บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้ อมจังหวัดตาก
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที
1 โครงการลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิงแวดล้อม

รายละเอียดของกิจกรรม

ตัวชี-วดั

พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
หน่ วยงาน
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ในพืนทีจังหวัดตาก
สนง.
ทรัพยากร
ธรรมชาติ

งบประมาณ สถานทีดําเนินการ
250,000

และสิ งแวดล้อม

จ.ตาก

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
สํานักงานแขวงการทางตากที 2 (แม่ สอด)
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที
1 บูรณะทางหลวง

รายละเอียดของกิจกรรม
งานฉาบผิว PARASURALY

ตัวชี-วดั
-

พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
หน่ วยงาน
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
11,800,000 ทางหลวงหมายเลข แขวงการทาง
ตากที 2
1090 ตอนควบคุม
0600 ตอนอุม้ ผาง - (แม่สอด)
ปะละทะ ระหว่าง

งบประมาณ สถานทีดําเนินการ

กม.0+300 - กม.12+175

2 บูรณะทางหลวง

งานฉาบผิวAC. (OVERLAY)

-

3 บูรณะทางหลวง

งาน SOIL CEMENT ผิวทางแบบ
เซอร์เฟสทรี ตเมนต์

-

10,000,000 ทางหลวงหมายเลข แขวงการทาง
12 ตอนควบคุม
ตากที 2
0100 ตอนกลาง
(แม่สอด)
สะพานมิตรภาพที
แม่สอด เขตแดน
ไทย/พม่า-แม่ละเมา
ระหว่าง กม.3+974
- กม.6+435 (RT)
13,000,000 ทางหลวงหมายเลข แขวงการทาง
ตากที 2
1288 ตอนควบคุม
(แม่สอด)
0100 ตอน แยก
ทางหลวงหมายเลข
1167 หนองหลวง นุโพ ระหว่าง
กม.3+450 - กม.7+000

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที
4 บูรณะทางหลวง

รายละเอียดของกิจกรรม
งาน SOIL CEMENT ผิวทางแบบ
เซอร์เฟสทรี ตเมนต์

ตัวชี-วดั
-

พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
หน่ วยงาน
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
11,000,000 ทางหลวงหมายเลข แขวงการทาง
1288 ตอนควบคุม
ตากที 2
0200 ตอน นุโพ - (แม่สอด)
เปิ งเคลิง ระหว่าง

งบประมาณ สถานทีดําเนินการ

กม.60+0 - กม.62+425

5 บูรณะทางหลวง

งาน SOIL CEMENT ผิวทางแบบ
เซอร์เฟสทรี ตเมนต์

-

-

10,000,000 ทางหลวงหมายเลข แขวงการทาง
1090 ตอนควบคุม
ตากที 2
0700 ตอนปะละทะ (แม่สอด)
- กะแง่คี ระหว่าง
กม.28+000-กม.30+425

6 บูรณะทางหลวง

งาน PAVEMENT IN-PLACE
RECYCLING ผิวAC.

-

7 ขยายย่านชุมชน

งานปรับปรุ งขยายย่านชุมชน ผิวAC.

-

30,500,000 ทางหลวงหมายเลข
105 ตอนควบคุม
0100 ตอนแม่สอด แยกเข้าแม่ระมาด
ระหว่าง กม.1+500 กม.4+475
10,000,000 ทางหลวงหมายเลข
1206 ตอนควบคุม
102 ตอนทาง
เลียงเมืองพบพระ

แขวงการทาง
ตากที 2
(แม่สอด)

