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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบหลัก ที่ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

1 โครงการจัดงานมหกรรมหนังสือ  -เพื่อกระตุนและสราง  -จัดนิทรรศการสงเสริมการ 300,000 300,000 300,000 300,000 -  รอยละของจํานวน  -นักเรียน นักศึกษา สํานักการศึกษาฯมหาวิทยาลัย

ภาคอีสาน  (I-SAN BOOK FAIR) วัฒนธรรมอีสานสูสังคม เรียนรู การอบรมสัมมนา ประชาชนรักการอาน และผูที่สนใจทั่วไป ขอนแกน

รักการอานและเปนการ วิชาการ มากขึ้น 30% ใหความสนใจและรัก

เผยแพรความรูสูกลุมนักเรียน -ขายหนังสือราคาลดพิเศษ การอานหนังสือมาก

นักศึกษา และผูสนใจทั่วไปใน ยิ่งขึ้น

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2 โครงการคายพัฒนาขีดความสามารถ เพื่อใหนักศึกษาฯ ไดเรียนรู ใหนักศึกษาไดเรียนรูเฉพาะทาง 100,000 - นศ.ปวส.วิทยาลัย นักศึกษาสามารถใช สํานักการศึกษาฯวิทยาลัย

ทักษะการใชภาษาจีนสําหรับนักศึกษา และเขาใจวัฒนธรรมจีน และไดรับประสบการณวิชาชีพ การอาชีพบานไผ ภาษาจีนในการติดตอ การอาชีพ

ปวส.วิทยาลัยการอาชีพบานไผ สามารถปรับตัวและใชชีวิตใน ตามที่หลักสูตรไดกําหนดไว มีทักษะในการใชภาษา สื่อสารไดอยางถูกตอง บานไผ

กอนออกฝกประสบการณวิชาชีพ ประเทศจีน ไดอยางเหมาะสม จีนมากขี้น  30%

ณ วิทยาลัยการรถไฟประเทศจีน

รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป (พ.ศ. 2561 - 2564)

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ

    องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน

ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแกนที่ 3.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาพื้นฐาน และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.02
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3 โครงการคายวิทยเยาวชน  เพื่อปลูกฝงใหเยาวชนดูแล จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ 100,000 -  เยาวชนที่เขารวม นักเรียนและนักศึกษา สํานักการศึกษาฯศูนย

คนรักสิ่งแวดลอม รักษาทรัพยากรธรรมชาติและ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร โครงการรูจักรักษา  กศน.รูจักใชทรัพยากร วิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม และสิ่งแวดลอมใหกับนักเรียน สภาพแวดลอมมากขึ้น ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อการเรียนรู

 นักศึกษากศน. 40% อยางฉลาดและเกิด ขอนแกน

ประโยชนสูงสุด

4 โครงการจุดประกายความคิด  เพื่อเสริมสรางการเรียนรูตลอดนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับ 100,000 ระดับความสําเร็จ นักเรียนไดความรูและ สํานักการศึกษาฯศูนย

สรางนักวิทยาศาสตรไทย  ของ นักเรียนโรงเรียนใน ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ในการจัดงาน เสริมสรางทักษะการ วิทยาศาสตร

ประจําป 2561 จ.ขอนแกน ของโรงเรียนในจังหวัดขอนแกน เรียนรูวิทยาศาสตร เพื่อการเรียนรู

เขารวมกิจกรรมรอยละ80 ใหแก นักเรียน นักศึกษา ขอนแกน

 และประชาชนทั่วไป

5 โครงการเด็กดีนักวิทยฯ  สนุกคิด เพื่อเสริมสรางการเรียนรูตลอดนักเรียนระดับปฐมวัย ระดับ 100,000 ระดับความสําเร็จ เด็กและเยาวชนเกิด สํานักการศึกษาฯศูนย

สรางสรรคมหัศจรรยเด็กไทยสรางชาติ ชีวิตของ นักเรียนโรงเรียนใน ประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ในการจัดงาน ความสนใจในการ วิทยาศาสตร

