ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
************************************************************

วัน/เดือน/ปี
12 – 21 พ.ค. 64
19 พ.ค.64
21 พ.ค. 64
24 – 28 พ.ค. 64
24 พ.ค.64

รายการปฏิบัติ
จัดทาคาสั่งโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
-ทีมงานกิจการนักเรียนประชุมสรุปงาน 2/2563

4 มิ.ย. 64

ส่งแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) 1/2564
จัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานการบริหารงานโรงเรียน
-ประชุมพรรณนางานฝ่าย
-ประชุมวางแผนงานกาหนดปฏิทินการทางาน ภาคเรียนที่
1/2564
จัดเตรียมเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
-สารวจ/เก็บข้อมูลส่วนตัวนักเรียนรายบุคคล
-เอกสารเยี่ยมบ้าน
-เอกสารคัดกรองนักเรียน SDQ EQ
และเอกสาต่างๆที่เกี่ยวข้อง
-ประชุมชี้แจงครูที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การกรอกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
-งานแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
- เปิดภาคเรียนที่ 1/2564
- สอบวัดวามรู้ ม.1,ม.4
เปิดภาคเรียน 1/2564
-ภาคเช้า นักเรียน ม.1 , ม.4 สอบแยกห้อง
-ภาคบ่าย ม.1 ม.4 ปฐมนิเทศ
อบรมคุณธรรม

7 มิ.ย.64

ตรวจระเบียบนักเรียนทุกคน

24-25 พ.ค. 64

27 พ.ค.64

1 มิ.ย. 64
1 มิ.ย.64

ผู้รับผิดชอบ
งานบุคคล
-ฝ่ายบริหาร
-ฝ่ายกิจการนักเรียน
ครู/บุคลากรทุกคน
งานบุคคล
ฝ่ายกิจการนักเรียน

-งานระบบดูแล-ช่วยเหลือ
นักเรียน

-งานกิจการนักเรียน
-งานระบบดูแลฯ
-ครูที่ปรึกษา
- ครูทุกคน
- งานวัดผลฯ
งานกิจการนักเรียน
ครูที่ปรึกษา
-งานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
-หัวหน้าระดับ
-ครูที่ปรึกษา
-งานแก้ไขพฤติกรรม
-ครูที่ปรึกษา

วัน/เดือน/ปี
2 - 4 มิ.ย. 64
7 – 10 มิ.ย. 64
7 – 11 มิ.ย. 64
7 – 18 มิ.ย. 64
7 – 30 มิ.ย. 64
1-14 มิ.ย. 64
1 - 20 มิ.ย. 64
1 – 29 มิ.ย.64

10 มิ.ย.64
7 – 13 มิย.64
14-18 มิ.ย.64
22 มิ.ย.64
22 มิ.ย. 2564
21 – 25 มิ.ย. 64
25 มิ.ย.64
1 - 28 มิ.ย. 64
29 มิ.ย.64
30 มิ.ย.64
30 มิ.ย.64
30 มิ.ย. 64

รายการปฏิบัติ
- ยื่นคาร้องขอสอบแก้ไขผลการเรียน 0 , ร
- แก้ไขผลการเรียน 2/2563
- เลือกกิจกรรมชุมนุม (ออนไลน์)
ส่งบันทึกข้อความขอรับการประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์ ว21 ประจาปีการศึกษา 2564
- แก้ไขผลการเรียนทุกภาคเรียนที่คงค้าง
- สารวจน้าหนักส่วนสูงของนักเรียนในห้องต้นภาคเรียนที่ 1
และส่งต่องานสารสนเทศ
- ส่งรายชื่อนักเรียนยากจน
-ดาเนินการคัดกรองนักเรียนตามเอกสารงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
-กรอกข้อมูลเยี่ยมบ้านนักเรียนและข้อมูลคัดกรองนักเรียนลง
ในระบบ
พิธีไหว้ครู
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2564
สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564
วันสถาปนาโรงเรียน
ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามหลักเกณฑ์ ว21 ประจาปีการศึกษา 2564
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ ว21
ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วันต่อต้านยาเสพติด
- บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ DMC
- บันทึกข้อมูลในระบบ sesa e-mis
เลือกตั้งสภานักเรียน

ผู้รับผิดชอบ
- งานวัดผลฯ
- งานวัดผลฯ
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานบุคคล/ผู้เกี่ยวข้อง

-วันสุดท้ายของการกรอกข้อมูลลงในระบบให้เรียบร้อย
-ประชุมหัวหน้าระดับกับงานกิจการนักเรียน
ประจาเดือนมิถุนายน
- ส่งแผนการจัดการเรียนรู้
- นิเทศชั้นเรียนเดือน มิ.ย.

ครูที่ปรึกษา
งานกิจการนักเรียน
หัวหน้าระดับ
- ครูทุกคน
- งานนิเทศ

- งานวัดผลฯ
- ครูที่ปรึกษา
- ครูที่ปรึกษา ม.ต้น
-งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
-ครูที่ปรึกษา
-นักเรียนและครูทุกคน
งานกิจการนักเรียน
ครูที่ปรึกษา
งานกิจการนักเรียน
งานบุคคล/ผู้เกี่ยวข้อง
งานบุคคล/ผู้เกี่ยวข้อง
งานกิจการนักเรียน
- งานสารสนเทศ
-งานส่งเสริมประชาธิปไตย

วัน/เดือน/ปี
1 ก.ค. 64
2 ก.ค.64
5 ก.ค.64
9 ก.ค. 64

รายการปฏิบัติ
- ครูที่ปรึกษารายงานผลการแก้ไขผลกาเรียน
ส่งเอกสารประชุมผู้ปกครอง 1/2564
ตรวจระเบียบนักเรียนทุกคน

ผู้รับผิดชอบ
- ครูที่ปรึกษา
ครูที่ปรึกษา
-งานแก้ไขพฤติกรรม
-ครูที่ปรึกษา
ครูที่ปรึกษา