แขวงการทาง
ตากที 2
(แม่สอด)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตาก
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวติ ประชาชนและแก้ไขปัญหาความยากจน
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียดของกิจกรรม
ที
1 สาย บ.สระทอง - บ.นําดิบ
ก่อสร้างถนนลาดยาง AC ผิวจราจร
กว้าง 6.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง
ระยะทาง 1.163 กม.
2 สาย บ.นําดิบ-บ.แม่จะเราสองแคว ก่อสร้างถนนลาดยาง AC ผิวจราจร
กว้าง 6.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง
ระยะทาง 1.479 กม.
3 สาย แยก ทล.105 - บ.ห้วยนกแล ก่อสร้างถนนลาดยาง AC ผิวจราจร
กว้าง 6.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง
ระยะทาง 2.540 กม.
4 สาย บ.แม่ปะกลาง - บ.แม่กU ึดใหม่ ก่อสร้างถนนลาดยาง AC ผิวจราจร
ดอนสว่าง
กว้าง 6.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง
ระยะทาง 1.660 กม.
5 สาย บ.ท่าสายลวด-บ.วังตะเคียนใต้ ก่อสร้างถนนลาดยาง AC ผิวจราจร
กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
ระยะทาง 1.260 กม.
6 สาย บ.นําดิบควง ม.8
ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC ผิวจราจร
กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
ระยะทาง 0.850 กม.
7 สาย บ.หนองนํา ม.5
ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร
กว้าง 4.00 - 5.00 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ
0.00 - 0.25 ม. ระยะทาง 0.450 กม.

ตัวชี-วดั

งบประมาณ สถานทีดําเนินการ

พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
หน่ วยงาน
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สนง.ทช.ตาก

4,460,000

ต.สมอโคน
อ.บ้านตาก จ.ตาก

6,650,000

ต.แม่จะเรา
สนง.ทช.ตาก
อ.แม่ระมาด จ.ตาก

9,990,000

ต.แม่ระมาด สนง.ทช.ตาก
อ.แม่ระมาด จ.ตาก

6,150,000 ต.แม่ปะ, ต.แม่กาษา สนง.ทช.ตาก
อ.แม่สอด จ.ตาก
5,850,000

2,000,000

1,000,000

ต.ท่าสายลวด สนง.ทช.ตาก
อ.แม่สอด จ.ตาก
ต.โป่ งแดง
อ.เมือง จ.ตาก

สนง.ทช.ตาก

ต.ตากตก
สนง.ทช.ตาก
อ.บ้านตาก จ.ตาก

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที
8 สาย บ.วังประจบ ม.1

9 สาย บ.พบพระใต้ ม.3

10 สาย บ.มอเกอร์ยาง ม.6

11 สาย บ.เสริ มสุข ม.11

12 สาย บ.แม่ตาวสันแป ม.4

13 สาย บ.กล้อทอ ม.2

14 สาย บ.อุม้ ผาง ม.1

15 สาย ตก 4014 แยก ทล.1090
บ.พบพระเหนือ

รายละเอียดของกิจกรรม
ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร
กว้าง 4.00 - 5.00 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ
0.00 - 0.25 ม. ระยะทาง 0.850 กม.
ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร
กว้าง 4.00 - 5.00 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ
0.00 - 0.25 ม. ระยะทาง 0.400 กม.
ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร
กว้าง 4.00 - 5.00 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ
0.00 - 0.25 ม. ระยะทาง 0.400 กม.
ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร
กว้าง 4.00 - 5.00 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ
0.00 - 0.25 ม. ระยะทาง 0.380 กม.
ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร
กว้าง 4.00 - 5.00 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ
0.00 - 0.25 ม. ระยะทาง 0.450 กม.
ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร
กว้าง 4.00 - 5.00 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ
0.00 - 0.25 ม. ระยะทาง 0.350 กม.
ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร
กว้าง 4.00 - 5.00 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ
0.00 - 0.25 ม. ระยะทาง 0.400 กม.
ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC ผิวจราจร
กว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม.
ระยะทาง 0.658 กม.

