1
ปฏิทินการปฏิบัติงานโรงเรียนท่าหลวงวิทยาคม
ประจาปีงบประมาณ 2562
เดือน ตุลาคม 2561

วัน/เดือน/ปี
1 ตุลาคม 2561

รายการ
รายงานเงินคงเหลือประจาเดือนกันยายน

1 ตุลาคม 2561

สรุปวันลาข้าราชการครูและลูกจ้างประจา ปีงบประมาณ
2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ 2562
ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2561
เตรียมการแข่งขันงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน
จัดทาโครงการฝ่ายบริหารทั่วไปเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร
โรงเรียน
รายงานการใช้เงินในระบบบัญชีกลาง ครั้งที่ 1

9-11 ตุลาคม 2561
26 ตุลาคม 2561
ตุลาคม 2561
ตุลาคม 2561
ตุลาคม 2561

1 - 31 ตุลาคม 2561 แต่ละกลุ่มงาน ประเมินผลการดาเนินงานควบคุมภายใน
ดังนี้
- ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการปรับปรุง
(แบบ ปย. 2 งวดปีก่อน)
- สรุปผลการประเมินลงในแบบติดตาม ปย.2
(สาเนาส่งงานติดตามฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์และ
ประกันฯ)
- ประเมินองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุม
ภายใน 5 ด้านและสรุป บันทึกลงในแบบ ปย. 1
(สาเนาส่งงานติดตามฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์และ
ประกันฯ)
- ทาการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง
(CSA)
- นาความเสี่ยงที่ยังมีอยู่จากแบบติตตาม ปย.2
และ แบบ ปย. 1 มา สรุปผลการประเมิน

ผู้ปฏิบัติ
ครูอาจารี จิตต์สว่าง
ครูยุพา สุวรรณศรี
ครูชญาภา พึ่งสุข
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
กลุ่มอานวยการ
จ.ส.ต.ธนพงษ์ วรรณมาตย์
กลุ่มบริหารทั่วไป
ครูอาจารี จิตต์สว่าง
ครูยุพา สุวรรณศรี
คณะกรรมการประเมินระบบ
การควบคุมภายใน (แต่ละ
กลุ่มงาน...ระดับส่วนงาน
ย่อย)

2
เดือน ตุลาคม 2561 (ต่อ)

วัน/เดือน/ปี
รายการ
1 - 31 ตุลาคม 2561
ความเสี่ยงลงแบบ ปย. 2 (สาเนาส่งงาน
ติดตามฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันฯ)
ตุลาคม – พฤศจิกายน
2561
ตุลาคม – ธันวาคม
2561
ตุลาคม – ธันวาคม
2561
ตุลาคม – กุมภาพันธ์
2561
ตุลาคม – มีนาคม
2562
ตุลาคม – มีนาคม
2561

จัดทาหลักสูตรกลุ่มสาระบูรณาการแหล่งเรียนรู้
จัดทาแผนการเรียนรู้
ปรับปรุงทะเบียนประวัติ ก.ค.ศ.16 อิเล็กทรอนิกส์

ผู้ปฏิบัติ
คณะกรรมการประเมินระบบ
การควบคุมภายใน (แต่ละ
กลุ่มงาน...ระดับส่วนงาน
ย่อย)
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
ครูชญาภา พึ่งสุข

คณะครูพัฒนาตนเองด้วยระบบ UTQ online

ครูชญาภา พึ่งสุข

ค่ายภาษาจีน

ครูฤทธินันท์ ห่อคนดี

ผลิตสื่อนวัตกรรมและวิจัย

กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ภาษาอังกฤษ

ครูกฤตนัน โคตรเพชร์

3
เดือน พฤศจิกายน 2561

วัน/เดือน/ปี
1 พฤศจิกายน 2561

รายการ
รายงานเงินคงเหลือประจาเดือนตุลาคม

15 พฤศจิกายน 2561

จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครั้งที่ 1
ติดตามผลการดาเนินงานของกิจกรรมแต่ละโครงการ
สอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2561
ประชุมประจาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561
- ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน
- กิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา (วันลอยกระทง)
ประชุมครูกลุ่มงานบริหารทั่วไป
ประชุมกลุ่มงานอาคารสถานที่ ปรึกษา และมอบหมาย
งานที่ต้องปฏิบัติ
ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
กิจกรรมสานสัมพันธ์โรงเรียนและชุมชน

