
ลาํดบั หน่วยงาน
ที� 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.

1 โครงการลูกเสืออนุรักษท์รัพยากร 250,000 ในพื�นที�จงัหวดัตาก สนง.   
 ธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม ทรัพยากร
 ธรรมชาติ

และสิ�งแวดลอ้ม

จ.ตาก

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ
แผนดาํเนินงาน  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

สํานักงานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดล้อมจงัหวดัตาก

พ.ศ. 2556
โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม ตัวชี-วดั งบประมาณ สถานที�ดาํเนินการ

พ.ศ. 2555



ลาํดบั หน่วยงาน
ที� 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.

1 บรูณะทางหลวง งานฉาบผวิ PARASURALY - 11,800,000 ทางหลวงหมายเลข แขวงการทาง
1090  ตอนควบคุม ตากที� 2 
0600  ตอนอุม้ผาง - (แม่สอด)

         ปะละทะ  ระหวา่ง
กม.0+300 - กม.12+175

2 บรูณะทางหลวง งานฉาบผวิAC.  (OVERLAY) - 10,000,000 ทางหลวงหมายเลข แขวงการทาง

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ
แผนดาํเนินงาน  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

สํานักงานแขวงการทางตากที� 2 (แม่สอด)

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม ตัวชี-วดั งบประมาณ สถานที�ดาํเนินการ
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556

2 บรูณะทางหลวง งานฉาบผวิAC.  (OVERLAY) - 10,000,000 ทางหลวงหมายเลข แขวงการทาง
 12  ตอนควบคุม ตากที� 2 

   0100  ตอนกลาง (แม่สอด)
สะพานมิตรภาพที�
แม่สอด  เขตแดน
ไทย/พม่า-แม่ละเมา 
ระหวา่ง  กม.3+974
 - กม.6+435 (RT)

3 บรูณะทางหลวง งาน SOIL CEMENT ผวิทางแบบ - 13,000,000 ทางหลวงหมายเลข แขวงการทาง
เซอร์เฟสทรีตเมนต์ 1288  ตอนควบคุม ตากที� 2 

0100  ตอน  แยก (แม่สอด)
ทางหลวงหมายเลข
1167 หนองหลวง -

นุโพ  ระหวา่ง
กม.3+450 - กม.7+000



ลาํดบั หน่วยงาน
ที� 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.

4 บรูณะทางหลวง งาน SOIL CEMENT ผวิทางแบบ - 11,000,000 ทางหลวงหมายเลข แขวงการทาง
เซอร์เฟสทรีตเมนต์ 1288  ตอนควบคุม  ตากที� 2 

0200  ตอน  นุโพ - (แม่สอด)
เปิ� งเคลิ�ง ระหวา่ง 
 กม.60+0 - กม.62+425

5 บรูณะทางหลวง งาน SOIL CEMENT ผวิทางแบบ - 10,000,000 ทางหลวงหมายเลข แขวงการทาง
เซอร์เฟสทรีตเมนต์ 1090  ตอนควบคุม ตากที� 2 

 - 0700  ตอนปะละทะ (แม่สอด)
 - กะแง่คี  ระหวา่ง  
กม.28+000-กม.30+425

พ.ศ. 2556
โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม ตัวชี-วดั งบประมาณ สถานที�ดาํเนินการ

พ.ศ. 2555

กม.28+000-กม.30+425

6 บรูณะทางหลวง งาน PAVEMENT IN-PLACE - 30,500,000 ทางหลวงหมายเลข แขวงการทาง
RECYCLING ผวิAC. 105  ตอนควบคุม ตากที� 2 

0100  ตอนแม่สอด - (แม่สอด)
แยกเขา้แม่ระมาด
ระหวา่ง กม.1+500 -
กม.4+475

7 ขยายยา่นชุมชน งานปรับปรุงขยายยา่นชุมชน ผวิAC. - 10,000,000 ทางหลวงหมายเลข แขวงการทาง
1206  ตอนควบคุม ตากที� 2 

  102  ตอนทาง (แม่สอด)
เลี�ยงเมืองพบพระ



ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการพฒันาคุณภาพชีวติประชาชนและแก้ไขปัญหาความยากจน

ลาํดบั หน่วยงาน
ที� 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.

1 สาย บ.สระทอง - บ.นํ� าดิบ ก่อสร้างถนนลาดยาง AC ผวิจราจร 4,460,000 ต.สมอโคน สนง.ทช.ตาก
กวา้ง 6.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง อ.บา้นตาก จ.ตาก
ระยะทาง 1.163 กม.