ตัวชี-วดั

งบประมาณ สถานทีดําเนินการ
2,000,000

ต.วังประจบ
อ.เมือง จ.ตาก

พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
หน่ วยงาน
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
สนง.ทช.ตาก

1,610,000

ต.พบพระ
สนง.ทช.ตาก
อ.พบพระ จ.ตาก

1,000,000

ต.พบพระ
สนง.ทช.ตาก
อ.พบพระ จ.ตาก

2,000,000

ต.รวมไทยพัฒนา สนง.ทช.ตาก
อ.พบพระ จ.ตาก

1,000,000

ต.แม่ตาว
สนง.ทช.ตาก
อ.แม่สอด จ.ตาก

1,000,000

ต.แม่จนั
สนง.ทช.ตาก
อ.อุม้ ผาง จ.ตาก

1,000,000

ต.อุม้ ผาง
สนง.ทช.ตาก
อ.อุม้ ผาง จ.ตาก

2,000,000

ต.พบพระ
สนง.ทช.ตาก
อ.พบพระ จ.ตาก

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที
16 สาย บ.เจริ ญมิตร

17 สาย บ.หนองเชียงคาใต้ ม.11

18 สาย บ.สามเงา ม.2

19 สาย บ.ดงสามสิบ ม.6

20 สาย บ.วังหมัน ม.4

21 สาย บ.หนองโสน ม.4

22 สาย บ.ห้วยนํานัก ม.4

23 สาย บ.ปะละทะ ม.1

รายละเอียดของกิจกรรม
ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร
กว้าง 4.00 - 5.00 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ
0.00 - 0.25 ม. ระยะทาง 0.400 กม.
ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร
กว้าง 4.00 - 5.00 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ
0.00 - 0.25 ม. ระยะทาง 0.650 กม.
ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร
กว้าง 4.00 - 5.00 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ
0.00 - 0.25 ม. ระยะทาง 0.380 กม.
ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร
กว้าง 4.00 - 5.00 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ
0.00 - 0.25 ม. ระยะทาง 0.380 กม.
ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร
กว้าง 4.00 - 5.00 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ
0.00 - 0.25 ม. ระยะทาง 0.400 กม.
ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร
กว้าง 4.00 - 5.00 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ
0.00 - 0.25 ม. ระยะทาง 0.400 กม.
ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร
กว้าง 4.00 - 5.00 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ
0.00 - 0.25 ม. ระยะทาง 0.400 กม.
ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร
กว้าง 4.00 - 5.00 ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ
0.00 - 0.25 ม. ระยะทาง 0.450 กม.

ตัวชี-วดั

พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
หน่ วยงาน
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ต.รวมไทยพัฒนา สนง.ทช.ตาก
อ.พบพระ จ.ตาก

งบประมาณ สถานทีดําเนินการ
1,000,000

1,610,000

ต.ยกกระบัตร สนง.ทช.ตาก
อ.สามเงา จ.ตาก

850,000

ต.สามเงา
สนง.ทช.ตาก
อ.สามเงา จ.ตาก

850,000

ต.วังจันทร์
สนง.ทช.ตาก
อ.สามเงา จ.ตาก

850,000

ต.วังหมัน
สนง.ทช.ตาก
อ.สามเงา จ.ตาก

840,000

ต.ย่านรี
สนง.ทช.ตาก
อ.สามเงา จ.ตาก

1,000,000

ต.พบพระ
สนง.ทช.ตาก
อ.พบพระ จ.ตาก

1,000,000

อ.อุม้ ผาง จ.ตาก สนง.ทช.ตาก

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
สํานักงานเขตพืน- ทีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
การพัฒนาครู ปฐมวัยโดยใช้
รู ปแบบการสอนแบบ
มอนเทสซอริ

รายละเอียดของกิจกรรม
-จัดทําคู่มือการสอนแบบมอนเทสซอริ
สําหรับครู ปฐมวัย
-อบรมเชิงปฏิบตั การรู ปแบบการสอน
แบบมอนเทสซอริ

