

 

 

 

 

 

 

เขตพื้นที่บริการ 

โครงสร้างองค์กร 
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ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เป็นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มีอ ำนำจหน้ำที่ตำมมำตรำ 37 ของพระรำชบัญญัติ
ระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ.2546 ดังนี้ 
 ก. ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ (มำตรำ 36) 
 ข. มีอ ำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับกำรศึกษำที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยนี้ (พระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร และกฎหมำยอื่น) 
 ค. มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 
  1) จัดท ำนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำรศึกษำของเขตพื้นที่กำรศึกษำให้สอดคล้อง
กับนโยบำยมำตรฐำนกำรศึกษำ แผนกำรศึกษำ แผนพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนและควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
  2) วิเครำะห์กำรจัดตั้งงบประมำณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถำนศึกษำและหน่วยงำนในเขตพื้นที่
กำรศึกษำ และแจ้งจัดสรรงบประมำณที่ได้รับให้หน่วยงำนข้ำงต้นรับทรำบและก ำกับตรวจสอบ ติดตำม
กำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยงำนดังกล่ำว 
  3) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำหลักสูตรร่วมกับสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
  4) ก ำกับ ดูแล ติดตำม และประเมินผลสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน และในเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
  5) ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศกึษำ 
  6) ประสำนกำรระดมทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆ รวมทั้งทรัพยำกรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุน 
กำรจัดและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
  7) จัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ และประเมินผลกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
  8) ประสำน ส่งเสริม สนับสนุน กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำของเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชำชีพ สถำบันศำสนำ สถำนประกอบกำร 
และสถำบันอื่นที่จัดรูปแบบที่หลำกหลำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
  9) ด ำเนินกำรประสำน ส่งเสริม สนับสนุนกำรวิจยัและพัฒนำกำรศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
  10) ประสำน ส่งเสริมกำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำร และคณะท ำงำนด้ำนกำรศึกษำ 
  11) ประสำนกำรปฏิบัติรำชกำรทั่วไปกับองค์กร หน่วยงำนภำครัฐ เอกชน และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐำนะส ำนักงำนผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
  12) ปฏิบัติหน้ำที่อื่นเกี่ยวกับกิจกำรภำยในเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มิได้ระบุให้เป็นหน้ำที่ของ
ผู้ใดโดยเฉพำะหรือปฏิบัติงำนอื่นตำมที่มอบหมำย 
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ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนรำธิวำส เขต 1 มีบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ครู 
และนักเรียนในสังกัดดังนี ้
 

 
 

 
 

             (ที่มำ : กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2563) 

 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 
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ผลการทดสอบความสามารถของผู้เรียน 
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

 

 

ผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสทิธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (KRS) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานของ สพป.นราธิวาส เขต 1 
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ผลการติดตาม และประเมินผลการบริหารจัดการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ตามมาตรฐานส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (พ.ศ.2560) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

 

 

 



 

       หน้า | 11      
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1   รายงานผลการด าเนินงาน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 
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ผลการติดตามและประเมินผลการบรหิารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา 
ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพืน้ฐานอย่างทัว่ถึง มีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข 
ในสังคมพหุวฒันธรรม 

 

 
 

1. ส่งเสริมการจดัการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาตแิละการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสรา้งขีดความสามารถ
ในการแข่งขนั 

3. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะใน
ศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยม
หลักของคนไทย 12 ประการ ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม และพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชพี 

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรยีนทุกคนไดร้ับบริการการศึกษาอยา่งทั่วถึง เท่าเทียมและ
มีคุณภาพ 

5. ส่งเสริมการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม ยดึหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเปา้หมายการพัฒนาที่ยัง่ยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคณุภาพการบริการ การมสี่วนร่วม และจัดการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีดิจทิัล 

 
 
 

ทิศทางการพัฒนาการศึกษา

วิสัยทัศน์  

พันธกิจ  

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
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1. เพื่อพฒันาผู้เรียนให้มีความรักชาติ ยดึมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นพลเมืองดีของชาติ และพลเมืองดีของโลก มีคุณธรรม 
และจริยธรรม  

2. เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้เรียน ให้มีสมรรถนะและ
คุณลักษณะของผู้เรียนที่มศีักยภาพสูง มีความเป็นผูน้ า มีความคดิริเริ่มสร้างสรรค ์

3. เพื่อพฒันาประชากรวัยเรยีนทุกคนใหม้ีความพร้อมในทุกด้าน มศีักยภาพ มีทักษะความรู้ เรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง  

4. เพื่อพฒันาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชพี  
5. เพื่อส่งเสริมให้ประชากรวยัเรียนทุกคนเข้าถึงบริการการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มมีาตรฐานเสมอกัน 

ลดความเหลือ่มล้ าด้านการศึกษา 
6. เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
7. เพื่อพฒันาระบบการบริหารจัดการให้มปีระสิทธิภาพ เป็นกลไกขบัเคลื่อนการศึกษาขัน้พื้นฐานสู่

คุณภาพระดบัมาตรฐาน สร้างเสริมธรรมาภิบาล ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ คุณธรรมและ
จริยธรรม บรูณาการการท างาน เนน้การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 

 
 

1. ส่งเสริมการจดัการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
2. ส่งเสริมการจดัการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
3. ส่งเสริมการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศกึษาที่มคีณุภาพ มีมาตรฐานและ 

ลดความเหลือ่มล้ าทางการศึกษา 
5. ส่งเสริมการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและสง่เสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

 
 
 
 

เป้าประสงค์หลัก  

 

ประเด็นกลยุทธ์  
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1. นักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที่ 1-3 ทกุคน สามารถอ่านออกเขียนได้ตามมาตรฐานหลักสูตร 
2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระหลักเพิม่ขึ้น โดยผลการทดสอบระดับชาติ NT  

และ O-NET เฉลี่ยไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ 50 
3. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณลักษณะตามค่านิยมหลัก 12 ประการ 
4. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและเป็นแบบอย่างดา้นคุณธรรมและ 

จริยธรรม 
5. ผู้บริหารเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทกัษะในการน าสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ 
  อย่างมืออาชพี 
6. พัฒนาโรงเรยีนเป็นแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน 
7. กลุ่มเครือขา่ยโรงเรียน มีความเข้มแขง็และท างานเปน็ทีม 
8. ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษา และโรงเรียน มีการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ  

มีการก ากับตดิตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและการรายงานผล
อย่างเป็นระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดเน้น 

 



 

 หน้า | 17    
              

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

 
 

 
รายการ ได้รับจัดสรร 

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  137,471,600.00 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น >> 137,471,600.00 

 
ที ่ รายการ ได้รับจัดสรร 

1 ค่าจ้างธุรการโรงเรียนรายเดิมต่อเนื่อง ค่าจ้าง 15,750 บาท 12,477,966.00 

2 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการธุรการโรงเรียนตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ ค่าจ้าง 9,000 บาท 

7,358,029.04 

3 ค่าจ้างนักการภารโรง 7,050,240.00 

4 ค่าจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต  1,321,965.48 

5 ค่าจ้างบุคลากรเพิ่มเติมส าหรับดูแลนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

648,000.00 

6 ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 249,915.03 

7 ค่าใช้จ่ายสมทบเงินกองทุนทดแทนประจ าปี 2563 ร้อยละ 0.02 ของค่าจ้าง
โดยประมาณทั้งปี พ.ศ.2563 

44,186.00 

8 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา 13,392,000.00 

9 ค่าจ้างเหมาบริการผู้สอนอิสลามศึกษาในโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการ
สอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ  

23,940,000.00 

10 ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต 2,596,800.00 

11 ค่าเช่าที่ดินวัด 46,686.00 

12 ค่าเช่าบ้าน 3,247,000.00 

13 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 135,642.68 
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ที ่ รายการ ได้รับจัดสรร 

14 ค่าตอบแทนวิทยากรสอนอิสลามศึกษารายชั่วโมง 1,315,700.00 

15 ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 2,641,740.35 

16 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เพื่อจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการส าหรับโรงเรียน
ทั่วไปจัดการเรียนรวม 

3,754,472.13 

17 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการป้องกัน/ติดตามรายงานผลของบุคลากรและ
สถานศึกษาที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น กรณีที่สถานศึกษาประสบภัย
ธรรมชาติในการซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 

389,692.00 

18 ค่าตอบแทนการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง 147,600.00 

19 โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

70,000.00 

20 ค่าใช้จ่ายในการตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ขอรบัการประเมิน เพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

79,081.00 

21  สนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานการรับนักเรียนปีการศึกษา 2563  9,880.00 

22 ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ โรงเรียนบ้านเขาตันหยงฯ และบ้านบางมะนาว 

799,988.00 

23 ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริหารส านักงาน ค่าบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดตาม
ภาระงานและการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

400,000.00 

24 ค่าอาหารส าหรับนักเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 

4,684,000.00 

25 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ 243,915.00 

26 ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนส าหรับพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 5 อ าเภอในจังหวัดสงขลา 

14,550,000.00 

27 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 4,623,900.00 

28 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 5,787,930.00 

29 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 13,518,474.00 

30 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนเป้าหมายในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้(โรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้) 

3,578,400.00 
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ที ่ รายการ ได้รับจัดสรร 

31 ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขับเคลื่อน
กระบวนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน และการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

30,000.00 

32 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ DLTV และด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของ
โรงเรียนในโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

62,000.00 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น >> 129,195,202.71 

 
ที ่ รายการ ได้รับจัดสรร 

1 ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท จ านวน 37 รายการ 1,063,000.00 

2 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 212ล/57-ก โรงเรียนบ้านบาตูมิตรภาพที่ 66 12,421,600.00 

3 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ช ารุดทรุด
โทรมและประสบอุบัติภัย 

17,000.00 

4 ค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ช ารุด
ทรุดโทรมและประสบอุบัติเหตุ 

185,000.00 

5 ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 82 รายการ 6,124,220.00 

6 รายการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนให้กับ
โรงเรียนขนาดกลางที่มีจ านวนนักเรียน 121-300 คน 

8,068,140.00 

7 รายการค่าครุภัณฑ์โรงเรียน จ านวน 35 รายการ 4,725,000.00 

8 ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 5 รายการ 325,480.00 

9 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนใน
โครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 13 โรงเรียน 

9,559,200.00 

10 ค่าก่อสร้างห้องน้ าห้องส้วม โรงเรียนบ้านหัวเขา 897,000.00 

11 ค่าก่อสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นของโรงเรียนในโครงการ
ตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 12 รายการ 

7,098,900.00 

12 รายค่าค่าครุภัณฑ์โรงเรียน จ านวน 26 รายการ 698,200.00 

13 รายการค่าครุภัณฑ์โรงเรียน จ านวน 24 รายการ 1,561,680.00 

14 ค่าครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้ก่อนประถมศึกษา จ านวน 8 โรง 97,680.00 
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ที ่ รายการ ได้รับจัดสรร 

15 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น จ านวน 25 
โรงเรียน และ สพป.นราธิวาส เขต 1 

9,097,100.00 

16 ค่าก่อสร้างหอ้งน้ าหอ้งส้วม 3 โรงเรียน 1,534,500.00 

17 ค่าสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่า 10 ล้านบาท จ านวน 15 โรงเรียน 30,409,900.00 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น >> 93,883,600.00 

 
ที ่ รายการ ได้รับจัดสรร 

1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 43,838,780.00 

2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 61,432,564.00 

3 ค่าจัดการเรียนการสอน ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2562 

9,715,500.00 

4 ค่าจัดการเรียนการสอน(ปัจจัยพื้นฐานส าหรับนักเรียนยากจน) ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2563 

10,433,500.00 

5 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานส าหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
ส าหรับผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว 

28,812.00 

6 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ส าหรับ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย
สถานประกอบการจ านวน 5 รายการ 

31,375.00 

7 ค่าจัดการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก 390,000.00 

8 ค่าอาหารกลางวันนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ภาคเรียนที่ 2  
ปีการศึกษา 2562 

225,000.00 

9 เงินอดุหนุนเพือ่การวิจัยส าหรับพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โรงเรียน 6 โรง  264,000.00 

10 ทุนภูมิทายาทประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และทุนภูมิทายาทต่อเนื่องที่เริ่มรับ
ทุนตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2562 

5,372,000.00 

11 รายการเงินอุดหนนุครูและบคุลากรทางการศึกษาให้ได้รับการศึกษาสูงขึ้น 1,000,000.00 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น >> 132,731,531.00 

 



 

 หน้า | 21    
              

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

 
 

 
ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 

1 โครงการการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 110,000 

2 โครงการทุนภูมิทายาท 20,000 

3 โครงการส่งเสริมการสอนพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 324,000 

4 โครงการส่งเสริมความสัมพนัธ์โรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2,235,000 

5 โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 21,000 

6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการสอนภาษาไทยในเขตพื้นที่
พิเศษเฉพาะกจิจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

2,500,680 

7 โครงการมหกรรมวิชาการชายแดนภาคใต้ 710,400 

8 โครงการโรงเรียนคู่ขนานศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด 290,650 

9 โครงการส่งเสริมและพัฒนากรเรียนรู้ระบบสองภาษา(ไทย-มลายูถิ่น) 399,400 

10 โครงการการพัฒนาเครือข่ายวิทยุสื่อสาร 236,800 

11 โครงการชุมนุมลูกเสือชายแดนใต้ 523,180 

12 โครงการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
ภาษาต่างประเทศ 

196,000 

13 โครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 358,500 

14 โครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 237,200 

15 โครงการส่งเสริมคุณภาพโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาระดับอ าเภอให้มี
คุณภาพและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

1,652,500 

  รวมงบประมาณทั้งส้ิน >> 9,815,310 
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ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 

1 โครงการพพัฒนาความสามารถทางวิชาการผู้เรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทาง
วิชาการระดับนานาชาต ิ

46,475 

2 โครงการการประกวดแข่งขันกิจกรรทักษะภาษาไทย กิจกรรมแนวปฏิบัตทิี่ดีรายด้าน 
กิจกรรมทักษะวิชาการในการประชุมวิชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 

 65,000  

3 โครงการการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน 10,000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น >> 121,475 

 
ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 

1 โครงการนิเทศ ติดตาม ตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศกึษาและ
ทักษะชีวิต 

           5,000  

2 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยปฐมวัย  17,000  

3 โครงการการขบัเคลื่อนพื้นทีน่วัตกรรมการศึกษา  30,000  

4 โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา  191,000  

5 โครงการการด าเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชัน้ป.1  98,540  

6 โครงการการบริหารการจัดสอบด้วยข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน
ปีการศึกษา 2562 

 317,120  

7 โครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

 70,000  

8 โครงการการด าเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที ่3  107,950  

9 โครงการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
การเตรียมผู้เรียนให้สอดคลอ้งกับศตวรรษที่ 21 

 13,000  

10 โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา และการขับเคล่ือนการจัดการ
เรียนรู้วิทยาการค านวณ 

 10,000  

11 โครงการการด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 470,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น >>  1,329,610  
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ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 

1 โครงการการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน             70,000  

2 โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล           224,100  

3 โครงการด าเนนิการตามภารกิจในการเป็นต้นแบบการแนะแนวและขยายผลการ
แนะแนว 

            15,000  

4 โครงการขับเคลื่อนกระบวนการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน และการ
ป้องกันแก้ไขปญัหายาเสพติดในสถานศึกษา 

            30,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น >>           339,100  

 
ชื่อโครงการ งบประมาณ 

โครงการสร้างจิตส านึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม             15,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น >>           15,000  

 
ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 

1 โครงการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจ าปีการศึกษา 2562  5,000  

2 โครงการการพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่             20,000  

3 โครงการการด าเนินงานโรงเรียนคุณธรรม  47,000  

4 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 
(โรงเรียนสุจริต) 

          335,000  

5 โครงการการด าเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
สถานศึกษาออนไลน ์

            33,000  

6 โครงการการด าเนินกิจกรรมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต           150,000  

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น >>           590,000  
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ท่ี รายการ งบประมาณ 

1 งบบริหารส านักงาน(งานประจ า) 3,000,000.00 

 1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมภายในส านกังาน 30,000.00 

 1.2 ค่าก าจัดขยะมูลฝอย 6,000.00 

 1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 370,000.00 

 1.4 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 160,000.00 

 1.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 100,000.00 

 1.6 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 80,000.00 

 1.7 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ 250,000.00 

 1.8 ค่าวัสดุส านักงาน 300,000.00 

 1.9 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 280,000.00 

 1.10 ค่าไฟฟ้า 900,000.00 

 1.11 ค่าน้ าประปา 60,000.00 

 1.12 ค่าโทรศัพท์ 80,000.00 

 1.13 ค่าไปรษณีย ์ 94,000.00 

 1.14 ค่าบริการเครือข่ายอนิเตอร์เน็ต 90,000.00 

 1.15 ค่าตอบแทน อาหารท าการนอกเวลา 190,000.00 

 1.16 ค่าเบี้ยประกันรถยนต์ส านักงาน 10,000.00 

2 งบตามภารกิจกลุ่ม 285,365.00 

3 งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา 1,141,826.00 

4 งบส ารองจ่ายในรายการที่จ าเป็นเร่งด่วนตามนโยบาย 572,809.00 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,000,000.00 
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ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

 
ที ่ โครงการ งบประมาณ 

1 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศ 38,690 

2 โครงการขับเคลื่อนการด าเนนิงานการจัดท าแผนการติดตาม ประเมินและ
รายงานผลการการด าเนินงาน 

28,625 

3 โครงการตรวจสอบด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ของสถานศึกษาในสังกดั 10,600 

4 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

102,050 

5 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวปี
การศึกษา 2536 

74,000 

6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อมูลขอรับเงินบ าเหน็จบ านาญ และสิทธิ
ประโยชน ์

25,100 

7 โครงการพัฒนาระบบนิเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 32,600 

8 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 31,750 

9 โครงการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 8,550 

10 โครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 426,880 

11 โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 17,455 

12 โครงการส่งเสริมการด าเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
และนิเทศการศึกษา 

19,400 

13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นตอนและกระบวนการการควบคุมพัสดุ และ
การจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

30,780 

14 โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ที่สอดคลอ้งกับศตวรรษที่ 21 155,400 

15 โครงการสร้างวินัยและจิตส านึกในการจัดการพลังงานและการคัดแยกขยะ 27,446 

16 โครงการประกวดโรงเรียนตน้แบบด้านการจดัการขยะที่เปน็มิตรกับ
สิ่งแวดลอ้ม ประจ าปี 2563 

32,800 

17 โครงการประชุมกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

6,125 

18 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาและเยาวชน 48,600 
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 

19 โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

173,210 

20 โครงการส่งเสรมิการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดีจทิัล 44,900 

21 โครงการวิจยั 29,920 

22 โครงการพัฒนาหลักสูตร 128,800 

23 โครงการพัฒนาคุณภาพการจดัประสบการณ์เรียนรู้ระดับปฐมวัย 35,190 

24 โครงการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ 
และภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 

382,120 

25 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะอาชีพการแกะสลักผัก ผลไมแ้ละขนมไทย 99,000 

26 โครงการส่งเสรมิการด าเนินงานคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
และนิเทศการศกึษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

40,000 

27 โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการตามพระราชด าริ
สมเด็จพระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 

25,040 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น >> 2,075,031 

 
ที่ โครงการ งบประมาณ 

1 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 14,440.00 

2 ค่าใช้จ่ายในการประชุมเสรมิสรา้งประสทิธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 6,300.00 

3 ค่าใช้จ่ายจัดประชุมกิจกรรมงานวนัคร ูครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 1,330.00 

4 ค่าใช้จ่ายรับบริจาคโลหติ 1,230.00 

5 ค่าใช้จ่ายจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดประกอบการตรวจรับการเช่าใช้บริการ
อินเทอรเ์นต็ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระยะ 4 เดอืน (มิถุนายน -กันยายน 2563) 

5,250.00 

6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการใช้ระบบตรวจสอบและน าเข้าข้อมลูครูลุบุคลากร 12,020.00 

7 โครงการโครงการพัฒนากระบวนการด าเนนิงานของทุกกลุม่/หนว่ยในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

3,000.00 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น >> 43,570.00 

 



      หนา | 27  

              
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

       

 
 

 

 
 

โครงการ :  เสริมสรางความปลอดภัยแกครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กลุมที่รับผิดชอบ : กลุมอํานวยการ 

วันที่จัดและสถานที่จัด :  
 1. อําเภอศรีสาคร วันอังคารท่ี 29 ตุลาคม 2562 ณ หองประชุมประภัสสรสิริคุณ (ชั้น 2) อาคาร

ท่ีวาการอําเภอศรีสาคร อําเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส 

 2. อําเภอรือเสาะ วันอังคารท่ี 29 ตุลาคม 2562 ณ หองประชุมบัวหลวง โรงเรียนบานยะบะ  

(อุปการวิทยา) อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส   

 3. อําเภอยี่งอ วันพุธท่ี 30 ตุลาคม 2562 ณ หองประชุมอําเภอยี่งอ (ชั้น 2) ท่ีวาการอําเภอยี่งอ 

อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส  

 4. อําเภอบาเจาะ วันพฤหัสบดีท่ี 31 ตุลาคม 2562 ณ หองประชุมกาญจนาภิเษกหลังอาคารท่ีวาการ

อําเภอบาเจาะ อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส  

 5. อําเภอเมืองนราธิวาส วันพฤหัสบดีท่ี 31 ตุลาคม 2562 ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริ

ราชสมบัติ ครบ 60 ป สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

วัตถุประสงค : 
 1. เพ่ือเปนการพบปะ พูดคุย ปรึกษาหารือ รับทราบปญหา อุปสรรคในการรักษาความปลอดภัยครู 

 2. เพ่ือตกลงกติกาวางแผนการทํางานรวมกันระหวางสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

และหนวยกองกําลัง 

 3. วางแผนการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยครู/จัดทําบันทึกความปลอดภัยครูรวมกัน 

 4. ขวัญกําลังใจการปฏิบัติงาน/หนาท่ีของขาราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและผูเก่ียวของทุกฝายดีข้ึน 

 

กลยุทธท่ี 1 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

สงเสริมการจัดการศึกษา 
เพื่อความม่ันคง 
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กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 ดําเนินการจัดประชุม พบปะ พูดคุย ปรึกษาหารือ รับทราบปญหา อุปสรรคในการรักษาความ

