ปฏิทินปฎิบัติงาน
ประจำปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
2022

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

ปฏิทินปฏิบัติงาน

2565
พฤษภาคม

วัน – วันที่
อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

เสาร์

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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14

15
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19

20

21

22

23

17
เปิดเรียน
24

25

26

27

28

29

30

31

1
2
3
1 พ.ค. – 31 พ.ค.
1- 30 พ.ค. 65
2 พ.ค.65
2 พ.ค. 65
3 พ.ค. 65
3 พ.ค.65
3 พ.ค.65
3 พ.ค. 65
5 พ.ค.65
5 พ.ค.65

6 พ.ค. 65

MAY

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

สัปดาห์
ที่

2022

งานกิจกรรม

รับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ณ โรงเรียนสิงห์บุรี
- รายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2–5 ณ โรงเรียนสิงห์บุรี
งานประกัน
กรอกข้อมูลในระบบรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา
2564 ผ่านระบบออนไลน์ V-e-Sar
งานทะเบียน วันแรกของการปฏิบัติราชการประจาภาคเรียนที่ 1/2565
งานสวัดิการฯ ตรวจ ATK บุคลากรในสังกัด 20 % รายงานผลสานักงานจังหวัดสิงห์บุรี
งานวิทยบริการ จัดซื้อหนังสือเรียนฟรีระดับปวช.ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
งานการเงิน ยื่นความจานงหักหนี้ข้าราชการบานาญ ข้าราชการและลูกจ้างประจา
งานการเงิน รับเงินค่าบารุงศูนย์อาหารและค่าเช่าร้านถ่ายเอกสาร
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565 ทางสื่อ
งาน
ประชาสัมพันธ์ Facebook และ Website
งานการเงิน ทาเงินเดือนและนาส่งรายละเอียดหนี้ข้าราชการบานาญให้ สอศ.
งานบัญชี
ตรวจใบเสร็จรับเงินและรายรับ-รายจ่าย เงินรายได้สถานศึกษา ประจาเดือน
เมษายน 2565
จัดทาบันทึกทะเบียนคุมเลขที่ใบสาคัญการลงบัญชีประจาเดือน เมษายน
2565
หลักสูตรฯ
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสอนภาคเรียนที่ 1/2565

6 พ.ค. 65
6 พ.ค. 65
8 พ.ค. 65
9 พ.ค. 65
9-12 พ.ค. 65
9 พ.ค.65
9 พ.ค. 65
9 พ.ค. 65
9 พ.ค. 65
10 พ.ค. 65

10 พ.ค. 65
10 พ.ค. 65
11 พ.ค. 65
11-13 พ.ค. 65

12 พ.ค. 65
13 พ.ค. 65
16 พ.ค.- 10 มิ.ย. 65
17 พ.ค. 65
17 พ.ค. 65
17 พ.ค. 65
17 พ.ค. 65

หลักสูตรฯ

จัด ทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้
ทาง วิชาชีพ (PLC) ภาคเรียนที่ 1/2565
งานบัญชี
จัดทาบันทึกบัญชีสมุดรายวันทั่วไป ประจาเดือน เมษายน 2565
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจใบเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอน ภาค
หลักสูตรฯ
เรียนที่ 1/2565
แผนกวิชา
จัดทาบันทึกขออนุญาตจดทะเบียนและจัดทาประกาศ PLC ภาคเรียนที่
หลักสูตรฯ
1/2565
งานทวิภาคี ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ปวช.3 และ ปวส.2
งานพัสดุ
จัดซื้อหนังสือเรียนเทอม 1
งานการเงิน ทาเงินเดือนและนาส่งรายละเอียดหนี้ข้าราชการและลูกจ้างประจาให้ สอศ.
บันทึกบัญชีลงในระบบ GFMIS ประจาเดือน เมษายน 2565
งานบัญชี
จัดทารายงานงบทดลอง ประจาเดือน เมษายน 2565
งานสวัดิการฯ ตรวจ ATK บุคลากรในสังกัด 20 % รายงานผลสานักงานจังหวัดสิงห์บุรี
แผนกวิชา
หัวหน้าแผนกวิชาสรุปผลการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ
อาชีพ บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคเรียนที่ 1/2565 ให้กับ
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
งานการเงิน รับใบเสร็จรับเงินและใบขอเบิกค่าเช่าบ้าน
งานบัญชี
จัดส่งรายงานงบทดลองประจาเดือนเมษายน 2565 ให้สานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดสิงห์บุรี
งานวิทยบริการฯ ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย ภายในงานวิทยบริการและ
ห้องสมุดเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม
งานบัญชี
จัดทางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ประจาเดือนเมษายน 2565
จัดทารายงานคงเหลือเงินสดประจาวัน-แบบสรุป ประจาเดือนเมษายน 2565
จัดทารายงานเคลื่อนไหวกระทรวงเงินฝากคลัง ประจาเดือนเมษายน 2565
หลักสูตรฯ
สรุปผลการจัดทาแผนการเรียนรู้ของแต่ละแผนกวิชา ประจาภาคเรียนที่
1/2565
งานทวิภาคี รายงานผลการปฐมนิเทศ
งานทะเบียน รายงานข้อมูลนักเรียน นักศึกษารายบุคคล ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 3
เปิดภาคเรียนที่ 1/2565
สาเนาตารางนักเรียนรวม ตารางสอนบุคคล มอบให้แผนกวิชาต่าง ๆ และ
หลักสูตรฯ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 (18 สัปดาห์ 17 พ.ค.-16 ก.ย.65)
งานทวิภาคี นักเรียน ปวช.3 เริ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นักศึกษา ปวส.2 เริ่มฝึกงาน
นักศึกษา ปวส.2 ทวิภาคี เริ่มฝึกอาชีพ

17-20 พ.ค. 65

งานทะเบียน

17 พ.ค. 65
17 พ.ค. 65

งานบุคลากร
งานแนะแนว

17-27 พ.ค. 65
17 พ.ค. 65

งานวิทยบริการ
งานการเงิน

17 พ.ค. 65
17 พ.ค. 65
17-31 พ.ค. 65

งานการเงิน
งานครูที่ปรึกษา
งานครูที่ปรึกษา

17 พ.ค. 65

งานสวัสดิการฯ

18 พ.ค. 65

งานบุคลากร

18-19 พ.ค. 65
20 – 31 พ.ค. 65
20 – 31 พ.ค. 65
20 พ.ค – 19 ก.พ. 66
20 พ.ค.65

งานบัญชี
งานอาคารฯ
งานอาคารฯ
งานอาคารฯ
งานการเงิน
งาน
ประชาสัมพันธ์
งานบุคลากร
งานบัญชี

20 พ.ค. 65
23 พ.ค. 65
23-27 พ.ค. 65
23 พ.ค. 65
25 พ.ค. 65
26 พ.ค. 65
27 พ.ค. 65
27 พ.ค. 65
30 พ.ค. 65
31 พ.ค. 65
30 พ.ค. – 10 มิ.ย.65

งานสวัดิการฯ
งานบุคลากร
งานบุคลากร
งานการเงิน
งาน
ประชาสัมพันธ์
งานการเงิน
งานทะเบียน
หลักสูตร

ปวช.2,3และปวส.2 ลงทะเบียนล่าช้า/ลงทะเบียนเรียนซ้า/เรียนเพิ่ม
/ขอกลับเข้าเรียน/ลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา
ขออนุมัติเบิกจ่าย ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
- รับสมัครนักเรียน นักศึกษาผู้กู้เงิน กยศ.
- รับสมัครนักเรียน นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอทุนการศึกษา ปีการศึกษา
2565
แจกหนังสือเรียนฟรี ระดับชั้น ปวช.1-ปวช.3
ตั้งเบิกเงินตามเอกาสารการเดินทางไปราชการ ตามเอกสารที่ได้รับตั้งแต่ต้น
เดือน
ตั้งเบิกเงินตามเอกาสารขอเบิกค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565
ครูที่ปรึกษาจัดทาประวัตินักศึกษา ดาเนินการจนเสร็จสิ้นเดือนพฤษภาคม
2565
ตรวจคัดกรองบุคลากร 100 % และนักเรียน นักศึกษาทุกแผนกวิชา 20 %
ด้วย ATK ตามมาตรการเพื่อรองรับการเปิดเรียนแบบ on site
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา และ
โครงการจัดหาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน
จัดทาทะเบียนคุมรายได้เงินนอกงบประมาณ ประจาเดือนเมษายน 2565
สารวจตวรจ อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องน้า ว่าชารุดหรือไม่
สารวจเก้าอี้แล็กเชอร์ตามห้องเรียน เพียงพอต่อนักศึกษาหรือไม่
จัดหาอุปกรณ์แจลแอลกอฮอล์สาหรับฆ่าเชื้อ โควิท 19
ตั้งเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
จัดทาสารประชาสัมพันธ์ (ประจาสัปดาห์) กิจกรรมที่ได้ดาเนินงานทั้งภายใน
และภายนอกวิทยาลัยฯ
การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตาแหน่ง) และกลุ่มงานของลูกจ้างประจา
ตรวจใบเสร็จรับเงินและรายรับ-รายจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาประจาเดือน
พฤษภาคม 2565
ตรวจ ATK บุคลากรในสังกัด 20 % รายงานผลสานักงานจังหวัดสิงห์บุรี
สรุปการลาหยุดราชการของลูกจ้างชั่วคราวประจาเดือน
จัดทา และยืนยันยอดประกันสังคมประจาเดือน
ตั้งเบิกเงินค่าจ้างครูพิเศษสอนและลูกจ้างชั่วคราว
จัดทาสารประชาสัมพันธ์ (ประจาสัปดาห์) กิจกรรมที่ได้ดาเนินงานทั้งภายใน
และภายนอกวิทยาลัยฯ
นาส่งหนี้ข้าราชการบานาญ ข้าราชการและลูกจ้างประจา
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา
กรอกข้อมูลแผนการเรียนการสอนเข้าระบบ ศธ.02 (STD2018)

30 พ.ค. 65
31 พ.ค. 65
31 พ.ค. 65

NOTE

256

งานแนะแนว
งานการเงิน
งานประกัน

สารวจนักเรียน นักศึกษา ที่ประสงค์ขอรับทุนทาคาฮาชิ
เบิกจ่ายเงินค่าจ้างครูพิเศษสอนและลูกจ้างชั่วคราวเข้าบัญชีผู้รับ
ส่งรูปเล่มรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปีการศึกษา 2564
ไปยังอาชีวศึกษาจังหวัด (อศจ.) และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาค
กลาง

ปฏิทินปฏิบัติงาน

2565
มิถุนายน

APRIL

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

วัน – วันที่

สัปดาห์
ที่

2023

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

3
4
5
6
7

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

เสาร์

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

17

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1-10 มิถุนายน 65

งานทะเบียน

1 มิ.ย.- 29 ก.ค. 65

งานความร่วมมือ

1 มิ.ย. – 7 มิ.ย. 65
1 มิ.ย. 65
1-10 มิ.ย. 65
1 มิ.ย. 65
1-2 มิ.ย.65

งานอาคาร
งานแนะแนว
งานปกครอง
งานการเงิน
งานบัญชี

1 – 15 มิ.ย. 65
2 มิ.ย. 65

งานสวัสดิการฯ
งานกิจกรรม

3 มิ.ย. 65

งานบุคลากร

-ตรวจสอบความซ้าซ้อนข้อมูลนักเรียนนักศึกษา ภาครัฐ-ภาคเอกชน
-พิมพ์รายงานแบบ กง.(ปกติ) (ระยะสัน) ตรวจความถูกต้องของข้อมูล
1.ส้ารวจรายชื่อสถานประกอบการ จากแผนกวิชาต่างๆ ประจ้าปีการศึกษา
65
2.จัดท้าสถิติชื่อสถานประกอบการร่วมลงนามฯ ประจ้าปีการศึกษา 65
ท้าเอกสารจัดซือวัสดุท้าความสะอาดวิทยาลัยฯและปรับปรุงภูมิทัศน์
ผู้กู้เงิน กยศ. รายเก่าทุกชันปี ลงชื่อยืนยันในแบบลงทะเบียน กยศ.

กรอกข้อมูลก้าลังพล ประจ้าปี 2565
รับเงินค่าบ้ารุงศูนย์อาหารและค่าเช่าร้านถ่ายเอกสาร
จัดท้าบันทึกทะเบียนคุมเลขที่ใบส้าคัญการลงบัญชี ประจ้าเดือน
พฤษภาคม 2565
นักเรียน นักศึกษาส่งเอกสารเพื่อขอเคลมประกันอุบัติเหตุ
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี
บุคลากรร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ป

3 มิ.ย. 65
3 มิ.ย. 65
3 มิ.ย. 65
6 มิ.ย. 65
6 – 10 มิ.ย. 65
6 มิ.ย. 65
6 – 7 มิ.ย. 65
6-10 มิ.ย. 65
6 มิ.ย.65- 1 ก.ค.65

6 มิ.ย. 65
6 มิ.ย. 65
6 – 10 มิ.ย. 65
6 มิ.ย. 65
6-7 มิ.ย.65
8 มิ.ย. 65
8 มิ.ย. 65
8 – 15 มิ.ย. 65
8-9 มิ.ย. 65
9 มิ.ย. 65
10 มิ.ย. 65
10 มิ.ย. 65

10 มิ.ย. 65

รายงานสรุปข้อมูลบุคลากร/นักเรียน นักศึกษาที่ติดเชือโควิด-19 ส้านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
งานประชาสัมพันธ์
ราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
จัดท้าสารประชาสัมพันธ์ (ประจ้าสัปดาห์) กิจกรรมที่ได้ด้าเนินงานทังภายใน
งานประชาสัมพันธ์
และภายนอกวิทยาลัยฯ
งานวิทยบริการ แผนกวิชาส่งรายชื่อหนังสือเรียนฟรี (รอบเพิ่มเติม)
งานวัดผลฯ
แจ้งผลการขาดเรียนของนักเรียนนักศึกษา ครังที่ 1
หลักสูตรฯ
จัดท้าบันทึกส้ารวจรายวิชาขอรับการนิเทศการสอนในภาคเรียนที่ 1/2565
แผนกวิชา
แผนกวิชาส่งรายงานสรุปผลการประชุมกลุ่มและจัดท้าแผนปฏิบัติติการ
PLC รายกลุ่ม
งานปกครอง
ตรวจระเบียบนักเรียน นักศึกษา ประจ้าเดือนมิถุนายน 2565
ศูนย์บ่มเพาะ
1.จั ดท้ าค้ าสั่ งแต่ งตั งคณะกรรมการบริ ห ารศู น ย์ บ่ มเพาะผู้ ป ระกอบการ
อาชีวศึกษา
2.ประชุมคณะกรรมการด้าเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
3.จัดท้าแผนปฏิบัติงานประจ้าปีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
4.จัดท้าปฏิทินปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
งานการเงิน
ยื่นความจ้านงหักหนีข้าราชการบ้านาญ ข้าราชการและลูกจ้างประจ้า
งานการเงิน
ท้าเงินเดือนและน้าส่งรายละเอียดหนีข้าราชการบ้านาญให้ สอศ.
งานครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษาส่งรายงานการพบที่ปรึกษา (คป.06) สัปดาห์ที่ 1-4
งานครูที่ปรึกษาสรุปรายงานผลไปยังรองฝ่ายพัฒฯ
งานวางแผน
รายงานระบบติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา (e-MVS) ครังที่ 1
งานบัญชี
จัดท้าบันทึกบัญชีสมุดรายวันทั่วไป ประจ้าเดือน พฤษภาคม 2565
หลักสูตรฯ
จัดท้าบันทึกรายงานผลการประชุมกลุ่ม PLC แต่ละแผนกวิชา
งานการเงิน
ท้าเงินเดือนและน้าส่งรายละเอียดหนีข้าราชการและลูกจ้างประจ้าให้ สอศ.
ท้าเอกสารจัดซือวัสดุปรับปรุงซ่อมแซม ห้องเรียน ห้องน้า
งานอาคาร
งานสวัสดิการฯ

อาคารเรียน และ สิ่งก่อสร้างต่างๆที่ช้ารุด

ลงบัญชีในระบบ GFMIS ประจ้าเดือน พฤษภาคม 2565
พิธีไหว้ครู ประจ้าปีการศึกษา 2565
รับใบเสร็จรับเงินและใบขอเบิกค่าเช่าบ้าน
จัดท้ารายงานงบทดลองประจ้าเดือน พฤษภาคม 2565
จัดส่งรายงานงบทดลองประจ้าเดือนพฤษภาคม 2565 ให้กับส้านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสิงห์บุรี
จัดท้าสารประชาสัมพันธ์ (ประจ้าสัปดาห์) กิจกรรมที่ได้ด้าเนินงานทังภายใน
งานประชาสัมพันธ์
และภายนอกวิทยาลัยฯ
งานบัญชี
งานกิจกรรม
งานการเงิน
งานบัญชี

13 - 14 มิ.ย. 65

แผนกวิชา

13 มิ.ย. 65
13 - 14 มิ.ย. 65

งานแนะแนว
งานบัญชี

13 - 14 มิ.ย. 65
13 – 17 มิ.ย. 65

งานบัญชี
งานสวัสดิการฯ

15 - 17 มิ.ย. 65

กรรมการ

15 มิ.ย. 65
15 –17 มิ.ย. 65
15 มิ.ย. 65
15 มิ.ย.65
15 มิ.ย. 65

งานบุคลากร
งานอาคาร
งานแนะแนว
งานพัสดุ
งานการเงิน

15 มิ.ย. 65
15-16 มิ.ย. 65
16 มิ.ย. 65

งานการเงิน
งานบัญชี
งานบุคลากร

16 – 30 มิ.ย. 65

งานสวัสดิการฯ

17 มิ.ย. 65

ครูผู้สอน

17 มิ.ย. 65
17 - 20 ก.ค. 65
17 มิ.ย. 65

งานบุคลากร
งานอาคาร
งานสวัสดิการฯ

17 มิ.ย. 65

งานประชาสัมพันธ์

20 มิ.ย. 65

หลักสูตรฯ

แผนกวิชาส่งใบเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอน ครังที่ 1/2565
(สัปดาห์ที่ 1-4)
ประชุมทุนทาคาฮาชิ
จัดท้ารายงานแสดงยอดเงินสดคงเหลือประจ้าวัน-แบบสรุปประจ้าเดือน
พฤษภาคม 2565
จัดท้ารายงานแสดงการเคลื่อนไหวเงินฝากกระทรวงการคลังประจ้าเดือน
พฤษภาคม 2565
จัดท้างบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ประจ้าเดือน พฤษภาคม 2565
จัดท้าค้าสั่งคณะกรรมการด้าเนินการควบคุมนักเรียน นักศึกษาในการตรวจ
สุขภาพ ประจ้าปีการศึกษา 2565
คณะกรรมการตรวจสอบใบเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอน ครังที่ 1/2565
(สัปดาห์ที่ 1-4)
ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ซ่อมแซมระบบน้าห้องน้าโรงอาหาร

เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ประสงค์ขอทุนทาคาฮาชิ
จัดซือสื่อการเรียนการสอน (เงินเหลือจากการจัดซือหนังสือ)
ตังเบิกเงินตามเอกสารการเดินทางไปราชการ ตามเอกสารที่ได้รับตังแต่ต้น
เดือน
ตังเบิกเงินตามเอกสารขอเบิกค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล
จัดท้าทะเบียนคุมรายได้เงินนอกงบประมาณ ประจ้าเดือนพฤษภาคม 2565
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา และ
โครงการจัดหาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน
จัดท้าเรื่องขอเคลมประกันอุบัติเหตุของนักเรียน นักศึกษา
ผู้สอนส่งบันทึกผลการเรียนและการประเมินผล (FR-0601) และแบบ
รายงานผลการปฏิบัติงาน (FR-0602) แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม
(FR-0603) ครังที่ 1 (ข้อมูล 4 สัปดาห์) ที่หัวหน้าแผนก
ปรับปรุงข้อมูล ก.พ.7 และ กคศ. 16
ซ่อมแซมรือเวทีบนหอประชุมโรงอาหาร และ ท้าใหม่

รายงานสรุปข้อมูลบุคลากร/นักเรียน นักศึกษาที่ติดเชือโควิด-19 ส้านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
จัดท้าสารประชาสัมพันธ์ (ประจ้าสัปดาห์) กิจกรรมที่ได้ด้าเนินงานทังภายใน
และภายนอกวิทยาลัยฯ
จัดท้าบันทึกขออนุมัติการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน ครังที่ 1
1/2565 (สัปดาห์ที่ 1-4 )

20 มิ.ย. 65 – 8
ก.ค. 65
20 มิ.ย. 65
20 – 30 มิ.ย. 65
20 มิ.ย. – 19 ก.พ. 66
20 มิ.ย. – 19 ก.พ. 66
20 มิ.ย. – 19 ก.พ. 66

20 มิ.ย. 65
20 มิ.ย. 65
21-30 มิ.ย. 65
21 มิ.ย. 65
22 มิ.ย. 65
22 มิ.ย. 65
23 มิ.ย. 65
23 มิ.ย. 65
24 มิ.ย. 65
24 มิ.ย. 65
24 มิ.ย. 65
25 มิ.ย.-26 มิ.ย.65
27 มิ.ย.- 1 ก.ค. 65
27 – 29 มิ.ย. 65
27 มิ.ย. 65
27 มิ.ย. 65
27 มิ.ย. 65
27-28 มิ.ย. 65
27 – 29 มิ.ย. 65
28 มิ.ย. 65

งานทวิภาคี
งานบุคลากร
งานอาคาร
งานอาคาร
งานอาคาร
งานอาคาร
งานแนะแนว
งานการเงิน
งานอาคาร
งานแนะแนว
งานการเงิน
งานการเงิน
งานบุคลากร

ยื่นค้าร้องขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปวช.3 (เฉพาะ ชก.3/1-2 ชฟ.3/2-3
ชส.3/1 และ มค 3/1-2)
ขอรับเงินบ้าเหน็จ บ้านาญ บ้าเหน็จรายเดือน บ้าเหน็จด้ารงชีพ เงินกบข.
เงินกศจ. ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2565
จัดเตรียมวัสดุและจัดโต๊ะหมู่พร้อมตังพระบรมฉายาลักษณ์
ท้าความสะอาดและจัดเตรียมห้องประชุม 1 , 2 , 3 ไว้ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
ท้าความสะอาดพืนที่ภายในวิทยาลัยให้สะอาดอยู่เสมอ
ดูแลปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน – อาคารเรียนให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ประสงค์ขอทุนเฉลิมราชกุมารี

ตังเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
ท้าโต๊ะและเก้าอีแล็ดเชอร์เพิ่มเติม และ ซ่อมแซมที่ช้ารุด
ขอรับบริจาคทุนวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565
ตังเบิกเงินค่าสอนเกินภาระงานสัปดาห์ที่ 1-4
ตังเบิกเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ
การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ต้าแหน่งครูผู้ช่วย ครัง
ที่ 2
คัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนเฉลิมราชกุมารี
งานแนะแนว
สรุปการลาหยุดราชการของลูกจ้างชั่วคราวประจ้าเดือน
งานบุคลากร
งานสวัสดิการฯ รายงานสรุปข้อมูลบุคลากร/นักเรียน นักศึกษาที่ติดเชือโควิด-19 ส้านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
จัดท้าสารประชาสัมพันธ์ (ประจ้าสัปดาห์) กิจกรรมที่ได้ด้าเนินงานทังภายใน
งานประชาสัมพันธ์
และภายนอกวิทยาลัยฯ
ด้าเนินกิจกรรมตามโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center (จิต
งานโครงการพิเศษฯ
อาสา)
แจ้งผลการขาดเรียนของนักเรียนนักศึกษา ครังที่ 2
งานวัดผลฯ
แผนกวิชาส่งรายงานผลการปฏิบัติการ PLC วงรอบที่ 1
แผนกวิชา
จัดท้า และยืนยันยอดประกันสังคมประจ้าเดือน
งานบุคลากร
งานการเงิน
จ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการเข้าบัญชีผู้รับ
งานการเงิน
ตังเบิกเงินค่าจ้างครูพิเศษสอนและลูกจ้างชั่วคราว
งานบัญชี
ตรวจใบเสร็จรับเงินและรายรับ-รายจ่าย เงินรายได้สถานศึกษา
ประจ้าเดือนมิถุนายน 2565
งานสวัสดิการฯ จัดส่งรายชื่อนักเรียน นักศึกษาท้าประกันอุบัติเหตุ ครังที่ 2 และ 3
บุคลากรร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
งานบุคลากร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

28 มิ.ย. 65
29 มิ.ย. 65
29-30 มิ.ย. 65
30 มิ.ย. 65
30 มิ.ย. 65
30 มิ.ย. 65
30 มิ.ย. 65
30 มิ.ย. 65

NOTE

จัดท้าบันทึกทะเบียนคุมเลขที่ใบส้าคัญการลงบัญชี ประจ้าเดือนมิถุนายน
2565
งานการเงิน
น้าส่งหนีข้าราชการบ้านาญ ข้าราชการและลูกจ้างประจ้า
งานบัญชี
จัดท้าบันทึกสมุดรายวันทั่วไป ประจ้าเดือนมิถุนายน 2565
หลักสูตรฯ
จัดท้าบันทึกรายงานผลการปฏิบัติการ PLC วงรอบที่ 1
ขออนุมัติโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center(แบบถาวร)
งานโครงการพิเศษฯ
บรรจุเข้าแผน
งานบุคลากร
การรายงานข้อมูลบุคลากรเพื่อประกอบการวิเคราะห์และจัดสรรงบประมาณ
ประจ้าปี 2565 งวด3
งานการเงิน
จ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานเข้าบัญชีผู้รับ
งานการเงิน
จ่ายเงินค่าจ้างครูพิเศษสอนและลูกจ้างชั่วคราวเข้าบัญชีผู้รับ
งานบัญชี

ปฏิทินปฏิบัติงาน

2565
กรกฎาคม

JULY

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

วัน – วันที่

สัปดาห์
ที่

2022

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัส

7
8

11

เสาร์

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
หยุด

14
หยุด

16

17

18

19

20

21

15
วันหยุดราช
การ
22

24
31

25

26

27

28

29
หยุด

30

9
10

ศุกร์

1 ก.ค. 65
1 ก.ค. 65
1 ก.ค. 65
1 ก.ค. 65

งานบุคลากร
งานกิจกรรม
งานการเงิน
งานสวัสดิการฯ

1 – 15 ก.ค. 65

งานสวัสดิการฯ

1 ก.ค. 65

งานประชาสัมพันธ์

2 ก.ค. 65
4 – 6 ก.ค. 65
4-8 ก.ค. 65

งานแนะแนว
หลักสูตรฯ
งานทะเบียน

23

ส่งเอกสารการปฏิบัติงานธุรการนอกเวลาราชการ
ร่วมพิธีวันสถาปนาลูกเสือ
รับเงินค่าบารุงศูนย์อาหารและค่าเช่าร้านถ่ายเอกสาร
ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565
รายงานสรุปข้อมูลบุคลากร/นักเรียน นักศึกษาที่ติดเชื้อโควิด-19
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
นักเรียน นักศึกษาส่งเอกสารขอเคลมประกันอุบัติเหตุ
จัดทาสารประชาสัมพันธ์ (ประจาสัปดาห์) กิจกรรมที่ได้ดาเนินงานทั้ง
ภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ
รับทุนวัดแจ้งพรหมนคร ปีการศึกษา 2565
จัดทาตารางนิเทศการจัดการเรียนเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565
นาเข้าข้อมูล GPAX (ภาคฤดูร้อน) ในระบบ datacenter

4-29 ก.ค. 65
4-8 ก.ค. 65
4 – 8 ก.ค. 65

4-8 ก.ค. 65
4-5 ก.ค. 65
4 – 8 ก.ค. 65

5 ก.ค. 65
5 ก.ค. 65
5 ก.ค. 65
6 ก.ค. 65
7 ก.ค. 65
7 ก.ค. 65
8 ก.ค. 65
8 ก.ค. 65
8 ก.ค. 65
9 ก.ค.65
9 ก.ค. 65

งานโครงการพิเศษฯ ดาเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center (แบบถาวร)
งานปกครอง
ตรวจระเบียบนักเรียน นักศึกษา ประจาเดือนกรกฎาคม 2565
ศูนย์บ่มเพาะ
1.วางแผนการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
2.ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ
3.ขออนุมัติโครงการ/คาสั่งและเอกสารต่าง ๆ
4.ทาเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
5.เชิญวิทยากร
งานครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษาส่งรายงานการพบที่ปรึกษา (คป.06) สัปดาห์ที่ 5-8 งานครูที่
ปรึกษาสรุปรายงานผลไปยังรองฝ่ายพัฒฯ
งานบัญชี
ลงบัญชีในระบบ GFMIS ประจาเดือน มิถุนายน 2565
งานสวัสดิการฯ จัดท าค าสั่ งคณะกรรมการบริห ารศูน ย์อาหาร วิท ยาลั ย เทคนิ คสิ งห์ บุ รี
ประจาปีการศึกษา 2565
จัดทาสัญญาในการเช่าพื้นที่จาหน่ายอาหารในวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
ดาเนินการเก็บและนาส่งค่าบารุงร้านค้าศูนย์อาหาร ประจาเดือน
พฤษภาคม 2565
งานบัญชี
งานการเงิน
งานการเงิน

จัดทารายงานงบทดลองประจาเดือน มิถุนายน 2565
ยื่นความจานงหักหนี้ข้าราชการบานาญ ข้าราชการและลูกจ้างประจา
ทาเงินเดือนและนาส่งรายละเอียดหนี้ข้าราชการบานาญให้ สอศ.
จัดทารายงานคงเหลือเงินสดประจาวัน-แบบสรุป ประจาเดือนมิถุนายน
งานบัญชี
จัดทารายงานเคลื่อนไหวกระทรวงเงินฝากคลัง ประจาเดือนมิถุนายน
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรฯ
ภาคเรียนที่ 1/2565
งานแนะแนว
จัดทาคู่มือนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการสถานศึกษาวิถีพุทธแห่เทียนพรรษา /วันเข้าพรรษา /วัน
งานกิจกรรม
ภาษาไทยแห่งชาติ
งานการเงิน
ทาเงินเดือนและนาส่งรายละเอียดหนี้ข้าราชการและลูกจ้างประจาให้
สอศ.
จัดทาสารประชาสัมพันธ์ (ประจาสัปดาห์) กิจกรรมที่ได้ดาเนินงานทั้ง
งานประชาสัมพันธ์
ภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ
งานแนะแนว
ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน กยศ.
โครงการปฐมนิเทศ และอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่
งานกิจกรรม
ประจาปีการศึกษา 2565

9 ก.ค. 65

งานปกครอง

11 – 12 ก.ค. 65

แผนกวิชา

11-15 ก.ค. 65
11 – 15 ก.ค. 65
11 ก.ค. 65

งานทะเบียน
งานวัดผลฯ
งานแนะแนว

11 - 22 ก.ค.65

ศูนย์บ่มเพาะ

11 ก.ค. 65
11-12 ก.ค. 65
11 – 15 ก.ค. 65

งานการเงิน
งานบัญชี
งานสวัสดิการฯ

14 - 15 ก.ค. 65
15 ก.ค. 65

งานบัญชี
ครูผู้สอน

15 - 18 ก.ค. 65

กรรมการ

15 ก.ค. 65

งานการเงิน

15 ก.ค. 65

งานการเงิน

15 ก.ค. 65

งานสวัสดิการฯ

15 – 31 ก.ค. 65

งานสวัสดิการฯ

15 ก.ค. 65

งานประชาสัมพันธ์

18 – 20 ก.ค. 65

แผนกวิชา

18 ก.ค.. 65

งานบุคลากร

18 ก.ค.65

วางแผน

ดาเนินโครงการ “เยาวชนรุ่นใหม่ร่วมมือร่วมใจต้ายภัยยาเสพติด”
แผนกวิชาส่งใบเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอนครั้งที่ 2 1/2565
(สัปดาห์ที่ 5 – 8 )
พิมพ์รายงาน GPAX (ภาคฤดูร้อน) แบบ 2 ส่ง สอศ.ในนาม ITC สิงห์บุรี
แจ้งผลการขาดเรียนของนักเรียนนักศึกษา ครั้งที่ 3
ส่งรายชื่อนักเรียนทุนนายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง
1.ดาเนินงานตามโครงการอบรมการเตรียมความพร้อมสาหรับการเป็นผู้
ประกอบรายใหม่
2.ดาเนินการตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการเขียนแผนธุรกิจ
รับใบเสร็จรับเงินและใบขอเบิกค่าเช่าบ้าน
จัดทางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ประจาเดือน มิถุนายน 2565
ดาเนินการเก็บและนาส่งค่าบารุงร้านค้าศูนย์อาหาร
ประจาเดือน มิถุนายน 2565
จัดทาทะเบียนคุมรายได้เงินนอกงบประมาณ ประจาเดือนมิถุนายน 2565
ผู้สอนส่งบันทึกผลการเรียนและการประเมินผล (FR-0601) และแบบ
รายงานผลการปฏิบัติงาน (FR-0602) แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม
(FR-0603) ครั้งที่ 2 (ข้อมูล 8 สัปดาห์) ที่หัวหน้าแผนก
คณะกรรมการตรวจสอบใบเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอน ครั้งที่ 2
1/2565 (สัปดาห์ที่ 5 - 8 )
ตั้งเบิกเงินตามเอกสารการเดินทางไปราชการ ตามเอกสารที่ได้รับตั้งแต่
ต้นเดือน
ตั้งเบิกเงินตามเอกสารขอเบิกค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล
รายงานสรุปข้อมูลบุคลากร/นักเรียน นักศึกษาที่ติดเชื้อโควิด-19
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
จัดทาเรื่องขอเคลมประกันอุบัติเหตุของนักเรียน นักศึกษา
จัดทาสารประชาสัมพันธ์ (ประจาสัปดาห์) กิจกรรมที่ได้ดาเนินงานทั้ง
ภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ
แผนกวิชาส่งรายงานผลการปฏิบัติการ PLC วงรอบที่ 2
ขออนุมัติเบิกจ่าย ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2566

19 ก.ค. 65

หลักสูตรฯ

19 ก.ค. 65

งานบุคลากร

20-22 ก.ค. 65
20 ก.ค. 65
20 ก.ค. 65
21 ก.ค. 65
21 ก.ค. 65
22 ก.ค. 65

งานปกครอง
งานการเงิน
งานการเงิน
หลักสูตรฯ
งานการเงิน
งานบุคลากร

22 ก.ค. 65

งานสวัสดิการฯ

22 ก.ค. 65

งานประชาสัมพันธ์

25 ก.ค 65

งานบุคลากร

25-29 ก.ค. 65

งานปกครอง

25 - 29 ก.ค.65

ศูนย์บ่มเพาะ

25 ก.ค. 65

งานการเงิน
งานครูที่ปรึกษา

25-29 ก.ค. 65
25-29 ก.ค. 65

งานครูที่ปรึกษา

25 ก.ค.65

วางแผน

25 ก.ค.65

วางแผน

25-27 ก.ค. 65

งานบัญชี

26 ก.ค. 65
27 ก.ค. 65

งานการเงิน
งานแนะแนว

จัดทาบันทึกขออนุมัติการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน ครั้งที่ 2
1/2565 (สัปดาห์ที่ 5 - 8)
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา
และโครงการจัดหาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน
ดาเนินโครงการ “สารวจสภาพการใช้สารเสพติด”
ตั้งเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
ตั้งเบิกเงินค่าสอนเกินภาระงานสัปดาห์ที่ 5-8
จัดทาบันทึกรายงานผลการปฏิบัติการ PLC วงรอบที่ 2
ตั้งเบิกเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ
สรุปการลาหยุดราชการของลูกจ้างชั่วคราวประจาเดือน
รายงานสรุปข้อมูลบุคลากร/นักเรียน นักศึกษาที่ติดเชื้อโควิด-19
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
จัดทาสารประชาสัมพันธ์ (ประจาสัปดาห์) กิจกรรมที่ได้ดาเนินงานทั้ง
ภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ
จัดทา และยืนยันยอดประกันสังคมประจาเดือน
ดาเนินโครงการ “ออกตรวจติดตามความประพฤติของนักเรียน นักศึกษา
บริเวณภายในและภายนอกสถานศึกษา”
ดาเนินโครงการ “พบประชุมชนเพื่อร่วมแรง ร่วมใจต้ายภัยยาเสพติด
และอบายมุข”
ประเมิน/ประกวด/คัดเลือกแผนุรกิจเพื่อให้การสนับสนุนเงินส่งเสริม
การทาธุรกิจในสถานศึกษา
จ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการเข้าบัญชีผู้รับ
งานครูที่ปรึกษารวบรวมข้อมูลการขาดเรียน ความประพฤติ
การขาดเข้าแถว
ผลการเรียน แจ้งผู้ปกครองโดยครูที่ปรึกษา
สารวจและจัดทาแผนการรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา ประจาปีการศึกษา
2566
ประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณครั้งที่ 1
ตรวจใบเสร็จรับเงินและรายรับ-รายจ่าย เงินรายได้สถานศึกษา
ประจาเดือน กรกฎาคม 2565
ตั้งเบิกเงินค่าจ้างครูพิเศษสอนและลูกจ้างชั่วคราว
มอบทุนวิทยาลัย