ตัวชี-วดั
- ร้อยละ 100 ของ

งบประมาณ สถานทีดําเนินการ
130,800

สพป.ตาก เขต 1

50,000

-สพป.ตาก เขต 1

20,000

- ณ โรงเรี ยน
ทีเข้ารับการ
ประเมิน

โรงเรี ยนจัดเตรี ยม
ความพร้อมปฐมวัย
ได้อย่างมีคุณภาพ
- ร้อยละ 100 ของ
นักเรี ยนทีจบการศึกษา
ก่อนประถมศึกษา
ตามกําหนดเวลา
ของหลักสู ตร

2 โครงการส่งเสริ มนิสยั รักการ
อ่านและพัฒนาห้องสมุด
(1 ป 4 ส)

-ประชุมปฏิบตั ิการขยายผลระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ
-ประกวดกิจกรรมส่งเสริ มนิสยั
รักการอ่าน
-ประเมินห้องสมุด

- ทุกโรงเรี ยนมี
ห้องสมุดทีมีคุณภาพ
และสามารถจัด
กิจกรรมส่ งเสริ มนิสัย
รักการอ่านได้อย่าง
มีคุณภาพ

3 โครงการประกวดกิจกรรม
ส่งเสริ มนิสยั รักการอ่าน
"นักเรี ยนสุดยอดนักอ่าน"

-ประเมินห้องสมุดโรงเรี ยนขนาดเล็ก
ขนาดใหญ่และขนาดกลาง

-ทุกโรงเรี ยนมี
ห้องสมุดทีมีคุณภาพ
และสามารถจัด
กิจกรรมส่ งเสริ ม
นิสัยรักการอ่าน
ได้อย่างมีคุณภาพ

พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
หน่ วยงาน
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที
4 โครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรี ยนการสอนภาษาไทย
ระดับประถมศึกษา

5 โครงการจัดงานศิลป
หัตถกรรมนักเรี ยน ประจําปี
การศึกษา 2555

รายละเอียดของกิจกรรม
-อบรมเชิงปฏิบตั ิการการใช้นวัตกรรม
หนึงหน้าพาเก่ง
-ประชุมปฏิบตั ิการจัดทําแนวทางการ
สอนภาษาไทยทีได้ผลดี
-ประชุมปฎิบตั ิการจัดทํายุทธศาสตร์
การพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอน
ภาษาไทย
-จัดแข่งขันคัดเลือกตัวแทนเข้าร่ วม
งานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพืนที
การศึกษา ระดับภาคและระดับประเทศ

ตัวชี-วดั
-ร้อยละของนักเรี ยน

งบประมาณ สถานทีดําเนินการ
200,000

สพป.ตาก เขต 1

890,750

-สพป.ตาก เขต 1

130,000

-สพป.ตาก เขต 1

ทีมีผลการอ่านผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
-จํานวนโรงเรี ยนทีมี
ค่าเฉลียสู งกว่าระดับ
ประเทศ
-ร้อยละของนักเรี ยนที
มีความรู้ความสามารถ
มีทกั ษะด้านวิชาการ
และสามารถนําไปใช้
ในการดํารงชีวิตได้อย่าง

มีความสุ ขซึ งเกิดจาก
การแลกเปลียนเรี ยนรู้
ประสบการณ์ร่วมกัน

6 โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
"ครู สร้างศิลป์ "

-ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ "ครู สร้างศิลป์ "

-นักเรี ยนมีผลสัมฤทธิ`
ทางการเรี ยนสาระการ
เรี ยนรู้ศิลปะ เพิมขึน
ร้อยละ 8

7 โครงการพัฒนาคุณภาพการ
เรี ยนการสอนกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้คณิตศาสตร์

-อบรมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาครู
ผูส้ อนคณิตศาสตร์ ชัน ป.6
-อบรมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาครู
ผูส้ อนคณิตศาสตร์ ชัน ม.3

-ร้อยละ 80 ของครู
ผูส้ อนคณิ ตศาสตร์ มี
ความรู้ความเข้าใจ
เทคนิค วิธีการและ
สามารถสอนได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
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ลําดับ
ที

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

ตัวชี-วดั

งบประมาณ สถานทีดําเนินการ

-นักเรี ยนมีผลการ
ทดสอบ O-NET ใน
วิชาคณิ ตศาสตร์ สูงขึน
อย่างน้อยร้อยละ 8

8 โครงการพัฒนาคุณภาพการ
เรี ยนการสอนด้วยการวิจยั
เชิงปฏิบตั ิการแบบมีสวนร่ วม

-ประชุมเชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม
ในการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้
-การประชุมสะท้อนผลการวิจยั
-การประชุมนําเสนอผลงานวิจยั

-ร้อยละ 80 ของครู ใน

80,000

-สพป.ตาก เขต 1

94,000

-สพป.ตาก เขต 1

โรงเรี ยนทีร่ วมโครงการ
ใช้กระบวนการวิจยั
เชิงปฏิบตั ิการแบบมี
ส่ วนร่ วมในการพัฒนา
กระบวนการเรี ยนรู้
ได้อย่างมีคุณภาพ

9 โครงการพัฒนาเทคนิคการ
สอนวิทยาศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษาและมัธยม
ศึกษาตอนต้น

-อบรมครู ประถมศึกษาและครู มธั ยม
ศึกษาตอนต้น
-ประชุมปฏิบตั ิการพัฒนาห้อง
ปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์

-ร้อยละของครู ทีผ่าน
การอบรมจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนโดย
เน้นการฝึ กอฏิบตั ิให้
กับนักเรี ยน
-นักเรี ยนได้เรี ยนรู้
โดยการฝึ กปฏิบตั ิ
-ร้อยละของครู สร้าง
นวัตกรรมการเรี ยน
การสอน
-ร้อยละของนักเรี ยน
ชัน ป.6 มีผลสัมฤทธิ`
ทางการเรี ยนสู งขึน

พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
หน่ วยงาน
รับผิดชอบ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ลําดับ
ที

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของกิจกรรม

ตัวชี-วดั

งบประมาณ สถานทีดําเนินการ

-ร้อยละของโรงเรี ยน
มีการพัฒนาห้อง
ปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์

10 โครงการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับตามหลักสูตรการ
ศึกษาขันพืนฐาน
พ.ศ. 2551 เพือยกระดับ
ผลสัมฤทธิ`ทางการเรี ยน

-สถานศึกษาดําเนินการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ`ทางการเรี ยน ดังนี
1) ทดสอบ Pre-test
2) ครู ประจําวิชาสอนทบทวนใน
ชัวโมงปกติ
3) ครู เครื อข่ายของกลุ่มโรงเรี ยน
สอนทบทวนในชัวโมงพิเศษ

-ร้อยละสถานศึกษาที

509,800

-โรงเรี ยน/
กลุ่มโรงเรี ยน

80,000

-สพป.ตาก เขต 1

สามารถใช้นวัตกรรม
กระบวนการเรี ยนรู้ตาม
แนวทางทีกําหนดทัง 5
สาระการเรี ยนรู้ได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
-ร้อยละของสถาน
ศึกษาทีสามารถดําเนิน
การนิเทศติดตาม
ประเมินผลตาม
เป้ าหมาย
-ร้อยละของสถาน
ศึกษาทีสามารถยก
ระดับผลสัมฤทธิ`ทาง
การศึกษา 5 สาระได้
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 8

11 โครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรี ยนการสอนภาษาไทย
ระดับมัธยมศึกษา

