
ปฏิทินปฏบิัติงาน / กิจกรรมประจ าปีการศึกษา 2563 
โรงเรียนเทศบาลคลองทอ่มใต้  สังกัดเทศบาลต าบลคลองท่อมใต้ 

 

เดือน  ตุลาคม 2563 
วันที่/เดือน/พ.ศ. กิจกรรม / การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

 ต.ค. 63 โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ครูสุลาวัลย์ ฝ่ายงบประมาณ 

 ต.ค. 63 โครงการเช่าเครื่องพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอล  
(โรเนียว) 

ครูสุลาวัลย์ ฝ่ายงบประมาณ 

 ต.ค. 63 โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุส านักงานของโรงเรียน ครูสุลาวัลย์ ฝ่ายงบประมาณ 

 ต.ค. 63 โครงการวัสดุเชื้อเพลิง ซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์และหล่อลื่น 

ครูจุฑามาศ ฝ่ายงบประมาณ 

 ต.ค. 63 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์งานบ้านงานครัว ครูบุษยา/ครูเตือนใจ ฝ่ายงบประมาณ 

ต.ค.63 โครงการอบรมพัฒนาบุคคลากรทางการศึกษา
เพ่อเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียน 

ครูอรพรรณ ฝ่ายบุคคล 

 ต.ค. 63 โครงการพัฒนาห้องสมุดเพ่ือการเรียนรู้อย่าง
ยั่งยืน(จ้างพนักงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่
บรรณารักษ์) 

ครูอรพรรณ ฝ่ายบุคคล 

 ต.ค. 63 โครงการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ
สถานที่ราชการ 

ครูนันทรัตน์ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 ต.ค. 63 โครงการอาหารกลางวัน ครูมัณฑนา ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ต.ค.63 เปิดโครงการโรงเรียนรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ครูบุษยา ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ต.ค.63 กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่9 ครูธันยพร ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ต.ค.63 กิจกรรมวันปิยมหาราช ครูธันยพร ฝ่ายบริหารทั่วไป 

ต.ค.63 กิจกรรมน้ าดื่มสะอาดในโรงเรียน ครูจันทร์ศิริ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

เดือน  พฤศจิกายน 2563 
 พ.ย. 63 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการเกษตร 

(เครื่องปั๊มน้ า) 
ครูมะลิวัน ฝ่ายงบประมาณ 

 พ.ย. 63 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อ
การศึกษา 

ครูนิภารัตน์ ฝ่ายงบประมาณ 

 พ.ย. 63 โครงการจัดซื้อ จัดหาบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์
และพัฒนาปรับปรุงระบบเครือข่ายการเรียนรู้ 

ครูนิภารัตน์ ฝ่ายงบประมาณ 

 พ.ย. 63 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาของโรงเรียน 

ครูนิภารัตน์ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 พ.ย. 63 โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บ ารุงรักษา
ทรัพย์สิน ซ่อมแซมครุภัณฑ์และการ
ประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษา 

ครูชนะชัย ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 พ.ย. 63 กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ  
รัชกาลที่ 9 หรือวันพ่อแห่งชาติ 

ครูพัชรินทร์ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

30 พ.ย.63 ประชุมประจ าเดือน คณะครูทุกคน  



เดือน  ธันวาคม 2563 
วันที่/เดือน/พ.ศ. กิจกรรม / การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 ธ.ค. 63 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 คณะครูทุกคน  
1-11 ธ.ค. 63 รับโอน-ย้าย นักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563 งานทะเบียน ฝ่ายวิชาการ 

2 ธ.ค.63 - 4 ม.ค.64 รับสมัครสอบ นานาชาติ  ฝ่ายวิชาการ 

1 ธ.ค. 63 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 คณะครูทุกคน  
ทุกวันพฤหัส ส่งขออนุมัติใช้แผนการจัดการเรียนรู้ คณะครูทุกคน  
4 ธ.ค. 63 เปิดโครงการพัฒนาห้องเรียนและห้องพิเศษ ครูอาซีซัน ฝ่ายบริหารทั่วไป 

5 ธ.ค. 63 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 คณะครูทุกคน  
7-11ธ.ค. 63 เปิดกิจกรรมเรื่องเล่าเช้านี้ ครูศันสนีย์ ฝ่ายวิชาการ 