ปลอดภัยครู ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และสรางขวัญและกําลังใจใหแกครูและบุคลากร

ทางการศึกษา เพ่ือตกลงกติกาวางแผนการทํางานรวมกันระหวางสถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทาง

การศึกษา หนวยกองกําลัง ฝายความม่ันคงท้ัง 5 อําเภอ มีผูเขารวมประชุมท้ังหมด 485 คน  

ผลการดําเนินงาน : 
1. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดมีความเขาใจในการรักษาความปลอดภัยมากย่ิงข้ึน 

ปฏิบัติตามแผนการรักษาความปลอดภัยของหนวยกองกําลัง มีการพบปะ ซักถาม แกไขปญหาอุปสรรครวมกัน

ท้ัง 4 ฝาย ทหาร ตํารวจ ฝายปกครอง และขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือการปรับปรุง

มาตรการรักษาความปลอดภัยครูใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน จัดทําบันทึกความรวมมือในการรักษาความ

ปลอดภัยครู ตกลงทําความเขาใจรวมกัน ทําใหมีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสินมากข้ึน 

2. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปฏิบัติงาน/หนาท่ี

ตอสถานศึกษาและนักเรียนมีคุณภาพ มีขวัญและกําลังใจ 

3.  การเอาใจใสของสวนราชการท่ีเก่ียวของทําใหหนวยกองกําลังท่ีปฏิบัติหนาท่ีใหความปลอดภัยครูและ 

บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเต็มท่ี เต็มความสามารถ มีขวัญและกําลังใจ 

 

       
 

       
 



      หนา | 29  
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โครงการ : ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 

กลุมที่รับผิดชอบ :  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

วันที่จัดและสถานที่จัด :  17 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2563 ณ หองประชุมโรงเรียนบานบลูกา, 

โรงเรียนบานทอน, โรงเรียนบานบาตู-มิตรภาพท่ี 66 โรงเรียนบานมะนังปนยัง, โรงเรียนบานคอลอกาเว และ

หองประชุมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

วัตถุประสงค : 
1. เพ่ืออบรมนักเรียนแกนนําดานทักษะชีวิตปองกันยาเสพติด และภัยคุกคามรูปแบบใหมใหกับนักเรียน

ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

2. เพ่ืออบรมนักเรียนแกนนําตอตานยาเสพติดในโรงเรียนท่ีอยูในพ้ืนท่ีแพรระบาดของยาเสพติด 

3. เพ่ือผลิตส่ือใหความรูโทษภัยเหลาและบุหร่ีท่ีมีผลตอรางกายใหกับโรงเรียนในสังกัด 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
1. อบรมนักเรียนแกนนําทักษะชีวิตปองกันยาเสพติด และภัยคุกคามรูปแบบใหม  

      1.1 ประชุมคณะวิทยากรและคณะทํางาน เพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรม  

      1.2 อบรมนักเรียนแกนนําฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนตน โรงเรียนบานทอน โรงเรียนบานบาตู

มิตรภาพท่ี 66 โรงเรียนบานมะนังปนยัง และโรงเรียนบานคอลอกาเว โรงเรียนละ 35 คน จํานวน 4 รุน รุนละ 1 วัน  

2. อบรมนักเรียนแกนนําตอตานยาเสพติดในพ้ืนท่ีแพรระบาดของยาเสพติด ใหกับนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 3 – 6 จํานวน 26 คน ณ โรงเรียนบานบลูกา อ.รือเสาะ  

3. ผลิตส่ือรณรงคเหลาและบุหร่ี  

ผลการดําเนินงาน : 
1. นักเรียนแกนนําทักษะชีวิตระดับมัธยมศึกษาตอนตนท่ีผานการอบรม สามารถปองกันตนเองใหหางไกล

จากยาเสพติด และภัยคุกคามอ่ืนๆ ได และสามารถเผยแพรความรูใหกับนักเรียนในสถานศึกษา รวมท้ังเปนแกนนํา

ในการจัดกิจกรรมปองกันยาเสพติดและภัยคุกคามอ่ืนๆ ในสถานศึกษาได  

2. นักเรียนแกนนําตอตานยาเสพติดโรงเรียนบานบลูกา สามารถปฏิบัติตนใหพนจากภัยยาเสพติดในพ้ืนท่ี

แพรระบาด และมีสวนรวมในจัดกิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติดรวมกับสถานศึกษา และชุมชน 

3. โรงเรียนในสังกัดท้ัง 148 โรง ใชส่ือรณรงคปองกันเหลาและบุหร่ี ในการเรียนการสอนโทษภัยของเหลา

และบุหร่ีท่ีมีตอรางกาย ใหผูเรียนเกิดความตระหนัก ไมเขาไปเก่ียวของกับเหลาและบุหร่ี และบอกเลาสูผูปกครอง

ใหสามารถลด ละ เลิก เหลาและบุหร่ีได 
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โครงการ : สงเสริมความสัมพันธโรงเรียนกับชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต  

กลุมที่รับผิดชอบ :  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

วันที่จัดและสถานที่จัด :  วันท่ี 3 – 20 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนในสังกัด 

วัตถุประสงค : 
1. เพ่ือเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชุมชน และโรงเรียน 

2. เพ่ือใหคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมพัฒนาการศึกษาท่ี

สอดคลองกับความตองการของชุมชน 

3. เพ่ือใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา 

4. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี ระหวาง

โรงเรียนกับชุมชน 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
1. จัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนในสังกัด จํานวน 148 โรงเรียน สําหรับดําเนินโครงการสงเสริม

ความสัมพันธโรงเรียนกับชุมชน 

2. คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินโครงการสงเสริมความสัมพันธโรงเรียนกับ

ชุมชนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เขารวมติดตามประเมินผลการดําเนิน

โครงการ จํานวน 13 คน  

ผลการดําเนินงาน : 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โรงเรียน และชุมชน มีความเขาใจและ

รวมมือในการจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ และมีการแลกเปล่ียน

เรียนรูดานการศึกษา วัฒนธรรม ประเพณี  
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   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

โครงการ : พัฒนาเครือขายวิทยุสื่อสาร  

กลุมที่รับผิดชอบ :  กลุมอํานวยการ 

วันที่จัดและสถานที่จัด :   
 วันท่ี 9 กันยายน 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป สํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

วัตถุประสงค : 
 1. เพ่ือใหบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูและทักษะในการใชวิทยุส่ือสาร 

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให หนวยงานและสถานศึกษาสามารถติดตอส่ือสารงานราชการ และเพ่ิม

ประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยครูและสถานศึกษา 

3. เพ่ือลดชองวางการส่ือสารในเขตพ้ืนท่ีเส่ียงภัย และสามารถส่ือสารระหวางกันไดทุกอําเภอ โดยผาน                       

เครือขายทวนสัญญาณ (REPEATER) 

4. เพ่ือใหวิทยุส่ือสารสามารถใชงานไดตามปกติ 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
1. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือขายวิทยุส่ือสารใหกับเจาหนาท่ีวิทยุของโรงเรียน จํานวน 148 คน 

และเจาหนาท่ีในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จํานวน 22 คน รวมท้ังหมด

จํานวน 170 คน  

2. ซอมวิทยุส่ือสารของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

โดยดําเนินการซอมวิทยุและอุปกรณเสริมของวิทยุส่ือสาร จํานวน 40 เคร่ือง  

ผลการดําเนินงาน : 
 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  

ไดรับความรู ประสบการณในการใชวิทยุส่ือสาร สามารถนําความรูและประสบการณ มาประยุกตใช ในการ

ปฏิบัติหนาท่ีราชการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

2. วิทยุส่ือสารไดรับการซอมแซมดูแลใหสามารถใชงานไดตามปกติ 
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   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

โครงการ : สงเสริมการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต  

กลุมที่รับผิดชอบ :  กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  

วันที่จัดและสถานที่จัด :   
 วันท่ี 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2563 ณ หองประชุมบานบุรี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

วัตถุประสงค : 
 1. เพ่ือใหผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนท่ีนับถือศาสนาพุทธ ปฏิบัติตนเปน

พุทธศาสนิกชนท่ีดีอยางยั่งยืน  

 2. เพื่อใหนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธไดรวมกิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

ดวยกระบวนการท่ีสอดคลองกับความตองการและวิถีชีวิตของชุมชน และสรางความสัมพันธและการมีสวนรวม

ระหวางโรงเรียน ชุมชน และองคกรศาสนา 

 3. เพ่ือนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน อยางตอเนื่องและเปนระบบ 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการผูบริหารหรือครูผูสอนพระพุทธศาสนา จํานวน 18 โรงเรียนๆ ละ 2 คน 

จํานวน 36 คน และเจาหนาท่ี จํานวน 4 คน เพ่ือชี้แจงการจัดสรรเงิน และการประเมินตนเอง 29 ประการ  

2. จัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนดําเนินการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนทางพระพุทธศาสนา 

จํานวน 18 โรงเรียน  

3. นิเทศ ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงาน จํานวน 5 คน ระยะเวลา 6 วัน 

ผลการดําเนินงาน : 
 1. ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในโรงเรียนวิถีพุทธท่ีนับถือศาสนาพุทธ ไดนํา

ความรูไปใชในการจัดการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาท่ีสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน และนําไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได  

2. ผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในโรงเรียนวิถีพุทธท่ีนับถือศาสนาพุทธ มีความรู         

มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และเขารวมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ดวยกระบวนการท่ีสอดคลองกับ

ความตองการและวิถีชีวิตของชุมชน สรางความสัมพันธและการมีสวนรวมระหวางโรงเรียน ชุมชน และองคกร

ศาสนา และปฏิบัติตนเปนพุทธศาสนิกชนท่ีดีอยางยั่งยืน และไดรับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน

พระพุทธศาสนาในโรงเรียนอยางตอเนื่องและเปนระบบ 
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โครงการ : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษาและเยาวชน  

กลุมที่รับผิดชอบ :  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  

วันที่จัดและสถานที่จัด :   
 วันท่ี 18 – 26  สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

นราธิวาส เขต ๑ 

วัตถุประสงค : 
 1. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาทุกแหงจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการดํารงชีวิตท่ีมีคุณภาพ    

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 2. เพ่ือใหสถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรมการเรียนรูและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของ 

เศรษฐกิจพอเพียง ไดตามมาตรฐานตามตัวชี้วัดท่ีกําหนด และยั่งยืน 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
1. ประชุมคณะกรรมการประเมินความยั่งยืนสถานศึกษาแบบอยางการจัดการเรียนรูและบริหาร

จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 30 คน 

2. ประเมินความยั่งยืนสถานศึกษาแบบอยางการจัดการเรียนรูและบริหารจัดการตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงใหเปนศูนยการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงดานการศึกษา จํานวน 36 โรงเรียน ดังนี้ 

  2.1 โรงเรียนในโครงการพระราชดําริ      จํานวน  14 โรงเรียน 

        2.2 โรงเรียนราชประชานุเคราะห          จํานวน   2 โรงเรียน 

        2.3 โรงเรียนท่ีมีผลงานท่ีเปนเลิศ           จํานวน   9 โรงเรียน 

2.4 โรงเรียนท่ีเปนสถานศึกษาพอเพียง     จํานวน   11 โรงเรียน 

ผลการดําเนินงาน : 
 1. นักเรียน ผูบริหารสถานศึกษา และบุคลากรโรงเรียนในสังกัดมีความรูความเขาใจเก่ียวกับการขับเคล่ือน

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาและผูเรียนมีทักษะการดํารงชีวิตท่ีมีคุณภาพตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

 2. สถานศึกษาในกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนาความยั่งยืนสามารถพัฒนาตอยอดใหเปนสถานศึกษา

พอเพียงตนแบบ ใหมีความเขมแข็งและคงสภาพใหเปนแหลงเรียนรู อบรมบมเพาะพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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โครงการ : สงเสริมประสบการณอาชีพของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต  

กลุมที่รับผิดชอบ :  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  

วันที่จัดและสถานที่จัด :  
  วันท่ี 14 - 18 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนขยายโอกาส 15 โรง ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

วัตถุประสงค : 
 1. เพ่ือสงเสริมทักษะทางดานอาชีพใหกับนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส 

 2. เพ่ือใหนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสมีรายไดระหวางเรียน 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
1. จัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนขยายโอกาส จํานวน 15 โรง เพ่ือเปนคาใชจายในการดําเนินโครงการ

สงเสริมประสบการณอาชีพของนักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต 

2. โรงเรียนขยายโอกาส จํานวน 15 โรง ดําเนินการจัดกิจกรรม     

ผลการดําเนินงาน : 
 1. โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด ดําเนินจัดโครงการสงเสริมประสบการณอาชีพของนักเรียนในจังหวัด

ชายแดนภาคใต  ดังนี้ 

   1.1 กิจกรรมการฝกอาชีพการทําขนม จํานวน 8 โรง ไดแก โรงเรียนบานไรพญา โรงเรียน

บานทอน โรงเรียนบานแคนา  โรงเรียนบานมะนังกาหยี โรงเรียนวัดโคกโก โรงเรียนราชประชานุเคราะห  9   

โรงเรียนบานพนาทักษิณ และโรงเรียนบานคอลอกาเว   

   1.2 กิจกรรมการฝกอาชีพการทําผลิตภัณฑจากกะลา จํานวน 1 โรง ไดแก โรงเรียนบานเขาตันหยง

มิตรภาพท่ี  153  

   1.3 กิจกรรมการฝกอาชีพชางเชื่อมโลหะ จํานวน 2 โรง ไดแก โรงเรียนบานทอน และ

โรงเรียนบานบริจะ   

   1.4 กิจกรรมการประดิษฐเรือกอและจําลอง จํานวน 1 โรง ไดแก โรงเรียนบานทอน   

   1.5 กิจกรรมการเย็บกระเปาผาและหนากากอนามัย  จํานวน 1 โรง ไดแก โรงเรียนบานทอน   

   1.6 กิจกรรมการฝกอาชีพเพาะเห็ด จํานวน 2 โรง ไดแก โรงเรียนบานแคนา และโรงเรียน

บานบาโงปะแต      

   1.7 กิจกรรมการฝกอาชีพชางตัดผม จํานวน 2 โรง ไดแก โรงเรียนบานแคนา และโรงเรียน

บานบริจะ     

   1.8 กิจกรรมฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง งานเกษตร (ปลูกมะนาวในบอซีเมนต) จํานวน  

1  โรง ไดแก โรงเรียนบานมะนังกาหยี   

   1.9 กิจกรรมศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 1 โรง ไดแก โรงเรียนบานมะนังกาหยี 
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   1.10 กิจกรรมการสกรีนเส้ือ จํานวน 1 โรง ไดแก โรงเรียนวัดโคกโก   

  1.11 กิจกรรมการสานตะกราดวยเสนพลาสติก จํานวน 1 โรง ไดแก โรงเรียนวัดโคกโก   

  1.12 กิจกรรมปฐมนิเทศ  กิจกรรมฝกประสบการณและฝกทักษะทักษะนักเรียน และกิจกรรม

ปจฉิมนิเทศ จํานวน 1 โรง ไดแก โรงเรียนบานบาตูมิตรภาพท่ี  66    

   1.13 กิจกรรมการเล้ียงไกไข กิจกรรมการเล้ียงปลาดุกในบอซีเมนต กิจกรรมการปลูกผักไรดิน  

(ไฮโดรโปนิกส) จํานวน 1 โรง ไดแก โรงเรียนบานสวนพลู 

   1.14 กิจกรรมการฝกอาชีพชางปูน จํานวน 1 โรง ไดแก โรงเรียนบานพณาทักษิณ   

   1.15 กิจกรรมการฝกอาชีพนักแกะสลัก จํานวน 1 โรง ไดแก โรงเรียนบานพนาทักษิณ   

   1.16 กิจกรรมทาสี จํานวน 1 โรง ไดแก โรงเรียนบานบริจะ   

  1.17 กิจกรรมเบเกอร่ี จํานวน 2 โรง ไดแก โรงเรียนบานมะนังปนยัง และโรงเรียนชุมชนบานซากอ       

   1.18 กิจกรรมน้ําผลไมเพ่ือสุขภาพ จํานวน 1 โรง ไดแก โรงเรียนบานมะนังปนยัง  

 2. นักเรียนไดรับการฝกอาชีพท่ีตนเองมีความสนใจ มีเจตคติท่ีดีตออาชีพสุจริต ใชเวลาวางใหเปนประโยชน  

หลีกเล่ียงการถูกชักจูงไปในทางท่ีผิด รวมท้ังสามารถพัฒนาศักยภาพท้ังทางกาย ใจ สติปญญา อารมณ และสังคม 

 3. นักเรียนสามารถนําความรูความเขาใจการประกอบอาชีพไปแขงขันการทํางานประกอบอาชีพอันกอใหเกิด

รายไดตอไป  
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โครงการ : มหกรรมวิชาการชายแดนใต ปงบประมาณ พ.ศ.2563 

กลุมที่รับผิดชอบ :  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  

วันที่จัดและสถานที่จัด :  
  วันที่ 15 – 27 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนบานยี่งอ โรงเรียนบานแปะบุญ โรงเรียนบานยะบะ 

(อุปการวิทยา) โรงเรียนบานคอลอกาเว และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

วัตถุประสงค : 
 1. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดพัฒนาความสามารถดานวิชาการ 

การแสดง และทักษะดานอาชีพ 

 2. เพ่ือจัดเวทีกิจกรรมสงเสริมใหนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดแสดงความสามารถท่ีเปนเลิศ 

ดานวิชาการ การแสดง และทักษะดานวิชาชีพในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 3. เพ่ือจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู นําเสนอ และเผยแพรผลงานของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

ใหปรากฎตอสาธารณชน 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 จัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนท่ีเปนศูนยเครือขายประจําอําเภอท้ัง 5 อําเภอ ดําเนินกิจกรรมการแขงขัน

มหกรรมวิชาการชายแดนใต จํานวน 23 รายการ และหรือกิจกรรมอ่ืนๆ ตามรูปแบบและบริบทของตนเอง 

ภายใตกรอบแนวทางท่ีกําหนด     

ผลการดําเนินงาน : 
  1. โรงเรียน นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาเขารวมกิจกรรม ดังนี้ 

ศูนยเครือขายอําเภอ 
จํานวนโรงเรียน 

(โรง) 

รายการ
แขงขัน 

(รายการ) 

ผูเขารวมกิจกรรม (คน) 

นักเรียน  
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

รวมท้ังสิ้น 

เมืองนราธิวาส 40 26 433 164 597 

ยี่งอ 23 20 420 106 526 

บาเจาะ 27 18 523 400 923 

รือเสาะ 40 23 550 230 780 

ศรีสาคร 18 23 470 96 566 

รวม 148 110 2,390 996 3,392 
 

2. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดไดแสดงออกถึงความรู ความสามารถ

อยางสรางสรรคและมีศักยภาพ มีความภาคภูมิใจในการนําเสนอผลงาน และมีโอกาสไดแลกเปล่ียนเรียนรูเพ่ือ

เสริมสรางประสบการณท่ีดี  
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โครงการ : ชุมนุมลูกเสอืชายแดนใต 

กลุมที่รับผิดชอบ :  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  

วันที่จัดและสถานที่จัด :  
  วันท่ี 3 – 25 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส เขต 1 

วัตถุประสงค : 
 1. เพ่ือเชื่อมความสัมพันธอันดีระหวางลูกเสือ เนตรนารี และผูบังคับบัญชาลูกเสือในจังหวัดชายแดน

ภาคใต 

 2. เพ่ือปลูกฝงใหเยาวชนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ไดรับการพัฒนาศักยภาพทาง

รางกาย จิตใจ สังคม และสติปญญา มีความรับผิดชอบเปนพลเมืองดีของชาติ และสงเสริมการอยูรวมกัน

อยางสันติสุขและสมานฉันท 

 3. เพ่ือใหลูกเสือ เนตรนารี และผูบังคับบัญชาท่ีเขารวมชุมนุมไดแลกเปล่ียนความรู ประสบการณ ได

แสดงความคิดเห็นความคิดริเร่ิมสรางสรรคและแสดงออกถึงความสามัคคี  

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 จัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนท่ีเปนศูนยเครือขายประจําอําเภอท้ัง 5 อําเภอ ดําเนินกิจกรรมชุมนุม

ลูกเสือชายแดนใต ตามรูปแบบและบริบทของตนเอง ภายใตกรอบแนวทางท่ีกําหนด      

ผลการดําเนินงาน : 
  1. ลูกเสือ เนตรนารีโรงเรียนในสังกัด จํานวน 1,000 คน จําแนกเปน 

    1.1 อําเภอเมือง   จํานวน 300 คน 

    1.2 อําเภอยี่งอ  จํานวน 100 คน 

    1.3 อําเภอบาเจาะ จํานวน 200 คน 

    1.4 อําเภอรือเสาะ จํานวน 300 คน 

    1.5 อําเภอศรีสาคร จํานวน 100 คน 

  2. ลูกเสือ เนตรนารี และผูบังคับบัญชาท่ีเขารวมกิจกรรม ไดแลกเปล่ียนความรู ประสบการณซึ่งกัน

และกัน และแสดงออกถึงความรัก สามัคคี และความสัมพันธอันดีตอกัน  
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โครงการ : สนับสนุนโรงเรียนคูขนานศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 

กลุมที่รับผิดชอบ :  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา  

วันที่จัดและสถานที่จัด :  
  วันท่ี 25 สิงหาคม – 30 กันยายน 2563, 11 กันยายน 2563, 21 – 22 กันยายน 2563 และ 28 – 30 

กันยายน 2563 ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  

วัตถุประสงค : 
 1. เพ่ือใหโรงเรียนของรัฐและศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) รวมกันบริหารจัดการหลักสูตร

อิสลามศึกษาและใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังดานบุคลากร ส่ือการเรียนรู แหลงเรียนรู วัสดุ

อุปกรณ สถานท่ี และอ่ืนๆ 

 2. เพ่ือใหทุกภาคสวนของสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ ลดความซ้ําซอน             

ในการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐและศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 1. จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนสําหรับศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด 

(ตาดีกา) และโรงเรียนของรัฐ จํานวน 60 ศูนย  

 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรูตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2551 ระหวางศูนย

การศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) และโรงเรียนของรัฐในโครงการ มีผูเขารวมประชุม ประกอบดวย 