ก.ค. 64
1 – 15 ก.ค. 64

กาหนดส่งเอกสารเยี่ยมบ้านนักเรียนและเอกสารของงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งหมด
- บันทึกข้อมูลนักเรียนยากจน นร.01 ในระบบ CCT
ผู้บริหารส่งเรื่องย้ายประจาปี

12 - 16 ก.ค. 64

- สารวจรายวิชาสอบกลางภาค

- งานวัดผลฯ

19 - 23 ก.ค. 64
23 ก.ค. 64
26 – 30 ก.ค. 64

- กาหนดตารางสอบกลางภาค
- กิจกรรมเข้าวัดวันพระ 46 หมู่บ้าน 26 ศรัทธา (ครั้งที่ 1)
- ส่งข้อสอบกลางภาค
- นิเทศชั้นเรียนเดือน ก.ค.
พัฒนาบุคลากร
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
กิจกรรมวันเข้าพรรษา
กิจกรรมเข้าวัดวันพระ ครั้งที่ 1
-ประชุมหัวหน้าระดับกับงานกิจการนักเรียน
ประจาเดือนกรกฎาคม
ตรวจระเบียบนักเรียนทุกคน

- งานวัดผลฯ
- ครูทุกคน
- ครูทุกคน
- งานนิเทศ
งานบุคคล/บุคลากรทุกคน
ครูและนักเรียนทุกคน

28 – 29 ก.ค. 64
23 ก.ค.64

30 ก.ค.64
2 ส.ค.64
2 – 6 ส.ค. 64
11 ส.ค.64
9 – 13 ส.ค. 64
20 ส.ค. 64
23 ส.ค. 64

สอบกลางภาค 1/2564
กิจกรรมวันแม่
- สารวจเวลาเรียน 50 ของนักเรียน
กิจกรรมเข้าวัดวันพระ 46 หมู่บ้าน 26 ศรัทธา (ครั้งที่ 2)
กิจกรรมเข้าวัดวันพระ 46 หมู่บ้าน 26 ศรัทธา (ครั้งที่ 2)
นิเทศชั้นเรียนเดือน ส.ค.

- ครูที่ปรึกษา ม.ต้น
งานบุคคล/ผู้เกี่ยวข้อง

งานกิจการนักเรียน
หัวหน้าระดับ
-งานแก้ไขพฤติกรรม
-ครูที่ปรึกษา
- ครูทุกคน/งานวัดผลฯ
ครูและนักเรียนทุกคน
- งานวัดผลฯ
- ครูทุกคน
- ครูทุกคน
- งานนิเทศ

วัน/เดือน/ปี
23 – 27 ส.ค. 64
31 ส.ค.64
1 – 3 ก.ย. 64
1 – 15 ก.ย. 64

6 ก.ย.64
8 – 10 ก.ย. 64
13 – 17 ก.ย. 64
13 - 17 ก.ย. 64

รายการปฏิบัติ
จัดทาปฏิทินเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2/2564
-ประชุมหัวหน้าระดับกับงานกิจการนักเรียน
ประจาเดือนสิงหาคม
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานครู
- สารวจน้าหนักส่วนสูงของนักเรียนในห้อง ปลายภาคเรียนที่
1 และบันทึกข้อมูลน้าหนักส่วนสูงและเวลาเรียนในระบบ
CCT
ตรวจระเบียบนักเรียนทุกคน
พิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ประเมินผลการปฏิบัติงานครูอัตราจ้างและลูกจ้าง
- สารวจรายวิชาสอบปลายภาค

20 – 24 ก.ย. 64
21 ก.ย. 64
27 ก.ย. 64
30 ก.ย. 64
30 ก.ย.64

- กาหนดตารางสอบปลายภาค 1/64
- ถอดบทเรียนกิจกรรมเข้าวัดวันพระ 26 ศรัทธา
ครูผู้เกษียณอายุราชการอาลานักเรียน
งานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตครูที่เกษียณอายุราชการ
-ประชุมหัวหน้าระดับกับงานกิจการนักเรียน
ประจาเดือนกันยายน
27 ก.ย. - 1 ต.ค. 64 - ส่งข้อสอบปลายภาค
- นิเทศชั้นเรียนเดือน ก.ย.
4 ต.ค.64
ตรวจระเบียบนักเรียนทุกคน
4 – 8 ต.ค. 64
11 – 15 ต.ค. 64

- สอบปลายภาค 1/64
- ส่งบันทึกหลังแผนการัดการเรียนรู้
- จัดทาคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564
- กรอกผลการเรียนในโปรแกรม SGS
- ส่ง ปพ.5 ฉบับสมบูรณ์พร้อมตัดสินผลการเรียน
- ส่งแบบ ปพ.กิจกรรม, แนะแนว, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ผู้รับผิดชอบ
งานบุคคล
งานกิจการนักเรียน
หัวหน้าระดับ
คณะกรรมการตามคาสั่ง
- ครูที่ปรึกษา

-งานแก้ไขพฤติกรรม
-ครูที่ปรึกษา
คณะกรรมการตามคาสั่ง
คณะกรรมการตามคาสั่ง
- งานวัดผลฯ
- งานวัดผลฯ
- งานโรงเรียนคุณธรรม
งานบุคคล/บุคลากรทุกคน
งานบุคคล/บุคลากรทุกคน
งานกิจการนักเรียน
หัวหน้าระดับ
- ครูทุกคน/งานวัดผล
- งานนิเทศ
-งานแก้ไขพฤติกรรม
-ครูที่ปรึกษา
- งานวัดผลฯ
- ฝ่ายวิชาการ
- งานวัดผลฯ/ครูทุกคน
ครูทุกคน/งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

วัน/เดือน/ปี
18 – 22 ต.ค. 64

25 – 29 ต.ค. 64
8 – 12 พ.ย. 64

รายการปฏิบัติ
- ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารแบบ ปพ.ต่างๆ เพื่อเสนอ
ผู้บริหารลงนาม
- จาทาตารางสอน 2/2563
- นศท.ชั้นปีที่ 1-5 ทาการฝึกแบบ 3
- นศท.ชั้นปีที่ 1-5 ทาการฝึกแบบ 3
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ ว21
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ผู้รับผิดชอบ
งานทะเบียน
- ฝ่ายวิชาการ/หัวหน้ากลุ่ม
สาระฯ
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
งานบุคคล/ผู้เกี่ยวข้อง