เปิดกิจกรรมภาษาไทยวันละค า ครูจิรวรรณ์ ฝ่ายวิชาการ 

เปิดกิจกรรมภาษาอังกฤษวันละค า ครูยุภาวดี/ครูธันยพร ฝ่ายวิชาการ 

กิจกรรมปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ ครูชนะชัย ฝ่ายวิชาการ 

กิจกรรมวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ครูมะนาวี ฝ่ายวิชาการ 

โครงการพัฒนาห้องสมุด ครูจิรวรรณ์ ฝ่ายวิชาการ 

โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ครูสัตตบุษย์ ฝ่ายวิชาการ 

ส ารวจรายการสั่งซื้อหนังสือเรียน ปี 2564 ครูสุธาทิพย์ ฝ่ายงบประมาณ 

โครงการจัดท าแผนการด าเนินงานของ
สถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 

ครูสุธาทิพย์ ฝ่ายงบประมาณ 

เปิดโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงหอประชุม ครูวสันต์ ฝ่ายงบประมาณ 

กิจกรรมจุลสารกันเกรา (ฉบับที่1/63) ครูฐิตารีย์ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

เปิดโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบ 

ครูชาตรี ฝ่ายบริหารทั่วไป 

เปิดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา ครูณัชชา ฝ่ายบริหารทั่วไป 

7 ธ.ค. 63 ส่งงานวิจัย 3 บท คณะครูทุกคน  
7-25 ธ.ค. 63 สมัครสอบ Pre-อ ามาตย์ ป.5-ป.6  ฝ่ายวิชาการ 

10 ธ.ค. 63 หยุดเรียนวันรัฐธรรมนูญ   
11 ธ.ค. 63 หยุดเรียนวันชดเชยวันคล้ายวนัพระบรมราช

สมภพ รัชกาลที่ 9 
  

11-25 ธ.ค.63 ร.ร. อบจ.กระบี่ รับสมัครนักเรียนเข้า ม.1  ฝ่ายวิชาการ 

14 ธ.ค.63 ส่งแผนภูมิแสดงผลการเรียน ครูประจ าวิชา  
14-18 ธ.ค.63 ส ารวจนักเรียน อนุบาล 3 ที่จะเข้าเรียนต่อ ป.1 งานทะเบียน ฝ่ายวิชาการ 

24 ธ.ค.63 โครงการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2 /2563 ครูเจมภัสสร ฝ่ายบริหารทั่วไป 

24 ธ.ค.63 จัดสรรเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ครูสุธาทิพย์ ฝ่ายงบประมาณ 

26-27 ธ.ค.63 อบรม ข้าราชการครู ณ เกาะลันตา ข้าราชการครู  

28ธ.ค.63-14ม.ค.64 เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าใหม่ ภาคเรียนที่1/2564 งานทะเบียน ฝ่ายวิชาการ 

28 ธ.ค.63 ประชุมประจ าเดือน คณะครูทุกคน  
30 ธ.ค. 63 กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ครูชมภูนุช ฝ่ายบริหารทั่วไป 

31 ธ.ค.63  หยุดเรียนวันสิ้นปี   



เดือน  มกราคม 2564 
วันที่/เดือน/พ.ศ. กิจกรรม / การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 ม.ค.64 หยุดเรียนวันขึ้นปีใหม่   
4 ม.ค.64 ส่งบัญชีเรียกชื่อของเดือน ธันวาคม 2563 ครูประจ าชั้นทุกห้อง  
4 ม.ค.64 รายงานจ านวนนักเรียนประจ าเดือนธันวาคม63 งานทะเบียน ฝ่ายวิชาการ 

4-8 ม.ค.64 คัดเลือกนักเรียนเพ่ือฝึกซ้อมการแข่งขันทักษะ
วิชาการ ระดับภาคใต้ ปีการศึกษา 2564 

ครูทุกคน ฝ่ายวิชาการ 

9 ม.ค.64 กิจกรรมวันเด็ก ครูสุมาลี/ 
คณะครูทุกคน 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

15 ม.ค.64 กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีน้อย (อ.1-3) 
กิจกรรมค่ายลูกเสือส ารอง (ป.1-3) 

ครูฐิตารีย์ 
ครูสุนทรี 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

16 ม.ค.64 กิจกรรมวันครู คณะครูทุกคน ฝ่ายบริหารทั่วไป 

18 ม.ค. 64 กิจกรรมจินตคณิตคิดเลขเร็ว ครูเจมภัสสร ฝ่ายวิชาการ 

21 ม.ค. 64 
(เช้า) 