2 สาย บ.นํ� าดิบ-บ.แม่จะเราสองแคว ก่อสร้างถนนลาดยาง AC ผวิจราจร 6,650,000 ต.แม่จะเรา สนง.ทช.ตาก
กวา้ง 6.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง อ.แม่ระมาด จ.ตาก
ระยะทาง 1.479 กม.

พ.ศ. 2556

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ
แผนดาํเนินงาน  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

สํานักงานทางหลวงชนบทจงัหวดัตาก

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม ตัวชี-วดั งบประมาณ สถานที�ดาํเนินการ
พ.ศ. 2555

ระยะทาง 1.479 กม.
3 สาย แยก ทล.105 - บ.หว้ยนกแล ก่อสร้างถนนลาดยาง AC ผวิจราจร 9,990,000 ต.แม่ระมาด สนง.ทช.ตาก

กวา้ง 6.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง อ.แม่ระมาด จ.ตาก
ระยะทาง 2.540 กม.

4 สาย บ.แม่ปะกลาง - บ.แม่กึUดใหม่ ก่อสร้างถนนลาดยาง AC ผวิจราจร 6,150,000 ต.แม่ปะ, ต.แม่กาษา  สนง.ทช.ตาก
ดอนสวา่ง กวา้ง 6.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง อ.แม่สอด  จ.ตาก

ระยะทาง 1.660 กม.
5 สาย บ.ท่าสายลวด-บ.วงัตะเคียนใต้ ก่อสร้างถนนลาดยาง AC ผวิจราจร 5,850,000 ต.ท่าสายลวด สนง.ทช.ตาก

กวา้ง 6.00 ม. ไหล่ทางขา้งละ 1.00 ม. อ.แม่สอด จ.ตาก
ระยะทาง 1.260 กม.

6 สาย บ.นํ� าดิบควง ม.8 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC ผวิจราจร 2,000,000 ต.โป่งแดง  สนง.ทช.ตาก
กวา้ง 6.00 ม. ไหล่ทางขา้งละ 1.00 ม. อ.เมือง จ.ตาก
ระยะทาง 0.850 กม.

7 สาย บ.หนองนํ� า ม.5 ก่อสร้างถนน คสล. ผวิจราจร 1,000,000 ต.ตากตก สนง.ทช.ตาก
กวา้ง 4.00 - 5.00 ม. ไหล่ทางลูกรังขา้งละ อ.บา้นตาก จ.ตาก
0.00 - 0.25 ม. ระยะทาง 0.450 กม.



ลาํดบั หน่วยงาน
ที� 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.

8 สาย บ.วงัประจบ ม.1 ก่อสร้างถนน คสล. ผวิจราจร 2,000,000 ต.วงัประจบ สนง.ทช.ตาก
กวา้ง 4.00 - 5.00 ม. ไหล่ทางลูกรังขา้งละ อ.เมือง จ.ตาก
0.00 - 0.25 ม. ระยะทาง 0.850 กม.

9 สาย บ.พบพระใต ้ม.3 ก่อสร้างถนน คสล. ผวิจราจร 1,610,000 ต.พบพระ  สนง.ทช.ตาก
กวา้ง 4.00 - 5.00 ม. ไหล่ทางลูกรังขา้งละ อ.พบพระ จ.ตาก
0.00 - 0.25 ม. ระยะทาง 0.400 กม.

10 สาย บ.มอเกอร์ยาง ม.6 ก่อสร้างถนน คสล. ผวิจราจร 1,000,000 ต.พบพระ สนง.ทช.ตาก
กวา้ง 4.00 - 5.00 ม. ไหล่ทางลูกรังขา้งละ อ.พบพระ จ.ตาก
0.00 - 0.25 ม. ระยะทาง 0.400 กม.

11 สาย บ.เสริมสุข ม.11 ก่อสร้างถนน คสล. ผวิจราจร 2,000,000 ต.รวมไทยพฒันา สนง.ทช.ตาก

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม ตัวชี-วดั งบประมาณ สถานที�ดาํเนินการ
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556

11 สาย บ.เสริมสุข ม.11 ก่อสร้างถนน คสล. ผวิจราจร 2,000,000 ต.รวมไทยพฒันา สนง.ทช.ตาก
กวา้ง 4.00 - 5.00 ม. ไหล่ทางลูกรังขา้งละ อ.พบพระ  จ.ตาก
0.00 - 0.25 ม. ระยะทาง 0.380 กม.