ผูอํานวยการสถานศึกษา 60 คน ครูอิสลามศึกษา 60 คน ประธานศูนยตาดีกา 60 คน ครูตาดีกา 60 คน 

และทีมงาน 22 คน 

 3. นิเทศ ติดตามและรายงานผล โดยการนิเทศออนไลนและใหโรงเรียน ท้ัง 29 โรงเรียน รายงานผล

การดําเนินงาน   

ผลการดําเนินงาน : 
 1. โรงเรียนของรัฐในโครงการสนับสนุนโรงเรียนคูขนานศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา) 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 และศูนยการศึกษาอิสลามประจํามัสยิด (ตาดีกา)    

มีความสัมพันธท่ีดี สามารถบริหารจัดการหลักสูตรอิสลามศึกษาและใชทรัพยากรรวมกันรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. ผูปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจ มีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนมากข้ึน 

 3. นักเรียนมีพฤติกรรมดานคุณธรรมและจริยธรรมท่ีดีและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค สามารถปฏิบัติ

ตามหลักศาสนาไดอยางถูกตอง 
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โครงการ : การแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งท่ี 69 ปการศึกษา 2562 

กลุมที่รับผิดชอบ : กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

วันที่จัดและสถานที่จัด :  
 จัดกิจกรรมวันท่ี 6 – 8 มกราคม 2563 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วัตถุประสงค : 
 1. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษา  ผูบริหาร  ครูและนักเรียนไดมีโอกาสนําผลงานท่ีเกิดจาก

การจัดการศึกษาท้ังดานศิลปหัตถกรรมและทางดานวิชาการ มาเผยแพรในรูปแบบการจัดนิทรรศการการประกวด

และการแขงขันในระดับภาค 

 2. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนไดแสดงออกดานศักยภาพและความสามารถพิเศษดานความสามารถ

ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน โดยเขารวมการประกวดและการแขงขันในระดับภาค 

 3. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเก่ียวของไดมี 

สวนรวมในการจัดการศึกษาและจัดกิจกรรม   

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
1. จัดการแขงขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ คร้ังท่ี 69 ป การศึกษา 2562 โดยมีโรงเรียนใน

สังกัดท่ีไดรับรางวัลเหรียญทองระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน 47 โรงเรียน เขารวมการแขงขันระดับชาติ 

ระหวางวันท่ี 6 – 8 มกราคม 2563 ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1,2,3,4 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 และศูนยการศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ท้ังหมด 17 หมวดหมู แยกตามกลุมสาระดังนี้  

1.1 หมวดหมู : ภาษาไทย      จํานวน  13 รายการ 

1.2 หมวดหมู : คณติศาสตร      จํานวน  16 รายการ 

1.3 หมวดหมู : วิทยาศาสตร    จํานวน  14 รายการ 

1.4 หมวดหมู : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จํานวน  12 รายการ 

1.5 หมวดหมู : สุขศึกษา และพลศึกษา   จํานวน   5 รายการ 

1.6 หมวดหมู : ศิลปะ-ทัศนศิลป    จํานวน  14 รายการ 

1.7 หมวดหมู : ศิลปะ-ดนตรี    จํานวน  15 รายการ 

1.8 หมวดหมู : ศิลปะ-นาฏศิลป    จํานวน   2 รายการ 

1.9 หมวดหมู : ภาษาตางประเทศ   จํานวน   5 รายการ 

กลยุทธท่ี 2 สงเสริมการจัดการศึกษา 
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน 
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1.10 หมวดหมู : กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   จํานวน   6 รายการ 

1.11 หมวดหมู : คอมพิวเตอร    จํานวน   8 รายการ  

1.12 หมวดหมู : หุนยนต     จํานวน   1 รายการ 

1.13 หมวดหมู : การงานอาชีพ    จํานวน  16 รายการ 

1.14 หมวดหมู : ปฐมวัย     จํานวน   2 รายการ 

1.15 หมวดหมู : เรียนรวม-ภาษาไทย   จํานวน   8 รายการ 

1.16 หมวดหมู : เรียนรวม-ศิลปะ    จํานวน   6 รายการ 

1.17 หมวดหมู : เรียนรวม-การงานอาชีพและเทคโนโลยี  จํานวน   5 รายการ 

2. คณะกรรมการฝายนิเทศและติดตามประเมินผล สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส เขต 1 จํานวน 13 คน เขารวมติดตามใหกําลังใจนักเรียน และครูผูควบคุม ณ สนามท่ีแขงขัน 

ผลการดําเนินงาน : 
โรงเรียน 47 โรงเรียน ท่ีเปนตัวแทนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เขารวมแขงขัน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ คร้ังท่ี 69 ปการศึกษา 2562 เขารวมแขงขันท้ังหมด 148 รายการ ไดรับ

รางวัลในการแขงขังดังนี้ 

1. หมวดหมู : วิทยาศาสตร  การประกวดผลงานส่ิงประดิษฐทางวิทยาศาสตร ม.1-ม.3 

 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ  ไดแก  โรงเรียนบานสวนพลู 

2. หมวดหมู : เรียนรวม-ภาษาไทย  การแขงขันนักอานขาวรุนเยาว ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพรอง

ทางรางกายฯ ป.1-ป.6 

 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ  ไดแก โรงเรียนบานเขาตันหยงมิตรภาพท่ี 153 

3. หมวดหมู : วิทยาศาสตร  การแขงขันเคร่ืองรอน ประเภทรอนนานยิงยาง ป.4-ป.6 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ไดแก โรงเรียนบานกาเยาะมาตี 

4. หมวดหมู : ศิลปะ-ทัศนศิลป  การแขงขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ไดแก โรงเรียนไทยรัฐวิทยา10 (บานใหม) 

5. หมวดหมู : เรียนรวม-การงานอาชีพและเทคโนโลยี  การแขงขันการประดิษฐของเลนจากเศษ

วัสดุเหลือใช ประเภทนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู ป.1-ป.6 

 รางวัลรองชนะเลิศอันอับ 2  ไดแก  โรงเรียนบานสุเปะ 

6. รางวัลเหรียญทอง   จํานวน  48 โรงเรียน 

7. รางวัลเหรียญเงิน จํานวน  55 โรงเรียน 

8. รางวัลเหรียญทองแดง จํานวน  24 โรงเรียน 
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โครงการ :  การประกวดแขงขนักิจกรรมทักษะภาษาไทย กิจกรรมแนวปฏิบัติท่ีดีรายดาน และกิจกรรม

ทักษะวิชาการในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิน่ทุรกันดารตามพระราชดําร ิ

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปการศึกษา 2563   

กลุมที่รับผิดชอบ : กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

วันที่จัดและสถานที่จัด :  
 วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2563 และวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2563 ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส เขต 1  

วัตถุประสงค : 
 1. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษา ผูบริหาร ครูและนักเรียนไดมีโอกาสนําผลงานท่ีเกิดจาก

การจัดการศึกษามาเผยแพรในการประกวดและการแขงขันท้ังในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับภูมิภาค และ

ระดับประเทศตอไป 

 2. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียนไดแสดงออกดานศักยภาพและความสามารถพิเศษ โดยเขารวม

การประกวดและการแขงขันท้ังในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับภูมิภาค และระดับประเทศตอไป 

 3. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาและผูเก่ียวของไดมีสวนรวม

ในการจัดการศึกษาและจัดกิจกรรม 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
จัดประกวดแขงขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย  กิจกรรมแนวปฏิบัติท่ีดีรายดานและกิจกรรมทักษะอาชีพ

ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดารตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี ประจําปการศึกษา 2562 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยมีโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เขารวมกิจกรรม 14 โรงเรียน นักเรียนและ

ครูผูฝกสอน จํานวน 116 คน 9 รายการดังตอไปนี้ 

กิจกรรมแนวปฏิบัติท่ีดีรายดาน 

ดานท่ี  3  ดานสงเสริมอาชีพ   จํานวน 2 โรงเรียน 

ดานท่ี  4  ดานอนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ิน  จํานวน 2 โรงเรียน 

การประกวดแขงขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย   

กิจกรรม : การเลานิทาน   ระดับชั้นปฐมวัย    ประเภทเด่ียว จํานวน 14 โรงเรียน  

กิจกรรม : การคัดลายมือ   ระดับชั้น ป.1 - 3   ประเภทเด่ียว จํานวน 14 โรงเรียน 

กิจกรรม : การอานเอาเร่ือง   ระดับชั้น ป.4 - 6   ประเภทเด่ียว จํานวน 14 โรงเรียน 

กิจกรรม : การเขียนเรียงความ  ระดับชั้น ม.1 - 3   ประเภทเด่ียว  จํานวน  1 โรงเรียน 
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การประกวดแขงขันกิจกรรมทักษะวิชาการ 

กิจกรรม : การสรางภาพดวยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับชั้นอนุบาล (ทีม 3 คน) 

กิจกรรม : การแขงขัน “ศิลปสรางสรรค” ระดับชั้น ป.1 - 3 (ทีม 3 คน)  

กิจกรรม : การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภทส่ิงประดิษฐ ระดับชั้น ป.4 - 6 (ทีม 3 คน) 

ผลการดําเนินงาน : 
โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริในสังกัด ไดเขารวมการประกวดแขงขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย  

กิจกรรมแนวปฏิบัติท่ีดีรายดานและกิจกรรมทักษะวิชาการในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน

ถ่ินทุรกันดารตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปการศึกษา 2562  

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  และเปนผูแทนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขารวมการประกวดแขงขันในระดับภาค

ตอไป ซึง่ประกอบไปดวย 

กิจกรรมแนวปฏิบัติท่ีดีรายดาน 

ดานท่ี 3 ดานสงเสริมอาชีพ    

 รางวัลชนะเลิศ   ไดแก   โรงเรียนบานปาหนัน 

ดานท่ี 4 ดานอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่น   

รางวัลชนะเลิศ   ไดแก   โรงเรียนบานเปล 

การประกวดแขงขันกิจกรรมทักษะภาษาไทย  

กิจกรรม : การเลานิทาน ระดับชั้นปฐมวัย (ประเภทเด่ียว) 

รางวัลชนะเลิศ   ไดแก   โรงเรียนบานคาย 

กิจกรรม : การคัดลายมือ ระดับชั้น ป.1 - 3 (ประเภทเด่ียว) 

 รางวัลชนะเลิศ         ไดแก   โรงเรียนบานบางมะนาว 

กิจกรรม : การอานเอาเรือ่ง ระดับชั้น ป.4 - 6 (ประเภทเด่ียว) 

    รางวัลชนะเลิศ         ไดแก   โรงเรียนบานคาย 

กิจกรรม : การเขียนเรียงความ ระดับชั้น  ม.1 - 3 (ประเภทเด่ียว) 

    รางวัลชนะเลิศ         ไดแก   โรงเรียนบานเขาตันหยง มิตรภาพท่ี 153 

การประกวดแขงขันกิจกรรมทักษะวิชาการ 

กิจกรรม : การสรางภาพดวยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับชั้นอนุบาล (ทีม 3 คน) 

    รางวัลชนะเลิศ         ไดแก   โรงเรียนบานปาหนัน       

กิจกรรม : การประกวด “ศิลปสรางสรรค” ระดับชั้น ป.1 - 3 (ทีม 3 คน) 

    รางวัลชนะเลิศ         ไดแก   โรงเรียนบานโคกศิลา   

กิจกรรม : การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ประเภทสิ่งประดิษฐ ระดับชั้น ป.4 - 6 (ทีม 3 คน) 

    รางวัลชนะเลิศ         ไดแก   โรงเรียนบานปาหนัน   
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โครงการ :  นิเทศ ติดตาม ตรวจและประเมินแผนการจัดการเรยีนรูเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 

กลุมที่รับผิดชอบ : กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

วันที่จัดและสถานที่จัด :  
 1. วันท่ี 20 ธันวาคม 2562 ณ หองประชุมราชพฤกษ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส เขต 1  

2. วันท่ี 17 – 27 กุมภาพันธ 2563 ณ โรงเรียนในสังกัด จํานวน 10 โรง ไดแก โรงเรียนบานแคนา 

บานมะนังกาหยี วัดโคกโก บานไรพญา ราชประชานุเคราะห 9 บานบาตู (มิตรภาพท่ี 66) บานพนาทักษิณ 

บานบาโงปะแต ชุมชนบานซากอ และบานคอลอกาเว 

วัตถุประสงค : 
 1. เพ่ือสรางความเขาใจในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู และออกแบบกิจกรรม Active Learning 

ในการจัดการเรียนรูเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต 

 2. เพ่ือนิเทศ ติดตาม ตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรูของครูสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต  

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 1. นิเทศ ติดตาม โดยการประชุมสรางความเขาใจในการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู และออกแบบ

กิจกรรม Active Learning ในการจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตแกครูผูสอนเพศวิถีศึกษา

และศึกษานิเทศก จํานวน 20 คน  

 2. นิเทศ ติดตาม ตรวจและประเมินแผนการจัดการเรียนรูและสังเกตการณจัดการเรียนรู ครูผูสอน

เพศวิถีศึกษาโรงเรียนเปาหมาย โรงเรียนละ 1 คน จํานวน 10 คน 

ผลการดําเนินงาน : 
 ครูผูสอนเพศวิถีศึกษามีความเขาใจ จัดทําแผนการจัดการเรียนรู ออกแบบกิจกรรม Active Learning 

และจัดกิจกรรมการเรียนรูเพศวิถีศึกษาบรรลุเปาหมาย 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธท่ี 3 สงเสริมการพัฒนาและเสริมสราง 
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
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โครงการ : การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานอิสลามศึกษา (I-NET) ปการศึกษา 2562 

กลุมที่รับผิดชอบ : กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

วันที่จัดและสถานที่จัด :  
 ระหวางวันท่ี 13 – 18 มกราคม 2563 ณ หองประชุมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส เขต 1 และสนามสอบโรงเรียนในสังกัด 

วัตถุประสงค : 
 1. เพ่ือทดสอบความรูและความคิดรวบยอดของนักเรียนตามหลักสูตรอิสลามศึกษา ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ครอบคลุม 8 กลุมสาระการเรียนรู 14 มาตรฐานการเรียนรู 

       2. เพ่ือนําผลการสอบไปใชในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของสถานศึกษา  

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
1. จัดประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติดานการจัดสอบ I-NET สําหรับคณะกรรมการระดับสนามสอบและ

ตัวแทนศูนยสอบ จํานวน 199 คน เพ่ือใหการดําเนินการจัดสอบเปนไปตามระเบียบและมาตรฐานการทดสอบ

ระดับชาติของ สทศ. 

2. จัดประชุมวางแผนการนิเทศ ติดตามการทดสอบ I-NET ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานจัดสอบ I-NET 

ปการศึกษา 2562 และกําหนดใหศึกษานิเทศกไปกํากับ ติดตามประจําสนามสอบ มีผูเขารวมประชุมจํานวน 15 คน 

       3. ดําเนินการจัดสอบ I-NET ปการศึกษา 2562 ท่ีสนามสอบโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จํานวน 15 สนามสอบ มีรายชื่อนักเรียนผูมีสิทธิสอบ จํานวน 1,640 คน 

จําแนกเปนระดับอิสลามศึกษาตอนตน จํานวน 1,348 คน และระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง จํานวน 292 คน 

ผลการดําเนินงาน : 
 นักเรียนกลุมเปาหมายไดรับการประเมินความรูความสามารถดานอิสลามศึกษา สถานศึกษาและเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามีขอมูลผลสัมฤทธ์ิดานอิสลามศึกษาสําหรับใชในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน โดยมีผลการทดสอบดังนี้ 
 

วิชา ระดับอิสลามศึกษาตอนตน ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง 

อัล-กุรอานอัตตัฟชีร 35.22 32.61 

อัลหะดีษ 28.07 30.29 

อัลอากีดะฮ. 32.81 41.90 

อัลฟกฮ. 28.98 32.08 

อัตตารีค 31.19 33.75 

อัล-อัคลาก 35.56 40.17 

ภาษามลายู 38.80 35.27 

ภาษาอาหรับ 36.56 34.69 

เฉล่ียรอยละ 33.40 35.10 
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โครงการ :  การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร  

 และภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

กลุมที่รับผิดชอบ : กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

วันที่จัดและสถานที่จัด :  
 1. วันท่ี 11 – 13 กรกฎาคม 2563 ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  

2. วันท่ี 17 – 19 กรกฎาคม 2563 ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1   

3. วันท่ี 7 – 10 สิงหาคม 2563 ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

วัตถุประสงค : 
 1. เพ่ือจัดทําแผนการจัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ในระดับ  

ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 – 3 และภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 – 6  

 2. เพ่ือพัฒนาครูใน 4 กลุมสาระการเรียนรู ในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และครูในระดับชั้นมัธยมศึกษา              

ปท่ี 3 ของโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด  

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ซึ่งประกอบดวยครูผูสอนจาก 4 กลุมสาระฯ จํานวน

กลุมสาระฯ ละ 18 คน คณะทํางาน จํานวน 20 คน รวมท้ังหมด 92 คน  

 2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบรรณาธิการแผนการจัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย คณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร และภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ซึ่งประกอบดวยครูผูสอนจาก 4 กลุมสาระฯ จํานวน

กลุมสาระฯ ละ 18 คน คณะทํางาน จํานวน 20 คน รวมท้ังหมด 92 คน   

 3. จัดอบรมการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใน 4 กลุมสาระการเรียนรู ซึ่งประกอบดวยครูผูสอน

ในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ของแตละกลุมสาระฯ จากโรงเรียนในสังกัด กลุมสาระฯละ 1 คน และครูผูสอน

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ของแตละกลุมสาระฯ จากโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด กลุมสาระฯละ 1 คน 

รวมท้ังหมด 676 คน แบงเปน 4 รุน ดังนี้  

รุนท่ี 1 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย จํานวน 169 คน   

รุนท่ี 2 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร จํานวน 169 คน   

รุนท่ี 3 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร จํานวน 169 คน   

 รุนท่ี 4 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จํานวน 169 คน   

ผลการดําเนินงาน : 
 1. โรงเรียนในสังกัด มีแผนการจัดการเรียนรู ท้ัง 4 กลุมสาระการเรียนรู ท่ีผานการพัฒนาให

สอดคลองหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 2. โรงเรียนในสังกัด นําแผนการจัดการเรียนรูไปใชในการจัดการเรียนรู 
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   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

 3. ครูมีเทคนิค วิธีการ และแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ใน 4 กลุมสาระการเรียนรู 

 4. ครูนําแผนการจัดการเรียนรูไปใชในการจัดการเรียนรู 

 5. ครูนําเทคนิค วิธีการ และแนวทางการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ใน 4 กลุมสาระการ

เรียนรูไปใชในการจัดการเรียนการสอน 

 

      
 

      
 

       
 

 

 



      หนา | 60  

              
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

โครงการ :  อบรมเชิงปฏิบัติการครูพ่ีเลี้ยงดวยระบบทางไกล 

กลุมที่รับผิดชอบ : กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

วันที่จัดและสถานที่จัด :  
ระหวางวันท่ี 2 – 22 มีนาคม 2563 ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 และ

โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 

วัตถุประสงค : 
 เพ่ือใหครูพ่ีเล้ียงของโรงเรียนท่ีเปนศูนยฝกอบรมทางไกลมีความรูในการขยายผลการจัดอบรม

ทางไกลตามแนวทางการจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา  

กิจกรรมที่ดําเนนิการ :  
จัดอบรมครูพ่ีเล้ียง การจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา 

ใน 5 ระดับ คือ ปฐมวัย ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับประถมศึกษาตอนตน  

มัธยมศึกษาตอนปลาย ดวยระบบทางไกลผานสถานีโทรทัศนเพ่ือการศึกษา DLTV ชอง 15 OBEC Channel 

และ Youtube IPST Thailand โดยมี สสวท. เปนวิทยากรใหการอบรม ณ ตนทาง รายละเอียดดังนี้ 

1. จัดอบรมครูพ่ีเล้ียง การจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา 

ระดับปฐมวัย จํานวน 9 คน   

2. จัดอบรมครูพ่ีเล้ียง การจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 21 คน  

 3. จัดอบรมครูพ่ีเล้ียง การจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา 

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จํานวน 9 คน 

 4. จัดอบรมครูพ่ีเล้ียง การจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา 

ระดับประถมศึกษาตอนตน จํานวน 9 คน  

 5. จัดอบรมครูพ่ีเล้ียง การจัดประสบการณเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 9 คน  

ผลการดําเนินงาน : 
 ครูพ่ีเล้ียงประจําศูนยสามารถดําเนินการจัดอบรมใหกับครูผูสอนในโรงเรียนเครือขาย เพ่ือขยายผลให

มีความรูความเขาใจและสามารถจัดประสบการณเรียนรูคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตาม

แนวทาง สสวท. ได อยางมีประสิทธิภาพ 
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   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

โครงการ : การประเมนิความสามารถดานการอานของผูเรียน ชัน้ประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2562 

กลุมที่รับผิดชอบ : กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

วันที่จัดและสถานที่จัด :  
 1. วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2563 ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

 2. วันท่ี 6 กุมภาพันธ 2563 ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  

3. วันท่ี 11 – 12 กุมภาพันธ 2563 ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

และโรงเรียนทุกโรงท่ีเปนสนามสอบ  

4. เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2563 ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

วัตถุประสงค : 
 1. เพ่ือชี้แจงแนวทางการดําเนินงานการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียน ปการศึกษา 2562  

 2. เพ่ือประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2562 

 3. เพ่ือจัดทํารายงานสรุปผลประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1  

ปการศึกษา 2562 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 1. จัดประชุมคณะกรรมการการดําเนินการทดสอบความสามารถของผูเรียนระดับชาติ ปการศึกษา 

2562 ระดับศูนยสอบ จํานวน 21 คน 

 2. ประชุมชี้แจงการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 

2562 ผูเขารวมประชุมประกอบดวย ครูวิชาการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน และสังกัดตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 44 และศึกษานิเทศก ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 รวมจํานวน 152 คน  

 3. ประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา 2562 

ผลการดําเนินงาน : 
1. คณะกรรมการการดําเนินการทดสอบความสามารถของผูเรียนระดับชาติ ปการศึกษา 2562 

ระดับศูนยสอบ ไดรูบทบาทหนาท่ีและไดทราบแนวทางการดําเนินการประเมิน 

2. ครูวิชาการไดทราบแนวการการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 

ปการศึกษา 2562  

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ไดรับการประเมินความสามารถดานการอานของผูเรียนชั้นประถมศึกษา

