ปฏิทินการดาเนินงาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1 - สถานศึกษา
ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2562
เดือนมกราคม 2562
ว/ด/ป
1 – 15 มกราคม 2562

รายการ/กิจกรรม/โครงการ
การยื่นคาร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตาแหน่งครู

สถานที่
สพป.ลาพูน เขต 1

2 - 4 มกราคม 2562

การตรวจสอบการเงิน การบัญชีและการพัสดุ โรงเรียนบ้านป่ารกฟ้า

สพป.ลาพูน เขต 1

4 มกราคม 2562
7 - 8 มกราคม 2562

ประชุมผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา
สพป.ลาพูน เขต 1 ครั้งที่ 1/2562
จัดสอบ Pre O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3

ห้องประชุมจามจุรี
สพป.ลาพูน เขต 1
โรงเรียนในสังกัด

7 - 9 มกราคม 2562

การตรวจสอบการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ร.ร.วัดนครเจดีย์

สพป.ลาพูน เขต 1

10 มกราคม 2562

ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา

12 มกราคม 2562

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562

ห้องประชุมพลอยไพลิน
สพป.ลาพูน เขต 1
โรงเรียนในสังกัด

13 มกราคม 2562

สอบวิชาการนานาชาติ ประจาปี 2562 (รอบที่ 1)

ณ โรงเรียนอรพินพิทยา

14 - 16 มกราคม 2562

การตรวจสอบการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ร.ร.บ้านหล่ายทา

สพป.ลาพูน เขต 1

กลุ่มทีร่ ับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
บริหารงานบุคคล นางสาวพจนารถ มั่นคง
นางสุชาดา จิโนเป็ง
นายนครินทร์ อินทร์กัน
หน่วยตรวจสอบ น.ส.สุรีรัตน์ สิทธิวงค์
ภายใน
อานวยการ
น.ส.ศิริวารินทร์ หมวกเครือ
นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน
ส่งเสริมการจัดการ
ศึกษา
ส่งเสริมการจัดการ
ศึกษา
ส่งเสริมการจัดการ
ศึกษา
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน

กลุ่มงานวัดผล

น.ส.สุรีรัตน์ สิทธิวงค์
นางภัทษร คาแหง

นางนภาพร พจนสุนทร
น.ส.สุรีรัตน์ สิทธิวงค์

ว/ด/ป
16 มกราคม 2562

รายการ/กิจกรรม/โครงการ
งานวันครู ครั้งที่ 63 ปี พ.ศ.2562

17 - 18 มกราคม 2562

การตรวจสอบการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ร.ร.บ้านดงสารภี

สพป.ลาพูน เขต 1

19 มกราคม 2562

สอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)

สพป.ลาพูน เขต 1

20 - 30 มกราคม 2562

การตรวจสอบการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ร.ร.บ้านหนองยางไคล

สพป.ลาพูน เขต 1

20 – 31 มกราคม 2562

โรงเรียนในสังกัด

21 มกราคม 2562

ติดตามการดาเนินงานของสถานศึกษาเพือ่ รับเงินอุดหนุน
นักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.
การประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 1/2562

ภายใน มกราคม 2562

การเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 2

โรงเรียนในสังกัด

ภายใน มกราคม 2562

การฝึกอบรมลูกเสือแกนนาต้านภัยยาเสพติดและเสริมสร้างคุณธรรม
เพือ่ พัฒนาทักษะชีวิต ความปลอดภัยด้านงานจราจร ในโรงเรียน
โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน ปีที่ 1

โรงเรียนในสังกัด
สพป.ลาพูน เขต 1
สพป.ลาพูน เขต 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการ
โรงเรียนของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

สพป.ลาพูน เขต 1

ภายใน มกราคม-มีนาคม
2562
ภายใน มกราคม-มีนาคม
2562

ภายใน มกราคม-มิถุนายน ประเมินวิทยฐานะชานาญการและชานาญการพิเศษ
2562
ตามหลักเกณฑ์ ว17 และ ว21

สถานที่

กลุ่มทีร่ ับผิดชอบ

วิทยาลัยสงฆ์ลาพูน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย

สพป.ลาพูน เขต 1

ประธานกลุ่มสาระการเรียนรู้
เป็นผู้กาหนด

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน
ส่งเสริมการจัดการ
ศึกษา
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน
ส่งเสริมการจัดการ
ศึกษา
นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา
ส่งเสริมการจัดการ
ศึกษา
ส่งเสริมการจัดการ
ศึกษา
นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา
พัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา
บริหารงานบุคคล

ผู้รับผิดชอบ
สพป.ลาพูน เขต 1
และเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 9 เครือข่าย
น.ส.สุรีรัตน์ สิทธิวงค์
นางนภาพร พจนสุนทร
น.ส.สุรีรัตน์ สิทธิวงค์
นางภัทษร คาแหง
นางรพีพร เลาหกุล

น.ส.ภัทรานิษฐ์ จิระโชติวฒ
ั นา
น.ส.ภัทรานิษฐ์ จิระโชติวฒ
ั นา

นางปุณยวีร์ รื่นเริง

ว/ด/ป
ภายใน มกราคม-กันยายน
2562
ภายใน มกราคม-กันยายน
2562
ภายใน มกราคม-กันยายน
2562

รายการ/กิจกรรม/โครงการ
การติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโยลีการศึกษา
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
การติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโยลี
สารสนเทศและการศึกษา (DLIT)
การติดตามการใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการบริหารจัดการ
และการจัดการเรียนการสอน

สถานที่
โรงเรียนทีอ่ ยู่ในโครงการ

รายการ/กิจกรรม/โครงการ
การยื่นคาร้องขอย้ายของศึกษานิเทศก์

สถานที่
สพป.ลาพูน เขต 1

จัดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนในสังกัด

4 - 8 กุมภาพันธ์ 2562

การตรวจสอบการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ร.ร.วัดสันคะยอม

สพป.ลาพูน เขต 1

11 - 15 กุมภาพันธ์
2562

สอบการอ่านออกนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT)

โรงเรียนในสังกัด

11 - 15 กุมภาพันธ์
2562
18 - 22 กุมภาพันธ์
2562
25 - 28 กุมภาพันธ์
2562

การตรวจสอบการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ร.ร.วัดขี้เหล็ก

สพป.ลาพูน เขต 1

การตรวจสอบการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ร.ร.บ้านหนองช้างคืน

สพป.ลาพูน เขต 1

การตรวจสอบการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ร.ร.วัดบ้านก้อง

สพป.ลาพูน เขต 1

เดือนกุมภาพันธ์ 2562
ว/ด/ป
1 – 15 กุมภาพันธ์
2562
2 - 3 กุมภาพันธ์ 2562

กลุ่มทีร่ ับผิดชอบ
ส่งเสริมการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

ทางไกลฯ (ICT)

โรงเรียนทีอ่ ยู่ในโครงการ

ส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ (ICT)

โรงเรียนในสังกัด

ส่งเสริมการศึกษา
ทางไกลฯ (ICT)

กลุ่มทีร่ ับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวพจนารถ มั่นคง
นางสุชาดา จิโนเป็ง
นิเทศ ติดตามและ กลุ่มงานวัดผล
ประเมินผลการจัด
การศึกษา
หน่วยตรวจสอบ น.ส.สุรีรัตน์ สิทธิวงค์
ภายใน
นิเทศ ติดตามและ กลุ่มงานวัดผล
ประเมินผลการจัด
การศึกษา
หน่วยตรวจสอบ น.ส.สุรีรัตน์ สิทธิวงค์
ภายใน
หน่วยตรวจสอบ น.ส.สุรีรัตน์ สิทธิวงค์
ภายใน
หน่วยตรวจสอบ น.ส.สุรีรัตน์ สิทธิวงค์
ภายใน

ว/ด/ป
ภายในเดือน กุมภาพันธ์
2562
เดือนมีนาคม 2562
ว/ด/ป
ภายในวันที่ 3 มีนาคม
2562

รายการ/กิจกรรม/โครงการ
ประชุมซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน และ
ผู้บริหารสถานศึกษาให้แก่โรงเรียนในสังกัด

สถานที่
ห้องประชุมจามจุรี
สพป.ลาพูน เขต 1

กลุ่มทีร่ ับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
บริหารงานบุคคล นายบวรวิชช์ สวัสดิวรานุกร

สถานที่

กลุ่มทีร่ ับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
บริหารงานบุคคล นายบวรวิชช์ สวัสดิวรานุกร
น.ส.ศิริเพ็ญ ไชยทนุ

ว/ด/ป
4 - 8 มีนาคม 2562

รายการ/กิจกรรม/โครงการ
แจ้งสถานศึกษาจัดส่งบัญชีแสดงจานวนข้าราชการ/
ลูกจ้างประจา และอัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง ทีม่ ีตัวอยู่จริง
ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562
รายการ/กิจกรรม/โครงการ
การตรวจสอบการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ร.ร.วัดป่าตึงห้วยยาบ

สถานที่
สพป.ลาพูน เขต 1

6 มีนาคม 2562

สอบวัดความสามารถพืน้ ฐานนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)

โรงเรียนในสังกัด

7 - 10 มีนาคม 2562

อบรมครูพเี่ ลี้ยงสะเต็มศึกษาโดยระบบทางไกล รุ่นที่ 1
มัธยมศึกษาตอนปลาย

ห้องประชุมจามจุรี
สพป.ลาพูน เขต 1

11 - 29 มีนาคม 2562

สรุปผลการตรวจสอบแจ้งสถานศึกษาในสังกัด ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 จานวน 20 แห่ง
อบรมครูพเี่ ลี้ยงสะเต็มศึกษาโดยระบบทางไกล รุ่นที่ 2
มัธยมศึกษาตอนต้น

ห้องประชุมจามจุรี
สพป.ลาพูน เขต 1

อบรมครูพเี่ ลี้ยงสะเต็มศึกษาโดยระบบทางไกล รุ่นที่ 3
ประถมศึกษาตอนปลาย

ห้องประชุมจามจุรี
สพป.ลาพูน เขต 1

14 - 16 มีนาคม 2562

21 - 23 มีนาคม 2562

กลุ่มทีร่ ับผิดชอบ
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน
นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา
นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา
หน่วยตรวจสอบ
ภายใน
นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา
นิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัด
การศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
น.ส.สุรีรัตน์ สิทธิวงค์
กลุ่มงานวัดผล

นายสมชาย มาต๊ะพาน

น.ส.สุรีรัตน์ สิทธิวงค์
นายสมชาย มาต๊ะพาน

นายสมชาย มาต๊ะพาน

ว/ด/ป
25 - 27 มีนาคม 2562

รายการ/กิจกรรม/โครงการ
การฝึกอบรมผู้กากับลูกเสือสารองขั้นความรู้เบือ้ งต้น (C.B.T.C)

28 - 30 มีนาคม 2562

อบรมครูพเี่ ลี้ยงสะเต็มศึกษาโดยระบบทางไกล รุ่นที่ 4
ประถมศึกษาตอนต้น

28 - 30 มีนาคม 2562

การฝึกอบรมผู้กากับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบือ้ งต้น (S.B.T.C)

ค่ายลูกเสือหริภุญไฃย
จ.ลาพูน

กลุ่มทีร่ ับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
ส่งเสริมการจัด
นางพลอยพรรณ อุดมเดช
การศึกษา
นิเทศ ติดตามและ นายสมชาย มาต๊ะพาน
ประเมินผลการจัด
การศึกษา
ส่งเสริมการจัด
นางพลอยพรรณ อุดมเดช
การศึกษา

รายการ/กิจกรรม/โครงการ
คณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพืน้ ที่ พิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ให้แก่ข้าราชการทีป่ ฏิบัติงานในสถานศึกษา/สพป.ลาพูน เขต 1
อ.ก.ค.ศ./กศจ. พิจารณาให้ความเห็นชอบการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการทีป่ ฏิบัติงานในสถานศึกษา/สพป.ลาพูน เขต 1
- ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
ในทีเ่ ปิดเผยให้ทราบโดยทัว่ กัน
- ประกาศร้อยละของการเลื่อนเงินเดือน ออกคาสั่งเลื่อนเงินเดือน

สถานที่
ห้องประชุมพลอยไพลิน
สพป.ลาพูน เขต 1

กลุ่มทีร่ ับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
บริหารงานบุคคล นายบวรวิชช์ สวัสดิวรานุกร
น.ส.ศิริเพ็ญ ไชยทนุ

เดือนเมษายน 2562
ว/ด/ป
ภายในวันที่ 5 เมษายน
2562
ภายในวันที่ 10 เมษายน
2562
ภายในวันที่ 15 เมษายน
2562

สถานที่
ค่ายลูกเสือหริภุญไฃย
จ.ลาพูน
ห้องประชุมจามจุรี
สพป.ลาพูน เขต 1

บริหารงานบุคคล นายบวรวิชช์ สวัสดิวรานุกร
น.ส.ศิริเพ็ญ ไชยทนุ
บริหารงานบุคคล นายบวรวิชช์ สวัสดิวรานุกร

- แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนให้ขา้ ราชการทราบเป็นข้อมูลเฉพาะบุคคล

ภายในวันที่ 20 - 30
เมษายน 2562
23 - 26 เมษายน 2562

เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ/ลูกจ้างประจาในระบบจ่ายตรง
เงินเดือน/ค่าจ้าง
โครงการว่ายน้าเพือ่ ชีวิต

ภายใน เมษายน พฤษภาคม 2562

โครงการพัฒนาหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสารผ่านกิจกรรม
Boot Camp

โรงเรียนมงคลวิทยา
ห้องประชุมจามจุรี
สพป.ลาพูน เขต 1

บริหารงานบุคคล นายบวรวิชช์ สวัสดิวรานุกร
นายชูเกียรติ อุปวงศิลป์
ส่งเสริมการจัด
นายสุชาติ บินมาอน
การศึกษา
นิเทศ ติดตามและ นางอโนทัย กัญญสาย
ประเมินผลการจัด
การศึกษา

เดือนพฤษภาคม 2562
ว/ด/ป
ภายใน พฤษภาคม มิถุนายน 2562
ภายใน พฤษภาคม 2562
31 พฤษภาคม 2562

เดือนมิถุนายน 2562
ว/ด/ป
15 - 16 มิถุนายน
2562
22 - 23 มิถุนายน
2562
ภายใน มิถุนายน
2562
ภายใน มิถุนายน
2562

รายการ/กิจกรรม/โครงการ
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ระบบ DMC
EMIS, EFA, Website, B-Obec และ M-Obec
โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจาปี 2562
ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา

สถานที่
โรงเรียนในสังกัด

กลุ่มทีร่ ับผิดชอบ
ส่งเสริมการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

ณ ห้องประชุมจามจุรี
สพป.ลาพูน เขต 1
สนามกีฬากลางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลาพูน

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา
ส่งเสริมการจัด
การศึกษา

รายการ/กิจกรรม/โครงการ
อบรมตามโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพ
ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย
อบรมตามโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพ
ด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งประชาธิปไตยในสถานศึกษา
ประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการดาเนินงานสภานักเรียนและ
การพัฒนาความเข้มแข็งของสภานักเรียน
โครงการโรงเรียนปลอดขยะ

สถานที่
ห้องประชุมจามจุรี
สพป.ลาพูน เขต 1

กลุ่มทีร่ ับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
นิเทศ ติดตามและ นางรพีพร เลาหกุล
ประเมินผลการจัด
การศึกษา
นิเทศ ติดตามและ นางรพีพร เลาหกุล
ประเมินผลการจัด
การศึกษา
ส่งเสริมการจัด
นางวารุณี วรรธนะภูติ
การศึกษา

ทางไกลฯ (ICT)

ห้องประชุมจามจุรี
สพป.ลาพูน เขต 1
สพป.ลาพูน เขต 1

สพป.ลาพูน เขต 1

ส่งเสริมการจัด
การศึกษา

นางสาวณัฐกฤตา ทองศรี
นางพลอยพรรณ อุดมเดช

นางวารุณี วรรธนะภูติ