27 ก.ค. 65

งานกิจกรรม

27 ก.ค. 65
27 ก.ค. 65

งานการเงิน
งานการเงิน

28 ก.ค. 65

งานประชาสัมพันธ์

29 ก.ค. 65

งานประชาสัมพันธ์

29 ก.ค. 65

งานการเงิน

29 ก.ค. 65

งานสวัสดิการฯ

30 ก.ค.65

งานพัสดุ

NOTE

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ
นาส่งหนี้ข้าราชการบานาญ ข้าราชการและลูกจ้างประจา
จ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานเข้าบัญชีผู้รับ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
จัดทาสารประชาสัมพันธ์ (ประจาสัปดาห์) กิจกรรมที่ได้ดาเนินงานทั้ง
ภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ
จ่ายเงินค่าจ้างครูพิเศษสอนและลูกจ้างชั่วคราวเข้าบัญชีผู้รับ
รายงานสรุปข้อมูลบุคลากร/นักเรียน นักศึกษาที่ติดเชื้อโควิด-19
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
รายงานการจัดทาทะเบียนคุมการจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง

ปฏิทินปฏิบัติงาน

2565

AUGUST

สิงหาคม

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

วัน – วันที่

สัปดาห์
ที่

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

เสาร์

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

12
13
14
15
16

1 ส.ค. 65
1 – 5 ส.ค. 65
1 - 31 ส.ค.65
1 ส.ค. 65
1 – 15 ส.ค. 65
1 ส.ค.-23 ก.ย.
65
1 ส.ค. 65
1 - 5 ส.ค. 65
1 - 12 ส.ค.65
1 ส.ค. 65
1 – 5 ส.ค. 65

2022

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำตำรำงเรียน ตำรำงสอน ภำคเรียนที่ 2
ปีกำรศึกษำ 2565
งำนวัดผลฯ
แจ้งผลกำรขำดเรียนของนักเรียนนักศึกษำ ครั้งที่ 4
งำนโครงกำรพิเศษฯ ดำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรศูนย์ซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชน Fix it center
(แบบถำวร)
งำนบุคลำกร
ส่งเอกสำรกำรปฏิบัติงำนธุรกำรนอกเวลำรำชกำร
งำนบุคลำกร
ยื่นคำร้องขอย้ำยประจำปี 2565 ครั้งที่ 2
งำนควำมร่วมมือ 1.จัดโครงกำรลงนำมควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำร ปีกำรศึกษำ 2565
2.ดำเนินกำรลงนำมควำมร่วมมือตำมโครงกำรฯ กับสถำนประกอบกำร
(MOU)
งำนแนะแนว
ผู้กู้รำยใหม่ กยศ. จัดทำสัญญำเงินกู้
งำนปกครอง
ตรวจระเบียบนักเรียน นักศึกษำ ประจำเดือนสิงหำคม 2565
ดำเนินโครงกำร “โครงกำรอำชีวะต้ำนยำเสพติด” (งบประมำณ 20,000)
ศูนย์บ่มเพำะ
โครงกำรพัฒนำศักภำพผู้เรียนด้ำนกำรศึกษำดูงำน
งำนกำรเงิน
รับเงินค่ำบำรุงศูนย์อำหำรและค่ำเช่ำร้ำนถ่ำยเอกสำร
งำนครูที่ปรึกษำ ครูที่ปรึกษำส่งรำยงำนกำรพบที่ปรึกษำ (คป.06) สัปดำห์ที่ 9-12 งำนครู
ที่ปรึกษำสรุปรำยงำนผลไปยังรองฝ่ำยพัฒฯ
หลักสูตรฯ

1 - 31 ส.ค. 65
1 - 31 ส.ค. 65
1 - 2 ส.ค. 65
1 – 15 ส.ค. 65

งำนครูที่ปรึกษำ
งำนครูที่ปรึกษำ
งำนบัญชี
งำนสวัสดิกำรฯ

จัดทำโครงกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน นักศึกษำ
เยี่ยมบ้ำนนักเรียน นักศึกษำ
ลงทะเบียนคุมเลขที่ใบสำคัญกำรลงบัญชี ประจำเดือน กรกฎำคม 2565
นักเรียน นักศึกษำ ส่งเอกสำรเคลมประกันอุบัติเหตุ
ดำเนินกำรเก็บและนำส่งค่ำบำรุงร้ำนค้ำศูนย์อำหำร ประจำเดือน กรกฎำคม
2565

3 – 5 ส.ค. 65
3 ส.ค. 65
4 – 5 ส.ค. 65
5 ส.ค. 65
5 ส.ค. 65

หลักสูตรฯ
งำนบัญชี
งำนบัญชี
งำนกำรเงิน
งำนกำรเงิน

จัดกลุ่มกำรเรียนร่วมระดับ ปวช. และ ปวส. ภำคเรียนที่ 2/65เสนอผู้อำนวยกำรฯ

5 ส.ค. 65

งำนสวัสดิกำรฯ

5 ส.ค. 65

งำนประชำสัมพันธ์

8 - 9 ส.ค. 65

แผนกวิชำ

8 – 10 ส.ค. 65

แผนกวิชำ

8 - 11 ส.ค. 65

งำนปกครอง

8 ส.ค. 65

งำนกำรเงิน

8 - 10 ส.ค. 65

งำนบัญชี

จัดทำบันทึกสมุดรำยวันทั่วไป ประจำเดือน กรกฎำคม 2565
ลงบัญชีในระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎำคม 2565
ยื่นควำมจำนงหักหนี้ข้ำรำชกำรบำนำญ ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำ
ทำเงินเดือนและนำส่งรำยละเอียดหนี้ข้ำรำชกำรบำนำญให้ สอศ.
รำยงำนสรุปข้อมูลบุคลำกร/นักเรียน นักศึกษำที่ติดเชื้อโควิด-19 สำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดสิงห์บุรี
จัดทำสำรประชำสัมพันธ์ (ประจำสัปดำห์) กิจกรรมที่ได้ดำเนินงำนทั้งภำยใน
และภำยนอกวิทยำลัยฯ
แผนกวิชำส่งใบเบิกเงินค่ำสอนเกินภำระงำนสอน ครั้งที่ 3 1/2565
(สัปดำห์ที่ 9 – 12)
แผนกวิชำส่งรำยงำนผลกำรปฏิบัติกำร PLC วงรอบที่ 3
ดำเนินโครงกำร “ส่งเสริมสุนทรียภำพด้ำนศิลปะ ดนตรี และกีฬำเพื่อ
ห่ำงไกลยำเสพติด”
ทำเงินเดือนและนำส่งรำยละเอียดหนี้ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำให้ สอศ.
จัดทำรำยงำนงบทดลองประจำเดือน กรกฎำคม 2565
จัดทำรำยงำนคงเหลือเงินสดประจำวัน-แบบสรุป ประจำเดือนกรกฎำคม
2565
จัดทำรำยงำนเคลื่อนไหวกระทรวงเงินฝำกคลัง ประจำเดือนกรกฎำคม 2565
จัดส่งรำยงำนงบทดลองประจำเดือนกรกฎำคม 2565ให้สำนักงำนตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดสิงห์บุรี

ดำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรศูนย์ซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชน Fix it center (แบบ
9-11 ส.ค.65
งำนโครงกำรพิเศษฯ ถำวร)
(กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์พระบรมรำชินีนำถ)
คณะกรรมกำรตรวจสอบใบเบิกค่ำสอนเกินภำระงำนสอน ครั้งที่ 3 1/65
10 – 12 ส.ค. 65
กรรมกำร
(สัปดำห์ที่ 9 – 12)
10 ส.ค. 65
งำนกำรเงิน
รับใบเสร็จรับเงินและใบขอเบิกค่ำเช่ำบ้ำน
งำนวำงแผนฯ
10 ส.ค. 65
ประชุมคณะกรรมกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี 65
ครูผู้สอน
ผู้สอนส่งบันทึกผลกำรเรียนและกำรประเมินผล (FR-0601) และแบบ
11 ส.ค. 65
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน (FR-0602) แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม

11 ส.ค. 65
12 ส.ค. 65
12 ส.ค. 65
12 ส.ค. 65
12 ส.ค. 65
12 ส.ค. 65
15 ส.ค. 65
15 – 19 ส.ค. 65
15 - 19 ส.ค. 65
15 – 26 ส.ค.65
15 ส.ค. 65
15 ส.ค. 65
15 – 16 ส.ค. 65
16 ส.ค. 65
16 ส.ค. 65
16 – 31 ส.ค. 65
17 ส.ค. 65
17 ส.ค. 65
17 – 18 ส.ค. 65
19 ส.ค. 65
19 ส.ค. 65
19 ส.ค. 65

(FR-0603) ครั้งที่ 3 (ข้อมูล 12 สัปดำห์) ที่หัวหน้ำแผนก
หลักสูตรฯ
จัดทำบันทึกรำยงำนผลกำรปฏิบัติกำร PLC วงรอบที่ 3
บุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระบรมรำชชนนี
งำนบุคลำกร
พันปีหลวงและวันแม่แห่งชำติ
งำนกิจกรรม
กำรฝึกภำคปกติ นศท. ประจำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ (พิธีเปิดกำรฝึก)
งำนกิจกรรม
วันแม่แห่งชำติ
รำยงำนสรุปข้อมูลบุคลำกร/นักเรียน นักศึกษำที่ติดเชื้อโควิด-19 สำนักงำน
งำนสวัสดิกำรฯ
ศึกษำธิกำรจังหวัดสิงห์บุรี
ประชำสัมพันธ์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ
งำนประชำสัมพันธ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกำสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษำ
จัดทำสำรประชำสัมพันธ์ (ประจำสัปดำห์) กิจกรรมที่ได้ดำเนินงำนทั้งภำยใน
งำนประชำสัมพันธ์
และภำยนอกวิทยำลัยฯ
จัดทำบันทึกขออนุมัติกำรเบิกจ่ำยค่ำสอนเกินภำระงำนสอน ครั้งที่ 3
หลักสูตรฯ
1/65 (สัปดำห์ที่ 9 – 12)
งำนวัดผลฯ
งำนวัดผลและประเมินผล สำรวจจำนวนชั่วโมงที่ใช้สอบปลำยภำค
งำนปกครอง
ดำเนินโครงกำร “ติดตำมพฤติกรรมของนักเรียน นักศึกษำกลุ่มเสี่ยง”
ศูนย์บ่มเพำะ
เริ่มดำเนินกำรตำมแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติ
งำนกำรเงิน
ตั้งเบิกเงินตำมเอกสำรกำรเดินทำงไปรำชกำร ตำมเอกสำรที่ได้รับตั้งแต่ต้น
เดือน
งำนกำรเงิน
ตั้งเบิกเงินตำมเอกสำรขอเบิกค่ำเล่ำเรียนบุตร ค่ำรักษำพยำบำล
งำนบัญชี
จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝำกธนำคำร ประจำเดือน กรกฎำคม 2565
คณะกรรมกำรส่งรำยงำนกำรนิเทศกำรจัดกำรเรียนรู้ ภำคเรียนที่ 1/2565
กรรมกำร
ที่งำนพัฒนำหลักสูตรฯ
งำนบุคลำกร
ขออนุมัติเบิกจ่ำย ค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร
งำนสวัสดิกำรฯ จัดทำเรื่องขอเคลมประกันอุบัติเหตุของนักเรียน นักศึกษำ
ขออนุมัติเบิกจ่ำยเงินโครงกำรเร่งประสิทธิภำพกำรสอนครูอำชีวศึกษำ และ
งำนบุคลำกร
โครงกำรจัดหำบุคลำกรสำยสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน
งำนกำรเงิน
ตั้งเบิกเงินค่ำสอนเกินภำระงำนสัปดำห์ที่ 9-12
งำนบัญชี
จัดทำทะเบียนคุมรำยได้เงินนอกงบประมำณ ประจำเดือน กรกฎำคม 2565
งำนวำงแผน/หัวหน้ำ ส่งโครงกำรเพื่อกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปี 65
แผนก
รำยงำนสรุปข้อมูลบุคลำกร/นักเรียน นักศึกษำที่ติดเชื้อโควิด-19 สำนักงำน
งำนสวัสดิกำรฯ
ศึกษำธิกำรจังหวัดสิงห์บุรี
จัดทำสำรประชำสัมพันธ์ (ประจำสัปดำห์) กิจกรรมที่ได้ดำเนินงำนทั้งภำยใน
งำนประชำสัมพันธ์
และภำยนอกวิทยำลัยฯ

22 – 26 ส.ค. 65
22 – 26 ส.ค. 65
22 - 26 ส.ค. 65
22 ส.ค. 65
22 ส.ค. 65

ครูผู้สอน
งำนวัดผลฯ
งำนปกครอง
งำนกำรเงิน
งำนกำรเงิน

22 - 26 ส.ค. 65

งำนบัญชี

23 ส.ค. 65

หลักสูตรฯ

23 ส.ค. 65

งำนวำงแผน

25 ส.ค. 65
25 – 26 ส.ค. 65
25 ส.ค.65
26 ส.ค. 65
26 ส.ค. 65
26 ส.ค. 65
26 ส.ค. 65

งำนบุคลำกร
งำนกิจกรรม
วำงแผน
งำนบุคลำกร
งำนกำรเงิน
งำนกำรเงิน
งำนกำรเงิน

26 ส.ค. 65

งำนสวัสดิกำรฯ

26 ส.ค. 65

งำนประชำสัมพันธ์

29 – 31 ส.ค. 65
29 - 31 ส.ค. 65
29-31 ส.ค. 65
29 ส.ค. – 16
ก.ย. 65
29 - 31 ส.ค. 65
30 ส.ค 65
31 ส.ค 65

หลักสูตรฯ
แผนกวิชำ
งำนปกครอง

สรุปกำรลำหยุดรำชกำรของลูกจ้ำงชั่วครำวประจำเดือน
กีฬำสี ประจำปีกำรศึกษำ 2565
ประชุมเร่งรัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณครั้งที่ 2
จัดทำ และยืนยันยอดประกันสังคมประจำเดือน
จ่ำยเงินค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำรเข้ำบัญชีผู้รับ
ตั้งเบิกเงินค่ำจ้ำงครูพิเศษสอนและลูกจ้ำงชั่วครำว
จ่ำยเงินค่ำสอนเกินภำระงำนเข้ำบัญชีผู้รับ
รำยงำนสรุปข้อมูลบุคลำกร/นักเรียน นักศึกษำที่ติดเชื้อโควิด-19 สำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดสิงห์บุรี
จัดทำสำรประชำสัมพันธ์ (ประจำสัปดำห์) กิจกรรมที่ได้ดำเนินงำนทั้งภำยใน
และภำยนอกวิทยำลัยฯ
จัดทำและพิมพ์ตำรำงเรียน ตำรำงสอนประจำภำคเรียนที่ 2/2565
แผนกวิชำส่งรำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรเรียนรู้ PLC
ดำเนินโครงกำร “กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำตั้งครรภ์ก่อนวัยเรียน”

ศูนย์บ่มเพำะ

นิเทศ ติดตำม กำรดำเนินกำรตำมแผนธุรกิจ โดยครูที่ปรึกษำธุรกิจ ครั้งที่ 1

งำนบัญชี
งำนกำรเงิน
งำนกำรเงิน

จัดทำทะเบียนคุมเลขที่ใบสำคัญกำรลงบัญชี ประจำเดือน สิงหำคม 2565
นำส่งหนี้ข้ำรำชกำรบำนำญ ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจำ
จ่ำยเงินค่ำจ้ำงครูพิเศษสอนและลูกจ้ำงชั่วครำวเข้ำบัญชีผู้รับ

NOTE

ผู้สอนส่งต้นฉบับข้อสอบปลำยภำคเรียนรำยวิชำทฤษฎี
แจ้งผลกำรขำดเรียนของนักเรียนนักศึกษำ ครั้งที่ 5
ดำเนินโครงกำร “สถำนศึกษำสีขำว”
ตั้งเบิกเงินค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำวัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้ำง
ตั้งเบิกเงินค่ำตอบแทนพนักงำนรำชกำร
ตรวจใบเสร็จรับเงินและรำยรับ-รำยจ่ำย เงินรำยได้สถำนศึกษำ ประจำเดือน
สิงหำคม 2565
เชิญคณะกรรมกำรจัดตำรำงเรียน ตำรำงสอน ภำคเรียนที่ 2/2565 ประชุม
แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในสถำนศึกษำ
(แบบ ปอ.1, ปอ.2, ปอ.3 )