ประจําป  2561 จ.ขอนแกน ของโรงเรียนในจังหวัดขอนแกน เรียนรูดานวิทยาศาสตร เพื่อการเรียนรู

เขารวมกิจกรรมรอยละ80 และเทคโนโลยี ขอนแกน

6 โครงการพัฒนาตนแบบนักจัดกิจกรรม เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดรับ นักเรียนสามารถจัดกิจกรรม 500,000 ระดับความพึงพอใจและนักเรียนไดรับความรู สํานักการศึกษาฯศูนย

วิทยาศาสตรนอย ความรูและเกิดทักษะการจัด ถายทอดความรูดานวิทยาศาสตร ความรูที่เพิ่มขึ้นของ และเกิดทักษะการจัด วิทยาศาสตร

กิจกรรมดานวิทยาศาสตร ใหคนอื่นได ผูเขารวมโครงการ กิจกรรมดาน เพื่อการเรียนรู

วิทยาศาสตร ขอนแกน
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7 โครงการฝกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ เพื่อเปนศูนยกลางของการ มีศูนยกลางการแลกเปลี่ยน 1,304,700      ระดับความพึงพอใจและผูเขารวมโครงการไดรับสํานักการศึกษาฯคณะมนุษย

การเรียนรูจากทองถิ่นสูสากล แลกเปลี่ยนเรียนรูเพิ่มทักษะ เรียนรูเพิ่มทักษะการเรียนรู ความทักษะที่เพิ่มขึ้น ความรูและเกิดทักษะ ศาสตรและ

การเรียนรูวัฒนธรรมอีสาน วัฒนธรรมอีสาน และการ ของผูเขารวมโครงการ การเรียนรูวัฒนธรรม สังคมศาสตร

ฝกอบรมสมาชิกกลุมอาชีพ ฝกอบรมสมาชิกกลุมอาชีพ อีสาน และทักษะการ มหาวิทยาลัย

กลุมวิสาหกิจชุมชนและพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนและพัฒนา บริหารจัดการตาม ขอนแกน

ทักษะการบริหารจัดการตาม ทักษะการบริหารจัดการตาม แนวทางประเทศไทย4.0

แนวทางประเทศไทย 4.0 แนวทางประเทศไทย 4.0

8 โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียน เพื่อใหนักเรียนไดแสดงความส นักเรียนทุกคนทุกสังกัดมีโอกาส 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 ระดับความสําเร็จในการนักเรียนมีความสามารถสํานักการศึกษาฯสํานักงานเขต

ดานศิลปะ ดนตรี  กีฬาและวิชาการ ที่เปนเลิศดานวิชาการ กีฬา เขารวมกิจกรรมแสดงความ จัดงาน ดานกีฬา การแสดง พื้นที่การศึกษา

ศิลปะ ดนตรี และการแสดง สามารถตาง ๆ ดนตรี  วิชาการและ ประถมศึกษา

ศิลปะเปนเลิศ ขอนแกน เขต 1

9 โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียน เพื่อพัฒนาสงเสริมใหนักเรียน คณะครู นักเรียน และบุคลากร 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระดับความสําเร็จในการนักเรียนมีศักยภาพและสํานักการศึกษาฯสํานักงานเขต

ดานศิลปะ ดนตรี  กีฬาและวิชาการ ไดแสดงออกทางดานศิลปะ ทางศึกษาจากหนวยงานที่มี จัดงาน ความสามารถในดาน พื้นที่การศึกษา

ดนตรี กีฬา และวิชาการให หนาที่ในการจัดการศึกษาทุก ศิลปะดนตรี กีฬาและ ประถมศึกษา

สามารถแขงขันในระดับ หนวยงาน ไดเขารวมงานมหกรรม วิชาการ ขอนแกน เชต 2

เขตพื้นที่และระดับสามกล การแขงขันศิลปะ ดนตรี กีฬา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ และวิชาการ จํานวน18,393 คน
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แบบ ผ.02