12 สาย บ.แม่ตาวสนัแป  ม.4 ก่อสร้างถนน คสล. ผวิจราจร 1,000,000 ต.แม่ตาว  สนง.ทช.ตาก
กวา้ง 4.00 - 5.00 ม. ไหล่ทางลูกรังขา้งละ อ.แม่สอด จ.ตาก
0.00 - 0.25 ม. ระยะทาง 0.450 กม.

13 สาย บ.กลอ้ทอ  ม.2 ก่อสร้างถนน คสล. ผวิจราจร 1,000,000 ต.แม่จนั  สนง.ทช.ตาก
กวา้ง 4.00 - 5.00 ม. ไหล่ทางลูกรังขา้งละ อ.อุม้ผาง จ.ตาก
0.00 - 0.25 ม. ระยะทาง 0.350 กม.

14 สาย บ.อุม้ผาง  ม.1 ก่อสร้างถนน คสล. ผวิจราจร 1,000,000 ต.อุม้ผาง  สนง.ทช.ตาก
กวา้ง 4.00 - 5.00 ม. ไหล่ทางลูกรังขา้งละ อ.อุม้ผาง จ.ตาก
0.00 - 0.25 ม. ระยะทาง 0.400 กม.

15 สาย ตก 4014 แยก ทล.1090 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง AC ผวิจราจร 2,000,000 ต.พบพระ  สนง.ทช.ตาก
บ.พบพระเหนือ กวา้ง 6.00  ม. ไหล่ทางขา้งละ 1.00 ม. อ.พบพระ จ.ตาก

ระยะทาง 0.658 กม.



ลาํดบั หน่วยงาน
ที� 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.

16 สาย บ.เจริญมิตร  ก่อสร้างถนน คสล. ผวิจราจร 1,000,000 ต.รวมไทยพฒันา สนง.ทช.ตาก
กวา้ง 4.00 - 5.00 ม. ไหล่ทางลูกรังขา้งละ อ.พบพระ  จ.ตาก
0.00 - 0.25 ม. ระยะทาง 0.400 กม.

17 สาย บ.หนองเชียงคาใต ้ ม.11 ก่อสร้างถนน คสล. ผวิจราจร 1,610,000 ต.ยกกระบตัร  สนง.ทช.ตาก
กวา้ง 4.00 - 5.00 ม. ไหล่ทางลูกรังขา้งละ อ.สามเงา จ.ตาก
0.00 - 0.25 ม. ระยะทาง 0.650 กม.

18 สาย บ.สามเงา  ม.2 ก่อสร้างถนน คสล. ผวิจราจร 850,000 ต.สามเงา สนง.ทช.ตาก
กวา้ง 4.00 - 5.00 ม. ไหล่ทางลูกรังขา้งละ อ.สามเงา จ.ตาก
0.00 - 0.25 ม. ระยะทาง 0.380 กม.

19 สาย บ.ดงสามสิบ ม.6 ก่อสร้างถนน คสล. ผวิจราจร 850,000 ต.วงัจนัทร์  สนง.ทช.ตาก

พ.ศ. 2556
โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม ตัวชี-วดั งบประมาณ สถานที�ดาํเนินการ

พ.ศ. 2555

19 สาย บ.ดงสามสิบ ม.6 ก่อสร้างถนน คสล. ผวิจราจร 850,000 ต.วงัจนัทร์  สนง.ทช.ตาก
กวา้ง 4.00 - 5.00 ม. ไหล่ทางลูกรังขา้งละ อ.สามเงา จ.ตาก
0.00 - 0.25 ม. ระยะทาง 0.380 กม.

20 สาย บ.วงัหมนั ม.4 ก่อสร้างถนน คสล. ผวิจราจร 850,000 ต.วงัหมนั  สนง.ทช.ตาก
กวา้ง 4.00 - 5.00 ม. ไหล่ทางลูกรังขา้งละ อ.สามเงา จ.ตาก
0.00 - 0.25 ม. ระยะทาง 0.400 กม.

21 สาย บ.หนองโสน  ม.4 ก่อสร้างถนน คสล. ผวิจราจร 840,000 ต.ยา่นรี  สนง.ทช.ตาก
กวา้ง 4.00 - 5.00 ม. ไหล่ทางลูกรังขา้งละ อ.สามเงา จ.ตาก
0.00 - 0.25 ม. ระยะทาง 0.400 กม.

