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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

1 โครงการยกระดับผล  -เพื่อเตรียมความพรอมกอน  - โรงเรียนสังกัดฯ 250,000 250,000 250,000 250,000 1. รอยละความพึงพอใจ 1.สถานศึกษามีความพรอม สํานักการศึกษาฯ

สัมฤทธิ์ทางการเรียนของ การสอบ O-NET ทั้ง 19 โรงเรียน ตอโครงการ ในการเขารับการวัดผล

สถานศึกษาสังกัดองคการ  -เพื่อเตรียมความพรอมการ - มีการเตรียมความพรอม 2. รอยละของนักเรียนที่มี ประเมินผลระดับชาติ

บริหารสวนจังหวัดขอนแกน สอบประเมินสมรรถนะ ในการวัดผลประเมินผล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2.สถานศึกษามีการ

สําคัญของผูเรียน ครั้งสําคัญทุกครั้ง ผานเกณฑที่ตั้งไว พัฒนาระบบงาน

 -เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง - มีการพัฒนาโปรแกรม ทะเบียนวัดผล

การเรียนของนักเรียน งานทะเบียนวัดผล 1 โปรแกรม อยางตอเนื่อง และ

ในสังกัดฯ - ประชุมครูทะเบียนวัดผล มีประสิทธิภาพ

 -เพื่อพัฒนาระบบงาน อยางนอยปการศึกษาละ 1 ครั้ง

ทะเบียนวัดผลของโรงเรียน

ในสังกัดฯ

2 โครงการพัฒนาและสงเสริม  - เพื่อพัฒนาและสงเสริม  - โรงเรียนในสังกัดฯ 300,000 300,000 300,000 300,000  - รอยละ 80 ของผูเขารวม  - ผูเขารวมโครงการ สํานักการศึกษาฯ

การบริหารสถานศึกษาแบบ การบริหารสถานศึกษาแบบ จํานวน 19 โรงเรียน โครงการ มีความเขาใจและ มีความเขาใจและ

มีสวนรวม โดยใชโรงเรียน มีสวนรวมโดยใชโรงเรียน ตระหนักในบทบาทหนาที่ ตระหนักในบทบาท

เปนฐาน เปนฐาน สามารถปฏิบัติหนาที่ หนาที่สามารถปฏิบัติ

 - เพื่อจัดโครงการพัฒนา คณะกรรมการสถานศึกษา หนาที่คณะกรรมการ

การบริหารสถานศึกษาแบบ ไดเปนอยางดี สถานศึกษาไดเปน

มีสวนรวม โดยเนนการมีสวน อยางดี 

รวมของคณะกรรมการสถาน

ศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา

ครูหัวหนาฝาย ผูปกครอง และชุมชน

    องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ ผ.01
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ ผ.01

3 โครงการจัดหลักสูตรระยะสั้น  - เพื่อพัฒนาการจัดการเรียน  -โรงเรียนในสังกัดฯ 200000.00 200000.00 200000.00 200000.00  - ความพึงพอใจตอโครงการ นักเรียนไดรับการดูแล สํานักการศึกษาฯ

ในสถานศึกษาสังกัดองคการ หลักสูตรระยะสั้นใหกับ จํานวน 19 โรงเรียน  - รอยละของนักเรียน ตามศักยภาพและ

บริหารสวนจังหวัดขอนแกน โรงเรียนในสังกัดฯ ที่ผานหลักสูตร ความตองการ

4 โครงการแขงขันทักษะทาง  -เพื่อจัดระบบการแขงขัน  -จัดประชุมคณะกรรมการ 1,700,000 1,800,000 1,900,000 2,000,000 1. รอยละความพึงพอใจ 1. สถานศึกษา สํานักการศึกษาฯ

วิชาการของครูและนักเรียน ใหไดมาตรฐาน เปนที่ยอมรับ ตัดสินระดับ อบจ.ขอนแกน ตอโครงการ มีการพัฒนางานวิชาการ

สังกัดองคการบริหารสวน - เพื่อคัดเลือกนร.และครู ในการเตรียมความพรอม 2. รอยละของนักเรียน อยางตอเนื่องเปนระบบ

จังหวัดขอนแกน เปนตัวแทนอบจ.ขอนแกน การตัดสินกอนการแขงขัน ที่ไดรับระดับคุณภาพ 2. ครูและนักเรียน

เขาแขงขันระดับสูงขึ้นไป จํานวน 1 ครั้ง ตามเกณฑที่ตั้งไว หรือ เกิดการแลกเปลี่ยน

 - เพื่อจัดนิทรรศการและ  - จัดกิจกรรมแขงขันทางวิชาการ รางวัล หรือเกียรติบัตร เรียนรูนอกหองเรียน

เขารวมกิจกรรมทางวิชาการ รอบคัดเลือกโรงเรียนในสังกัดฯ 3. ครูและนักเรียน 

ในงานมหกรรมการจัดการ 1 ครั้ง มีขวัญกําลังใจในการ

ศึกษาทองถิ่นในระดับทองถิ่น  - จัดนิทรรศการและเขารวม ปฏิบัติหนาที่

ระดับภาคฯ และระดับประเทศ กิจกรรมทางวิชาการในงาน 4. สถานศึกษามีเวที

 - เพื่อเขารวมกิจกรรมทาง มหกรรมการจัดการศึกษา ประชาสัมพันธผลงาน

วิชาการงานศิลปหัตถกรรม ทองถิ่นระดับภาคฯ 1 ครั้ง ดีเดนอยางนาภูมิใจ

นักเรียนระดับภาค  - จัดนิทรรศการและเขารวม

และระดับประเทศ กิจกรรมทางวิชาการในงาน

มหกรรมการจัดการศึกษา

ทองถิ่นระดับประเทศ 1 ครั้ง

 - สงครูและนักเรียนเขารวม

แขงขันทักษะทางวิชาการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

 ระดับภาคฯ  1  ครั้ง
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ ผ.01

5 โครงการนิเทศ ติดตาม  - เพื่อนิเทศ ติดตามและ  - ออกนิเทศติดตาม 200,000 200,000 200,000 200,000 รอยละความพึงพอใจ โรงเรียนในสังกัด สํานักการศึกษาฯ

และประเมินผลโรงเรียนใน ประเมินผลการจัดการศึกษา อยางนอยโรงเรียนละ ตอโครงการ อบจ. ไดรับการกํากับ

สังกัดองคการบริหารสวน  - เพื่อติดตามประเมินผล 1 ครั้งตอปการศึกษา ติดตามการปฏิบัติงาน

จังหวัดขอนแกน โครงการตามแผนยุทธศาสตร - ออกนิเทศติดตาม อยางตอเนื่อง 

พัฒนาการศึกษา การพัฒนาคุณภาพ เปนระบบ

 - เพื่อประเมินคุณภาพของ รร. อยางนอย 1 ครั้ง

โรงเรียนในสังกัดฯ ตอปการศึกษา

6 โครงการนักเรียนองคการ  - เพื่อสงเสริมการอานออก  - นักเรียนโรงเรียนในสังกัดฯ 500,000 500,000 500,000 500,000 1. รอยละความพึงพอใจ นักเรียนกลุมที่มีปญหา สํานักการศึกษาฯ

บริหารสวนจังหวัดขอนแกน และพัฒนาทักษะการเขียน ทั้ง 19 โรงเรียน ตอโครงการ ดานการอานและการเขียน

อานออกเขียนไดรอย ของนักเรียนในสังกัด  - จัดกิจกรรมเขาคายนักเรียน 2. รอยละของนักเรียน ไดรับการชวยเหลือดูแล

เปอรเซ็นต 19 แหง องคการบริหารสวนจังหวัด ที่มีพัฒนาการการอาน อยางตอเนื่อง

ขอนแกน อานออกเขียนได การเขียนดีขึ้น

รอยเปอรเซ็นต จํานวน 1 ครั้ง

 -นิเทศติดตามนักเรียน

กลุมเปาหมาย ทั้ง 19 แหง

จํานวน 1 ครั้ง

 -จัดทดสอบหลังการพัฒนา

นักเรียนกลุมเปาหมาย

ทั้ง 19 แหง 1 จํานวน 1 ครั้ง
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ ผ.01

7 โครงการกิจกรรมเทิดพระ  - เพื่อสนับสนุนและสงเสริม  - โรงเรียนในสังกัดฯ 100,000 100,000 100,000 100,000  - รอยละ 80 ของผูเขารวม  - ผูเขารวมโครงการ สํานักการศึกษาฯ

เกียรติ กิจกรรม TO BE การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ จํานวน 19 โรงเรียน โครงการ มีความรู มีความรูความเขาใจ

NUMBER ONE และกิจกรรม และเผยแพรพระราชกรณียกิจ และชุมชนในจังหวัดขอนแกน ความเขาใจเกี่ยวกับ เกี่ยวกับปญหาพิษภัย

รณรงคตอตานยาเสพติด พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ปญหาพิษภัยยาเสพติด ยาเสพติด และทราบถึง

และพระบรมวงศศานุวงศ และทราบถึงแนวทาง แนวทางการแกไขปญหา

 - เพื่อสนับสนุน และสงเสริม การแกไขปญหายาเสพติด ยาเสพติด

การจัดกิจกรรมปองกัน 

และแกไขปญหายาเสพติด

ในสถานศึกษา และชุมชน 

8 โครงการนักเรียนคนเกง - เพื่อทดสอบความรู  - จัดกิจกรรมคัดเลือกตัวแทน 150,000 150,000 150,000 150,000 1. รอยละความพึงพอใจ นักเรียนไดรับการสงเสริม สํานักการศึกษาฯ

ของโรงเรียนในสังกัด ความสามารถทางดาน นักเรียนในสังกัดเพื่อเขารวม ตอโครงการ สนับสนุนการพัฒนา

องคการบริหารสวนจังหวัด วิชาการของนักเรียน แขงขันโครงการคนเกง 2. จํานวนนักเรียนที่ไดรับ ดานวิชาการ และมีโอกาส

ขอนแกน โรงเรียนในสังกัด ในโรงเรียนทองถิ่น 1 ครั้ง รางวัลระดับประเทศ ไดเรียนรูนอกสถานศึกษา

- เพื่อเขารวมแขงขัน  -สงนักเรียนตัวแทน อยางตอเนื่อง

ดานวิชาการในกลุมสาระ เขารับการทดสอบระดับ

ตาง ๆ ในระดับจังหวัด ประเทศ 1 ครั้ง

ระดับภาคและระดับประเทศ

ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด

- เพื่อจัดสอบคัดเลือก

ตัวแทนนักเรียนในสังกัด

เขารวมแขงขันทางวิชาการ

ในระดับตาง ๆ
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน
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แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ ผ.01

9 โครงการพัฒนาระบบดูแล  - เพื่อพัฒนางานระบบดูแล  - โรงเรียนในสังกัด 300,000 300,000 300,000 300,000  - รอยละ 80 ของผูเขารวม  - เขารวมโครงการ สํานักการศึกษาฯ

ชวยเหลือนักเรียน ชวยเหลือนักเรียน จํานวน 19 โรงเรียน โครงการ ไดรับการพัฒนา ไดรับการพัฒนา

 - จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ ศักยภาพการทํางาน ศักยภาพการทํางาน

การทํางนครูในระบบดูแล ในระบบดูแลชวยเหลือ ในระบบดูแลชวยเหลือ

ชวยเหลือนักเรียนโดยเนน นักเรียน นักเรียน 

การเสริมสรางความรวมมือของ

ผูเกี่ยวของและเครือขาย

สหวิชาชีพ

10 โครงการสงเสริมกิจการ  - เพื่อสนับสนุน และสงเสริม  - โรงเรียนในสังกัดฯ 300,000 300,000 300,000 300,000  - รอยละ 80 ของผูเขารวม  - เขารวมโครงการ สํานักการศึกษาฯ

ลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด การเขารวมกิจกรรมตางๆ ของ จํานวน 19 โรงเรียน โครงการ มีความเขาใจ มีความเขาใจในบทบาท

ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ในบทบาทหนาที่ และไดรับ หนาที่ และไดรับการพัฒนา

 - เพื่อเปนคาใชจายโครงการ การพัฒนาตนเองดานลูกเสือ ตนเองดานลูกเสือ

สงเสริมกิจการลูกเสือเนตรนารี สามารถนําประสบการณ สามารถนําประสบการณ

และยุวกาชาด ไปประยุกตใชจัดกิจกรรม ไปประยุกตใชจัดกิจกรรม

 - เพื่อเปนคาใชจายในการฝก สําหรับลูกเสือไดอยาง สําหรับลูกเสือไดอยาง

อบรมผูกํากับลูกเสือ เนตรนารี มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ

และยุวกาชาด ตามโครงการ

ของสํานักการศึกษา 

11 โครงการนิเทศติดตามและ  - เพื่อตรวจสอบกระบวนการ  - สถานศึกษาในสังกัด 300,000       300,000       300,000       300,000         - สถานศึกษาในสังกัด  - สถานศึกษาในสังกัดฯ สํานักการศึกษาฯ

ประเมินคุณภาพภายในสถาน ประกันคุณภาพการศึกษา อบจ.ขอนแกน ทั้ง 19 แหง ทั้ง 19 แหง มีผลการประเมิน มีการบริหารจัดการศึกษา

ศึกษาสังกัด องคการบริหาร ของสถานศึกษาในสังกัดฯ คุณภาพภายในสถานศึกษา ที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน

สวนจังหวัดขอนแกน คิดเปนรอยละ 100 ตามเกณฑและผานการ
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ ผ.01

12  โครงการวิจัยและพัฒนา  - เพื่อพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบ  - สถานศึกษาในสังกัด 400,000       400,000       400,000       400,000         - สถานศึกษาในสังกัดฯ  - อบจ.ขอนแกน มีระบบ สํานักการศึกษาฯ

เครื่องมือตรวจสอบติดตาม มาตรฐานการศึกษา และ อบจ.ขอนแกน ทั้ง 19 แหง ทั้ง 19 แหง มีผลการประเมิน ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ

คุณภาพการศึกษาแบบออนไลน กําหนดเกณฑพิจารณาตัวชี้วัด คุณภาพภายในสถานศึกษา การศึกษาแบบออนไลน 

(on line) เพื่อการประกัน สําหรับประเมินมาตรฐาน คิดเปนรอยละ 80 ขึ้นไป (on  line) สําหรับการ

คุณภาพการศึกษาสถานศึกษา การศึกษาดานปจจัย  - สถานศึกษาในสังกัดฯ ประกันคุณภาพภายใน

สังกัด อบจ.ขอนแกน ดานกระบวนการ และดาน ทั้ง 19 แหง ผานการประเมิน สถานศึกษาในสังกัดฯ 

คุณภาพการศึกษาสถานศึกษา ผลผลิต ตามประกาศกระทรวง คุณภาพภายนอกจาก พรอมรับประเมิน เพื่อการ

สังกัด อบจ.ขอนแกน มหาดไทย ไดกําหนดมาตรฐาน สมศ. คิดเปนรอยละ 75 พัฒนาคุณภาพการศึกษา

การศึกษากลางไว ขึ้นไป การจัดการศึกษาจาก สมศ.

 - เพื่อพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา ภายใน

สถานศึกษาในสังกัดฯ

ใหเปนไปตามกฎกระทรวง

วาดวยระบบ หลักเกณฑ

และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา ป 2553 เพื่อรองรับ

การประเมินคุณภาพภายนอก

รอบสี่จากสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องคการมหาชน)

จะทําการประเมินแบบออนไลน

 (on line)  
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ ผ.01

13 โครงการพัฒนาระบบการ  - เพื่อใหสถานศึกษาในสังกัด  - สถานศึกษาในสังกัด 450,000 450,000 450,000 450,000  - สถานศึกษาในสังกัดฯ  - สถานศึกษาในสังกัดฯ สํานักการศึกษาฯ

ประกันคุณภาพการศึกษา องคการบริหารสวนจังหวัด อบจ.ขอนแกน ทั้ง 19 แหง ทั้ง 19 แหง ผานการประเมิน มีการบริหารจัดการศึกษา

ภายในสถานศึกษาในสังกัด ขอนแกน มีระบบการประกัน คุณภาพภายนอกจาก ที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน

องคการบริหารสวนจังหวัด คุณภาพการศึกษา ทั้งระบบ สมศ. คิดเปนรอยละ 75 ตามเกณฑและผานการ

ขอนแกนสวนจังหวัดขอนแกน การประกันคุณภาพภายใน ขึ้นไป ประเมินคุณภาพภายนอก

และระบบการประกันคุณภาพ จาก สมศ.

ภายนอกที่ไดมาตรฐาน

14 โครงการสงเสริมองคกร  - เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ  - แผนพัฒนาการศึกษา 300,000 300,000 300,000 300,000 - รอยละของแผนพัฒนา  - แผนพัฒนาการศึกษาที่มี สํานักการศึกษาฯ

ปกครองสวนทองถิ่น การจัดทําแผนพัฒนา ของโรงเรียนในสังกัด การศึกษาที่มีคุณภาพ คุณภาพและสอดคลองกับ

ที่จัดทําแผนพัฒนา การศึกษา 19 โรงเรียน บริบทของโรงเรียน

การศึกษาดีเดน

15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  - เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ  - แผนพัฒนาการศึกษา 300,000 300,000 300,000 300,000 - รอยละของแผนพัฒนา  - แผนพัฒนาการศึกษาที่มี สํานักการศึกษาฯ

จัดทําแผนพัฒนาการศึกษา การจัดทําแผนพัฒนา ของโรงเรียนในสังกัด การศึกษาที่มีคุณภาพ คุณภาพและสอดคลองกับ

สี่ป (พ.ศ.2561-2564) การศึกษา 19 โรงเรียน บริบทของโรงเรียน

16 โครงการสงเสริมการศึกษา เพื่อใชเปนคาใชจายในการ โรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแกน 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 รอยละ 80 ของโรงเรียน โรงเรียนมีการพัฒนา สํานักการศึกษาฯ

สงเสริมการศึกษาทั้งในระบบ จํานวน 19 โรงเรียน ที่จัดการศึกษาทั้งใน การศึกษาใหมีคุณภาพ

และนอกระบบ และโรงเรียนในสังกัดจังหวัด และนอกระบบพัฒนา ไดมาตรฐาน

ขอนแกน กระบวนการเรียนรูของ

ผูเรียนใหมีคุณภาพได

มาตรฐานผานนวัตรกรรม

ที่ทันสมัย
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ ผ.01

17 คาใชจายโครงการอบรมพัฒนา เพื่อเปนคาใชจายในการ โรงเรียนในสังกัดฯ 12,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 รอยละ 90 ของนักเรียน  - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สํานักการศึกษาฯ

นักเรียนสูความเปนเลิศทาง พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ จํานวน 19 โรงเรียน นักเรียนไดรับการพัฒนา ของนักเรียนสูงขึ้น

วิชาการขององคการบริหาร เตรียมความพรอมของนักเรียน ความรูความสามารถได  - สามารถสอบเขาได

สวนจังหวัดขอนแกน ในการเขาศึกษาตอในระดับที่ เต็มตามศักยภาพและสราง ในระดับที่สูงขึ้น

สูงขึ้น ความภาคภูมิใจใหกับ

ตนเอง ครอบครัวและ

หนวยงานตนสังกัด

18 โครงการสรางเครือขายแกนนํา เพื่อสรางความตระหนักใหกับ โรงเรียนในสังกัดฯ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละ 80 ของผูเขารวม ผูเขารวมโครงการ สํานักการศึกษาฯ

เด็กและเยาวชนเพื่อปองกัน เด็กและเยาวชนใหเห็นความ จํานวน 19 โรงเรียน โครงการ มีความรู มีความรูความเขาใจ

และแกไขปญหาวัยรุน สําคัญของปญหาวัยรุนและ และชุมชนในจังหวัดขอนแกน ความเขาใจเกี่ยวกับ เกี่ยวกับปญหาวัยรุน

ปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยม ปญหาวัยรุน และทราบถึงแนวทาง

ที่ดีงามใหกับเด็กและเยาวชน ในการปองกันและแกไข

ใหมีภูมิคุมกันจากพฤติกรรม ปญหาวัยรุน

ที่ไมเหมาะสมของวัยรุน

19 โครงการสงเสริมการอาน 1.เพื่อสนับสนุนสงเสริม  - หองสมุดโรงเรียนในสังกัดฯ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  รอยละ 80 ของผูเขารวม หองสมุดโรงเรียนในสังกัด สํานักการศึกษาฯ

 โรงเรียนในสังกัดฯ และภาคี จํานวน 19 โรงเรียน โครงการใหความสนใจและ สํานักงานกศน.จังหวัดและ

เครือขายในการจัดกิจกรรม  - สํานักงาน กศน.จังหวัด เห็นความสําคัญของการ ชุมชนมีสวนรวมในการ

สงเสริมการเรียนรูในรูปแบบ ขอนแกน อานสงผลใหเด็กและ สงเสริมการอานใหกับเด็ก

การศึกษาตามอัธยาศัย เยาวชนมีนิสัยรักการอาน และเยาวชน

2.เพื่อสงเสริมใหชุมชนและ ในอนาคต

ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ

สนับสนุนการดําเนินการจัด

กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ ผ.01

20 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 รอยละ 90 ของผู ผูเขารวมโครงการ สํานักการศึกษาฯ

พัฒนาเด็กเล็กในเขตจังหวัด ศึกษา ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในเขตจังหวัดขอนแกน เขารวมโครงการได มีความเขาใจและ

ขอนแกน สังกัดองคการปกครองสวน ตระหนักถึงความสําคัญ ตระหนักในบทบาท

ทองถิ่น ของครูผูดูแลเด็กและ หนาที่สามารถปฏิบัติ

สามารถปฏิบัติงานได หนาที่ไดอยางมี

อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ สงผลตอ

และทันตอการเปลี่ยน ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด

แปลงในการเขาสูประ องคกรปกครองสวนทอง

ชาคมอาเซียน ถิ่นในเขตจังหวัดขอนแกน

21 สนับสนุนคาใชจายในการ  - เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการ  สนับสนุนงบประมาณในการ 8,287,570 8,287,570 8,287,570 8,287,570  - รอยละของจํานวนงบประมาณ  - โรงเรียนสามารถจัดการ สํานักการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา บริหารจัดการดังนี้ และทรัพยากรที่สนับสนุนใหกับ เรียนการสอนตามเกณฑ โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนบานหนองเสี้ยว ขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ  - คาตอบแทนการปฏิบัติงาน โรงเรียนมีการบริหารใหเกิด มาตรฐานการศึกษาอยาง

ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา นอกเวลาราชการ ประโยชนสามารถเบิกจายตาม มีประสิทธิภาพ

 - เพื่อสงเสริมนวัตกรรมการบริหาร  - คาจางเหมาบริการ แผนงานงบประมาณ  - โรงเรียนมีการบริหาร

โรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  - คาใชจายในการรณรงคและ  - ผลการประเมินคุณภาพ จัดการดวยธรรมาภิบาล

ในการพัฒนาทองถิ่น ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ภายในตามมาตรฐานการจัด มีความรับผิดชอบตอผลลัพธ

 - เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหาร  - คาใชจายในการปรับปรุง การศึกษาของโรงเรียนใน ทางการศึกษาเปนที่ยอมรับ

โรงเรียนใหเขมแข็งมีความรับผิดชอบ หลักสูตรสถานศึกษา สังกัด อปท. และเชื่อมั่นของสังคม

และอิสระคลองตัว สามารถปฎิรูป  - คาอาหารกลางวัน - รอยละความพึงพอใจ  - โรงเรียนมีศักยภาพและ

การศึกาในพื้นที่ดวยขีดความสามารถ  - คาที่นอนนักเรียนอนุบาล ของผูไดรับบริการตาม นวัตกรรมการบริหารจัดการ

และองคความรูของโรงเรียน  - คาอาหารเสริม (นม) โครงการ สามารถเปนองคกรหลัก

 - คากระแสไฟฟา ในการเปลี่ยนแปลงการ

 - คาบริการทางดานโทรคมนาคม ปฎิรูปการศึกษาในพื้นที่

 - คาใชจายในการพัฒนา

หองสมุดโรงเรียน
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ ผ.01

21 สนับสนุนคาใชจายในการ  - คาใชจายในการพัฒนา

บริหารสถานศึกษา แหลงเรียนรูของโรงเรียน

โรงเรียนบานหนองเสี้ยว (ตอ)  - คารถรับ-สงนักเรียน

 - คาใชจายในการพัฒนา

การเรียนรูสูประชาคมอาเซียน

 - คาใชจายในการพัฒนา

ศูนยการเรียนอาเซียนศึกษา

 - คาใชจายในการพัฒนาสื่อ

การเรียนการสอนโดยการมี

สวนรวมของครู ชุมชนและ

นักเรียน

 - คาใชจายโครงการบริหาร

จัดการโดยการใชโรงเรียน

เปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น

 (SBMLD)