ปฏิทินการปฏิบัตงิ านแยกตามกลุ่มงาน

ปฏิทินกลุ่มบริหารงานวิชาการ ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
สัปดาห์ที่
1

วัน/เดือน/ปี
1 มิ.ย. 64

รายการปฏิบัติ
- เปิดภาคเรียนที่ 1/2564
- สอบวัดวามรู้ ม.1,ม.4
- ยื่นคาร้องขอสอบแก้ไขผลการเรียน 0 , ร
- แก้ไขผลการเรียน 2/2563
- เลือกกิจกรรมชุมนุม (ออนไลน์)
- แก้ไขผลการเรียนทุกภาคเรียนที่คงค้าง
- สารวจน้าหนักส่วนสูงของนักเรียนในห้องต้นภาคเรียนที่ 1
และส่งต่องานสารสนเทศ
- ส่งรายชื่อนักเรียนยากจน
- บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคลในระบบ DMC
- บันทึกข้อมูลในระบบ sesa e-mis
- ส่งแผนการจัดการเรียนรู้
- นิเทศชั้นเรียนเดือน มิ.ย.
- ครูที่ปรึกษารายงานผลการแก้ไขผลกาเรียน
- บันทึกข้อมูลนักเรียนยากจน นร.01 ในระบบ CCT

ผู้รับผิดชอบ
- ครูทุกคน
- งานวัดผลฯ
- งานวัดผลฯ
- งานวัดผลฯ
- กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
- งานวัดผลฯ
- ครูที่ปรึกษา

12 - 16 ก.ค. 64

- สารวจรายวิชาสอบกลางภาค

- งานวัดผลฯ

19 - 23 ก.ค. 64
23 ก.ค. 64
26 – 30 ก.ค. 64
2 – 6 ส.ค. 64

- กาหนดตารางสอบกลางภาค
- กิจกรรมเข้าวัดวันพระ 46 หมู่บ้าน 26 ศรัทธา (ครั้งที่ 1)
- ส่งข้อสอบกลางภาค
- นิเทศชั้นเรียนเดือน ก.ค.
- สอบกลางภาค 1/2564

- งานวัดผลฯ
- ครูทุกคน
- ครูทุกคน
- งานนิเทศ
- ครูทุกคน/งานวัดผลฯ

9 – 13 ส.ค. 64

- สารวจเวลาเรียน 50 ของนักเรียน

- งานวัดผลฯ

20 ส.ค. 64

- กิจกรรมเข้าวัดวันพระ 46 หมู่บ้าน 26 ศรัทธา (ครั้งที่ 2)

- ครูทุกคน

23 ส.ค. 64

- กิจกรรมเข้าวัดวันพระ 46 หมู่บ้าน 26 ศรัทธา (ครั้งที่ 2)
- นิเทศชั้นเรียนเดือน ส.ค.
- สารวจน้าหนักส่วนสูงของนักเรียนในห้อง ปลายภาคเรียน
ที่ 1 และบันทึกข้อมูลน้าหนักส่วนสูงและเวลาเรียนในระบบ
CCT

- ครูทุกคน
- งานนิเทศ
- ครูที่ปรึกษา

1 - 4 มิ.ย. 64

2
7 – 11 มิ.ย. 64

3

2 - 4 มิ.ย. 64
7 – 10 มิ.ย. 64
7 – 11 มิ.ย. 64
7 – 30 มิ.ย. 64
1-14 มิ.ย. 64

14 - 18 มิ.ย. 64

4
21 - 25 มิ.ย. 64

1 - 20 มิ.ย. 64
1 - 28 มิ.ย. 64

5

30 มิ.ย. 64

28 มิ.ย. – 2 ก.ค. 64

6

1 ก.ค. 64
ก.ค. 64

- ครูที่ปรึกษา ม.ต้น
- งานสารสนเทศ
- ครูทุกคน
- งานนิเทศ
- ครูที่ปรึกษา
- ครูที่ปรึกษา ม.ต้น

5 - 9 ก.ค. 64

7
12 - 16 ก.ค. 64

8
19 - 23 ก.ค. 64

9
26 - 30 ก.ค. 64

10
2 - 6 ส.ค. 64

11
9 – 13 ส.ค. 64

12
16 – 20 ส.ค. 64

13
23 – 27 ส.ค. 64

14
30 ส.ค. – 3 ก.ย. 64

1 – 15 ก.ย. 64

สัปดาห์ที่
15

วัน/เดือน/ปี

รายการปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ

6 – 10 ก.ย. 64

16

13 - 17 ก.ย. 64

- สารวจรายวิชาสอบปลายภาค

- งานวัดผลฯ

20 – 24 ก.ย. 64
21 ก.ย. 64

- กาหนดตารางสอบปลายภาค 1/64
- ถอดบทเรียนกิจกรรมเข้าวัดวันพระ 26 ศรัทธา

- งานวัดผลฯ
- งานโรงเรียนคุณธรรม

13 – 17 ก.ย. 64

17
20 – 24 ก.ย. 64

18
27 ก.ย. - 1 ต.ค. 64

19
4 - 8 ต.ค. 64

20
11 – 15 ต.ค. 64

21
18 – 22 ต.ค. 64

22

27 ก.ย. - 1 ต.ค. 64 - ส่งข้อสอบปลายภาค
- นิเทศชั้นเรียนเดือน ก.ย.
4 – 8 ต.ค. 64
- สอบปลายภาค 1/64
- ส่งบันทึกหลังแผนการัดการเรียนรู้
11 – 15 ต.ค. 64 - จัดทาคะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2564
- กรอกผลการเรียนในโปรแกรม SGS
- ส่ง ปพ.5 ฉบับสมบูรณ์พร้อมตัดสินผลการเรียน
- ส่งแบบ ปพ.กิจกรรม, แนะแนว, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
18 – 22 ต.ค. 64 - ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารแบบ ปพ.ต่างๆ เพื่อเสนอ
ผู้บริหารลงนาม
- จาทาตารางสอน 2/2563