ปท่ี 1 ปการศึกษา 2562 โดยใชขอสอบมาตรฐานกลาง ท่ีดําเนินการสรางและพัฒนาจากสํานักทดสอบทาง

การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนขอสอบท่ีวัดสมรรถนะนักเรียน และกําหนดแนว

การประเมินใหเปนมาตรฐานเดียวกันทุกเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือนําขอมูลสารสนเทศท่ีไดไปวางแผนแกปญหา

และพัฒนาคุณภาพนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 



      หนา | 63  

              
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

       

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



      หนา | 64  

              
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

โครงการ : การประเมนิคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2562 

กลุมที่รับผิดชอบ : กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

วันที่จัดและสถานที่จัด :  
 1. วันท่ี 2 มีนาคม 2563 ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

 2. วันท่ี 3 – 4 มีนาคม 2563 ณ ศูนยประสานการสอบระดับอําเภอ และโรงเรียนทุกโรงท่ีเปนสนามสอบ 

3. วันท่ี 5 มีนาคม 2563 ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 และ

โรงเรียนทุกโรงท่ีเปนสนามสอบ  

วัตถุประสงค : 
 1. เพ่ือชี้แจงแนวทางการดําเนินงานการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3  

ปการศึกษา 2562  

 2. เพ่ือประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2562 

 3. เพ่ือตรวจขอสอบขอเขียนการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2562 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 1. ประชุมชี้แจงการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2562 แก

กรรมการกลางแตละสนามสอบและกรรมการคุมสอบแตละสนามสอบการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2562 จํานวนท้ังส้ิน 180 คน 

 2. ประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2562 โดยกรรมการดําเนินการทดสอบ

ความสามารถผูเรียนระดับชาติ ปการศึกษา 2562 ระดับศูนยสอบ ทําการสงขอสอบและเอกสารใหธุรการสนามสอบ 

ณ ศูนยประสานการสอบระดับอําเภอ และนิเทศสนามสอบโรงเรียนท่ีเปนสนามสอบท้ัง 23 สนามสอบ  

 3. ตรวจขอสอบขอเขียนการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2562 

ซึ่งศูนยสอบแตงต้ังกรรมการตรวจสอบขอสอบขอเขียนมาตรวจขอสอบ จํานวน 160 คน มาดําเนินการตรวจ 

ขอสอบขอเขียน ณ ศูนยสอบสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

ผลการดําเนินงาน : 
1. คณะกรรมการการดําเนินการทดสอบความสามารถของผูเรียนระดับชาติ ปการศึกษา 2562 

ระดับศูนยสอบ ไดนิเทศสนามสอบการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

2. กรรมการกลางแตละสนามสอบและกรรมการคุมสอบ ไดทราบแนวการประเมินคุณภาพผูเรียน 

(NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2562  

 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ไดรับการประเมินความสามารถดานภาษาไทยและคณิตศาสตร โดยใช

ขอสอบมาตรฐานกลาง ท่ีดําเนินการสรางและพัฒนาจากสํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน เปนขอสอบท่ีวัดสมรรถนะนักเรียน และกําหนดแนวการประเมินใหเปนมาตรฐานเดียวกันทุกเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา เพ่ือนําขอมูลสารสนเทศท่ีไดไปวางแผนแกปญหาและพัฒนาคุณภาพนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

โครงการ : สรุปผลการประเมินคุณภาพผูเรยีน (NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2562 

กลุมที่รับผิดชอบ :  กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

วันที่จัดและสถานที่จัด :  
 วันท่ี 9 – 11 กรกฎาคม 2563 ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  

วัตถุประสงค : 
 เพ่ือจัดทํารายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2562  

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 จัดทํารายงานและสรุปผลการประเมินคุณภาพผูเรียนปการศึกษา 2562 

ผลการดําเนินงาน : 
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีขอมูลสารสนเทศเก่ียวกับผลการประเมิน

คุณภาพผูเรียนปการศึกษา 2562 ท่ีไดไปวางแผนแกปญหาและพัฒนาคุณภาพนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

โครงการ :  สงเสริมการอานตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ                 

 พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี

กลุมที่รับผิดชอบ :  กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

วันที่จัดและสถานที่จัด :  
 วันท่ี 11 สิงหาคม 2563 ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  

วัตถุประสงค : 
 1. เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน การคนควา และแสวงหาความรูดวยตนเอง โดยผานหนังสือ

พระราชนิพนธในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีท่ีทรงพระราชนิพนธ

ดวยพระองคเอง 

 2. เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหโรงเรียนมีการดําเนินงานจัดกิจกรรมสงเสริมการอานโดยใชหนังสือพระราชนิพนธฯ

อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 1. จัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ดังนี้  

   1.1 แตงต้ังคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนเพ่ือเขารวมโครงการสงเสริมการอานตามรอย

พระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งได

โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ จํานวน 6 โรง  

  1.2 สํารวจความตองการหนังสือพระราชนิพนธ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีของโรงเรียนท้ัง 6 โรง  โดยกําหนดใหพิจารณาจากรายชื่อหนังสือ

พระราชนิพนธฯ ชุดเสด็จพระราชดําเนินเยือนตางประเทศ ซึ่งไดรายการหนังสือท่ีตองการ จํานวน 38 รายการ 

  1.3 รายงานผลการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียน และรายการหนังสือไปยังสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑  

ดําเนินการจัดซื้อหนังสือพระราชนิพนธฯ ชุดเสด็จพระราชดําเนินเยือนตางประเทศตามรายการท่ีโรงเรียน

ตองการ แลวดําเนินการมอบใหโรงเรียนท้ัง 6 โรงเรียน  

2. จัดการประกวด Video Clip การจัดกิจกรรมสงเสริมการอานหนังสือพระราชนิพนธในสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี      
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   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ผลการดําเนินงาน : 
 1. โรงเรียนในสังกัดไดรับหนังสือพระราชนิพนธฯใชในการจัดกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการอาน จํานวน 

6 โรง ประกอบดวย โรงเรียนเมืองนราธิวาส อนุบาลนราธิวาส บานบลูกาสนอ บานนาดา และบานตามุง 

 2. โรงเรียนในสังกัด จํานวน 6 โรง เขารวมประกวดประกวด Video Clip การจัดกิจกรรมสงเสริม

การอานหนังสือพระราชนิพนธฯ 

 3. โรงเรียนสามารถดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานโดยใชหนังสือพระราชนิพนธฯ อยางหลากหลาย 

และมีการเผยแพรผลงานกิจกรรมสงเสริมการอาน 
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   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

โครงการ : การยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติ (PISA 2021) 

กลุมที่รับผิดชอบ :  กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

วันที่จัดและสถานที่จัด :  
 1. วันท่ี 22 – 24 สิงหาคม 2563 ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1   

 2. วันท่ี 29 สิงหาคม 2563 ณ หองประชุมบานบุรี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาสเขต 1  

วัตถุประสงค : 
 1. เพ่ือสรางความเขาใจบทบาทในการสงเสริมกิจกรรมการเตรียมความพรอมและความตระหนักถึง

ความสําคัญของการเขารวมโครงการ PISA 2021 ของโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด  

2. เพ่ือใหครูมีแนวทางในการจัดการเรียนรู และเตรียมความพรอมนักเรียนในการทําแบบทดสอบดวย

คอมพิวเตอร  

3. เพ่ือนิเทศ ติดตามแผนการเตรียมความพรอมและการดําเนินงานของโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 1. จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพรอมรับการประเมิน PISA 

โดยประชุมคณะทํางาน และทีมวิทยากร ประกอบดวย ศึกษานิเทศกท่ีรับผิดชอบในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร จํานวน 3 คน ทีมงาน ซึ่งเปนครูท่ีมีความรูความสามารถในดาน ICTจํานวน 5 คน 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู เพ่ือสงเสริมความฉลาดรู (Literacy) ตามแนวทาง

การประเมิน PISA 2021 สําหรับครูผูสอนผานระบบออนไลน ซึ่งประกอบดวยครูผูสอนในแตละกลุมสาระฯ 

จาก 15 โรงเรียนท่ีเปนโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด จํานวนกลุมสาระฯ ละ 1 คน รวมท้ังหมด 45 คน และ

คณะทํางาน จํานวน 7 คน โดยการจัดอบรมครูในรูปแบบออนไลนดวยแอปพลิเคชัน ZOOM 

3. นิเทศ ติดตามแผนการเตรียมความพรอมและการดําเนินงานของโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด ซึ่ง

ประกอบดวยครูผูสอนในแตละกลุมสาระฯ จาก 15 โรงเรียนท่ีเปนโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด จํานวนกลุม

สาระฯ ละ 1 คน รวมท้ังหมด 45 คน และมีการนิเทศ ติดตามและประเมินผล โดยใชระบบออนไลน ดวยการ

ใหครูท่ีเขารับการอบรมตอบแบบสอบถาม และนิเทศออนไลน  

ผลการดําเนินงาน : 
 1. ครูเขารับการอบรมในรูปแบบออนไลน คิดเปนรอยละ 71.11 

 2. ครูผานการทดสอบประเมินความรูหลังเขารับการอบรม คิดเปนรอยละ 64.44 

4. ครูนําแบบฝกทักษะการคิดแกปญหาตามแนวทางการประเมิน PISA ครบท้ัง 3 ดาน ไปใชเปน

แนวทางการจัดการเรียนรู  

5. นักเรียนมีความเขาใจและสามารถเขาระบบเพ่ือการใชงานโปรแกรม Online Testing ของ สพฐ. 

(PISA STYLE)  
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   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      หนา | 71  

              
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

โครงการ :  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงานท่ีสงเสริม/สนับสนนุการทํางาน 4 ดาน 

 ของโรงเรียน 

กลุมที่รับผิดชอบ :  กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

วันที่จัดและสถานที่จัด :  
 วันท่ี 15 กรกฎาคม 2563 ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1  

วัตถุประสงค : 
 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกกลุม/หนวยในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 

เขต 1 ในการปฏิบัติงานท่ีสงเสริม/สนับสนุนการทํางาน 4 ดานของโรงเรียน  

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 

เขต 1 จํานวน 32 คน ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานท่ีสงเสริม/สนับสนุนการทํางาน 4 ดานของโรงเรียน   

ผลการดําเนินงาน : 
ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาของทุกกลุม/หนวยในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส เขต 1 ไดรับความรู แนวคิด กระบวนการและเทคนิคในการปฏิบัติงานท่ีสงเสริมและสนับสนุนการ

ทํางาน 4 ดานของโรงเรียน ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
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   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

โครงการ :  พัฒนาศักยภาพขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

 การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

กลุมที่รับผิดชอบ :  กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

วันที่จัดและสถานที่จัด :  
 วันท่ี 15 – 30 กรกฎาคม 2563 ดวยระบบออนไลน 

วัตถุประสงค : 
 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานการคิด มุงเนนการฝกหรือกระบวนการพัฒนาผูเรียน ใหกับขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 

 2. เพ่ือพัฒนากระบวนการสอนใหมีความสรางสรรค และกระตุนศักยภาพของผูเขารับการอบรมออกมาใช 

ไดอยางเต็มท่ี โดยเนนการลงมือปฏิบัติดวยตนเอง เพ่ือใหเกิดการพัฒนาและการเปล่ียนแปลงดานดีท่ีเปนรูปธรรม  

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 1. อบรมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหนงครูผูชวยท่ีบรรจุใหม ดวยระบบออนไลน 

ซึ่งมีผูเขารับการอบรมเปนครูผูชวย จํานวน 166 คน โดยมีหลักสูตรในการจัดอบรม ดังนี้ 

  สวนท่ี 1 วินับ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  สวนท่ี 2 การจัดการเรียนการสอน และการบริหารจัดการชั้นเรียน 

  สวนท่ี 3 การพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

  สวนท่ี 4 ทักษะการใชภาษาและเทคโนโลยีดิจิทัล 

 2. พัฒนาทักษะดานดิจิทัลสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดวยระบบออนไลน ซึ่งมีผู

เขาอบรมเปนผูบริหารสถานศึกษาและครูในสังกัด จํานวน 925 คน โดยมีหลักสูตรในการจัดอบรม ดังนี้ 

  สวนท่ี 1 รูเทาทันและใชเทคโนโลยีเปน (Digital Literacy) ใน 9 ดาน 

  สวนท่ี 2 เขาใจนโยบาย กฎหมาย และมาตรฐาน 

ผลการดําเนินงาน : 
 ผูเขารวมโครงการฯ สามารถนําความรูท่ีไดรับไปปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

โครงการ :  อบรมเชิงปฏิบัติการฝกทักษะอาชีพการแกะสลักผัก ผลไม และขนมไทย 

กลุมที่รับผิดชอบ : กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

วันที่จัดและสถานที่จัด :  
 1. วันท่ี 20 – 22 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  

2. วันท่ี 27 – 29 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

วัตถุประสงค : 
 1. เพ่ือใหครูมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะการแกะสลักผัก และผลไม 

 2. เพ่ือใหครูมีความรู ความเขาใจ และมีทักษะการทําขนมไทย  

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 1. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการแกะสลัก ใหแกครูโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ จํานวน 

14 คน และครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จํานวน 15 คน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 10 

จํานวน 1 คน และคณะทํางาน จํานวน 10 คน รวมท้ังส้ิน 40 คน   

 2. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรขนมไทย ใหแกครูโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ จํานวน 14 

คน และครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จํานวน 15 คน ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห 10 จํานวน 

1 คน และคณะทํางาน จํานวน 10 คน รวมท้ังส้ิน 40 คน 

ผลการดําเนินงาน : 
 ครูท่ีไดรับการอบรมมีความรู ความเขาใจในการแกะสลักและทําขนมไทย 
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   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

โครงการ : พัฒนาศักยภาพการสอนภาษาไทย 

กลุมที่รับผิดชอบ : กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

วันที่จัดและสถานที่จัด :   
 1. วันท่ี 19 – 21 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมญันนะตีย อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

 2. วันท่ี 25 สิงหาคม 2563 ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1   

 3. วันท่ี 11 กันยายน 2563 ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  

 4. วันท่ี 21 – 24 กันยายน 2563 ณ สวนอาหารริมน้ํา อ.เมือง จ.นราธิวาส 

วัตถุประสงค : 
 1. เพ่ือพัฒนาครูผูสอนภาษาไทยใหสามารถสรางส่ือการเรียนรูท่ีแปลกใหมท่ีนักเรียนสามารถเรียนรูได

ดวยตัวเอง 

 2. เพ่ือสงเสริม สนับสนุนใหครูผูสอนภาษาไทยมีส่ือการเรียนรูท่ีหลากหลาย สอดคลองกับความตองการ

และมีประสิทธิภาพ  

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 1. อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพการสอนภาษาไทยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด

ชายแดนภาคใต ประจําปงบประมาณ 2563 โดยกําหนดเปาหมายผูเขารับการอบรมเพ่ือเปนวิทยากรแกนนํา

สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จํานวน 8 คน 

 2. จัดสรรงบประมาณสําหรับโรงเรียนในสังกัด จํานวน 148 โรง เพ่ือจัดหาส่ือพัฒนาการอานออก

เขียนได โดยโรงเรียนจัดทําเอกสารคัดกรองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 และจัดซื้อส่ือพัฒนาการอานออก

เขียนไดตามงบประมาณท่ีไดรับ  

 3. ประชุมชี้แจงวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาส่ือสอนอานภาษาไทยสําหรับครูผูสอนภาษาไทย

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 และชั้นอนุบาลปท่ี 3  

 4. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาส่ือสอนอานภาษาไทยสําหรับครูผูสอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 

และชั้นอนุบาลปท่ี 3 จํานวน 296 คน  

ผลการดําเนินงาน : 
1. โรงเรียนในสังกัดไดรับงบประมาณในการจัดทําเอกสารคัดกรองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 และ

จัดซื้อส่ือพัฒนาการอานออกเขียนได  

2. ครูผูสอนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 และครูผูสอนระดับชั้นอนุบาลปท่ี 3 ไดรับความรู

และเทคนิคการสรางส่ือ QR Code เชื่อมโยงส่ือ การสรางส่ือประกอบเสียงโดยใช Microsoft Power point 

และการจัดทําส่ือปอบอัพ 

 3. ครูผูสอนภาษาไทยมีความรูและเทคนิคการสรางส่ือ QR Code เชื่อมโยงส่ือ การสรางส่ือประกอบ

เสียงโดยใช Microsoft Power point และการจัดทําส่ือปอบอัพ ซึ่งสามารถนําไปพัฒนาการเรียนรูดานการ

อานสําหรับผูเรียนตอไป  
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   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

โครงการ :  การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนง 

 รองผูอาํนวยการสถานศึกษา สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กลุมที่รับผิดชอบ :  กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

วันที่จัดและสถานที่จัด :   
 วันท่ี 2 – 16 กันยายน 2563 ณ หนวยงานท่ีเปนหนวยฝกประสบการณ  

วัตถุประสงค : 
 เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินการใหผูเขารับการพัฒนาไดเพ่ิมพูนความรู ทักษะ เจตคติท่ีดี คุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเหมาะสม ในอันท่ีจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ีราชการเกิดประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลและความกาวหนาแกราชการ โดยสามารถชวยเหลือผูอํานวยการสถานศึกษาในการปฏิบัติหนาท่ีได  

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กําหนดใหมีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทาง

การศึกษากอนแตงต้ังใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน และไดมอบหมายใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เปนหนวยพัฒนา

จังหวัดนราธิวาส และมีผูเขารับการพัฒนาท้ังหมด จํานวน 94 คน ระดับประถม 75 คน และระดับมัธยม 19 

คน โดยมีวิธีการดําเนินการดังนี้  

 1. จัดทํารายละเอียดการพัฒนาตามท่ีหลักเกณฑกําหนดใหเหมาะสมกับตําแหนงรองผูอํานวยการ

สถานศึกษาหรือตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา 

 2. กําหนดองคประกอบ ตัวชี้วัด และรายละเอียดการประเมินผล 

 3. ดําเนินการพัฒนาโดยใชวิธีการพัฒนาท่ีหลากหลาย ดังนี้  

  3.1 การเสริมสรางสมรรถนะ  (Competency) ระยะเวลา 7 วัน 

  3.2 การเรียนรูในสภาพจริง ระยะเวลา 5 วัน 

  3.3 การจัดทําและนําเสนอแผนกลยุทธพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา ระยะเวลา 3 วัน  

 4. การตัดสินผูเขารับการพัฒนาจะตองมีระยะเวลาเขารับการพัฒนาไมนอยกวารอยละ 90 ของ

ระยะเวลาการพัฒนาท้ังหมด และตองผานการประเมินผลเม่ือส้ินสุดการพัฒนาไมตํ่ากวารอยละ 80 จึงจะถือ

วาผานการพัฒนา 

 5. จัดทํารายงานผลการพัฒนาเปนรูปเลม 5 บท พรอมรายงานการใชจายงบประมาณ  

ผลการดําเนินงาน : 
1. รอยละ 100 ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงต้ังใหดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการ

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผานการพัฒนา 

  2. ผูเขารับการพัฒนาไดเพ่ิมพูนความรู ทักษะ เจตคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

ท่ีเหมาะสม ในอันท่ีจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ีราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความกาวหนาแกราชการ 
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   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

โครงการ :  ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศกึษา  

 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

กลุมที่รับผิดชอบ :  กลุมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

วันที่จัดและสถานที่จัด :   
 วันท่ี 19 สิงหาคม – 1 กันยายน 2563 ณ จังหวัดกรุงเทพฯ – สุพรรณบุรี – กาญจนบุรี  

วัตถุประสงค : 
 1. เพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษาไดไปศึกษาดูงานสถานศึกษาตนแบบและหนวยงานอ่ืน   

  2. เพ่ือใหผูบริหารสถานศึกษานําส่ิงท่ีไดรับจากการศึกษาดูงานมาปรับปรุงพัฒนาตนเองและหนวยงาน  

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยมีผูบริหารสถานศึกษาเขารับการพัฒนา จํานวน 82 คน ไดศึกษา

ดูงานศูนยการเรียนรูวิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี โรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน 

ระดับประถมศึกษา และระดับกอนประถมศกึษาเปนโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 และแหลงเรียนรูท่ีสําคัญประจําจังหวัด  

ผลการดําเนินงาน : 
ผูบริหารสถานศึกษาท่ีเขารับการพัฒนามีการพัฒนาศักยภาพ เกิดการพัฒนางานท่ีมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลตอหนวยงาน 
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   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

โครงการ : ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการเตรียมตัวผูเรียนใหสอดคลองกับศตวรรษท่ี 21  

กลุมที่รับผิดชอบ :  กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

วันที่จัดและสถานที่จัด :   
  วันท่ี 18 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  

วัตถุประสงค : 
 เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการพัฒนา แลกเปล่ียนเรียนรู เผยแพร เทคนิค/วิธีการการจัดการเรียนรูและ

นวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 ตรงกับบริบทของสถานศึกษา  

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา แลกเปล่ียนเรียนรู เผยแพร เทคนิค/วิธีการการจัดการเรียนรูและนวัตกรรม

ในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับศตวรรษท่ี 21 ตรงกับบริบทของสถานศึกษาแกครู 

24 โรงเรียน จํานวน 56 คน  

ผลการดําเนินงาน : 
1. ครูไดรับเทคนิค วิธีการจัดการเรียนรูและนวัตกรรมในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 2. ครูนําเทคนิควิธีการจัดการเรียนรูและนวัตกรรมไปใชในการพัฒนาทักษะในศตวรรษ ท่ี 21 ใหเหมาะสม

กับบริบทของโรงเรียน 
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   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

โครงการ : พัฒนากระบวนการเรียนรูท่ีสอดคลองกับศตวรรษท่ี 21  

กลุมที่รับผิดชอบ :  กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

วันที่จัดและสถานที่จัด :   
  วันท่ี 21 – 24 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  

วัตถุประสงค : 
 เพ่ือพัฒนาครูภาษาอังกฤษใหมีความรู เทคนิควิธีการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารแกครูในสังกัด      

จํานวน 148 คน โดยแบงเปน 2 รุนๆ ละ 2 วัน  

ผลการดําเนินงาน : 
1. ครูในสังกัดมีความรู มีความสามารถ เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 

2. ครูจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพสงเสริมการส่ือสารภาษาอังกฤษ ใหนักเรียนมีความสามารถ