29 พฤศจิกายน 2561
29 พฤศจิกายน 2561
30 พฤศจิกายน 2561
พฤศจิกายน 2561
พฤศจิกายน 2561
พฤศจิกายน 2561
พฤศจิกายน 2561
พฤศจิกายน 2561
พฤศจิกายน 2561
พฤศจิกายน 2561
พฤศจิกายน 2561
พฤศจิกายน 2561
พฤศจิกายน 2561
1 พฤศจิกายน –
29 ธันวาคม 61

ผู้ปฏิบัติ
ครูอาจารี จิตต์สว่าง
ครูยุพา สุวรรณศรี
ครูอชิรญาณ์ ณ ศิริ
ครูพยอม ไชยสงโท
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูสุมิตรา ด้วงหิรัญ
กลุ่มบริหารทั่วไป
ครูอุทัย ไชยสงโท
จ.ส.ต.ธนพงษ์ วรรณมาตย์
ครูจตุชัย นันทวิชิต
ครูชลเทพ สมัครการ
ครูรัตนวลี ชูเมือง
ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
ครูพัชรินทร์ ครูเกษตร
กิจกรรมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ครูอถรรกร จันทร์เทวี
ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
ครูเบญจางค์ เจริญสุข
กิจกรรมกิจกรรมพัฒนาสานักงานกลุ่มงานบริหารทั่วไป ครูรัตนวลี ชูเมือง
ครูพัชรินทร์ ครูเกษตร
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานจัดทารายงานผลการ ครูพิริยาตะวัน
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
วิชานน์ชนะกิจ
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
บุคลากรใหม่ทุกคน
เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ครูชญาภา พึ่งสุข
- ประเมินระบบการควบคุมภายในตามองค์ประกอบ คณะกรรมการประเมินผล
ของมาตรฐานการควบคุมภายใน 5 ด้าน ของกลุ่ม
และรายงานผลการประเมิน
(แบบ ปย.1) จัดทา แบบ ปอ.2
ระบบควบคุมภายใน
- ประเมินแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ของ
กลุ่มงาน (แบบ ปย.2) จัดทา แบบ ปอ.3

4
เดือน พฤศจิกายน 2561 (ต่อ)

วัน/เดือน/ปี
1 พฤศจิกายน –
29 ธันวาคม 61
พฤศจิกายน – ธันวาคม
2561
พฤศจิกายน – ธันวาคม
2561
พฤศจิกายน – มีนาคม
2561

รายการ
- จัดทารายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน
แบบ ปอ.1
- ค่ายศิลปะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
- แข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนระดับภาค
- จัดทาหลักสูตรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
- จัดทาแผนการเรียนรู้

ผู้ปฏิบัติ
คณะกรรมการประเมินผล
และรายงานผลการประเมิน
ระบบควบคุมภายใน
ครูพัชรินทร์ ครูเกษตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
ครูกฤตนัน โคตรเพชร์

5
เดือน ธันวาคม 2561

วัน/เดือน/ปี
1 ธันวาคม 2561

รายการ
รายงานเงินคงเหลือประจาเดือนพฤศจิกายน

27 ธันวาคม 2561
27 ธันวาคม 2561
30 ธันวาคม 2561
30 ธันวาคม 2561

ประชุมประจาเดือนธันวาคม พ.ศ.2561
ติดตามผลการดาเนินงานของกิจกรรมแต่ละโครงการ
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
ส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบข้อ 6
เสนอผู้อานวยการสถานศึกษาจัดส่ง สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
และสาเนาส่ง สพม.5

ธันวาคม 2561

สัปดาห์ภาษาอังกฤษ (Christmas Day)

ธันวาคม 2561
ธันวาคม 2561

กิจกรรมวันสาคัญพระมหากษัตริย์ (วันพ่อ)
กิจกรรมค่ายปรับพฤติกรรมนักเรียน

ธันวาคม 2561
ธันวาคม 2561

ประชุมครูกลุ่มงานบริหารทั่วไป
จัดทางานเฝ้าระวังการเจริญเติบโตของนักเรียน

ธันวาคม 2561

รายงานค่าสาธารณูปโภคทุกสามเดือน ครั้งที่ 1

ธันวาคม 2561

ติดตามผลการดาเนินงานรายมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ครั้งที่1
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ
จักพรรดิมาลา ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
ประจาปี
- ประเมินระบบการควบคุมภายในตามองค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน 5 ด้าน ของกลุ่ม (แบบ ปย.1)
จัดทา แบบ ปอ.2
- ประเมินแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ของกลุ่มงาน
(แบบ ปย.2) จัดทา แบบ ปอ.3
- จัดทารายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน
แบบ ปอ.1

ธันวาคม 2561
1 พฤศจิกายน –
29 ธันวาคม 2561

ผู้ปฏิบัติ
ครูอาจารี จิตต์สว่าง
ครูยุพา สุวรรณศรี
กลุ่มอานวยการ
ครูพยอม ไชยสงโท
ครูชลเทพ สมัครการ
คณะกรรมการ
ประเมินผลและ
รายงานผลการ
ประเมินระบบควบคุม
ภายใน
กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ
ครูสุมิตรา ด้วงหิรัญ
ครูเอกลักษ์ เอื้อสลุง
ครูเสกสรร แสงแก้ว
กลุ่มบริหารทั่วไป
ครูพัชรินทร์ ครู
เกษตร
ครูอาจารี จิตต์สว่าง
ครูยุพา สุวรรณศรี
ครูพิริยาตะวัน วิชานน์
ชนะกิจ
ครูชญาภา พึ่งสุข
คณะกรรมการ
ประเมินผลและ
รายงานผลการ
ประเมินระบบควบคุม
ภายใน

6
เดือน ธันวาคม 2561 (ต่อ)

วัน/เดือน/ปี
พฤศจิกายน – ธันวาคม
2561
พฤศจิกายน – ธันวาคม
2561

รายการ
- ค่ายศิลปะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้ปฏิบัติ
ครูพัชรินทร์ ครูเกษตร

- จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา
- แข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนระดับภาค

กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษา

7
เดือน มกราคม 2562

วัน/เดือน/ปี
1 มกราคม 2562

รายการ
รายงานเงินคงเหลือประจาเดือนธันวาคม

16 มกราคม 2562
18 มกราคม 2562

ร่วมพิธีวันครูแห่งชาติ ณ ร.ร.ชัยบาดาลวิทยา
- จัดกิจกรรมค่ายธรณีวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

31 มกราคม 2562
31 มกราคม 2562
มกราคม 2562
มกราคม 2562

ประชุมประจาเดือนมกราคม พ.ศ.2562
ติดตามผลการดาเนินงานของกิจกรรมแต่ละโครงการ
ข้าราชการครูยื่นคาร้องขอย้าย
ค่าย O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

มกราคม 2562
มกราคม 2562
มกราคม 2562
มกราคม 2562
มกราคม 2562
เทศกาล วันขึ้นปีใหม่
มกราคม - กุมภาพันธ์
2562

- สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
- ค่ายประวัติศาสตร์ ม.4
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
ประชุมครูกลุ่มงานบริหารทั่วไป
เยี่ยมเยียนสร้างปฏิสัมพันธ์ในเทศกาลสาคัญและยาม
เจ็บป่วย
- การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนภายในโรงเรียน

ผู้ปฏิบัติ
ครูอาจารี จิตต์สว่าง
ครูยุพา สุวรรณศรี
คณะครูทุกคน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
กลุ่มอานวยการ
ครูพยอม ไชยสงโท
ครูชญาภา พึ่งสุข
กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ
ครูศุภณัฐ แสงสวงษ์
กลุ่มบริหารทั่วไป
ครูรัตนาวลี ชูเมือง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

8
เดือน กุมภาพันธ์ 2562

วัน/เดือน/ปี
1 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ
รายงานเงินคงเหลือประจาเดือนมกราคม

ผู้ปฏิบัติ
ครูอาจารี จิตต์สว่าง
ครูยุพา สุวรรณศรี
ครูอาจารี จิตต์สว่าง
ครูยุพา สุวรรณศรี
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
ครูพยอม ไชยสงโท
ครูกฤตนัน โคตรเพชร์ และ
ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ
กลุ่มอานวยการ
ครูรัตนาวลี ชูเมือง
กลุ่มบริหารทั่วไป
ครูพิริยาตะวัน วิชานน์ชนะกิจ

1 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานเงินคงเหลือประจาเดือนมกราคม

21 กุมภาพันธ์ 2562
27 กุมภาพันธ์ 2562
28 กุมภาพันธ์ 2562

รายงานความก้าวหน้าโครงงานคุณธรรม ครั้งที่ 1
งานวันสถาปนาโรงเรียน
รายงานความก้าวหน้าของงาน/โครงการ ครั้งที่ 1

28 กุมภาพันธ์ 2562
กุมภาพันธ์ 2562
กุมภาพันธ์ 2562
กุมภาพันธ์ 2562

ประชุมประจาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
จ่ายเงินปันผลสหกรณ์
ประชุมครูกลุ่มงานบริหารทั่วไป
ติดตามผลการดาเนินงานรายมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา ครั้งที่2

ตุลาคม – กุมภาพันธ์
2562
มกราคม - กุมภาพันธ์
2562

ค่ายภาษาจีน

ครูฤทธินันท์ ห่อคนดี

- การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนภายในโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

9
เดือน มีนาคม 2562

วัน/เดือน/ปี
8 มีนาคม 2562
23-27 มีนาคม 2562
28 มีนาคม 2562
31 มีนาคม 2562
มีนาคม 2562
มีนาคม 2562

รายการ
ส่งรายงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2561
รับสมัครนักเรียน ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2562
ประชุมประจาเดือนมีนาคม พ.ศ.2562
สอบวัดความรู้ ม.4
ประชุมครูกลุ่มงานบริหารทั่วไป
รายงานค่าสาธารณูปโภคทุกสามเดือน ครั้งที่ 2

มีนาคม 2562

ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

มีนาคม 2562

ตรวจสอบวัสดุถาวร

มีนาคม 2562

เตรียมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู และ
เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจาครั้งที่ 1 (เมษายน) /
ประเมินการปฏิบัติงานพนักงานราชการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET

ตุลาคม – มีนาคม
2562
พฤศจิกายน – มีนาคม - จัดทาหลักสูตรกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
2562
- จัดทาแผนการเรียนรู้
มีนาคม-เมษายน 2562 คู่มือนักเรียน

ผู้ปฏิบัติ
กลุ่มอานวยการ
คณะครูทุกคน
กลุ่มอานวยการ
คณะครูทุกคน
กลุ่มบริหารทั่วไป
ครูอาจารี จิตต์สว่าง
ครูยุพา สุวรรณศรี
ครูพิริยาตะวัน วิชานน์ชนะกิจ
ครูประภาสิริ ด้วงเงิน
ครูสุธามาส หวังถ้ากลาง
ครูชญาภา พึ่งสุข และ
คณะกรรมการ
ครูกฤตนัน โคตรเพชร์
ครูกฤตนัน โคตรเพชร์
ครูศิรินภา เติมสูงเนิน

10
เดือน เมษายน 2562

วัน/เดือน/ปี
1 เมษายน 2562
5 เมษายน 2562
7 เมษายน 2562
8 เมษายน 2562
เมษายน 2562
เมษายน 2562
เทศกาลสงกรานต์
เมษายน 2562
เมษายน 2562
เมษายน 2562
เมษายน – พฤษภาคม
2562

รายการ
รายงานเงินคงเหลือประจาเดือนมีนาคม

ผู้ปฏิบัติ
ครูอาจารี จิตต์สว่าง
ครูยุพา สุวรรณศรี
สอบคัดห้อง ม.1
คณะครูทุกคน
ประกาศผลสอบนักเรียนเข้าใหม่ ม.1, ม.4
งานรับนักเรียน
มอบตัวนักเรียนใหม่ ม.1, ม.4
คณะคุณครู
ประชุมครูกลุ่มงานบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารทั่วไป
เยี่ยมเยียนสร้างปฏิสัมพันธ์ในเทศกาลสาคัญและยาม ครูรัตนาวลี ชูเมือง
เจ็บป่วย
รายงานการใช้เงินในระบบบัญชีกลาง ครั้งที่ 2
ครูอาจารี จิตต์สว่าง
ครูยุพา สุวรรณศรี
ส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ครูพิริยาตะวัน วิชานน์ชนะกิจ
ปีการศึกษา 2561
ส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น
ศึกษาดูงานก่อนปิดภาคเรียน

ของทุกปี (เสนอ คุรุสภาฯลพบุรี
เขต 2)
คณะครูทุกคน

11
เดือน พฤษภาคม 2562

วัน/เดือน/ปี
1 พฤษภาคม 2562

รายการ
รายงานเงินคงเหลือประจาเดือนเมษายน

ผู้ปฏิบัติ
ครูอาจารี จิตต์สว่าง
ครูยุพา สุวรรณศรี
10 พฤษภาคม 2562 ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มอานวยการ
30 พฤษภาคม 2562 ติดตามผลการดาเนินงานของกิจกรรมแต่ละโครงการ
ครูพยอม ไชยสงโท
พฤษภาคม 2562 ค่ายปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษและภาษาไทย ม.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
พฤษภาคม 2562 กิจกรรมบ้านประสานโรงเรียน (ประชุมผู้ปกครอง)
ครูบุญเรือน หาลาภ
พฤษภาคม 2562 กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่
ครูชลเทพ สมัครการ
พฤษภาคม 2562 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่ง ของทุกปี (เสนอ คุรุสภาฯ
แสนครูดี
ลพบุรี เขต 2)
1 พฤษภาคม –
ชี้แจงปฏิทินการรายงานการควบคุมภายใน
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
30 มิถุนายน 2562

12
เดือน มิถุนายน 2562

วัน/เดือน/ปี
1 มิถุนายน 2562

รายการ
รายงานเงินคงเหลือประจาเดือนพฤษภาคม

1 มิถุนายน 2562

แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการระบบควบคุมภายใน
พร้อมแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
งานสุนทรภู่
ประชุมประจาเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562
ติดตามผลการดาเนินงานของกิจกรรมแต่ละโครงการ
กิจกรรมอบรมค่ายคุณธรรมนักเรียน ม.1, ม.4
กิจกรรมวันไหว้ครู
กิจกรรมสุขภาพดีชีวีมีสุข
รายงานค่าสาธารณูปโภคทุกสามเดือน ครั้งที่ 3

26 มิถุนายน 2562
27 มิถุนายน 2562
28 มิถุนายน 2562
มิถุนายน 2562
มิถุนายน 2562
มิถุนายน 2562
มิถุนายน 2562
เดือนมิถุนายน
มิถุนายน 2562
1 พฤษภาคม –
30 มิถุนายน 2562

จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครั้งที่ 2
จัดกรอบอัตรากาลังบุคลากรในสังกัด
ชี้แจงปฏิทินการรายงานการควบคุมภายใน

ผู้ปฏิบัติ
ครูอาจารี จิตต์สว่าง
ครูยุพา สุวรรณศรี
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มอานวยการ
ครูพะยอม ไชยสงโท
ครูสุมิตรา ด้วงหิรัญ
ครูสุมิตรา ด้วงหิรัญ
จ.ส.ต.ธนพงษ์ วรรณมาตย์
ครูอาจารี จิตต์สว่าง
ครูยุพา สุวรรณศรี
ครูอชิรญาณ์ ณ ศิริ
ของทุกปี (เสนอ สพม.5)
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

13
เดือน กรกฎาคม 2562

วัน/เดือน/ปี
1 กรกฎาคม 2562
25 กรกฎาคม 2562
29 กรกฎาคม 2562
กรกฎาคม 2562
กรกฎาคม 2562
กรกฎาคม 2562
กรกฎาคม – สิงหาคม
2562
กรกฎาคม – กันยายน
2562

รายการ
รายงานเงินคงเหลือประจาเดือนมิถุนายน

ผู้ปฏิบัติ
ครูอาจารี จิตต์สว่าง
ครูยุพา สุวรรณศรี
ประชุมประจาเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562
กลุ่มอานวยการ
วันภาษาไทยแห่งชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมห่วงใยใกล้ชิด (เยี่ยมบ้าน)
ครูบุญเรือน หาลาภ
กิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา (วันเข้าพรรษา)
ครูสุมิตรา ด้วงหิรัญ
กิจกรรมค่ายนักเรียนแกนนาและห้องเรียนสีขาว จ.ส.ต.ธนพงษ์ วรรณมาตย์
นิเทศภายใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนจังหวัดลพบุรี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

14
เดือน สิงหาคม 2562

วัน/เดือน/ปี
1 สิงหาคม 2562
18 สิงหาคม 2562
29 สิงหาคม 2562
29 สิงหาคม 2562
สิงหาคม 2562
สิงหาคม 2562
กรกฎาคม – สิงหาคม
2562

รายการ
รายงานเงินคงเหลือประจาเดือนกรกฎาคม
สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
รายงานความก้าวหน้าของงาน/โครงการ ครั้งที่ 1
ประชุมประจาเดือนสิงหาคม พ.ศ.2562
ค่ายคณิตศาสตร์
กิจกรรมวันสาคัญพระมหากษัตริย์ (วันแม่)
นิเทศภายใน

ผู้ปฏิบัติ
ครูอาจารี จิตต์สว่าง
ครูยุพา สุวรรณศรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูพยอม ไชยสงโท
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูสุมิตรา ด้วงหิรัญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

15
เดือน กันยายน 2562

วัน/เดือน/ปี
1 กันยายน 2562

รายการ
รายงานเงินคงเหลือประจาเดือนสิงหาคม

19 กันยายน 2562
26 กันยายน 2562
28 กันยายน 2562

กันยายน 2562

รายงานความก้าวหน้าโครงงานคุณธรรม ครั้งที่ 2
ประชุมประจาเดือนกันยายน พ.ศ.2562
รายงานวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2562
สรุปผลกิจกรรมกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
สรุปผลการดาเนินงาน/โครงการปีงบประมาณ 2562
จัดทาสัญญาจ้างพนักงานราชการ / ลูกจ้างชั่วคราวราย
เดือน
รายงานค่าสาธารณูปโภคทุกสามเดือน ครั้งที่ 4

กันยายน 2562

ตรวจสอบพัสดุประจาปี

กันยายน 2562

เตรียมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและ
เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจาครั้งที่ 2 (ตุลาคม)
ประเมินการปฏิบัติงานพนักงานราชการ / ส่งผลการ
ประเมินเพื่อเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจาปี

30 กันยายน 2562
30 กันยายน 2562
30 กันยายน 2562

กันยายน 2562

ผู้ปฏิบัติ
ครูอาจารี จิตต์สว่าง
ครูยุพา สุวรรณศรี
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มอานวยการ
กลุ่มอานวยการ
ครูศิรินภา เติมสูงเนิน
ผู้รับผิดชอบงาน/โครงการ
ครูชญาภา พึ่งสุข
ครูอาจารี จิตต์สว่าง
ครูยุพา สุวรรณศรี
ครูประภาสิริ ด้วงเงิน
ครูสุธามาส หวังถ้ากลาง
ครูชญาภา พึ่งสุข
ครูชญาภา พึ่งสุข

16
งานที่ต้องดาเนินการตลอดภาคเรียน / ปี
วัน/เดือน/ปี
ตลอดภาคเรียน

กิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร
กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียน
กิจกรรมความรู้สู่นอกห้องเรียน
คิดเลขเร็วและท่องสูตรคูณ
คณิตติดแสตมป์
สอนซ่อมและสอนเสริม
ฝึกซ้อมทักษะวิชาการ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระฯ
ผลิตสื่อและนวัตกรรม
พัฒนาบุคลากร
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดการเรียนการสอน
ค่ายนาฏศิลป์
ค่ายดนตรี
กิจกรรมพัฒนาทักษะทางศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์
นิทรรศการศิลปะ
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์
กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ
ผลิตสื่อและนวัตกรรม
จัดทาแผนการเรียนรู้
พัฒนาและส่งเสริมการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล
พัฒนาและส่งเสริมการเล่นกีฬาเซปักตระกร้อ
พัฒนาและส่งเสริมการเล่นกีฬาฟุตซอล
พัฒนาและส่งเสริมการเล่นกรีฑา
พัฒนาห้องเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์
งานสานักงานกิจการนักเรียน
กิจกรรมอบรมคุณธรรมประจาสัปดาห์
กิจกรรมระดับชั้น (กลุ่มคุณธรรม)
กิจกรรมดูแลพฤติกรรมนักเรียน
กิจกรรมปอกแขนพิชิตความดี
กิจกรรมจากหน่วยงานภายนอก

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาฯ
ครูศิรินภา เติมสูงเนิน
ครูสุมิตรา ด้วงหิรัญ
ครูเอกลักษ์ เอื้อสลุง
ครูเสกสรร แสงแก้ว
ครูเอกลักษ์ เอื้อสลุง
ครูเสกสรร แสงแก้ว
ครูศุภณัฐ แสงสวงษ์
ครูชลเทพ สมัครการ
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ให้บริการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สาระประโยชน์กับบุคคล
ภายในโรงเรียนและชุมชน
ดูแลรักษา และควบคุมอุปกรณ์สื่อสารคมนาคม จัดระบบและ
บันทึกผลการปฏิบัติหน้าที่
จัดทาป้ายนิเทศ
จัดทาจุลสาร วารสารหรือจดหมายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์
ข่าวสารภายในโรงเรียน
จัดทาเอกสารเผยแพร่
กิจกรรมให้ความรู้ ความบันเทิงช่วงพักกลางวัน
จัดทาข่าวส่งเว็บไซด์ของ สพม.5
จัดทาบอร์ดเผยแพร่กิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน

ตลอดภาคเรียน

จัดให้มีช่างภาพน้อยติดตามถ่ายภาพกิจกรรมต่างๆ ใน
โรงเรียน
กิจกรรมพัฒนางานโสตทัศนศึกษา
ขั้นเตรียมงาน
- สารวจอุปกรณ์ที่ชารุดขาดแคลน
ขั้นดาเนินงาน
- จัดซื้ออุปกรณ์และซ่อมแซมอุปกรณ์ชารุด
- ให้บริการและส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ชุมชนสัมพันธ์
ครู-นักเรียนทากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ร่วมกับชุมชน
ให้บริการด้านสถานที่ ในการจัดกิจกรรมต่างๆของชุมชน
กิจกรรมให้ความรู้ ความบันเทิงช่วงพักกลางวัน
ดูแลรักษา และควบคุมอุปกรณ์สื่อสารคมนาคม จัดระบบและ
บันทึกผลการปฏิบัติหน้าที่