25 – 29 ต.ค. 64

- นศท.ชั้นปีที่ 1-5 ทาการฝึกแบบ 3
- นศท.ชั้นปีที่ 1-5 ทาการฝึกแบบ 3

25 – 29 ต.ค. 64

23

พ.ย. 64

- เปิดภาคเรียนที่ 2

- ครูทุกคน/งานวัดผล
- งานนิเทศ
- งานวัดผลฯ
- ฝ่ายวิชาการ
- งานวัดผลฯ/ครูทุกคน
ครูทุกคน/งานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
งานทะเบียน
- ฝ่ายวิชาการ/หัวหน้า
กลุ่มสาระฯ
- กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
- กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน

ปฏิทินรายละเอียดการดาเนินงานโครงการทักษะชีวิตเน้นจิตอาสาสู่ชุมชน(ห้องเรียนในชุมชน)
ภายใต้โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ปีการศึกษา 2564
------------------------------------------------------------------------------------วัน/เดือน/ปี
ภาคเรียนที่ 1
พฤษภาคม 64

รายการปฏิบัติ

ขอเสนอโครงการรับอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลและ
เทศบาล
อาเภอสบปราบ (สาหรับปีงบประมาณต่อไป)
17 พฤษภาคม 64 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารเพื่อวางแผนการดาเนินงานและร่าง
ปฏิทินการปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 1/2564
21 พฤษภาคม 64 ประชุมชี้แจงคณะครูเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงาน โรงเรียนคุณธรรม
สพฐ ประจาปีการศึกษา 2564
14 มิถุนายน 2564 ครูที่ปรึกษาวัดและนักเรียนประชุมพร้อมกันตามเขตพื้นที่ เพื่อ ชี้แจ้ง
(คาบโฮมรูม สัปดาห์ ปฏิบัติการดาเนินงาน การเลือกตั้งคณะกรรมการและแบ่งหน้าที่
ที่ 2)
รับผิดชอบ
(ครูที่ปรึกษาชี้แจง)
5 กรกฎาคม 64 ครูที่ปรึกษา และนักเรียนประชุมพร้อมกันตามเขตพื้นที่ เพื่อติดตาม
การปฏิบัติงานการดาเนินงาน ครั้งที่ 1
23 กรกฎาคม 64 ภาคบ่าย ครูที่ปรึกษาวัด และนักเรียนถวายเทียนพรรษา
+ บาเพ็ญประโยชน์ที่วัด ( ครั้งที่ 1 )
2 สิงหาคม
ส่งรายงานการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 1
20 สิงหาคม 64 ครูที่ปรึกษาวัด พบนักเรียน เพื่อชี้แจงการไปวัด ครั้งที่ 2
(หลังเลิกแถว 15 นาที)
23 สิงหาคม 64
ไปวัด (ครั้งที่ 2)
3 กันยายน
ส่งรายงานการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 2
20 กันยายน 64 ครูที่ปรึกษาวัด พบนักเรียน เพื่อชี้แจงการไปวัด ครั้งที่ 3
(หลังเลิกแถว 15 นาที)
21 กันยายน 64 ไปวัดครั้งที่ 3
24 กันยายน

ส่งรายงานการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 3

หมายเหตุ

วัน/เดือน/ปี
12 ตุลาคม 64

รายการปฏิบัติ
จัดกิจกรรม สรุปกิจกรรมการดาเนินงาน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ภาคเรียนที่ 1/2564

ตุลาคม 64
ตุลาคม 64

สรุป รายงานผลการจัดกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1/2564
ส่งสรุปโครงการการรับเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตาบลและ
เทศบาล
อาเภอสบปราบ (4 อบต 1 เทศบาล)

ภาคเรียนที่ 2
พฤศจิกายน
(ไตรมาสที่ 1)

หมายเหตุ
ครูและนักเรียน
ประเมินความพึง
พอใจ

ขอเสนอโครงการรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบลและ
เทศบาล
อาเภอสบปราบ (4 อบต 1 เทศบาล)
พฤศจิกายน 64 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารเพื่อวางแผนการดาเนินงานและร่าง
ปฏิทินการปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 2/2564
พฤศจิกายน 64 ประชุมชี้แจงคณะครูเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงาน โรงเรียนคุณธรรม
สพฐ
ประจาภาคเรียนที่ 2/2564
18 พฤศจิกายน 64 ครูที่ปรึกษาวัด พบนักเรียน เพื่อชี้แจงการไปวัด ครั้งที่ 1 (2/2564 )
(หลังเลิกแถว 15 นาที)
19 พฤศจิกายน 64 ไปวัด (ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่2/2564)
3 ธันวาคม 64
ส่งรายงานการจัดกิจกรรม (ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่2/2564)
24 ธันวาคม 2564 ครูที่ปรึกษาวัด พบนักเรียน เพื่อชี้แจงการไปวัด ครั้งที่ 1 (2/2564 )
(หลังเลิกแถว 15 นาที)
27 ธันวาคม 2564 ไปวัด (ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2564)
24 กันยายน
ส่งรายงานการจัดกิจกรรม ครั้งที่ 3
12 ตุลาคม 64
จัดกิจกรรม สรุปกิจกรรมการดาเนินงาน โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
ครูและนักเรียน
ภาคเรียนที่ 1/2564
ประเมินความพึง
พอใจ
สรุป รายงานผลการจัดกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1/2564
ตุลาคม 64
สรุปโครงการการรับเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตาบลและ
เทศบาล
อาเภอสบปราบ (4 อบต 1 เทศบาล)