22 สาย บ.หว้ยนํ� านกั  ม.4 ก่อสร้างถนน คสล. ผวิจราจร 1,000,000 ต.พบพระ  สนง.ทช.ตาก
กวา้ง 4.00 - 5.00 ม. ไหล่ทางลูกรังขา้งละ อ.พบพระ  จ.ตาก
0.00 - 0.25 ม. ระยะทาง 0.400 กม.

23 สาย บ.ปะละทะ  ม.1 ก่อสร้างถนน คสล. ผวิจราจร 1,000,000 อ.อุม้ผาง  จ.ตาก สนง.ทช.ตาก
กวา้ง 4.00 - 5.00 ม. ไหล่ทางลูกรังขา้งละ
0.00 - 0.25 ม. ระยะทาง 0.450 กม.



ลาํดบั หน่วยงาน
ที� 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.

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ  -จดัทาํคู่มือการสอนแบบมอนเทสซอริ  - ร้อยละ 100 ของ 130,800 สพป.ตาก เขต 1
การพฒันาครูปฐมวยัโดยใช้ สาํหรับครูปฐมวยั โรงเรียนจดัเตรียม

รูปแบบการสอนแบบ  -อบรมเชิงปฏิบตัการรูปแบบการสอน ความพร้อมปฐมวยั

มอนเทสซอริ แบบมอนเทสซอริ ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ

 - ร้อยละ 100 ของ

นกัเรียนที�จบการศึกษา

บัญชีโครงการ/กจิกรรม/งบประมาณ
แผนดาํเนินงาน  ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม ตัวชี-วดั งบประมาณ สถานที�ดาํเนินการ
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556

สํานักงานเขตพื-นที�การศึกษาประถมศึกษาตาก  เขต  1

นกัเรียนที�จบการศึกษา

ก่อนประถมศึกษา

ตามกาํหนดเวลา

ของหลกัสูตร

2 โครงการส่งเสริมนิสยัรักการ  -ประชุมปฏิบตัิการขยายผลระบบ  - ทุกโรงเรียนมี 50,000  -สพป.ตาก เขต 1
อ่านและพฒันาหอ้งสมุด  หอ้งสมุดอตัโนมตัิ ห้องสมุดที�มีคุณภาพ

(1 ป 4 ส)  -ประกวดกิจกรรมส่งเสริมนิสยั และสามารถจดั

รักการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมนิสัย

 -ประเมินหอ้งสมุด รักการอ่านไดอ้ยา่ง

มีคุณภาพ

3 โครงการประกวดกิจกรรม  -ประเมินหอ้งสมุดโรงเรียนขนาดเลก็  -ทุกโรงเรียนมี 20,000  - ณ โรงเรียน
ส่งเสริมนิสยัรักการอ่าน  ขนาดใหญ่และขนาดกลาง ห้องสมุดที�มีคุณภาพ ที�เขา้รับการ
"นกัเรียนสุดยอดนกัอ่าน" และสามารถจดั ประเมิน

กิจกรรมส่งเสริม

นิสัยรักการอ่าน

ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ



ลาํดบั หน่วยงาน
ที� 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.

4 โครงการพฒันาคุณภาพ  -อบรมเชิงปฏิบตัิการการใชน้วตักรรม  -ร้อยละของนกัเรียน 200,000 สพป.ตาก เขต 1
การเรียนการสอนภาษาไทย หนึ�งหนา้พาเก่ง ที�มีผลการอ่านผา่น

ระดบัประถมศึกษา  -ประชุมปฏิบตัิการจดัทาํแนวทางการ เกณฑก์ารประเมิน

สอนภาษาไทยที�ไดผ้ลดี  -จาํนวนโรงเรียนที�มี

 -ประชุมปฎิบตัิการจดัทาํยทุธศาสตร์ ค่าเฉลี�ยสูงกวา่ระดบั

การพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน ประเทศ

ภาษาไทย
5 โครงการจดังานศิลป  -จดัแข่งขนัคดัเลือกตวัแทนเขา้ร่วม  -ร้อยละของนกัเรียนที� 890,750  -สพป.ตาก เขต 1

หตัถกรรมนกัเรียน ประจาํปี งานศิลปหตัถกรรม  ระดบัเขตพื�นที� มีความรู้ความสามารถ

การศึกษา  2555 การศึกษา ระดบัภาคและระดบัประเทศ มีทกัษะดา้นวชิาการ

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม ตัวชี-วดั งบประมาณ สถานที�ดาํเนินการ
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556