 - คาใชจายในการซอมแซม

อาคารเรียนและอาคารประกอบ

 - คาจัดการเรียนการสอน(รายหัว)

 - คาหนังสือเรียน

 - คาอุปกรณการเรียน

 - คาเครื่องแบบนักเรียน

 - คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

 - คาปจจัยพื้นฐานสําหรับ

นักเรียนยากจน
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ ผ.01

22 สนับสนุนคาใชจายในการ  - เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการ  สนับสนุนงบประมาณในการ 6,188,376 6,188,376 6,188,376 6,188,376  - รอยละของจํานวนงบประมาณ  - โรงเรียนสามารถจัดการ สํานักการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา บริหารจัดการดังนี้ และทรัพยากรที่สนับสนุนใหกับ เรียนการสอนตามเกณฑ โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนบานคูขาด ขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ  - คาตอบแทนการปฏิบัติงาน โรงเรียนมีการบริหารใหเกิด มาตรฐานการศึกษาอยาง

(สถิตยอุปถัมภ) ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา นอกเวลาราชการ ประโยชนสามารถเบิกจายตาม มีประสิทธิภาพ

 - เพื่อสงเสริมนวัตกรรมการบริหาร  - คาจางเหมาบริการ แผนงานงบประมาณ  - โรงเรียนมีการบริหาร

โรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  - คาใชจายในการรณรงคและ  - ผลการประเมินคุณภาพ จัดการดวยธรรมาภิบาล

ในการพัฒนาทองถิ่น ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ภายในตามมาตรฐานการจัด มีความรับผิดชอบตอผลลัพธ

 - เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหาร  - คาใชจายในการปรับปรุง การศึกษาของโรงเรียนใน ทางการศึกษาเปนที่ยอมรับ

โรงเรียนใหเขมแข็งมีความรับผิดชอบ หลักสูตรสถานศึกษา สังกัด อปท. และเชื่อมั่นของสังคม

และอิสระคลองตัว สามารถปฎิรูป  - คาอาหารกลางวัน - รอยละความพึงพอใจ  - โรงเรียนมีศักยภาพและ

การศึกาในพื้นที่ดวยขีดความสามารถ  - คาที่นอนนักเรียนอนุบาล ของผูไดรับบริการตาม นวัตกรรมการบริหารจัดการ

และองคความรูของโรงเรียน  - คาอาหารเสริม (นม) โครงการ สามารถเปนองคกรหลัก

 - คากระแสไฟฟา ในการเปลี่ยนแปลงการ

 - คาบริการทางดานโทรคมนาคม ปฎิรูปการศึกษาในพื้นที่

 - คาใชจายในการพัฒนา

หองสมุดโรงเรียน

 - คาใชจายในการพัฒนา

แหลงเรียนรูของโรงเรียน

 - คารถรับ-สงนักเรียน

 - คาใชจายในการพัฒนา

การเรียนรูสูประชาคมอาเซียน

 - คาใชจายในการพัฒนา

ศูนยการเรียนอาเซียนศึกษา

 - คาใชจายในการซอมแซม

อาคารเรียนและอาคาร

ประกอบ
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ ผ.01

22 สนับสนุนคาใชจายในการ  - คาใชจายในการพัฒนาสื่อ

บริหารสถานศึกษา การเรียนการสอนโดยการมี

โรงเรียนบานคูขาด สวนรวมของครู ชุมชนและ

(สถิตยอุปถัมภ) ตอ นักเรียน

 - คาใชจายโครงการบริหาร

จัดการโดยการใชโรงเรียน

เปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น

 (SBMLD)

 - คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

 - คาหนังสือเรียน

 - คาอุปกรณการเรียน

 - คาเครื่องแบบนักเรียน

 - คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

 - คาปจจัยพื้นฐานสําหรับ

นักเรียนยากจน

23 สนับสนุนคาใชจายในการ  - เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการ  สนับสนุนงบประมาณในการ 28,293,562 28,293,562 28,293,562 28,293,562  - รอยละของจํานวนงบประมาณ  - โรงเรียนสามารถจัดการ สํานักการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา บริหารจัดการดังนี้ และทรัพยากรที่สนับสนุนใหกับ เรียนการสอนตามเกณฑ โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ  - คาตอบแทนการปฏิบัติงาน โรงเรียนมีการบริหารใหเกิด มาตรฐานการศึกษาอยาง

ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา นอกเวลาราชการ ประโยชนสามารถเบิกจายตาม มีประสิทธิภาพ

 - เพื่อสงเสริมนวัตกรรมการบริหาร  - คาจางเหมาบริการ แผนงานงบประมาณ  - โรงเรียนมีการบริหาร

โรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  - คาใชจายในการรณรงคและ  - ผลการประเมินคุณภาพ จัดการดวยธรรมาภิบาล

ในการพัฒนาทองถิ่น ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ภายในตามมาตรฐานการจัด มีความรับผิดชอบตอผลลัพธ

 - คาใชจายในการปรับปรุง การศึกษาของโรงเรียนใน ทางการศึกษาเปนที่ยอมรับ

หลักสูตรสถานศึกษา สังกัด อปท. และเชื่อมั่นของสังคม
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ ผ.01

23 สนับสนุนคาใชจายในการ  - เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหาร  - คาใชจายโครงการสงเสริม - รอยละความพึงพอใจ  - โรงเรียนมีศักยภาพและ

บริหารสถานศึกษา โรงเรียนใหเขมแข็งมีความรับผิดชอบ โอกาสทางการศึกษาของ ของผูไดรับบริการตาม นวัตกรรมการบริหารจัดการ

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม (ตอ) และอิสระคลองตัว สามารถปฎิรูป นักเรียนในสังกัด โครงการ สามารถเปนองคกรหลัก

การศึกาในพื้นที่ดวยขีดความสามารถ  - คากระแสไฟฟา ในการเปลี่ยนแปลงการ

และองคความรูของโรงเรียน  - คาบริการทางดานโทรคมนาคม ปฎิรูปการศึกษาในพื้นที่

 - คาใชจายในการพัฒนา

หองสมุดโรงเรียน

 - คาใชจายในการพัฒนา

แหลงเรียนรูของโรงเรียน

 - คาใชจายในการนํารองการ

จัดการศึกษาตามแผนการ

ศึกษาตลอดชีวิต สูความเปน

เลิศตามอัจฉริยภาพของเด็ก

 - คาใชจายในการพัฒนา

การเรียนรูสูประชาคมอาเซียน

 - คาใชจายในการพัฒนา

ศูนยการเรียนอาเซียนศึกษา

 - คาใชจายในการพัฒนาสื่อ

การเรียนการสอนโดยการมี

สวนรวมของครู ชุมชนและ

นักเรียน

 - คาใชจายโครงการบริหาร

จัดการโดยการใชโรงเรียน

เปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น

 (SBMLD)
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ ผ.01

23 สนับสนุนคาใชจายในการ  - คาใชจายในการซอมแซม

บริหารสถานศึกษา อาคารเรียนและอาคารประกอบ

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม (ตอ)  - คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

 - คาหนังสือเรียน

 - คาอุปกรณการเรียน

 - คาเครื่องแบบนักเรียน

 - คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

 - คาปจจัยพื้นฐานสําหรับ

นักเรียนยากจน

 - คาใชจายโครงการจัดการ

แขงขันกีฬาตานภัยยาเสพติด

24 สนับสนุนคาใชจายในการ  - เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการ  สนับสนุนงบประมาณในการ 5,003,383 5,003,383 5,003,383 5,003,383  - รอยละของจํานวนงบประมาณ  - โรงเรียนสามารถจัดการ สํานักการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา บริหารจัดการดังนี้ และทรัพยากรที่สนับสนุนใหกับ เรียนการสอนตามเกณฑ โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนแทนศิลาทิพยศึกษา ขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ  - คาตอบแทนการปฏิบัติงาน โรงเรียนมีการบริหารใหเกิด มาตรฐานการศึกษาอยาง

ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา นอกเวลาราชการ ประโยชนสามารถเบิกจายตาม มีประสิทธิภาพ

 - เพื่อสงเสริมนวัตกรรมการบริหาร  - คาจางเหมาบริการ แผนงานงบประมาณ  - โรงเรียนมีการบริหาร

โรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  - คาใชจายในการรณรงคและ  - ผลการประเมินคุณภาพ จัดการดวยธรรมาภิบาล

ในการพัฒนาทองถิ่น ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ภายในตามมาตรฐานการจัด มีความรับผิดชอบตอผลลัพธ

 - เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหาร  - คาใชจายในการปรับปรุง การศึกษาของโรงเรียนใน ทางการศึกษาเปนที่ยอมรับ

โรงเรียนใหเขมแข็งมีความรับผิดชอบ หลักสูตรสถานศึกษา สังกัด อปท. และเชื่อมั่นของสังคม

และอิสระคลองตัว สามารถปฎิรูป  - คาใชจายโครงการสงเสริม - รอยละความพึงพอใจ  - โรงเรียนมีศักยภาพและ

การศึกาในพื้นที่ดวยขีดความสามารถ โอกาสทางการศึกษาของ ของผูไดรับบริการตาม นวัตกรรมการบริหารจัดการ

และองคความรูของโรงเรียน นักเรียนในสังกัด โครงการ สามารถเปนองคกรหลัก

 - คากระแสไฟฟา ในการเปลี่ยนแปลงการ

 - คาบริการทางดานโทรคมนาคม ปฎิรูปการศึกษาในพื้นที่

 - คาใชจายในการพัฒนา

หองสมุดโรงเรียน



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 137

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ ผ.01

สนับสนุนคาใชจายในการ  - คาใชจายในการพัฒนา

บริหารสถานศึกษา แหลงเรียนรูของโรงเรียน

โรงเรียนแทนศิลาทิพยศึกษา (ตอ)  - คาใชจายในการพัฒนา

การเรียนรูสูประชาคมอาเซียน

 - คาใชจายในการพัฒนา

ศูนยการเรียนอาเซียนศึกษา

 - คาใชจายในการพัฒนาสื่อ

การเรียนการสอนโดยการมี

สวนรวมของครู ชุมชนและ

นักเรียน

 - คาใชจายโครงการบริหาร

จัดการโดยการใชโรงเรียน

เปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น

 (SBMLD)

 - คาใชจายในการซอมแซม

อาคารเรียนและอาคารประกอบ

 - คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

 - คาหนังสือเรียน

 - คาอุปกรณการเรียน

 - คาเครื่องแบบนักเรียน

 - คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

 - คาปจจัยพื้นฐานสําหรับ

นักเรียนยากจน



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 138

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ ผ.01

25 สนับสนุนคาใชจายในการ  - เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการ  สนับสนุนงบประมาณในการ 6,837,694 6,837,694 6,837,694 6,837,694  - รอยละของจํานวนงบประมาณ  - โรงเรียนสามารถจัดการ สํานักการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา บริหารจัดการดังนี้ และทรัพยากรที่สนับสนุนใหกับ เรียนการสอนตามเกณฑ โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม ขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ  - คาตอบแทนการปฏิบัติงาน โรงเรียนมีการบริหารใหเกิด มาตรฐานการศึกษาอยาง

ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา นอกเวลาราชการ ประโยชนสามารถเบิกจายตาม มีประสิทธิภาพ

 - เพื่อสงเสริมนวัตกรรมการบริหาร  - คาจางเหมาบริการ แผนงานงบประมาณ  - โรงเรียนมีการบริหาร

โรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  - คาใชจายในการรณรงคและ  - ผลการประเมินคุณภาพ จัดการดวยธรรมาภิบาล

ในการพัฒนาทองถิ่น ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ภายในตามมาตรฐานการจัด มีความรับผิดชอบตอผลลัพธ

 - เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหาร  - คาใชจายในการปรับปรุง การศึกษาของโรงเรียนใน ทางการศึกษาเปนที่ยอมรับ

โรงเรียนใหเขมแข็งมีความรับผิดชอบ หลักสูตรสถานศึกษา สังกัด อปท. และเชื่อมั่นของสังคม

และอิสระคลองตัว สามารถปฎิรูป  - คาใชจายโครงการสงเสริม - รอยละความพึงพอใจ  - โรงเรียนมีศักยภาพและ

การศึกาในพื้นที่ดวยขีดความสามารถ โอกาสทางการศึกษาของ ของผูไดรับบริการตาม นวัตกรรมการบริหารจัดการ

และองคความรูของโรงเรียน นักเรียนในสังกัด โครงการ สามารถเปนองคกรหลัก

 - คากระแสไฟฟา ในการเปลี่ยนแปลงการ

 - คาบริการทางดานโทรคมนาคม ปฎิรูปการศึกษาในพื้นที่

 - คาใชจายในการพัฒนา

หองสมุดโรงเรียน

 - คาใชจายในการพัฒนา

แหลงเรียนรูของโรงเรียน

 - คาใชจายในการนํารองการ

จัดการศึกษาตามแผนการ

ศึกษาตลอดชีวิต สูความเปน

เลิศตามอัจฉริยภาพของเด็ก

 - คาใชจายในการพัฒนา

การเรียนรูสูประชาคมอาเซียน

 - คาใชจายในการพัฒนา

ศูนยการเรียนอาเซียนศึกษา



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 139

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ ผ.01

25 สนับสนุนคาใชจายในการ  - คาใชจายในการพัฒนาสื่อ

บริหารสถานศึกษา การเรียนการสอนโดยการมี

โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม (ตอ) สวนรวมของครู ชุมชนและ

นักเรียน

 - คาใชจายโครงการบริหาร

จัดการโดยการใชโรงเรียน

เปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น

 (SBMLD)

 - คาใชจายในการซอมแซม

อาคารเรียนและอาคารประกอบ

 - คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

 - คาหนังสือเรียน

 - คาอุปกรณการเรียน

 - คาเครื่องแบบนักเรียน

 - คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

 - คาปจจัยพื้นฐานสําหรับ

นักเรียนยากจน



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 140

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ ผ.01

26 สนับสนุนคาใชจายในการ  - เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการ  สนับสนุนงบประมาณในการ 6,108,679 6,108,679 6,108,679 6,108,679  - รอยละของจํานวนงบประมาณ  - โรงเรียนสามารถจัดการ สํานักการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา บริหารจัดการดังนี้ และทรัพยากรที่สนับสนุนใหกับ เรียนการสอนตามเกณฑ โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ  - คาตอบแทนการปฏิบัติงาน โรงเรียนมีการบริหารใหเกิด มาตรฐานการศึกษาอยาง

ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา นอกเวลาราชการ ประโยชนสามารถเบิกจายตาม มีประสิทธิภาพ

 - เพื่อสงเสริมนวัตกรรมการบริหาร  - คาจางเหมาบริการ แผนงานงบประมาณ  - โรงเรียนมีการบริหาร

โรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  - คาใชจายในการรณรงคและ  - ผลการประเมินคุณภาพ จัดการดวยธรรมาภิบาล

ในการพัฒนาทองถิ่น ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ภายในตามมาตรฐานการจัด มีความรับผิดชอบตอผลลัพธ

 - เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหาร  - คาใชจายในการปรับปรุง การศึกษาของโรงเรียนใน ทางการศึกษาเปนที่ยอมรับ

โรงเรียนใหเขมแข็งมีความรับผิดชอบ หลักสูตรสถานศึกษา สังกัด อปท. และเชื่อมั่นของสังคม

และอิสระคลองตัว สามารถปฎิรูป  - คาใชจายโครงการสงเสริม - รอยละความพึงพอใจ  - โรงเรียนมีศักยภาพและ

การศึกาในพื้นที่ดวยขีดความสามารถ โอกาสทางการศึกษาของ ของผูไดรับบริการตาม นวัตกรรมการบริหารจัดการ

และองคความรูของโรงเรียน นักเรียนในสังกัด โครงการ สามารถเปนองคกรหลัก

 - คากระแสไฟฟา ในการเปลี่ยนแปลงการ

 - คาบริการทางดานโทรคมนาคม ปฎิรูปการศึกษาในพื้นที่

 - คาใชจายในการพัฒนา

หองสมุดโรงเรียน

 - คาใชจายในการพัฒนา

แหลงเรียนรูของโรงเรียน

 - คาใชจายในการพัฒนา

การเรียนรูสูประชาคมอาเซียน

 - คาใชจายในการพัฒนา

ศูนยการเรียนอาเซียนศึกษา

 - คาใชจายในการพัฒนาสื่อ

การเรียนการสอนโดยการมี

สวนรวมของครู ชุมชนและ

นักเรียน
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ ผ.01

26 สนับสนุนคาใชจายในการ  - คาใชจายโครงการบริหาร

บริหารสถานศึกษา จัดการโดยการใชโรงเรียน

โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา (ตอ) เปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น

 (SBMLD)

 - คาใชจายในการซอมแซม

อาคารเรียนและอาคารประกอบ

 - คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

 - คาหนังสือเรียน

 - คาอุปกรณการเรียน

 - คาเครื่องแบบนักเรียน

 - คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

 - คาปจจัยพื้นฐานสําหรับ

นักเรียนยากจน

27 สนับสนุนคาใชจายในการ  - เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการ  สนับสนุนงบประมาณในการ 4,406,929 4,406,929 4,406,929 4,406,929  - รอยละของจํานวนงบประมาณ  - โรงเรียนสามารถจัดการ สํานักการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา บริหารจัดการดังนี้ และทรัพยากรที่สนับสนุนใหกับ เรียนการสอนตามเกณฑ โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนพระธาตุขามแกน ขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ  - คาตอบแทนการปฏิบัติงาน โรงเรียนมีการบริหารใหเกิด มาตรฐานการศึกษาอยาง

พิทยาลัย ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา นอกเวลาราชการ ประโยชนสามารถเบิกจายตาม มีประสิทธิภาพ

 - เพื่อสงเสริมนวัตกรรมการบริหาร  - คาจางเหมาบริการ แผนงานงบประมาณ  - โรงเรียนมีการบริหาร

โรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  - คาใชจายในการรณรงคและ  - ผลการประเมินคุณภาพ จัดการดวยธรรมาภิบาล

ในการพัฒนาทองถิ่น ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ภายในตามมาตรฐานการจัด มีความรับผิดชอบตอผลลัพธ

 - เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหาร  - คาใชจายในการปรับปรุง การศึกษาของโรงเรียนใน ทางการศึกษาเปนที่ยอมรับ

โรงเรียนใหเขมแข็งมีความรับผิดชอบ หลักสูตรสถานศึกษา สังกัด อปท. และเชื่อมั่นของสังคม

และอิสระคลองตัว สามารถปฎิรูป  - คาใชจายโครงการสงเสริม - รอยละความพึงพอใจ  - โรงเรียนมีศักยภาพและ

การศึกาในพื้นที่ดวยขีดความสามารถ โอกาสทางการศึกษาของ ของผูไดรับบริการตาม นวัตกรรมการบริหารจัดการ

และองคความรูของโรงเรียน นักเรียนในสังกัด โครงการ สามารถเปนองคกรหลัก

ในการเปลี่ยนแปลงการ

ปฎิรูปการศึกษาในพื้นที่
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ ผ.01

27 สนับสนุนคาใชจายในการ  - คากระแสไฟฟา

บริหารสถานศึกษา  - คาบริการทางดานโทรคมนาคม

โรงเรียนพระธาตุขามแกน  - คาใชจายในการพัฒนา

พิทยาลัย (ตอ) หองสมุดโรงเรียน

 - คาใชจายในการพัฒนา

แหลงเรียนรูของโรงเรียน

 - คาใชจายในการนํารองการ

จัดการศึกษาตามแผนการ

ศึกษาตลอดชีวิต สูความเปน

เลิศตามอัจฉริยภาพของเด็ก

 - คาใชจายในการพัฒนา

การเรียนรูสูประชาคมอาเซียน

 - คาใชจายในการพัฒนา

ศูนยการเรียนอาเซียนศึกษา

 - คาใชจายในการพัฒนาสื่อ

การเรียนการสอนโดยการมี

สวนรวมของครู ชุมชนและ

นักเรียน

 - คาใชจายโครงการบริหาร

จัดการโดยการใชโรงเรียน

เปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น

 (SBMLD)

 - คาใชจายในการซอมแซม

อาคารเรียนและอาคารประกอบ

 - คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

 - คาหนังสือเรียน
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ ผ.01

27 สนับสนุนคาใชจายในการ  - คาอุปกรณการเรียน

บริหารสถานศึกษา  - คาเครื่องแบบนักเรียน

โรงเรียนพระธาตุขามแกน  - คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

พิทยาลัย (ตอ)  - คาปจจัยพื้นฐานสําหรับ

นักเรียนยากจน

28 สนับสนุนคาใชจายในการ  - เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการ  สนับสนุนงบประมาณในการ 7,039,176 7,039,176 7,039,176 7,039,176  - รอยละของจํานวนงบประมาณ  - โรงเรียนสามารถจัดการ สํานักการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา บริหารจัดการดังนี้ และทรัพยากรที่สนับสนุนใหกับ เรียนการสอนตามเกณฑ โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนซําสูงพิทยาคม ขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ  - คาตอบแทนการปฏิบัติงาน โรงเรียนมีการบริหารใหเกิด มาตรฐานการศึกษาอยาง

ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา นอกเวลาราชการ ประโยชนสามารถเบิกจายตาม มีประสิทธิภาพ

 - เพื่อสงเสริมนวัตกรรมการบริหาร  - คาจางเหมาบริการ แผนงานงบประมาณ  - โรงเรียนมีการบริหาร

โรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  - คาใชจายในการรณรงคและ  - ผลการประเมินคุณภาพ จัดการดวยธรรมาภิบาล

ในการพัฒนาทองถิ่น ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ภายในตามมาตรฐานการจัด มีความรับผิดชอบตอผลลัพธ

 - เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหาร  - คาใชจายในการปรับปรุง การศึกษาของโรงเรียนใน ทางการศึกษาเปนที่ยอมรับ

โรงเรียนใหเขมแข็งมีความรับผิดชอบ หลักสูตรสถานศึกษา สังกัด อปท. และเชื่อมั่นของสังคม

และอิสระคลองตัว สามารถปฎิรูป  - คาใชจายโครงการสงเสริม - รอยละความพึงพอใจ  - โรงเรียนมีศักยภาพและ

การศึกาในพื้นที่ดวยขีดความสามารถ โอกาสทางการศึกษาของ ของผูไดรับบริการตาม นวัตกรรมการบริหารจัดการ

และองคความรูของโรงเรียน นักเรียนในสังกัด โครงการ สามารถเปนองคกรหลัก

 - คากระแสไฟฟา ในการเปลี่ยนแปลงการ

 - คาบริการทางดานโทรคมนาคม ปฎิรูปการศึกษาในพื้นที่

 - คาใชจายในการพัฒนา

หองสมุดโรงเรียน

 - คาใชจายในการพัฒนา

แหลงเรียนรูของโรงเรียน
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ ผ.01

28 สนับสนุนคาใชจายในการ  - คาใชจายในการนํารองการ

บริหารสถานศึกษา จัดการศึกษาตามแผนการ

โรงเรียนซําสูงพิทยาคม (ตอ) ศึกษาตลอดชีวิต สูความเปน

เลิศตามอัจฉริยภาพของเด็ก

 - คาใชจายในการพัฒนา

การเรียนรูสูประชาคมอาเซียน

 - คาใชจายในการพัฒนา

ศูนยการเรียนอาเซียนศึกษา

 - คาใชจายในการพัฒนาสื่อ

การเรียนการสอนโดยการมี

สวนรวมของครู ชุมชนและ

นักเรียน

 - คาใชจายโครงการบริหาร

จัดการโดยการใชโรงเรียน

เปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น

 (SBMLD)

 - คาใชจายในการซอมแซม

อาคารเรียนและอาคารประกอบ

 - คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

 - คาหนังสือเรียน

 - คาอุปกรณการเรียน

 - คาเครื่องแบบนักเรียน

 - คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

 - คาปจจัยพื้นฐานสําหรับ

นักเรียนยากจน
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ ผ.01

29 สนับสนุนคาใชจายในการ  - เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการ  สนับสนุนงบประมาณในการ 3,550,800 3,550,800 3,550,800 3,550,800  - รอยละของจํานวนงบประมาณ  - โรงเรียนสามารถจัดการ สํานักการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา บริหารจัดการดังนี้ และทรัพยากรที่สนับสนุนใหกับ เรียนการสอนตามเกณฑ โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนพูวัดพิทยาคม ขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ  - คาตอบแทนการปฏิบัติงาน โรงเรียนมีการบริหารใหเกิด มาตรฐานการศึกษาอยาง

ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา นอกเวลาราชการ ประโยชนสามารถเบิกจายตาม มีประสิทธิภาพ

 - เพื่อสงเสริมนวัตกรรมการบริหาร  - คาจางเหมาบริการ แผนงานงบประมาณ  - โรงเรียนมีการบริหาร

โรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  - คาใชจายในการรณรงคและ  - ผลการประเมินคุณภาพ จัดการดวยธรรมาภิบาล

ในการพัฒนาทองถิ่น ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ภายในตามมาตรฐานการจัด มีความรับผิดชอบตอผลลัพธ

 - เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหาร  - คาใชจายในการปรับปรุง การศึกษาของโรงเรียนใน ทางการศึกษาเปนที่ยอมรับ

โรงเรียนใหเขมแข็งมีความรับผิดชอบ หลักสูตรสถานศึกษา สังกัด อปท. และเชื่อมั่นของสังคม

และอิสระคลองตัว สามารถปฎิรูป  - คาใชจายโครงการสงเสริม - รอยละความพึงพอใจ  - โรงเรียนมีศักยภาพและ

การศึกาในพื้นที่ดวยขีดความสามารถ โอกาสทางการศึกษาของ ของผูไดรับบริการตาม นวัตกรรมการบริหารจัดการ

และองคความรูของโรงเรียน นักเรียนในสังกัด โครงการ สามารถเปนองคกรหลัก

 - คากระแสไฟฟา ในการเปลี่ยนแปลงการ

 - คาบริการทางดานโทรคมนาคม ปฎิรูปการศึกษาในพื้นที่

 - คาใชจายในการพัฒนา

หองสมุดโรงเรียน

 - คาใชจายในการพัฒนา

แหลงเรียนรูของโรงเรียน

 - คาใชจายในการพัฒนา

การเรียนรูสูประชาคมอาเซียน

 - คาใชจายในการพัฒนา

ศูนยการเรียนอาเซียนศึกษา

 - คาใชจายในการพัฒนาสื่อ

การเรียนการสอนโดยการมี

สวนรวมของครู ชุมชนและ

นักเรียน



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 146

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ ผ.01

29 สนับสนุนคาใชจายในการ  - คาใชจายโครงการบริหาร

บริหารสถานศึกษา จัดการโดยการใชโรงเรียน

โรงเรียนพูวัดพิทยาคม (ตอ) เปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น

 (SBMLD)

 - คาใชจายในการซอมแซม

อาคารเรียนและอาคารประกอบ

 - คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

 - คาหนังสือเรียน

 - คาอุปกรณการเรียน

 - คาเครื่องแบบนักเรียน

 - คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

 - คาปจจัยพื้นฐานสําหรับ

นักเรียนยากจน

30 สนับสนุนคาใชจายในการ  - เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการ  สนับสนุนงบประมาณในการ 5,210,289 5,210,289 5,210,289 5,210,289  - รอยละของจํานวนงบประมาณ  - โรงเรียนสามารถจัดการ สํานักการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา บริหารจัดการดังนี้ และทรัพยากรที่สนับสนุนใหกับ เรียนการสอนตามเกณฑ โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนหนองโนประชาสรรค ขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ  - คาตอบแทนการปฏิบัติงาน โรงเรียนมีการบริหารใหเกิด มาตรฐานการศึกษาอยาง

ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา นอกเวลาราชการ ประโยชนสามารถเบิกจายตาม มีประสิทธิภาพ

 - เพื่อสงเสริมนวัตกรรมการบริหาร  - คาจางเหมาบริการ แผนงานงบประมาณ  - โรงเรียนมีการบริหาร

โรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  - คาใชจายในการรณรงคและ  - ผลการประเมินคุณภาพ จัดการดวยธรรมาภิบาล

ในการพัฒนาทองถิ่น ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ภายในตามมาตรฐานการจัด มีความรับผิดชอบตอผลลัพธ

 - เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหาร  - คาใชจายในการปรับปรุง การศึกษาของโรงเรียนใน ทางการศึกษาเปนที่ยอมรับ

โรงเรียนใหเขมแข็งมีความรับผิดชอบ หลักสูตรสถานศึกษา สังกัด อปท. และเชื่อมั่นของสังคม

และอิสระคลองตัว สามารถปฎิรูป  - คาใชจายโครงการสงเสริม - รอยละความพึงพอใจ

การศึกาในพื้นที่ดวยขีดความสามารถ โอกาสทางการศึกษาของ ของผูไดรับบริการตาม

และองคความรูของโรงเรียน นักเรียนในสังกัด โครงการ
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ ผ.01

30 สนับสนุนคาใชจายในการ  - คากระแสไฟฟา  - โรงเรียนมีศักยภาพและ

บริหารสถานศึกษา  - คาบริการทางดานโทรคมนาคม นวัตกรรมการบริหารจัดการ

โรงเรียนหนองโนประชาสรรค(ตอ)  - คาใชจายในการพัฒนา สามารถเปนองคกรหลัก

หองสมุดโรงเรียน ในการเปลี่ยนแปลงการ

 - คาใชจายในการพัฒนา ปฎิรูปการศึกษาในพื้นที่

แหลงเรียนรูของโรงเรียน

 - คาใชจายในการนํารองการ

จัดการศึกษาตามแผนการ

ศึกษาตลอดชีวิต สูความเปน

เลิศตามอัจฉริยภาพของเด็ก

 - คาใชจายในการพัฒนา

การเรียนรูสูประชาคมอาเซียน

 - คาใชจายในการพัฒนา

ศูนยการเรียนอาเซียนศึกษา

 - คาใชจายในการพัฒนาสื่อ

การเรียนการสอนโดยการมี

สวนรวมของครู ชุมชนและ

นักเรียน

 - คาใชจายโครงการบริหาร

จัดการโดยการใชโรงเรียน

เปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น

 (SBMLD)

 - คาใชจายในการซอมแซม

อาคารเรียนและอาคารประกอบ

 - คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

 - คาหนังสือเรียน
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ ผ.01

30 สนับสนุนคาใชจายในการ  - คาอุปกรณการเรียน

บริหารสถานศึกษา  - คาเครื่องแบบนักเรียน

โรงเรียนหนองโนประชาสรรค(ตอ)  - คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

 - คาปจจัยพื้นฐานสําหรับ

นักเรียนยากจน

31 สนับสนุนคาใชจายในการ  - เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการ  สนับสนุนงบประมาณในการ 3,558,280 3,558,280 3,558,280 3,558,280  - รอยละของจํานวนงบประมาณ  - โรงเรียนสามารถจัดการ สํานักการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา บริหารจัดการดังนี้ และทรัพยากรที่สนับสนุนใหกับ เรียนการสอนตามเกณฑ โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ  - คาตอบแทนการปฏิบัติงาน โรงเรียนมีการบริหารใหเกิด มาตรฐานการศึกษาอยาง

ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา นอกเวลาราชการ ประโยชนสามารถเบิกจายตาม มีประสิทธิภาพ

 - เพื่อสงเสริมนวัตกรรมการบริหาร  - คาจางเหมาบริการ แผนงานงบประมาณ  - โรงเรียนมีการบริหาร

โรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  - คาใชจายในการรณรงคและ  - ผลการประเมินคุณภาพ จัดการดวยธรรมาภิบาล

ในการพัฒนาทองถิ่น ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ภายในตามมาตรฐานการจัด มีความรับผิดชอบตอผลลัพธ

 - เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหาร  - คาใชจายในการปรับปรุง การศึกษาของโรงเรียนใน ทางการศึกษาเปนที่ยอมรับ

โรงเรียนใหเขมแข็งมีความรับผิดชอบ หลักสูตรสถานศึกษา สังกัด อปท. และเชื่อมั่นของสังคม

และอิสระคลองตัว สามารถปฎิรูป  - คาใชจายโครงการสงเสริม - รอยละความพึงพอใจ  - โรงเรียนมีศักยภาพและ

การศึกาในพื้นที่ดวยขีดความสามารถ โอกาสทางการศึกษาของ ของผูไดรับบริการตาม นวัตกรรมการบริหารจัดการ

และองคความรูของโรงเรียน นักเรียนในสังกัด โครงการ สามารถเปนองคกรหลัก

 - คากระแสไฟฟา ในการเปลี่ยนแปลงการ

 - คาบริการทางดานโทรคมนาคม ปฎิรูปการศึกษาในพื้นที่

 - คาใชจายในการพัฒนา

หองสมุดโรงเรียน

 - คาใชจายในการพัฒนา

แหลงเรียนรูของโรงเรียน



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 149

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ ผ.01

31 สนับสนุนคาใชจายในการ  - คาใชจายในการพัฒนา

บริหารสถานศึกษา การเรียนรูสูประชาคมอาเซียน

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ(ตอ)  - คาใชจายในการพัฒนา

ศูนยการเรียนอาเซียนศึกษา

 - คาใชจายในการพัฒนาสื่อ

การเรียนการสอนโดยการมี

สวนรวมของครู ชุมชนและ

นักเรียน

 - คาใชจายโครงการบริหาร

จัดการโดยการใชโรงเรียน

เปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น

 (SBMLD)

 - คาใชจายในการซอมแซม

อาคารเรียนและอาคารประกอบ

 - คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

 - คาหนังสือเรียน

 - คาอุปกรณการเรียน

 - คาเครื่องแบบนักเรียน

 - คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

 - คาปจจัยพื้นฐานสําหรับ

นักเรียนยากจน
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ ผ.01

32 สนับสนุนคาใชจายในการ  - เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการ  สนับสนุนงบประมาณในการ 10,754,834 10,754,834 10,754,834 10,754,834  - รอยละของจํานวนงบประมาณ  - โรงเรียนสามารถจัดการ สํานักการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา บริหารจัดการดังนี้ และทรัพยากรที่สนับสนุนใหกับ เรียนการสอนตามเกณฑ โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนโนนหันวิทยายน ขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ  - คาตอบแทนการปฏิบัติงาน โรงเรียนมีการบริหารใหเกิด มาตรฐานการศึกษาอยาง

ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา นอกเวลาราชการ ประโยชนสามารถเบิกจายตาม มีประสิทธิภาพ

 - เพื่อสงเสริมนวัตกรรมการบริหาร  - คาจางเหมาบริการ แผนงานงบประมาณ  - โรงเรียนมีการบริหาร

โรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  - คาใชจายในการรณรงคและ  - ผลการประเมินคุณภาพ จัดการดวยธรรมาภิบาล

ในการพัฒนาทองถิ่น ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ภายในตามมาตรฐานการจัด มีความรับผิดชอบตอผลลัพธ

 - เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหาร  - คาใชจายในการปรับปรุง การศึกษาของโรงเรียนใน ทางการศึกษาเปนที่ยอมรับ

โรงเรียนใหเขมแข็งมีความรับผิดชอบ หลักสูตรสถานศึกษา สังกัด อปท. และเชื่อมั่นของสังคม

และอิสระคลองตัว สามารถปฎิรูป  - คาใชจายโครงการสงเสริม - รอยละความพึงพอใจ  - โรงเรียนมีศักยภาพและ

การศึกาในพื้นที่ดวยขีดความสามารถ โอกาสทางการศึกษาของ ของผูไดรับบริการตาม นวัตกรรมการบริหารจัดการ

และองคความรูของโรงเรียน นักเรียนในสังกัด โครงการ สามารถเปนองคกรหลัก

 - คากระแสไฟฟา ในการเปลี่ยนแปลงการ

 - คาบริการทางดานโทรคมนาคม ปฎิรูปการศึกษาในพื้นที่

 - คาใชจายในการพัฒนา

หองสมุดโรงเรียน

 - คาใชจายในการพัฒนา

แหลงเรียนรูของโรงเรียน

 - คาใชจายในการพัฒนา

การเรียนรูสูประชาคมอาเซียน

 - คาใชจายในการพัฒนา

ศูนยการเรียนอาเซียนศึกษา

 - คาใชจายในการพัฒนาสื่อ

การเรียนการสอนโดยการมี

สวนรวมของครู ชุมชนและ

นักเรียน
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ ผ.01

32 สนับสนุนคาใชจายในการ  - คาใชจายโครงการบริหาร

บริหารสถานศึกษา จัดการโดยการใชโรงเรียน

โรงเรียนโนนหันวิทยายน (ตอ) เปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น

 (SBMLD)

 - คาใชจายในการซอมแซม

อาคารเรียนและอาคารประกอบ

 - คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

 - คาหนังสือเรียน

 - คาอุปกรณการเรียน

 - คาเครื่องแบบนักเรียน

 - คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

 - คาปจจัยพื้นฐานสําหรับ

นักเรียนยากจน

 - คาใชจายโครงการสราง

ชาวนามืออาชีพ

33 สนับสนุนคาใชจายในการ  - เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการ  สนับสนุนงบประมาณในการ 18,007,643 18,007,643 18,007,643 18,007,643  - รอยละของจํานวนงบประมาณ  - โรงเรียนสามารถจัดการ สํานักการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา บริหารจัดการดังนี้ และทรัพยากรที่สนับสนุนใหกับ เรียนการสอนตามเกณฑ โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนสีชมพูศึกษา ขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ  - คาตอบแทนการปฏิบัติงาน โรงเรียนมีการบริหารใหเกิด มาตรฐานการศึกษาอยาง

ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา นอกเวลาราชการ ประโยชนสามารถเบิกจายตาม มีประสิทธิภาพ

 - เพื่อสงเสริมนวัตกรรมการบริหาร  - คาจางเหมาบริการ แผนงานงบประมาณ  - โรงเรียนมีการบริหาร

โรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  - คาใชจายในการรณรงคและ  - ผลการประเมินคุณภาพ จัดการดวยธรรมาภิบาล

ในการพัฒนาทองถิ่น ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ภายในตามมาตรฐานการจัด มีความรับผิดชอบตอผลลัพธ

 - คาใชจายในการปรับปรุง การศึกษาของโรงเรียนใน ทางการศึกษาเปนที่ยอมรับ

หลักสูตรสถานศึกษา สังกัด อปท. และเชื่อมั่นของสังคม
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ ผ.01

33 สนับสนุนคาใชจายในการ  - เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหาร  - คาใชจายโครงการสงเสริม - รอยละความพึงพอใจ  - โรงเรียนมีศักยภาพและ

บริหารสถานศึกษา โรงเรียนใหเขมแข็งมีความรับผิดชอบ โอกาสทางการศึกษาของ ของผูไดรับบริการตาม นวัตกรรมการบริหารจัดการ

โรงเรียนสีชมพูศึกษา (ตอ) และอิสระคลองตัว สามารถปฎิรูป นักเรียนในสังกัด โครงการ สามารถเปนองคกรหลัก

การศึกาในพื้นที่ดวยขีดความสามารถ  - คากระแสไฟฟา ในการเปลี่ยนแปลงการ

และองคความรูของโรงเรียน  - คาบริการทางดานโทรคมนาคม ปฎิรูปการศึกษาในพื้นที่

 - คาใชจายในการพัฒนา

หองสมุดโรงเรียน

 - คาใชจายในการพัฒนา

แหลงเรียนรูของโรงเรียน

 - คาใชจายในการนํารองการ

จัดการศึกษาตามแผนการ

ศึกษาตลอดชีวิต สูความเปน

เลิศตามอัจฉริยภาพของเด็ก

 - คาใชจายในการพัฒนา

การเรียนรูสูประชาคมอาเซียน

 - คาใชจายในการพัฒนา

ศูนยการเรียนอาเซียนศึกษา

 - คาใชจายในการพัฒนาสื่อ

การเรียนการสอนโดยการมี

สวนรวมของครู ชุมชนและ

นักเรียน

 - คาใชจายโครงการบริหาร

จัดการโดยการใชโรงเรียน

เปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น

 (SBMLD)
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ ผ.01

33 สนับสนุนคาใชจายในการ  - คาใชจายในการซอมแซม

บริหารสถานศึกษา อาคารเรียนและอาคารประกอบ

โรงเรียนสีชมพูศึกษา (ตอ)  - คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

 - คาหนังสือเรียน

 - คาอุปกรณการเรียน

 - คาเครื่องแบบนักเรียน

 - คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

 - คาปจจัยพื้นฐานสําหรับ

นักเรียนยากจน

34 สนับสนุนคาใชจายในการ  - เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการ  สนับสนุนงบประมาณในการ 4,430,841 4,430,841 4,430,841 4,430,841  - รอยละของจํานวนงบประมาณ  - โรงเรียนสามารถจัดการ สํานักการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา บริหารจัดการดังนี้ และทรัพยากรที่สนับสนุนใหกับ เรียนการสอนตามเกณฑ โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนมัธยมหนองเขียด ขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ  - คาตอบแทนการปฏิบัติงาน โรงเรียนมีการบริหารใหเกิด มาตรฐานการศึกษาอยาง

ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา นอกเวลาราชการ ประโยชนสามารถเบิกจายตาม มีประสิทธิภาพ

 - เพื่อสงเสริมนวัตกรรมการบริหาร  - คาจางเหมาบริการ แผนงานงบประมาณ  - โรงเรียนมีการบริหาร

โรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  - คาใชจายในการรณรงคและ  - ผลการประเมินคุณภาพ จัดการดวยธรรมาภิบาล

ในการพัฒนาทองถิ่น ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ภายในตามมาตรฐานการจัด มีความรับผิดชอบตอผลลัพธ

 - เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหาร  - คาใชจายในการปรับปรุง การศึกษาของโรงเรียนใน ทางการศึกษาเปนที่ยอมรับ

โรงเรียนใหเขมแข็งมีความรับผิดชอบ หลักสูตรสถานศึกษา สังกัด อปท. และเชื่อมั่นของสังคม

และอิสระคลองตัว สามารถปฎิรูป  - คาใชจายโครงการสงเสริม - รอยละความพึงพอใจ  - โรงเรียนมีศักยภาพและ

การศึกาในพื้นที่ดวยขีดความสามารถ โอกาสทางการศึกษาของ ของผูไดรับบริการตาม นวัตกรรมการบริหารจัดการ

และองคความรูของโรงเรียน นักเรียนในสังกัด โครงการ สามารถเปนองคกรหลัก

 - คากระแสไฟฟา ในการเปลี่ยนแปลงการ

 - คาบริการทางดานโทรคมนาคม ปฎิรูปการศึกษาในพื้นที่

 - คาใชจายในการพัฒนา

หองสมุดโรงเรียน

 - คาใชจายในการพัฒนา

แหลงเรียนรูของโรงเรียน

 - คาใชจายในการพัฒนา
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ ผ.01

34 สนับสนุนคาใชจายในการ การเรียนรูสูประชาคมอาเซียน

บริหารสถานศึกษา  - คาใชจายในการพัฒนา

โรงเรียนมัธยมหนองเขียด (ตอ) ศูนยการเรียนอาเซียนศึกษา

 - คาใชจายในการพัฒนาสื่อ

การเรียนการสอนโดยการมี

สวนรวมของครู ชุมชนและ

นักเรียน

 - คาใชจายโครงการบริหาร

จัดการโดยการใชโรงเรียน

เปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น

 (SBMLD)

 - คาใชจายในการซอมแซม

อาคารเรียนและอาคารประกอบ

 - คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

 - คาหนังสือเรียน

 - คาอุปกรณการเรียน

 - คาเครื่องแบบนักเรียน

 - คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

 - คาปจจัยพื้นฐานสําหรับ

นักเรียนยากจน

 - คาใชจายโครงการสราง

ชาวนามืออาชีพ
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ ผ.01

35 สนับสนุนคาใชจายในการ  - เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการ  สนับสนุนงบประมาณในการ 6,801,126 6,801,126 6,801,126 6,801,126  - รอยละของจํานวนงบประมาณ  - โรงเรียนสามารถจัดการ สํานักการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา บริหารจัดการดังนี้ และทรัพยากรที่สนับสนุนใหกับ เรียนการสอนตามเกณฑ โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ  - คาตอบแทนการปฏิบัติงาน โรงเรียนมีการบริหารใหเกิด มาตรฐานการศึกษาอยาง

ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา นอกเวลาราชการ ประโยชนสามารถเบิกจายตาม มีประสิทธิภาพ

 - เพื่อสงเสริมนวัตกรรมการบริหาร  - คาจางเหมาบริการ แผนงานงบประมาณ  - โรงเรียนมีการบริหาร

โรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  - คาใชจายในการรณรงคและ  - ผลการประเมินคุณภาพ จัดการดวยธรรมาภิบาล

ในการพัฒนาทองถิ่น ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ภายในตามมาตรฐานการจัด มีความรับผิดชอบตอผลลัพธ

 - เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหาร  - คาใชจายในการปรับปรุง การศึกษาของโรงเรียนใน ทางการศึกษาเปนที่ยอมรับ

โรงเรียนใหเขมแข็งมีความรับผิดชอบ หลักสูตรสถานศึกษา สังกัด อปท. และเชื่อมั่นของสังคม

และอิสระคลองตัว สามารถปฎิรูป  - คาใชจายโครงการสงเสริม - รอยละความพึงพอใจ  - โรงเรียนมีศักยภาพและ

การศึกาในพื้นที่ดวยขีดความสามารถ โอกาสทางการศึกษาของ ของผูไดรับบริการตาม นวัตกรรมการบริหารจัดการ

และองคความรูของโรงเรียน นักเรียนในสังกัด โครงการ สามารถเปนองคกรหลัก

 - คากระแสไฟฟา ในการเปลี่ยนแปลงการ

 - คาบริการทางดานโทรคมนาคม ปฎิรูปการศึกษาในพื้นที่

 - คาใชจายในการพัฒนา

หองสมุดโรงเรียน

 - คาใชจายในการพัฒนา

แหลงเรียนรูของโรงเรียน

 - คาใชจายในการนํารองการ

จัดการศึกษาตามแผนการ

ศึกษาตลอดชีวิต สูความเปน

เลิศตามอัจฉริยภาพของเด็ก

 - คาใชจายในการพัฒนา

การเรียนรูสูประชาคมอาเซียน

 - คาใชจายในการพัฒนา

ศูนยการเรียนอาเซียนศึกษา



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 156

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ ผ.01

35 สนับสนุนคาใชจายในการ  - คาใชจายในการพัฒนาสื่อ

บริหารสถานศึกษา การเรียนการสอนโดยการมี

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร (ตอ) สวนรวมของครู ชุมชนและ

นักเรียน

 - คาใชจายโครงการบริหาร

จัดการโดยการใชโรงเรียน

เปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น

 (SBMLD)

 - คาใชจายในการซอมแซม

อาคารเรียนและอาคารประกอบ

 - คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

 - คาหนังสือเรียน

 - คาอุปกรณการเรียน

 - คาเครื่องแบบนักเรียน

 - คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

 - คาปจจัยพื้นฐานสําหรับ

นักเรียนยากจน



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 157

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ ผ.01

36 สนับสนุนคาใชจายในการ  - เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการ  สนับสนุนงบประมาณในการ 5,003,668 5,003,668 5,003,668 5,003,668  - รอยละของจํานวนงบประมาณ  - โรงเรียนสามารถจัดการ สํานักการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา บริหารจัดการดังนี้ และทรัพยากรที่สนับสนุนใหกับ เรียนการสอนตามเกณฑ โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท ขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ  - คาตอบแทนการปฏิบัติงาน โรงเรียนมีการบริหารใหเกิด มาตรฐานการศึกษาอยาง

ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา นอกเวลาราชการ ประโยชนสามารถเบิกจายตาม มีประสิทธิภาพ

 - เพื่อสงเสริมนวัตกรรมการบริหาร  - คาจางเหมาบริการ แผนงานงบประมาณ  - โรงเรียนมีการบริหาร

โรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  - คาใชจายในการรณรงคและ  - ผลการประเมินคุณภาพ จัดการดวยธรรมาภิบาล

ในการพัฒนาทองถิ่น ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ภายในตามมาตรฐานการจัด มีความรับผิดชอบตอผลลัพธ

 - เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหาร  - คาใชจายในการปรับปรุง การศึกษาของโรงเรียนใน ทางการศึกษาเปนที่ยอมรับ

โรงเรียนใหเขมแข็งมีความรับผิดชอบ หลักสูตรสถานศึกษา สังกัด อปท. และเชื่อมั่นของสังคม

และอิสระคลองตัว สามารถปฎิรูป  - คาใชจายโครงการสงเสริม - รอยละความพึงพอใจ  - โรงเรียนมีศักยภาพและ

การศึกาในพื้นที่ดวยขีดความสามารถ โอกาสทางการศึกษาของ ของผูไดรับบริการตาม นวัตกรรมการบริหารจัดการ

และองคความรูของโรงเรียน นักเรียนในสังกัด โครงการ สามารถเปนองคกรหลัก

 - คากระแสไฟฟา ในการเปลี่ยนแปลงการ

 - คาบริการทางดานโทรคมนาคม ปฎิรูปการศึกษาในพื้นที่

 - คาใชจายในการพัฒนา

หองสมุดโรงเรียน

 - คาใชจายในการพัฒนา

แหลงเรียนรูของโรงเรียน

 - คาใชจายในการพัฒนา

การเรียนรูสูประชาคมอาเซียน

 - คาใชจายในการพัฒนา

ศูนยการเรียนอาเซียนศึกษา

 - คาใชจายในการพัฒนาสื่อ

การเรียนการสอนโดยการมี

สวนรวมของครู ชุมชนและ

นักเรียน



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 158

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ ผ.01

36 สนับสนุนคาใชจายในการ  - คาใชจายโครงการบริหาร

บริหารสถานศึกษา จัดการโดยการใชโรงเรียน

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท (ตอ) เปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น