10 โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียน เพื่อเปนเวทีในการแสดง นักเรียนในสังกัดและในกํากับ 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 ระดับความสําเร็จในการนักเรียนมีศักยภาพและสํานักการศึกษาฯ สํานักงานเขต

ดานศิลปะ ดนตรี  กีฬาและวิชาการ ศักยภาพนักเรียนดานศิลปะ  สามารถแสดงออกถึงศักยภาพ จัดงาน ความสามารถในดาน พื้นที่การศึกษา

ดนตรี   กีฬาและวิชาการของ ทางดานศิลปะ  ดนตรี   กีฬาและ ศิลปะดนตรี กีฬาและ ประถมศึกษา

นักเรียนในสังกัด สํานักงาน วิชาการสามารถเปนตัวแทน วิชาการ ขอนแกน เขต 3

เขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและ

เขต 3 เขาแขงขันในระดับสากลไดอยาง

มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

11 โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระดับความสําเร็จในการนักเรียนแสดงความ สํานักการศึกษาฯสํานักงานเขต

ดานศิลปะ ดนตรี  กีฬาและวิชาการ ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จัดงาน สามารถที่เปนเลิศ พื้นที่การศึกษา

และยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ ขอนแกน เขต4 จํานวน 181 รร. ไมวาจะเปนทางวิชาการ ประถมศึกษา

การเรียนทุกกลุมสาระการ ศิลปะ  ดนตรี และกีฬา  ขอนแกน เขต 4

เรียนรูใหสูงขึ้น

12 โครงการสงเสริมกิจกรรม "ลดเวลา เพื่อใหโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระดับความสําเร็จในการ ไดรับการเรียนรูผาน สํานักการศึกษาฯสํานักงานเขต

เรียน เพิ่มเวลารู" สูชุมชนเขมแข็ง สามารถพัฒนาหลักสูตรการ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จัดงาน กระบวนการและกิจกรรม พื้นที่การศึกษา

เรียนการสอนใหสอดคลองกับ ขอนแกน เขต4 จํานวน 181 รร. สูชุมชนเขมแข็ง ประถมศึกษา

ความตองการของนักเรียน ขอนแกน เขต 4

ชุมชน และทองถิ่นโดยทุก

ภาคสวนเขามามีสวนรวม
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(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบหลัก ที่ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.02

13 โครงการซิโกนอย  เดินตามรอย เพื่อจัดกิจกรรมเสริมทักษะและ นักเรียนทุกคนมีทักษะดานกีฬา 100,000 100,000 100,000 100,000 ระดับความสําเร็จใน นักเรียนที่เขารวมมี สํานักการศึกษาฯ สํานักงานเขต

เกียรติศักดิ์ เสนาเมือง ความเปนเลิศดานกีฬา เปนการ รูกฎ กติกาของแตละประเภทกีฬา การจัดงาน ทักษะในการเลนกีฬา พื้นที่การศึกษา

สรางภูมิคุมกันทางดานสุขภาพ รูแพ รูชนะ และรูอภัย และมีสุขภาพแข็งแรง ประถมศึกษา

พลานามัยที่สมบูรณแข็งแรง ขอนแกน เขต 4

ใหแกนักเรียน

14 โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียน สืบสานการเปนภาคีหุนสวน เติมเต็มศักยภาพดานทักษะ 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ระดับความสําเร็จใน ผูเขารวมโครงการมี สํานักการศึกษาฯ สํานักงานเขต

ดานศิลปะ ดนตรี  กีฬาและวิชาการ สงเสริมศักยภาพนักเรียน และวิชาการ ตามหลักสูตร การจัดงาน ความสามัคคีมีทักษะ พื้นที่การศึกษา

กาวสูความเปนเลิศทั้งระดับ แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพิ่มมากขึ้นในทาง ประถมศึกษา