ทางภาษาอังกฤษไดตามหลักสูตร  

3. ครูมีความม่ันใจในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมากยิ่งข้ึน 
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   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

โครงการ : พัฒนาพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 

กลุมที่รับผิดชอบ :  กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

วันที่จัดและสถานที่จัด :   
  1. วันท่ี 25 มิถุนายน 2563 แจงจัดสรรงบประมาณใหกับโรงเรียนพ้ืนท่ีนวัตกรรม จํานวน 6 โรงเรียน 

ณ โรงเรียนนํารองพ้ืนท่ีนวัตกรรมจํานวน 6 ไดแก โรงเรียนบานมะนังกาหยี  โรงเรียนบานบลูกาสนอ    

โรงเรียนบานปาลอบาตะ โรงเรียนบานบาตูมิตรภาพท่ี 66 โรงเรียนวัดราษฎรสโมสร (ไพโรจนวิทยา)    

โรงเรียนบานกลูบี 

  2. วันท่ี 19 – 20 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมตันหยง อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

  3. วันท่ี 10 – 11 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมตันหยง อําเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

วัตถุประสงค : 
 1. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือสงเสริมครูใหมีความสามารถในการจัดการเรียน

การสอนเพ่ือพัฒนาการคิดข้ันสูงของผูเรียน 

 2. เพ่ือสงเสริมครูใหมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการคิดข้ันสูงของผูเรียน 

 3. เพ่ือพัฒนาครูใหมีความรูและทักษะในการจัดทําส่ือมัลติมีเดียในการจัดการเรียนการสอน 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
1. แจงจัดสรรงบประมาณใหกับโรงเรียนรองพ้ืนท่ีนวัตกรรมจํานวน 5 โรงเรียนๆ ละ 44,000 บาท 

ไดแก บานโรงเรียนบานมะนังกาหยี  โรงเรียนบานบลูกาสนอ  โรงเรียนบานบาตูมิตรภาพท่ี 66 โรงเรียนวัด

ราษฎรสโมสร (ไพโรจนวิทยา) โรงเรียนบานกลูบี เพ่ือใหโรงเรียนพัฒนานวัตกรรมในเร่ืองการพัฒนาหลักสูตร 

การจัดหาส่ือ การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในตามบริบท

ของโรงเรียน  

2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูใหมีความรู ความสามารถในการพัฒนาการคิดข้ันสูง แกครูใน

สังกัดจํานวน 90 คน 

3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําส่ือมัลติมีเดียแกครูในสังกัด จํานวน 50 คน 

ผลการดําเนินงาน : 
1. โรงเรียนนํารองพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษามีรูปแบบนวัตกรรมการศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทของ

สถานศึกษาและเปนไปตามเจตนารมณของโครงการพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 

2. โรงเรียนนํารองพ้ืนท่ีนวัตกรรมมีวิธีการการจัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาการคิดข้ันสูงของผูเรียน     

3. โรงเรียนนํารองพ้ืนท่ีนวัตกรรมมีส่ือมัลติมีเดียสําหรับการจัดการเรียนการสอน 

4. โรงเรียนมีนวัตกรรมทางการศึกษา เชน นวัตกรรมในการบริหารจัดการ การพัฒนาหลักสูตร การจัด 

การเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การจัดหาตํารา ส่ือการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษา  

5. ครูมีความรู ความสามารถ มีวิธีการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาการคิดข้ันสูงของผูเรียน   

6. ครูมีความรู ทักษะในการจัดทําส่ือมัลติมีเดีย 
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   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

โครงการ : พัฒนาคุณภาพการจัดประสบการณเรียนรูระดับปฐมวัย 

กลุมที่รับผิดชอบ :  กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

วันที่จัดและสถานที่จัด :   
  1. วันท่ี 10 – 12 กรกฎาคม 2563 ณ หองประชุมบานบุรี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส เขต 1  

  2. วันท่ี 17 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

วัตถุประสงค : 
 เพ่ือใหผูบริหารซึ่งเปนบุคคลสําคัญมีความรูความเขาใจ และจัดการระบบการบริหารงานวิชาการท่ีเอ้ือ

ตอการเรียนรูของเด็กปฐมวัย ครูผูสอนระดับปฐมวัยไดมีความรูความเขาใจและมีทักษะในการจัดประสบการณใน

ระดับปฐมวัยใหครูผูสอนระดับประถมศึกษา และครูวิชาการไดมีความรูความเขาใจในพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

และมีเจตคติท่ีดีตอการจัดประสบการณตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเพ่ือยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา

ปฐมวัยของสถานศึกษา   

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 1. จัดทํากรอบเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู สาระวิชาภาษาไทย สาระวิชาภาษาตางประเทศ และ

สาระวิชาคณิตศาสตร (ครูผูสอนระดับปฐมวัย จํานวน 9 คน ครูผูสอนระดับประถมศึกษา จํานวน 9 คน 

ศึกษานิเทศกและคณะ จํานวน 2 คน)  

 2. จัดประชุมชี้แจงเพ่ือขยายผลการจัดทํากรอบเน้ือหาและกิจกรรมการเรียนรูสาระวิชาภาษาไทย 

สาระวิชาภาษาตางประเทศ และสาระวิชาคณิตศาสตร ใหแกผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนระดับปฐมวัย 

และครูวิชาการ จํานวน 476 คน  

ผลการดําเนินงาน : 
 ผูบริหารซึ่งเปนบุคคลสําคัญ ครูผูสอนระดับปฐมวัยและครูผูสอนระดับชันประถมศึกษามีความรูความ

เขาใจในการจัดประสบการณการเรียนรูท่ีเอ้ือตอเด็กปฐมวัย ซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 

และทําใหนักเรียนเรียนรูในระดับท่ีสูงข้ึนไดอยางมีความสุข  
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   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

โครงการ : การพัฒนาคุณภาพผูเรียนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

กลุมที่รับผิดชอบ :  กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

วันที่จัดและสถานที่จัด :   
  1. วันท่ี 25 กันยายน 2563 ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 1  

  2. วันท่ี 4 – 6 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมญันนะตีย อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

วัตถุประสงค : 
 1. เพ่ือเปนการสรางความรู ความเขาใจ และฝกทักษะการใชเคร่ืองมือดานการคิดเชิงคํานวณ สําหรับ

นํามาประยุกตใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรูดานวิทยาการคํานวณ  

 2. เพ่ือใหครูมีแนวทางการประยุกตใชในการพัฒนาส่ือการสอนดานวิทยาการคํานวณ  

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรูและส่ือการสอนดานวิทยาการคํานวณสําหรับครูผูสอน

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนในสังกัด จํานวน 148 คน   

ผลการดําเนินงาน : 
1. ครูมีความรู ความเขาใจในหลักสูตรวิทยาการคํานวณ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 

2. ครูสามารถสรางส่ือการสอนดานวิทยาการคํานวณ และใชงานโปรแกรม Scratch และมีทักษะ

การใชเคร่ืองมือดานการคิดเชิงคํานวณ 

3. ครูมีแนวทางการประยุกตใชส่ือการสอนดานวิทยาการคํานวณ 
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โครงการ :  นิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงานดานวิทยาการคํานวณ การจัดการศึกษาทางไกล  

   และภาวะโภชนาการ 

กลุมที่รับผิดชอบ :  กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

วันที่จัดและสถานที่จัด :   
  1. วันท่ี 27 สิงหาคม 2563 ณ อาคารรวมใจ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

  2. วันท่ี 1 – 30 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนในสังกัด 

วัตถุประสงค : 
 เพ่ือนิเทศ และกํากับติดตามการดําเนินงานดานวิทยาการคํานวณ การจัดการศึกษาทางไกล และ

ภาวะโภชนาการ ของโรงเรียนในสังกัด 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 1. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน โดยมีผูเขารวมประชุม จํานวน 9 คน  

 2. นิเทศออนไลน และลงพ้ืนท่ีนิเทศโรงเรียน  

ผลการดําเนินงาน :  
1. โรงเรียนมีการกําหนดแนวทางหรือมาตรการในการปองกันการแพรระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) เพ่ือใหผูเรียนมีสุขภาวะทางโภชนาการท่ีดี   

2. ครูสามารถจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส   

โคโรนา 2019 (COVID-19) ไดอยางเหมาะสม 
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โครงการ : โรงเรียนคณุภาพประจําตําบล (1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) 

กลุมที่รับผิดชอบ :  กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

วันที่จัดและสถานที่จัด :   
 วันท่ี 17 กรกฎาคม 2563 ณ หองประชุมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  

วัตถุประสงค : 
1. เพ่ือใหโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล มีนวัตกรรมการเรียนการสอนภายใตสถานการณ Covid -19 

2. เพ่ือนิเทศ ติดตามการดําเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลภายใตสถานการณ Covid -19 

3. เพ่ือใหมีโรงเรียนตนแบบนวัตกรรมดานการจัดการส่ิงแวดลอมในโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล

ภายใตสถานการณ Covid -19 

4. เพ่ือใหโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลมีความพรอมในการรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส

ในการดําเนินงาน (ITA online)  

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงครูผูรับผิดชอบในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล (1 ตําบล  

1 โรงเรียนคุณภาพ) ในการสรางนวัตกรรมการเรียนการสอนภายใตสถานการณ Covid -19 

 2. จัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล จํานวน 33 โรงเรียน 

โรงเรียนละ 3,400 บาท เปนเงิน 112,200 บาท เพ่ือสรางนวัตกรรมการเรียนการสอนภายใตสถานการณ  

Covid -19 

 3. จัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนตนแบบนวัตกรรมดานการจัดการส่ิงแวดลอม จํานวน 5 โรงเรียน 

โรงเรียนละ 4,000 บาท เปนเงิน 20,000 บาท เพ่ือสรางนวัตกรรมดานการจัดการส่ิงแวดลอมในโรงเรียน 

 4. จัดสรรงบประมาณใหแกโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล จํานวน 33 โรงเรียน  

โรงเรียนละ 2,000 บาท เปนเงิน 66,000 บาท เพ่ือเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงาน  (ITA online) 

 5. ดําเนินการนิเทศ ติดตามการดําเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล จํานวน 33 โรงเรียน  

 

กลยุทธท่ี 4 
สรางโอกาสในการเขาถึงบริการ 
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  
มีมาตรฐานและลดความเหล่ือมลํ้า 
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ผลการดําเนินงาน : 
 1. โรงเรียนคุณภาพประจําตําบลมีนวัตกรรมการเรียนการสอน ไดรับการนิเทศ ติดตามมีนวัตกรรม          

การจัดการส่ิงแวดลอมในโรงเรียนและพรอมรับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน  

(ITA online) ภายใตสถานการณ Covid -19 

 2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีโรงเรียนตนแบบนวัตกรรมดานการจัดการ

ส่ิงแวดลอม จํานวน 5 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบานปลักปลา บานแคนา บานอาตะบือเระ บานบาโงปะแต 

และบานยือลาแป 
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โครงการ : โรงเรียนคณุภาพประจําตําบล (1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) 

กลุมที่รับผิดชอบ :  กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

วันที่จัดและสถานที่จัด :   
 วันท่ี 30 กันยายน 2563 และวันท่ี 2 ตุลาคม 2563 ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส เขต 1  

วัตถุประสงค : 
1. เพ่ือพัฒนา และสงเสริมการศึกษา โรงเรียนคุณภาพประจําตําบล (1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)   

ใหมีผลงานปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 

2. เพ่ือใหครู ผูบริหารมีการแลกเปล่ียนเรียนรูโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล (1 ตําบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
1. จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการในการตัดสินผลงานปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) 

2. จัดประกวดวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practices) และกิจกรรมภาวะผูนําเพ่ือใหครู ผูบริหาร บุคลากร

ทางการศึกษาและศึกษานิเทศกรวมแลกเปล่ียนเรียนรูของโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล จํานวน 33 โรงเรียน 

ผลการดําเนินงาน : 
 1. รอยละ 90 ของโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล มีรูปแบบและดําเนินการพัฒนาโรงเรียนมีนวัตกรรม/

วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศท่ีเปนแบบอยางได 

 2. รอยละ 90 ของครู ผูบริหารโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลมีการแลกเปล่ียนเรียนรูในการนําเสนอ

วิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศ 
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โครงการ : ประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 

กลุมที่รับผิดชอบ :  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

วันที่จัดและสถานที่จัด :  5 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

วัตถุประสงค : 
1. เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรูการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

2. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาในสังกัดมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือเตรียมความพรอมใหสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือรับการคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบ

การดูแลชวยเหลือนักเรียนในปการศึกษา 2564  

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
จัดการประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนาการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ใหกับครู

ผูรับผิดชอบงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน จํานวน 148 โรง โรงละ 1 คน เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู และสงเสริม 

สนับสนุนใหสถานศึกษาในสังกัดขับเคล่ือนการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนไดอยางเปนระบบและมี

ประสิทธิภาพ  

ผลการดําเนินงาน : 
สถานศึกษาในสังกัดมีแนวทางการขับเคล่ือน และดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา

ของตนเองอยางเปนระบบ และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังชวยเหลือดูแล สงเสริมพัฒนานักเรียนทุกคนมีพัฒนาการ

ดานตางๆ อยางเต็มศักยภาพ 
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โครงการ : การคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําป 2563 

กลุมที่รับผิดชอบ :  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

วันที่จัดและสถานที่จัด :   
 วันท่ี 30 กรกฎาคม 2563 และ 7 สิงหาคม 2563 ณ หองประชุมราชพฤกษ สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

 วันท่ี 6 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนบานกาแนะ โรงเรียนบานนากอ(มะดากะอุทิศ) 

 วันท่ี 7 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนชุมชนสัมพันธบานลาโละ  

วัตถุประสงค : 
เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือคัดเลือกสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียน ประจําป 2563  

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 1. จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมิน และประเมินเอกสารในการคัดเลือกสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัล

ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําป 2563 โดยมีกรรมการประเมินเขารวมประชุม จํานวน 6 คน 

 2. คณะกรรมการประเมินลงพ้ืนท่ีโรงเรียนท้ัง 3 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบานกาแนะ โรงเรียนบานนากอ 

(มะดากะอุทิศ) และโรงเรียนชุมชนสัมพันธบานลาโละ เพ่ือประเมินคัดเลือกสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลระบบดูแล

ชวยเหลือนักเรียน ประจําป 2563  

      3. ประชุมสรุปผลและประเมินหลักฐานเชิงประจักษ โดยมีคณะกรรมการประเมิน จํานวน 7 คน เขารวมประชุม         

ผลการดําเนินงาน : 
1. โรงเรียนท่ีเขารับการคัดเลือกสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ประจําป 2563 

ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน 3 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบานกาแนะ โรงเรียนบานนากอ (มะดากะอุทิศ) 

และโรงเรียนชุมชนสัมพันธบานลาโละ มีผลการประเมิน ดังนี้ 

1.1 ระดับเหรียญทอง ไดแก โรงเรียนบานกาแนะ 

1.2 ระดับเหรียญเงิน ไดแก โรงเรียนชุมชนสัมพันธบานลาโละ 

1.3 ระดับเหรียญทองแดง ไดแก โรงเรียนบานนากอ (มะดากะอุทิศ)  

 2. โรงเรียนท่ีเขารับการคัดเลือกสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ระดับเขต

ตรวจราชการท่ี 7 (Cluster7) ไดแก โรงเรียนบานกาแนะ ไดรับรางวัลระดับเงิน  
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โครงการ : สงเสริมการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) 

กลุมที่รับผิดชอบ :  กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

วันที่จัดและสถานที่จัด :   
 วันท่ี 24 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

วัตถุประสงค : 
1. เพ่ือใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเทคโนโลยีดิจิทัล 

2. เพ่ือใหนักเรียนนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใชในการเรียนรู สืบคนขอมูล และนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 1. จัดคายเยาวชน “Digital Technology” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 274 คน แบงเปน 8 กลุม ดังนี้ 

   กลุมท่ี 1 โรงเรียนบานเขาตันหยงมิตรภาพท่ี 153 จํานวน 30 คน  

   กลุมท่ี 2 โรงเรียนบานไรพญา และโรงเรียนบานทอน จํานวน 40 คน  

   กลุมท่ี 3 โรงเรียนบานแคนา โรงเรียนบานมะนังกาหยี และโรงเรียนวัดโคกโก จํานวน 39 คน 

   กลุมท่ี 4 โรงเรียนบานบาตูมิตรภาพท่ี 66 และโรงเรียนราชประชานุเคราะห 9 จํานวน 32 คน 

   กลุมท่ี 5 โรงเรียนบานบาโงปะแต โรงเรียนบานสวนพลู และโรงเรียนบานพนาทักษิณ              

จํานวน 46 คน  

   กลุมท่ี 6 โรงเรียนบานบริจะ และโรงเรียนบานมะนังปนยัง จํานวน 27 คน                              

   กลุมท่ี 7 โรงเรียนชุมชนบานซากอ จํานวน 30 คน   

   กลุมท่ี 8 โรงเรียนบานคอลอกาเว จํานวน 30 คน  

 2. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน      

ผลการดําเนินงาน : 
1. นักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับเทคโนโลยีดิจิทัล 

2. นักเรียนสามารถนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใชในการเรียนรู สืบคนขอมูล และใชในชีวิตประจําวัน 
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โครงการ : การสรางวินัยและจิตสํานึกในการจัดการพลังงาน และการคัดแยกขยะ 

กลุมที่รับผิดชอบ : กลุมอํานวยการ 

วันที่จัดและสถานที่จัด :  
 เดือนมีนาคม 2563 ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  

วัตถุประสงค : 
 1. เพ่ือสรางวินัยและจิตสํานึกดานการจัดการขยะในท่ีทํางาน 

 2. เพ่ือสงเสริมและรณรงคกระบวนการจัดการขยะ และดานลดการใชพลังงานในสํานักงาน 

 3. เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรมีวินัยและมีความรับผิดชอบในการใชพลังงานอยางมีคุณคามีความตระหนัก

ในการใชพลังงานอยางประหยัด 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 ดําเนินการติดต้ังอุปกรณการคัดแยกขยะ และรณรงคดานการจัดการขยะและดานลดใชพลังงานโดยใช

แผนปายไวนิลและสต๊ิกเกอร และประชาสัมพันธเพ่ือรณรงคการลด คัดแยกขยะ และใชพลังงานผานชองทางตางๆ 

เชน ไลน เว็บไซตสํานักงานเขตพ้ืนท่ี เสียงตามสาย ใหกับบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส เขต 1 

ผลการดําเนินงาน : 
 1. บุคลากรมีจิตสํานึกดานส่ิงแวดลอม และมีการปรับพฤติกรรมดานการบริหารจัดการขยะ และการใช

พลังงานอยางประหยัด 

 2. บุคลากรในสํานักงาน สามารถคัดแยกขยะ 4 ประเภทอยางถูกวิธี 

 3. บุคลากรทุกกลุมมีการคัดแยกขยะ ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลยุทธท่ี 5 สงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
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โครงการ :  ประกวดโรงเรียนตนแบบดานการจัดการขยะท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ประจําป 2563  

   (ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา) 

กลุมที่รับผิดชอบ : กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

วันที่จัดและสถานที่จัด :  
 วันท่ี 17 สิงหาคม 2563 และวันท่ี 8 – 9 กันยายน 2563 ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 และโรงเรียนในสังกัดท่ีผานการคัดเลือกจํานวน 3 โรงเรียน ไดแก โรงเรียน

บานมะนังกาหยี โรงเรียนบานกาเยาะมาตี และโรงเรียนวัดราษฎรสโมสร(ไพโรจนวิทยา)  

วัตถุประสงค : 
 1. เพ่ือสนับสนุนและขับเคล่ือนโครงการโรงเรียนตนแบบดานการจัดการขยะท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม

ประจําป 2563 (ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา)   

 2. เพ่ือสนับสนุนใหโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน การจัดทําแผนการเรียนรู การมีสมรรถนะและ

ผลิตส่ือการเรียนรูตามบริบทท่ีสนับสนุนการจัดการขยะ และขยะพลาสติก 

 3. เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมใหโรงเรียน “เลือก ลด ใช” วัสดุอุปกรณอยางคุมคาเปนแบบอยางใหนักเรียน                    

ครู บุคลากร และชุมชน รวมถึงการผลิตและคัดเลือกผลงานของนักเรียนท่ีควรแกการเผยแพรขยายผลสูชุมชน

หรือหนวยงานอ่ืน ๆ  

 4. เพ่ือสรางจิตสํานึก ขยายองคความรู และปรับเปล่ียนพฤติกรรมดานการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตร

กับส่ิงแวดลอมในสถานศึกษาตามแนวศาสตรพระราชาสูการนําไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน 

 5. เพ่ือใหสถานศึกษามีวินัยและจิตสํานึกท่ีดีในการเลือกผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม สูโรงเรียน

สังคมคารบอนตํ่า 

 6. เพ่ือกระตุน รณรงคเสริมสรางจิตสํานึก และความรูความเขาใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ 

การแยกขยะและการนําขยะไปใชประโยชนในสถานศึกษา 

 7. เพ่ือสงเสริมความรู ผลิตส่ือ จัดกิจกรรมและบูรณาการสาระการเรียนรูท่ีเก่ียวของดานการเลือกผลิต

และเลือกซื้อท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ตามนโยบาย Thailand 4.0 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
1. คัดเลือกโรงเรียนท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ โดยประชาสัมพันธโรงเรียนท่ีสนใจขอรับงบประมาณ

สนับสนุนโครงการประกวดโรงเรียนตนแบบดานการจัดการขยะท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ประจําป 2563 

(ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา) โดยแบงรางวัลออกเปน 5 ประเภท ดังนี้ 

  รางวัลท่ี 1  โลเกียรติคุณพรอมเงินรางวัล    10,000  บาท 

  รางวัลท่ี 2  โลเกียรติคุณพรอมเงินรางวัล     7,000  บาท   

  รางวัลท่ี 3  โลเกียรติคุณพรอมเงินรางวัล     5,000  บาท  

  รางวัลชมเชย 2 รางวัล เกียรติบัตรพรอมเงินรางวัล ๆ ละ 1,000  บาท 
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 2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการประกวดโรงเรียนตนแบบดานการจัดการขยะท่ีเปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม ประจําป 2563 และคณะกรรมการลงพ้ืนท่ีติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียน 

 3. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ เพ่ือคัดเลือก และสรุปผลการดําเนินงานโครงการ