ปฏิทินรายละเอียดการดาเนินงานโครงการ 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน
ภายใต้โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ของโรงเรียนสบปราบพิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ปีการศึกษา 2564
------------------------------------------------------------------------------------วัน/เดือน/ปี
รายการปฏิบัติ
ภาคเรียนที่ 1
17 พฤษภาคม 64 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
และร่างปฏิทินการปฏิบัติงานภาคเรียนที่ 1/2564
21 พฤษภาคม 64 ประชุมชี้แจงคณะครูเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงาน โรงเรียน
คุณธรรม สพฐ ประจาปีการศึกษา 2564
สัปดาห์ที่ 1
กาหนดปฏิทินวางแผนการดาเนินงาน
1-4 มิถุนายน 64
สัปดาห์ที่ 2
ประชุมเตรียมการอบรมแกนนา และครูที่ปรึกษา (นักเรียนห้อง
7-17 มิถุนายน 64 ละ 5 คน)
สัปดาห์ที่ 3
อบรมแกนนา โดยวิทยากร (ครูไพรัตน์)
14-18 มิถุนายน 64

สัปดาห์ที่ 4 - 5
21-2 กรกฎาคม 64
สัปดาห์ที่ 6-9
5 – 30 กรกฎาคม
สัปดาห์ที่ 9
26-30 กรกฎาคม 64
สัปดาห์ที่ 10
2-6 สิงหาคม 64
สัปดาห์ที่ 11-14
9 สิงหาคม3 กันยายน 64
สัปดาห์ที่ 14
30 สิงหาคม 64

ทาโครงร่าง โครงงานและผังมโนทัศน์
ดาเนินโครงงาน
แจ้งการนิเทศติดตาม ครั้งที่ 1 โดยฝ่ายบริหาร
นิเทศติดตาม ครั้งที่ 1 (โดยฝ่ายบริหาร)
ดาเนินโครงงาน

แจ้งการนิเทศติดตาม ครั้งที่ 2 โดยฝ่ายบริหาร

หมายเหตุ

- ใช้วันหยุดในการจัดการ
อบรม
- นักเรียนได้รับ ใบงาน และ
อุปกรณ์ทาผังมโนทัศน์

วัน/เดือน/ปี
สัปดาห์ที่ 15
6-10 กันยายน 64
สัปดาห์ที่ 16
13-17 กันยายน 64
สัปดาห์ที่ 17-18
20 กันยายน 64 1 ตุลาคม 64
สัปดาห์ที่ 19
4-8 ตุลาคม 64
สัปดาห์ที่ 20
12-15 ตุลาคม 64

รายการปฏิบัติ
นิเทศติดตาม ครั้งที่ 2 (โดยฝ่ายบริหาร)

หมายเหตุ

ทบทวนการดาเนินงาน ปรับปรุงแก้ไข เตรียมนาเสนอโครงงาน
จัดทารูปเล่ม จัดทาบอร์ดนาเสนอโครงงาน

ส่งรูปเล่ม และบอร์ดโครงงาน
จัดกิจกรรม สรุปกิจกรรมการดาเนินงาน โรงเรียนคุณธรรม
สพฐ.
ภาคเรียนที่ 1/2564
สรุป รายงานผลการจัดกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1/2564

ครูและนักเรียนประเมิน
ความพึงพอใจ

ปฏิทินการปฏิบัตงิ านกลุ่มงานบริหารงบประมาณ
วันเดือนปี
ทุกวันที่มีการรับ - จ่ายเงินทุก
ประเภท

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

- ออกใบเสร็จรับเงิน
- นาเงินส่งเจ้าหน้าที่
- ลงทะเบียนคุมการรับเงินทุก
ประเภท

1.นางสาวพัชราพร จามรี
2.นางสาวสมกร เขื่อนแก้ว
3.นางเมธาวี ขาวสมบูรณ์
4.นางสาวกนกวรรณ ขันคา
5.นางสาวอรพรรณ หมูเทพ
( เงินรายได้ทุกประเภท)

- บันทึกบัญชีในสมุดเงินสด
- บันทึกบัญชีในทะเบียนคุม
เงินทุกประเภท
- จัดทารายงานเงินคงเหลือ
ประจาวัน
- ตรวจความถูกต้องของ
เอกสารหลักฐานการรับ
จ่ายเงิน

1.นางเมธาวี ขาวสมบูรณ์
(เงินอุดหนุนทั่วไป,เงินเรียนฟรี,
เงินรายได้สถานศึกษา (บกศ.)
2.นางสาวพัชราพร จามรี
(เงินระดมทรัพย์ของสมาคม)

- เจ้าหน้าที่จัดเก็บเอกสาร
หลักฐานเพื่อรอรับการ
ตรวจสอบ
วันที่ 1- 5 ของเดือนทุกเดือน

- รับเอกสารการเบิกจ่ายเงิน
ค่ารักษาพยาบาล

1.นางสาวพัชราพร จามรี

- เงินช่วยการศึกษาบุตร
- เอกสารการหักเงิน,เงินค่า
ไฟฟ้าและสวัสดิการอื่น ๆ

ภายในวันที่ 5 ของทุก

รายงานการเงินทุกรายการ

1.นางเมธาวี ขาวสมบูรณ์

ปฏิทินการปฏิบัตงิ านกลุ่มงานบริหารงบประมาณ
วันเดือนปี

รายการ

ผู้รับผิดชอบ

ภายในวันที่ 7 ของทุกเดือน

- จัดพิมพ์แบบภาษีหัก ณ ที่
จ่ายและนาส่งเงินของเดือน
ก่อนให้สรรพกร

1.นางเมธาวี ขาวสมบูรณ์

ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน

- จัดพิมพ์เอกสารและนาส่ง
เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม

1.นางสาวพัชราพร จามรี

ก่อนสิ้นเดือน 5 วัน
ของทุกเดือน

- จัดพิมพ์บันทึกขอความขอ
อนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างชั่วคราว
ให้คนงาน , ครูอัตราจ้างและ
พนักงานธุรการฝ่าย
- จัดพิมพ์หลักฐานการจ่ายเงิน
ค่าจ้างชั่วคราว
- จัดพิมพ์ขออนุมัติจ่ายเงินค่า
ไฟฟ้า ,ค่าโทรศัพท์,
ค่าบริการอินเตอร์เนต
- เบิกจ่ายเงินจ่ายค่าจ้าง จ่าย
ค่าสาธารณูปโภคทุกรายการ
และร้านค้าต่าง ๆ