กิจกรรมหนูน้อยรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย
(ปฐมวัย) 

ครูพัชรินทร์ ฝ่ายวิชาการ 

21 ม.ค. 64 
(บ่าย) 

กิจกรรมหนูน้อยรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย
(ประถม) 

ครูศันสนีย์ ฝ่ายวิชาการ 

22 ม.ค. 64 ทดสอบ นักเรียนอนุบาลและสอบแซมชั้น  
ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 

งานทะเบียน ฝ่ายวิชาการ 

23 ม.ค. 64 สอบ สสวท. รอบ 1  ฝ่ายวิชาการ 

27 ม.ค. 64 ประกาศผลสอบ นักเรียนอนุบาลและสอบ 
แซมชั้นระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 

งานทะเบียน ฝ่ายวิชาการ 

27-29 ม.ค.64 โครงการค่ายลูกเสือสามัญ ครูณัชชา ฝ่ายบริหารทั่วไป 

28 ม.ค.64 ประชุมประจ าเดือน คณะครูทุกคน  
ม.ค. 64 โครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

วิทยาศาสตร์ /
คณิตศาสตร์ 

ฝ่ายวิชาการ 

    
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



เดือน  กุมภาพันธ์ 2564 
วันที่/เดือน/พ.ศ. กิจกรรม / การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 ก.พ.64 มอบตัวเพ่ือยืนยันสิทธิ์ นักเรียนใหม่  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

งานทะเบียน ฝ่ายวิชาการ 

1-5 ก.พ.64 สอบอ่านออกเขียนได้ ป.1-ป.4 กลุ่มสาระภาษาไทย ฝ่ายวิชาการ 

    

ก.พ.64 สอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ป.2,ป.4,ป.5 งานวัดผลฯ ฝ่ายวิชาการ 

8 ก.พ.64 เปิดโครงการพัฒนางานทะเบียน งานวัดผล 
และประเมินผล 

ครูอัญจนา/ครูศุภลักษณ์ ฝ่ายวิชาการ 

22-26 ก.พ.64 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่(ปฐมวัย) ครูสุภาพร ฝ่ายบริหารทั่วไป 

25 ก.พ.64 - ประชุมประจ าเดือน 
- ส่งคะแนนเก็บทุกวิชา 

คณะครูทุกคน  

25 ก.พ.64 สอบ Pre - RT ป.1, Pre - NT ป.3 
สอบ Pre - O-Net ป.6 

งานวัดผล/ครูประจ าชั้น ฝ่ายวิชาการ 

26 ก.พ.64 หยุดเรียนวันมาฆบูชา   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



เดือน  มีนาคม 2564 
วันที่/เดือน/พ.ศ. กิจกรรม / การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 มี.ค.64 โครงการธนาคารขยะโรงเรียนเทศบาลคลองท่อม
ใต้และชุมชุน 

ครูกนกพร ฝ่ายบริหารทั่วไป 

1 มี.ค.64 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนส าหรับ
เป็นฐานในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 

ครูชนะชัย ฝ่ายบุคคล 

8-12 มี.ค.64 นักเรียน ป.1 สอบ RT งานวัดผล ฝ่ายวิชาการ 

 13 มี.ค.64 นักเรียน ป.6 สอบ O-Net งานวัดผล ฝ่ายวิชาการ 

15-19 มี.ค.64 นักเรียน อนุบาล 1-3 สอบข้อสอบกรมฯ   

24 มี.ค.64 นักเรียน ป.3 สอบ NT งานวัดผล ฝ่ายวิชาการ 

22-26 มี.ค.64 นักเรียน อนุบาล 1-3 ทดสอบปลายปี  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2563 

ครูประจ าชั้น ฝ่ายวิชาการ 

22-26 มี.ค.64 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (ป.4-6) ครูเวนิษฏ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

29-31 มี.ค.64 โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (ป.1-3) ครูเวนิษฏ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

29-31 มี.ค.64 นักเรียน ป.6 ทดสอบปลายปี  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2563 

งานวัดผล/ 
ครูประจ าชั้น 

ฝ่ายบริหารทั่วไป 

มี.ค.64 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

ฝ่ายวิชาการ 

มี.ค.64 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2560) 

ครูสัตตบุษย์ ฝ่ายบุคคล 

มี.ค.64 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม-จริยธรรมใน
สถานศึกษา 