ปฏิทินปฏิบัติงาน

2565

SEPTEMBER

กันยายน

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

วัน – วันที่

สัปดาห์
ที่

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

16
17
18

1 ก.ย. 65
1 ก.ย. 65
1 - 2 ก.ย. 65
1 ก.ย. 65
1 ก.ย. 65

1 - 2 ก.ย. 65
1 – 15 ก.ย. 65
2 ก.ย.65
2 ก.ย. 65
2 ก.ย. 65

2022

พฤหัส

ศุกร์

เสาร์

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

งานบุคลากร
งานกิจกรรม
งานปกครอง
งานการเงิน

ส่งเอกสารการปฏิบัติงานธุรการนอกเวลาราชการ
การฝึกภาคปกติ นศท. ประจาปีการศึกษา 2564
ดาเนินโครงการ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ก่อนวัยเรียน”
รับเงินค่าบารุงศูนย์อาหารและค่าเช่าร้านถ่ายเอกสาร

งานวางแผนฯ

สารวจรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสถานศึกษา
(แบบ ปอ.1, ปอ.2, ปอ.3 )

จัดทาบันทึกสมุดรายวันทั่วไป ประจาเดือน สิงหาคม 2565
ลงบัญชีในระบบ GFMIS ประจาเดือน สิงหาคม 2565
นักเรียน นักศึกษา ส่งเอกสารเคลมประกันอุบัติเหตุ
งานสวัสดิการฯ ดาเนินการเก็บและนาส่งค่าบารุงร้านค้าศูนย์อาหาร ประจาเดือ สิงหาคม
2565
วางแผน
ประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณครั้งที่ 3
หลักสูตรฯ
จัดทาบันทึกรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ PLC
รายงานสรุปข้อมูลบุคลากร/นักเรียน นักศึกษาที่ติดเชื้อโควิด-19 สานักงาน
งานสวัสดิการฯ
ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
งานบัญชี

2 ก.ย. 65
5 ก.ย. 65
5 – 9 ก.ย. 65
5 - 12 ก.ย.65
5 - 9 ก.ย. 65
5 ก.ย. 65
5 ก.ย. 65
5 – 9 ก.ย. 65
5 ก.ย.65

จัดทาสารประชาสัมพันธ์ (ประจาสัปดาห์) กิจกรรมที่ได้ดาเนินงานทั้งภายใน
และภายนอกวิทยาลัยฯ
บันทึกแจ้งหัวหน้าแผนกวิชาต่าง ๆ จัดทาแบบสรุปการจัดทาส่งบันทึกหลัง
หลักสูตรฯ
การจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2565 (บันทึกหลังสอน)
งานวัดผลฯ ผู้สอนตรวจสอบรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ให้เป็นปัจจุบัน
งานทะเบียน บันทึกแผนรับนักเรียนนักศึกษาในระบบ ปีการศึกษา 2566
งานปกครอง ตรวจระเบียบนักเรียน นักศึกษา ประจาเดือนกันยายน 2565
งานการเงิน ยื่นความจานงหักหนี้ข้าราชการบานาญ ข้าราชการและลูกจ้างประจา
งานการเงิน ทาเงินเดือนและนาส่งรายละเอียดหนี้ข้าราชการบานาญให้ สอศ.
งานครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษาส่งรายงานการพบที่ปรึกษา (คป.06) สัปดาห์ที่ 13-17 งานครูที่
ปรึกษาสรุปรายงานผลไปยังรองฝ่ายพัฒฯ
งาน
ประชาสัมพันธ์

งานวางแผน/ ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจาปี 2565
กรรมการบริหารฯ

5 ก.ย. 65
5 – 6 ก.ย. 65

งานวางแผน
งานบัญชี

8 ก.ย. 65
9 ก.ย. 65
9 ก.ย. 65

งานการเงิน
งานวัดผลฯ
งานบัญชี

9 ก.ย. 65
9 ก.ย. 65
12 – 15 ก.ย. 65
12 – 13 ก.ย. 65
12 ก.ย. 65
12 ก.ย. 65
12 ก.ย. 65

12 – 13 ก.ย. 65

รายงานระบบติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา (e-MVS) ครั้งที่ 2
จัดทารายงานงบทดลองประจาเดือน สิงหาคม 2565
จัดทารายงานคงเหลือเงินสดประจาวัน-แบบสรุป ประจาเดือน สิงหาคม
2565
จัดทารายงานเคลื่อนไหวกระทรวงเงินฝากคลัง ประจาเดือนสิงหาคม 2565

ทาเงินเดือนและนาส่งรายละเอียดหนี้ข้าราชการและลูกจ้างประจาให้ สอศ.
ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษา ที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80%
จัดส่งรายงานงบทดลองประจาเดือนสิงหาคม 2565 ให้สานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดสิงห์บุรี
รายงานสรุปข้อมูลบุคลากร/นักเรียน นักศึกษาที่ติดเชื้อโควิด-19 สานักงาน
งานสวัสดิการฯ
ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
จัดทาสารประชาสัมพันธ์ (ประจาสัปดาห์) กิจกรรมที่ได้ดาเนินงานทั้งภายใน
งาน
ประชาสัมพันธ์ และภายนอกวิทยาลัยฯ
งานวัดผลฯ สอบปลายภาคเรียนรายวิชาทฤษฎี
แผนกวิชาส่งใบเบิกเงินค่าสอนเกินภาระงานสอน ครั้งที่ 4 1/2565
แผนกวิชา
(สัปดาห์ที่ 13 - 17)
งานกิจกรรม ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1/2564
งานการเงิน รับใบเสร็จรับเงินและใบขอเบิกค่าเช่าบ้าน
งานวางแผน/ ประชุมพิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจาปี 2565
กรรมการบริหารฯ

งานบัญชี

จัดทางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ประจาเดือน สิงหาคม 2565

13 - 19 ก.ย. 65
14 ก.ย. 65
14 – 16 ก.ย. 65
15 - 16 ก.ย. 65
15 ก.ย. 65
15 ก.ย.65
15 ก.ย.65
15 ก.ย. 65
15 ก.ย. 65
16 ก.ย. 65
16 ก.ย.- 22 ก.ย.65
16 ก.ย. 65
16 ก.ย. 65
16 – 30 ก.ย. 65
16 ก.ย. 65
19 ก.ย. 65
19 ก.ย.- 14 ต.ค. 65
19 - 23 ก.ย.65
19 - 21 ก.ย. 65

งานทะเบียน

ปรับปรุงข้อมูลนักเรียนนักศึกษาในระบบตามหลักสูตร/รูปแบบจัดการสอน/
นักเรียนพิการ/สถานภาพและข้อมูลผลการเรียน
แผนกวิชา
แผนกวิชาส่งเอกสารเผยแพร่กิจกรรม/ชิ้นงาน/นวัตกรรม PLC
งานบัญชี
จัดทาทะเบียนคุมรายได้เงินนอกงบประมาณ ประจาเดือน สิงหาคม 2565
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบใบเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอน(สัปดาห์ที่ 13 - 17)
งานบุคลากร ขออนุมัติเบิกจ่าย ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
งานพัสดุ
จัดซื้อหนังสือเรียน เทอม 2
งานพัสดุ
ตรวจสอบพัสดุประจาปี
งานการเงิน ตั้งเบิกเงินตามเอกสารการเดินทางไปราชการ ตามเอกสารที่ได้รับตั้งแต่ต้น
เดือน
งานการเงิน ตั้งเบิกเงินตามเอกสารขอเบิกค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล
หลักสูตรฯ
จัดทาบันทึกส่งเอกสารเผยแพร่กิจกรรม/ชิ้นงาน/นวัตกรรม PLC
ครูผู้สอน
ผู้สอนบันทึกผลการเรียนแต่ละรายวิชาลงในโปรแกรม ศธ.02 ออนไลน์
งานบุคลากร ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา และ
โครงการจัดหาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน
รายงานสรุปข้อมูลบุคลากร/นักเรียน นักศึกษาที่ติดเชื้อโควิด-19 สานักงาน
งานสวัสดิการฯ
ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
งานสวัสดิการฯ จัดทาเรื่องขอเคลมประกันอุบัติเหตุของนักเรียน นักศึกษา
จัดทาสารประชาสัมพันธ์ (ประจาสัปดาห์) กิจกรรมที่ได้ดาเนินงานทั้งภายใน
งาน
ประชาสัมพันธ์ และภายนอกวิทยาลัยฯ
หลักสูตรฯ
จัดทาบันทึกขออนุมัติการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน ครั้งที่ 3
1/2564 (สัปดาห์ที่ 13 - 17)
งานทะเบียน วันหยุดพักผ่อนของนักเรียน นักศึกษาประจาภาคเรียนที่ 1/2565
งานทะเบียน รายงานจานวนนักเรียนนักศึกษา ปีงบประมาณ 2566 งวดที่ 1 (กง.ปกติ)
งานกิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ

19 ก.ย. 65

งานวางแผนฯ

19 - 23 ก.ย.65

งานบัญชี

20 ก.ย. 65
20 ก.ย. 65
21 ก.ย. 65
21 ก.ย. 65

หลักสูตรฯ
งานบุคลากร
หลักสูตรฯ
งานการเงิน

จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสถานศึกษา
(แบบ ปอ.1, ปอ.2, ปอ.3 )

ตรวจใบเสร็จรับเงินและรายรับ-รายจ่าย เงินรายได้สถานศึกษา ประจาเดือน
กันยายน 2565
ลงทะเบียนคุมเลขที่ใบสาคัญการลงบัญชี ประจาเดือน กันยายน 2565
จัดทาบันทึกสมุดรายวันทั่วไป ประจาเดือน กันยายน 2565
จัดทาสรุปบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2565 (บันทึกหลังสอน)
ส่งรายงานการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)
จัดทาบันทึกหนังสือรับรองชั่วโมงชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ PLC
ตั้งเบิกเงินค่าสอนเกินภาระงานสัปดาห์ที่ 13-17

21 ก.ย. 65

คณะกรรมการ/ สอบทานการประเมินการควบคุมภายในสถานศึกษา (แบบ ปส. )
ผู้ตรวจสอบภายใน

22 ก.ย. 65
22 ก.ย. 65
23 ก.ย. 65
23 ก.ย. 65

งานการเงิน
งานการเงิน
งานวัดผลฯ
งานวิทยบริการ

23 ก.ย. 65
23 ก.ย. 65
26 ก.ย. 65
26 ก.ย. 65
26 - 28 ก.ย. 65
27 ก.ย. 65
27 ก.ย. 65
27 ก.ย. 65
27 ก.ย. 65
27 ก.ย. 65
27 ก.ย. 65
29 ก.ย. 65
29 ก.ย. 65
29 - 30 ก.ย. 65

30 ก.ย. 65

ตั้งเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
ตั้งเบิกเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ผู้สอนส่งผลการเรียนรายวิชาผ่านหัวหน้าแผนก/งานวัดผลฯ
แผนกวิชาส่งรายชื่อหนังสือเรียนฟรี ภาคเรียนที่ 2 /2565
รายงานสรุปข้อมูลบุคลากร/นักเรียน นักศึกษาที่ติดเชื้อโควิด-19 สานักงาน
งานสวัสดิการฯ
ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
จัดทาสารประชาสัมพันธ์ (ประจาสัปดาห์) กิจกรรมที่ได้ดาเนินงานทั้งภายใน
งาน
ประชาสัมพันธ์ และภายนอกวิทยาลัยฯ
งานบุคลากร สรุปการลาหยุดราชการของลูกจ้างชั่วคราวประจาเดือน
รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการลงนามความร่วมมือฯ
งานความร่วมมือ
ประจาปี การศึกษา 2565
งานบัญชี
ลงบัญชีในระบบ GFMIS ประจาเดือน กันยายน 2565
งานวัดผลฯ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการเรียน
แผนกวิชาจัดส่งแบบสรุปการจัดทาส่งบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้
แผนกวิชา
ภาคเรียน ที่ 1/2565 (บันทึกหลังสอน)
งานบุคลากร จัดทา และยืนยันยอดประกันสังคมประจาเดือน
งานแนะแนว สรุปวิจัยเพื่อพัฒนางานแนะแนวความพึงพอใจของสถานประกอบการ
ต่อคุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษา
งานการเงิน จ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการเข้าบัญชีผู้รับ
งานการเงิน ตั้งเบิกเงินค่าจ้างครูพิเศษสอนและลูกจ้างชั่วคราว
ผู้อานวยการ อนุมัติผลการเรียน
งานการเงิน นาส่งหนี้ข้าราชการบานาญ ข้าราชการและลูกจ้างประจา
งานบัญชี
ปิดงบปีงบประมาณ 2565
ปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลัง/ค่าวัสดุ
ปรับปรุงบัญชีรายได้สูงต่า เข้ารายได้สูงต่าค่าใช้จ่ายสะสม
ปรับปรุงบัญชีค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
จัดทารายงานเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานบัญชีภาครัฐประจาปี
งบประมาณ 2565
ส่งรายงานเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานบัญชีภาครัฐประจาปีงบ
ประมาณ 2565
งานวัดผลฯ

ประกาศผลการเรียน

30 ก.ย. 65
30 ก.ย. -11 ต.ค. 65
30 ก.ย. 65
30 ก.ย. 65
30 ก.ย. 65
30 ก.ย. 65
30 ก.ย. 65
30 ก.ย. 65

NOTE

งานทะเบียน

ประกาศผลการเรียน 1/2565 นักเรียน ปวช.ยื่นคาร้องขอสอบแก้ 0/มส.
และนักศึกษา ปวส.ยื่นคาร้องขอแก้ มส.
ผู้สอนระดับ ปวช. จัดสอบแก้ 0 / มส.
ครูผู้สอน
และผู้สอนระดับ ปวส. จัดสอบแก้ มส.
งานบุคลากร การรายงานข้อมูลบุคลากรเพื่อประกอบการวิเคราะห์และจัดสรรงบประมาณ
ประจาปี2566 งวด1
งานวิทบริการ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคี 4 ฝ่าย ในการพิจารณาหนังสือ
เรียนฟรี ภาคเรียน 2/2565
งานการเงิน จ่ายเงินค่าจ้างครูพิเศษสอนและลูกจ้างชั่วคราวเข้าบัญชีผู้รับ
งานการเงิน จ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานเข้าบัญชีผู้รับ
รายงานสรุปข้อมูลบุคลากร/นักเรียน นักศึกษาที่ติดเชื้อโควิด-19 สานักงาน
งานสวัสดิการฯ
ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
งาน
จัดทาสารประชาสัมพันธ์ (ประจาสัปดาห์) กิจกรรมที่ได้ดาเนินงานทั้งภายใน
ประชาสัมพันธ์ และภายนอกวิทยาลัยฯ

ปฏิทินปฏิบัติงาน

2565

OCTOBER

ตุลาคม

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

วัน – วันที่

สัปดาห์
ที่

2022

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

เสาร์
1

1 – 15 ต.ค 65

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

23

24

25

26

30

31

งานสวัสดิการฯ

3 ต.ค. 2565
3 ต.ค. 65
3 - 7 ต.ค. 2565
3 - 7 ต.ค. 2565
3 - 7 ต.ค. 2565

งานทะเบียน
งานการเงิน
งานทะเบียน
งานทะเบียน

3 ต.ค. 65

งานวางแผน

งานวิำยั ฯ

วันคล้ายวัน วันหยุดราช
สวรรคต
การ
20
21
27

28

22
29

นักเรียน นักศึกษา ส่งเอกสารเคลมประกันอุบัติเหตุ
ดาเนินการเก็บและนาส่งค่าบารุงราานคาาศนนยออาหารประำาเดออนกันยายน
2565
ลงชอ่อปฏิบัติราชการ/ประชุมครนประำาปีการศึกษา 2/2565
รับเงินค่าบารุงศนนยออาหารและค่าเช่าราานถ่ายเอกสาร
แำางผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 ใหาผนาปกครองทราบ
ลงทะเบียนรายวิชา (ทุกชั้นปี) ประำาภาคเรียนที่ 2/2565
หัวหนาาแผนกวิชารวบรวมขาอมนลผลงานนวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐอของนักศึกษาใน
แผนกส่ง
ำัดทารายงานผลการปฏิบัตงิ านตามแผนปฏิบัติการประำาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