ประกวดโรงเรียนตนแบบดานการจัดการขยะท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ประจําป 2563 (ระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา) และจัดลําดับผลการประกวด อันดับ 1 – 3 

4. ประกาศผลการประกวดโรงเรียนตนแบบดานการจัดการขยะท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ประจําป 2563 

(ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา) 

5. แจงผูบริหารสถานศึกษาท่ีไดรับรางวัลโรงเรียนตนแบบดานการจัดการขยะและส่ิงแวดลอม 

ประจําป 2563 (ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา) เขารับโลเกียรติคุณพรอมเงินรางวัล และมอบเกียรติบัตรเพ่ือเปน

ขวัญกําลังใจใหกับครูผูรับผิดชอบงานส่ิงแวดลอม เพ่ือเปนบุคคลตนแบบในการขับเคล่ือนและมีสวนรวมการพัฒนา

โรงเรียนตนแบบตอไป 

ผลการดําเนินงาน : 
1. ผลการประกวดโรงเรียนตนแบบดานการจัดการขยะท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ประจําป 2563  

(ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา) ดังนี้ 

รางวัลชนะเลิศ ไดแก โรงเรียนบานกาเยาะมาตี อําเภอบาเจาะ 

  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 1 โรงเรียนวัดราษฎรสโมสร(ไพโรจนวิทยา) อําเภอรือเสาะ 

  รางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2 โรงเรียนบานมะนังกาหยี อําเภอเมืองนราธิวาส 

2. โรงเรียนในสังกัดทุกแหง เขารวมโครงการประกวดโรงเรียนตนแบบดานการจัดการขยะท่ีเปนมิตร 

กับส่ิงแวดลอม ประจําป 2563 (ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา) 

3. โรงเรียนในสังกัดทุกแหง รวมกันขับเคล่ือนสรางจิตสํานึกและความรูในการผลิตและบริโภคท่ีเปนมิตร 

กับส่ิงแวดลอม โดยการบูรณาการดานการศึกษา การจัดการเรียนการสอน การจัดแผนการเรียนรู และการจัด

กิจกรรมตางๆ ใหเชื่อมโยงกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมตามบริบทแตละโรงเรียน  

4. โรงเรียนในสังกัดทุกแหง จัดการเรียนการสอน จัดทําแผนการเรียนรู และจัดกิจกรรมเก่ียวกับการลด                    

ปริมาณขยะ มีสมรรถนะ และผลิตส่ือการเรียนรูตามบริบทท่ีสนับสนุนการจัดการขยะ และลดขยะพลาสติก 

5. โรงเรียนในสังกัด “เลือก ลด ใช” วัสดุอุปกรณอยางคุมคา 

6. โรงเรียนในสังกัดมีความรูและสามารถจัดการคัดแยกขยะท้ัง 4 ประเภทไดถูกตอง 

7. ผูเรียนทุกคน มีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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โครงการ : จัดอบรมปฏิบัติการการใชระบบตรวจสอบและนําเขาขอมลูครแูละบุคลากร  

 ในระบบ P-School Checking Program  

กลุมที่รับผิดชอบ : กลุมบริหารงานบุคคล 

วันที่จัดและสถานที่จัด :  
 จัดกิจกรรมวันท่ี 28 มกราคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

วัตถุประสงค : 
 1. เพ่ือใหผูรับผิดชอบดานขอมูลครูและบุคลากรในสถานศึกษา และในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีความรู 

ความเขาใจ มีทักษะในการดําเนินการจัดเก็บ รวบรวม และนําเขาขอมูลครูและบุคลากร ในระบบ P-School 

Checking Program 

 2. เพ่ือตรวจสอบและนําเขาฐานขอมูล Big Data ขอมูลดานทะเบียนประวัติครูและบุคลากร ในระบบ EDC 

(Education Data Center) ใหมีความถูกตอง ครบถวน สมบูรณ และเปนปจจุบัน 

 3. เพ่ือใหการดําเนินการจัดเก็บขอมูลและนําเขาขอมูลครูและบุคลากร ในระบบ P-School Checking 

Program ของสถานศึกษา และของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา อยางมีประสิทธิภาพ ทันตามเวลาท่ีสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 1. จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการจัดอบรมปฏิบัติการการใชระบบ P-School Checking Program 

จํานวน 11 คน 

 2. จัดอบรมปฏิบัติการการใชระบบตรวจสอบและนําเขาขอมูลครูและบุคลากรในสถานศึกษาในระบบ 

P-School Checking Program ใหแกผูรับผิดชอบดานขอมูลครู และบุคลากรในสถานศึกษาทุกโรง จํานวน 

148 โรงเรียน 

ผลการดําเนินงาน :  
 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 สามารถนําเขาขอมูลครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในระบบ P-School Checking Program ไดครบถวน ถูกตอง ทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

กลยุทธท่ี 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและสงเสริม
การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
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โครงการ : คัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัล IQA AWARD ประจําปการศึกษา 2562 

กลุมที่รับผิดชอบ : กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

วันที่จัดและสถานที่จัด :  
 จัดกิจกรรมระหวางวันท่ี 21 – 27 พฤศจิกายน 2562 ณ หองประชุมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

วัตถุประสงค : 
 1. เพ่ือคัดเลือกสถานศึกษารางวัล IQA AWARD ปการศึกษา 2562 

 2. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนสถานศึกษารางวัล IQA AWARD ประจําปการศึกษา 2562 เปน

สถานศึกษาตนแบบและแกนนําดานการประกันคุณภาพการศึกษา รวมท้ังเปนแหลงศึกษาดูงาน ใหคําแนะนํา

ชวยเหลือสถานศึกษาอ่ืนๆ ในสังกัดและนอกสังกัดได  

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 1. ประชุมคณะกรรมการคัดกรองสถานศึกษาเพ่ือรับการคัดเลือกใหไดรับรางวัล IQA AWARD                    

ปการศึกษา 2562 จํานวน 2 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส และโรงเรียนบานยือลาแป จํานวน 5 คน   

 2. ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษารางวัล IQA AWARD ปการศึกษา 2562 โดยชี้แจง

เกณฑการพิจารณาและคัดเลือกสถานศึกษาท่ีมีคุณสมบัติผานการคัดกรองจากคณะกรรมการคัดกรอง

สถานศึกษาเพ่ือรับการคัดเลือกใหรับรางวัล IQA AWARD ประจําปการศึกษา 2562 จํานวน 2 โรงเรียน 

ไดแก โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส และโรงเรียนบานยือลาแป จํานวน 6 คน  

 3. คณะกรรมการคัดเลือกลงพ้ืนท่ีเพ่ือคัดเลือกสถานศึกษารางวัล IQA AWARD ปการศึกษา 2562 

ณ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส และโรงเรียนบานยือลาแป จํานวน 6 คน และพนักงานขับรถ จํานวน 1 คน 

รวมจํานวน 7 คน เวลา 2 วัน 

ผลการดําเนินงาน : 
 โรงเรียนท่ีมีพัฒนาการของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) ของทุกวิชา

สูงข้ึนอยางตอเนื่อง หรือมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) สูงกวาคะแนนเฉล่ีย

ระดับประเทศทุกวิชา ต้ังแตปการศึกษา 2558-2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ไดรับรางวัล จํานวน 2 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส 

ไดรับรางวัลยอดเยี่ยม และโรงเรียนบานยือลาแป ไดรับรางวัลดีเดน 
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โครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําขอมูลขอรับเงินบําเหน็จบํานาญ และสิทธิประโยชนตางๆ 

 กรณีเกษียณอายุราชการ 

กลุมที่รับผิดชอบ : กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 

วันที่จัดและสถานที่จัด :  
 จัดกิจกรรมระหวางวันท่ี 9 – 11 มิถุนายน 2563 ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ

ครบ 60 ป สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

วัตถุประสงค : 
 1. เพ่ือใหผูเกษียณอายุราชการมีความเขาใจเก่ียวกับสิทธิและประโยชนตางๆ ท่ีจะไดรับ 

 2. เพ่ือใหการขอรับบําเหน็จหรือบํานาญ และสิทธิประโยชนตางๆ เปนไปอยางถูกตองรวดเร็ว 

 3. เพ่ือใหผูเกษียณอายุราชการไดรับเงินบําเหน็จหรือบํานาญ และสิทธิประโยชนตางๆ ตอเนื่อง

หลังจากเกษียณอายุราชการแลว  

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําขอมูลขอรับเงินบําเหน็จบํานาญ และสิทธิประโยชนตางๆ กรณีเกษียณอายุราชการ 

สําหรับขาราชการ บุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา ท่ีเกษียณอายุราชการเม่ือส้ินปงบประมาณ 2563 

จํานวน 75 คน โดยไดชี้แจงสิทธิประโยชนตางๆ ท่ีจะไดรับเมื่อเกษียณอายุราชการ และใหผูท่ีจะเกษียณอายุราชการ

ยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองผานระบบอิเล็กทรอนิกส (Pension Electronic filling)  

ผลการดําเนินงาน : 
 1. ผูเกษียณอายุราชการมีความเขาใจเก่ียวกับสิทธิประโยชนตางๆ ท่ีจะไดรับและการขอรับบําเหน็จ

หรือบํานาญ และสิทธิประโยชนตางๆ อันพึงไดรับจากทางราชการ 

 2. ผูเกษียณอายุราชการยื่นขอรับบําเหน็จบํานาญดวยตนเองผานระบบอิเล็กทรอนิกส (Pension 

Electronic filling) ไดอยางถูกตอง ครบถวน 
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โครงการ : พ้ืนท่ีนวัตกรรมทางการศึกษา 

กลุมที่รับผิดชอบ : กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

วันที่จัดและสถานที่จัด :  
 วันท่ี 17 มกราคม – 7 พฤษภาคม 2563 ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

และโรงเรียนนํารองพ้ืนท่ีนวัตกรรม จํานวน 5 โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบานมะนังกาหยี โรงเรียนบานบลูกาสนอ 

โรงเรียนบานบาตูมิตรภาพท่ี 66 โรงเรียนวัดราษฎรสโมสร (ไพโรจนวิทยา) และโรงเรียนบานกลูบี 

วัตถุประสงค : 
 1. เพ่ือพัฒนาโรงเรียนนํารองพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาในสังกัด 

 2. เพ่ือนิเทศ ติดตาม และสรุปผลการดําเนินงานของโรงเรียน  

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จัดสรรงบประมาณใหกับโรงเรียนนํารอง

พ้ืนท่ีนวัตกรรมจํานวน โรงเรียนๆ ละ 5,000 บาท ไดแก โรงเรียนบานมะนังกาหยี โรงเรียนบานบลูกาสนอ 

โรงเรียนบานบาตูมิตรภาพท่ี 66 โรงเรียนวัดราษฎรสโมสร (ไพโรจนวิทยา) และโรงเรียนบานกลูบี     

       2. โรงเรียนนํารองพ้ืนท่ีนวัตกรรม สรางและพัฒนานวัตกรรมของโรงเรียน และโรงเรียนรายงานผล

การดําเนินงานการพัฒนานวัตกรรมมายังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  

        3. ดําเนินการนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานของโรงเรียนโดยการประชุมนําเสนอผลการดําเนินงาน 

และเอกสารรายงานผลของโรงเรียนนํารองพ้ืนท่ีนวัตกรรมทางการศึกษาท้ัง 5 โรงเรียน จํานวน 25 คน  

 4. จัดประชุมสรุปผลการสรางและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาของโรงเรียน ท้ัง 5 โรงเรียน 

จํานวน 36 คน 

ผลการดําเนินงาน : 
 1. โรงเรียนนํารองพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา ท้ัง 5 โรงเรียน มีรูปแบบนวัตกรรมการศึกษาท่ีเหมาะสม 

กับบริบทของสถานศึกษาและเปนไปตามเจตนารมณของโครงการพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา ดังนี้ 

  1.1 โรงเรียนบานมะนังกาหยี  

- การพัฒนากระบวนการเรียนรูดานภาษาและทักษะการคิดดวยกิจกรรมการเรียนรู 

แบบ Active Learning สูทักษะชีวิตและการงานอาชีพ 

1.2 โรงเรียนบานบลูกาสนอ 

       - โครงการบานนักวิทยาศาสตรนอย ในระดับชั้นอนุบาล 1 - ป.3 

      - การจัดการเรียนรูแบบโครงงานฐานวิจัย ในระดับชั้น ป.4 - 6 

1.3 โรงเรียนบานบาตูมิตรภาพ ท่ี 66   

- จิตศึกษา (คุณธรรมนําปญญา) 

- BATU Freedom  ในระดับปฐมวัย 

- BBL ป.1 - 3 
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   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

- Active Learning ป.4 - 6 

- BATU jobs ม.1 - 3 

- Buddy team  พัฒนาครู 

1.4 โรงเรียนวัดราษฎรสโมสร   

       - เยาวชนวัดราษฎรสโมสร เรียนรูจากประสบการณจริงเพ่ือการอานออกเขียนได 

1.5 โรงเรียนบานกลูบี  

     - “KELOH MODEL” ตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain-Based Learning : BBL) 

โดยใชแหลงเรียนรูในชุมชนเปนฐาน 

 2. โรงเรียนนํารองพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา ท้ัง 5 โรงเรียนไดรับการนิเทศ ติดตามการพัฒนานวัตกรรม

การศึกษาของโรงเรียนตามพระราชบัญญัติพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาและเจตนารมณของโครงการพ้ืนท่ีนวัตกรรม

การศึกษา 
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   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

โครงการ : ขับเคลื่อนการดําเนนิงานการจัดทําแผน การติดตาม ประเมิน และรายงานผล 

 การดําเนินงาน 

กลุมที่รับผิดชอบ : กลุมนโยบายและแผน 

วันที่จัดและสถานที่จัด :  
 วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2563, 28 พฤศจิกายน 2562 และ 18 ธันวาคม 2562, 12 กันยายน 2562 

และ 6 กุมภาพันธ 2563, และ 10 มีนาคม 2563 ณ หองประชุมสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส เขต 1 

วัตถุประสงค : 
1. เพ่ือระดมความคิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ จากผูมีสวนไดสวนเสียและผูท่ีเก่ียวของในการจัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2563 – 2565 และแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1   

2. เพ่ือสรางความเขาใจรวมกันในการจัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการประจําป ใหสอดคลองกับ

นโยบายและจุดเนนการพัฒนาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 และทุกสวนงาน

นําไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. เพ่ือกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และตามแผนปฏิบัติการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  

4. เพ่ือเผยแพรผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ตอ

สาธารณชนและผูมีสวนไดสวนเสีย  

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
1. จัดประชุมคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2563 – 2565 เพ่ือดําเนินการ

จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2563 – 2565 ประกอบดวย ผูมีสวนไดสวนเสียและผูท่ีเก่ียวของ 

จํานวน 45 คน 

2. จัดประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือดําเนินการจัดทํา

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

ประกอบดวย ผูบริหารและเจาหนาท่ีในสังกัด จํานวน 35 คน 

3. จัดทําเอกสารแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ.2563 – 2565 จํานวน 20 เลม และจัดทําเอกสาร

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 จํานวน 20 เลม เพ่ือเปนเอกสารเผยแพรสูสาธารณชน 

4. จัดประชุมคณะทํางานจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

ประกอบดวย ผูบริหาร ผูรับผิดชอบโครงการ และเจาหนาท่ี รวมจํานวน 35 คน พรอมจัดทําเลมรายงานผล

การดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 จํานวน 5 เลม   
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   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

5. จัดประชุมคณะทํางานติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือชี้แจงใหผูรับผิดชอบดําเนินการจัดทํารายละเอียดตางๆ ตามแบบติดตาม และ

จัดเตรียมเอกสารหลักฐานอางอิงสําหรับใชประกอบการประเมินผล จํานวน 35 คน 

ผลการดําเนินงาน : 
1. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีแผนสําหรับใชในการบริหารจัดการ 

2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีรายงานผลการดําเนินงาน และไดรับ

การเผยแพรใหผูมีสวนเก่ียวของ ผูมีสวนไดสวนเสีย และสาธารณชนรับทราบ 

3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีความพรอมในการรับการติดตามและ

ประเมินผลจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทําใหสามารถรายงานผลการดําเนินงานไดสมบูรณ 

ถูกตอง ครบถวน ทันตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
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   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

โครงการ : ประชุมกลุมเครือขายโรงเรียน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

กลุมที่รับผิดชอบ : กลุมอํานวยการ 

วันที่จัดและสถานที่จัด :   วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2563 และวันท่ี 13 สิงหาคม 2563 ณ หองประชุมบานบุรี 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

วัตถุประสงค : 
1. เพ่ือชี้แจงนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

2. เพ่ือชี้แจงและรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  

3. เพ่ือรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลกเปล่ียนและหาแนวทางแกไขรวมกันเดือนละ 1 คร้ัง  

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
จัดประชุมกลุมเครือขายโรงเรียน ประกอบดวย รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษารักษา

ราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 รองผูอํานวยการสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม และประธานกลุมเครือขาย จํานวน 

22 กลุม ซึ่งจัดการประชุม จํานวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 มีผูเขารวมประชุม จํานวน 37 คน และครั้งที่ 2 

มีผูเขารวมประชุม จํานวน 35 คน 

ผลการดําเนินงาน : 
1. ประธานกลุมเครือขายรับทราบและมีความเขาใจในนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

2. ประธานกลุมเครือขายนําเนื้อหาสาระและมติท่ีประชุมไปขยายผลและเผยแพรในโรงเรียนเครือขาย 

3. ทุกกลุมเครือขายสามารถนําปญหามาแกไขรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

โครงการ : การสอบดวยขอสอบมาตรฐานในการสอบปลายปของผูเรียน ปการศึกษา 2562 

กลุมที่รับผิดชอบ :  กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

วันที่จัดและสถานที่จัด :  
 1. วันท่ี 4 มีนาคม 2563 – 15 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนท่ีประสงคใชขอสอบของ สพฐ. ไดแก 

โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จํานวน 137 โรง สังกัดสํานักงาน

การศึกษาเอกชน จํานวน 2 โรง สังกัดเทศบาล จํานวน 6 โรง และสังกัดกองกํากับการตํารวจตระเวน

ชายแดน จํานวน 1 โรง 

    2. วันท่ี 29 - 30 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

วัตถุประสงค : 
1. เพ่ือประเมินคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2, 4, 5 และมัธยมศึกษาปท่ี 1, 2 โดยใชขอสอบท่ี

พัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการสอบปลายป ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 

2. เพ่ือนําผลการทดสอบไปพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
1. จัดการสอบดวยขอสอบมาตรฐานท่ีพัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยให

โรงเรียนกําหนดวันสอบตามความเหมาะสม จํานวน 145 โรงเรียน 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผูบริหารในสังกัดและบุคลากรทางการศึกษาเก่ียวกับการยกระดับ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จํานวน 148 โรงเรียน 

ผลการดําเนินงาน : 
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2, 4, 5 และชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1, 2 ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เทศบาลเมืองนราธิวาส และสังกัดกองกํากับการ

ตํารวจตระเวนชายแดนท่ี 44 ไดรับการสอบโดยใชขอสอบปลายปท่ีพัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. ผูบริหารในสังกัดและบุคลากรทางการศึกษามีความรูความเขาใจในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีขอมูลผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สําหรับใชในการพัฒนา และปรับปรุง

การจัดการเรียนการสอน ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษามีความรูความเขาใจเก่ียวกับการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน 
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โครงการ :  เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

 “ปองกันการทุจริต”   

กลุมที่รับผิดชอบ : กลุมอํานวยการ 

วันที่จัดและสถานที่จัด :  
 1. วันท่ี 4, 12, 15, 19 และ 23 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ

ครบ 60 ป สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

 2. วันท่ี 8, 9, 13 และ 14 กรกฎาคม 2563 ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

วัตถุประสงค : 
 1. เพ่ือพัฒนาบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ใหมีความรูความเขาใจ

ในการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 

Assessment: ITA) 

 2. เพ่ือสงเสริม สนับสนุนบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

ประยุกตใชหลักทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย อยูอยางพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดม่ันในคุณธรรม

จริยธรรมในการดําเนินชีวิตและตอตานการทุจริตทุกรูปแบบ 

 3. เพ่ือพัฒนางานตามภารกิจหลักสูความเปนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุจริต 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 1. จัดประชุมคณะทํางานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 30 คน 

 2. สรางความตระหนักรู เขาใจ ในการปองกันการทุจริตใหกับบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จํานวน 90 คน โดยดําเนินกิจกรรมดังนี้ 

  2.1 ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคน รวมเขาแถวเคารพธงชาติ สวดมนต

ไหวพระ กลาวคําขอดุอาร กลาวคําปฏิญญาเขตสุตจริตในทุกวันจันทร 

  2.2 การแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานของผูบริหารสูงสุด 

 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะหความเส่ียงของงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส เขต 1 โดยมีบุคลากรเขารวมประชุม จํานวน 90 คน 

 4. เสริมสรางวัฒนธรรมในองคกร คานิยม ในการปฏิบติังานอยางซื่อสัตยสุจริต จํานวน 90 คน โดย

ดําเนินกิจกรรมดังนี้ 

  4.1 ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รวมกันปลูกตนไม “ทําดีเพ่ือบาน” 

  4.2 ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รวม Big Cleaning Day ภายในกลุมงาน

ของตนเองและภายในอาคารสํานักงาน 

  4.3 ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รวมปลูกผักสวนครัว “เดินตามรอยพอ...        