1.นางเมธาวี ขาวสมบูรณ์
(เงินอุดหนุนรายหัว . เงินรายได้
สถานศึกษา. เงิน กพร. . เงิน
สนับสนุนการองค์กรท้องถิ่น)

ทุก 2 เดือน

- ตรวจเช็คยอดค้างชาระเงิน
รายได้สถานศึกษา เงินค่า
บารุงสมาคม ของทุกภาค
เรียน ทุกระดับชั้น
- จัดพิมพ์หนังสือทวงถาม
ติดตาม

1.นางสาวพัชราพร จามรี
2.นางสาวอรพรรณ หมูเทพ
3.นางสาวสมกร เขื่อนแก้ว

ปฏิทินการปฏิบัตงิ านกลุ่มงานบริหารงบประมาณ
วันเดือนปี
สิ้นเดือนมีนาคม

รายการ
รายงานการใช้จ่ายเงิน 6 เดือน
(e-budget) งวดแรก
- จัดทาหนังสือขออนุมัติจ้าง
ลูกจ้างชั่วคราวส่ง สพม.35 เพื่อ
ขออนุมัติกรมบัญชีกลาง

ผู้รับผิดชอบ
๑. นางเมธาวี ขาวสมบูรณ์

เดือนเมษายน

-จัดทาหนังสือขออนุมัติจัดเก็บ 1.นางสาวพัชราพร จามรี
เงินรายได้สถานศึกษา(บกศ.)จาก
สพม.35

สิ้นเดือนกันยายนของทุกปี

1.นางเมธาวี ขาวสมบูรณ์
- ปิดบัญชีทุกรายการ
- ตรวจเช็ค จัดเก็บเอกสาร
การเงินปีงบประมาณทุก
รายการ
- ตรวจนับใบเสร็จรับเงิน
คงเหลือ และรายงานการใช้
ใบเสร็จรับเงินประจาปี
งบประมาณ
- จัดพิมพ์หนังสือขอเบิก
ใบเสร็จรับเงินจาก มัธยม 35
- สรุปผลการดาเนินงานงาน
การเงิน ทุก 6 เดือน
(e-budget)

เดือนตุลาคม

- บันทึกขอเปิดบัญชี
งบประมาณใหม่
- จัดเตรียมเอกสาร
แบบฟอร์มต่าง ๆ ของ
ปีงบประมาณใหม่

๑. นางเมธาวี ขาวสมบูรณ์

ปฏิทินการปฏิบัตงิ านกลุ่มงานบริหารงบประมาณ
วันเดือนปี
เดือนธันวาคม

รายการ
ผู้รับผิดชอบ
1.นางสาวพัชราพร จามรี
- คานวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย
ของปีต่อไป
- รวบรวบเอกสาร ติดตาม
เอกสารการหักเงิน ณ ที่จ่าย
ของครู เพื่อแจกให้ครูใช้
ประกอบการชาระภาษี
ประจาปี

ภาคเรียนที่ 1
(เดือน มิถุนายน)

- พิมพ์บันทึกขออนุมัติจ่ายเงิน 1.นางสาวพัชราพร จามรี
เรียนฟรี 15 ปี (เครื่องแต่งกาย , 2.นางสาวอรพรรณ หมูเทพ
3.นางเมธาวี ขาวสมบูรณ์
อุปกรณ์การเรียน)
- จัดพิมพ์หลักฐานการจ่ายเงิน
ของนักเรียนทุกระดับชั้น
- รวบรวมใบเสร็จรับเงินตาม
จานวนเงินที่จ่าย
- จ่ายเงิน
-เบิกจ่ายเงินทุนปัจจัยพื้นฐานฯ

ภาคเรียนที่ 2
(เดือนพฤศจิกายน)

-พิมพ์บันทึกขออนุมัติจ่ายเงิน
เรียนฟรี 15 ปี(อุปกรณ์การเรียน) 1. นางสาวพัชราพร จามรี
2. นางสาวอรพรรณ หมูเทพ
ให้นักเรียนทุกระดับชั้น
3. นางเมธาวี ขาวสมบูรณ์
- จัดพิมพ์หลักฐานการจ่ายเงิน
ของนักเรียนทุกระดับชั้น
- รวบรวมใบเสร็จรับเงินตาม
จานวนเงินที่จ่าย
- เบิกจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานฯ

ปฏิทินการปฏิบัตงิ าน งานพัสดุ
วันเดือนปี
วันที่ 1 – 10 ของทุกเดือน

รายการ
ผู้รับผิดชอบ
- รับเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
1.นายธีระเกียรติ ขันคา
นาเสนอเพื่อขออนุมัติ
- รวบรวบเอกสาร การจัดซื้อ 2.นายสุระกิตย์ จันต๊ะวงค์
จัดจ้างจากกลุ่มงาน นาเสนอ
ผู้อานวยการลงนาม
- ดาเนินการจัดซื้อ และจัดหา
วัสดุตามรายการ

วันที่ 11-20 จัดซื้อจัดจ้าง

1.นายธีระเกียรติ ขันคา
- จัดพิมพ์เอกสารการจัดซื้อ
จัดจ้างทุกรายการเสนอผ่าน 2.นายสุระกิตย์ จันต๊ะวงค์
การเงินเพื่อจ่ายเงินให้ร้านค้า

วันที่ 21-30 จัดทาเอกสาร
เบิกจ่าย

- ตรวจสอบความถูกต้องของ 1.นางพัชราพร วรรณารักษ์
เอกสารใบเสร็จรับเงินและ 2.นางสาวกนกวรรณ ขันคา
เอกสารประกอบ
- รวบรวมเอกสาร บันทึก
ทะเบียนคุมการจัดซื้อจัดจ้าง
- จัดเก็บเอกสาร
- บันทึกทะเบียนครุภัณฑ์

สิ้นปีงบประมาณ

- สารวจวัสดุ ครุภัณฑ์ประจาปี 1.นางพัชราพร วรรณารักษ์
รายงาน
2.นางสาวกนกวรรณ ขันคา