3 - 7 ต.ค. 2565

งานบัญชี

4 ต.ค. 65

งานทวิภาคี

4 ต.ค. 2565
5 ต.ค. 2565
5 ต.ค. 2565
5 ต.ค. 65
5 ต.ค. 65
7 ต.ค. 65

งานวิทยบริการ
งานทะเบียน
งานแนะแนว
งานการเงิน
งานการเงิน
หลักสนตรฯ
งานวิทบริการ

7 ต.ค. 65
7 ต.ค. 65
7 ต.ค. 65

งานการเงิน
งานสวัสดิการฯ

7 ต.ค. 65

งานประชาสัมพันธอ

10 ต.ค. 65
10 ต.ค. 65
10 - 11 ต.ค. 65

หลักสนตรฯ
งานการเงิน
งานบัญชี

10 ต.ค. 65

งานประชาสัมพันธอ

11 ต.ค. 65
11 ต.ค. 65
11 ต.ค. 65

หลักสนตรฯ
หลักสนตรฯ
หลักสนตรฯ

ำัดทารายงานงบทดลอง ประำาเดออนกันยายน 2565
ำัดทารายงานคงเหลออเงินสดประำาวัน-แบบสรุป ประำาเดออนกันยายน
2565
ำัดทารายงานเคลอ่อนไหวกระทรวงเงินฝากคลัง ประำาเดออนกันยายน 2565
ำัดส่งรายงานงบทดลองประำาเดออนกันยายน2565ใหาสานักงานตรวำเงิน
แผ่นดินำังหวัดสิงหอบุรี
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณอวิชาชีพ ปวช.3 (เฉพาะ ชก.3/1-2 ชฟ.
3/1-2 ชส.3/1 และ มค.3/1)
ดาเนินการำัดซอ้อหนังสออเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565
อนุมัติำบหลักสนตรปวช. และปวส. ประำาภาคเรียนที่ 1/2565
ปลนกำิตสานึกระลึกค่าเงินกนา
ยอ่นความำานงหักหนี้ขาาราชการบานาญขาาราชการและลนกำาางประำา
ทาเงินเดออนและนาส่งรายละเอียดหนี้ขาาราชการบานาญใหา สอศ.
ขออนุมัติตารางเรียน ตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2565
สารวำระบบอินเตอรอเน็ตและเครอ่องคอมพิวเตอรอเพอ่อใชาในการสอบคานขาอมนล
ของผนาใชางาน
ทาเงินเดออนและนาส่งรายละเอียดหนี้ขาาราชการและลนกำาางประำาใหา
สอศ.
รายงานสรุปขาอมนลบุคลากร/นักเรียน นักศึกษาที่ติดเชอ้อโควิด-19 สานักงาน
ศึกษาธิการำังหวัดสิงหอบุรี
ำัดทาสารประชาสัมพันธอ (ประำาสัปดาหอ) กิำกรรมที่ไดาดาเนินงานทั้งภายใน
และภายนอกวิทยาลัยฯ
ำัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสอนภาคเรียนที่ 2/2565
รับใบเสร็ำรับเงินและใบขอเบิกค่าเช่าบาาน
ำัดทางบพิสนำนอยอดเงินฝากธนาคาร ประำาเดออน กันยายน 2565
ประชาสัมพันธอ เรอ่อง การเปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2565 ทางสอ่อ
Facebook และ Website
สาเนาตารางนักเรียนรวม ตารางสอนบุคคล มอบใหาแผนกวิชาต่าง ๆ และ
งานที่เกี่ยวขาอง
สาเนาแำก ตารางนักเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2565
หัวหนาาแผนกวิชาสรุปผลการำัดทาแผนการำัดการเรียนรนามุ่งเนานสมรรถนะ
อาชีพ บนรณาการคุณธรรม ำริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงคอ
และปรัชญาของเศรษฐกิำพอเพียง ภาคเรียนที่ 2/2565 ใหากับงานพัฒนา
หลักสนตรฯ

แผนกวิชาหลักสนตรฯ ำัดทาบันทึกขออนุญาตำดทะเบียนและำัดทาประกาศ PLC ภาคเรียน
ที่ 2/2565
หลักสนตรฯ
สรุปผลการำัดทาแผนการเรียนรนาของแต่ละแผนกวิชา ประำาภาคเรียนที่
12 ต.ค. 65
2/2564
12 ต.ค. 65
ครนผนาสอน
ผนาสอนส่งผลแกา 0 / มส.
ประชาสัมพันธอกิำกรรมวันคลาายวันสวรรคตพระบาทสมเด็ำพระบรมชนกาธิ
13 ต.ค. 65
งานประชาสัมพันธอ
เบศร มหาภนมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
14 ต.ค. 65
ผนาอานวยการ
อนุมัติผลการสอบแกา 0 / มส.
14 ต.ค. 65
งานวัดผลฯ
ประกาศผลการสอบแกา 0 / มส.
14 ต.ค. 65
งานแนะแนว
ส่งรายชอ่อนักเรียนทุน AGC เฟลทกลาส
งานสวัสดิการฯ รายงานสรุปขาอมนลบุคลากร/นักเรียน นักศึกษาที่ติดเชอ้อโควิด-19 สานักงาน
14 ต.ค. 65
ศึกษาธิการำังหวัดสิงหอบุรี
ำัดทาสารประชาสัมพันธอ (ประำาสัปดาหอ) กิำกรรมที่ไดาดาเนินงานทั้งภายใน
14 ต.ค. 65
งานประชาสัมพันธอ
และภายนอกวิทยาลัยฯ
16 – 31 ต.ค. 65
งานสวัสดิการฯ ำัดทาเรอ่องขอเคลมประกันอุบัติเหตุของนักเรียน นักศึกษา
17 ต.ค. 65
งานทะเบียน
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2565 (18 สัปดาหอ 17 ต.ค.2565 -17 ก.พ.2566)
17 - 21 ต.ค. 65
งานทะเบียน
นักเรียน นักศึกษาลงทะเบียนล่าชาา/เรียนซ้า/เรียนเพิ่ม/ขอกลับเขาาเรียน/
ลงทะเบียนเพอ่อรักษาสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา
17 ต.ค. 65
เปิดภาคเรียนที่ 2 / 2565
งานทวิภาคี
นักศึกษา ปวช.3 เริ่มฝึกประสบการณอวิชาชีพ (เฉพาะ ชก.3/1-2 ชฟ.3/1-2
17 ต.ค. 65
ชส.3/1 และ มค.3/1)
17 – 21 ต.ค.
งานวิทยบริการ ดาเนินการแำกหนังสออเรียนฟรี ทุกแผนกวิชา
2565
17 ต.ค. 65
งานการเงิน
ตั้งเบิกเงินตามเอกสารการเดินทางไปราชการ ตามเอกสารที่ไดารับตั้งแต่ตาน
เดออน
17 ต.ค. 65
งานการเงิน
ตั้งเบิกเงินตามเอกสารขอเบิกค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล
17 ต.ค. 65
งานครนที่ปรึกษา ำัดทาคาสั่งแต่งตั้งครนที่ปรึกษา ภาคเรียนที่2/2565
12 ต.ค. 65

17 ต.ค. 65

หัวหนาาแผนก/หน่วย
ตรวำสอบภายใน

18 ต.ค. 65

หลักสนตรฯ

20 ต.ค. 65
21 - 28 ต.ค. 65
21 ต.ค. 65

งานการเงิน
งานทะเบียน
งานการเงิน

ำัดทารายงานการควบคุมภายในสถานศึกษา (แบบ ปย.1, ปย.2)
เสนอรองฝ่ายฯ

ำัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวำใบเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอน ภาค
เรียนที่ 2/2565
ตั้งเบิกเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ
นาเขาาขาอมนล GPAX/GPA (5 ภาคเรียน/ผนาสาเร็ำการศึกษา 1/2565)
ตั้งเบิกเงินค่าสาธารณนปโภค ค่าวัสดุ ครุภัณฑอและสิ่งก่อสราาง

21 ต.ค. 65
21 ต.ค. 65
23 ต.ค. 65
25 - 28 ต.ค. 65

26 ต.ค. 65
26 ต.ค. 65
28 ต.ค 65
28 ต.ค. 65

28 ต.ค. 65

งานสวัสดิการฯ

รายงานสรุปขาอมนลบุคลากร/นักเรียน นักศึกษาที่ติดเชอ้อโควิด-19 สานักงาน
ศึกษาธิการำังหวัดสิงหอบุรี
ำัดทาสารประชาสัมพันธอ (ประำาสัปดาหอ) กิำกรรมที่ไดาดาเนินงานทั้งภายใน
งานประชาสัมพันธอ
และภายนอกวิทยาลัยฯ
ประชาสัมพันธอกิำกรรมวันปิยมหาราช นาอมเกลาาฯ ราลึกในพระมหา
งานประชาสัมพันธอ
กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็ำพระำุลำอมเกลาาเำาาอยน่หัว รัชกาลที่ ๕
งานบัญชี
ตรวำใบเสร็ำรับเงินและรายรับ-รายำ่าย เงินรายไดาสถานศึกษา
ประำาเดออน ตุลาคม 2565
ำัดทาทะเบียนคุมเลขที่ใบสาคัญการลงบัญชี ประำาเดออน ตุลาคม2565
งานการเงิน
ำ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการเขาาบัญชีผนารับ
งานการเงิน
ตั้งเบิกเงินค่าำาางครนพิเศษสอนและลนกำาางชั่วคราว
งานการเงิน
นาส่งหนี้ขาาราชการบานาญ ขาาราชการและลนกำาางประำา
งานวางแผนฯ

งานสวัสดิการฯ

28 ต.ค. 65

งานประชาสัมพันธอ

31 ต.ค. 65
31 ต.ค.- 4 พ.ย.
65
31 ต.ค.–11 พ.ย.
65

งานทะเบียน
งานทะเบียน
หลักสนตร

เผยแพร่ผลการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน

รายงานสรุปขาอมนลบุคลากร/นักเรียน นักศึกษาที่ติดเชอ้อโควิด-19 สานักงาน
ศึกษาธิการำังหวัดสิงหอบุรี
ำัดทาสารประชาสัมพันธอ (ประำาสัปดาหอ) กิำกรรมที่ไดาดาเนินงานทั้งภายใน
และภายนอกวิทยาลัยฯ
ประกาศรายชอ่อนักเรียน นักศึกษาพานสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา
พิมพอรายงาน GPAX (5 ภาคเรียน) แบบ 2 ส่ง สอศ.ในนาม ITCสิงหอบุรี
กรอกขาอมนลตารางเรียน ตารางสอนเขาาระบบ ศธ.02 (STD2018)

31 ต.ค. –18
พ.ย.65

งานทวิภาคี

ยอ่นคาราองขอฝึกงาน
-ปวช. 2 ฝึกประสบการณอวิชาชีพ
-ปวส.1 ฝึกงาน

31 ต.ค. 65

ศนนยอบ่มเพาะ

รายงานผลการดาเนินงานทางออนไลนอ bicnawamin.ac.th

31 ต.ค 65

งานการเงิน

จ่ายเงินค่าจ้างครูพิเศษสอนและลูกจ้างชั่วคราวเข้าบัญชีผรู้ บั

NOTE

ปฏิทินปฏิบัติงาน

2565
พฤศจิกายน

2022
NOVEMBER

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

วัน – วันที่

สัปดาห์
ที่

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

เสาร์

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1 พ.ย. 65
1 พ.ย. 65

งานกิจกรรม
งานการเงิน

นักศึกษายื่นผ่อนผันทหาร ประจาปี 2564
รับเงินค่าบารุงศูนย์อาหารและค่าเช่าร้านถ่ายเอกสาร

1 พ.ย. 65

งานวางแผนฯ

เผยแพร่แผนปฏิบตั ิราชการประจาปี 2566

1 - 4 พ.ย. 65
1 – 15 พ.ย. 65

งานบัญชี
งานสวัสดิการฯ

2 พ.ย. 65

งานวางแผนฯ

4 พ.ย. 65

งานสวัสดิการฯ

7 – 11 พ.ย. 65

งาน
ประชาสัมพันธ์
งานวัดผลฯ

7 - 9 พ.ย.65

แผนกวิชา

7 พ.ย. 65

งานการเงิน

4 พ.ย. 65

จัดทาบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป ประจาเดือน ตุลาคม 2565
นักเรียน นักศึกษา ส่งเอกสารเคลมประกันอุบัติเหตุ
ดาเนินการเก็บและนาส่งค่าบารุงร้านค้าศูนย์อาหาร ประจาเดือนตุลาคม
2565
ประชุมจัดคาของงบลงทุน ปี 2567 (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ ปลูกสร้าง)

รายงานสรุปข้อมูลบุคลากร/นักเรียน นักศึกษาที่ติดเชื้อโควิด-19 สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
จัดทาสารประชาสัมพันธ์ (ประจาสัปดาห์) กิจกรรมที่ได้ดาเนินงานทั้งภายใน
และภายนอกวิทยาลัยฯ
แจ้งผลการขาดเรียนของนักเรียนนักศึกษา ครั้งที่ 1
แผนกวิชาส่งรายงานสรุปผลการประชุมกลุ่มและจัดทาแผนปฏิบัติราชการ
PLC รายกลุ่ม
ยื่นความจานงหักหนี้ข้าราชการบานาญ ข้าราชการและลูกจ้างประจา

7 พ.ย. 65
7 – 11 พ.ย. 65
7 – 8 พ.ย. 65
8 พ.ย. 65
9 พ.ย.65
9 - 10 พ.ย.65

10 พ.ย. 65
11 พ.ย. 65

งานการเงิน
ทาเงินเดือนและนาส่งรายละเอียดหนี้ข้าราชการบานาญให้ สอศ.
งานครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษาส่งรายงานการพบที่ปรึกษา (คป.06) สัปดาห์ที่ 1-4 งานครูที่
ปรึกษาสรุปรายงานผลไปยังรองฝ่ายพัฒฯ
งานบัญชี
ลงบัญชีในระบบ GFMIS ประจาเดือน ตุลาคม 2565
งานการเงิน
ทาเงินเดือนและนาส่งรายละเอียดหนี้ข้าราชการและลูกจ้างประจาให้ สอศ.
งานแนะแนว ผู้กู้รายเก่ายื่นกู้เทอม 2
งานบัญชี
จัดทารายงานงบทดลอง ประจาเดือนตุลาคม 2565
จัดทารายงานคงเหลือเงินสดประจาวัน-แบบสรุป ประจาเดือนตุลาคม2565
จัดทารายงานเคลื่อนไหวกระทรวงเงินฝากคลัง ประจาเดือนตุลาคม 2565
จัดส่งรายงานงบทดลองประจาเดือนตุลาคม2565ให้สานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดสิงห์บุรี
งานการเงิน
งานสวัสดิการฯ

14 - 15 พ.ย. 65
14 - 16 พ.ย. 65
14 – 15 พ.ย. 65
15 พ.ย. 65
15 พ.ย. 65

งาน
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรฯ
แผนกวิชา
งานบัญชี
งานบุคลากร
งานการเงิน

15 พ.ย. 65

งานการเงิน

16 - 18 พ.ย. 65

กรรมการ

16 พ.ย. 65

งานบุคลากร

16 - 18 พ.ย. 65
16 – 30 พ.ย. 65
18 พ.ย. 65
18 พ.ย. 65
18 พ.ย. 65

งานบัญชี
งานสวัสดิการฯ
งานบุคลากร
งานกิจกรรม
งานสวัสดิการฯ

18 พ.ย. 65

งาน
ประชาสัมพันธ์

21 พ.ย. 65

หลักสูตรฯ

11 พ.ย. 65

รับใบเสร็จรับเงินและใบขอเบิกค่าเช่าบ้าน
รายงานสรุปข้อมูลบุคลากร/นักเรียน นักศึกษาที่ติดเชื้อโควิด-19 สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
จัดทาสารประชาสัมพันธ์ (ประจาสัปดาห์) กิจกรรมที่ได้ดาเนินงานทั้งภายใน
และภายนอกวิทยาลัยฯ
แผนกวิชาส่งใบเบิกค่าสอนเกินภาระงาน ครั้งที่ 1 2/2565 (สัปดาห์ที่1-4)
จัดทาบันทึกสารวจรายวิชาขอรับการนิเทศการสอนในภาคเรียนที่ 2/2565
จัดทางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ประจาเดือน ตุลาคม 2565
ขออนุมัติเบิกจ่าย ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ตั้งเบิกเงินตามเอกสารการเดินทางไปราชการ ตามเอกสารที่ได้รับตั้งแต่ต้น
เดือน
ตั้งเบิกเงินตามเอกสารขอเบิกค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล
คณะกรรมกาตรวจสอบใบเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอน ครั้งที่ 1 2/2565
(สัปดาห์ที่ 1-4)
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา และ
โครงการจัดหาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน
จัดทาทะเบียนคุมรายได้เงินนอกงบประมาณ ประจาเดือน ตุลาคม 2565
จัดทาเรื่องขอเคลมประกันอุบัติเหตุของนักเรียน นักศึกษา
การเสนอชื่อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจาปี 2566
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 5 สอบภาคทฤษฎี
รายงานสรุปข้อมูลบุคลากร/นักเรียน นักศึกษาที่ติดเชื้อโควิด-19 สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
จัดทาสารประชาสัมพันธ์ (ประจาสัปดาห์) กิจกรรมที่ได้ดาเนินงานทั้งภายใน
และภายนอกวิทยาลัยฯ
จัดทาบันทึกขออนุมัติการเบิกค่าสอนเกินภาระงานครั้งที่ 1 /2565 (สัปดาห์
1-4)

21 - 25 พ.ย. 65

งานบัญชี

28 พ.ย.- 2 ธ.ค. 65
28 – 29 พ.ย. 65

งาน
ประชาสัมพันธ์
งานวัดผลฯ
แผนกวิชา

ตรวจใบเสร็จรับเงินและรายรับ-รายจ่าย เงินรายได้สถานศึกษา
ประจาเดือน พฤศจิกายน 2565
ตั้งเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
ตั้งเบิกเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ
สรุปการลาหยุดราชการของลูกจ้างชั่วคราวประจาเดือน
จัดทา และยืนยันยอดประกันสังคมประจาเดือน
จ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการเข้าบัญชีผู้รับ
ตั้งเบิกเงินค่าจ้างครูพิเศษสอนและลูกจ้างชั่วคราว
รายงานสรุปข้อมูลบุคลากร/นักเรียน นักศึกษาที่ติดเชื้อโควิด-19 สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
จัดทาสารประชาสัมพันธ์ (ประจาสัปดาห์) กิจกรรมที่ได้ดาเนินงานทั้งภายใน
และภายนอกวิทยาลัยฯ
แจ้งผลการขาดเรียนของนักเรียนนักศึกษา ครั้งที่ 2
แผนกวิชารายงานผลการปฏิบัติการ PLC วงรอบที่ 1

22 พ.ย. 65
22 พ.ย. 65
24 พ.ย. 65
25 พ.ย. 65
25 พ.ย. 65
25 พ.ย. 65
25 พ.ย. 65

งานการเงิน
งานการเงิน
งานบุคลากร
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานการเงิน
งานสวัสดิการฯ

28 พ.ย. 65

งานวางแผนฯ

จัดทาคาของงบลงทุน ปี 2567 (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)

28 – 30 พ.ย. 65

งานบัญชี

29 พ.ย. 65
30 พ.ย. 65

งานการเงิน
งานการเงิน

25 พ.ย. 65

NOTE

จัดทาทะเบียนคุมเลขที่ใบสาคัญการลงบัญชีประจาเดือน พฤศจิกายน2565
จัดทาบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป ประจาเดือน พฤศจิกายน 2565
นาส่งหนี้ข้าราชการบานาญ ข้าราชการและลูกจ้างประจา
จ่ายเงินค่าจ้างครูพิเศษสอนและลูกจ้างชั่วคราวเข้าบัญชีผู้รับ