พอสอน...ใหพอเพียง”  
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5. ประชุมชี้แจงบทบาทหนาท่ีและวิธีการการเขารับการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีขาราชการ บุคลากร 

และผูบริหารโรงเรียนในสังกัดเขารวมประชุม จํานวน 170 คน 

ผลการดําเนินงาน :  
 1. ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีองคความรู ทัศนคติ และคานิยมที่ถูกตองตาม

กลยุทธและจุดเนนการดําเนินงานโครงการเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา 

“ปองกันการทุจริต” (ภายใตชื่อเขตสุจริต)  

 2. ขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความตระหนักรู ในการปองกันและปราบปราม

การทุจริต มีคานิยมรวมตานทุจริต มีจิตสํานึกสาธารณะ สามารถแยกแยะผลประโยชนสวนตนและ

ผลประโยชนสวนรวมได 
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โครงการ : ตรวจสอบดานการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศกึษาในสังกัด 

กลุมที่รับผิดชอบ : หนวยตรวจสอบภายใน 

วันที่จัดและสถานที่จัด :  
 1. วันท่ี 16, 20 และ 25 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบานไรพญา วัดโคกโก และบานบือราเปะ 

 2. วันท่ี 6 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนบานบูเกะบากง 

 3. วันท่ี 11, 13, 17, 18 และ 24 – 28 กุมภาพันธ 2563 ณ โรงเรียนจะแลเกาะ บานทอน วัดลําภู 

บานฮูแตทูวอ บานโตะนอ บานบลูกาสนอ บานกะลูแป บานตายา และบานบาตูมิตรภาพท่ี 66  

 4. วันท่ี 2, 5 และ 6 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนบานนาดา สวางวัฒนา และประชาพัฒนา 

 5. วันท่ี 13, 14, 16, 20, 21 และ 23 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนบานกาเด็ง บานกาแร บานบากง 

บานนาโอน บานมือและห และบานบือเล็งใต 

 6. วันท่ี 6, 10, 17, 19, 21, 24, 25 และ 27 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนบานพนาทักษิณ ประชาวิทยรังสรรค 

บานปะลุกานากอ บานบือเจาะ บานตะโละบาลอ บานอีโยะ บานเขาตันหยงมิตรภาพท่ี 153 และบานสาคร  

วัตถุประสงค : 
1. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษาวาเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ  

ขอบังคับ คําส่ัง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด 

2. เพ่ือใหม่ันใจวาขอมูลและรายงานทางการเงิน บัญชีของสถานศึกษามีความถูกตอง ครบถวนและ

เปนปจจุบัน 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 ดําเนินการตรวจสอบดานการเงิน บัญชี และพัสดุของสถานศึกษา โดยมีเจาหนาท่ีการเงิน บัญชี และพัสดุ

ของสถานศึกษาในสังกัด จํานวน 92 คน  

ผลการดําเนินงาน : 
1. สถานศึกษาในสังกัด จํานวน 30 โรงเรียน ไดรับการตรวจสอบดานการเงิน บัญชี และพัสดุ 

2. สถานศึกษาในสังกัดท่ีไดรับการตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานดานการเงิน บัญชี และพัสดุไดอยางถูกตอง   

เปนไปตามระเบียบ และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
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โครงการ : พัฒนาระบบเทคโนโลยีขอมูลสารสนเทศ 

กลุมที่รับผิดชอบ : กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

วันที่จัดและสถานที่จัด :  
 วันท่ี 19 – 20 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนบานหนาควนลัง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา  

วัตถุประสงค : 
 เพ่ือพัฒนาและ Update patch ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (ระบบ My Office) 2563 ของ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 เขารวมอบรมปฏิบัติการ Update patch Data Base และ update Version ระบบ My office 2563 

พัฒนาโดยให Admin ระบบ My Office ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

จํานวน 2 คน เขารับการอบรมปฏิบัติการฯ   

ผลการดําเนินงาน : 
1. Admin ผูดูแลระบบ My Office ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ี ไดรับการพัฒนาใหสามารถดําเนินการ  

Update patch Data Base และ Update Version ระบบ My Office 2563 

2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสท่ี  

Update patch แลวสามารถใชงานได และมีประสิทธิภาพตาม patch ท่ี Update ในป 2563 

 

โครงการ : สงเสริมการดําเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 

กลุมที่รับผิดชอบ : กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

วันที่จัดและสถานที่จัด :  
 วันท่ี 19 มิถุนายน 2563 ณ หองประชุมบานบุรี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

วัตถุประสงค : 
 1. เพ่ือรับทราบผลการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
นราธิวาส เขต 1 

 2. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการจัดการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 

เขต 1  
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   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส เขต 1 รวมกับศึกษานิเทศก รวม 20 คน จํานวน 1 คร้ัง   

ผลการดําเนินงาน : 
1. กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาไดรวบรวมผลการจัดการศึกษาในรอบปท่ีผานมา 

พรอมท้ังนําเสนอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เชน O-NET NT RT และ I-NET ปการศึกษา 2561 เพ่ือรวมกัน

วางแผนและหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด และรวมกันวางแผนการนิเทศท่ี

สงผลใหโรงเรียนไดมีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิตอไป 

 2. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีขอมูลสารสนเทศรวมถึงปญหา อุปสรรค 

เพ่ือประกอบการหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 3. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีแนวทางการจัดการศึกษาสูการปฏิบัติ 

และมีทิศทางในการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา 
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   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

โครงการ : การนิเทศบูรณาการโดยใชพ้ืนท่ีเปนฐานเพ่ือคุณภาพการศึกษา 

กลุมที่รับผิดชอบ : กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

วันที่จัดและสถานที่จัด :  วันท่ี 1 – 30 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนในสังกัดทุกโรง  

วัตถุประสงค : 
1. เพ่ือกํากับและติดตามการดําเนินงานของโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ตามจุดเนนและนโยบายของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 

2. เพ่ือใหผูบริหารและครูผูสอนโรงเรียนในสังกัดทุกโรงไดรับการนิเทศจากศึกษานิเทศกและ

คณะกรรมการนิเทศระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา อยางนอยภาคเรียนละ 1 คร้ัง เพ่ือแนะนํา สงเสริมและสนับสนุน 

รวมถึงไดรับการชวยเหลือดานการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพและมีการพัฒนาท้ัง 3 ดาน ไดแก ดาน

นักเรียน ดานครูและดานการจัดการเรียนการสอน สงผลใหเกิดหองเรียนดีมีคุณภาพ 

3. เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแกผูบริหารและครูผูสอนโรงเรียนในสังกัด 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 1. ประชุมคณะกรรมการนิเทศระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวน 20 คน เพ่ือรวมกันวางแผนแนวทาง

รูปแบบและปฏิทินการนิเทศ 

 2. คณะกรรมการนิเทศระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประกอบดวย ผูบริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก 

จํานวน 20 คน ลงนิเทศโรงเรียนในสังกัดทุกโรง จํานวน 148 โรงเรียน ภาคเรียนละ 2 คร้ัง 

ผลการดําเนินงาน : 
1. ผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศกทุกคน ลงนิเทศโรงเรียนในสังกัดทุกโรง  

จํานวน 148 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 100 

  2. โรงเรียนทุกโรงไดรับการกํากับและติดตามการดําเนินงานของโรงเรียนตามจุดเนนและนโยบายของ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมถึงผลสะทอนจากการสังเกตการสอนของครูจากศึกษานิเทศก

และคณะกรรมการนิเทศระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนที่สงผลใหนักเรียน

ไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ  

  3. กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ไดรายงานผลการนิเทศรวมถึงปญหาและ

ขอเสนอแนะของโรงเรียน นําเสนอตอท่ีประชุมระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือรวมกันหาแนวทางการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาตอไป 
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   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

โครงการ : นิเทศ ติดตามและประเมินผลเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 

กลุมที่รับผิดชอบ : กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

วันที่จัดและสถานที่จัด :  
1. วันท่ี 29 – 30 มิถุนายน 2563 ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

  2. วันท่ี 1 – 3 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนในสังกัด  

  3. วันท่ี 13 – 20 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนกลุมเปาหมาย  

วัตถุประสงค : 
1. เพ่ือใหผูบริหารและครูผูสอนโรงเรียนในสังกัดทุกโรงไดรับการนิเทศจาก ก.ต.ป.น. และ อ.ก.ต.ป.น.  

ประจําเขตพ้ืนท่ีการศึกษา อยางนอยภาคเรียนละ 2 คร้ัง เพ่ือแนะนํา สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา  

รวมถึงไดรับการชวยเหลือในการดําเนินงานท้ัง 4 ดานของโรงเรียนไดอยางถูกตอง 

 2. เพ่ือกํากับและติดตามการดําเนินงานของโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ตามจุดเนนและนโยบาย 

ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและกระทรวงศึกษาธิการ 

 3. เพ่ือสรางขวัญและกําลังใจแกผูบริหารและครูผูสอนโรงเรียนในสังกัด 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 1. จัดประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) 

ประจําเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จํานวนท้ังส้ิน 40 คน เพ่ือรวมกันวางแผนและสรางเคร่ืองมือติดตาม 

 2. จัดประชุมคณะนิเทศระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประกอบดวย ก.ต.ป.น. ผูบริหารการศึกษา 

ประธานกลุมโรงเรียนและศึกษานิเทศก จํานวนท้ังส้ิน 50 คน  

 3. คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจําเขตพ้ืนท่ี  

การศึกษา รวมกับประธานศูนยเครือขายโรงเรียนและศึกษานิเทศก ลงนิเทศเพ่ือติดตามความพรอม 

ในการเปดภาคเรียนของโรงเรียนในสังกัดทุกโรง จํานวน 148 โรงเรียน 

4. คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(อ.ก.ต.ป.น.) ประจําเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษา ลงนิเทศเพ่ือติดตามการดําเนินงานท้ัง ๔ ดานของโรงเรียนในสังกัด จํานวน 20 โรงเรียน 

ผลการดําเนินงาน : 
1. โรงเรียนในสังกัดทุกโรงไดรับการกํากับ ติดตามและชวยเหลือในการดําเนินงานของโรงเรียนตาม 

จุดเนนและนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

  2. โรงเรียนประชารัฐ จํานวน 5 โรง และโรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่า จํานวน 15 โรง 

ไดรับการกํากับ ติดตาม และชวยเหลือใหคําแนะนําในการดําเนินงานท้ัง 4 ดานของโรงเรียน ไดแก ดานการ

บริหารงานวิชาการ  ดานการบริหารงานงบประมาณ  ดานการบริหารงานบุคคล  และดานการบริหารงาน

ท่ัวไป  ทําใหโรงเรียนสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

โครงการ :   ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานโรงเรยีนในโครงการตามพระราชดําริ  

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ประจําปการศึกษา  2563 

กลุมที่รับผิดชอบ :  กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

วันที่จัดและสถานที่จัด :  ระหวางวันท่ี 20 – 24 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนในโครงการตาม

พระราชดําริ 14 โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  

วัตถุประสงค : 
1. เพ่ือติดตามความกาวหนาการดําเนินงานโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจา  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปการศึกษา 2563   

2. เพ่ือสรางความตระหนักใหโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ ปฏิบัติตามเปาหมายหลัก การพัฒนา

ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับท่ี 5 ประกอบดวย 8 เปาหมายหลัก 18 เปาหมายยอย

ของการพัฒนา 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 1. ประชุมเจาหนาท่ีและผูเก่ียวของเพ่ือกําหนดแนวทางการติดตามความกาวหนาการดําเนินงาน

โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ประจําปการศึกษา 2563 มีผูเขารวมประชุม จํานวน 15 คน 

 2. ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานโรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา  

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําปการศึกษา 2563 จํานวน 14 โรงเรียน  

 3. ประชุมสรุปผลและรายงานผลติดตามความกาวหนาการดําเนินงานโรงเรียนในโครงการตาม

พระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจําป

การศึกษา 2563 คร้ังท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 มีผูเขารวมประชุม จํานวน 17 คน   

ผลการดําเนินงาน : 
โรงเรียนในโครงการตามพระราชดําริ สามารถดําเนินกิจกรรมตาม 8 เปาหมายหลัก การพัฒนาตามแผน 

พัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ตามพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเปนอยางดีและมีคุณภาพ สงผลใหเด็กและเยาวชนมีคุณภาพท่ีดี โดยไดรับ 

การพัฒนาศักยภาพอยางสมดุลในดานพุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา ดวยกระบวนการเรียนรู

จากการปฏิบัติ และสามารถขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสูชุมชน ทําใหชุมชนมีความเขมแข็งและพ่ึงตนเองได  

ครอบครัวและชุมชนเกิดการพัฒนา ชวยเหลือสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนและโรงเรียนไปพรอมๆ กัน 
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   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

โครงการ : ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการและรายงานผลการดําเนินงาน 

กลุมที่รับผิดชอบ : กลุมนโยบายและแผน 

วันที่จัดและสถานที่จัด :  
วันท่ี 13 – 15 กันยายน 2563 ณ โรงแรมคริสตัล อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 

วัตถุประสงค : 
1. เพ่ือใหบุคลากรในสังกัดมีความรูความเขาใจเก่ียวกับแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติการและการ

รายงานผลการดําเนินงานโครงการ 

 2. เพ่ือใหบุคลากรในสังกัดสามารถจัดทําโครงการและสรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการได

อยางถูกตอง 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการและรายงานผลการดําเนินงาน โดยมี

บุคลากรในสังกัดเขารวมประชุม จํานวน 72 คน  

ผลการดําเนินงาน : 
บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีความรูความเขาใจใน

การจัดทําแผนปฏิบัติการและการรายงานผลการดําเนินงานโครงการ   
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โครงการ : คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

               ประจําปการศึกษา 2563 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

กลุมที่รับผิดชอบ : กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

วันที่จัดและสถานที่จัด :  
วันท่ี 20, 26 – 27 สิงหาคม 2563 ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  

และโรงเรียนบานกาโดะ 

วัตถุประสงค : 
เพ่ือดําเนินการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ของหนวยงานทางการศึกษาทุกสังกัดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส 

เขต 1 ท่ีประสงคเขารับการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ประจําปการศึกษา 2563 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
  ดําเนินการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาท่ีแจงความประสงคขอรับการประเมินเพ่ือรับรางวัล

พระราชทานระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําปการศึกษา 2563 ตามหลักเกณฑ คูมือ และแนวปฏิบัติ 

ท่ีกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด ณ โรงเรียนท่ีแจงความประสงค

เขารับการประเมิน ในปการศึกษา 2563 มีโรงเรียนในพ้ืนท่ีแจงความประสงคขอรับการประเมิน จํานวน 1 แหง 

คือ โรงเรียนบานกาโดะ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ขอรับการประเมินประเภท

สถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดกลาง  

ผลการดําเนินงาน : 
  โรงเรียนบานกาโดะ อําเภอรือเสาะ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

ผานเกณฑการประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง ในระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา และสงผลงานเขารับการประเมินในระดับจังหวัดนราธิวาสตอไป 
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   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

โครงการ :  ประชุมเชิงปฏิบัติการขั้นตอนและกระบวนการการควบคุมพัสดุ และการจัดทํา 

ทะเบียนคุมทรัพยสิน 

กลุมที่รับผิดชอบ : กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 

วันที่จัดและสถานที่จัด :  
วันท่ี 25 – 26 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  

วัตถุประสงค : 
1. เพ่ือใหการควบคุมพัสดุ และการจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินเปนไปตามแนวทางท่ีกฎหมาย และ

ระเบียบกําหนด 

2. เพ่ือใหขอมูลทางดานบัญชีมีความครบถวน ถูกตอง เปนปจจุบัน  

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
  ประชุมชี้แจงข้ันตอน และกระบวนการการบริหารพัสดุ เก่ียวกับการควบคุมพัสดุ การเบิกจายพัสดุ 

การบํารุงรักษาพัสดุ การจัดทําบัญชีหรือทะเบียน การตรวจสอบพัสดุประจําป และการจําหนายพัสดุใหกับครู

ผูทําหนาท่ีเจาหนาท่ีพัสดุของสถานศึกษาในสังกัด โรงเรียนละ 1 คน รวม 148 คน   

ผลการดําเนินงาน : 
  ครูผูทําหนาท่ีเจาหนาท่ีพัสดุของสถานศึกษา มีความรู ความเขาใจข้ันตอนและกระบวนการการบริหาร

พัสดุ เก่ียวกับการควบคุมพัสดุ การเบิกจายพัสดุ การบํารุงรักษาพัสดุ การจัดทําบัญชีหรือทะเบียน การ

ตรวจสอบพัสดุประจําป และการจําหนายพัสดุ สามารถปฏิบัติงานถูกตอง เปนไปตามแนวทางท่ีกฎหมาย 

และระเบียบกําหนด  
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   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

โครงการ :  ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรในสงักัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

นราธิวาส เขต 1 

กลุมที่รับผิดชอบ : กลุมอํานวยการ 

วันที่จัดและสถานที่จัด :  
1. วันท่ี 28 พฤษภาคม 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  

2. วันท่ี 12 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

3. วันท่ี 24 กันยายน 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป  

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

วัตถุประสงค : 
1. เพ่ือชี้แจงนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นราธิวาส เขต 1 

2. เพ่ือชี้แจงและรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

3. เพ่ือรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะ แลกเปล่ียนและหาแนวทางแกไขรวมกัน   

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
  1. จัดประชุมผูบริหารสถานศึกษาในสังกัด ประกอบดวย ผูบริหาร ผูอํานวยการกลุม/หนวย สํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 และผูอํานวยการสถานศึกษาในสังกัด รวมจํานวน 180 คน  

  2. จัดประชุมคณะดําเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติราชการ จํานวน 19 คน    

ผลการดําเนินงาน : 
  ผูบริหาร ผูอํานวยการกลุม/หนวย ผูอํานวยการสถานศึกษาในสังกัด และบุคลากรในสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีความเขาใจในนโยบาย แนวทางการดําเนินงาน มีการกํากับ 

ติดตาม รายงานการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และ

แลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันในการปฏิบัติหนาท่ีราชการเปนไปในทิศทางเดียวกันตามเปาหมายท่ีวางไวไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  
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   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

โครงการ :  เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา“ปองกันการทุจริต”  

   (โครงการโรงเรียนสุจริต)  

กลุมที่รับผิดชอบ : กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

วันที่จัดและสถานที่จัด :  
1. วันท่ี 1 สิงหาคม - 16 กันยายน 2563 ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

2. วันท่ี 11 สิงหาคม - 30 กันยายน 2563 ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

3. วันท่ี 29 - 31 สิงหาคม 2563 ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

4. วันท่ี 30 กันยายน - 8 ตุลาคม 2563 ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 

วัตถุประสงค : 
1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนและเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

“ปองกันการทุจริต”  

 2. เพ่ือปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทย“คนดีของแผนดิน”   

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
1. กิจกรรมขยายผลการดําเนินโครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา 

กิจกรรมถอดบทเรียน (Best Practice) กิจกรรมบริษัทสรางการดี กิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.นอย กิจกรรมการขับเคล่ือน

หลักสูตรตานทุจริตศึกษา(Anticorruption Education) กิจกรรมการเก็บขอมูลการประเมินพฤติกรรมความซื่อสัตย 

สุจริตของนักเรียน กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมตอตานการทุจริต และกิจกรรมส่ือสรางสรรคตานทุจริต 

(ส่ือภาพยนตรส้ัน) ดังนี้ 

           1.1 จัดสรรงบประมาณใหโรงเรียนสุจริตเครือขายรอยละ 30 และเครือขายรอยละ 40 ดังนี้ 

              1.1.1 เพ่ือนําไปขยายผลการดําเนินโครงการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล

ในสถานศึกษา 

 1.1.2 เพ่ือนําไปจัดกิจกรรมบริษัทสรางการดี 

 1.1.3 เพ่ือนําไปจัดกิจกรรม ป.ป.ช.สพฐ.นอย 

 1.2 ถอดบทเรียน (Best Practice) สําหรับผูบริหาร และครู โดยผูบริหารหรือครูผูรับผิดชอบ

โครงการโรงเรียนสุจริต สง Best Practice ของผูบริหารหรือของครู เพ่ือนําเสนอในท่ีประชุม 

 1.3 การขับเคล่ือนหลักสูตรตานทุจริตศึกษา (Anticorruption Education)  

  1.3.1 อบรมการบูรณาการหลักสูตรตานทุจริตศึกษากับคุณธรรมจริยธรรม  

  1.3.2 อบรมการสรางส่ือมัลติมีเดียเพ่ือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรตานทุจริตศึกษา  

 1.4 กิจกรรม 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรมตอตานการทุจริต โดยโรงเรียนนําเสนอนวัตกรรมดังกลาวใน

ท่ีประชุม เพ่ือรับการประเมินจากคณะกรรมการฯ 

 1.5 กิจกรรมส่ือสรางสรรคตานทุจริต (ส่ือภาพยนตรส้ัน) ใหโรงเรียนสงคลิปภาพยนตรส้ัน เพ่ือ

เขารับการประกวด 



      หนา | 141  

              
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

 2. กิจกรรมการนิเทศ กํากับ ติดตามการดําเนินงานและคาใชจายในการดําเนินการอ่ืน ๆ ตามโครงการฯ 

 2.1 ประชุมนิเทศครูผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริตเครือขายรอยละ 30 และรอยละ 40   

 2.2 นิเทศ กํากับ และติดตามโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการโรงเรียนสุจริต  

 2.3 คาพาหนะและคาเบี้ยเล้ียงในการเดินทางไปประชุมอบรมกับสํานักงานคณะกรรมการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน และสํานักงาน ป.ป.ช. 

  3. กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน (ITA 

Online) ดังนี้ 

 3.1 ประชุมอบรมผูบริหารโรงเรียนหรือครูผูรับผิดชอบการประเมิน (ITA Online) โรงเรียน

คณุภาพประจําตําบล และครู ICT โรงเรียน  

 3.2 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสใน การดําเนินงานของสถานศึกษาออนไลน (ITA 

Online) ของโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล โดยการประชุมปฏิบัติการครูผูรับผิดชอบการประเมิน ITA ระดับ

สถานศึกษา และประชุมคณะกรรมการตรวจสอบขอมูล แบบสํารวจ OIT และการใหคะแนน  

4. กิจกรรมถอดบทเรียนสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสถานศึกษา

และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดังนี้ 

  4.1 จัดประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของสถานศึกษา 

 4.2 จัดอบรมผลิตส่ือหลักสูตรตานทุจริตศึกษา 

ผลการดําเนินงาน : 
  1. นักเรียนในโรงเรียนสุจริต ไดรับการสงเสริม การพัฒนาและการปองกัน เพ่ือใหมีคุณลักษณะสําคัญ 

5 ประการ ไดแก ทักษะการคิด มีวินัย มีความซื่อสัตยสุจริต อยูอยางพอเพียง มีจิตสาธารณะ 

  2. นักเรียนในโรงเรียนสุจริต ไดรับการปลูกฝงคุณธรรมความสํานึกในความเปนชาติไทย“คนดีของแผนดิน”  
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โครงการ :  สงเสริมคณุธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงคและคานิยมของชาติ  

              (โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.) 