การศึกษา  2555 การศึกษา ระดบัภาคและระดบัประเทศ มีทกัษะดา้นวชิาการ

และสามารถนาํไปใช้

ในการดาํรงชีวิตไดอ้ยา่ง

มีความสุขซึ�งเกิดจาก

การแลกเปลี�ยนเรียนรู้

ประสบการณ์ร่วมกนั

6 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ  -ประชุมเชิงปฏิบตัิการ "ครูสร้างศิลป์"  -นกัเรียนมีผลสัมฤทธิ̀

"ครูสร้างศิลป์" ทางการเรียนสาระการ

เรียนรู้ศิลปะ เพิ�มขึ�น

ร้อยละ 8

7 โครงการพฒันาคุณภาพการ  -อบรมเชิงปฏิบตัิการพฒันาครู  -ร้อยละ 80 ของครู 130,000  -สพป.ตาก เขต 1
เรียนการสอนกลุ่มสาระการ ผูส้อนคณิตศาสตร์ ชั�น ป.6 ผูส้อนคณิตศาสตร์มี

เรียนรู้คณิตศาสตร์  -อบรมเชิงปฏิบตัิการพฒันาครู ความรู้ความเขา้ใจ

ผูส้อนคณิตศาสตร์ ชั�น ม.3 เทคนิค วธิีการและ

สามารถสอนไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ



ลาํดบั หน่วยงาน
ที� 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.

 -นกัเรียนมีผลการ

ทดสอบ O-NET ใน

วชิาคณิตศาสตร์สูงขึ�น

อยา่งนอ้ยร้อยละ 8

8 โครงการพฒันาคุณภาพการ  -ประชุมเชิงปฏิบตัิการแบบมีส่วนร่วม  -ร้อยละ 80 ของครูใน 80,000  -สพป.ตาก เขต 1
เรียนการสอนดว้ยการวจิยั ในการพฒันากระบวนการเรียนรู้ โรงเรียนที�ร่วมโครงการ

เชิงปฏิบตัิการแบบมีสวนร่วม  -การประชุมสะทอ้นผลการวจิยั ใชก้ระบวนการวจิยั

 -การประชุมนาํเสนอผลงานวจิยั เชิงปฏิบตัิการแบบมี

ส่วนร่วมในการพฒันา

กระบวนการเรียนรู้

พ.ศ. 2556
โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม ตัวชี-วดั งบประมาณ สถานที�ดาํเนินการ

พ.ศ. 2555

กระบวนการเรียนรู้

ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ

9 โครงการพฒันาเทคนิคการ  -อบรมครูประถมศึกษาและครูมธัยม  -ร้อยละของครูที�ผา่น 94,000  -สพป.ตาก เขต 1
สอนวทิยาศาสตร์ระดบั ศึกษาตอนตน้ การอบรมจดักิจกรรม

ประถมศึกษาและมธัยม  -ประชุมปฏิบตัิการพฒันาหอ้ง การเรียนการสอนโดย

ศึกษาตอนตน้ ปฏิบตัิการทางวทิยาศาสตร์ เนน้การฝึกอฏิบตัิให้

กบันกัเรียน

 -นกัเรียนไดเ้รียนรู้

โดยการฝึกปฏิบตัิ

 -ร้อยละของครูสร้าง

นวตักรรมการเรียน

การสอน

 -ร้อยละของนกัเรียน 

ชั�น ป.6 มีผลสัมฤทธิ̀

ทางการเรียนสูงขึ�น



ลาํดบั หน่วยงาน
ที� 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.

 -ร้อยละของโรงเรียน

มีการพฒันาห้อง

ปฏิบตัิการวทิยาศาสตร์

10 โครงการพฒันาคุณภาพ  -สถานศึกษาดาํเนินการยกระดบั  -ร้อยละสถานศึกษาที� 509,800  -โรงเรียน/
และมาตรฐานการศึกษา ผลสมัฤทธิ̀ทางการเรียน  ดงันี� สามารถใชน้วตักรรม กลุ่มโรงเรียน
ทุกระดบัตามหลกัสูตรการ 1) ทดสอบ Pre-test กระบวนการเรียนรู้ตาม

ศึกษาขั�นพื�นฐาน 2) ครูประจาํวชิาสอนทบทวนใน แนวทางที�กาํหนดทั�ง 5 

พ.ศ. 2551  เพื�อยกระดบั ชั�วโมงปกติ สาระการเรียนรู้ได้

ผลสมัฤทธิ̀ทางการเรียน 3) ครูเครือข่ายของกลุ่มโรงเรียน อยา่งมีประสิทธิภาพ

สอนทบทวนในชั�วโมงพิเศษ  -ร้อยละของสถาน

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม ตัวชี-วดั งบประมาณ สถานที�ดาํเนินการ
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556

สอนทบทวนในชั�วโมงพิเศษ  -ร้อยละของสถาน

ศึกษาที�สามารถดาํเนิน

การนิเทศติดตาม

ประเมินผลตาม

เป้าหมาย

 -ร้อยละของสถาน

ศึกษาที�สามารถยก

ระดบัผลสัมฤทธิ̀ทาง

การศึกษา 5 สาระได้

ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 8

11 โครงการพฒันาคุณภาพ  -อบรมพฒันาครูผูส้อนระดบั  -ร้อยละของจาํนวนครู 80,000  -สพป.ตาก เขต 1
การเรียนการสอนภาษาไทย ชั�นมธัยมศึกษาตอนตน้ ผูส้อนที�ผา่นเกณฑ์

ระดบัมธัยมศึกษา การอบรม

 -ร้อยละของคะแนน

เฉลี�ยในระดบัชั�น

มธัยมศึกษาตอนตน้



ลาํดบั หน่วยงาน
ที� 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.

12 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิ  -ดาํเนินงานประชุมปฏิบตัิการฯ ดงันี�  -ทุกโรงเรียนมีรายการ 75,000  -สพป.ตาก เขต 1
การพฒันาระบบการวดัและ 1) การปรับปรุงและพฒันาระเบียบ ปฏิบตัิที�ถูกตอ้ง 

ประเมินผลการเรียนรู้ใน การวดัและประเมินผลของสถานศึกษา ครบถว้นเหมาะสม

ชั�นเรียนสู่การยกระดบั 2) การดาํเนินงานประเมินสมรรถนะ ตามโครงสร้างระเบียบ

คุณภาพการศึกษา สาํคญัของผูเ้รียน การวดัและประเมินผล

3) การวดัและประเมินผลในชั�นเรียน การเรียน หลกัสูตร

4) การเลือกใชเ้ครื�องมือวดัและ แกนกลางฯ

ประเมินผลในชั�นเรียนอยา่งหลากหลาย  -ร้อยละครูผูส้อน

5) การสร้างขอ้ทดสอบในชั�นเรียน ดาํเนินการวดัและ

ตามสดัส่วนพฤติกรรมการเรียนรู้ ประเมินผลการเรียน

พ.ศ. 2556
โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม ตัวชี-วดั งบประมาณ สถานที�ดาํเนินการ

พ.ศ. 2555

ตามสดัส่วนพฤติกรรมการเรียนรู้ ประเมินผลการเรียน

หลกัสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. 2551 ในชั�นเรียนไดอ้ยา่ง

เหมาะสมและ

หลากหลาย

 -ร้อยละครูผูส้อนจดั

การเรียนรู้และวดั

ประเมินผลการเรียน

ในชั�นเรียนโดยใช้

ขอ้มูลผลการวเิคราะห์

สัดส่วนพฤติกรรมการ

เรียนรู้ตามตวัชี�วดัและ

มาตรฐานการเรียนรู้

หลกัสูตรแกนกลางฯ

2551



ลาํดบั หน่วยงาน
ที� 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.

13 โครงการอบรมเชิงปฎิบตัิ  -อบรมเชิงปฏิบตัิการพฒันาคุณภาพ  -ผลสัมฤทธิ̀ทาง 40,000  -สพป.ตาก เขต 1
การพฒันาคุณภาพการเรียน การเรียนการสอนภาษาไทยแบบมุ่ง การเรียนกลุ่มสาระ

การสอนภาษาไทยแบบมุ่ง ประสบการณ์ภาษา(ม.ป.ภ.) การเรียนรู้ภาษาไทย

ประสบการณ์ภาษา(ม.ป.ภ.) ของโรงเรียนในกลุ่ม

เป้าหมายสูงขึ�นร้อยละ 8

14 โครงการจดัการเรียนการ  -อบรมปฏิบตัิการจดัการเรียนการสอน  -ร้อยละของครูผูส้อน 50,000  -สพป.ตาก เขต 1
สอนโดยใชค้อมพิวเตอร์ โดยใชเ้ครื�องคอมพิวเตอร์พกพา (Tablet) ระดบั ชั�น ป.1 ที�ไดร้ับ

พกพา(Tablet) การอบรมมีความรู้

ความเขา้ใจและมี

ทกัษะในการวางแผน

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม ตัวชี-วดั งบประมาณ สถานที�ดาํเนินการ
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556

ทกัษะในการวางแผน

และสามารถจดัการ

เรียนการสอนโดยใช้

คอมพิวเตอร์พกพาเป็น

เครื�องมือให้นกัเรียน

เรียนรู้ในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ต่างๆ ตาม

หลกัสูตรแกนกลางฯ

 -ร้อยละของนกัเรียน

ในสังกดั ระดบัชั�น ป.1

ใชค้อมพิวเตอร์พกพา

เป็นเครื�องมือใหน้กัเรียน

เรียนรู้ในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้ต่างๆอนั

ส่งผลให้นกัเรียนเกิด

การเรียนรู้อยา่งแทจ้ริง



ลาํดบั หน่วยงาน
ที� 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.

15 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิ  -ประชุมเชิงปฏิบตัิการพฒันาหลกัสูตร  -ครูทุกคนที�เขา้รับการ 58,000  -สพป.ตาก เขต 1
การพฒันาหลกัสูตรการจดั การจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ประชุมฯ มีความรู้

การเรียนรู้เกี�ยวกบั  -โรงเรียนจดัทาํพฒันาหลกัสูตร ความเขา้ใจในการ

ประชาคมอาเซียน การจดัการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ดาํเนินกิจกรรมพฒันา

สื�อ  จดักิจกรรมการเรียนการสอน สู่ประชาคมอาเซียน

การวดัประเมินผล ไดอ้ยา่งมีคุณภาพ

 -ทุกโรงเรียนจดัทาํ

หลกัสูตรอาเซียน 

จดักิจกรรมพฒันาสู่

ประชาคมอาเซียนได้

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม ตัวชี-วดั งบประมาณ สถานที�ดาํเนินการ
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556

ประชาคมอาเซียนได้

อยา่งมีคุณภาพ

16 โครงการประชุมปฏิบตัิการ  -ประชุมปฏิบตัิการสร้างความเขา้ใจ  -ร้อยละของโรงเรียนที� 30,000  -สพป.ตาก เขต 1
จดัทาํรายงานการขบัเคลื�อน ในการใชเ้ครื�องมือการประเมินคุณภาพ รายงานขอ้มูลการ

จุดเนน้การพฒันาคุณภาพ ผูเ้รียนตามจุดเนน้การพฒันาคุณภาพ ขบัเคลื�อนจุดเนน้การ

ผูเ้รียน ผูเ้รียน พฒันาคุณภาพผูเ้รียน

 -ประชุมปฏิบตัิการจดัทาํรายงาน ไดถู้กตอ้งและทนั

การขบัเคลื�อนจุดเนน้การพฒันา กาํหนดเวลา

คุณภาพผูเ้รียน
17 โครงการสร้างความเขม้แขง็  -จดัอบรมผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือสามญั  -ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ 300,000  -ค่ายลูกเสือ

กิจการลูกเสือ หลกัสูตรชั�นความรู้พื�นฐานและ ลูกเสือ เนตรนารีที�เขา้ โรงเรียนชุมชน
ชั�นความรู้ทั�วไป ร่วมโครงการไดร้ับ บา้นวงัหิน
 -จดัอบรมผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือสามญั ความรู้ มีทกัษะมีจิต

หลกัสูตรชั�นความรู้ชั�นสูง อาสา ทาํงานร่วมกนั

 -จดัชุมนุมนายหมู่ลูกเสือ เป็นหมู่คณไดด้ี
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18 โครงการประชุมสมัมนา  -จดัประชุมสมัมนาผูอ้าํนวยการลูกเสือ  -ผูอ้าํนวยการลูกเสือ 36,200  -สพป.ตาก เขต 1
ผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือ โรงเรียนและผูท้ี�สอนกิจกรรมลูกเสือ และผูท้ี�สอนกิจกรรม

ในโรงเรียน ลูกเสือในโรงเรียนมี

ความรู้ความเขา้ใจใน

กิจกรรมลูกเสือมากขึ�น

19 โครงการประชุมสมัมนา  -ประชุมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการพฒันา  -สถานศึกษาสังกดั 20,000  -สพป.ตาก เขต 1
เชิงปฏิบตัิการพฒันาครู ครูผูร้ับผดิชอบกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน สพป.ตาก เขต 1 จดั  -โรงเรียน/
ผูร้ับผดิชอบกิจกรรม กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

พฒันาผูเ้รียน ไดแ้ละสอดคลอ้งกบั

หลกัสูตรแกนกลางฯ 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556
โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม ตัวชี-วดั งบประมาณ สถานที�ดาํเนินการ