ปฏิทินปฏิบัติงาน

2565
ธันวาคม

2022
DECEMBER

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

วัน – วันที่

สัปดาห์
ที่

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

เสาร์

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

วันหยุดราช
การ
1 ธ.ค. 65
1 - 2 ธ.ค. 65
1 – 15 ธ.ค. 65

งานการเงิน
งานบัญชี
งานสวัสดิการฯ

2 ธ.ค. 65
2 ธ.ค. 65
2 ธ.ค. 65
2 ธ.ค. 65

หลักสูตรฯ
งานกิจกรรม
งานกิจกรรม
งานสวัสดิการฯ

2 ธ.ค. 65

งานประชาสัมพันธ์

5 ธ.ค. 65

งานบุคลากร

รับเงินค่าบารุงศูนย์อาหารและค่าเช่าร้านถ่ายเอกสาร
ลงบัญชีในระบบ GFMIS ประจาเดือน พฤศจิกายน 2565
นักเรียน นักศึกษา ส่งเอกสารเคลมประกันอุบัติเหตุ
ดาเนินการเก็บและนาส่งค่าบารุงร้านค้าศูนย์อาหาร ประจาเดือน
พฤศจิกายน 2565
จัดทาบันทึกรายงานผลการปฏิบัติการ PLC วงรอบที่ 1
จัดกิจกรรมวันพ่อ 5 (กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายราชสดุดี)
วันพ่อแห่งชาติ
รายงานสรุปข้อมูลบุคลากร/นักเรียน นักศึกษาที่ติดเชื้อโควิด-19 สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
จัดทาสารประชาสัมพันธ์ (ประจาสัปดาห์) กิจกรรมที่ได้ดาเนินงานทั้งภายใน
และภายนอกวิทยาลัยฯ
บุคลากรร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วัน
ชาติ และวันพ่อแงชาติ

5-23 ธ.ค. 65
5 – 9 ธ.ค. 65

งานวิจยั

งานครูที่ปรึกษา

5 – 7 ธ.ค. 65

งานบัญชี

6– 7 ธ.ค. 65
6 ธ.ค. 65
6 ธ.ค. 65
6 ธ.ค. 65
8 ธ.ค. 65

หลักสูตรฯ
งานกิจกรรม
งานการเงิน
งานการเงิน
งานการเงิน

9 ธ.ค. 65

หลักสูตรฯ

9 ธ.ค. 65

งานบัญชี

9 ธ.ค. 65

งานสวัสดิการฯ

9 ธ.ค. 65

งานประชาสัมพันธ์

10 ธ.ค. 65
12 – 14 ธ.ค. 65
13 – 14 ธ.ค. 65
13 - 16 ธ.ค. 65

งานประชาสัมพันธ์
งานบัญชี
แผนกวิชา
งานวัดผลฯ
ครูผู้สอน

13 - 16 ธ.ค. 65
13 ธ.ค. 65

งานกิจกรรม

13 ธ.ค. 65

งานการเงิน

15 - 16 ธ.ค. 65

กรรมการ

15 ธ.ค. 65
15 ธ.ค. 65

งานบุคลากร
งานการเงิน

จัดงานการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประจาปีการศึกษา 2565
ระดับสถานศึกษา (ปรับตามความเหมาะสม)

ครูที่ปรึกษาส่งรายงานการพบที่ปรึกษา (คป.06) สัปดาห์ที่ 5-8 งานครูที่
ปรึกษาสรุปรายงานผลไปยังรองฝ่ายพัฒฯ
จัดทารายงานงบทดลองประจาเดือนพฤศจิกายน 2565
จัดทารายงานคงเหลือเงินสดประจาวัน-แบบสรุป ประจาเดือนพฤศจิกายน
2565
จัดทารายงานเคลื่อนไหวกระทรวงเงินฝากคลัง ประจาเดือนพฤศจิกายน
2565
จัดทาตารางนิเทศการจัดการเรียนเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2565
ประเมินองค์การมาตรฐานวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา
ยื่นความจานงหักหนี้ข้าราชการบานาญ ข้าราชการและลูกจ้างประจา
ทาเงินเดือนและนาส่งรายละเอียดหนี้ข้าราชการบานาญให้ สอศ.
ทาเงินเดือนและนาส่งรายละเอียดหนี้ข้าราชการและลูกจ้างประจาให้ สอศ.
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียน
ที่ 2/2565
จัดส่งรายงานงบทดลองประจาเดือนพฤศจิกายน 2565 ให้สานักงานตรวจ
เงินแผ่นดินจังหวัดสิงห์บุรี
รายงานสรุปข้อมูลบุคลากร/นักเรียน นักศึกษาที่ติดเชื้อโควิด-19 สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
จัดทาสารประชาสัมพันธ์ (ประจาสัปดาห์) กิจกรรมที่ได้ดาเนินงานทั้งภายใน
และภายนอกวิทยาลัยฯ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ
จั ด ทางบพิ สู จ น์ ย อดเงิ น ฝากธนาคาร ประจาเดื อ น พฤศจิ ก ายน 2565
แผนกวิชาส่งใบเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอนครั้งที่ 2 2/2565 (สัปดาห์ที่5-8)
งานวัดผลและประเมินผล สารวจจานวนชัว่ โมงที่ใช้สอบปลายภาค
ผู้สอนส่งบันทึกผลการเรียนและการประเมินผล (FR-0601) และแบบ
รายงานผลการปฏิบัติงาน (FR-0602) แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม
(FR-0603) ครั้งที่ 2 (ข้อมูล 8 สัปดาห์) ที่หัวหน้าแผนก
ประเมินองค์การมาตรฐานวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) ระดับ
ภาค
รับใบเสร็จรับเงินและใบขอเบิกค่าเช่าบ้าน
คณะกรรมการตรวจสอบใบเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอน ครั้งที่ 2 2/2565
(สัปดาห์ที่ 5 – 8 )
ขออนุมัติเบิกจ่าย ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ตั้งเบิกเงินตามเอกสารการเดินทางไปราชการ ตามเอกสารที่ได้รับตั้งแต่ต้น
เดือน

15 ธ.ค. 65

งานการเงิน

15 - 16 ธ.ค. 65

งานบัญชี

16 ธ.ค. 65

งานบุคลากร

16 ธ.ค. 65
16 – 31 ธ.ค. 65
16 ธ.ค. 65

งานแนะแนว
งานสวัสดิการฯ
งานสวัสดิการฯ

16 ธ.ค. 65

งานประชาสัมพันธ์

17-18 ธ.ค. 65

งานทะเบียน

19 ธ.ค. 65

หลักสูตรฯ

19 - 21 ธ.ค. 65
19 - 23 ธ.ค. 65
20 ธ.ค. 65
22 ธ.ค. 65
22 ธ.ค. 65
23 ธ.ค. 65
23 ธ.ค. 65

แผนกวิชา
งานวัดผลฯ
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานการเงิน
หลักสูตรฯ
งานสวัสดิการฯ

23 ธ.ค. 65

งานประชาสัมพันธ์

26 ธ.ค. 65
26 ธ.ค. 65
26 ธ.ค. 65
26 – 28 ธ.ค. 65

งานบุคลากร
งานกิจกรรม
งานการเงิน
งานบัญชี

ตั้งเบิกเงินตามเอกสารขอเบิกค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล
จัดทาทะเบียนคุมรายได้เงินนอกงบประมาณ ประจาเดือน พฤศจิ ก ายน
2565
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา และ
โครงการจัดหาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน
ส่งรายชื่อนักเรียนทุนป่อเต็กตึ๊ง
จัดทาเรื่องขอเคลมประกันอุบัติเหตุของนักเรียน นักศึกษา
รายงานสรุปข้อมูลบุคลากร/นักเรียน นักศึกษาที่ติดเชื้อโควิด-19 สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
จัดทาสารประชาสัมพันธ์ (ประจาสัปดาห์) กิจกรรมที่ได้ดาเนินงานทั้งภายใน
และภายนอกวิทยาลัยฯ
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาโควตาประจาปีการศึกษา 2566/ประกาศผล
จัดทาบันทึกขออนุมัติการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน ครั้งที่ 2
2/2565 (สัปดาห์ที่ 5 – 8 )
แผนกวิชาส่งรายงานผลการปฏิบัติการ PLC วงรอบที่ 2
แจ้งผลการขาดเรียนของนักเรียนนักศึกษา ครั้งที่ 3
ปรับปรุงทะเบียนประวัติข้าราชการ ( ก.พ. 7 หรือ ก.ค.ศ. 16)
ตั้งเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
ตั้งเบิกเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ
จัดทาบันทึกรายงานผลการปฏิบัติการ PLC วงรอบที่ 2
รายงานสรุปข้อมูลบุคลากร/นักเรียน นักศึกษาที่ติดเชื้อโควิด-19 สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
จัดทาสารประชาสัมพันธ์ (ประจาสัปดาห์) กิจกรรมที่ได้ดาเนินงานทั้งภายใน
และภายนอกวิทยาลัยฯ
สรุปการลาหยุดราชการของลูกจ้างชั่วคราวประจาเดือน
ประเมินองค์การมาตรฐานวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) ระดับชาติ

ตั้งเบิกเงินค่าสอนเกินภาระงานสัปดาห์ที่ 5-8
ตรวจใบเสร็จรับเงินและรายรับ-รายจ่าย เงินรายได้สถานศึกษา
ประจาเดือน ธันวาคม 2565
ลงทะเบียนคุมเลขที่ใบสาคัญการลงบัญชี ประจาเดือน ธันวาคม 2565
จ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการเข้าบัญชีผู้รับ
27 ธ.ค. 65
งานการเงิน
ตั้งเบิกเงินค่าจ้างครูพิเศษสอนและลูกจ้างชั่วคราว
27 ธ.ค. 65
งานการเงิน
จัดทา และยืนยันยอดประกันสังคมประจาเดือน
27 ธ.ค. 65
งานบุคลากร
นิเทศ ติดตาม การดาเนินการตามแผนธุรกิจ โดยครูที่ปรึกษาธุรกิจ ครั้งที่2
28 ธ.ค.65
ศูนย์บ่มเพาะ
28 ธ.ค.65 – 3ม.ค. งานโครงการพิเศษฯ ดาเนินโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ 2566
66

29 ธ.ค. 65
29 ธ.ค. 65
29 - 30 ธ.ค. 65
30 ธ.ค. 65
30 ธ.ค. 65

งานการเงิน
งานการเงิน
งานบัญชี
งานการเงิน
งานสวัสดิการฯ

30 ธ.ค. 65

งานประชาสัมพันธ์

NOTE

จ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานเข้าบัญชีผู้รับ
นาส่งหนี้ข้าราชการบานาญ ข้าราชการและลูกจ้างประจา
จัดทาบันทึกสมุดรายวันทั่วไป ประจาเดือน ธันวาคม 2565
จ่ายเงินค่าจ้างครูพิเศษสอนและลูกจ้างชั่วคราวเข้าบัญชีผู้รับ
รายงานสรุปข้อมูลบุคลากร/นักเรียน นักศึกษาที่ติดเชื้อโควิด-19 สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
จัดทาสารประชาสัมพันธ์ (ประจาสัปดาห์) กิจกรรมที่ได้ดาเนินงานทั้งภายใน
และภายนอกวิทยาลัยฯ

ปฏิทินปฏิบัติงาน

2566
มกราคม

2023
JANUARY

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

วัน – วันที่

สัปดาห์
อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

เสาร์

1

2

3

4

5

6

7

10

8

9

10

11

12

13

14

11

15

16

17

18

19

20

21

12

22

23

24

25

26

27

28

13

29

30

31

ที่

1 – 15 ม.ค. 66

งานสวัสดิการฯ

นักเรียน นักศึกษา ส่งเอกสารเคลมประกันอุบัติเหตุ
ดาเนินการเก็บและนาส่งค่าบารุงร้านค้าศูนย์อาหาร ประจาเดือน
ธันวาคม 2565
จัดทาคาสั่งคณะกรรมการพิจารณาเปิดซองประกวดราคาทาประกันและ
ตรวจสุขภาพประจาปี 2566

2 ม.ค. 66
2 - 6 ม.ค. 66

งานการเงิน
งานครูที่ปรึกษา

2-6 ม.ค. 66

งานบัญชี

3 - 9 ม.ค. 66

งานทะเบียน

รับเงินค่าบารุงศูนย์อาหารและค่าเช่าร้านถ่ายเอกสาร
ครูที่ปรึกษาส่งรายงานการพบที่ปรึกษา (คป.06) สัปดาห์ที่ 9-12 งานครู
ที่ปรึกษาสรุปรายงานผลไปยังรองฝ่ายพัฒฯ
ลงบัญชีในระบบ GFMIS ประจาเดือนธันวาคม 2565
จัดทารายงานงบทดลองประจาเดือนธันวาคม 2565
จัดทารายงานคงเหลือเงินสดประจาวัน-แบบสรุป ประจาเดือนธันวาคม
2565
จัดทารายงานเคลื่อนไหวกระทรวงเงินฝากคลัง ประจาเดือนธันวาคม
2565
บันทึกข้อมูลจานวนนักเรียนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบในปีการศึกษา 2565

3 ม.ค. 66

งานบุคลากร

5 ม.ค. 66
5 ม.ค. 66
6 ม.ค. 66

แผนกวิชา
หลักสูตรฯ
งานการเงิน
งานการเงิน
งานสวัสดิการฯ

6 ม.ค. 66

งานประชาสัมพันธ์

9 – 10 ม.ค. 66

แผนกวิชา

9 - 11 ม.ค. 66
9 - 13 ม.ค. 66

แผนกวิชา
งานทะเบียน

9 - 13 ม.ค. 66

งานทะเบียน

9 - 13 ม.ค. 66

งานวัดผลฯ

9 - 13 ม.ค. 66

ครูผู้สอน

9 ม.ค. 66

งานบุคลากร

9 ม.ค. 66
9 ม.ค. 66

ศูนย์ข้อมูลฯ
งานการเงิน

9 ม.ค. 66

งานบัญชี

10 ม.ค. 66

งานการเงิน

11 – 13 ม.ค. 66

กรรมการ

13 ม.ค. 66
13 ม.ค. 66

หลักสูตร
งานสวัสดิการฯ

4 ม.ค. 66

ทาคาสั่งแต่งตั้งรองผู้อานวยการรักษาราชการแทนผู้อานวยการ ประจาปี
2565
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาโครงสร้างแผนการเรียน
ประจาปีการศึกษา 2565
ยื่นความจานงหักหนี้ข้าราชการบานาญ ข้าราชการและลูกจ้างประจา
ทาเงินเดือนและนาส่งรายละเอียดหนี้ข้าราชการบานาญให้ สอศ.
รายงานสรุปข้อมูลบุคลากร/นักเรียน นักศึกษาที่ติดเชื้อโควิด-19
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
จัดทาสารประชาสัมพันธ์ (ประจาสัปดาห์) กิจกรรมที่ได้ดาเนินงานทั้ง
ภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ
แผนกวิชาส่งใบเบิกเงินค่าสอนเกินภาระงานสอน ครั้งที่ 3 2/2565
(สัปดาห์ที่ 9 -12)
แผนกวิชาส่งรายงานผลการปฏิบัติการ PLC วงรอบที่ 3
ปรับปรุงข้อมูลนักเรียนนักศึกษาในระบบตามหลักสูตร/รูปแบบจัดการ
สอน
/นักเรียนพิการ/สถานภาพและข้อมูลผลการเรียน
ตรวจสอบความซ้าซ้อนข้อมูลนักเรียนนักศึกษาในระบบ ภาครัฐภาคเอกชน
แจ้งผลการขาดเรียนของนักเรียนนักศึกษา ครั้งที่ 4
ผู้สอนส่งบันทึกผลการเรียนและการประเมินผล (FR-0601) และแบบ
รายงานผลการปฏิบัติงาน (FR-0602) แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม
(FR-0603) ครั้งที่ 3 (ข้อมูล 12 สัปดาห์) ที่หัวหน้าแผนก
คัดเลือกผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น และมีคุณธรรม
จริยธรรมดีเด่น ระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด
ตรวจสอบระบบเครือข่าย
ทาเงินเดือนและนาส่งรายละเอียดหนี้ข้าราชการและลูกจ้างประจาให้ สอ
ศ.
จัดส่งรายงานงบทดลองประจาเดือนธันวาคม 2565 ให้สานักงานตรวจ
เงินแผ่นดินจังหวัดสิงห์บุรี
รับใบเสร็จรับเงินและใบขอเบิกค่าเช่าบ้าน
คณะกรรมการตรวจสอบใบเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอน ครั้งที่ 3
2/2565 (สัปดาห์ที่ 9– 12)
จัดทาบันทึกรายงานผลการปฏิบัติการ PLC วงรอบที่ 3
รายงานสรุปข้อมูลบุคลากร/นักเรียน นักศึกษาที่ติดเชื้อโควิด-19
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี

13 ม.ค. 66

งานประชาสัมพันธ์

16 ม.ค. 66
16 ม.ค. 66

งานบุคลากร
งานการเงิน

16 ม.ค. 66

งานการเงิน
งานครูที่ปรึกษา

16 - 19 ม.ค. 66
16 - 19 ม.ค. 66
16 – 31 ม.ค. 66
17 - 20 ม.ค. 66
17 - 20 ม.ค. 66

งานครูที่ปรึกษา
งานสวัสดิการฯ
งานทะเบียน
งานทะเบียน

17 ม.ค. 66

หลักสูตรฯ

17 ม.ค. 66

กรรมการ

17 ม.ค. 66

หลักสูตรฯ

17 ม.ค. 66
18 ม.ค. 66

งานบุคลากร
งานบุคลากร

19 ม.ค. 66
20 ม.ค. 66

งานการเงิน
งานสวัสดิการฯ

20 ม.ค. 66

งานประชาสัมพันธ์

23 – 27 ม.ค. 66
23 – 27 ม.ค. 66
23 ม.ค.-3 ก.พ. 66
23 มกราคม
23 ม.ค. 66
23 ม.ค. 66
24 – 25 ม.ค. 66

หลักสูตรฯ
ครูผู้สอน
แผนกวิชา
ศูนย์ข้อมูลฯ
งานการเงิน
งานการเงิน
งานบัญชี

24 ม.ค. 66

งานแนะแนว

จัดทาสารประชาสัมพันธ์ (ประจาสัปดาห์) กิจกรรมที่ได้ดาเนินงานทั้ง
ภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ
บุคลากรร่วมกิจกรรมงานวันครู
ตั้งเบิกเงินตามเอกสารการเดินทางไปราชการ ตามเอกสารที่ได้รับตั้งแต่
ต้นเดือน
ตั้งเบิกเงินตามเอกสารขอเบิกค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล
งานครูที่ปรึกษารวบรวมข้อมูลการขาดเรียน ความประพฤติ การขาดเข้า
แถว
ผลการเรียน แจ้งผู้ปกครองโดยครูที่ปรึกษา
จัดทาเรื่องขอเคลมประกันอุบัติเหตุของนักเรียน นักศึกษา
รายงานจานวนนักเรียนนักศึกษา ปีงบประมาณ 2565 งวดที่ 2 (กง.ปกติ)
นักเรียนนักศึกษายื่นคาร้องขอเปิดรายวิชาภาคเรียนฤดูร้อน 2565 (รอบ
ที่1)
จัดทาบันทึกขออนุมัติการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน ครั้งที่ 3
2/2565 (สัปดาห์ที่ 9 – 12)
คณะกรรมการส่งรายงานการนิเทศการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่
2/2565 ที่งานพัฒนาหลักสูตรฯ
เชิญประชุมคณะกรรมการจัดทาโครงสร้างแผนการเรียน ประจาปี
การศึกษา 2566
ขออนุมัติเบิกจ่าย ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา
และโครงการจัดหาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน
ตั้งเบิกเงินค่าสอนเกินภาระงานสัปดาห์ที่ 9-12
รายงานสรุปข้อมูลบุคลากร/นักเรียน นักศึกษาที่ติดเชื้อโควิด-19
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
จัดทาสารประชาสัมพันธ์ (ประจาสัปดาห์) กิจกรรมที่ได้ดาเนินงานทั้ง
ภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ
สรุปรายวิชา เปิดสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1)
ผู้สอนส่งต้นฉบับข้อสอบปลายภาคเรียนรายวิชาทฤษฎี
สอบมาตรฐานวิชาชีพ/รายงานผลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ
การอัพเดทข้อมูลบนเว็บไซต์ http://www.sbtc.ac.th
ตั้งเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
ตั้งเบิกเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ
ตรวจใบเสร็จรับเงินและรายรับ-รายจ่าย เงินรายได้สถานศึกษา
ประจาเดือน มกราคม 2566
ปัจฉิมนิเทศ 2565

25 ม.ค. 66
25 ม.ค. 66
26 ม.ค. 66
26 ม.ค. 66
26 ม.ค. 66
26 มกราคม
26 -27 ม.ค. 66
27 ม.ค. 66

งานบุคลากร
งานการเงิน
งานการเงิน
งานการเงิน
งานบุคลากร
ศูนย์ข้อมูลฯ
งานบัญชี
งานสวัสดิการฯ

27 ม.ค. 66

งานประชาสัมพันธ์

30 ม.ค. – 2 ก.พ.
66
30 ม.ค.-3 ก.พ. 66
30 - 31 ม.ค. 66
30 ม.ค. 66
30 - 31 ม.ค. 66
31 ม.ค. 66
31 ม.ค. 66

หลักสูตรฯ
งานวัดผลฯ
แผนกวิชา
งานการเงิน
งานบัญชี
งานการเงิน
งานบุคลากร

31 ม.ค.66

งานพัสดุ

(ปรับตามปฏิทนิ สอศ)
31 ม.ค.66
31 ม.ค.66

NOTE

งานวิจยั ฯ
ศูนย์บ่มเพาะ
ศูนย์บ่มเพาะ

สรุปการลาหยุดราชการของลูกจ้างชั่วคราวประจาเดือน
จ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานเข้าบัญชีผู้รับ
จ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการเข้าบัญชีผู้รับ
ตั้งเบิกเงินค่าจ้างครูพิเศษสอนและลูกจ้างชั่วคราว
จัดทา และยืนยันยอดประกันสังคมประจาเดือน
การอัพเดทข้อมูล v-cop
ลงทะเบียนคุมเลขที่ใบสาคัญการลงบัญชี ประจาเดือน มกราคม 2566
รายงานสรุปข้อมูลบุคลากร/นักเรียน นักศึกษาที่ติดเชื้อโควิด-19
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
จัดทาสารประชาสัมพันธ์ (ประจาสัปดาห์) กิจกรรมที่ได้ดาเนินงานทั้ง
ภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ
จัดทาตารางเรียน ตารางสอนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565
(รอบที่ 1)
แจ้งผลการขาดเรียนของนักเรียนนักศึกษา ครั้งที่ 5
แผนกวิชาส่งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ PLC
นาส่งหนี้ข้าราชการบานาญ ข้าราชการและลูกจ้างประจา
จัดทาบันทึกสมุดรายวันทั่วไป ประจาเดือน มกราคม 2566
จ่ายเงินค่าจ้างครูพิเศษสอนและลูกจ้างชั่วคราวเข้าบัญชีผู้รับ
การรายงานข้อมูลบุคลากรเพื่อประกอบการวิเคราะห์และจัดสรร
งบประมาณ ประจาปี 2566 งวด 2
รายงานการจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง
จัดงานการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประจาปีการศึกษา 2564
ระดับ อาชีวะศึกษาจังหวัด(อศจ.) ปรับตามปฏิทิน อศจ.
นิเทศ ติดตาม การดาเนินงานศูนย์บ่มเพาะผูป้ ระกอบการอาชีวศึกษา

1.ธุรกิจแต่ละธุรกิจรายงานผลการดาเนินงานตามแผนธุรกิจ
2.ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษารายงานผลต่อวิทยาลัยฯ

ปฏิทินปฏิบัติงาน

2566
กุมภาพันธ์

FEBRUARY

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

วัน – วันที่

สัปดาห์
ที่

2023

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

เสาร์

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1 ก.พ. 66
1 – 15 ก.พ. 66
1 ก.พ. 66
1 – 3 ก.พ. 66
1 – 15 ก.พ. 66

งานบุคลากร
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานบัญชี
งานสวัสดิการฯ

3 ก.พ. 66
3 ก.พ. 66

หลักสูตรฯ
หลักสูตรฯ

3 ก.พ. 66

งานสวัสดิการฯ

แจ้งผลการรายงานค่าจ้างประจาปี (ประกันสังคม)
ยื่นคาร้องขอย้ายประจาปี 2566 ครั้งที่ 1
รับเงินค่าบารุงศูนย์อาหารและค่าเช่าร้านถ่ายเอกสาร
ลงบัญชีในระบบ GFMIS ประจาเดือน มกราคม 2566
นักเรียน นักศึกษา ส่งเอกสารเคลมประกันอุบัติเหตุ
ดาเนินการเก็บและนาส่งค่าบารุงร้านค้าศูนย์อาหารประจาเดือนมกราคม2566
ประชุมคณะกรรมการการพิจารณาเปิดซองประกวดราคาทาประกันและตรวจ
สุขภาพประจาปี 2566
แจ้งการประกวดราคาไปยังบริษัทประกันภัยและโรงพยาบาล/ศูนย์การตรวจ
จัดทาบันทึกรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ PLC
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน ปี
การศึกษา 2565 (รอบที่ 1)
รายงานสรุปข้อมูลบุคลากร/นักเรียน นักศึกษาที่ติดเชื้อโควิด-19 สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี

จัดทาสารประชาสัมพันธ์ (ประจาสัปดาห์) กิจกรรมที่ได้ดาเนินงานทั้งภายใน
และภายนอกวิทยาลัยฯ
6 ก.พ. 66
หลักสูตรฯ
ขออนุมัติ ตารางเรียน ตารางสอนดาเนินการเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน
(รอบที่ 1)
6 ก.พ. 66
งานทะเบียน
ประกาศตารางเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1)
6 – 10 ก.พ. 66
งานวัดผลฯ
ผู้สอนตรวจสอบรายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80%
6 ก.พ. 66
งานการเงิน
ยื่นความจานงหักหนี้ข้าราชการบานาญ ข้าราชการและลูกจ้างประจา
6 ก.พ. 66
งานการเงิน
ทาเงินเดือนและนาส่งรายละเอียดหนี้ข้าราชการบานาญให้ สอศ.
6 – 10 ก.พ. 66 งานครูที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษาส่งรายงานการพบที่ปรึกษา (คป.06) สัปดาห์ที่ 13-17
งานครูที่ปรึกษาสรุปรายงานผลไปยังรองฝ่ายพัฒฯ
6 – 10 ก.พ. 66
งานบัญชี
ลงบัญชีในระบบ GFMIS ประจาเดือนมกราคม 2566
จัดทารายงานงบทดลองประจาเดือนมกราคม 2566
จัดทารายงานคงเหลือเงินสดประจาวัน-แบบสรุป ประจาเดือนมกราคม 2566
จัดทารายงานเคลื่อนไหวกระทรวงเงินฝากคลัง ประจาเดือนมกราคม 2566
จัดส่งรายงานงบทดลองประจาเดือนมกราคม 2566 ให้สานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดสิงห์บุรี
8 ก.พ. 66
งานการเงิน
ทาเงินเดือนและนาส่งรายละเอียดหนี้ข้าราชการและลูกจ้างประจาให้ สอศ.
9 ก.พ. 66
งานกิจกรรม
ไหว้พระวิษณุกรรม
10 ก.พ. 66
งานวัดผลฯ
ประกาศรายชื่อนักเรียนนักศึกษา ที่มีเวลาเรียนไม่ครบ 80%
10 ก.พ.66
หลักสูตรฯ
บันทึกแจ้งหัวหน้าแผนกวิชาต่าง ๆ จัดทาแบบสรุปการจัดทาส่งบันทึกหลังการ
จัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2565 (บันทึกหลังสอน)
10 ก.พ. 66
งานทวิภาคี
นักศึกษา ปวช.3 สิ้นสุดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (เฉพาะ ชก.3/1-2 ชฟ.
3/1-2 ชส.3/1 และ มค.3/1)
10 ก.พ. 66
งานการเงิน
รับใบเสร็จรับเงินและใบขอเบิกค่าเช่าบ้าน
10 ก.พ. 66
งานสวัสดิการฯ รายงานสรุปข้อมูลบุคลากร/นักเรียน นักศึกษาที่ติดเชื้อโควิด-19 สานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
จัดทาสารประชาสัมพันธ์ (ประจาสัปดาห์) กิจกรรมที่ได้ดาเนินงานทั้งภายใน
10 ก.พ. 66
งานประชาสัมพันธ์
และภายนอกวิทยาลัยฯ
13 – 14 ก.พ. 66
แผนกวิชา
แผนกวิชาส่งใบเบิกเงินค่าสอนเกินภาระงานสอน ครั้งที่ 4 2/2565
(สัปดาห์ที่ 13 – 17)
13 - 15 ก.พ. 65
แผนกวิชา
แผนกวิชาส่งเอกสารเผยแพร่กิจกรรม/ชิ้นงาน/นวัตกรรม
13 - 16 ก.พ. 66
งานวัดผลฯ
สอบปลายภาคเรียนรายวิชาทฤษฎี
งานทะเบียน
13 - 17 ก.พ. 66
-ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 รอบที่1
(ยื่นคาร้อง รอบที่1 +รายวิชาปรับพื้นฐาน ม.6และต่างประเภทวิชา)
โดยผู้เรียนที่จะจบในภาคเรียนฤดูร้อน 2565 ต้องมีรายวิชาลงทะเบียนในภาค
เรียน 2/2565 ด้วย
3 ก.พ. 66

งานประชาสัมพันธ์

13 – 14 ก.พ. 66
15 - 16 ก.พ. 66
15 - 17 ก.พ. 66

งานบัญชี
งานบัญชี
กรรมการ

20 - 24 ก.พ. 66
20 - 24 ก.พ. 66

งานวิจยั ฯ
งานวิจยั ฯ

20 ก.พ. 66

งานการเงิน

ตั้งเบิกเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ

20 - 28 ก.พ. 66

งานประกัน

จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ประจาสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565 ตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2561

20 – 22 ก.พ. 66

งานบัญชี

22 ก.พ. 66

แผนกวิชา

22 ก.พ. 66

งานบุคลากร

จัดทางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ประจาเดือน มกราคม 2566
จัดทาทะเบียนคุมรายได้เงินนอกงบประมาณ ประจาเดือน มกราคม 2566
คณะกรรมการตรวจสอบใบเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอน ครั้งที่ 4
2/2565 (สัปดาห์ที่ 13 – 17)
งานบุคลากร
15 ก.พ. 66
ขออนุมัติเบิกจ่าย ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
งานการเงิน
15 ก.พ.66
ตั้งเบิกเงินตามเอกสารการเดินทางไปราชการ ตามเอกสารที่ได้รับตั้งแต่
ต้นเดือน
งานการเงิน
15 ก.พ.66
ตั้งเบิกเงินตามเอกสารขอเบิกค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล
งานบุคลากร
16 ก.พ. 66
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา และ
โครงการจัดหาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน
จัดทาเรื่องขอเคลมประกันอุบัติเหตุของนักเรียน นักศึกษา
16 – 28 ก.พ. 66 งานสวัสดิการฯ
ทาสัญญากับบริษัทประกันภัย และโรงพยาบาล/ศูนย์การแพทย์
หลักสูตรฯ
17 ก.พ. 66
จัดทาบันทึกส่งเอกสารเผยแพร่กิจกรรม/ชิ้นงาน/นวัตกรรม
ครูผู้สอน
17 – 23 ก.พ. 66
ผู้สอนบันทึกผลการเรียนแต่ละรายวิชาลงในโปรแกรม ศธ.02 ออนไลน์
งานสวัสดิการฯ รายงานสรุปข้อมูลบุคลากร/นักเรียน นักศึกษาที่ติดเชื้อโควิด-19 สานักงาน
17 ก.พ. 66
ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
จัดทาสารประชาสัมพันธ์ (ประจาสัปดาห์) กิจกรรมที่ได้ดาเนินงานทั้งภายใน
งานประชาสัมพันธ์
17 ก.พ. 66
และภายนอกวิทยาลัยฯ
20 ก.พ. - 25
งานทะเบียน
เปิดเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564
เม.ย. 66
-รอบที่1 20 ก.พ. – 25 เม.ย.2566
-รอบที่2 27 มี.ค.-25 เม.ย. 2566 (อนุมัติผลการเรียน 28/04/2566)
20 ก.พ. 66
หลักสูตรฯ
จัดทาบันทึกขออนุมัติการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน ครั้งที่ 4
2/2565 (สัปดาห์ที่ 13 – 17)
ครูผู้สอนส่งงานวิจัยในชัน้ เรียน ปีการศึกษา 2565 จานวน 1 เล่ม
หัวหน้าแผนกวิชารวบรวมข้อมูลผลงานนวัตกรรมและสิง่ ประดิษฐ์ของนักศึกษาใน
แผนกส่ง

ตรวจใบเสร็จรับเงินและรายรับ-รายจ่าย เงินรายได้สถานศึกษา ประจาเดือน
กุมภาพันธ์ 2566
แผนกวิชาจัดส่งแบบสรุปการจัดทาส่งบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่
2/2565 (บันทึกหลังสอน)
สรุปการลาหยุดราชการของลูกจ้างชั่วคราวประจาเดือน

22 ก.พ. 66
22 ก.พ. 66
23 ก.พ. 66
23 ก.พ. 66
23 ก.พ. 66
24 ก.พ. 66
24 ก.พ. 66
24 ก.พ. 66
27 ก.พ. 66
27 ก.พ. 66
27 ก.พ. 66

งานการเงิน
งานการเงิน
งานการเงิน
งานการเงิน
งานบุคลากร
หลักสูตรฯ
งานวัดผลฯ

ตั้งเบิกเงินค่าสอนเกินภาระงานสัปดาห์ที่ 13-17
ตั้งเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
จ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการเข้าบัญชีผู้รับ
ตั้งเบิกเงินค่าจ้างครูพิเศษสอนและลูกจ้างชั่วคราว
จัดทา และยืนยันยอดประกันสังคมประจาเดือน
จัดทาสรุปบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2565 (บันทึกหลังสอน)
ผู้สอนส่งผลการเรียนรายวิชาผ่านหัวหน้าแผนก/งานวัดผล และประเมินผล
จัดทาสารประชาสัมพันธ์ (ประจาสัปดาห์) กิจกรรมที่ได้ดาเนินงานทั้งภายใน
งานประชาสัมพันธ์
และภายนอกวิทยาลัยฯ
หลักสูตรฯ
จัดทาบันทึกหนังสือรับรองชั่วโมงชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ PLC
งานการเงิน
จ่ายเงินค่าสอนเกินภาระงานเข้าบัญชีผู้รับ
งานการเงิน
นาส่งหนี้ข้าราชการบานาญ ข้าราชการและลูกจ้างประจา

27 ก.พ.66

ศูนย์บ่มเพาะ

27 ก.พ.66

ศูนย์บ่มเพาะ

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการรายงานผลการดาเนินงาน
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเสนอต่อวิทยาลัยฯ
เตรียมรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผูป้ ระกอบการอาชีวศึกษา

27 – 28 ก.พ. 66
28 ก.พ. 66
28 ก.พ. 66
28 ก.พ. 66

งานบัญชี
งานการเงิน
งานทวิภาคี
งานวัดผลฯ

จัดทาทะเบียนคุมเลขที่ใบสาคัญการลงบัญชี ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2566
จ่ายเงินค่าจ้างครูพิเศษสอนและลูกจ้างชั่วคราวเข้าบัญชีผู้รับ
นักศึกษา ปวส.2 ทวิภาคี สิ้นสุดการฝึกอาชีพ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565

(ปรับตามปฏิทนิ
สอศ)

งานวิจยั ฯ

จัดงานการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ประจาปีการศึกษา 2564 ระดับ
ภาคกลาง (ปรับตามปฏิทนิ สอศ)
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1 - 31 มี.ค. 66
1 มี.ค.66
1 มี.ค.- 30 เม.ย. 66

ทะเบียน
งานการเงิน
งานประกัน

1 - 3 มี.ค. 66

งานบัญชี

รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566
รับเงินค่าบารุงศูนย์อาหารและค่าเช่าร้านถ่ายเอกสาร
มอบหมายคณะกรรมการดาเนินการจัดทารายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ประจาปีการศึกษา 2565 ดาเนินการ
1. วิเคราะห์ข้อมูลตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาประจาปีการศึกษา 2565 ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.
2561 ในแต่ละด้านที่รับผิดชอบ
2. จัดหาเอกสารอ้างอิงประกอบ และจัดทาแฟ้มตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาประจาปีการศึกษา 2565 ตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา พ.ศ.2561 ในแต่ละด้านที่รับผิดชอบ
3. จัดทาผลการสรุปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาประจาปีการศึกษา 2565 ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.
2561 ในแต่ละด้านที่รับผิดชอบ พร้อมแฟ้มเอกสารอ้างอิง
4.จัดส่งข้อมูลผลการสรุปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565 ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ.
2561 ในแต่ละด้านที่รับผิดชอบ ให้กับงานประกันฯ
จัดทาบันทึกสมุดรายวันทั่วไป ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2566

1 – 15 มี.ค. 66

งานสวัสดิการฯ

1 มี.ค. 66

งานประชาสัมพันธ์

2 มี.ค.66
3 มี.ค.66
3 มี.ค. 66
3 - 13 มี.ค.66
3 มี.ค. 66
4 มี.ค. 66
6 มี.ค. 66
6 - 10 มี.ค. 66

7 มี.ค. 66
7 มี.ค. 66
8 มี.ค. 66
9 - 17 มี.ค. 66
10 มี.ค. 66
10 มี.ค. 66
13 - 15 มี.ค. 66
15 มี.ค. 66
15 มี.ค. 66
15 มี.ค. 66
16 - 17 มี.ค. 66

นักเรียน นักศึกษา ส่งเอกสารเคลมประกันอุบัติเหตุ
ดาเนินการเก็บและนาส่งค่าบารุงร้านค้าศูนย์อาหาร
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2566

จัดทาอินโฟกราฟิกประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปี
การศึกษา 2566 ทางสื่อ Facebook และ Website
ผู้อานวยการ
อนุมัติผลการเรียน
งานวัดผล
ประกาศผลการเรียน
ทะเบียน
ประกาศผลการเรียน 2/2564 นักเรียน ปวช.ยื่นคาร้องขอสอบแก้ 0/มส.
และนักศึกษา ปวส.ยื่นคาร้องขอแก้ มส.
ครูผู้สอน
ผู้สอนระดับปวช. จัดสอบแก้ 0/มส. และผู้สอนปวส. จัดสอบแก้ มส.
จัดทาสารประชาสัมพันธ์ (ประจาสัปดาห์) กิจกรรมที่ได้ดาเนินงานทั้งภายใน
งานประชาสัมพันธ์
และภายนอกวิทยาลัยฯ
หลักสูตรฯ
จัดกลุ่มการเรียนร่วมระดับ ปวช. และ ปวส. ภาคเรียนที่ 1/2565
เสนอผู้อานวยการฯ
งานทวิภาคี
ปัจฉิมนิเทศหลังเสร็จสิ้นการฝึกอาชีพ (นักศึกษาทวิภาคี)
งานบัญชี
ลงบัญชีในระบบ GFMIS ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จัดทารายงานงบ
ทดลองประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2566
จัดทารายงานคงเหลือเงินสดประจาวัน-แบบสรุปประจาเดือนกุมภาพันธ์
2566
จัดทารายงานเคลื่อนไหวกระทรวงเงินฝากคลัง ประจาเดือนกุมภาพันธ์
2566
จัดส่งรายงานงบทดลองประจาเดือนกุมภาพันธ์2566ให้สานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดสิงห์บุรี
งานการเงิน
ยื่นความจานงหักหนี้ข้าราชการบานาญ ข้าราชการและลูกจ้างประจา
งานการเงิน
ทาเงินเดือนและนาส่งรายละเอียดหนี้ข้าราชการบานาญให้ สอศ.
งานการเงิน
ทาเงินเดือนและนาส่งรายละเอียดหนี้ข้าราชการและลูกจ้างประจาให้สอศ.
ทะเบียน
แจ้งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ให้ผู้ปกครองทราบ
งานการเงิน
รับใบเสร็จรับเงินและใบขอเบิกค่าเช่าบ้าน
จัดทาสารประชาสัมพันธ์ (ประจาสัปดาห์) กิจกรรมที่ได้ดาเนินงานทั้งภายใน
งานประชาสัมพันธ์
และภายนอกวิทยาลัยฯ
งานบัญชี
จัดทางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2566
งานบุคลากร
ขออนุมัติเบิกจ่าย ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
งานการเงิน
ตั้งเบิกเงินตามเอกสารการเดินทางไปราชการตามเอกสารที่ได้รับตั้งแต่ต้น
เดือน
งานการเงิน
ตั้งเบิกเงินตามเอกสารขอเบิกค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล
ทะเบียน
นักเรียนนักศึกษายื่นคาร้องขอเปิดรายวิชาภาคเรียนฤดูร้อน 2565

(รอบที่2)
16 - 17 มี.ค. 66
ทะเบียน
ลงทะเบียนรายวิชาภาคเรียนที่ 1/66 (ปวช.2-3 , ปวส.2)
16 มี.ค. 66
งานบุคลากร
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา และ
โครงการจัดหาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน
16 - 17 มี.ค. 66
งานบัญชี
จัดทาทะเบียนคุมรายได้เงินนอกงบประมาณประจาเดือนกุ ม ภาพั น ธ์
2566
16 – 31 มี.ค. 66
งานสวัสดิการฯ จัดทาเรื่องขอเคลมประกันอุบัติเหตุของนักเรียน นักศึกษา
17 มี.ค. 66
หลักสูตรฯ
สรุปรายวิชา เปิดสอนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)
17 มี.ค. 66
งานบุคลากร
ส่งบัญชีสรุปรายชื่อลูกจ้างประจา ที่ครองอัตราอยู่ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566
จัดทาสารประชาสัมพันธ์ (ประจาสัปดาห์) กิจกรรมที่ได้ดาเนินงานทั้งภายใน
17 มี.ค. 66
งานประชาสัมพันธ์
และภายนอกวิทยาลัยฯ
20 – 22 มี.ค. 66
หลักสูตรฯ
จัดทาตารางเรียน ตารางสอนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565
(รอบที่ 2)
20 – 24 มี.ค. 66
งานบัญชี
ตรวจใบเสร็จรับเงินและรายรับ-รายจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาประจาเดือน
มีนาคม 2566
22 มี.ค. 66
งานการเงิน
ตั้งเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
22 มี.ค. 66
งานการเงิน
ตั้งเบิกเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ
23 มี.ค. 66
หลักสูตรฯ
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการเปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน
ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)
23 - 24 มี.ค. 66
ทะเบียน
-ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2
โดยผู้เรียนที่จะจบในภาคเรียนฤดูร้อน 2565 ต้องมีรายวิชาลงทะเบียน
ในภาคเรียน 2/2565 ด้วย
24 มี.ค. 66
งานบุคลากร
สรุปการลาหยุดราชการของลูกจ้างชั่วคราวประจาเดือน
จัดทาสารประชาสัมพันธ์ (ประจาสัปดาห์) กิจกรรมที่ได้ดาเนินงานทั้งภายใน
24 มี.ค. 66
งานประชาสัมพันธ์
และภายนอกวิทยาลัยฯ
27 มี.ค.- 7 เม.ย. 66
ทะเบียน
นาเข้าข้อมูล GPAX/GPA (6ภาคเรียนทั้งจบพร้อมรุ่นและจบไม่พร้อมรุ่น)
27 มี.ค. 66
งานบุคลากร
จัดทา และยืนยันยอดประกันสังคมประจาเดือน
งานบัญชี
จัดทาทะเบียนคุมเลขที่ใบสาคัญการลงบัญชี ประจาเดือน มีนาคม 2566
27 – 30 มี.ค. 66
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาตารางเรียน ตารางสอน
หลักสูตรฯ
28 มี.ค. 66
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
28 มี.ค. 66
งานการเงิน
จ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการเข้าบัญชีผู้รับ
28 มี.ค. 66
งานการเงิน
ตั้งเบิกเงินค่าจ้างครูพิเศษสอนและลูกจ้างชั่วคราว
อนุมัติจบหลักสูตร ปวช. และปวส. ประจาปีการศึกษา 2565
31 มี.ค. 66
ทะเบียน
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตารางเรียน ตารางสอน
28 มี.ค. 66
หลักสูตรฯ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ส่งรายงานการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA)
30 มี.ค. 66
งานบุคลากร

30 มี.ค.66
30 มี.ค. 66
31 มี.ค. 66
31 มี.ค. 66

NOTE

256

ศูนย์บ่มเพาะ

ศูนย์บ่มเพาะวางแผนและเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมการทาธุรกิจใน
ครั้งต่อไป
งานการเงิน
นาส่งหนี้ข้าราชการบานาญ ข้าราชการและลูกจ้างประจา
งานการเงิน
จ่ายเงินค่าจ้างครูพิเศษสอนและลูกจ้างชั่วคราวเข้าบัญชีผู้รับ
จัดทาสารประชาสัมพันธ์ (ประจาสัปดาห์) กิจกรรมที่ได้ดาเนินงานทั้งภายใน
งานประชาสัมพันธ์
และภายนอกวิทยาลัยฯ

ปฏิทินปฏิบัติงาน

2566

APRIL

เมษายน

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

วัน – วันที่

สัปดาห์
ที่

2023

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัส

ศุกร์

เสาร์
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
1 เม.ย. 66
1 – 15 เม.ย. 66
3 เม.ย. 66
3 - 4 เม.ย. 66
4 - 5 เม.ย. 66
5 เม.ย. 66
5 เม.ย. 66
5 เม.ย. 66
5 - 7 เม.ย. 66

งานการเงิน
งานสวัสดิการฯ
ทะเบียน
งานบัญชี
ทะเบียน
ทะเบียน
งานการเงิน
งานการเงิน
งานบัญชี

รับเงินค่าบารุงศูนย์อาหารและค่าเช่าร้านถ่ายเอกสาร
ดาเนินการเก็บและนาส่งค่าบารุงร้านค้าศูนย์อาหารประจาเดือนมีนาคม2566
ประกาศรายชื่อผู้ที่พ้นสภาพเนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
จัดทาบันทึกสมุดรายวันทั่วไป ประจาเดือน มีนาคม 2566
แจ้งรายชื่อผู้ที่พ้นสภาพให้ผู้ปกครองทราบ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ(นักศึกษาใหม่)
ยื่นความจานงหักหนี้ข้าราชการบานาญ ข้าราชการและลูกจ้างประจา
ทาเงินเดือนและนาส่งรายละเอียดหนี้ข้าราชการบานาญให้ สอศ.
ลงบัญชีในระบบ GFMIS ประจาเดือนมีนาคม 2566
จัดทารายงานงบทดลอง ประจาเดือนมีนาคม 2566
จัดทารายงานคงเหลือเงินสดประจาวัน-แบบสรุป ประจาเดือนมีนาคม 2566
จัดทารายงานเคลื่อนไหวกระทรวงเงินฝากคลัง ประจาเดือนมีนาคม 2566
จัดส่งรายงานงบทดลองประจาเดือนมีนาคม 2566 ให้สานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินจังหวัดสิงห์บุรี

7 - 9 เม.ย. 66
7 เม.ย. 66
7 เม.ย. 66
8 เม.ย. 66
8 เม.ย. 66
9 เม.ย. 66
10 - 12 เม.ย. 66
10 - 12 เม.ย. 66
10 เม.ย. 66
12 - 18 เม.ย.66
14 เม.ย. 66
14 เม.ย. 66
17 เม.ย. 66
17 เม.ย. 66
17 เม.ย. 66
17 เม.ย. 66
17 - 18 เม.ย. 66
18 – 20 เม.ย.
66
18 เม.ย. 66
18 เม.ย. 66
21 เม.ย. 66
21 เม.ย. 66
21 - 22 เม.ย. 66
21 เม.ย. 66
21 เม.ย. 66

ทะเบียน
งานบุคลากร

ทดสอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ
การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเลื่อน
ขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566)
จัดทาสารประชาสัมพันธ์ (ประจาสัปดาห์) กิจกรรมที่ได้ดาเนินงานทั้งภายใน
งานประชาสัมพันธ์
และภายนอกวิทยาลัยฯ
หลักสูตรฯ
จัดทาและพิมพ์ตารางเรียน ตารางสอนประจาภาคเรียนที่ 1/2566
งานการเงิน
ทาเงินเดือนและนาส่งรายละเอียดหนี้ข้าราชการและลูกจ้างประจาให้ สอศ.
งานทวิภาคี
ประชุมสถานประกอบการ ผู้ปกครองและนักศึกษาระบบทวิภาคี
งานบัญชี
จัดทางบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ประจาเดือน มีนาคม 2566
ทะเบียน
สอบสัมภาษณ์ (นักศึกษาใหม่)
งานการเงิน
รับใบเสร็จรับเงินและใบขอเบิกค่าเช่าบ้าน
งานโครงการพิเศษฯ ดาเนินโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2566
งานบุคลากร
ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ครั้งที่ 1
จัดทาสารประชาสัมพันธ์ (ประจาสัปดาห์) กิจกรรมที่ได้ดาเนินงานทั้งภายใน
งานประชาสัมพันธ์
และภายนอกวิทยาลัยฯ
ทะเบียน
ประกาศผล/รายงานตัว/รับเอกสาร นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566
งานบุคลากร
ขออนุมัติเบิกจ่าย ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
งานการเงิน
ตั้งเบิกเงินตามเอกสารการเดินทางไปราชการ ตามเอกสารที่ได้รับตั้งแต่ต้น
เดือน
งานการเงิน
ตั้งเบิกเงินตามเอกสารขอเบิกค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล
งานบัญชี
จัดทาทะเบียนคุมรายได้เงินนอกงบประมาณ ประจาเดือน มี น าคม 2566
หลักสูตรฯ
จัดกลุ่มการเรียนร่วมระดับ ปวช. และ ปวส. ภาคเรียนที่ 1/2566
เสนอผู้อานวยการฯ
งานบุคลากร
ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนครูอาชีวศึกษา และ
โครงการจัดหาบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน
งานวิทบริการ
สารวจและรวบรวมรายชื่อหนังสือเรียนฟรี ทุกแผนกวิชา
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาตารางเรียน ตารางสอน
หลักสูตรฯ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
หลักสูตรฯ
จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตารางเรียน ตารางสอน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ทะเบียน
นักศึกษาใหม่ปวช.1 (ทั่วไป) ชาระเงินค่าเครื่องแต่งกาย (ส่วนเพิ่ม)
นักศึกษาใหม่ปวส.1 ชาระเงินค่าลงทะเบียน/ค่าเครื่องแต่งกาย
งานการเงิน
ตั้งเบิกเงินค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
งานการเงิน
ตั้งเบิกเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ

21 เม.ย. 66

งานประชาสัมพันธ์

24 เม.ย.-29
เม.ย.66
24 – 28 เม.ย.
66

งานทวิภาคี

25 เม.ย. 66
25 เม.ย. 66
25 เม.ย. 66
25 เม.ย. 66
25 เม.ย. 66
26 เม.ย. 66
27 เม.ย. 66
27 เม.ย. 66

งานบุคลากร
หลักสูตรฯ
งานการเงิน
งานการเงิน
งานการเงิน
งานบุคลากร
งานวัดผลฯ
งานวิทยบริการ

27 เม.ย. 66
28 เม.ย. 66
28 - 29 เม.ย. 66
28 เม.ย. 66

งานการเงิน

28 เม.ย. 66

งานประชาสัมพันธ์

29 เม.ย. 66
30 เม.ย.66

งานบุคลากร
งานพัสดุ

NOTE

งานบัญชี

ทะเบียน
งานการเงิน

จัดทาสารประชาสัมพันธ์ (ประจาสัปดาห์) กิจกรรมที่ได้ดาเนินงานทั้งภายใน
และภายนอกวิทยาลัยฯ
อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการฝึกอาชีพ
ตรวจใบเสร็จรับเงินและรายรับ-รายจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาประจาเดือน
เมษายน 2566
จัดทาทะเบียนคุมเลขที่ใบสาคัญการลงบัญชี ประจาเดือน เมษายน 2566
สรุปการลาหยุดราชการของลูกจ้างชั่วคราวประจาเดือน
ขออนุมัติตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2565
ตั้งเบิกเงินค่าจ้างครูพิเศษสอนและลูกจ้างชั่วคราว
จ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการเข้าบัญชีผู้รับ
ตั้งเบิกเงินค่าจ้างครูพิเศษสอนและลูกจ้างชั่วคราว
จัดทา และยืนยันยอดประกันสังคมประจาเดือน
ผู้สอนส่งผลเรียนฤดูร้อน 2565
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและภาคี 4 ฝ่าย ในการพิจารณาจัดซื้อ
หนังสือเรียนฟรี 15 ปี
นาส่งหนี้ข้าราชการบานาญ ข้าราชการและลูกจ้างประจา
อนุมัติผลการเรียนฤดูร้อน 2565
มอบตัวนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 /ลงทะเบียน/ประชุมผู้ปกครอง
จ่ายเงินค่าจ้างครูพิเศษสอนและลูกจ้างชั่วคราวเข้าบัญชีผู้รับ
จัดทาสารประชาสัมพันธ์ (ประจาสัปดาห์) กิจกรรมที่ได้ดาเนินงานทั้งภายใน
และภายนอกวิทยาลัยฯ
คาสั่งมอบหมายหน้าที่ราชการ ประจาปี
รายงานการจัดซื้อน้ามันเชื้อเพลิง