ครูวรรณิศา ฝ่ายบุคคล 

มี.ค.64 กิจกรรมจุลสารกันเกรา ฉบับที่ 2/64 ครูฐิตารีย์ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



เดือน  เมษายน 2564 
วันที่/เดือน/พ.ศ. กิจกรรม / การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

2 เม.ย. 64 โครงการจัดนิทรรศการทางการศึกษาและวันแห่ง
ความส าเร็จ 

ครูอรัญญา ฝ่ายวิชาการ 

5-9 เม.ย. 64 ครูผู้สอน ป.6 ส่งคะแนนสอบ ครูประจ าวิชา ฝ่ายวิชาการ 

6 เม.ย. 64 หยุดเรียนวันจักรี   

7-9 เม.ย.64 นักเรียน ชั้น ป.1-5 สอบปลายปี  
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 

งานวัดผล ฝ่ายวิชาการ 

9 เม.ย.64 หัวหน้ากลุ่มสาระส่งชื่อครูผู้สอนแต่ละรายวิชา 
ประจ าปีการศึกษา 2564 

หัวหน้ากลุ่มสาระ ฝ่ายวิชาการ 

12 เม.ย.-14พ.ค. 64 ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563   
21 เม.ย.64 ประกาศผลสอบ O-Net ป.6 งานวัดผล ฝ่ายวิชาการ 

26 เม.ย.64 ส่งสมุดพก + เอกสารประจ าชั้น + 
ประกาศผลสอบ ป.6 

  

เม.ย.64 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานฉบับปรับปรุงมใหม่ 

ครูปนัดดา ฝ่ายบุคคล 

เม.ย.64 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ. 2560 

ครูมัณฑนา ฝ่ายบุคคล 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



เดือน  พฤษภาคม 2564 
วันที่/เดือน/พ.ศ. กิจกรรม / การด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 พ.ค. - 10 มิ.ย.64 เปิดระบบ CCIS / LEC   
10 พ.ค.64 - ประชุมครูรับหน้าที่ปฏิบัติงาน 

- ครูทุกท่านลงเวลาปฏิบัติงาน 
- ครูผู้สอนส่งคะแนน ป.1-5 

คณะครูทุกคน  

13 พ.ค.64 - เปิดขายอุปกรณ์การเรียน 
- ครูส่งสมุดพก+เอกสารประจ าชั้น 

คณะครูทุกคน ฝ่ายบริหารทั่วไป 

17 พ.ค.64 - นักเรียนทุกระดับชั้น เปิดภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา2564 
- ประกาศผลสอบ ป.1-5 ของปีการศึกษา 2563 

  

17 พ.ค.64 เปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการ 
(แข่งทักษะวิชาการระดับภาค, ระดับประเทศ) 

ครูชาตรี/ครูมัณฑนา ฝ่ายวิชาการ 

18 พ.ค.64 ครูคัดเลือกนักเรียนเพ่ือเตรียมความพร้อมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการระดับภาค 

คณะครูทุกคน  

18 - 21 พ.ค.64 กิจกรรมจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ครูปารณีย์ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

โครงการพัฒนาทักษะด้านนาฏศิลป์ ครูสุนทรี ฝ่ายวิชาการ 

โครงการพัฒนาทักษะทัศนศิลป์ ครูวาทสิทธิ์ ฝ่ายวิชาการ 

โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ครูอัสกาม ฝ่ายวิชาการ 

รอหนังสือราชการ โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนระดับปฐมวัย 
SBMLD 

ครูมัณฑนา ฝ่ายวิชาการ 

รอหนังสือราชการ โครงการส่งเสริมศักยภาพและความเป็นเลิศด้าน
วิชาการนักเรียนระดับประถมศึกษา 
SBMLD 

ครูชาตรี ฝ่ายวิชาการ 

รอหนังสือราชการ โครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพนักเรียนด้าน
นาฏศิลป์(มโนราห์) SBMLD 

ครูสุนทรี ฝ่ายวิชาการ 

รอหนังสือราชการ โครงการดนตรีสร้างสรรค์สู่การเรียนรู้ SBMLD ครูวสันต์ ฝ่ายวิชาการ 

25 พ.ค.64 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

ครูกาญชนาพร ฝ่ายบริหารทั่วไป 

26 พ.ค. 64 หยุดเรียนวันวิสาขบูชา   
31 พ.ค.64 ประชุมประจ าเดือน คณะครูทุกคน  

 
หมายเหตุ : การปฏิบัติงาน / กิจกรรมต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 