 (SBMLD)

 - คาใชจายในการซอมแซม

อาคารเรียนและอาคารประกอบ

 - คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

 - คาหนังสือเรียน

 - คาอุปกรณการเรียน

 - คาเครื่องแบบนักเรียน

 - คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

 - คาปจจัยพื้นฐานสําหรับ

นักเรียนยากจน

37 สนับสนุนคาใชจายในการ  - เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการ  สนับสนุนงบประมาณในการ 9,583,927 9,583,927 9,583,927 9,583,927  - รอยละของจํานวนงบประมาณ  - โรงเรียนสามารถจัดการ สํานักการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา บริหารจัดการดังนี้ และทรัพยากรที่สนับสนุนใหกับ เรียนการสอนตามเกณฑ โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค ขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ  - คาตอบแทนการปฏิบัติงาน โรงเรียนมีการบริหารใหเกิด มาตรฐานการศึกษาอยาง

ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา นอกเวลาราชการ ประโยชนสามารถเบิกจายตาม มีประสิทธิภาพ

 - เพื่อสงเสริมนวัตกรรมการบริหาร  - คาจางเหมาบริการ แผนงานงบประมาณ  - โรงเรียนมีการบริหาร

โรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  - คาใชจายในการรณรงคและ  - ผลการประเมินคุณภาพ จัดการดวยธรรมาภิบาล

ในการพัฒนาทองถิ่น ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ภายในตามมาตรฐานการจัด มีความรับผิดชอบตอผลลัพธ

 - เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหาร  - คาใชจายในการปรับปรุง การศึกษาของโรงเรียนใน ทางการศึกษาเปนที่ยอมรับ

โรงเรียนใหเขมแข็งมีความรับผิดชอบ หลักสูตรสถานศึกษา สังกัด อปท. และเชื่อมั่นของสังคม

และอิสระคลองตัว สามารถปฎิรูป  - คาใชจายโครงการสงเสริม - รอยละความพึงพอใจ

การศึกาในพื้นที่ดวยขีดความสามารถ โอกาสทางการศึกษาของ ของผูไดรับบริการตาม

และองคความรูของโรงเรียน นักเรียนในสังกัด โครงการ



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 159

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ ผ.01

37 สนับสนุนคาใชจายในการ  - คากระแสไฟฟา  - โรงเรียนมีศักยภาพและ

บริหารสถานศึกษา  - คาบริการทางดานโทรคมนาคม นวัตกรรมการบริหารจัดการ

โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค (ตอ)  - คาใชจายในการพัฒนา สามารถเปนองคกรหลัก

หองสมุดโรงเรียน ในการเปลี่ยนแปลงการ

 - คาใชจายในการพัฒนา ปฎิรูปการศึกษาในพื้นที่

แหลงเรียนรูของโรงเรียน

 - คาใชจายในการนํารองการ

จัดการศึกษาตามแผนการ

ศึกษาตลอดชีวิต สูความเปน

เลิศตามอัจฉริยภาพของเด็ก

 - คาใชจายในการพัฒนา

การเรียนรูสูประชาคมอาเซียน

 - คาใชจายในการพัฒนา

ศูนยการเรียนอาเซียนศึกษา

 - คาใชจายในการพัฒนาสื่อ

การเรียนการสอนโดยการมี

สวนรวมของครู ชุมชนและ

นักเรียน

 - คาใชจายโครงการบริหาร

จัดการโดยการใชโรงเรียน

เปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น

 (SBMLD)

 - คาใชจายในการซอมแซม

อาคารเรียนและอาคารประกอบ

 - คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

 - คาหนังสือเรียน



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 160

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ ผ.01

37 สนับสนุนคาใชจายในการ  - คาอุปกรณการเรียน

บริหารสถานศึกษา  - คาเครื่องแบบนักเรียน

โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค (ตอ)  - คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

 - คาปจจัยพื้นฐานสําหรับ

นักเรียนยากจน

38 สนับสนุนคาใชจายในการ  - เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการ  สนับสนุนงบประมาณในการ 4,940,623 4,940,623 4,940,623 4,940,623  - รอยละของจํานวนงบประมาณ  - โรงเรียนสามารถจัดการ สํานักการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา บริหารจัดการดังนี้ และทรัพยากรที่สนับสนุนใหกับ เรียนการสอนตามเกณฑ โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลัย ขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ  - คาตอบแทนการปฏิบัติงาน โรงเรียนมีการบริหารใหเกิด มาตรฐานการศึกษาอยาง

ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษา นอกเวลาราชการ ประโยชนสามารถเบิกจายตาม มีประสิทธิภาพ

 - เพื่อสงเสริมนวัตกรรมการบริหาร  - คาจางเหมาบริการ แผนงานงบประมาณ  - โรงเรียนมีการบริหาร

โรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  - คาใชจายในการรณรงคและ  - ผลการประเมินคุณภาพ จัดการดวยธรรมาภิบาล

ในการพัฒนาทองถิ่น ปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ภายในตามมาตรฐานการจัด มีความรับผิดชอบตอผลลัพธ

 - เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหาร  - คาใชจายในการปรับปรุง การศึกษาของโรงเรียนใน ทางการศึกษาเปนที่ยอมรับ

โรงเรียนใหเขมแข็งมีความรับผิดชอบ หลักสูตรสถานศึกษา สังกัด อปท. และเชื่อมั่นของสังคม

และอิสระคลองตัว สามารถปฎิรูป  - คาใชจายโครงการสงเสริม - รอยละความพึงพอใจ  - โรงเรียนมีศักยภาพและ

การศึกาในพื้นที่ดวยขีดความสามารถ โอกาสทางการศึกษาของ ของผูไดรับบริการตาม นวัตกรรมการบริหารจัดการ

และองคความรูของโรงเรียน นักเรียนในสังกัด โครงการ สามารถเปนองคกรหลัก

 - คากระแสไฟฟา ในการเปลี่ยนแปลงการ

 - คาบริการทางดานโทรคมนาคม ปฎิรูปการศึกษาในพื้นที่

 - คาใชจายในการพัฒนา

หองสมุดโรงเรียน

 - คาใชจายในการพัฒนา

แหลงเรียนรูของโรงเรียน

 - คาใชจายในการพัฒนา

การเรียนรูสูประชาคมอาเซียน
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ ผ.01

38 สนับสนุนคาใชจายในการ  - คาใชจายในการพัฒนา

บริหารสถานศึกษา ศูนยการเรียนอาเซียนศึกษา

โรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลัย(ตอ)  - คาใชจายในการพัฒนาสื่อ

การเรียนการสอนโดยการมี

สวนรวมของครู ชุมชนและ

นักเรียน

 - คาใชจายโครงการบริหาร

จัดการโดยการใชโรงเรียน

เปนฐานในการพัฒนาทองถิ่น

 (SBMLD)

 - คาใชจายในการซอมแซม

อาคารเรียนและอาคารประกอบ

 - คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

 - คาหนังสือเรียน

 - คาอุปกรณการเรียน

 - คาเครื่องแบบนักเรียน

 - คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน

 - คาปจจัยพื้นฐานสําหรับ

นักเรียนยากจน

39 คาวัสดุเครื่องแตงกายนักเรียน เพื่อจายเปนคาวัสดุเครื่อง วัสดุเครื่องแตงกายนักเรียน 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 รอยละของงานที่ดําเนินการ ทํางานไดรวดเร็ว ทันเวลา สํานักการศึกษาฯ

เครื่องเขียน หนังสือและ แตงกายนักเรียน เครื่องเขียน เครื่องเขียน หนังสือและ แลวเสร็จตามกําหนดเวลา และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

แบบเรียนเสริมทักษะ หนังสือและแบบเรียน แบบเรียนเสริมทักษะ

เสริมทักษะ ของโรงเรียนในสังกัดฯ
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งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ ผ.01

40 โครงการสรางโรงเรียนชาวนา  - เพื่อจัดกิจกรรมสงเสริม โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 200,000 200,000 200,000 200,000 - รอยละความพึงพอใจ โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียน สํานักการศึกษาฯ

มืออาชีพ การทํานาแบบครบวงจร ของผูไดรับบริการตาม การสอนอยางมีคุณภาพ โรงเรียนในสังกัด

และเปนศูนยการทําเกษตร โครงการ และไดรับการรับรอง

แบบปราณีต - ผลการประเมินภายใน ในการประเมินภายในและ

ตามมาตรฐานของโรงเรียน ภายนอกจากหนวยงาน

ในสังกัด อปท. ที่เกี่ยวของ

41 โครงการพัฒนาความเปนเลิศ 1.เพื่อจางเหมาวิทยากรที่ความรู 1.จัดจางเหมาวิทยากรที่มี 180,000 180,000 180,000 180,000 ผลการแขงขันทักษะ 1.มีวิทยากรที่ความรู สํานักการศึกษาฯ

ดานวิชาการของนักเรียน ความเชี่ยวชาญเฉพาะวิชา ความรูในสาขาวิชาคณิตศาสตร ทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญในวิชา โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนบานคูขาดฯ ในการสงเสริมความเปนเลิศ วิทยาศาสตร และภาษา ตางที่ขาดแคลน

ดานวิชาการของนักเรียน อังกฤษ 2.สงเสริมนักเรียนให

2.เพื่อสงเสริมนักเรียนที่มีความ 2.นักเรียนที่มีความสนใจและ เปนคนเกงทางดาน

สามารถและมีความถนัดในดาน มีความเปนเลิศทางดาน วิชาการ

วิชาการพัฒนาสูความเปนเลิศ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร

และภาษาอังกฤษ

42 โครงการพัฒนาหลักสูตร  -เพื่อพัฒนาคุณภาพครู  - ขาราชการครูและบุคลากร 1,000,000 1,100,000 1,200,000 1,300,000 รอยละความพึงพอใจ 1. ระบบงานวิชาการ สํานักการศึกษาฯ

สถานศึกษาและกระบวนการ และบุคลากรทางการศึกษา ทางการศึกษาทุกกลุมสาระ ตอโครงการ ของสถานศึกษามีการ

จัดการเรียนรูเพื่อยกระดับ ดานหลักสูตรสถานศึกษา การเรียนรู ประมาณ 500 คน พัฒนาอยางตอเนื่อง

คุณภาพการศึกษา และการจัดการเรียนรูที่เนน  - โรงเรียนในสังกัด 2. สถานศึกษาไดรับการ

ผูเรียนเปนสําคัญ 19 โรงเรียน ไดรับการพัฒนา สนับสนุนดานการพัฒนา

ดานหลักสูตร การเรียนการสอน หลักสูตรและการจัด

และการวิจัย การเรียนรูอยางตอเนื่อง
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งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ ผ.01

43 โครงการเขารวมแขงขันกีฬา - เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนในสังกัด - สงนักเรียนในสังกัดองคการ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 - รอยละความพึงพอใจของ - นักเรียนในสังกัดองคการบริหาร สํานักการศึกษาฯ

ของนักเรียนสังกัดองคการ องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน บริหารสวนจังหวัดขอนแกนเขา ผูเขารวมโครงการ มากกวา สวนจังหวัดขอนแกนไดรับการ

บริหารสวนจังหวัดขอนแกน ไดเขารวมแขงขันกีฬาชนิดตางๆ รวมการแขงขันกีฬานักเรียน รอยละ 80 พัฒนาศักยภาพไปสูความเปน

ตามความถนัดและความสนใจ องคกรปกครองสวนทองถิ่นแหง - ผลการแขงขันกีฬาของนักเรียน เลิศอยางตอเนื่องและเปนระบบ

- เพื่อสงเสริมการเลนกีฬา การออก ประเทศไทย รอบคัดเลือกภาคตะ สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด ระบบ

กําลังกาย และความเปนเลิศทาง วันออกเฉียงเหนือ รอบชิงชนะ ขอนแกนดีขึ้น - มีการนําวิทยาศาสตรการกีฬา

ดานกีฬาของนักเรียนในสังกัด เลิศระดับประเทศ รวมทั้งสงเขา -จํานวนนักเรียนที่มีความ เขามามีสวนรวมในการพัฒนา

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน รวมการแขงขันกีฬารายการอื่นๆ สามารถพิเศษดานการกีฬาได ศักยภาพนักเรียนในสังกัดองคการ

อยางนอยปละ 4  ครั้ง เขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา บริหารสวนจังหวัดขอนแกน

จากโควตานักกีฬาของ - นักเรียนที่มีความสามารถ

มหาวิทยาลัยมากขึ้น พิเศษดานการกีฬาไดเขาศึกษา

ตอในระดับอุดมศึกษาจาก

โควตานักกีฬาของมหาวิทยาลัย

และพัฒนาสูการเปนนักกีฬา

อาชีพ

44 โครงการพัฒนาระบบงาน  -เพื่อพัฒนาคุณภาพครู  -ขาราชการครูและ 1,200,000 1,300,000 1,400,000 1,500,000 รอยละความพึงพอใจ 1. ครูผูสอนไดรับการพัฒนา สํานักการศึกษาฯ

วิชาการสถานศึกษาสังกัด และบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ตอโครงการ ดานการจัดการเรียนรู

องคการบริหารสวนจังหวัด ดานพัฒนาหลักสูตร  8  กลุมสาระฯ อยางตอเนื่อง ทั่วถึง

ขอนแกน กระบวนการจัดการเรียนรู รวม 19 โรงเรียน ไดรับ 2. นักเรียนไดรับการดูแล

เทคนิคการสอน การวัด การพัฒนาการเรียนการสอน ชวยเหลือดานวิชาการ

และประเมินผล การวิจัย อยางนอย 1 ครั้ง ดวยกระบวนการวิจัย

ในชั้นเรียน กิจกรรมพัฒนา - จัดโครงการพัฒนางานวิชาการ

ผูเรียน ผลิตสื่อ เทคโนโลยี สถานศึกษา อยางนอย 1 ครั้ง

นวัตกรรมการเรียนการสอน 

การทดสอบความรูความสามารถ
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ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ ผ.01

45 โครงการพัฒนาศักยภาพ - เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพ - มีการเขาคายฝกซอมในตอนเชา 650,000 650,000 650,000 650,000 - นักเรียนที่เขารวมโครงการมี - นักเรียนในสังกัดองคการ สํานักการศึกษาฯ

นักเรียนสังกัดองคการบริหาร ของนักเรียนในสังกัดองคการ หลังเลิกเรียน และวันหยุดราชการ ความพึงพอใจมากกวารอยละ 80 บริหารสวนจังหวัดขอนแกน

สวนจังหวัดขอนแกน สูความ บริหารสวนจังหวัดขอนแกน โดยมีครูหรือผูที่มีความสามารถ - ผลการแขงขันกีฬาของนักเรียน ไดรับการพัฒนาศักยภาพไปสู

เปนเลิศทางดานกีฬา ไปสูความเปนเลิศทางดาน ที่ไดรับมอบหมายเปนผูฝกสอน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด ความเปนเลิศอยางตอเนื่อง

กีฬาอยางตอเนื่อง และพัก (กิน-นอน) ที่โรงเรียน ขอนแกน และเปนระบบระบบ

- เพื่อเปนการพัฒนาศักยภาพ ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด -จํานวนนักเรียนที่มีความ - สามารถนําวิทยาศาสตรการกีฬา

ทางดานกีฬาของนักเรียน ขอนแกน อาทิ รร.พระธาตุขามแกน สามารถพิเศษดานการกีฬาได เขามามีสวนรวมในการพัฒนา

ในสังกัดองคการบริหาร พิทยาลัย, รร.เมืองพลพิทยาคม, เขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ศักยภาพนักเรียนในสังกัดองคการ

สวนจังหวัดขอนแกนโดยการนํา รร.ศรีเสมาวิทยาเสริม,รร.สีชมพู จากโควตานักกีฬาของ บริหารสวนจังหวัดขอนแกน

วิทยาศาสตรการกีฬาเขามามี ศึกษาและรร.โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม มหาวิทยาลัย - นักเรียนที่มีความสามารถ

สวนรวมในการพัฒนาความ อยางนอยปละ 25 สัปดาห พิเศษดานการกีฬาไดเขาศึกษา

สามารถทางดานกีฬา -องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ตอในระดับอุดมศึกษาจาก

- เพื่อสงเสริมนักเรียนที่มีความ มีนักกีฬาที่เปนตัวแทนเขาแขงขัน โควตานักกีฬาของมหาวิทยาลัย

สามารถพิเศษดานกีฬาใหมี กีฬาในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และพัฒนาสูการเปนนักกีฬา

โอกาสเขาศึกษาตอในระดับ กีฬาแหงชาติ และการแขงขันกีฬา อาชีพ

อุดมศึกษาจากโควตานักกีฬา กีฬาแหงชาติและรายการแขงขัน

ของมหาวิทยาลัยและพัฒนา กีฬารายการอื่นๆ สามารถสรางชื่อ

สูการเปนนักกีฬาอาชีพ เสียงใหแกองคการบริหาร

สวนจังหวัดขอนแกน

-นักเรียนสังกัดองคการบริหารสวน

จังหวัดขอนแกนมีศักยภาพสูงขึ้น

จนพัฒนาไปสูความเปนเลิศทางดาน

กีฬาและเปนเสนทางไปสูนักกีฬา

อาชีพ
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ ผ.01

46 โครงการเขาคายพัฒนาศักย  - เพื่อใหนักเรียนมีความชื่นชม - จํานวนนักเรียนที่เขารวม 200,000 200,000 200,000 200,000 - รอยละความพึงพอใจของ - นักเรียนในสังกัดองคการ สํานักการศึกษาฯ

ภาพวงโยธวาทิต องคการ รวมกิจกรรมและมีผลงานดาน โครงการมีทักษะขั้นพื้นฐาน ผูเขารวมโครงการ มากกวา บริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

บริหารสวนจังหวัดขอนแกน ดนตรีวงโยธวาทิต ในการบรรเลงวงโยธวาทิตได รอยละ 80 ไดรับการพัฒนาศักยภาพไปสู

สูความเปนเลิศ  - เพื่อใหนักเรียนมีความสนใจ อยางถูกตอง และเปนสากล - ผลการประเมินคุณภาพ ความเปนเลิศอยางตอเนื่องและ

และซาบซึ้งในคุณคา และ อยางนอย 120 คนตอป ภายในตามมาตรฐานการจัด เปนระบบ

สรางสรรควงโยธวาทิต - นักเรียนที่เขารวมกิจกรรม การศึกษาดานกิจกรรมพัฒนา - นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่

 - ใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะ ไดรับการฝกซอมและเกิด ผูเรียนของโรงเรียนในสังกัดองค ดีทั้งรางกายและจิตใจหางไกล

ความสามารถในการบรรเลง ประสิทธิภาพ กรปกครองสวนทองถิ่นดีขึ้น ยาเสพติดและใชเวลาวางใหเกิด

วงโยธวาทิต  - นักเรียนที่เขารวมกิจกรรม ประโยชน

 - เพื่อสงเสริมนักเรียนไดแสดง สามารถนํากิจกรรมวงโยธวาทิต - วงโยธวาทิตนําชื่อเสียงมาสู

ความสามารถทางดนตรี สรางชื่อเสียงใหแก องคการบริหารสวนจังหวัด

วงโยธวาทิต อบจ.ขอนแกน ขอนแกน

47 คาใชจายในการฝกอบรมและ  - เพื่อเพิ่มศักยภาพดานการจัด  - ขาราชการครูและ 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000  - ขาราชการครูและ  - ผูที่เขารับการฝกอบรม สํานักการศึกษาฯ

สัมมนา การเรียนการสอนของครู บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และสัมมนา ไดรับการ

ผูสอน พนักงานจาง ลูกจาง พนักงานจาง ลูกจาง พัฒนาศักยภาพตาม

 - เพื่อเปนคาอบรมสัมมนา บุคลากรสนับสนุนการสอน บุคลากรสนับสนุนการ โครงการที่เขารับการ

ศึกษาดูงาน และเปนคาเดินทาง ของสํานักการศึกษา ศาสนา สอนของสํานักการศึกษา ฝกอบรม 

ไปราชการทั้งในประเทศ และวัฒนธรรม และโรงเรียน ศาสนาและวัฒนธรรม 

และตางประเทศของขาราชการ ในสังกัด และโรงเรียนในสังกัด 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีคุณสมบัติและไดรับ

พนักงานจาง ลูกจาง และ อนุญาตใหเขารับการ

บุคลากรสนับสนุนการสอน ฝกอบรมและสัมมนา

ของสํานักการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม และโรงเรียน

ในสังกัด 
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ ผ.01

48 โครงการอบรมพัฒนา  - เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 300,000  - รอยละความพึงพอใจ  - ไดเครือขายความรวมมือ สํานักการศึกษาฯ

การจัดการศึกษาสําหรับครู ทางการศึกษาดานวิชาการ กลุมจังหวัดที่ 12 ประกอบดวย ตอโครงการ ในการพัฒนาการศึกษา

และบุคลากรทางการศึกษา  - เพื่อสรางความรวมมือในการ    - รอยเอ็ด  - รอยละของผูเขารวมโครงการ ระดับกลุมจังหวัด

สังกัดกลุมจังหวัดการศึกษา พัฒนางานวิชาการระดับ    - ขอนแกน

ทองถิ่นที่ 12 กลุมจังหวัดการศึกษา    - กาฬสินธุ

   - มหาสารคาม

จังหวัดละ 20 คน

49 โครงการอบรมและทัศนศึกษา - เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนไดมี - จัดโครงการอบรมและทัศนศึกษา 200,000 200,000 200,000 200,000 - รอยละความพึงพอใจของ - นักเรียนสังกัดองคการ สํานักการศึกษาฯ

นอกสถานศึกษาสําหรับนักเรียน ประสบการณหลากหลาย และ นอกสถานศึกษาสําหรับเด็กและ ผูเขารวมโครงการ มากกวา บริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ในสังกัดองคการบริหาร เกิดการเรียนรูดวยตนเอง เยาวชน ปละ 1 ครั้ง รอยละ 80 มีโลกทัศนกวางไกล 

สวนจังหวัดขอนแกน - เพื่อเพิ่มพูนความรูพัฒนา - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ มีประสบการณแปลกใหม

ศักยภาพดานตางๆของนักเรียน นักเรียนสังกัดองคการบริหาร นํามาพัฒนาตนเองได

ใหมีวิสัยทัศนกวางไกล สวนจังหวัดขอนแกนสูงขึ้น

50 โครงการฝกอบรมอาชีพแก  - เพื่อฝกอาชีพ สรางงาน -จัดฝกอบรมอาชีพแกนักเรียน 150,000 150,000 150,000 150,000 - รอยละความพึงพอใจของ - นักเรียนสังกัดองคการ สํานักการศึกษาฯ

นักเรียนในสังกัดองคการ สรางรายไดใหแกนักเรียน สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด ผูเขารวมโครงการ มากกวา บริหารสวนจังหวัดขอนแกน

บริหารสวนจังหวัดขอนแกน ในสังกัดองคการบริหาร ขอนแกน ปละ 3 ครั้ง รอยละ 80 มีความรูดานอาชีพที่ตนสนใจ

สวนจังหวัดขอนแกน - จํานวนนักเรียนที่ผานการฝก และมีรายไดเสริมเขากับ

- เพื่อสงเสริมใหเยาวชนรูจักใช อาชีพมากกวารอยละ 80 ครอบครัว

เวลาวางใหเกิดประโยชน สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชน

และสรางรายได
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ ผ.01

51 โครงการจัดกิจกรรมงานวัน - เพื่อใหเยาวชนไดทราบถึง  - จัดงานวันเยาวชนแหงชาติ 100,000 100,000 100,000 100,000 - รอยละความพึงพอใจของ - เยาวชนมีกําลังใจและเห็น สํานักการศึกษาฯ

เยาวชนแหงชาติ หนาที่ความสําคัญของตนเอง ปละ 1 ครั้ง ผูเขารวมโครงการ มากกวา ความสําคัญที่จะพัฒนา

และมีความตั้งใจที่จะบําเพ็ญ รอยละ 80 ตนเองใหเปนคนดีของสังคม

ประโยชนตอประเทศชาติตอไป

52 โครงการพัฒนาศักยภาพ  - เพื่อพัฒนาศักยภาพทางดาน - จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ 200,000 200,000 200,000 200,000 - รอยละความพึงพอใจของ - นักเรียนในสังกัดองคการ สํานักการศึกษาฯ