กลุมที่รับผิดชอบ : กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

วันที่จัดและสถานที่จัด :  
วันท่ี 8 – 15 กันยายน 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1  

วัตถุประสงค : 
1. เพ่ือพัฒนาผูบริหาร ครู และนักเรียนตระหนักรู เขาใจ และมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุผล ซึมซับ

คุณคาแหงคุณธรรมความดี สรางความรูสึกผิดชอบชั่วดี และภูมิใจในการทําความดี 

2. เพ่ือใหผูบริหาร ครู และนักเรียนสรางเครือขายชุมชนองคกรแหงคุณธรรม 

กิจกรรมที่ดําเนนิการ : 
  1. ประชุมครูผูรับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพ่ือนําเสนอโครงงานคุณธรรมท่ีเปน Best 

Practice ของแตละโรงเรียน  

  2. คัดเลือกนวัตกรรมสรางสรรคคนดีดานการบริหาร และดานการเรียนการสอน  

  3. โรงเรียนดี มีท่ียืน ประเมิน 2 ดาว จํานวน 140 โรงเรียน โดยโรงเรียนสงเอกสาร รองรอยตาม

มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับสองดาว  

ผลการดําเนินงาน :  
         1. ผูบริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนคุณธรรม มีความตระหนักรู เขาใจ และคิดอยางมีเหตุผล 

 2. ผูบริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนคุณธรรม ซึมซับคุณคาแหงคุณธรรม  ความดี มีความรูสึกผิด

ชอบชั่วดี ภูมิใจในการทําความดี 

 3. ผูบริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนคุณธรรมรวมกันสรางเครือขายชุมชนองคกรแหงคุณธรรม 
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  ผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณบริหารจัดการสำนักงานและพัฒนาคุณภาพ
ตามบริบทของเขตพื้นที่การศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิเคราะห์
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้ดำเนินการตัดยอดเบิกเงินใน
โปรแกรมระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (Budget Report Self Service :BRSS) ซึ่ง
ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณแบ่งเป็น 3 ส่วน สรุปได้ดังนี้ 
 1. งบบริหารสำนักงาน (งบงานประจำ) 
  ถือเป็นงบประมาณที่สำคัญที่สุดในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพราะเป็นงบประมาณ
ที่ใช้ในการบริหารสำนักงานทุกกลุ่มงานและทุกงานในสำนักงาน ได้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ทั้งหมด 
16 รายการ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน 3,000,000 บาท ใช้จ่ายจริง 16 รายการ จำนวนเงินที่
จัดสรรจริงจำนวน 2,690,330 บาท เบิกจ่ายจริง 2,687,055.28 บาท คงเหลือ 3,274.72 บาท 
โดยแยกรายละเอียดดังนี้ 
  1.1 ค่าใช้จ่ายในการประชุมภายในสำนักงาน งบประมาณที่ตั ้ง จำนวน 30,000 บาท 
จัดสรรจริง จำนวน 39,200 บาท เบิกจ่าย จำนวน 32,120 บาท เป็นงบประมาณที่ใช้สำหรับใน
การจัดประชุมต่างๆ ภายในสำนักงานของทุกกลุ่ม ในปีงบประมาณ 2563 ในปีถัดไปควรจัดตั้งเพิ่ม 
  1.2 ค่าตอบแทนอาหารทำงานนอกเวลาราชการ งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน 190,000 บาท 
จัดสรรจริงจำนวน 152,000 บาท เบิกจ่ายจำนวน 149,410 บาท เป็นงบประมาณสำหรับกลุ่มทุกกลุ่ม
ขอเบิกกรณีต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งไม่เพียงพอกับจำนวนที่ต้องใช้จริง จึงจำเป็นต้องนำ
ค่าตอบแทนอาหารทำการนอกเวลาราชการส่วนที่งบประมาณไม่เพียงพอไปใช้งบประมาณเหลือจ่ายจาก
งบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้ดำเนินงานอื่น ในปีถัดไปควรจัดตั้งเท่าเดิม 
  1.3 ค่าวัสดุสำนักงาน งบประมาณที ่ตั ้งจำนวน 300,000 บาท จัดสรรจริงจำนวน 
559,700 บาท เบิกจ่าย 559,66.70 บาท เป็นค่าใช้จ่ายที่ตั้งไว้สำหรับซื้อวัสดุใช้ในสำนักงานทุกรายการ 
ทุกกลุ่มงาน ซึ่งต้องใช้งบประมาณจำนวนมากทุกปี ในปีต่อไปควรจัดตั้งเพิ่มขึ้น 
  1.4 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งบประมาณที่ตั้งจำนวน 280,000 บาท จัดสรรจริงจำนวน 
149,800 บาท เบิกจ่ายจำนวน 149,708.47 บาท เป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายค่าน้ำมันรถสำนักงาน จำนวน 9 คัน 

ปัญหาอปุสรรค  ขอ้เสนอแนะ  

ปัญหาอุปสรรค  

      

      และผลสมัฤทธ์ิตามเป้าหมาย 
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ซึ่งต้องใช้ในปริมาณที่มากในแต่ละปี ขึ้นอยู่กับการเดินทางไปราชการในแต่ละปี ในปีต่อไปควรจัดตั้งเท่าเดิม 
  1.5 ค่าเบี้ยประกันรถยนต์สำนักงานงบประมาณที่ตั้ง จำนวน 10,000 บาท จัดสรรจริง 
103,100 บาท เบิกจ่าย จำนวน 103,085.26 บาท เป็นค่าประกันภัยรถยนต์สำนักงาน ในปีงบประมาณ 
2563 ใช้งบประมาณเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากได้จัดทำประกันภัยรถยนต์แบบประกันชั้น 1 จำนวน 3 คัน  
  1.6 ค่ากำจัดขยะมูลฝอย งบประมาณที่ตั ้ง จำนวน 6,000 บาท จัดสรรจริงจำนวน 
6,000 บาท เบิกจ่าย จำนวน 6,000 บาท เป็นค่าเก็บขยะจ่ายให้กับ อบต.ลำภู จ่ายเท่ากันทุกปี 
  1.7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ งบประมาณที่ตั้ง จำนวน 370,000 บาท จัดสรรจริง  
จำนวน 199,200 บาท เบิกจ่าย 199,116.66 บาท เป็นงบประมาณที่ตั้งไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของบุคลากรในสำนักงานทุกคนในรายการให้เบิกงบประมาณจากต้นสังกัดหรือรายการที่ไม่
มีงบประมาณรองรับ การใช้จ่ายแต่ละปีไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งของการไปราชการของบุคลากร 
หากไม่เพียงพอต้องใช้งบประมาณเหลือจ่ายประจำปีเพิ่มเติม 
  1.8 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร งบประมาณที่ตั้ง จำนวน 160,000 บาท จัดสรรจริง 98,700 บาท 
เบิกจ่าย จำนวน 98,697 บาท เป็นค่าจ้างถ่ายเอกสารการดำเนินงานของทุกกลุ่มงาน จำนวนที่ใช้
มากน้อยข้ึนอยู่กับปริมาณงานในแต่ละปี 
  1.9 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ งบประมาณที่ตั้ง จำนวน 100,000 บาท จัดสรรจริงจำนวน 
216,100 บาท เบิกจ่าย จำนวน 216,060 บาท เป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดทุกรายการในสำนักงาน 
จำนวนที่ใช้มากน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนครุภัณฑ์ที่ชำรุด ถัวจ่ายกันระหว่างค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและค่ า
ซ่อมแซมยานพาหนะ  
  1.10 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง งบประมาณที่ตั้ง จำนวน 80,000 บาท จัดสรรจริงจำนวน 
149,500 บาท เบิกจ่ายจำนวน 149,500 บาทเป็นค่าซ่อมแซมอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างอื่น
ภายในสำนักงาน จำนวนที่ใช้มากน้อยขึ้นอยู่กับรายการชำรุดของอาคารสำนักงานและสิ่ งก่อสร้างอื่น 
ถัวจ่ายกันระหว่างค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และยานพาหนะ 
  1.11 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ งบประมาณที่ตั้ง จำนวน 250,000 บาท จัดสรรจริงจำนวน 
174,500 บาท เบิกจ่าย 174,470.05 บาท เป็นซ่อมแซมรถยนต์สำนักงาน จำนวน 9 คัน ทุกปีใช้
ในปริมาณที่มากเนื่องจากรถเสียบ่อย ถัวจ่ายกันระหว่างค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
  1.12 ค่าไฟฟ้า งบประมาณที่ตั้ง จำนวน 900,000 บาท จัดสรรจริง จำนวน 680,830 บาท 
เบิกจ่าย จำนวน 680,830 บาท เบิกจ่ายน้อยกว่าที่จัดตั้ง เนื่องจากนำค่าใช้จ่ายบางส่วนไปเบิกจ่าย
จากค่าสาธารณูปโภคที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้ 
  1.13 ค่าประปา งบประมาณที่ตั้งจำนวน 60,000 บาท จัดสรรจริงจำนวน 19,800 บาท 
เบิกจ่าย จำนวน 19,712.97 บาท  จัดตั้งไว้มากกว่าจ่ายมาก ปีถัดไปควรลดลง  
  1.14 ค่าโทรศัพท์ งบประมาณที่ตั้งจำนวน 80,000 บาท จัดสรรจริงจำนวน 67,400 บาท 
เบิกจ่าย จำนวน 67,352.17 บาท จัดตั้งมากกว่าจ่ายจริง ไปถัดไปควรจัดตั้งลดลง 
  1.15 ค่าไปรษณีย์ งบประมาณที่ตั้ง จำนวน 80,000 บาท จัดสรรจริง 70,300 บาท 
เบิกจ่าย 70,207  บาท จ่ายจริงใกล้เคียงกับการจัดตั้ง ปีถัดไปควรจัดตั้งเท่าเดิม 
  1.16 ค่าบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต งบประมาณที่ตั้ง จำนวน 90,000 บาท จัดสรรจริง 
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4,200 บาท เบิกจ่ายจำนวน 4,119 บาท จ่ายจริงน้อยกว่าที ่จ ัดตั ้งมาก เนื ่องจากสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรงบประมาณให้ ปีถัดไปควรจัดตั้งลดลง 
 2. งบตามภารกิจกลุ่มและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  เป็นงบประมาณที่ใช้สำหรับจัดทำโครงการเพื่อสอดรับการดำเนินของกลุ่มตามภารกิจกลุ่ม
และโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยสรุปมาจาก
รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้ดำเนินการตัดยอดเบิกเงินในโปรแกรมระบบติดตามตรวจสอบ
งบประมาณด้วยตนเอง (Budget Report Self Service : BRSS) งบประมาณที่ตั้งไว้ จำนวน 22 โครงการ 
งบประมาณ 1,427,191 บาท เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด 2019 ในระหว่างปีงบประมาณ
ได้มีการปรับแผนปฏิบัติการประจำปี ทำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ได้จัดทำ
โครงการใหม่เพิ่มขึ้น จำนวน 5 โครงการ จึงทำให้มีโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จำนวน 27 โครงการ งบประมาณที่จัดสรรให้ดำเนินโครงการ จำนวน 1,245,480 บาท 
  จัดสรรงบประมาณให้ตามที่เสนอโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี จำนวน 25 โครงการ 
ใช้งบประมาณเท่าที่ได้รับจัดสรร จำนวน 3 โครงการ ใช้งบประมาณน้อยกว่าที่ได้รับจัดสรร จำนวน 
17 โครงการ เนือ่งจากบางโครงการไม่สามารถดำเนนิกิจกรรมได้ตามที่กำหนดในแผนเนื่องจากสถานการณ์
โรคระบาดโควิด 2019 และบางโครงการผู้รับผิดชอบได้ประมาณการค่าใช้จ่ายไว้มากเกินความเป็นจริง 
ใช้งบประมาณมากกว่าที่ได้รับจัดสรร เนือ่งจากใช้งบประมาณจริงมากกว่างบประมาณที่เสนอของบประมาณ 
จำนวน 1 โครงการ เนือ่งจากได้ปรับกิจกรรมตามสถานการณ์โรคระบาดโควิด 2019 แล้วมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 
ไม่ได้ใช้งบประมาณ เนื่องจากใช้งบประมาณจากงบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดสรรให้ตามโครงการ จำนวน 1 โครงการ ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 1 โครงการ ไม่ไดจ้ัดสรร
งบประมาณให้ตามโครงการที่เสนอในแผนปฏิบัติการประจำปี เนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการไม่ดำเนินงาน
ตามโครงการ จำนวน 2 โครงการ ไม่ได้ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบขอคืนงบประมาณ จำนวน 2 โครงการ 
ในปีต่อไปผู้รับผิดชอบควรมีการวางแผน การใช้งบประมาณที่จำเป็นต้องใช้จริงในการเสนอของบประมาณ 
  โครงการที่ดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายโครงการและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 
จำนวน 21 โครงการ ดำเนินการโดยใช้งบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จัดสรรจำนวน 1 โครงการ ดำเนินการแต่ไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 1 โครงการ โครงการที่ไม่ได้
ดำเนินงานโครงการ จำนวน  4 โครงการ 
 3. งบสำรองจ่ายในรายการที่จำเป็นเร่งด่วนตามนโยบาย 
  เป็นงบประมาณที ่สำรองไว้ใช้จ่ายในรายการที ่จำเป็นที ่ไม่จัดจัดตั ้งงบประมาณไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจำปี หรือไว้สำหรับกรณีโครงการเร่งด่วนตามนโยบายที่สั่งการมาภายหลังจากการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้ตั้งงบประมาณ
งบสำรองจ่ายในรายการที่จำเป็นเร่งด่วนตามนโยบาย จำนวน 572,809 บาท งบประมาณใช้จริง 
43,570 บาท โดยจัดสรรให้ดำเนินงานตามความจำเป็นที่แต่ละกลุ่มเสนอขอใช้งบประมาณ เป็นค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินงานกิจกรรมจำนวน 5 รายการ และจัดสรรให้ดำเนินงานโครงการ จำนวน 2 โครงการ 
ในปีถัดไปควรจัดตั้งงบประมาณลดลง 
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 4. งบประมาณเหลือจ่าย 
  การใช้งบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ได้ดำเนินการปรับแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563 จำนวน 4 ครั้ง 
เพื่อบริหารงบประมาณ ให้สอดคล้องกับความจำเป็น และมีประสิทธิภาพสุงสูด มีงบประมาณเหลือจ่าย 
จำนวน 1,020,620 บาท ได้ดำเนินการจัดสรรให้ดำเนินโครงการ จำนวน 6 โครงการ และจัดสรร
ให้ดำเนินงานต่างๆ จำนวน 6 รายการ 
 สรุปปัญหาอุปสรรค 
  1. ไม่ทราบกรอบวงเงินกรอบประมาณในการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจน 
งบประมาณที่จะได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่แน่นอน ทำให้ไม่สามารถวาง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพได้ 
  2. การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานล่าช้า ทำให้การดำเนินงานล่าช้า เวลาในการดำเนินงานกระชั้นชิด ทำให้ได้คุณภาพน้อยกว่าที่ควร 
  3. บุคลากรขาดความตระหนักในการดำเนินงานให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนดในโครงการ 
 

    
 

 จากการวิเคราะห์ข้างต้นแสดงให้เห็นว่าผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ไม่ได้สามารถดำเนินงานได้ตามแผน
ทุกโครงการ เนื่องจากงบประมาณที่จะได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่แน่นอน 
แต่สามารถนำผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นี้ ไปปรับปรุงและพัฒนา
ศักยภาพการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2564 ต่อไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้มี
ข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. ควรมีการสร้างความตระหนักให้บุคลากรดำเนินงานโครงการที่เสนอของบประมาณไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจำปี ให้เป็นตามกำหนดเวลา บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 
 2. ควรมีการเสริมสร้างและพัฒนาจิตสำนึกบุคลากรให้เห็นความสำคัญและความจำเป็นในการ
จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการเชิงวิเคราะห์ เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนา
งานในอนาคตให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 3. บุคลากรควรมีความตระหนักและเห็นความสำคัญในกิจกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน
โครงการของตนเอง โดยรายงานผลการดำเนินการตรงไปตรงมาตามที่ได้ปฏิบัติจริง เพื่อประโยชน์ใน
การใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อ
ความน่าเช่ือถือของรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละปี 

 4. ในปีต่อไปผู้รับผิดชอบควรมีการวางแผน การใช้งบประมาณที่จำเป็นต้องใช้จริงในการเสนอขอ
งบประมาณ 

ข้อเสนอแนะ  
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 ผลสัมฤทธิ ์การดำเนินงานตามเป้าหมายของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 สรุปได้ดังนี้ 
 งบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษาและภารกิจกลุ่ม (โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี) 
เป็นงบประมาณที่ใช้สำหรับจัดทำโครงการเพื่อสอดรับการดำเนินของกลุ่มตามภารกิจกลุ่มและโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยสรุปมาจากรายงานผลการ
ดำเนินงานโครงการที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ได้ดำเนินการตัดยอดเบิกเงินในโปรแกรมระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วย
ตนเอง (Budget Report Self Service : BRSS) งบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นโครงการตามภารกิจกลุ่ม 
จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ จำนวน 285,365 บาท โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จำนวน 13 โครงการ งบประมาณ จำนวน 1,141,826 บาท รวมทั้งสิ้น จำนวน 22 โครงการ 
งบประมาณ จำนวน 1,427,191 บาท เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด 2019 ในระหว่าง
ปีงบประมาณได้มีการปรับแผนปฏิบัติการประจำปี ทำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นราธิวาส เขต 1 ได้จัดทำโครงการใหม่เพิ่มขึ้น จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ จำนวน 581,350 บาท 
จึงทำให้มีโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 27 โครงการ รวม
งบประมาณตามแผน จำนวน 2,008,541 บาท งบประมาณที่จัดสรรให้ดำเนินโครงการ จำนวน 
1,855,661 บาท งบประมาณที่ใช้จริง จำนวน 1,245,453.50 บาท รายละเอียด ดังนี้ 
 1. จัดสรรงบประมาณให้ตามที่เสนอโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปี จำนวน 25 โครงการ 
ไม่ได้จัดสรรงบประมาณให้ตามโครงการที่เสนอในแผนปฏิบัติการประจำปี เนื่องจากผู้รับผิดชอบ
โครงการไม่ดำเนินงานตามโครงการ จำนวน 2 โครงการ  
 2. โครงการที่ใช้งบประมาณเท่าที่ได้รับจัดสรร จำนวน 3 โครงการ ใช้งบประมาณน้อยกว่าที่
ได้รับจัดสรร จำนวน 17 โครงการ เนื่องจากบางโครงการไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามที่กำหนด
ในแผนเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 2019 และบางโครงการผู้รับผิดชอบได้ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายไว้มากเกินความเป็นจริง 
 3. โครงการที่ใช้งบประมาณมากกว่าที่ได้รับจัดสรร เนื ่องจากใช้งบประมาณจริงมากกว่า
งบประมาณที่เสนอของบประมาณ จำนวน 1 โครงการ เนื่องจากได้ปรับกิจกรรมตามสถานการณ์โรค
โควิด 2019 แล้วมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น  
 4. โครงการที่ไม่ได้ใช้งบประมาณ เนื ่องจากใช้งบประมาณจากงบประมาณที ่สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดสรรให้ตามโครงการ จำนวน 1 โครงการ  
 5. โครงการที่ดำเนินโครงการโดยไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 1 โครงการ  
 6. จัดสรรงบประมาณแล้วไม่ได้ดำเนินโครงการ โดยผู้รับผิดชอบขอคืนงบประมาณ จำนวน 2 โครงการ 

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย  
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 พัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
 

    
 

 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 
 3. ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ
ในศตวรรษที่ 21 มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรและค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม และพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับบริการการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม
และมีคุณภาพ 
 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 
 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณภาพการบริการ การมีส่วนร่วม และจัดการศึกษา
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

 
 
 
 
 

 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วิสัยทัศน์  

พันธกิจ  
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 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง 
 2. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 
 3. ส่งเสริมการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 4. สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ 
ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 
 5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

   
  

 1. ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค 
  2. เร่งรัดพัฒนาการศึกษาปฐมวัยทุกด้าน 
  3 เร่งรัดแก้ปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
  4. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมของเขตพื้นที่ เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 
  5. ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นหนึ่ง 
  6. นักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  7. สร้างขวัญกำลังใจ จัดสวัสดิการ และส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี 
ความก้าวหน้า 
  8. ส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ และ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
  9. ส่งเสริมสนับสนุนการนิเทศภายในของสถานศึกษา และนิเทศติดตามการดำเนินงานของ 
สถานศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 10. ส่งเสริมการพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ และแหล่งเรียนรู ้ในสถานศึกษาให้เอื ้อต่อ
กระบวนการเรียนรู้ 
  11. ส่งเสริมบุคลากรให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และเต็มใจบริการ  
  12. ส่งเสริมให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการที่ได้
มาตรฐาน มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ สร้างการรับรู้อย่างทั่วถึง 
 13. ส่งเสริม สนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา มีการบริหารจัดการ
งบประมาณอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง ตรวจสอบได้ เบิกจ่ายงบประมาณได้ตามมาตรการที่กำหนด 
 

จุดเน้น 

 

ประเด็นกลยุทธ์  
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 คุณภาพ  รวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  เป็นธรรม 
 

   
 

 ยิ้มแย้มแจ่มใส   ฉับไวบริการ   เอาใจใส่งาน   ผู้รับบริการพอใจ 
 

   
 

 มุ่งผลสัมฤทธิ์  จิตบริการ  สานความร่วมมือ  ถือหลักธรรมาภิบาล  
    

       

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 มีสมรรถนะในการบริหารจัดการสูง
นำสู่การบริการที่เป็นเลิศ สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ครูมีความเป็นมืออาชีพ ประชากรวัยเรียนได้รับ
การศึกษาอย่างทั่วถึง นักเรียนมีความรู้และคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน รักการเรียนรู้ 
ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานความเป็นไทย พร้อมก้าวสู่สากล 
 

คำขวัญ 

 

วัฒนธรรมองค์กร 

 

หลักการทำงาน 

 

ภาพแห่งความสำเร็จ 
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คณะผู้จัดทำ 

ที่ปรึกษา 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้อำนวยการหน่วย 
 

ผู้สนับสนุนข้อมูล 

นางเรวดี รัตนะมาลา ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 
นางสาวฐิฏิมาธ์ พิริยะเพียรพันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
และผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

ออกแบบ/จัดทำรูปเล่ม 

นางสาวนภาพร ไชยณรงค์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
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