สิ้นเดือนสิงหาคม

- วันสุดท้ายของการจัดซื้อและ
จัดจ้าง

ปฏิทินการปฏิบัติงาน งานพัสดุโรงเรียนสบปราบพิทยาคม
ปีการศึกษา 2564
วัน/เดือน/ปี

รายการ/กิจรรม

ผู้รับผิดชอบ

1-10 ของแต่ละเดือน

คณะครูส่งใบคาขอจัดซื้อจัดจ้าง

คณะครู

11-20 ของแต่ละเดือน

ดาเนินจัดซื้อจัดจ้าง

งานพัสดุ

21-30 ของแต่ละเดือน

จัดทาเอกสารเบิกจ่าย, ลงทะเบียนครุภัณฑ์และทะเบียนคุม

งานพัสดุ

ทรัพย์สิน, จัดเก็บเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
ทุกสิ้นเดือน

สรุปผลและประกาศผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

งานพัสดุ

หน้าเว็บไซต์โรงเรียน
สิ้นเดือนสิงหาคม

วันสุดท้ายของการจัดซื้อและจัดจ้าง

งานพัสดุ

กันยายน 2564

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุประจาปีงบประมาณ 2564

งานพัสดุ

30 กันยายน 2564

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี

งานพัสดุ

1–30 ตุลาคม 2564

คณะกรรมการดาเนินงานตรวจสอบพัสดุประจาปี

งานพัสดุ

1 พฤศจิกายน 2564

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงการตรวจพัสดุประจาปี

งานพัสดุ

16 พฤศจิกายน 2564

รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง การตรวจพัสดุประจาปี

งานพัสดุ

17 พฤศจิกายน 2564

ส่งรายงานตรวจสอบพัสดุประจาปีงบประมาณ 2564

งานพัสดุ

ปฏิทินการปฏิบัตงิ านงานแผนงาน
วันเดือนปี
1 - 15 สิงหาคม

รายการ
ผู้รับผิดชอบ
-รับเอกสารโครงการประจาปีจาก 1.นางพัชราพร วรรณารักษ์
ทุกกลุ่มงาน
2.นางสาวสมกร เขื่อนแก้ว
-รวบรวมโครงการประจาปีจาก 3.นางอังค์สุมาริน ปาละจะเร
คณะครูทุกกลุ่มงานเพื่อจัดสรร
งบประมาณในปีงบประมาณใหม่

ทุกวันที่มีการจัดซื้อ จัดจ้าง

-ตัดงบประมาณการใช้จ่ายเงิน
ตามกลุ่มงาน

1.นางสาวสมกร เขื่อนแก้ว

เดือนกันยายน

- จัดพิมพ์ ทารูปเล่มแผน
ปฎิบัติการประจาปี

1.นางพัชราพร วรรณารักษ์
2.นางสาวสมกร เขื่อนแก้ว
3.นางอังค์สุมาริน ปาละจะเร

สิ้นเดือนกันยายน

- คณะครูทุกกลุ่มงานส่ง
สรุปการทาโครงการ
ประจาปี

1.นางพัชราพร วรรณารักษ์
2.นางสาวสมกร เขื่อนแก้ว
3.นางอังค์สุมาริน ปาละจะเร

ปฏิทินการปฏิบัติงาน งานบุคคลโรงเรียนสบปราบพิทยาคม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
***************************************************
วัน/เดือน/ปี
12 – 21 พ.ค. 2564
24 – 28 พ.ค. 2564
21 พ.ค. 2564
7 – 18 มิ.ย. 2564
22 มิ.ย. 2564
21 – 25 มิ.ย. 2564
1 – 15 ก.ค. 2564
28 – 29 ก.ค. 2564
23 – 27 ส.ค. 2564
1 – 3 ก.ย. 2564
8 – 10 ก.ย. 2564
13 – 17 ก.ย. 2564
27 ก.ย. 2564
30 ก.ย. 2564
8 – 12 พ.ย. 2564
ทุกวัน
เดือนละ 1 ครั้ง

รายการ/กิจกรรม
จัดทาคาสั่งโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
จัดทามาตรฐานการปฏิบัติงานการบริหารงานโรงเรียน
ส่งแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) 1/2564
ส่งบันทึกข้อความขอรับการประเมินผลการปฏิบตั ิงานตาม
หลักเกณฑ์ ว21 ประจาปีการศึกษา 2564
ออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามหลักเกณฑ์ ว21 ประจาปีการศึกษา 2564
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามเกณฑ์ ว21
ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ผู้บริหารส่งเรื่องย้ายประจาปี
พัฒนาบุคลากร
จัดทาปฏิทินเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2/2564
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานครู
พิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ประเมินผลการปฏิบัติงานครูอตั ราจ้างและลูกจ้าง
ครูผู้เกษียณอายุราชการอาลานักเรียน
งานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตครูที่เกษียณอายุราชการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ ว21
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564
สรุปการมาปฏิบัติราชการประจาวัน
สรุปการมาปฏิบัติราชการประจาเดือน

ผู้รับผิดชอบ
งานบุคคล
งานบุคคล
ครู/บุคลากรทุกคน
งานบุคคล/ผู้เกี่ยวข้อง
งานบุคคล/ผู้เกี่ยวข้อง
งานบุคคล/ผู้เกี่ยวข้อง
งานบุคคล/ผู้เกี่ยวข้อง
งานบุคคล/บุคลากรทุกคน
งานบุคคล
คณะกรรมการตามคาสั่ง
คณะกรรมการตามคาสั่ง
คณะกรรมการตามคาสั่ง
งานบุคคล/บุคลากรทุกคน
งานบุคคล/บุคลากรทุกคน
งานบุคคล/ผู้เกี่ยวข้อง
นางสายทิพย์ วรรณาการ
นางสายทิพย์ วรรณาการ

