
ปฏิทินปฏิบัติงานวางแผนและงบประมาณ    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  ปีงบประมาณ  2565 

วัน / เดือน / ปี รายการ 
ตุลาคม  64 ประชุมพิจารณาแผนการรับนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีกรศึกษา 2565 

พฤศจิกายน  64 แผนกวิชาเขียนค าของบลงทุน (ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)ประจ าปีงบประมาณ  2566 
ประชุมพิจารณาค าของบลงทุน (ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  ประจ าปีงบประมาณ  
2566 

ธันวาคม  64 เสนอค าของบลงทุนประจ าปีงบประมาณ  2566 เข้าระบบของ สอศ. 
ธันวาคม  64 ติดตามการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565  ครั้งที่ 1 

24 ธันวาคม  64 สรุปรายงานสถานะ ( เงินงบประมาณ เงินรายได้ ) ไตรมาสที่ 1 
มีนาคม  65 ติดตามการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565  ครั้งที่ 2 

  25  มีนาคม  65 สรุปรายงานสถานะ ( เงินงบประมาณ เงินรายได้ ) ไตรมาสที่ 2 
มีนาคม  65 ส่งโครงการฝึกและประมาณการค่าใช้จ่าย (สผ.1) 1/2565 
เมษายน  65 ปรุชุมอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุฝึกแต่ละแผนกวิชาตามวงเงินจัดสรร 
มิถุนายน  65 ติดตามการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565  ครั้งที่ 3 

24  มิถุนายน  65 สรุปรายงานสถานะ ( เงินงบประมาณ เงินรายได้ ) ไตรมาสที่ 3 
กรกฎาคม  65 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนแผนพัฒนาสถานศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2566 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดแผนแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2566 
1 ก.ค.  – 18 ก.ค. 65 แผนกวิชา/งานต่างๆ จัดท าโครงการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ า 

ปีงบประมาณ  2566 
19 ก.ค. – 24 ก.ค. 65 รวบรวมข้อมูล โครงการของแผนกวิชา/งานต่างๆ 

21 กรกฎาคม 65 ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2566 
28 กรกฎาคม 65 ร่วมวิพากษ์ โครงการของแผนกวิชา/งานต่างๆ เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ 2566 
คณะกรรมการพิจารณาโครงการเพ่ือเห็นชอบ ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2566 

4  สิงหาคม 65 ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ในโครงการที่ผ่านคณะกรรมการ
พิจารณาในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2566 

5 - ส.ค – 31 ส.ค. 65 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2566 
กันยายน  65 ติดตามการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565  ครั้งที่ 4 
กันยายน  65 สรุปรายงานสถานะ ( เงินงบประมาณ เงินรายได้ ) ไตรมาสที่ 4 
9 ก.ย. 65 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2566 จากคณะกรรมการวิทยาลัย 

กันยายน  65 จัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2566เพ่ือส่ง  สอศ. และเผยแพร่ 



 

 

 

ปฏิทินปฏิบัติงานวางแผนและงบประมาณ    วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  ปีงบประมาณ  2564 

วัน / เดือน / ปี รายการ 
ตุลาคม  63 ประชุมพิจารณาแผนการรับนักเรียน นักศึกษา ประจ าปีกรศึกษา 2564 

พฤศจิกายน  63 แผนกวิชาเขียนค าของบลงทุน (ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)ประจ าปีงบประมาณ  2565 
ประชุมพิจารณาค าของบลงทุน (ครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)  ประจ าปีงบประมาณ  
2565 

ธันวาคม  63 เสนอค าของบลงทุนประจ าปีงบประมาณ  2565 เข้าระบบของ สอศ. 
ธันวาคม  63 ติดตามการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  ครั้งที่ 1 

26 ธันวาคม  63 สรุปรายงานสถานะ ( เงินงบประมาณ เงินรายได้ ) ไตรมาสที่ 1 
มีนาคม  64 ติดตามการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  ครั้งที่ 2 

  25  มีนาคม  64 สรุปรายงานสถานะ ( เงินงบประมาณ เงินรายได้ ) ไตรมาสที่ 2 
มิถุนายน  64 ติดตามการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  ครั้งที่ 3 

24  มิถุนายน  64 สรุปรายงานสถานะ ( เงินงบประมาณ เงินรายได้ ) ไตรมาสที่ 3 
กรกฎาคม  64 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนแผนพัฒนาสถานศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2565 

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดแผนแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 
1 ก.ค.  – 16 ก.ค. 64 แผนกวิชา/งานต่างๆ จัดท าโครงการเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ า 

ปีงบประมาณ  2565 
19 ก.ค. – 23 ก.ค. 64 รวบรวมข้อมูล โครงการของแผนกวิชา/งานต่างๆ 

22 กรกฎาคม 64 ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาสถานศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2565 
29 กรกฎาคม 64 ร่วมวิพากษ์ โครงการของแผนกวิชา/งานต่างๆ เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ 2565 
คณะกรรมการพิจารณาโครงการเพ่ือเห็นชอบ ในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2565 

5  สิงหาคม 64 ขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ในโครงการที่ผ่านคณะกรรมการ
พิจารณาในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 

5 - ส.ค – 31 ส.ค. 64 จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 
กันยายน  64 ติดตามการใช้งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564  ครั้งที่ 4 



กันยายน  64 สรุปรายงานสถานะ ( เงินงบประมาณ เงินรายได้ ) ไตรมาสที่ 4 
2 ก.ย. 64 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565 จากคณะกรรมการวิทยาลัย 

กันยายน  64 จัดท ารูปเล่มแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2565เพ่ือส่ง  สอศ. และเผยแพร่ 
 

 

 


