
 
รายงานการประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ไตรมาสที่ 2) 

ครั้งที่ 1/2564 
วันพฤหัสบดีที ่ 25 มีนาคม  2564 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมบานบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
------------------------------ 

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

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

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

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.  
 ประธานกล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ด้วยระยะนี้มีการสอบต่างๆ อาทิ O-NET, RT และ NT ขอขอบคุณบุคลากรทุกคนที่ลงพ้ืนที่ไปยัง
โรงเรียนในสังกัด เพ่ือเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
                  - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องทีเ่สนอให้ที่ประชุมทราบ 
 3.1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 1 ครั้ง งบประมาณจำนวน 
2,000,000 บาท กลุ่มนโยบายและแผนได้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยงบบริหารสำนักงาน (งบงานประจำ) 
15 รายการ งบประมาณจำนวน 1,173,700 บาท  งบพัฒนาคุณภาพการศึกษา (งบประมาณโครงการตาม
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564) จำนวน 7 โครงการ งบประมาณจำนวน 811,040 บาท และ
งบสำรองจ่ายในรายการที่จำเป็นเร่งด่วนตามนโยบาย 15,260 บาท รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1  
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

 3.2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้จัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอ่ืนให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
ดำเนินงานตามภารกิจ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2  
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องทีเ่สนอให้ทีป่ระชุมพิจารณา 
 4.1 พิจารณาติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้ง ที่ 1 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงานและพัฒนาคุณภาพการศึกษา รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 

  มติ  ที่ประชุมพิจารณาติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงาน
และพัฒนาคณุภาพการศึกษา สรุปได้ดังนี้ 

ที ่ รายการ งบประมาณ 
จัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ การพิจารณา 

งบบริหารสำนักงาน (งบงานประจำ) 
1 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ 
42,500.00 20,280.00 22,220.00 คงไว้เหมือนเดิม 

2 ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ภายในสำนักงาน 

110,000.00 84,670.00 25,330.00 คงไว้เหมือนเดิม 

3 ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน/พิธีต่างๆ  0.00 0.00 0.00 ไม่ต้องจัดสรรแล้ว 
4 ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์

สำนักงาน 
0.00 0.00 0.00 จัดสรรเพิ่ม 

+99,000.00 
5 ค่ากำจัดขยะมูลฝอย 3,000.00 2,500.00 500.00 คงไว้เหมือนเดิม 
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ที ่ รายการ งบประมาณ 
จัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ การพิจารณา 

6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ 

50,000.00 48,518.33 1,481.67 จัดสรรเพิ่ม 
+46,345.00 

7 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 70,000.00 47,049.00 22,951.00 ปรับลด 
-10,000.00 

คงเหลือ 
12,951.00 

8 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 50,000.00 45,740.00 4,260.00 คงไว้เหมือนเดิม 
9 ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 10,000.00 2,550.00 7,450.00 คงไว้เหมือนเดิม 

10 ค่าซ่อมแซมพาหนะ 70,000.00 67,127.67 2,872.33 จัดสรรเพิ่ม 
+30,000.00 

11 ค่าวัสดุสำนักงาน 120,000.00 76,523.00 43,477.00 จัดสรรเพิ่ม 
+97,893.00 

12 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 100,000.00 77,277.01 22,722.99 คงไว้เหมือนเดิม 
13 ค่าไฟฟ้า 421,000.00 285,305.25 135,694.75 ปรับลด 

-135,694.75 
14 ค่าน้ำประปา 15,000.00 5,473.97 9,516.03 ปรับลด 

-9,516.03 
15 ค่าโทรศัพท์ 36,000.00 32,009.48 3,990.52 ปรับลด 

-3,990.52 
16 ค่าไปรษณีย์ 72,000.00 28,962.00 43,038.00 ปรับลด 

-43,038.00 
17 ค่าบริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4,200.00 0.00 4,200.00 คงไว้เหมือนเดิม 
งบโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 
1 โครงการสร้างการรับรู้สื่อสาร