นักเรียนสังกัดองคการบริหาร กีฬาของนักเรียนสังกัดองคการ ดานกีฬาชนิดตางๆ แกนักเรียน ผูเขารวมโครงการ มากกวา บริหารสวนจังหวัดขอนแกน

สวนจังหวัดขอนแกน สูความ บริหารสวนจังหวัดขอนแกน ในสังกัดองคการบริหาร รอยละ 80 มีทักษะทางดานกีฬาสูงขึ้น

เปนเลิศทางดานกีฬา ภาค อยางตอเนื่อง สวนจังหวัดขอนแกนชวง - เด็กและเยาวชนรูจักใชเวลา

ฤดูรอน  - เพื่อสงเสริมใหเด็กและ ปดภาคเรียน ปละ 1 ครั้ง ใหเกิดประโยชนโดยการ

เยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเกิด ออกกําลังกายและเลนกีฬา

ประโยชนโดยการออกกําลังกาย

และเลนกีฬา

53 โครงการจัดการแขงขันกีฬา - เพื่อสงเสริมการเลนกีฬา การ - จัดการแขงขันกีฬานักเรียนใน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - รอยละความพึงพอใจของ - นักเรียนในสังกัดองคการ สํานักการศึกษาฯ

นักเรียนในสังกัดองคการ ออกกําลังกายและความสามัคคี สังกัด ปละ 1 ครั้ง ผูเขารวมโครงการ มากกวา บริหารสวนจังหวัดขอนแกน

บริหารสวนจังหวัดขอนแกน แกนักเรียนสังกัดองคการบริหาร รอยละ 80 มีสุขภาพรางกายแข็งแรง 

สวนจังหวัดขอนแกน - ผลการประเมินคุณภาพ รักการออกกําลังกายการ

- เพื่อสงเสริมใหนักเรียนในสังกัด ภายในตามมาตรฐานการจัด เลนกีฬา เกิดความสามัคคี

ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน การศึกษาดานกิจกรรมพัฒนาผู กันในจังหวัดขอนแกน

เรียนของโรงเรียนในสังกัดฯสูงขึ้น
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ ผ.01

54 โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ - เพื่อสงเสริมการเลนกีฬาและ - จัดซื้อวัสดุอุปกรณกีฬาตาม 50,000 50,000 50,000 50,000 - รอยละความพึงพอใจของ - นักเรียนในสังกัดองคการ สํานักการศึกษาฯ

กีฬา ออกกําลังกายแกนักเรียน ความเหมาะสมและตามความ ผูออกกําลังกาย มากกวา บริหารสวนจังหวัดขอนแกนมี

ในสังกัดองคการบริหาร สนใจของนักเรียนในสังกัด รอยละ 80 อุปกรณกีฬาเลนตามความถนัด

สวนจังหวัดขอนแกน องคการบริหารสวนจังหวัด - จํานวนนักเรียนที่เลนกีฬา และความสนใจ

- เพื่อใหมีอุปกรณกีฬาเพียงพอ ขอนแกน และออกกําลังกายเพิ่มมากขึ้น - นักเรียนในสังกัดองคการ

ตอความตองการ และความ บริหารสวนจังหวัดขอนแกนใช

สนใจของนักเรียนสังกัดองคการ เวลาวางใหเกิดประโยชนและ

บริหารสวนจังหวัดขอนแกน รักในการออกกําลังกาย

55 โครงการจัดตั้งศูนยกีฬาและ - เพื่อเปนศูนยกลางในการ - จัดตั้งศูนยกีฬาและนันทนาการ 500,000 500,000 500,000 500,000 - รอยละความพึงพอใจของ - นักเรียนเขาถึงการเลนกีฬาและ สํานักการศึกษาฯ

นันทนาการนักเรียนสังกัด สงเสริมการจัดกิจกรรมแก เพื่อประสานงานและสงเสริม ผูเขารวมโครงการ มากกวา เขารวมกิจกรรมตางๆไดงายยิ่งขึ้น

องคการบริหารสวนจังหวัด นักเรียนในสังกัดองคการบริหาร การจัดกีฬาและกิจกรรมเพื่อ รอยละ 80 มีการแลกเปลี่ยนและพัฒนาทาง

ขอนแกน สวนจังหวัดขอนแกน พัฒนานักเรียนในสังกัดองคการ ดานกีฬาและการรวมมือในการ

- เพื่อสงเสริมใหนักเรียนในสังกัด บริหารสวนจังหวัดขอนแกน จัดกิจกรรมทางการศึกษาเพื่อ

องคการบริหารสวนจังหวัด ปละ 1 แหง พัฒนานักเรียนในสังกัดองคการ

ขอนแกนใชเวลาวางใหเกิด บริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ประโยชน หางไกลจากอบายมุข - นักเรียนในสังกัดมีสุขภาพราง

และยาเสพติด กายแข็งแรงและรูจักใชเวลาวาง

ใหเกิดประโยชน
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ ผ.01

56 โครงการจัดการประกวดผลิต - เพื่อสงเสริมใหนักเรียนในสังกัด - จัดโครงการจัดการประกวดผลิต 100,000 100,000 100,000 100,000 - รอยละความพึงพอใจของ - นักเรียนในสังกัดอบจ.ขอนแกน สํานักการศึกษาฯ

สื่อสรางสรรค รูจักการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสรางสรรค อยางนอยปละ ผูเขารวมโครงการ มากกวา มีความสามารถทางดานการใช

อยางสรางสรรค 2 ครั้งของนักเรียนในสังกัด รอยละ 80 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

- เพื่อสงเสริมใหนักเรียนรูจักใช องคการบริหารสวนจังหวัด - ผลการประเมินคุณภาพ - นักเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแกน

เวลาวางใหเกิดประโยชน ขอนแกน ภายในตามมาตรฐานการจัด รูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

การศึกษาของโรงเรียนใน และมีความคิดริเริ่มสรางสรรค

สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด

ขอนแกน

57 โครงการเขาคายวงดนตรี - เพื่อใหนักเรียนมีความสนใจ - จํานวนนักเรียนที่เขารวมโครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 - รอยละความพึงพอใจของ - นักเรียนในสังกัดองคการ สํานักการศึกษาฯ

พื้นบาน นักเรียนในสังกัด และซาบซึ้งในคุณคา และ มีทักษะขั้นพื้นฐานในการเลนดนตรี ผูเขารวมโครงการ มากกวา บริหารสวนจังหวัดขอนแกน

องคการบริหารสวนจังหวัด สรางสรรคของดนตรีพื้นบาน พื้นบาน มากกวารอยละ 80 รอยละ 80 ไดรับการพัฒนาศักยภาพไปสู

ขอนแกน - ใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะ - นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมไดรับ - ผลการประเมินคุณภาพ ความเปนเลิศอยางตอเนื่องและ

ความสามารถในการเลนดนตรี การฝกซอมและเกิดประสิทธิภาพ ภายในตามมาตรฐานการจัด เปนระบบ

พื้นบาน - นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมสามารถ การศึกษาของโรงเรียนใน - องคการบริหารสวนจังหวัด

- เพื่อสงเสริมนักเรียนไดแสดง นํากิจกรรมวงดนตรีพื้นบานสรางชื่อ สังกัด องคกรปกครอง ขอนแกนไดรับชื่อเสียงจากวงดนตรี

ความสามารถทางดนตรีพื้นบาน เสียงใหแก องคการบริหารสวน สวนทองถิ่น พื้นบานของนักเรียนสังกัดองคการ

- เพื่อสงเสริมและอนุรักษ จังหวัดขอนแกน บริหารสวนจังหวัดขอนแกน

วงดนตรีพื้นบาน

58 โครงการประกวดวงดนตรี - นักเรียนสังกัดองคการบริหาร - จัดโครงการประกวดวงดนตรี 200,000 200,000 200,000 200,000 - รอยละความพึงพอใจของ  - นักเรียนในสังกัด อบจ. สํานักการศึกษาฯ

พื้นบานและวงดนตรีสากล สวนจังหวัดขอนแกนไดพัฒนา พื้นบานและวงดนตรีสากล ผูเขารวมโครงการ มากกวา ขอนแกน พัฒนาศักยภาพ

นักเรียนสังกัดองคการ ทักษะในการเลนดนตรี นักเรียนสังกัด อบจ. รอยละ 80 ไปสูความเปนเลิศอยางตอ

บริหารสวนจังหวัดขอนแกน - เพื่อสงเสริมนักเรียนไดแสดง ขอนแกน ปละ 1 ครั้ง เนื่องและเปนระบบ

ความสามารถทางดนตรี - นักเรียนในสังกัดองคการบริหาร

- เพื่อสงเสริมใหนักเรียนรูจักใช สวนจังหวัดขอนแกนรูจักใชเวลา

เวลาวางใหเกิดประโยชน วางใหเกิดประโยชน
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ ผ.01

59 โครงการเขารวมคายฝกอบ - เพื่อสงเสริมความริเริ่ม - เขารวมโครงการคายอบรม 50,000 50,000 50,000 50,000 - รอยละความพึงพอใจของ  - นักเรียนในสังกัด อบจ. สํานักการศึกษาฯ

รมพัฒนาเด็กและเยาวชน สรางสรรคมีคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาเด็กและเยาวชน ตาม ผูเขารวมโครงการ มากกวา ขอนแกนไดรับการ

ขององคกรปกครองสวน  แกเด็กและเยาวชน สังกัด ที่กรมสงเสริมการปกครอง รอยละ 80 พัฒนความคิดริเริ่มสรางสรรค

ทองถิ่น ระดับภาคตะวัน องคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่น มีคุณธรรม จริยธรรม

ออกเฉียงเหนือ จัดขึ้น อยางนอยปละ 1 ครั้ง

60 โครงการอบรมผูนําทาง - เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทาง - จัดโครงการอบรมพัฒนาผูนําทาง 200,000 200,000 200,000 200,000 - รอยละความพึงพอใจของ -  ครูและบุคลากรศึกษาในสังกัด สํานักการศึกษาฯ

กิจกรรมนันทนาการ การศึกษาในสังกัดองคการ กิจกรรมนันทนาการ ปละ 1 ครั้ง ผูเขารวมโครงการ มากกวา อบจ. ขอนแกน ไดรับการ

บริหารสวนจังหวัดขอนแกน รอยละ 80 พัฒนาศักยภาพดานความเปน

มีศักยภาพในการดําเนินงาน - จํานวนผูนําทางกิจกรรม ผูนํา มีการรวมมือในการ

ทางดานกิจกรรมนันทนาการ นันทนาการผานการอบรม ดําเนินงานดานนันทนาการ

- เพื่อใหเกิดเครือขายผูนําทางดาน มากกวารอยละ 90 แลกเปลี่ยนความรู และประสบ

กิจกรรมนันทนาการ ของครูและ การณ สรางความสมัครสมาน

บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สามัคคีในองคกร

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน -  มีการสรางเครือขายบุคลากร

ในสังกัดองคการบริหารสวนจัง

หวัดขอนแกน 

61 คาใชจายบริหารจัดการสนาม - เพื่อรองรับการดูแล รักษา - เพื่อเปนคาใชจายในการดูแล 800,000 800,000 800,000 800,000 - รอยละความพึงพอใจของ - สนามกีฬาฯ มีสภาพพรอม สํานักการศึกษาฯ

กีฬาโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร สนามกีฬาประจําอําเภอพระยืน รักษาสนามกีฬาประจําอําเภอ ผูใชสนามกีฬาฯ มากกวา ใชงาน

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร พระยืนโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร รอยละ 80 - นักเรียนในสังกัดฯและ

สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด สังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด ประชาชนจังหวัดขอนแกน

ขอนแกน ขอนแกน มีสถานที่ใชในการออกกําลัง

กาย ที่สะอาด ปลอดภัย
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ ผ.01

62 โครงการอบรมพัฒนาผูฝกสอน - เพื่อพัฒนาครูและบุคลากร - จัดโครงการอบรมพัฒนา 200,000 200,000 200,000 200,000 - รอยละความพึงพอใจของ -  ครูและบุคลากรศึกษาใน สํานักการศึกษาฯ

กีฬา สังกัดองคการบริหารสวน ทางการศึกษาในสังกัดองคการ ผูฝกสอนกีฬาอยางนอยปละ1ครั้ง ผูเขารวมโครงการ มากกวา สังกัด อบจ.ขอนแกน 

จังหวัดขอนแกน บริหารสวนจังหวัดขอนแกนมี รอยละ 80 ไดรับการพัฒนาศักยภาพ

ศักยภาพในการฝกสอนกีฬา - จํานวนผูฝกอบรมกีฬา การฝกอบรมกีฬาแลกเปลี่ยน

และเรียนรูเทคนิควิธีการฝกสอน ผานการอบรม มากกวา ความรู และประสบการณ 

กีฬารูปแบบใหมๆ รอยละ 90 สรางความสมัครสมาน

- เพื่อใหเกิดเครือขายผูฝกสอน สามัคคีในองคกร

กีฬาของครูและบุคลากรทางการ -  มีการสรางเครือขายผูฝกสอน

ศึกษา ในสังกัดองคการบริหาร กีฬาในสังกัดองคการบริหาร

สวนจังหวัดขอนแกน สวนจังหวัดขอนแกน 

63 โครงการพัฒนาปรับปรุงสนาม  - เพื่อพัฒนาปรับปรุงอาคาร  - พัฒนาปรับปรุงอาคารสนาม 300,000 200,000 200,000 200,000 - รอยละความพึงพอใจของ - สนามกีฬาฯ มีพื้นที่ในการ สํานักการศึกษาฯ

กีฬาโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร สนามกีฬาโรงเรียนพระยืน กีฬา โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ผูสนามกีฬา มากกวา ดําเนินกิจกรรมที่หลากหลาย 

วิทยาคาร ใชเปนศูนยสงเสริม ใชประโยชนไดหลากหลาย รอยละ 80  - อบจ.ขอนแกน 

และพัฒนากีฬา  - พัฒนาสนามกีฬาโรงเรียน มีศูนยพัฒนากีฬาสําหรับ

พระยืนวิทยาคารเปนศูนย นักเรียนในสังกัดฯ และ

พัฒนากีฬา ของสถานศึกษา ประชาชน จังหวัดขอนแกน

สังกัด อบจ.ขอนแกน และ

หนวยงานอื่นในจังหวัดขอนแกน
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64 โครงการสงเสริมสถานศึกษา เพื่อรองรับรางวัลสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด 100,000 100,000 100,000 100,000 ไดรับการคัดเลือกจาก ไดรับเงินรางวัลเพื่อ สํานักการศึกษาฯ

ดีเดนในการรณรงคปองกัน ดีเดนในการณรงคปองกัน จํานวน 19 โรงเรียน กรมสงเสริมฯ ใหได ใชในกิจกรรมการ

ยาเสพติด และแกไขปญหายาเสพติด รับรางวัลสถานศึกษา รณรงคปองกันและ

ในสถานศึกษาตามโครงการ ดีเดนในการรณรงค แกไขปญหายา

ของกรมสงเสริมการปกครอง และปองกันปญหายา เสพติดในสถานศึกษา

ทองถิ่น ยาเสพติดในสถาน เสพติดในสถานศึกษา

ศึกษาตามโครงการของกรม

สงเสริมการปกครองทองถิ่น 

65 โครงการสงเสริมการปองกัน เพื่อรณรงคปองกันและ จัดกิจกรรม/โครงการการปองกัน 300,000 300,000 300,000 300,000  - รอยละของนักเรียน/ครู  - นักเรียนมีความรูความเขาใจ สํานักการศึกษาฯ

และแกไขปญหายาเสพติด แกไขปญหายาเสพติด และแกไขปญหายาเสพติด มีความรูความเขาใจ และมี และมีจิตสํานึกในการปองกัน

ในสถานศึกษาสังกัดองคการ ในสถานศึกษาสังกัดองคการ สถานศึกษาในสังกัด จิตสํานึกในการปองกันแกไข แกไขปญหาและหางไกล

บริหารสวนจังหวัดขอนแกน บริหารสวนจังหวัดขอนแกน จํานวน 19 โรงเรียน ปญาหาและหางไกลยาเสพติด ยาเสพติด

66 โครงการคายโครงงาน 1. เพื่อใหนักเรียนเรียนรูเทคนิค  - นักเรียนโรงเรียนในสังกัดฯ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  รอยละ 80 ของผูเขารวม  - นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ สํานักการศึกษาฯ

วิทยาศาสตรของโรงเรียน การจัดทําโครงงาน และเทคนิค  - ครูโรงเรียนในสังกัดฯ โครงการมีความรูเกี่ยวกับ การจัดทําโครงงาน

ในสังกัดองคการบริหาร การคิดหัวขอโครงงาน  - ขาราชการ พนักงาน การจัดทําโครงงาน วิทยาศาสตรและสามารถ

สวนจังหวัดขอนแกน 2. เพื่อใหนักเรียนมีความรู สํานักการศึกษาฯ และนําเสนอโครงงาน นําเสนอโครงงาน

เกี่ยวกับการจัดทําโครงงาน วิทยาศาสตรได

วิทยาศาสตรและการนําเสนอ

โครงงานวิทยาศาสตร

3. เพื่อใหนักเรียนจัดเตรียม

ผลงานเกี่ยวกับโครงงาน

วิทยาศาสตรเพื่อการแขงขัน

ทั้งในระดับภาคและ

ระดับประเทศ
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67 โครงการคายโครงงาน 1. เพื่อใหนักเรียนเรียนรูเทคนิค  - นักเรียนโรงเรียนในสังกัดฯ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000  รอยละ 80 ของผูเขารวม  - นักเรียนมีความรูเกี่ยวกับ สํานักการศึกษาฯ

คณิตศาสตรของโรงเรียน การจัดทําโครงงาน และเทคนิค  - ครูโรงเรียนในสังกัดฯ โครงการมีความรูเกี่ยวกับ การจัดทําโครงงาน

ในสังกัดองคการบริหาร การคิดหัวขอโครงงาน  - ขาราชการ พนักงาน การจัดทําโครงงาน คณิตศาสตรและสามารถ

สวนจังหวัดขอนแกน 2. เพื่อใหนักเรียนมีความรู สํานักการศึกษาฯ และนําเสนอโครงงาน นําเสนอโครงงาน

เกี่ยวกับการจัดทําโครงงาน คณิตศาสตรได

คณิตศาสตรและการนําเสนอ

โครงงานคณิตศาสตร

3. เพื่อใหนักเรียนจัดเตรียม

ผลงานเกี่ยวกับโครงงาน

คณิตศาสตรเพื่อการแขงขัน

ทั้งในระดับภาคและ

ระดับประเทศ

68 โครงกอสรางรั้วโรงเรียน เพื่อจายเปนคาจางเหมากอสราง  - จายเปนคาจางเหมากอสราง 400,000  รอยละ 90 ของการดําเนิน  - มีรั่วโรงเรียนที่แข็งแรง สํานักการศึกษาฯ

บานหนองเสี้ยว รั่วโรงเรียนบานหนองเสี้ยว รั้วโรงเรียนบานหนองเสี้ยว ใหแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด ปลอดภัย โรงเรียนในสังกัด

จํานวน 351 ม. 

69 โครงการปรับปรุง ตอเติม เพื่อจาเปนคาปรับปรุง ตอเติม  - จายเปนปรับปรุง ตอเติมตกแตง 300,000  รอยละ 90 ของการดําเนิน  - มีสถานในการจัดกิจกรรม สํานักการศึกษาฯ

ตกแตงชั้นใตถุนอาคารเรียน ตกแตงชั้นใตถุน อาคารเรียน ชั้นใตถุนอาคารเรียน  4/12 ใหแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนด ตางๆในโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด

 4/12 โรงเรียนบานหนองเสี้ยว  4/12
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70 โครงการกอสรางอาคาร 1.เพื่อใชการจัดกิจกรรมตางๆ อาคารเอนกประสงค 1 หลัง 2,000,000 รอยละ 95 1.จัดกิจกรรมตางๆได สํานักการศึกษาฯ

เอนกประสงค โรงเรียน ของโรงเรียนและชุมชน (อาคาร คลส.1 ชั้น พื้นที่การ ความพึงพอใจ สะดวก โรงเรียนในสังกัด

บานคูขาด (สถิตยอุปถัมถ) 2.เพื่อเปนแหลงเรียนรูของ ใชสอยไมนอยกวา200 ตรม.) ครู นักเรียน 2.เปนแหลงเรียนรูของ

นักเรียนและชุมชน และผูปกครอง นักเรียนและชุมชน

3.เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัด 3.การจัดการสอนของครู

การเรียนการสอนของครู มีปะสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

71 โครงการกอสรางเสาธงชาติ 1.เพื่อใหครูและนักเรียนได เสาธงชาติเสาเหล็กจํานวน1 ตน 200,000 รอยละ 95 1.ครูและนักเรียนได สํานักการศึกษาฯ

มาตรฐานโรงเรียน ตระหนักถึงความสําคัญของ สูง 12 ม. พรอมอุปกรณ ความพึงพอใจ ตระหนักถึงความสําคัญ โรงเรียนในสังกัด

บานคูขาด (สถิตยอุปถัมถ) สถาบันชาติ ศาสนา และ และฐานเสาธง ครู นักเรียน สถาบันชาติ ศาสนาและ 

พระมหากษัตริย และผูปกครอง พระมหากษัตริย

2.เพื่อใหภูมิทัศนและบริบทของ 2.ภูมิทัศนและบริบทของ

โรงเรียนมีความสวยงาม โรงเรียนมีความสวยงาม

72 โครงการกอสรางรั้วโรงเรียน 1.เพื่อใหครู นักเรียนไดรับความ รั้วคอนกรีต บล็อก 9 กอน 500,000 รอยละ 95 1.ครู นักเรียนไดรับความ สํานักการศึกษาฯ

บานคูขาด (สถิตยอุปถัมถ) ปลอดภัย สูง 2.25 ม. ยาว 90 ม. ความพึงพอใจ ปลอดภัย โรงเรียนในสังกัด

2.เพื่อใหภูมิทัศนและบริบทของ ครู นักเรียน 2.ภูมิทัศนและบริบทของ

โรงเรียนมีความสวยงาม และผูปกครอง โรงเรียนมีความสวยงาม

3.เพื่อปองกันการสูญหายทรัพย 3.ปองกันการสูญหาย

สินของโรงเรียน ทรัพยสินของโรงเรียน

73 โครงการปรับปรุงระบบทอน้ํา 1.เพื่อปรับปรุงระบบทอน้ําทิ้ง 1. หองน้ําของอาคาร 4/12 200,000 รอยละ 95 1.ระบบทอน้ําทิ้งของ สํานักการศึกษาฯ

และหองน้ํา อาคาร 4/12 อาคารเรียน 4/12 จํานวน 3 หอง ความพึงพอใจ อาคารเรียน 4/12 ใชการ โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนบานคูขาดฯ 2.เพื่อซอมแซมหองน้ําอาคาร 2. ระบบทอน้ําทิ้งของอาคาร ครู นักเรียน ได ไมมีกลิ่นเหม็น

เรียน 4/12 เรียน 4/12 2.หองน้ําอาคารเรียน
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74 โครงการกอสรางโรงจอด  เพื่อใหมีโรงจอดรถยนต 6 ลอ กอสรางโรงจอดรถยนต 400,000 รอยละ 95  มีโรงจอดรถยนต 6 ลอ สํานักการศึกษาฯ

รถยนต 6 ลอ และเพื่อความปลอดภัยในทรัพย 6 ลอ จํานวน 1 หลัง ความพึงพอใจ และเพื่อความปลอดภัย โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนบานคูขาดฯ สินของราชการ ครู นักเรียน ในทรัพยสินของราชการ

75 โครงการกอสรางโรงจอดรถ  เพื่อใหมีโรงจอดรถจักรยาน กอสรางโรงจอดรถจักรยาน 150,000 รอยละ 95 มีโรงจอดรถจักรยาน สํานักการศึกษาฯ

จักรยานสําหรับนักเรียน สําหรับนักเรียนเพื่อความ สําหรับนักเรียน ความพึงพอใจ สําหรับนักเรียนเพื่อความ โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนบานคูขาดฯ ปลอดภัยและเปนระเบียบ จํานวน  1  หลัง ครู นักเรียน ปลอดภัยและเปนระเบียบ

76 โครงการจัดทําตะแกรงเหล็ก 1.เพื่อปองกันอุบัติเหตุที่เกิดจาก ทําตะแกรงเหล็กครอบรอง 80,000 ความพึงพอใจ 1.ปองกันอุบัติเหตุที่เกิด สํานักการศึกษาฯ

ครอบรองระบายน้ํา นักเรียน ระบายน้ําความยาว110 ม. ครู นักเรียน จากนักเรียน โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนบานคูขาดฯ 2.เพื่อความเปนระเบียบของ และชุมชน 2.ความเปนระเบียบของ

โรงเรียน โรงเรียน

3.เพื่อปรับปรุงรางระบายของ 3.รางระบายน้ําไดรับการ

โรงเรียนใหไดมาตรฐาน ปรับปรุงทําให

77 โครงการจัดทําปอมยาม 1.เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ยาม จัดทําปอมยามไฟเบอรกลาส 40,000 รอยละ 95 1.การปฏิบัติหนาที่ยาม สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนบานคูขาดฯ ของโรงเรียนมีความเขมแข็ง ขนาด 2x2 ม. ความพึงพอใจ ของโรงเรียนมีความ โรงเรียนในสังกัด

มากยิ่งขึ้น ครู นักเรียน เขมแข็งมากยิ่งขึ้น

2.เพื่อความเปนระเบียบและระบบ และผูปกครอง 2.ความเปนระเบียบและ

ของบริบทโรงเรียน ระบบของบริบทโรงเรียน

78 โครงการสรางเตาเผาขยะ 1.เพื่อใหโรงเรียนมีที่เผาขยะถูก สรางเตาเผาขยะขนาด 2x2 30,000 รอยละ 95 1.โรงเรียนมีที่เผาขยะที่ถูก สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนบานคูขาดฯ ลักษณะ มีความปลอดภัย ม. สูง 4 ม. ความพึงพอใจ ลักษณะ มีความปลอดภัย โรงเรียนในสังกัด

2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ครู นักเรียน 2.เพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏบัติงานของงานนักการภารโรง และผูปกครอง ปฏบัติงานของงาน

นักการภารโรง
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79 โครงการกอสรางสนามฟุตซอล 1.เพื่อใหโรงเรียนมีสนามฟุตซอล สนามฟุตซอลกลางแจง 1,500,000 รอยละ 95 1.โรงเรียนมีสนามฟุตซอล สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนบานคูขาดฯ ที่ไดมาตรฐาน สําหรับใชการจัด ขนาด 22x24 ม. ความพึงพอใจ ที่ไดมาตรฐาน สําหรับ โรงเรียนในสังกัด

การเรียนการสอน ครู นักเรียน ใชการจัดการสอน

2.เพื่อใหโรงเรียนมีสนามกีฬา และผูปกครอง 2.โรงเรียนมีสนามกีฬา

และใหบริการแกนักเรียน เด็ก และใหบริการแกนักเรียน 

เยาวชน ประชาชน และชุมชน เด็กเยาวชน ประชาชน

80 โครงการกอสรางโดมสนาม 1.เพื่อปรับปรุงสนามบาสเกตบอล สรางโดมสนามบาสเกตบอล 1,200,000 รอยละ 95 1.มีสนามบาสเกตบอล สํานักการศึกษาฯ

บาสเกตบอล ใหมีมาตรฐาน และปลอดภัย โครงเหล็ก หลังคาสรรไท ความพึงพอใจ ไดมาตรฐานและปลอดภัย โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนบานคูขาดฯ 2.เพื่อปรับภูมิทัศนของโรงเรียน ขนาด 19x32 ม. ครู นักเรียน 2.ภูมิทัศนของโรงเรียน

ใหสวยงาม และผูปกครอง สวยงาม

3.เพื่อใหการจัดกิจกกรมตางๆของ 3.จัดกิจกกรมตางๆของ

โรงเรียนมีความสะดวกมากขึ้น โรงเรียนมีความสะดวก

81 โครงการกอสรางหองน้ํา เพื่อจายเปนคากอสรางหองน้ํา หองน้ํานักเรียนชาย 1,200,000 รอยละของ โรงเรียนมีหองน้ําที่ถูก สํานักการศึกษาฯ

นักเรียน โรงเรียนเมืองพล นักเรียน ชาย-หญิง จํานวน 1 หลัง และหองน้ํานัก นักเรียนมีความ สุขลักษณะและมีความ โรงเรียนในสังกัด

พิทยาคม 12 ที่นั่ง เรียนหญิง 1 หลัง พึงพอใจ ปลอดภัย

82 โครงการกอสรางโรงอาหาร เพื่อกอสรางโรงอาหารโรงเรียน โรงอาหาร จํานวน 13,000,000 รอยละของ โรงเรียนมีโรงอาหารที่ สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ใหมีขนาดที่ใหญขึ้นสามารถ 3,500 ที่นั่ง นักเรียนมีความ ถูกสุขลักษณะและ โรงเรียนในสังกัด

รองรับนักเรียนไดอยางมีประ พึงพอใจ สามารถรองรับนักเรียน

สิทธิภาพ ไดอยางเพียงพอ
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83 โครงการกอสรางอาคารเรียน เพื่อกอสรางอาคารเรียนใหเพียง อาคารเรียน 4 ชั้น 10,563,000 รอยละของ โรงเรียนมีอาคารเรียน สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พอตอจํานวนนักเรียน จํานวน 1 หลัง นักเรียนมีความ และหองเรียนที่เพียงพอ โรงเรียนในสังกัด

พึงพอใจ ในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอน

84 โครงการปรับปรุงอาคาร เพื่อปรับปรุงหองเรียนอาคาร หองเรียนคหกรรม 334,890 รอยละของ หองเรียนไดรับการปรับ สํานักการศึกษาฯ

คหกรรม โรงเรียนเมืองพล คหกรรมใหมีมาตรฐาน จํานวน 3 หอง นักเรียนมีความ ปรุงใหมีมาตรฐาน โรงเรียนในสังกัด

พิทยาคม พึงพอใจ

85 โครงการปรับปรุงหลังคา  เพื่อจายเปนคาปรับปรุงหลังคา หลังคาอาคาร 1 689,150 รอยละของ หลังคาอาคาร 1 ไดรับ สํานักการศึกษาฯ

อาคาร 1 โรงเรียนเมืองพล อาคาร 1 ขนาด 89.5ม.X14ม. นักเรียนมีความ การปรับปรุงซอมแซม โรงเรียนในสังกัด

พิทยาคม โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พึงพอใจ มีความปลอดภัย

86 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อจายเปนคากอสรางถนน ถนนรอบโรงเรียน 1,389,600 รอยละความ โรงเรียนมีถนนที่ สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม คสล. กวาง 6 ม. ยาว 700 ม. พึงพอใจของ สะดวกและปลอดภัย โรงเรียนในสังกัด

ครูและนักเรียน สําหรับครูบุคลากร

และนักเรียนทุกคน

87 โครงการกอสรางลาดผิวถนน เพื่อจายเปนคากอสรางลาด ถนนรอบโรงเรียน 4,152,500 รอยละความ โรงเรียนมีถนนที่ สํานักการศึกษาฯ

ดวยยางมะตอย ผิวถนนดวยยางมะตอยพื้นที่ พึงพอใจของ สะดวกและปลอดภัย โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 7,550 ตรม. ลาดยางผิวจราจร ครูและนักเรียน สําหรับครูบุคลากร

แอสฟลติกส และนักเรียนทุกคน

88 โครงการกอสรางบานพัก เพื่อจายเปนคากอสรางบาน  -บานพักครูแบบแฟลต 6,000,000 รอยละความพึงพอใจของ โรงเรียนมีบานพักครู สํานักการศึกษาฯ

เรือนแถว โรงเรียนเมืองพล พักครูแบบแฟลต ครอบครัว 4 จํานวน 1 หลัง ผูใชงาน ที่เพียงพอ โรงเรียนในสังกัด

พิทยาคม หนวย เดี่ยว 8 หนวย
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89 โครงการโรงจอดรถยนต เพื่อสรางโรงจอดรถใหเพียงพอ โรงจอดรถยนต ขนาด 1,200,000 รอยละความพึงพอใจของ โรงเรียนมีโรงจอดรถ สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ตอความตองการ 15X20 ม. จํานวน ผูใชงาน ยนตไวใชงานอยาง โรงเรียนในสังกัด

1 หลัง ปลอดภัย

90 โครงการปรับปรุงสนาม เพื่อปรับปรุงสนามฟุตบอล สนามกีฬาฟุตบอล 3,000,000 รอยละความพึงพอใจของ โรงเรียนมีสนามฟุตบอล สํานักการศึกษาฯ

ฟุตบอลพรอมลูวิ่ง ใหมาตรฐานเพื่อสงเสริม พรอมลูวิ่ง 1 แหง ผูใชงาน และลูวิ่งที่มีมาตรฐาน โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ศักยภาพดานการกีฒาของ

นักเรียน

91 โครงการกอสรางโรงจอดรถ เพื่อสรางโรงจอดรถ กวาง 5.5 ยาว 32 ม. 300,000 รอยละความพึงพอใจของ สถานศึกษามีสถานที่ สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนแทนศิลาทิพยศึกษา ผูใชงาน จอดรถปลอดภัย โรงเรียนในสังกัด

92 โครงการกอสรางโรงอาหาร เพื่อกอสรางโรงอาหาร ขนาด 280 ตารางม. 998,168 รอยละความพึงพอใจของ สถานศึกษามีโรงอาหารที่สะอาด สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนแทนศิลาทิพยศึกษา ผูใชงาน เหมาะสม โรงเรียนในสังกัด

93 โครงการกอสรางลานกีฬาเอนก เพื่อกอสรางลานกีฬาเอนกประสงค ขนาดกวาง 30 ยาว 40 ม. 297,800 รอยละความพึงพอใจของ สถานศึกษามีลานกีฬาเอนกประสงค สํานักการศึกษาฯ

ประสงค โรงเรียน ผูใชงาน โรงเรียนในสังกัด

แทนศิลาทิพยศึกษา

94 โครงการกอสรางโดมเขาแถว เพื่อสรางโดมเขาแถว ขนาดกวาง 25 ยาว 45 ม. 3,257,000 รอยละความพึงพอใจของ สถานศึกษามีโดมเพื่อทํากิจกรรม สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนแทนศิลาทิพยศึกษา ผูใชงาน หนาเสาธง โรงเรียนในสังกัด

95 โครงการพัฒนาสภาพแวดลอม เพื่อปรับปรุงสภาพแวดลอม โรงเรียนแทนศิลาทิพยศึกษา 500,000 รอยละความพึงพอใจของ สถานศึกษามีสภาพแวดลอมที่เอี้อ สํานักการศึกษาฯ

ทางกายภาพและการบริการ ผูใชงาน เหมาะกับการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนแทนศิลาทิพยศึกษา
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96 โครงการพัฒนาหองพยาบาล เพื่อจัดหาเตียงพยาบาลและ เตียงหองพยาบาล แยกชายหญิง 200,000       รอยละความพึงพอใจของ สถานศึกษามีหองพยาบาลที่ สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนแทนศิลาทิพยศึกษา ปรับปรุงหองพยาบาล ปรับหรุงหองพยาบาล ผูใชงาน สะอาดพรอมกับการใหบริการ โรงเรียนในสังกัด

97 โครงการกอสรางหอง เพื่อสรางหองประชาสัมพันธ จํานวน 1 หลัง 350,000       รอยละความพึงพอใจของ สถานศึกษามีหองประชาสัมพัสํานักการศึกษาฯ

ประชาสัมพันธ ผูใชงาน โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนแทนศิลาทิพยศึกษา

98 โครงการปรุงปรุงสนามกีฬา เพื่อสรางศาลากองอํานวยการ ศาลากองอํานายการ 1,000,000     รอยละความพึงพอใจของ สถานศึกษามีสนามกีฬาที่เหมสํานักการศึกษาฯ

ของโรงเรียนแทนศิลาทิพย เพื่อสรางอัฒจันทร อัฒจันทร 2 หลัง ผูใชงาน กับการเลนกีฬา โรงเรียนในสังกัด

ศึกษา เพื่อสรางคบเพลิง คบเพลิง

เพื่อจัดทําลูวิ่งที่ไดมาตรฐาน ลูวิ่ง

99 โครงการกอสรางอาคาร เพื่อกอสรางอาคารอเนกประสงค อาคารอเนกประสงค 10,000,000 รอยละความพึงพอใจของ สถานศึกษามีอาคารอเนกประสํานักการศึกษาฯ

อเนกประสงค โรงเรียน จํานวน 1 หลัง ผูใชงาน โรงเรียนในสังกัด

แทนศิลาทิพยศึกษา

100 โครงการกอสรางแฟลตที่พัก เพื่อกอสรางแฟลตที่พักอาศัย ขนาด 12 U 10,000,000 รอยละความพึงพอใจของ สถานศึกษามีแฟลตที่พักอาศัยสํานักการศึกษาฯ

อาศัยขาราชการครู ของขาราชการ ผูใชงาน ขาราชการ โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนแทนศิลาทิพยศึกษา

101 โครงการตอเติมอาคารเรียน เพื่อตอเติมอาคารเรียน ตอเติมอาคารเรียน 1,300,000 รอยละความพึงพอใจของ สถานศึกษามีอาคารเรียนที่เหสํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนแทนศิลาทิพยศึกษา ผูใชงาน การจัดการเรียนการสอน และโรงเรียนในสังกัด
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102 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อจายเปนคากอสราง ถนนคอนกรีตเสริมเหลก 893,000 รอยละความพึงพอใจของ โรงเรียนและชุมชน สํานักการศึกษาฯ

พรอมรางระบายน้ํา ถนนคสล. พรอมราง กวาง 5 ม. หนา 0.15 ม. ผูใชงาน ไดรับความสะดวก และโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนพระธาตุขามแกน ระบายน้ํา ยาว 218.5 ม. ตามแบบ สบายในการ

พิทยาลัย รางระบายน้ํา คสล. มีบอ สัญจรภายใน

พักน้ําจํานวน  22 จุด บริเวณโรงเรียน

103 โครงการกอสรางหองน้ํา เพื่อจายเปนคากอสราง หองน้ําหองสวม 300,000 รอยละความพึงพอใจของ นักเรียนนักกีฬา สํานักการศึกษาฯ

หองสวมสําหรับบานพักนักกีฬา หองน้ําหองสวมสําหรับ ขนาด 10  ที่ ผูใชงาน มีสุขภาวะที่ดีขึน และโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนพระธาตุขามแกน บานพักนักกีฬา และมีความปลอด

พิทยาลัย ภัยในเวลากลางคืน

104 โครงการกอสรางรั้วคอนกรีต เพื่อจายคากอสราง สรางรั้วคอนกรีดบล็อค 850,000 รอยละความพึงพอใจของ โรงเรียนมีความ สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนพระธาตุขามแกน รั้วคอนกรีต สูง 2.10 ม. ตอกเสาเข็ม ผูใชงาน ปลอดภัยและ และโรงเรียนในสังกัด

พิทยาลัย อาณาเขตรอบโรงเรียน คสล.ยาว 1,000  ม. สวยงาม

105 โครงการกอสรางอาคารโดม เพื่อจายคากอสราง กอสรางอาคารโดม 500,000 รอยละความพึงพอใจของ โรงเรียนมีอาคาร สํานักการศึกษาฯ

เอนกประสงคแบบโลง อาคารโดมเอนกประสงค เอนกประสงคแบบโลง ผูใชงาน โดมเอนกประสงค และโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนพระธาตุขามแกน แบบโลง จํานวน  1  หลัง ไวบริการนักเรียน

พิทยาลัย ชุมชนใกลเคียง

106 โครงการปรับปรุงสระน้ําเพื่อ เพื่อจายคาปรับปรุง ปรับปรุงสระน้ํา ขนาด 1,890,000 รอยละความพึงพอใจของ โรงเรียนมีน้ําสําหรับ สํานักการศึกษาฯ

บริโภคอุปโภคและการเกษตร สระน้ําเพื่อบริโภคอุปโภค กวาง 60 ม. ยาว 100 ม. ผูใชงาน อุปโภคบริโภค และโรงเรียนในสังกัด

แบบพอเพียง โรงเรียน และการเกษตรแบบพอเพียง ลึก  10  ม. และการเกษตร

พระธาตุขามแกนพิทยาลัย แบบพอเพียง
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107 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา เพื่อจายคาปรับปรุง ปรับปรุงระบบไฟฟาภายใน 300,000 รอยละความพึงพอใจของ โรงเรียนมีความ สํานักการศึกษาฯ

ภายในโรงเรียนพระธาตุ ระบบไฟฟาภายใน อาคารเรียนและภายนอก ผูใชงาน ปลอดภัยในทรัพย และโรงเรียนในสังกัด

ขามแกนพิทยาลัย โรงเรียน อาคารเรียน สินของทางราชการ

108 โครงการกอสรางสนามยาง เพื่อจายเปนคากอสราง กอสรางสนามยาง 700,000 รอยละความพึงพอใจของ นักเรียนนักกีฬา สํานักการศึกษาฯ

สังเคราะห โรงเรียนพระธาตุ สนามยางสังเคราะห สังเคราะหขนาด ผูใชงาน มีความปลอดภัย และโรงเรียนในสังกัด

ขามแกนพิทยาลัย 22x44  ฟุต  ในการฝกซอม

จํานวน  1  สนาม

109 โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล เพื่อจายคาปรับปรุง ปรับปรุงสนามฟุต 100,000 รอยละความพึงพอใจของ นักเรียนนักกีฬา สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนพระธาตุขามแกน สนามฟุตบอล บอล ขนาด 50x90 ม. ผูใชงาน มีความปลอดภัย และโรงเรียนในสังกัด

พิทยาลัย จํานวน  1  สนาม ในการฝกซอม

และการแขงขัน

110 โครงการกอสรางบานพัก เพื่อจายเปนคากอสราง บานพักขาราชการ 1,200,000 รอยละความพึงพอใจของ ขาราชการมีขวัญ สํานักการศึกษาฯ

ราชการ โรงเรียนพระธาตุ บานพักราชการ ระดับชํานาญการและ ผูใชงาน และกําลังใจใน และโรงเรียนในสังกัด

ขามแกนพิทยาลัย ชํานาญการพิเศษ การปฏิบัติหนาที่

หรือเทียบเทาเนื้อที่ และมีความปลอดภัย

105 ตรม.แบบตอก

เสาเข็ม จํานวน  1  หลัง

111 โครงการกอสรางสวม เพื่อใหบริการแกนักเรียน สวม แบบ สน.ศท.ส.10 266,000       รอยละความพึงพอใจของ นักเรียนมีความพึงพอใจ สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนโนนหันวิทยายน อยางเพียงพอ   1 หลัง 10  ที่นั่ง ผูใชงาน พอเพียงตอการใชงาน และโรงเรียนในสังกัด

112 โครงการปรับปรุงผิวถนน เพิ่อปรับผิวถนนภายใน  ถนนขนาดกวาง 5 ม. 362,691       รอยละความพึงพอใจของ ถนนในสถานศึกษาสะดวก สํานักการศึกษาฯ

ในโรงเรียนโนนหันวิทยายน สถานศึกษา ยาว 380  ม. ผูใชงาน ปลอดภัยแกผูใชบริการ และโรงเรียนในสังกัด

รวม 1,900 ตารางม. 



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 182

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ ผ.01

113 โครงการกอสรางหองน้ํา เพื่อจายเปนคากอสรางหองน้ํา หองน้ํานักเรียนชาย 732,000 รอยละความพึงพอใจของ โรงเรียนมีหองน้ําที่ถูก สํานักการศึกษาฯ

นักเรียน โรงเรียนสีชมพูศึกษา นักเรียน ชาย-หญิง จํานวน 1 หลัง และหองน้ํานัก ผูใชงาน สุขลักษณะและมีความ และโรงเรียนในสังกัด

12 ที่นั่ง เรียนหญิง 1 หลัง ปลอดภัย

114 โครงการกอสรางโรงอาหาร เพื่อกอสรางโรงอาหารโรงเรียน โรงอาหาร จํานวน 6,000,000 รอยละความพึงพอใจของ โรงเรียนมีโรงอาหารที่ สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนสีชมพูศึกษา ใหมีขนาดที่ใหญขึ้นสามารถ 2,000 ที่นั่ง ผูใชงาน ถูกสุขลักษณะและ และโรงเรียนในสังกัด

รองรับนักเรียนไดอยางมีประ สามารถรองรับนักเรียน

สิทธิภาพ ไดอยางเพียงพอ

115 โครงการกอสรางอาคารเรียน เพื่อกอสรางอาคารเรียนให อาคารเรียน 4 ชั้น 11,000,000 รอยละความพึงพอใจของ โรงเรียนมีอาคารเรียน สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนสีชมพูศึกษา เพียงพอตอจํานวนนักเรียน 12  หองเรียน ผูใชงาน และหองเรียนที่เพียงพอ และโรงเรียนในสังกัด

(รหัส สน.ศท.4/12) ในการจัดกิจกรรมการ

ระบบสาธารณูปโภค เรียนการสอน

และอุปกรณจําเปน

116 โครงการปรับปรุงอาคาร เพื่อปรับปรุงอาคารประกอบ อาคารประกอบ 660,000 รอยละความพึงพอใจของ หองเรียนไดรับการปรับ สํานักการศึกษาฯ

อุตสาหกรรมคหกรรม  อุตสาหกรรม คหกรรม คหกรรม อุตสาหกรรม ผูใชงาน ปรุงใหมีมาตรฐาน และโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนสีชมพูศึกษา ใหมีมาตรฐาน จํานวน 2 หลัง

117 โครงการกอสรางถนน คสล. เพื่อจายเปนคากอสรางถนน ถนนรอบโรงเรียน 1,389,600 รอยละความพึงพอใจของ โรงเรียนมีถนนที่ สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนสีชมพูศึกษา คสล. กวาง 6 ม. ยาว 1400 ม. ผูใชงาน สะดวกและปลอดภัย และโรงเรียนในสังกัด

E. 1.3365 X 500 คาวัสดุ สําหรับครูบุคลากร

และคาแรง และนักเรียนทุกคน
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118 โครงการกอสรางบานพัก เพื่อจายเปนคากอสราง  -บานพักครูแบบ 4,400,000     รอยละความพึงพอใจของ โรงเรียนมีบานพักครู สํานักการศึกษาฯ

เรือนแถว โรงเรียนสีชมพูศึกษา บานพักเรือนแถว 2 ชั้น เรือนแถว 2 ชั้น ผูใชงาน ที่เพียงพอ และโรงเรียนในสังกัด

(แบบมาตรฐานของกรม จํานวน 1 หลัง

สงเสริมการปกครองทองถิ่น)

119 โครงการกอสรางโรงจอด เพื่อสรางโรงจอดรถใหเพียงพอ โรงจอดรถยนต ขนาด 1,200,000     รอยละความพึงพอใจของ โรงเรียนมีโรงจอดรถ สํานักการศึกษาฯ

รถยนตและจักรยานยนต ตอความตองการ จําเปน 5 X 60 ม. ผูใชงาน ไวใชงานอยาง และโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนสีชมพูศึกษา ของผูเรียน และผูเกี่ยวของ เพียงพอ และ ปลอดภัย

120 โครงการปรับปรุงสนาม เพื่อปรับปรุงสนามฟุตบอล สนามกีฬาฟุตบอล 650,000       รอยละความพึงพอใจของ โรงเรียนมีสนามฟุตบอล สํานักการศึกษาฯ

ฟุตบอลพรอมลูวิ่ง ใหมาตรฐานเพื่อสงเสริม พรอมลูวิ่ง 1 แหง ผูใชงาน และลูวิ่งที่ไดมาตรฐาน และโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนสีชมพูศึกษา ศักยภาพดานการกีฒาของ

ผูเรียนและชุมชน

121 โครงการปรับปรุงสนาม เพื่อปรับปรุงสนามวอลเลยบอล สนามวอลเลยบอล 200,000        รอยละความพึงพอใจของ โรงเรียนมีสนาม สํานักการศึกษาฯ

วอลเลยบอลชายหาด ชายหาดใหมาตรฐาน ชายหาด  1 แหง ผูใชงาน วอลเลยบอลชายหาด และโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนสีชมพูศึกษา เพื่อสงเสริมศักยภาพดาน ที่ไดมาตรฐาน

การกีฬาของผูเรียน และชุมชน

122 โครงการปรับภูมิทัศนและ เพื่อใหภูมิทัศนเอื้อตอการเรียนรู  ขุดลอกหวยกุดแซง 455,000       รอยละความพึงพอใจของ โรงเรียนมีแหลงเรียนรู สํานักการศึกษาฯ

ขุดลอกหวยกุดแซง การเก็บกักน้ํา ใชในแหลงเรียนรู กวาง 8  ม. ยาว ผูใชงาน ที่เอื้อตอการเรียนรูเพิ่มขึ้น และโรงเรียนในสังกัด

(หลังโรงเรียน) ทางการเกษตรและ 740 ม. พรอม

โรงเรียนสีชมพูศึกษา เศรษฐกิจพอเพียง ปรับปรุงบริเวณริมหวย
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123 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา เพื่อความปลอดภัย และ ปรับปรุงระบบไฟฟา 198,000       รอยละความพึงพอใจของ มีระบบไฟฟาที่พรอมใช สํานักการศึกษาฯ

อาคาร 1 โรงเรียนสีชมพูศึกษา เอื้อตอการจัดการเรียนรู จํานวน  1  ระบบ ผูใชงาน ปลอดภัย และ ประหยัด และโรงเรียนในสังกัด

และบริการ พลังงาน

124 ปรับปรุงหองสมุดมีชีวิต เพื่อปรับปรุงเพิ่มเติมบริเวณ หองสมุดมีการกั้นหอง 1,766,000     รอยละความพึงพอใจของ ครู  นักเรียน  ชุมชน สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนสีชมพูศึกษา ภายในหองสมุดพรอมติดตั้ง แบงสัดสวนยกพื้น เวที ผูใชงาน ไดใชหองสมุดที่สมบูรณ และโรงเรียนในสังกัด

อุปกรณใหมีความสมบูรณ พรอมติดตั้งอุปกรณ พรอมใหบริการอยาง

พรอมใหบริการอยางเต็ม สมบูรณ พรอใช เต็มประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ

125 โครงการกอสรางอาคาร -เพื่อใหมีสถานที่ -อาคารอเนกประสงค 6,088,900 รอยละความพึงพอใจของ โรงเรียนมีอาคาร สํานักการศึกษาฯ

อเนกประสงคชั้นลอย สําหรับจัดกิจกรรม ชั้นลอย จํานวน 1 หลัง ผูใชงาน อเนกประสงค และโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนพูวัดพิทยาคม สําหรับนักเรียน จํานวน 1 หลัง

126 โครงการกอสรางอาคารเรียน -เพื่อใหมีสถานที่ -อาคารเรียน 3 ชั้น 12 13,505,500 รอยละความพึงพอใจของ โรงเรียนมีอาคาร สํานักการศึกษาฯ

3 ชั้น 12 หองเรียน สําหรับจัดการเรียน หองเรียน ผูใชงาน เรียน 3 ชั้น 12 หอง และโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนพูวัดพิทยาคม การสอนสําหรับ เรียน จํานวน 1 หลัง

นักเรียน

127 โครงการกอสรางบานพักครู บานพักขาราชการครูระดับ บานพักครู สถ 38008 เนื้อที่ 416,600 รอยละความพึงพอใจของ มีบานพักครูเพียงพอ สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค 3ถึงระดับ 4 64.90 ตารางม. แบบไมตอก ผูใชงาน และโรงเรียนในสังกัด

เสาเข็ม
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128 โครงการกอสรางอาคารเรียน กอสรางอาคารเรียน 4ชั้น สรางอาคารเรียน 1หลัง 6,136,700     รอยละความพึงพอใจของ มีหองเรียนและหอง สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค 12 หองเรียน เนื้อที่ ผูใชงาน ปฏิบัติการที่เพียงพอ และโรงเรียนในสังกัด

1,206 ตารางม. นักเรียนมีความพึงพอใจ

แบบตอกเสาเข็ม พอเพียงตอการใชงาน

129 โครงการกอสรางโรงฝกงาน โรงฝกงานแบบ 306ล/27 สรางโรงฝกงาน 1 หลัง 6,841,800 รอยละความพึงพอใจของ มีโรงฝกงานใหนักเรียน สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค เนื้อที่ 796 ตารางม. ผูใชงาน ฝกปฏิบัติการ และโรงเรียนในสังกัด

แบบตอกเสาเข็ม คอร.

130 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน เพื่อปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน สถานศึกษา รมรื่น สวยงาม 600,000       รอยละความพึงพอใจของ  - สถานศึกษา รมรื่นสวยงาม สํานักการศึกษาฯ

ภายในโรงเรียนพระยืน รอบโรงเรียนใหสวยงาม ผูใชงาน  - นักเรียน ชุมชนพึงพอใจ และโรงเรียนในสังกัด

วิทยาคาร เอื้อตอบรรยากาศการจัด

การเรียนการสอน

131 โครงการปรับปรุงซอมแซม 1.เพื่อใหโรงเรียนมีอาคาร ปรับปรุงอาคาร 400,000       รอยละความพึงพอใจของ 1. มีอาคารอเนกประสงค สํานักการศึกษาฯ

อาคารสถานที่อาคาร อเนกประสงค ที่สวยงามพรอมใชงาน อเนกประสงค  ดังนี้ ผูใชงาน ที่ไดมาตรฐานสวยงาม และโรงเรียนในสังกัด

อเนกประสงค 2.เพื่อใหโรงเรียนมีบรรยากาศและ  1. เปลี่ยนบานประตูเหล็ก 2. นักเรียนมีความพึงพอใจ

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร สิ่งแวดลอมที่ดี 2. ปรับปรุงหองสวม

3. เปลี่ยนหลังคาและทาสี

132 โครงการปรับปรุงซอมแซม 1.เพื่อใหโรงเรียนมีอาคาร ปรับปรุงซอมแซมอาคาร 1,200,000     รอยละความพึงพอใจของ 1. มีอาคารอาคารเรียน สํานักการศึกษาฯ

อาคารเรียนหลังที่ 1,2 และ 3 อาคารเรียนที่สวยงาม เรียนหลังที่ 1,2,3 ดังนี้ ผูใชงาน ที่ไดมาตรฐานปลอดภัย และโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 2.เพื่อใหโรงเรียนมีบรรยากาศและ 1. เปลี่ยนประตู/หนาตาง และสวยงาม

สิ่งแวดลอมที่ดี 2. พัฒนาระบบไฟฟา 2. นักเรียนมีความพึงพอใจ

3. สรางระบบประปา

4. ทาสีภายใน/ภายนอก
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133 โครงการจัดสรางฐานเสาธง เพื่อใหโรงเรียนมีฐานเสาธง โรงเรียนมีฐานเสาธง 250,000       รอยละความพึงพอใจของ มีเสาธงสวยงามไดมาตรฐาน สํานักการศึกษาฯ

พรอมเสา โรงเรียนพระยืน ที่สวยงามและไดมาตรฐาน สวยงามและไดมาตรฐาน ผูใชงาน และโรงเรียนในสังกัด

วิทยาคาร

134 โครงการกอสรางอาคารเรียน มีอาคารเรียนที่ไดมาตรฐานเพียงพอ อาคารเรียน คสล.4 ชั้น 7,772,000     รอยละความพึงพอใจของ 1. มีอาคารเรียนที่ไดมาตรฐานสํานักการศึกษาฯ

คสล. โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ตอการจัดการศึกษา 12 หองเรียน (ใตถุนโลง) ผูใชงาน เพียงพอ และโรงเรียนในสังกัด

(รหัส สน.ศท.4/12) 2. นักเรียนมีความพึงพอใจ

เนื้อที่ 1,608 ตารางม.

135 โครงการซอมแซมบานพักครู บานพักครูไดรับการซอมแซมปรับปรุง บานพักครูจํานวน 6 หลัง 900,000       รอยละความพึงพอใจของ 1. ขาราชการครูและบุคลากรสํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไดมาตรฐาน ผูใชงาน มีบานพักเพียงพอ และโรงเรียนในสังกัด

2. เปนสวัสดิการสงเสริม

ขวัญและกําลังใจ

136 โครงการกอสรางสวมนักเรียน เพื่อสรางสวมนักเรียนที่ไดมาตรฐาน ขนาด 10 ที่ 252,000        รอยละความพึงพอใจของ 1. มีหองสวมเพียงพอ สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร และเพียงพอตอจํานวนนักเรียน (รหัส สน.ศท.ส.10) ผูใชงาน 2. นักเรียนมีสุขอนามัยที่ดี และโรงเรียนในสังกัด

เนื้อที่ 45.50 ตารางม.

ฐานแผ

137 โครงการกอสรางปายโรงเรียน มีปายโรงเรียนที่ไดมาตรฐาน ปายโรงเรียน 1 ปาย 250,000       มีปายโรงเรียนที่ไดมาตรฐาน 1. มีปายโรงเรียนไดมาตรฐานสํานักการศึกษาฯ

พระยืนวิทยาคาร และเปนรูปแบบเดียวกัน ตามแบบโรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนในสังกัด

ทุกโรงเรียน 2. มีความสวยงามและเกิด

ความภาคภูมิใจ
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138 โครงการกอสรางผิวทางลาดยาง เพื่อใชคมนาคมสัญจรสะดวก ผิวลาดยาง หนา 4 ซม. 878,400       รอยละความพึงพอใจของ การคมนาคมสะดวก สํานักการศึกษาฯ

(Asphaltic  Concvete) ปลอดภัยภายในโรงเรียน ยาว 1,200 ม. ผูใชงาน ปลอดภัยขึ้น และโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร กวาง 4 ม.

คิดเปน 4,800 ตร.ม.

139 โครงการซอมแซมหองสวม เพื่อซอมแซมหองสวมนักเรียน หองสวมใชงานไดปกติ 240,000       รอยละความพึงพอใจของ 1. มีหองสวมเพียงพอ สํานักการศึกษาฯ

นักเรียน โรงเรียนพระยืน ใหสามารถใชงานไดปกติ ผูใชงาน 2. นักเรียนมีสุขอนามัยที่ดี และโรงเรียนในสังกัด

วิทยาคาร

140 โครงการกอสรางทางเดิน คสล. เพื่อใหมีทางเดินรอบอาคาร ขนาดพื้นที่ 613 ตร.ม. 300,000       รอยละความพึงพอใจของ มีทางเดินรอบอาคาร สํานักการศึกษาฯ

รอบอาคารอเนกประสงค อเนกประสงค (หนาไมนอยกวา 10 ซม.) ผูใชงาน อเนกประสงค และโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร

141 โครงการกอสรางระบบประปา เพื่อสรางระบบประปาภายใน ระบบประปาโรงเรียน 250,000       รอยละความพึงพอใจของ 1. มีระบบน้ําประปาเพียงพอ สํานักการศึกษาฯ

ภายในโรงเรียนพระยืน อยางเพียงพอ ไดมาตรฐานและเพียงพอ ผูใชงาน 2. นักเรียนมีความพึงใจ และโรงเรียนในสังกัด

วิทยาคาร

142 โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง เพื่อติดตั้งไฟฟาสองสวางภายใน ไฟฟาสองสวางทุกจุด 200,000       รอยละความพึงพอใจของ เพิ่มประสิทธิภาพระบบ สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร โรงเรียนอยางเพียงพอ ผูใชงาน การรักษาความปลอดภัย และโรงเรียนในสังกัด

ในสถานศึกษา

143 โครงการกอสรางศาลา เพื่อใชเปนสถานที่ในการจัดกิจกรรม มีศาลากองอํานวยการ 550,000       รอยละความพึงพอใจของ โรงเรียนมีศาลา สํานักการศึกษาฯ

กองอํานวยการ เปดและปดกิจกรรมกีฬาและงานพิธี ขนาดกวาง   6  ม. ผูใชงาน กองอํานวยการจํานวน และโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม ตางๆกลางแจงในโรงเรียนและ ยาว   16  ม. 1  หลัง

ใหบริการชุมชน
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144 โครงการกอสรางศาลา เพื่อใชเปนสถานที่ในการพักผอน มีศาลาพักผอนทรงไทย 500,000 รอยละความพึงพอใจของ โรงเรียนมีศาลาพักผอน สํานักการศึกษาฯ

พักผอนทรงไทย ของนักเรียน บุคลากร ขาราชการครู ขนาดกวาง   3  ม. ผูใชงาน ทรงไทยจํานวน และโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม และบริการผูที่มาติดตอราชการหรือ ยาว   5 ม. 1  หลัง

ใชบริการของโรงเรียนในกิจกรรมตางๆ จํานวน  10  หลัง

145 โครงการกอสรางอาคารฝกงาน เพื่อใชเปนสถานที่ในการจัดกิจการ มีอาคารฝกงาน แบบ 4,780,000 รอยละความพึงพอใจของ โรงเรียนมีอาคารฝกงาน สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม เรียนการสอนในกลุมสาระการงาน 204/27จํานวน 1 หลัง ผูใชงาน ของกลุมสาระการเรียนรู และโรงเรียนในสังกัด

อาชีพและเทคโนโลยี การงานอาชีพจํานวน1หลัง

146 โครงการกอสรางซุมทางเดิน เพื่อใชเปนทางเดินของ มีซุมทางเดิน 850,000 รอยละความพึงพอใจของ โรงเรียนมีศาลา สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม ของนักเรียน บุคลากร ขาราชการครู ขนาดกวาง  1.80 ม. ผูใชงาน กองอํานวยการจํานวน และโรงเรียนในสังกัด

และบริการผูที่มาติดตอราชการหรือ ยาว   300  ม. 1  หลัง

ใชบริการของโรงเรียนในกิจกรรมตางๆ

147 โครงการกอสรางถนนทางเดิน เพื่อใชเปนถนนทางเดิน ถนนทางเดิน 850,000 รอยละความพึงพอใจของ มีถนนทางเดิน สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม ภายในบริเวนโรงเรียน กวาง  3  ม. ผูใชงาน ยาว 300  ม. และโรงเรียนในสังกัด

ยาว  300  ม.

หนา  10  ซ.ม.

148 โครงการกอสรางรั้วลวดหนาม เพื่อความปลอดภัยในทรัพย รั้วลวดหนาม 850,000 รอยละความพึงพอใจของ มีรั้วลวดหนาม สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม สินของทางราชการ ยาว  300  ม. ผูใชงาน ยาว 300 ม. และโรงเรียนในสังกัด
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149 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน  -  เพื่อใหสถานศึกษามีอาคาร หองประชุมแบบ 216ล. 500,000  -  สถานศึกษามีอาคาร  -  สถานศึกษามีอาคาร สํานักการศึกษาฯ

เพื่อใหเปนหองประชุม เรียน อาคารประกอบ หองเรียน หลังคาทรงไทย เรียน อาคารประกอบ เรียน อาคารประกอบ และโรงเรียนในสังกัด

แบบ 216ล. หลังคาทรงไทย หองสนับสนุนการจัดกิจกรรม หองเรียน หองสนับสนุน หองเรียน หองสนับสนุน

โรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลัย การเรียนรู วัสดุ ครุภัณฑ การจัดกิจกรรมการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู

เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ เพียงพอ 

150 โครงการกอสรางอาคารเรียน  -  เพื่อใหสถานศึกษามีอาคาร อาคารเรียน 1 ชั้น 12 10,300,000  -  สถานศึกษามีอาคาร  -  สถานศึกษามีอาคาร สํานักการศึกษาฯ

4 ชั้น 12 หองเรียน เรียน อาคารประกอบ หองเรียน หองเรียน เรียน อาคารประกอบ เรียน อาคารประกอบ และโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลัย หองสนับสนุนการจัดกิจกรรม หองเรียน หองสนับสนุน หองเรียน หองสนับสนุน

การเรียนรู วัสดุ ครุภัณฑ การจัดกิจกรรมการเรียนรู การจัดกิจกรรมการเรียนรู

เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ เพียงพอ วัสดุ ครุภัณฑ เพียงพอ 

151 โครงการกอสรางสนามกีฬา  -เพื่อใหสถานศึกษามีสภาพ สนามกีฬาขนาด 90 x 45 ม. 306,210  -สถานศึกษามีสภาพ  -สถานศึกษามีสภาพ สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลัย แวดลอมเอื้อตอการเรียนรู แวดลอมเอื้อตอการเรียนรู แวดลอมเอื้อตอการเรียนรู และโรงเรียนในสังกัด

มีอาคารสถานที่เหมาะสม มีอาคารสถานที่เหมาะสม มีอาคารสถานที่เหมาะสม

152 โครงการสรางแฟลต  - เพื่อสงเสริมใหครูและบุคลากร แฟลตบานพักครู 1 หลัง 4,900,000 ครูและบุคลากรมีสวัสดิการ ครูและบุคลากรมีสวัสดิการ สํานักการศึกษาฯ

บานพักครู โรงเรียน มีสวัสดิการ ความเปนอยูที่ดี จํานวน 12 หอง ความเปนอยูที่ดี และความเปนอยูที่ดี และโรงเรียนในสังกัด

ซับสมบูรณพิทยาลัย

153 โครงการกอสรางอาคารเรียน เพื่อใหมีอาคารเรียนที่เพียงพอ มีอาคารเรียนแบบ 4/12 12,500,000 รอยละความพึงพอใจของ โรงเรียนมีอาคารเรียนที่ สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนหนองโนประชาสรรค และเหมาะสมในการเรียน จํานวน 1 หลัง ผูใชงาน เพียงพอและเหมาะสม และโรงเรียนในสังกัด

การสอน ในการเรียนการสอน
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154 โครงการสรางหองน้ําหองสวม เพื่อใหมีหองสวมเพียงพอ มีหองน้ําหองสวมนักเรียน 330,000 รอยละความพึงพอใจของ โรงเรียนมีหองสวมเพียงพอ สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนหนองโนประชาสรรค ตอความตองการของนักเรียน แบบ 6 ที่/27 จํานวน 1 หลัง ผูใชงาน ตอความตองการของนักเรียน และโรงเรียนในสังกัด

155 โครงการสรางตอเติมอาคาร เพื่อตอเติมอาคารที่พักนักกีฬา ตอเติมอาคารที่พักนักกีฬา 500,000 รอยละความพึงพอใจของ สถานศึกษามีอาคารที่พัก สํานักการศึกษาฯ

ที่พักนักกีฬา ใหเพียงพอและเหมาะสม จํานวน 1 หลัง ผูใชงาน นักกีฬา จํานวน 1หลัง และโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนหนองโนประชาสรรค

156 โครงการกอสรางบานพักครู เพื่อรับรองบุคลากรที่มี โรงเรียนมีบานพักครูเพียงพอ 7,258,000 รอยละความพึงพอใจของ สถานศึกษามีบานพักครู สํานักการศึกษาฯ

2 ชั้น 3 หองนอนแบบ ความจําเปน ตอจํานวนครูที่พักอาศัย ผูใชงาน 2 ชั้น 3 หองนอน และโรงเรียนในสังกัด

203/27 แบบ 203/27

โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม

157 โครงการคากอสราง เพื่อประกอบการเรียนการสอน นักเรียนไดปฏิบัติจริงในการ 4,780,000 รอยละความพึงพอใจของ สถานศึกษามีอาคาร สํานักการศึกษาฯ

อาคารเอนกประสงค วิชาชางอุตสาหกรรมและอื่นๆ เรียนการสอนวิชาชาง ผูใชงาน เอนกประสงค 1 หลัง และโรงเรียนในสังกัด

(อาคารฝกงาน) อุตสาหกรรม

โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม

158 โครงการคากอสราง เพื่ออํานวยความสะดวกใน โรงเรียนมีความสะดวกสบาย 200,000 รอยละความพึงพอใจของ สถานศึกษามีถนนในการ สํานักการศึกษาฯ

ถนนคสล. กวาง 5 ม. การจราจรในโรงเรียน ตอผูใชบริการ ผูใชงาน สัญจรไปมาสะดวก และโรงเรียนในสังกัด

ยาว 100 ม. 

โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม

159 โครงการกอสรางคอนกรีต เพื่อแสดงขอบเขตของโรงเรียน โรงเรียนมีรั้วรอบโรงเรียน 600,000 รอยละความพึงพอใจของ สถานศึกษามีรั้วเพื่อความ สํานักการศึกษาฯ

ทึบ สูง 12 ม. และความปลอดภัย ผูใชงาน ปลอดภัย และโรงเรียนในสังกัด

ยาว600 ม.

โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม
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160 โครงการกอสรางสนามฟุตซอล เพื่อประกอบการเรียนการสอน นักเรียนไดปฏิบัติจริงในการ 2,000,000 รอยละความพึงพอใจของ สถานศึกษามีสนามฟุตซอล สํานักการศึกษาฯ

มาตรฐาน และกิจกรรมกีฬา เรียนการสอน ผูใชงาน ที่ไดมาตรฐาน และโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม

161 โครงการปรับปรุงซอมแซม เพื่อใหมีหองน้ําเพียงพอ จํานวน  2  หลัง 600,000       รอยละความพึงพอใจของ มีหองน้ําเพียงพอ สํานักการศึกษาฯ

หองน้ํานักเรียนชาย-หญิง ผูใชงาน และโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนมัธยมหนองเขียด

162 โครงการปรับปรุงซอมแซม เพื่อใหมีอาคารเรียนเพียงพอ จํานวน  3  หลัง 1,000,000     รอยละความพึงพอใจของ มีอาคารเรียนเพียงพอ สํานักการศึกษาฯ

หลังคาอาคารเรียน แบบ ก ข ค ตอการจัดการเรียนการสอน ผูใชงาน ตอการจัดการเรียนการสอน และโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนมัธยมหนองเขียด

163 โครงกการปรับปรุงซอมแซม เพื่อใหมีอาคารโรงอาหาร จํานวน  1  หลัง 500,000       รอยละความพึงพอใจของ มีอาคารโรงอาหาร สํานักการศึกษาฯ

อาคารโรงอาหาร ที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะ ผูใชงาน ที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะ และโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนมัธยมหนองเขียด

164 โครงการปรับปรุงซอมแซม เพื่อใหมีสนามบาสเกตบอล จํานวน  1 สนาม 500,000        รอยละความพึงพอใจของ มีสนามบาสเกตบอล สํานักการศึกษาฯ

สนามบาสเกตบอล ในการออกกําลังกาย ผูใชงาน ในการออกกําลังกาย และโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนมัธยมหนองเขียด

165 โครงการปรับปรุงซอมแซม เพื่อใหมีถนนในการสัญจร จํานวน  1 เสน 500,000       รอยละความพึงพอใจของ มีถนนในการสัญจร สํานักการศึกษาฯ

ถนนระหวางอาคาร ไปมาสะดวกและปลอดภัย ผูใชงาน ไปมาสะดวกและปลอดภัย และโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนมัธยมหนองเขียด
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166 โครงการปรับปรุงซอมแซม เพื่อใหมีน้ําดื่มที่สะอาดและ จํานวน  1 แหง 250,000       รอยละความพึงพอใจของ มีน้ําดื่มที่สะอาดและ สํานักการศึกษาฯ

ระบบสาธารณูปโภค (น้ําดื่ม) ปลอดภัย ผูใชงาน ปลอดภัย และโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนมัธยมหนองเขียด

167 โครงการกอสรางโรงจอดรถ เพื่อใหมีโรงจอดรถยนตสําหรับ โรงจอดรถยนต 400,000 รอยละความพึงพอใจของ โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูใชงาน มีโรงจอดรถยนตสําหรับครู และโรงเรียนในสังกัด

และบุคลากรทางการศึกษา

168 โครงการกอสรางสนาม เพื่อใหมีสนามบาสเกตบอล สนามบาสเกตบอลมาตรฐาน 341,600 รอยละความพึงพอใจของ โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ สํานักการศึกษาฯ

บาสเกตบอลมาตรฐาน มาตรฐานสําหรับจัดการเรียน ขนาด 18x31 ม. ผูใชงาน มีสนามบาสเกตบอล และโรงเรียนในสังกัด

การสอน  เสาประตูโครงเหล็กยึดติด

กับที่ ขนาด 18x31 ม.