หมายเหตุ : วัน/เดือน/ปี บางกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
วันหยุดราชการ 1.
4 พ.ค. 2564
วันฉัตรมงคล
26 พ.ค. 2564 วันวิสาขบูชา
2.
3 มิ.ย. 2564
วันเฉลิมพระชนมพรรษาราชินี
3.
24 ก.ค. 2564 วันอาสาฬบูชา
26 ก.ค. 2564 ชดเชยวันอาสาฬบูชา
28 ก.ค. 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
4.
12 ส.ค. 2564 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกติ ิ์
5.
13 ต.ค. 2564 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
25 ต.ค. 2564 ชดเชยวันปิยมหาราช

ปฏิทินปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
โรงเรียนสบปราบพิทยาคม อาเภอสบปราบ จังหวัดลาปาง
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ที่

วัน/เดือน/ปี
กิจกรรมการปฏิบัติงาน
19 พ.ค.64
-ทีมงานกิจการนักเรียนประชุมสรุปงาน
2/2563
24 พ.ค.64
-ประชุมพรรณนางานฝ่าย
-ประชุมวางแผนงานกาหนดปฏิทินการ
ทางาน ภาคเรียนที่ 1/2564
24-25
จัดเตรียมเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือ
พ.ค. 64
นักเรียน
-สารวจ/เก็บข้อมูลส่วนตัวนักเรียนรายบุคคล
-เอกสารเยี่ยมบ้าน
-เอกสารคัดกรองนักเรียน SDQ EQ
และเอกสาต่างๆที่เกี่ยวข้อง
27 พ.ค.64
-ประชุมชี้แจงครูที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การกรอกข้อมูลลงใน
ระบบสารสนเทศระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
-งานแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
1 มิ.ย.64
เปิดภาคเรียน 1/2564
-ภาคเช้า นักเรียน ม.1 , ม.4 สอบแยกห้อง
-ภาคบ่าย ม.1 ม.4 ปฐมนิเทศ

ผู้รับผิดชอบ
-ฝ่ายบริหาร
-ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายกิจการนักเรียน

6

4 มิ.ย. 64

อบรมคุณธรรม

7

7 มิ.ย.64

ตรวจระเบียบนักเรียนทุกคน

-งานส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
-หัวหน้าระดับ
-ครูที่ปรึกษา
-งานแก้ไขพฤติกรรม
-ครูที่ปรึกษา

1
2

3

4

5

หมายเหตุ

-งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

-งานกิจการนักเรียน
-งานระบบดูแลฯ
-ครูที่ปรึกษา

งานกิจการนักเรียน
ครูที่ปรึกษา

**ปฐมนิเทศ
หัวข้อที่ชี้แจง
นักเรียนแยก
ตามฝ่าย

ที่
8

ผู้รับผิดชอบ
-งานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
-ครูที่ปรึกษา

9

วัน/เดือน/ปี
กิจกรรมการปฏิบัติงาน
1 – 29 มิ.ย. -ดาเนินการคัดกรองนักเรียนตามเอกสารงาน
64
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
-กรอกข้อมูลเยี่ยมบ้านนักเรียนและข้อมูลคัด
กรองนักเรียนลงในระบบ
10 มิ.ย.64 พิธีไหว้ครู

10

7 – 13 มิย.64 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2564

งานกิจการนักเรียน

11

14-18 มิ.ย.64 สัปดาห์เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่
1/2564
22 มิ.ย.64 วันสถาปนาโรงเรียน

ครูที่ปรึกษา

12

13
14

25 มิ.ย.64
29 มิ.ย.64

15

30 มิ.ย.64

16

30 มิ.ย.64

17
18

2 ก.ค.64
5 ก.ค.64

19

9 ก.ค. 64

20

23 ก.ค.64

วันต่อต้านยาเสพติด
เลือกตั้งสภานักเรียน

-นักเรียนและครูทุก
คน

งานกิจการนักเรียน

งานกิจการนักเรียน
-งานส่งเสริม
ประชาธิปไตย
-วันสุดท้ายของการกรอกข้อมูลลงในระบบให้ ครูที่ปรึกษา
เรียบร้อย
-ประชุมหัวหน้าระดับกับงานกิจการนักเรียน งานกิจการนักเรียน
ประจาเดือนมิถุนายน
หัวหน้าระดับ
ส่งเอกสารประชุมผู้ปกครอง 1/2564
ครูที่ปรึกษา
ตรวจระเบียบนักเรียนทุกคน
-งานแก้ไขพฤติกรรม
-ครูที่ปรึกษา
กาหนดส่งเอกสารเยี่ยมบ้านนักเรียนและ
ครูที่ปรึกษา
เอกสารของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ทั้งหมด
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
ครูและนักเรียนทุกคน
กิจกรรมวันเข้าพรรษา
กิจกรรมเข้าวัดวันพระ ครั้งที่ 1

หมายเหตุ

**ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์
covid
**ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์
covid

**ขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์
covid

ที่
21
22
23
24

วัน/เดือน/ปี
กิจกรรมการปฏิบัติงาน
ผู้รับผิดชอบ
30 ก.ค.64 -ประชุมหัวหน้าระดับกับงานกิจการนักเรียน งานกิจการนักเรียน
ประจาเดือนกรกฎาคม
หัวหน้าระดับ
2 ส.ค.64 ตรวจระเบียบนักเรียนทุกคน
-งานแก้ไขพฤติกรรม
-ครูที่ปรึกษา
11 ส.ค.64 กิจกรรมวันแม่
ครูและนักเรียนทุกคน
31 ส.ค.64 -ประชุมหัวหน้าระดับกับงานกิจการนักเรียน งานกิจการนักเรียน
ประจาเดือนสิงหาคม
หัวหน้าระดับ

25

6 ก.ย.64

26

30 ก.ย.64

27

4 ต.ค.64

ตรวจระเบียบนักเรียนทุกคน

-งานแก้ไขพฤติกรรม
-ครูที่ปรึกษา
-ประชุมหัวหน้าระดับกับงานกิจการนักเรียน งานกิจการนักเรียน
ประจาเดือนกันยายน
หัวหน้าระดับ
ตรวจระเบียบนักเรียนทุกคน
-งานแก้ไขพฤติกรรม
-ครูที่ปรึกษา

หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ

