
วัน เดือน ปี กิจกรรมที่ปฏบิตัิ ผู้รับผิดชอบ
1 เม.ย. 59 ประชุมผู้ปกครองและจา่ยเงินค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ครูทกุทา่น
4 เม.ย. 59 ประชุมวางแผนจดัท าแผนปฏบิติัการ ปกีารศึกษา 2559 งบประมาณ
9 พ.ค. 59 ประชุมเปดิภาคเรียนที่ 1 ปกีารศึกษา 2559 ครูไพศาล
11 พ.ค. 59 แจกอุปกรณ์และด าเนินการเก็บใบเสร็จค่าเส้ือผ้า ครูทกุทา่น
12 พ.ค. 59 นิเทศหอ้งเรียน ทมีบริหาร

ประเมินครูผู้ช่วย ทมีบริหาร
13 พ.ค. 59 ศึกษาดูงาน เร่ืองลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ บคุคล

14-15 พ.ค.59 อบรมการอ่านคิดวิเคราะห ์กลุ่มเครือข่ายที่ 8 ครูทกุทา่น
16 พ.ค. 59 เปดิภาคเรียนที่ 1/2559 ครูทกุทา่น

จดักลุ่มนักเรียน กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ครูทกุทา่น
16-19 พ.ค. 59 รับสมัครประธานนักเรียน และหาเสียง ครูทกุทา่น

23 พ.ค. 59 เลือกต้ังสภานักเรียน บริหารทั่วไป
30 พ.ค. 59 นิเทศหอ้งเรียนคร้ังที่ 2 ทมีบริหาร

นิเทศสวนหยอ่มคร้ังที่ 1 ทมีบริหาร
ตรวจเอกสารการเงินและพสัดุ งบประมาณ

31 พ.ค. 59 ส่งเอกสารวิชาการธุรการชัน้เรียน วิชาการ
2 ม.ิย. 59 ประชุมประจ าเดือนมิถุนายน บริหารทั่วไป
3 ม.ิย. 59 กิจกรรมมอบตัวเปน็ศิษย์ ครูทกุทา่น

อบรมการจดัท าส่ือการสอนด้วยโปรแกรม Photoshop บคุคล
6-10 ม.ิย. 59 อบรมการจดัท าส่ือการสอนด้วยโปรแกรม lllustrator บคุคล
24 ม.ิย. 59 เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและไข้เลือดออก บริหารทั่วไป

กิจกรรมวันสุนทรภู่ วิชาการ

27 ม.ิย. 59 ตรวจเอกสารการเงินและพสัดุ งบประมาณ

30 ม.ิย. 59 ส่งเอกสารวิชาการธุรการชัน้เรียน วิชาการ

27-1 ม.ิย. 59 นิเทศการสอน ทมีบริหาร

1 ก.ค. 59 วันสถาปนาลูกเสือแหง่ชาติ ครูทกุทา่น
2 ก.ค. 59 อบรมการจดัท านวัตกรรม 1 คน 1 นวัตกรรม และส่ือbbl บคุคล
4 ก.ค. 59 ส่งต้นฉบบัข้อสอบกลางภาคเทอม 1/2559 ครูทกุทา่น

ประชุมประจ าเดือนกรกฏาคม บริหารทั่วไป
11-15 ก.ค. 59 กิจกรรมเยีย่มบา้น ครูประจ าชัน้

ปฏทิินงานโรงเรียนคลองบางโพธ์ิ

ประจ าปีการศึกษา  2559



14 ก.ค. 59 กิจกรรมเด็กไทยท าได้ (อนุบาล - ป.4) บริหารทั่วไป
15 ก.ค. 59 กิจกรรม Stop Teen Mom (ป.5 - ม.3) บริหารทั่วไป

16-20 ก.ค. 59 กิจกรรมพฒันาศักยภาพทาง ICT บริหารทั่วไป
21-22 ก.ค. 59 สอบกลางภาค วิชาการ

25 ก.ค. 58 ตรวจเอกสารการเงินและพสัดุ งบประมาณ
25-29 ก.ค. 58 สัปดาหห์อ้งสมุด วิชาการ
29 ก.ค. 59 วันภาษาไทย ครูทกุทา่น
1 ส.ค. 59 ส่งเอกสารวิชาการธุรการชัน้เรียน วิชาการ
3 ส.ค. 59 กิจกรรมอบรมมือสะอาดปราศจากโรค (อนุบาล) บริหารทั่วไป
5 ส.ค. 59 ประชุมประจ าเดือนสิงหาคม บริหารทั่วไป
8 ส.ค. 59 วันอาเซียน วิชาการ
9 ส.ค. 59 ค่ายคุณธรรม วิชาการ

10-11 ส.ค 59 อบรมคุณธรรม (งบอบต.) บริหารทั่วไป
11 ส.ค. 59 จดังานวันแม่แหง่ชาติ ครูทกุทา่น
18 ส.ค. 59 จดังานวันวิทยาศาสตร์ วิชาการ

19-20 ส.ค. 59 ศึกษาดูงานจงัหวัดเพชรบรีุ บคุคล
29 ส.ค. 59 ตรวจเอกสารการเงินและพสัดุ งบประมาณ

29 -2 ก.ย. 59 นิเทศการสอนคร้ังที่ 2 วิชาการ
31 ส.ค. 59 ส่งเอกสารธุรการชัน้เรียน วิชาการ
2 ก.ย. 59 ประชุมประจ าเดือน บริหารทั่วไป
7 ก.ย. 59 กิจกรรมอาหารดีมีประโยชน์ (อนุบาล) บริหารทั่วไป
12 ก.ย. 59 ส่งต้นฉบบัข้อสอบปลายภาค วิชาการ

28-30 ก.ย. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/58 วิชาการ
30 ก.ย. 59 ตรวจสอบการเงินและพสัดุประจ าปี งบประมาณ

รายงานผลควบคุมภายใน ขนิษฐา
สรุปรายงานการเงินและพสัดุ งบประมาณ
จดัเตรียมเอกสารการเงินปงีบประมาณ 2560 งบประมาณ

5 ต.ค. 59 ส่งคะแนนภาคเรียนที่ 1 พร้อมกรอกคะแนนจดัท าใบรายงานผล วิชาการ
6 ต.ค. 59 อบรมความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับงานข้อมูลสารสนเทศ 4 ฝ่าย บคุคล
7 ต.ค. 59 ประกาศผลสอบ วิชาการ

ประชุมก่อนปดิภาคเรียนที่ 1/2559 ครูไพศาล
ส่งเอกสารวิชาการทกุประเภท วิชาการ

25 ต.ค. 59 ประชุมครูก่อนเปดิภาคเรียน 2/2559 ครูทกุทา่น
28 ต.ค. 59 นิเทศหอ้งเรียนคร้ังที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2559 วิชาการ



นิเทศสวนหยอ่มคร้ังที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2559 บริหารทั่วไป
31 ต.ค. 59 ตรวจสุขภาพครู บคุคล
1 พ.ย. 59 เปดิภาคเรียนที่ 2/2558 ครูทกุทา่น
13 พ.ย. 59 กิจกรรม Open House เปดิบา้นวิชาการ วิชาการ

14-19 พ.ย.59 กีฬาสีภายใน บริหารทั่วไป
25 พ.ย. 59 วันวชิราวุธ บริหารทั่วไป
28 พ.ย. 59 ตรวจเอกสารการเงินและพสัดุ งบประมาณ

28-2 ธ.ค. 59 นิเทศการสอนคร้ังที่ 3 วิชาการ
30 พ.ย. 59 ส่งเอกสารงานวิชาการชัน้เรียน วิชาการ

ประชุมประจ าเดือน ธันวาคม บริหารทั่วไป
2 ธ.ค. 59 วันพอ่แหง่ชาติ บริหารทั่วไป
6 ธ.ค. 59 ส่งต้นฉบบัข้อสอบกลางภาค ที่ 2 วิชาการ

14-16 ธ.ค. 59 ค่ายพกัแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ บริหารทั่วไป
26 ธ.ค. 59 ตรวจเอกสารการเงินและพสัดุ งบประมาณ

28-30 ธ.ค. 59 สอบกลางภาค 2/2559 ครูทกุทา่น
30 ธ.ค. 59 ส่งเอกสารงานวิชาการชัน้เรียน งบประมาณ
6 ม.ค. 60 ประชุมประจ าเดือน มกราคม บริหารทั่วไป
13 ม.ค. 60 จดักิจกรรมวันเด็กแหง่ชาติ ครูทกุทา่น
16 ม.ค. 60 ร่วมงานวันครู ครูทกุทา่น
30 ม.ค. 60 ตรวจเอกสารการเงินและพสัดุ งบประมาณ

ส่งเอกสารธุรการชัน้เรียน ครูทกุทา่น
3 ก.พ. 60 ประชุมประจ าเดือน กุมภาพนัธ์ บริหารทั่วไป
8 ก.พ. 60 กีฬาหนูน้อยอนุบาล บริหารทั่วไป

25-26 ก.พ. 60 สอบ O-net ป.6 และม.3 วิชาการ
27 ก.พ. 60 ตรวจเอกสารการเงินและพสัดุ งบประมาณ
28 ก.พ. 60 ส่งเอกสารธุรการชัน้เรียน วิชาการ
2 ม.ีค. 60 ทศันศึกษาชัน้ อ. - ป. 4 วิชาการ
3 ม.ีค. 60 ทศันศึกษาชัน้ ป.5- ม.3 วิชาการ
6 ม.ีค. 60 ประชุมประจ าเดือน มีนาคม บริหารทั่วไป

ส่งต้นฉบบัข้อสอบปลายภาค 2/2559 วิชาการ
9 ม.ีค. 60 กิจกรรม Day Camp ครูทกุทา่น

9-10 ม.ีค. 60 เข้าค่ายลูกเสือสามัญ บริหารทั่วไป
17 ม.ีค. 60 มหกรรมค่ายวิชาการ ครูทกุทา่น

22-24 ม.ีค. 60 สอบปลายภาค 2/2559 วิชาการ



27 ม.ีค. 60 ตรวจเอกสารการเงินและพสัดุ งบประมาณ
ส่งคะแนนภาคเรียนที่ 2 พร้อมกรอกคะแนน วิชาการ

30 ม.ีค. 60 ประกาศผลสอบ ครูทกุทา่น
31 ม.ีค. 60 วันเกียรติยศ ครูทกุทา่น
3 เม.ย. 60 ส่งรายงานโครงการป ี2559 ครูทกุทา่น

ประชุมก่อนปดิภาคเรียนที่ 2/2559 ครูทกุทา่น
3 เม.ย. 60 ปดิภาคเรียน ครูทกุทา่น