169 โครงการกอสรางสวมมาตรฐาน เพื่อใหนักเรียนไดใชหองสวม หองสวมที่มาตรฐานและ 447,600 นักเรียนไดใชหองสวมที่ นักเรียนไดใชหองสวมที่ สํานักการศึกษาฯ

10หอง โรงเรียนเปรมติณสูลานนท ที่ถูกสุขลักษณะ สะดวกและ ถูกสุขลักษณะ 10 หอง ถูกสุขลักษณะ สะดวกและ ถูกสุขลักษณะ สะดวกและ และโรงเรียนในสังกัด

ปลอดภัย ปลอดภัยได ปลอดภัย

170 โครงการกอสรางอาคาร คสล. เพื่อใหนักเรียนไดใชอาคาร อาคารเรียน คสล. 4 ชั้น 16,909,600 นักเรียนมีอาคารเรียนใชใน นักเรียนมีอาคารเรียนใชใน สํานักการศึกษาฯ

4 ชั้นขนาด 12 หองเรียน เรียนและหองเรียนในการ ขนาด 12 หองเรียน  การเรียนการสอน การเรียนการสอน และโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท เรียนการสอนที่มั่นคง ถาวร

171 โครงการกอสรางอาคารบานพักครู เพื่อใหครูมีบานพักอาศัย อาคารบานพักครูขนาด 8 หนวย 3,716,000 รอยละความพึงพอใจของ ครูมีบานพักอาศัยภายใน สํานักการศึกษาฯ

8 หนวย (แบบแฟลต 8 หนวย) ภายในโรงเรียนที่มั่นคง ถาวร ผูใชงาน โรงเรียน และโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท
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172 โครงการกอสรางอาคาร เพื่อใหนักเรียนไดใชอาคาร อาคารอเนกประสงค  1หลัง 7,345,700 รอยละความพึงพอใจของ นักเรียนไดใชอาคาร สํานักการศึกษาฯ

อเนกประสงค เอนกประสงคในการจัด ผูใชงาน เอนกประสงคในการจัด และโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท กิจกรรมตางๆ กิจกรรมตางๆ

173 โครงการกอสรางสนามฟุตบอล เพื่อใหนักเรียนไดใชสนาม สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน 1,201,900 รอยละความพึงพอใจของ นักเรียนไดใชสนามฟตุบอล สํานักการศึกษาฯ

มาตรฐาน ฟตุบอลมาตรฐานในการจัด ผูใชงาน มาตรฐานในการจัดกิจกรรม และโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท กิจกรรมตางๆ ตางๆ

174 โครงการกอสรางอาคารหองสมุด เพื่อใหนักเรียนไดมีอาคาร อาคารหองสมุดจํานวน1 หลัง 800,000 รอยละความพึงพอใจของ มีอาคารหองสมุดที่ได สํานักการศึกษาฯ

 โรงเรียนซําสูงพิทยาคม หองสมุดสําหรับสืบคนขอมูล ผูใชงาน มาตรฐานและเปนแหลง และโรงเรียนในสังกัด

เรียนรูที่ดีสําหรับนักเรียน

175 โครงการกอสรางหองศูนยวิทย- เพื่อใหนักเรียนไดมีหองสําหรับ หองศูนยวิทยบริการ พรอมอุปกรณ 320,000 รอยละความพึงพอใจของ นักเรียนไดสืบคนขอมูลที่ สํานักการศึกษาฯ

บริการ (สืบคน Internet) สืบคนขอมูล ประจําหอง จํานวน 1 หอง ผูใชงาน รวดเร็ว และใชประโยชน และโรงเรียนในสังกัด

พรอมอุปกรณประจําหอง ในการเรียน

โรงเรียนซําสูงพิทยาคม

176 โครงการกอสรางหอง FITNESS เพื่อใหนักเรียนได หอง FITNESSพรอมครุภัณฑและ 760,000 รอยละความพึงพอใจของ นักเรียนมีสุขภาพ กาย สํานักการศึกษาฯ

พรอมครุภัณฑและอุปกรณ ออกกําลังกาย สงเสริมสุขภาพ อุปกรณ จํานวน1 หอง ผูใชงาน สุขภาพจิตที่ดี และโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนซําสูงพิทยาคม

177 โครงการกอสรางโรงรถครูและ เพื่อใหครูและบุคลากรมี โรงรถขนาด  (10*44*6 ม.) 200,000 รอยละความพึงพอใจของ มีที่จอดรถมาตรฐานและ สํานักการศึกษาฯ

บุคลากรทางการศึกษา ที่จอดรถที่ไดมาตรฐานและ ผูใชงาน ปลอดภัย และโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนซําสูงพิทยาคม ปลอดภัย
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178 โครงการกอสรางหองปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะดาน หองปฏิบัติการคณิตศาสตร 465,700 รอยละความพึงพอใจของ นักเรียนมีความรูและทักษะ สํานักการศึกษาฯ

คณิตศาสตร พรอมครุภัณฑ คณิตศาสตร พรอมครุภัณฑและอุปกรณ ผูใชงาน ดานคณิตศาสตร และโรงเรียนในสังกัด

และอุปกรณประจําหองเรียน ประจําหองเรียน 1 หอง

โรงเรียนซําสูงพิทยาคม

179 โครงการกอสรางหองปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะดานเคมี หองปฏิบัติการเคมี พรอมอุปกรณ 762,000 รอยละความพึงพอใจของ นักเรียนมีความรูและทักษะ สํานักการศึกษาฯ

เคมี พรอมอุปกรณประจําหอง ประจําหอง จํานวน 1 หอง ผูใชงาน ดานเคมี และโรงเรียนในสังกัด

และวัสดุ อุปกรณประกอบการ

เรียนการสอน โรงเรียนซําสูง

พิทยาคม

180 โครงการกอสรางหองปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะดานฟสิกส หองปฏิบัติการฟสิกส 762,000 รอยละความพึงพอใจของ นักเรียนมีความรูและทักษะ สํานักการศึกษาฯ

ฟสิกส พรอมอุปกรณประจําหอง พรอมอุปกรณประจําหอง ผูใชงาน ดานฟสิกส และโรงเรียนในสังกัด

และวัสดุ อุปกรณประกอบ จํานวน1 หอง

การเรียนการสอน โรงเรียน

ซําสูงพิทยาคม

181 โครงการกอสรางหองปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะดาน หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร 762,000 รอยละความพึงพอใจของ นักเรียนมีความรูและทักษะ สํานักการศึกษาฯ

วิทยาศาสตรกายภาพ วิทยาศาสตรกายภาพ กายภาพ พรอมอุปกรณ ผูใชงาน ดานวิทยาศาสตรกายภาพ และโรงเรียนในสังกัด

พรอมอุปกรณประจําหอง ประจําหอง จํานวน1 หอง

และวัสดุ อุปกรณประกอบ

การเรียนการสอน 

โรงเรียนซําสูงพิทยาคม
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โครงการกอสรางหองปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะดานชีววิทยา หองปฏิบัติการชีวิทยา 762,000 รอยละความพึงพอใจของ นักเรียนมีความรูและทักษะ สํานักการศึกษาฯ

ชีวิทยา พรอมอุปกรณ พรอมอุปกรณประจําหอง ผูใชงาน ดานชีววิทยา และโรงเรียนในสังกัด

ประจําหอง และวัสดุ อุปกรณ จํานวน1 หอง

ประกอบการเรียนการสอน

 โรงเรียนซําสูงพิทยาคม

183 โครงการกอสรางหองปฏิบัติการ เพื่อใหนักเรียนมีหองปฏิบัติการ หองปฏิบัติการดานดนตรีสากล 1,155,500 รอยละความพึงพอใจของ นักเรียนมีความสามารถดาน สํานักการศึกษาฯ

ดานดนตรีสากลพรอมอุปกรณ ดานดนตรี พรอมอุปกรณประจําหอง ผูใชงาน ดนตรี และโรงเรียนในสังกัด

ประจําหองเรียน และอุปกรณ จํานวน1 หอง

ประกอบการเรียนการสอน 

โรงเรียนซําสูงพิทยาคม

184 โครงการกอสรางหองปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะดานศิลปะ หองปฏิบัติการดานศิลปะ 100,000 รอยละความพึงพอใจของ นักเรียนมีความรูและทักษะ สํานักการศึกษาฯ

ศิลปะ พรอมอุปกรณประจําหอง พรอมอุปกรณประจําหอง ผูใชงาน ดานศิลปะ และโรงเรียนในสังกัด

และวัสดุ อุปกรณประกอบ จํานวน1 หอง

การเรียนการสอน 

โรงเรียนซําสูงพิทยาคม

185 โครงการกอสรางหอง เพื่อพัฒนาทักษะดาน หองศูนยภาษาไทยพรอมอุปกรณ 465,700 รอยละความพึงพอใจของ นักเรียนมีความรูและทักษะ สํานักการศึกษาฯ

ศูนยภาษาไทยพรอมอุปกรณ ภาษาไทย ประจําหอง จํานวน 1 หอง ผูใชงาน ดานภาษาไทย และโรงเรียนในสังกัด

ประจําหองเรียน 

โรงเรียนซําสูงพิทยาคม

โครงการกอสรางโรงฝกงาน เพื่อใหมีอาคารฝกงาน อาคารโรงฝกงาน  ค.ส.ล.1ชั้น 2,965,000 รอยละความพึงพอใจของ มีอาคารฝกปฏิบัติ สะดวก สํานักการศึกษาฯ

102/27 โรงเรียนซําสูงพิทยาคม เพียงพอตอการเรียนการสอน  พื้นเสมอดิน ผูใชงาน เพียงพอตอการเรียนรู และโรงเรียนในสังกัด

186

182
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ ผ.01

โครงการกอสรางสนาม เพื่อใหมีสนามฝกทักษะดานบาสเกตบอ1 สนาม 434,700 รอยละความพึงพอใจของ นักเรียนมีสนาม

บาสเกตบอล แบบ F1 BA ขนาดกวาง 18 ม. ผูใชงาน

 โรงเรียนซําสูงพิทยาคม ยาว 31 ม.

188 โครงการกอสรางสนามฟุตซอล เพื่อใหมีสนามฝกทักษะดานฟุตซอล สนามฟุตซอล 1 สนาม 1,661,860 รอยละความพึงพอใจของ นักเรียนมีสนามฟุตซอลที่ สํานักการศึกษาฯ

กลางแจง โรงเรียนซําสูงพิทยาคม ผูใชงาน และโรงเรียนในสังกัด

189 โครงการกอสรางสนามตะกรอ เพื่อใหมีสนามฝกทักษะดานตะกรอ สนามตะกรอ 1 สนาม 59,400 รอยละความพึงพอใจของ นักเรียนมีสนามตะกรอที่ สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนซําสูงพิทยาคม ผูใชงาน และโรงเรียนในสังกัด

190 โครงการกอสรางสนามเปตอง เพื่อใหมีสนามฝกทักษะดานเปตอง สนามเปตอง 1 สนาม 101,800 รอยละความพึงพอใจของ นักเรียนมีสนามเปตองที่ สํานักการศึกษาฯ

 โรงเรียนซําสูงพิทยาคม ผูใชงาน และโรงเรียนในสังกัด

191 โครงการกอสรางสนาม เพื่อใหมีสนามฝกทักษะดาน สนามวอลเลยบอล  1 สนาม 57,800 รอยละความพึงพอใจของ นักเรียนมีสนามฟุตบอลที่ สํานักการศึกษาฯ

วอลเลยบอล วอลเลยบอล ผูใชงาน และโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนซําสูงพิทยาคม

192 โครงการกอสรางหองพยาบาล เพื่อใหนักเรียนไดรับการบริการ หองพยาบาล  1 หอง 324,000 รอยละความพึงพอใจของ นักเรียนมีหองพยาบาล 

  

สํานักการศึกษาฯ

พรอมครุภัณฑ และอุปกรณ ดานพยาบาลที่สะอาดปลอดภัย ผูใชงาน และโรงเรียนในสังกัด

ประจําหอง โรงเรียนซําสูงพิทยาคม

187 สํานักการศึกษาฯ และ

โรงเรียนในสังกัดฯ
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ ผ.01

โครงการกอสรางหองศาสนา เพื่อใหนักเรียนไดเรียนรูและศึกษา หองศาสนาศึกษา 1 หอง 100,000 รอยละความพึงพอใจของ

ศึกษา/ปฏิบัติธรรมศาสนา ศาสนาและปฏิบัติธรรม ผูใชงาน

โรงเรียนซําสูงพิทยาคม

194 โครงการกอสรางหองสันทนาการ เพื่อใหนักเรียนไดมีหองเพื่อ หองสันทนาการ 1 หอง 100,000 รอยละความพึงพอใจของ นักเรียนมีสุขภาพจิตที่ดี สํานักการศึกษาฯ

 พรอมอุปกรณประจําหอง ผอนคลายจากการเรียนรู ผูใชงาน และโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนซําสูงพิทยาคม

195 โครงการกอสรางหอง เพื่อใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติในการ คณะกรรมการนักเรียน 100,000 รอยละความพึงพอใจของ นักเรียนมีคณะกรรมการ สํานักการศึกษาฯ

คณะกรรมการนักเรียน สงเสริมความเปนประชาธิปไตย  1 หอง ผูใชงาน และโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนซําสูงพิทยาคม

196 โครงการกอสรางรั้วโรงเรียน เพื่อใหโรงเรียนมีรั่วที่ไดมาตรฐานและ รั้วยาว 1,884 ม. 6,046,740 รอยละความพึงพอใจของ มีรั้วที่ไดมาตรฐานแบบ

 

สํานักการศึกษาฯ

ซําสูงพิทยาคม ปลอดภัย ระบุขอบเขตที่ชัดเจน ผูใชงาน และโรงเรียนในสังกัด

197 โครงการทาสีอาคารเรียน    เพื่อเคลือบและปองกันการสึกกรอน จํานวน 4 หลัง 215,200 รอยละความพึงพอใจของ มีอาคารเรียนที่แข็งแรง สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนซําสูงพิทยาคม ของอาคารเรียนและสวยงาม ผูใชงาน และโรงเรียนในสังกัด

โครงการกอสรางโรงอาหาร เพื่อใหมีสถานที่ในการประกอบอาหาร โรงอาหาร 1 หลัง 6,792,000 รอยละความพึงพอใจของ

โรงเรียนซําสูงพิทยาคม ที่สะอาดเพียงพอกับนักเรียนและ อาคาร ค.ส.ล. ชั้นเดียว ผูใชงาน
ไดมาตรฐาน ขนาด 19*38.50 ม. 

สํานักการศึกษาฯ และ

โรงเรียนในสังกัดฯ

198

นักเรียนมีคุณธรรม 

จริยธรรม มีวินัยตามหลัก

ศาสนาที่ตนนับถือ

193

นักเรียนมีโรงอาหาร 500 

ที่นั่งที่สะอาด และได

มาตรฐาน

สํานักการศึกษาฯ และ

โรงเรียนในสังกัดฯ
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ ผ.01

โครงการกอสรางถนนคอนกรีต เพื่อความปลอดภัยและสะดวก หนา  0.12 ม. 2,782,000 รอยละความพึงพอใจของ

เสริมเหล็ก โรงเรียนซําสูง ในการสัญจร ยาว 1,070 ม. ผูใชงาน

พิทยาคม

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟา เพื่อใหระบบไฟฟาในโรงเรียนมี หมอแปลง 100 KV 400,000 รอยละความพึงพอใจของ

ภายในโรงเรียนซําสูงพิทยาคม มาตรฐานและปลอดภัย สาย 3F ผูใชงาน

โครงการปรับปรุงระบบ      เพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอ โคมไฟถนน 60 ชุด 100,000 รอยละความพึงพอใจของ

ไฟสองสวางในโรงเรียนซําสูง ทรัพยสินของสถานศึกษา สายไฟขนาด 2*2.5 ผูใชงาน

พิทยาคม จํานวน 1,070 ม.

โครงการกอสรางบานพักครู  เพื่อเปนที่พักของครูและบุคลากร อาคารบานพักครู   1 หลัง                        3,974,000 รอยละความพึงพอใจของ

โรงเรียนซําสูงพิทยาคม ทางการศึกษา ค.ส.ล. 3 ชั้น 8 หนวย ผูใชงาน

203 โครงการกอสรางอาคารเรียน เพื่อใหมีอาคารเรียนสําหรับนักเรียน อาคาร ค.ส.ล. 3 ชั้น 9,303,000 รอยละความพึงพอใจของ ไดอาคารเรียน สปช. 2/28 สํานักการศึกษาฯ และ

โ ี ใ ั ั
สปช.2/28 3 ชั้น ขนาด 15 หองเรียน ผูใชงาน 3 ชั้น 1 หลัง

โรงเรียนซําสูงพิทยาคม

204 โครงการกอสรางหองน้ําหองสวม เพื่อใหนักเรียนมีหองน้ําที่สะอาด กวาง 6.40 ม. 1,032,166 รอยละความพึงพอใจของ

 (10 ที่) โรงเรียนซําสูงพิทยาม และปลอดภัย ผูใชงาน

ยาว 9.50 ม.

โครงการกอสรางระบบประปา เพื่อใหมีน้ําประปาที่สะอาด และปลอดภจํานวน 1  ขนาด 10 ลบ.ม 342,315 รอยละความพึงพอใจของ

ในโรงเรียนซําสูงพิทยาคม ผูใชงาน

สํานักการศึกษาฯ และ

โรงเรียนในสังกัดฯ

205 มีระบบน้ําประปาที่

มาตรฐาน สะอาด และ

ปลอดภัย

สํานักการศึกษาฯ และ

โรงเรียนในสังกัดฯ

ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษามีที่พักที่ไดมาตรฐาน

นักเรียนมีหองน้ําที่สะอาด

และปลอดภัย

สํานักการศึกษาฯ และ

โรงเรียนในสังกัดฯ

สํานักการศึกษาฯ และ

โรงเรียนในสังกัดฯ
202

201

มีระบบไฟฟาที่มาตรฐาน 

และปลอดภัย

สํานักการศึกษาฯ และ

โรงเรียนในสังกัดฯ

มีระบบไฟฟาที่มาตรฐาน 

และเพียงพอ

สํานักการศึกษาฯ และ

โรงเรียนในสังกัดฯ

200

199 มีถนนที่ไดมาตรฐานและ

ปลอดภัย
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เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ ผ.01

206 โครงการปูกระเบื้องหองเรียน เพื่อใหมีหองเรียนที่สะอาด สวยงาม ปล1,657 ตร.ม. (กระเบื้องเคลือบ) 662,800 รอยละความพึงพอใจของ มีหองเรียนที่สะอาด 

 

สํานักการศึกษาฯ และ

โ ี ใ ั ั
โรงเรียนซําสูงพิทยาคม ผูใชงาน

โครงการกอสรางโรงจอดรถ เพื่อเปนที่จอดรถจักรยานยนตของนักเรี  1 หลัง ขนาด 10*10 ม. 300,000

จักรยานยนต โรงเรียนซําสูง

พิทยาคม

208 โครงการปูกระเบื้องหอประชุม เพื่อใหมีพื้นหอประชุมที่สะอาด เรียบรอ  640 ตร.ม. (กระเบื้องเคลือบ) 256,000 รอยละความพึงพอใจของ มีพื้นหองประชุมที่สะอาด สํานักการศึกษาฯ และ

โ ี ใ ั ั
โรงเรียนซําสูงพิทยาคม ผูใชงาน

209 โครงการกอสรางปอมยาม เพื่อเปนสถานที่อํานวยความสะดวกและ1 หลัง ขนาด 3*3 ม. 200,000 รอยละความพึงพอใจของ สํานักการศึกษาฯ และ

โ ี ใ ั ั
รักษาการณ โรงเรียนซําสูง ผูใชงาน

พิทยาคม

210 โครงการกอสรางลานปูน เพื่อจัดเปนสถานที่อํานวย ความสะดวก2 แหง ขนาดดังนี้                                              438,375 รอยละความพึงพอใจของ มีสถานที่ในการจัด สํานักการศึกษาฯ และ

โ ี ใ ั ั
อเนกประสงค โรงเรียนซําสูง ผูใชงาน

พิทยาคม

211 โครงการกอสรางหอพระพุทธรูป เพื่อเปนสิ่งสักการะของนักเรียนและบุค ขนาดฐาน 4*4*1.5 ม. 100,000 รอยละความพึงพอใจของ สํานักการศึกษาฯ และ

โ ี ใ ั ั
ประจําโรงเรียนซําสูงพิทยาคม ผูใชงาน

โครงการขุดลอกสระน้ํา      เพื่อใหมีน้ําใชเพียงพอตอความตองการขกวาง 70 ม. 200,000 รอยละความพึงพอใจของ

โรงเรียนซําสูงพิทยาคม ยาว 80 ม. ผูใชงาน

ลึก 3.5 ม.

สํานักการศึกษาฯ และ

โรงเรียนในสังกัด
212 มีน้ําใชเพียงพอตอความ

ตองการของโรงเรียน

นักเรียนและบุคลากร

ทางการศึกษามีความรัก

่

มีปอมยามที่ไดมาตรฐาน

และปลอดภัย

207 มีโรงจอดรถที่มาตรฐาน

และปลอดภัย

สํานักการศึกษาฯ และ

โรงเรียนในสังกัดฯ
ความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ

รอยละ 90



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 200

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ ผ.01

213 โครงการกอสรางอาคารเรียน  -เพื่อรองรับนักเรียนและ  - โรงเรียนมีอาคารเรียนที่เหมาะ 10,289,000 รอยละความพึงพอใจของ มีอาคารเรียนที่เหมาะสม สํานักการศึกษาฯ

4 ชั้น12หองเรียนแบบฐานแผ รองรับการจัดกิจกรรมการ สมและรองรับจํานวนนักเรียนที่ ผูใชงาน และโรงเรียนในสังกัด

( รหัส สน. ศท.4/12) โรงเรียน แขงขันตางๆ เขามาเรียนและรองรับการเปน

พิศาลปุณณวิทยา เจาภาพแขงขันตางๆ

214 โครงการกอสรางบานพักครู  - เพื่อรองรับบุคลากรที่มี  -โรงเรียนมีบานพักครูเพียงพอ 725,800 รอยละความพึงพอใจของ มีบานพักครูที่เพียงพอ สํานักการศึกษาฯ

2 ชั้น 3หองนอน โรงเรียน ความจําเปน ตอจํานวนครูที่พักอาศัย ผูใชงาน โรงเรียนในสังกัดฯ

พิศาลปุณณวิทยา

215 โครงการกอสรางถนน คสล.  -เพื่ออํานวยความสะดวก  -โรงเรียนมีความสะดวกสบาย 750,000 รอยละความพึงพอใจของ มีถนนที่สะดวกตอ สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ในการจราจรในโรงเรียน ตอผูใชบริการ ผูใชงาน โรงเรียนในสังกัดฯ

โครงการกอสรางรั้วรอบโรงเรียน  -เพื่อแสดงขอบเขตของ  -โรงเรียนมีรั้วรอบโรงเรียน 100,000 รอยละความพึงพอใจของ มีรั้วรอบขอบชิดที่ปลอดภัย สํานักการศึกษาฯ

พิศาลปุณณวิทยา โรงเรียนและความปลอดภัย ผูใชงาน และโรงเรียนในสังกัด

โครงการกอสรางหองน้ําครู  -เพื่อใหมีหองน้ําสําหรับครู   -ครูและบุคลากรทางการศึกษา 250,000 รอยละความพึงพอใจของ มีหองน้ําอยางเพียงพอ สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา และบุคลากรทางการศึกษา มีหองน้ําใชอยางเพียงพอและ ผูใชงาน และโรงเรียนในสังกัด

อยางเพียงพอ เหมาะสม

โครงการกอสรางหองน้ํานักเรียน  -เพื่อใหมีหองน้ําสําหรับ  -นักเรียนมีหองน้ําใชอยาง 500,000 รอยละความพึงพอใจของ มีหองน้ําอยางเพียงพอ สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา นักเรียนอยางเพียงพอ เพียงพอและเหมาะสม ผูใชงาน ของผูใชบริการ โรงเรียนในสังกัด

217

216

218



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 201

เปาหมาย ผลที่คาดวา หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จะไดรับ ที่รับผิดชอบ

แผนงานการศึกษา

ที่ ตัวชี้วัด (KPI)โครงการ วัตถุประสงค
งบประมาณและที่ผานมา

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา แบบ ผ.01

219 โครงการกอสรางหอประชุม  - เพื่อมีหอประชุมอเนกประสงค  - หอประชุมอเนกประสงค 7,345,700 รอยละความพึงพอใจของ มีหอประชุมอเนกประสงค สํานักการศึกษาฯ

อเนกประสงคโรงเรียนโคกสูง สําหรับจัดกิจกรรมการเรียน ผูใชงาน สําหรับจัดกิจกรรมการเรียน และโรงเรียนในสังกัดฯ

ประชาสรรพ การสอนและกิจกรรม การสอนและกิจกรรม

นันทนาการตางๆ นันทนาการตางๆ

220 โครงการกอสรางหลังคาโดม 1.เพื่อปองกันแดดและฝน หลังคาโดมคลุมลานเอนกประสงค 1,000,000     รอยละความพึงพอใจของ โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ สํานักการศึกษาฯ

คลุมลานเอนกประสงค ในเวลาประกอบพิธีหนาเสาธง ผูใชงาน มีหลังคาโดมเอนกประสงค และโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ 2.เพื่อใชเปนพื้นที่ในการจัด การจัดกิจกรรมการเรียน

กิจกรรมการเรียนการสอน สอนและกิจกรรมตางๆ

และกิจกรรมตางๆ

221 โครงการหลังคาคลุมถนน เพื่อปองกันแดดและฝน หลังคาคลุมถนนเดินเทา 300,000 รอยละความพึงพอใจของ โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ สํานักการศึกษาฯ

เดินเทาภายในโรงเรียน ภายในโรงเรียน ผูใชงาน มีหลังคาคลุมถนนเดินเทา และโรงเรียนในสังกัด

โคกสูงประชาสรรพ ภายในโรงเรียน

222 โครงการกอสรางโรงอาหาร เพื่อใหมีโรงอาหารที่ถูก โรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ 2085000 รอยละความพึงพอใจของ มีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ สํานักการศึกษาฯ

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ สุขลักษณะเพียงพอสําหรับ ผูใชงาน เพียงพอสําหรับนักเรียน และโรงเรียนในสังกัด

นักเรียน ครูและบุคลากร ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ทางการศึกษา

320,432,593 306,128,991 261,886,576 219,903,905รวม 222 โครงการ
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