หลกัสูตรแกนกลางฯ 

พ.ศ. 2551

 -มีสถานศึกษาจดั

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน

20 โครงการพฒันาคุณภาพ  -จดัอบรมครูแนะแนว บุคลากร  -ครูแนะแนวในสถาน 18,600  -สพป.ตาก เขต 1
งานแนะแนวเขตพื�นที� ที�รับผดิชอบงานแนะแนว ศึกษาในสังกดัทุกแห่ง

การศึกษาประถมศึกษา  สามารถจดักิจกรรม

ตาก  เขต 1 ตามหลกัสูตรให้เป็น

ไปตามแผนพฒันา

การแนะแนวตาม

มาตรฐานแนะแนว

 -อตัราการออกกลางคนั

ของนกัเรียนในสังกดัลดลง

 -อตัราการเรียนต่อของ

นกัเรียนในสังกดัจบ

ชั�น ม.3 สูงขึ�น
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21 โครงการติดตามนกัเรียนที�มี  -ประชุมคณะกรรมการติดตามนกัเรียน  -จาํนวนนกัเรียนที�มี 3,800  -สพป.ตาก เขต 1
แนวโนม้ออกกลางคนัและ ที�มีแนวโนม้ออกกลางคนัและนกัเรียน แนวโนม้ออกกลางคนั

นกัเรียนที�ออกกลางคนั  ที�ออกกลางคนั ปีการศึกษา 2556 และนกัเรียนที�ออก

ปีการศึกษา  2556  -คณะกรรมการระดบัสถานศึกษา กลางคนั ปีการศึกษา 

ออกติดตามนกัเรียนที�มีแนวโนม้ออก 2556 กลบัเขา้มาเรียน

กลางคนัและนกัเรียนที�ออกกลางคนั ในระบบและนอกระบบ

ใหก้ลบัเขา้มาเรียนในระบบและนอก
ระบบ  เป็นระยะ ๆ

22 โครงการพฒันาการจดัทาํ  -จดัอบรมพฒันาการจดัทาํผลงาน  -ร้อยละของขา้ราชการ 77,000  -สพป.ตาก เขต 1
ผลงานวชิาการของ ทางวชิาการของขา้ราชการครูและ ครูและบุคลากรทาง

ตัวชี-วดั งบประมาณ สถานที�ดาํเนินการ
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม

ผลงานวชิาการของ ทางวชิาการของขา้ราชการครูและ ครูและบุคลากรทาง

ขา้ราชการครูและบุคลากร บุคลากรทางการศึกษาเพื�อความ การศึกษาที�ผา่นการ

ทางการศึกษาเพื�อความ กา้วหนา้ในวชิาชีพ พฒันา สามารถจดัทาํ

กา้วหนา้ในวชิาชีพ ผลงานทางวชิาการได้

มาตรฐานและถูกตอ้ง

ตามหลกัวชิาการ

 -จาํนวนขา้ราชการครู

และบุคลากรทาง

การศึกษาที�ส่งผลงาน

ทางวชิาการ
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23 โครงการพฒันาคุณภาพ  -จดัตั�งเครือข่ายพฒันาคุณภาพ  -เอกสารแผนพฒันา 50,000  -สพป.ตาก เขต 1
การเรียนการสอน โรงเรียนขนาดเลก็ คุณภาพโรงเรียน

ในโรงเรียนขนาดเลก็  -ประชุมปฏิบตัิการจดัทาํแผนการ ขนาดเลก็

พฒันาคุณภาพโรงเรียนขนาดเลก็  -ร้อยละของค่าเฉลี�ย

ของ  สพป.ตาก  เขต  1 ผลสัมฤทธิ̀ทาง

 -ประชุมปฏิบตัิการพฒันารูปแบบ การเรียนชั�น ป. 3

การเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเลก็ และ ป. 6

ตามบริบทของโรงเรียน
24 โครงการพฒันาสถานศึกษา  -ประชุมการจดัทาํเวบ็ไซค์  -ร้อยละของบุคลากร 45,000  -สพป.ตาก เขต 1

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดร้ับความรู้และเขา้ใจ

โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีดของกจิกรรม ตัวชี-วดั งบประมาณ สถานที�ดาํเนินการ
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556

ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ไดร้ับความรู้และเขา้ใจ

สามารถนาํไปใช้

ในการพฒันางานได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ

 -โรงเรียนมีเวบ็ไซคท์ี�

ทนัสมยั นาํไปใชใ้น

การบริหารจดัการได้