-อบรมพัฒนาครู ผสู้ อนระดับ
ชันมัธยมศึกษาตอนต้น

-ร้อยละของจํานวนครู
ผูส้ อนทีผ่านเกณฑ์
การอบรม
-ร้อยละของคะแนน
เฉลียในระดับชัน
มัธยมศึกษาตอนต้น
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ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที
12 โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิ
การพัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู้ใน
ชันเรี ยนสู่การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรม
-ดําเนินงานประชุมปฏิบตั ิการฯ ดังนี
1) การปรับปรุ งและพัฒนาระเบียบ
การวัดและประเมินผลของสถานศึกษา
2) การดําเนินงานประเมินสมรรถนะ
สําคัญของผูเ้ รี ยน
3) การวัดและประเมินผลในชันเรี ยน
4) การเลือกใช้เครื องมือวัดและ
ประเมินผลในชันเรี ยนอย่างหลากหลาย
5) การสร้างข้อทดสอบในชันเรี ยน
ตามสัดส่วนพฤติกรรมการเรี ยนรู้
หลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. 2551

ตัวชี-วดั
-ทุกโรงเรี ยนมีรายการ
ปฏิบตั ิทีถูกต้อง
ครบถ้วนเหมาะสม
ตามโครงสร้างระเบียบ
การวัดและประเมินผล
การเรี ยน หลักสู ตร
แกนกลางฯ
-ร้อยละครู ผสู้ อน
ดําเนินการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยน
ในชันเรี ยนได้อย่าง
เหมาะสมและ
หลากหลาย
-ร้อยละครู ผสู้ อนจัด
การเรี ยนรู้และวัด
ประเมินผลการเรี ยน
ในชันเรี ยนโดยใช้
ข้อมูลผลการวิเคราะห์
สัดส่ วนพฤติกรรมการ
เรี ยนรู้ตามตัวชีวัดและ
มาตรฐานการเรี ยนรู้
หลักสู ตรแกนกลางฯ
2551

งบประมาณ สถานทีดําเนินการ
75,000

-สพป.ตาก เขต 1
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ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที
13 โครงการอบรมเชิงปฎิบตั ิ
การพัฒนาคุณภาพการเรี ยน
การสอนภาษาไทยแบบมุ่ง
ประสบการณ์ภาษา(ม.ป.ภ.)

รายละเอียดของกิจกรรม
-อบรมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาคุณภาพ
การเรี ยนการสอนภาษาไทยแบบมุ่ง
ประสบการณ์ภาษา(ม.ป.ภ.)

ตัวชี-วดั
-ผลสัมฤทธิ`ทาง

งบประมาณ สถานทีดําเนินการ
40,000

-สพป.ตาก เขต 1

50,000

-สพป.ตาก เขต 1

การเรี ยนกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้ภาษาไทย
ของโรงเรี ยนในกลุ่ม
เป้ าหมายสู งขึนร้อยละ 8

14 โครงการจัดการเรี ยนการ
สอนโดยใช้คอมพิวเตอร์
พกพา(Tablet)

-อบรมปฏิบตั ิการจัดการเรี ยนการสอน
-ร้อยละของครู ผสู้ อน
โดยใช้เครื องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ระดับ ชัน ป.1 ทีได้รับ
การอบรมมีความรู้
ความเข้าใจและมี
ทักษะในการวางแผน
และสามารถจัดการ
เรี ยนการสอนโดยใช้
คอมพิวเตอร์ พกพาเป็ น
เครื องมือให้นกั เรี ยน
เรี ยนรู้ในกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้ต่างๆ ตาม
หลักสู ตรแกนกลางฯ
-ร้อยละของนักเรี ยน
ในสังกัด ระดับชัน ป.1
ใช้คอมพิวเตอร์ พกพา
เป็ นเครื องมือให้นกั เรี ยน

เรี ยนรู้ในกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้ต่างๆอัน
ส่ งผลให้นกั เรี ยนเกิด
การเรี ยนรู้อย่างแท้จริ ง
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ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที
15 โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิ
การพัฒนาหลักสูตรการจัด
การเรี ยนรู้เกียวกับ
ประชาคมอาเซียน

รายละเอียดของกิจกรรม
-ประชุมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรี ยนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
-โรงเรี ยนจัดทําพัฒนาหลักสูตร
การจัดการเรี ยนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
สือ จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
การวัดประเมินผล

ตัวชี-วดั
-ครู ทุกคนทีเข้ารับการ

งบประมาณ สถานทีดําเนินการ
58,000

-สพป.ตาก เขต 1

30,000

-สพป.ตาก เขต 1

300,000

-ค่ายลูกเสือ
โรงเรี ยนชุมชน
บ้านวังหิน

ประชุมฯ มีความรู้
ความเข้าใจในการ
ดําเนินกิจกรรมพัฒนา
สู่ ประชาคมอาเซี ยน
ได้อย่างมีคุณภาพ
-ทุกโรงเรี ยนจัดทํา
หลักสู ตรอาเซี ยน
จัดกิจกรรมพัฒนาสู่
ประชาคมอาเซี ยนได้
อย่างมีคุณภาพ

16 โครงการประชุมปฏิบตั ิการ
จัดทํารายงานการขับเคลือน
จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รี ยน

17 โครงการสร้างความเข้มแข็ง
กิจการลูกเสือ

-ประชุมปฏิบตั ิการสร้างความเข้าใจ
ในการใช้เครื องมือการประเมินคุณภาพ
ผูเ้ รี ยนตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รี ยน
-ประชุมปฏิบตั ิการจัดทํารายงาน
การขับเคลือนจุดเน้นการพัฒนา
คุณภาพผูเ้ รี ยน
-จัดอบรมผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสือสามัญ
หลักสูตรชันความรู้พืนฐานและ
ชันความรู้ทวไป
ั
-จัดอบรมผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสือสามัญ
หลักสูตรชันความรู้ชนสู
ั ง
-จัดชุมนุมนายหมู่ลูกเสือ

-ร้อยละของโรงเรี ยนที
รายงานข้อมูลการ
ขับเคลือนจุดเน้นการ
พัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน
ได้ถูกต้องและทัน
กําหนดเวลา
-ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสื อ
ลูกเสื อ เนตรนารี ทีเข้า
ร่ วมโครงการได้รับ
ความรู้ มีทกั ษะมีจิต
อาสา ทํางานร่ วมกัน
เป็ นหมู่คณได้ดี
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ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที
18 โครงการประชุมสัมมนา
ผูบ้ งั คับบัญชาลูกเสือ

รายละเอียดของกิจกรรม
-จัดประชุมสัมมนาผูอ้ าํ นวยการลูกเสือ
โรงเรี ยนและผูท้ ีสอนกิจกรรมลูกเสือ
ในโรงเรี ยน

ตัวชี-วดั
-ผูอ้ าํ นวยการลูกเสื อ

งบประมาณ สถานทีดําเนินการ
36,200

-สพป.ตาก เขต 1

20,000

-สพป.ตาก เขต 1
-โรงเรี ยน/

18,600

-สพป.ตาก เขต 1

และผูท้ ีสอนกิจกรรม
ลูกเสื อในโรงเรี ยนมี
ความรู้ความเข้าใจใน
กิจกรรมลูกเสื อมากขึน

19 โครงการประชุมสัมมนา
เชิงปฏิบตั ิการพัฒนาครู
ผูร้ ับผิดชอบกิจกรรม
พัฒนาผูเ้ รี ยน

-ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการพัฒนา
ครู ผรู้ ับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน

-สถานศึกษาสังกัด
สพป.ตาก เขต 1 จัด
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
ได้และสอดคล้องกับ
หลักสู ตรแกนกลางฯ
พ.ศ. 2551
-มีสถานศึกษาจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน

20 โครงการพัฒนาคุณภาพ
งานแนะแนวเขตพืนที
การศึกษาประถมศึกษา
ตาก เขต 1

-จัดอบรมครู แนะแนว บุคลากร
ทีรับผิดชอบงานแนะแนว

-ครู แนะแนวในสถาน
ศึกษาในสังกัดทุกแห่ ง
สามารถจัดกิจกรรม
ตามหลักสู ตรให้เป็ น
ไปตามแผนพัฒนา
การแนะแนวตาม
มาตรฐานแนะแนว
-อัตราการออกกลางคัน
ของนักเรี ยนในสังกัดลดลง

-อัตราการเรี ยนต่อของ
นักเรี ยนในสังกัดจบ
ชัน ม.3 สู งขึน
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ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที
21 โครงการติดตามนักเรี ยนทีมี
แนวโน้มออกกลางคันและ
นักเรี ยนทีออกกลางคัน
ปี การศึกษา 2556

22 โครงการพัฒนาการจัดทํา
ผลงานวิชาการของ
ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาเพือความ
ก้าวหน้าในวิชาชีพ

รายละเอียดของกิจกรรม
-ประชุมคณะกรรมการติดตามนักเรี ยน
ทีมีแนวโน้มออกกลางคันและนักเรี ยน
ทีออกกลางคัน ปี การศึกษา 2556
-คณะกรรมการระดับสถานศึกษา
ออกติดตามนักเรี ยนทีมีแนวโน้มออก
กลางคันและนักเรี ยนทีออกกลางคัน
ให้กลับเข้ามาเรี ยนในระบบและนอก
ระบบ เป็ นระยะ ๆ
-จัดอบรมพัฒนาการจัดทําผลงาน
ทางวิชาการของข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาเพือความ
ก้าวหน้าในวิชาชีพ

ตัวชี-วดั
-จํานวนนักเรี ยนทีมี

งบประมาณ สถานทีดําเนินการ
3,800

-สพป.ตาก เขต 1

77,000

-สพป.ตาก เขต 1

แนวโน้มออกกลางคัน
และนักเรี ยนทีออก
กลางคัน ปี การศึกษา
2556 กลับเข้ามาเรี ยน
ในระบบและนอกระบบ

-ร้อยละของข้าราชการ
ครู และบุคลากรทาง
การศึกษาทีผ่านการ
พัฒนา สามารถจัดทํา
ผลงานทางวิชาการได้
มาตรฐานและถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ
-จํานวนข้าราชการครู
และบุคลากรทาง
การศึกษาทีส่ งผลงาน
ทางวิชาการ
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ลําดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที
23 โครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรี ยนการสอน
ในโรงเรี ยนขนาดเล็ก

24 โครงการพัฒนาสถานศึกษา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายละเอียดของกิจกรรม
-จัดตังเครื อข่ายพัฒนาคุณภาพ
โรงเรี ยนขนาดเล็ก
-ประชุมปฏิบตั ิการจัดทําแผนการ
พัฒนาคุณภาพโรงเรี ยนขนาดเล็ก
ของ สพป.ตาก เขต 1
-ประชุมปฏิบตั ิการพัฒนารู ปแบบ
การเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนขนาดเล็ก
ตามบริ บทของโรงเรี ยน
-ประชุมการจัดทําเว็บไซค์

ตัวชี-วดั
-เอกสารแผนพัฒนา

งบประมาณ สถานทีดําเนินการ
50,000

-สพป.ตาก เขต 1

45,000

-สพป.ตาก เขต 1

คุณภาพโรงเรี ยน
ขนาดเล็ก
-ร้อยละของค่าเฉลีย
ผลสัมฤทธิ`ทาง
การเรี ยนชัน ป. 3
และ ป. 6
-ร้อยละของบุคลากร
ได้รับความรู้และเข้าใจ
สามารถนําไปใช้
ในการพัฒนางานได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ
-โรงเรี ยนมีเว็บไซค์ที
ทันสมัย นําไปใช้ใน
การบริ หารจัดการได้
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