การประชาสัมพันธ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

86,400.00 85,600.00 800.00 คงไว้เหมือนเดิม 

2 โครงการนิเทศเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

180,000.00 11,590.00 168,410.00 ปรับลด 
-100,000.00 

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ
โรงเรียนในโครงการตาม
พระราชดำริและโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห์ 

44,000.00 15,285.00 28,715.00 คงไว้เหมือนเดิม 

4 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ
และสร้างขวัญกำลังใจแก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

4,740.00 4,740.00 0.00 เสร็จสิ้นโครงการ 

5 โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาไทย 

300,000.00 232,700.00 67,300.00 คงไว้เหมือนเดิม 
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ที ่ รายการ งบประมาณ 
จัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ การพิจารณา 

6 โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่
โรงเรียนคุณภาพ 

70,000.00 1,700.00 68,300.00 คงไว้เหมือนเดิม 

7 โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาปฐมวัย 

125,900.00 124,900.00 1,000.00 ปรับลด 
-1,000.00 

งบสำรองจ่ายในรายการที่จำเป็นเร่งด่วนตามนโยบาย 
1 ยังไม่จัดสรร   15,260.00 คงไว้เหมือนเดิม 

 

 ทั้งนี้ งบประมาณคงเหลือจากการปรับลด จำนวนทั้งสิ้น  303,239.30 บาท โดยนำมา
จัดสรรเพิ่มรายการดังนี้  

1. ค่าเบี้ยประกันรถยนต์สำนักงาน   จำนวน 99,000.00 บาท 
2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   จำนวน 46,346.30 บาท 
3. ค่าซ่อมแซมยานพานะ    จำนวน 30,000.00 บาท 
4. ค่าวัสดุสำนักงาน     จำนวน 97,893.00 บาท 
5. โครงการการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน จำนวน 30,000.00บาท 

 4.2 พิจารณาติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 รายการ
งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอ่ืนที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรให้สำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ดำเนินงานตามภารกิจ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2 

  มติ ที่ประชุมพิจารณาติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายการงบดำเนินงานและงบ
รายจ่ายอ่ืนที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรให้ดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์แล้ว 
มีงบประมาณคงเหลือ ดังนี้ 
   1. แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336) 
           ผลผลิต : ผูจ้บการศึกษาภาคบังคับ (36002) 
           กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ (P2791) 
ที ่ รายการ งบประมาณ 

จัดสรร ใช้จริง คงเหลือคืน 
1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตรวจและประเมินแผนการจัด 

การเรียนรู้ ค่าเดินทางไปนิเทศ กำกับติดตาม และประเมินผล
เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในรูปแบบ Active Learning 

5,000.00 4,020.00 980.00 

2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขัน้พ้ืนฐานพัฒนาผู้นำเครือข่ายท้องถิ่น (LN) และวิทยากร
เครือข่ายท้องถิ่น (LT) ทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ 

13,000.00 10,000.00 3,000.00 

3 ค่าใช้จ่ายในการจัดสนทนากลุ่ม เพื่อการศึกษาสภาพ
ปัจจุบันและความเหมาะสมในการบริหารจัดการศึกษา
ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 (COVID-19) 

5,000.00 3,980.00 1,020.00 
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ที ่ รายการ งบประมาณ 
จัดสรร ใช้จริง คงเหลือคืน 

4 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการ
ขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน
ในถิ่นทุรกันดาร(กพด.) ระหว่างวันที่ 14-15 
กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท นครนายก 

8,600.00 8,138.00 462.00 

 รวมงบประมาณคงเหลือคืน   5,462.00 

 2. แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336) 
          ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (36002) 
          กิจกรรม : ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมสอดคล้องตามบริบท (P2793) 
ที ่ รายการ งบประมาณ 

จัดสรร ใช้จริง คงเหลือคืน 
1 ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมประชุม 

วิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 6 

48,160.00 46,596.00 1,564.00 

2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรับนักเรียนสังกัด สพฐ. ปี
การศึกษา 2564 

11,000.00 10,981.00 19.00 

 รวมงบประมาณคงเหลือคืน   1,583.00 

 3. แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336) 
          ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ (36002) 
          กิจกรรม : การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทางสังคม (P2795) 
ที ่ รายการ งบประมาณ 