ครูจตุชัย นันทวิชิต
และนักเรียนชุมนุม
ประชาสัมพันธ์
ครูจตุชัย นันทวิชิต
และนักเรียนชุมนุม
ประชาสัมพันธ์
ครูจตุชัย นันทวิชิต
ครูจตุชัย นันทวิชิต
ครูจตุชัย นันทวิชิต
ครูจตุชัย นันทวิชิต
และนักเรียนชุมนุม
ประชาสัมพันธ์
ครูจตุชัย นันทวิชิต
ครูจตุชัย นันทวิชิต
และนักเรียนชุมนุม
ประชาสัมพันธ์
ครูจตุชัย นันทวิชิต
และนักเรียนชุมนุม
ประชาสัมพันธ์
ครูจตุชัย นันทวิชิต
และนักเรียนชุมนุม
ประชาสัมพันธ์
ครูชลเทพ สมัครการ
ครูชลเทพ สมัครการ
ครูรัตนาวลี ชูเมือง
ครูรัตนาวลี ชูเมือง
ครูรัตนาวลี ชูเมือง
ครูจตุชัย นันทวิชิต
และนักเรียนชุมนุม
ประชาสัมพันธ์
ครูจตุชัย นันทวิชิต
และนักเรียนชุมนุม
ประชาสัมพันธ์
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ให้บริการในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
จัดทาหนังสือราชการลงทะเบียน-โต้ตอบประกาศ คาสั่ง
แจ้งเวียนข่าวสาร นโยบายทางเอกสาร
จัดหาสินค้ามาจาหน่าย
จัดบริการเยี่ยมไข้คณะครูบุคลากรในโรงเรียน ที่เกิดอุบัติเหตุ
หรือเจ็บป่วย
จัดกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องในวาระครบเกษียณอายุราชการ
ประจาปี การย้าย การลาออกของบุคลากรในโรงเรียน
-งานปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุ อุปกรณ์ อาคารสถานที่ทั่วไป
-ดูแลการทาความสะอาดเขตพื้นที่ อาคารเรียน ห้องเรียน
-จัดสถานที่ จัดกิจกรรมของโรงเรียน กลุ่มสาระฯ กลุ่มงาน
ต่างๆ
-จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทาความสะอาดห้องเรียน
งานซ่อมบารุงทั่วไป
ตลอดภาคเรียน

ปรับปรุงห้องน้านักเรียนชาย-หญิง
บริการสาธารณูปโภค
กิจกรรมการกาจัดเหา
กิจกรรมจิตแจ่มใสในร่างกายที่แข็งแรง
งานปฐมพยาบาลในโรงเรียน
ดูแลซ้อมบารุงรถทั้ง 3 คัน ให้พร้อมใช้งาน
ดาเนินการตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในที่รายงานในปี
การศึกษา 2562
งาน สานักงานบริหารงบประมาณ
จัดซื้อ/จัดจ้าง
กากับติดตามการปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์กลางวัน
วันหยุด และกลางคืน
กิจกรรมสวัสดิการสร้างขวัญกาลังใจบุคลากร
ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ
เตรียมข้อมูลเพื่อประชุมข้าราชการครูและบุคลากร
ประจาเดือน

ครูพัชรินทร์ ครูเกษตร
ครูพัชรินทร์ ครูเกษตร
ครูรัตนาวลี ชูเมือง
ครูเบญจางค์ เจริญสุข
ครูเบญจางค์ เจริญสุข
ครูอุทัย ไชยสงโท
จ.ส.ต.ธนพงษ์ วรรณมาตย์
ครูอุทัย ไชยสงโท
จ.ส.ต.ธนพงษ์ วรรณมาตย์
ครูอุทัย ไชยสงโท
จ.ส.ต.ธนพงษ์ วรรณมาตย์
ครูอุทัย ไชยสงโท
จ.ส.ต.ธนพงษ์ วรรณมาตย์
ครูอุทัย ไชยสงโท
จ.ส.ต.ธนพงษ์ วรรณมาตย์
ครูอุทัย ไชยสงโท
จ.ส.ต.ธนพงษ์ วรรณมาตย์
ครูอุทัย ไชยสงโท
จ.ส.ต.ธนพงษ์ วรรณมาตย์
ครูพัชรินทร์ ครูเกษตร
ครูพัชรินทร์ ครูเกษตร
ครูพัชรินทร์ ครูเกษตร
ครูอรรถกร จันทร์เทวี
หัวหน้ากลุ่มงาน
ครูอชิรญาณ์ ณ ศิริ
ครูประภาสิริ ด้วงเงิน
ครูสุธามาส หวังถ้ากลาง
ครูชญาภา พึ่งสุข
ครูชญาภา พึ่งสุข
ครูชญาภา พึง่ สุข
ครูชญาภา พึง่ สุข
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