จัดสรร ใช้จริง คงเหลือคืน 
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังและส่งเสริม

สร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ 
5,000.00 4,500.00 500.00 

 รวมงบประมาณคงเหลือคืน   500.00 

 4. แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336) 
          ผลผลิต : เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ (36004) 
          กิจกรรม : ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (P2804) 
ที ่ รายการ งบประมาณ 

จัดสรร ใช้จริง คงเหลือคืน 
1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา

การศึกษาและแผนกลยุทธ์สำหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 
และโรงเรียนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

35,300.00 32,734.60 2,565.40 

 รวมงบประมาณคงเหลือคืน   2,565.40 
 



~ 6 ~ 
 

 5. แผนงาน : พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (0336) 
          ผลผลิต : เด็กผู้มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ (36007) 
          กิจกรรม : การพัฒนาศูนย์โอลิมปิกวิชาการ (P2807) 
ที ่ รายการ งบประมาณ 

จัดสรร ใช้จริง คงเหลือคืน 
1 ค่าพาหนะในการเดินทางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ 
(HCEC) 

2,500.00 1,560.00 940.00 

 รวมงบประมาณคงเหลือคืน   940.00 

 6. แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร 
         มนุษย์ (0335) 

          ผลผลิต : พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (35031) 
          กิจกรรม : การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่  

     (P2767) 
ที ่ รายการ งบประมาณ 

จัดสรร ใช้จริง คงเหลือคืน 
1 ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมชี้แจงศูนย์สอบในการ

จัดทำแผนการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้น ป.3 
และการประเมินความสามารถด้านการอ่านผู้เรียน ชั้น 
ป. 1 ปีการศึกษา 2563 

6,480.00 5,074.60 1,105.40 

 รวมงบประมาณคงเหลือคืน   1,105.40 
 
  สรุป จากการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ครั้งที่ 1  
มีงบประมาณ งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอ่ืนที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรให้ ดำเนินกิจกรรม
ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายของ สพฐ. คงเหลือคืน ดังนี้ 
 1. แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คงเหลือคืน
งบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน  11,050.40  บาท 
 2. แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
คงเหลือคืนงบประมาณรวมทั้งสิ้น จำนวน 1,105.40  บาท    

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 1. นางเรวดี  รัตนะมาลา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนแจ้งรายละเอียดเรื่องค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ซึ่งมีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้  

 

ที ่ กลุ่ม จำนวนบุคลากร งบประมาณ 
1 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 13 14,600 
2 กลุ่มบริหารงานบุคคล 13 14,600 
3 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 4 3,400 
4 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4 3,400 
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ที ่ กลุ่ม จำนวนบุคลากร งบประมาณ 
5 กลุ่มอำนวยการ 14 15,700 
6 กลุ่มกฎหมายและคดี 2 2,400 
7 หน่วยตรวจสอบภายใน 2 2,400 
8 กลุ่มนโยบายและแผน 7 7,800 
9 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา 15 16,800 

10 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 8 8,900 
 รวม 82 90,000 

 
 2. นางสาวนภาพร  ไชยณรงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ แจ้งการรายงานผล
การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม – 31 
มีนาคม 2564) โดยโครงการที่จะต้องรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมมายังกลุ่มนโยบายและแผน จำนวน 5 
โครงการ ดังนี้ 
  2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริและโรงเรียนราช
ประชานุเคราะห ์
  2.2 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 
  2.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแนวคิดเชิงคำนวณโดยใช้เกมเป็นฐาน (Game 
Base Learning : GBL)  
  2.4 โครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่โรงเรียนคุณภาพ 
  2.5 โครงการนิเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา  
  โดยกำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งกลุ่มนโยบายและแผน
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564               

เลิกประชุมเวลา 15.30 น. 
 
 

                                                                        
                  (นางสาวนภาพร  ไชยณรงค์) 
                                                                        นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
                   ผู้จดรายงานการประชุม  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                          
              (นายนิตย์  พรหมประสิทธิ์) 
                                                     ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 
                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