ภูมิภาคและระดับชาติ วิชาการตามหลักสูตร ขอนแกน เขต 5

15 โครงการสงเสริมศักยภาพนักเรียน เพื่อใหโรงเรียนสามารถพัฒนา สงเสริมกิจกรรม "ลดเวลาเรียน 2,450,000 2,450,000 2,450,000 2,450,000 ผูเขารวมโครงการมีความ นอกเหนือจากการเรียน สํานักการศึกษาฯ สํานักงานเขต

ดานศิลปะ ดนตรี  กีฬาและวิชาการ หลักสูตรการเรียนการสอน เพิ่มเวลารู" ของโรงเรียนใหมีความ สนใจ ใสใจ ใหความ นักเรียนมีความสามารถ พื้นที่การศึกษา

ใหสอดคลองกับความตองการ หลากหลายสอดคลองกับบริบท รวมมือเพิ่มมากขึ้น 50% และทักษะในการทํา มัธยมศึกษา

ของนักเรียน ชุมชนและ ของชุมชนทองถิ่น กิจกรรม  รวมกับชุมชน เขต  25

ทองถิ่นโดยทุกภาคสวนเขามา ในทองถิ่น

มีสวนรวม
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบหลัก ที่ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.02

16 โครงการสงเสริมสนับสนุนและ เพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีจิตใจ ครู นักเรียนโรงเรียนเวียงวงกต 500,000 500,000 500,000 500,000 ระดับความสําเร็จใน ทําใหเกิดความสามัคคี สํานักการศึกษาฯ สํานักงานเขต

พัฒนาการเรียนการสอนชุมนุมศิลปะ ออนโยน มีจินตนาการ และมี วิทยาคม อ.เวียงเกา จ.ขอนแกน การจัดงาน ทําใหเกิดการเรียนรูและ พื้นที่การศึกษา

ดนตรีเพื่อการบริการโรงเรียน ความคิดสรางสรรคกอใหเกิด การพัฒนาตนเอง มัธยมศึกษา

เวียงวงกต อําเภอเวียงเกา  การพัฒนาสมอง เขต  25

จังหวัดขอนแกน

17 โครงการสงเสริมการอนุรักษ เพื่ออนุรักษศิลปวัฒนธรรม จัดงานอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 300,000         300,000        300,000        300,000        ระดับความสําเร็จ เยาวชนมีสวนรวมในกาสํานักการศึกษาฯสํานักงานเขต

ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ทองถิ่นในอําเภอภูเวียง ทองถิ่น (กลองยาว) ของการจัดงาน อนุรักษศิลปวัฒนธรรม พื้นที่การศึกษา

อําเภอภูเวียง-เวียงเกา (กลองยาว) และอําเภอเวียงเกา อําเภอเวียงเกา-ภูเวียง ทองถิ่นใหคงอยูสืบไป มัธยมศึกษา

เขต  25

18 โครงการจัดหาสื่อ อุปกรณเพื่อพัฒนา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสังกัดสํานักเขตพื้นที่ 1,000,000      1,000,000      1,000,000      1,000,000      ระดับความพึงพอใจ มีสื่อ อุปกรณการจัด สํานักการศึกษาฯสํานักงานเขต

คุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน ของผูเขารวมโครงการ การเรียนการสอนที่มี พื้นที่การศึกษา

ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ เขต 1 จํานวน 17 โรงเรียน คุณภาพ ประถมศึกษา

ขอนแกน เขต 1
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบหลัก ที่ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.02

19 จัดหาหนังสือและสื่อเพื่อการจัดการ เพื่อสนับสนุนการจัดการ วัสดุสื่อการเรียนการสอนจากการ 17,222,710   ความพึงพอใจ และ ครูและนักเรียน สํานักการศึกษาฯสํานักงานเขต

เรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา บูรณาการองคความรูทาง พัฒนาการของผูไดใช มีสื่อการเรียนการสอน พื้นที่การศึกษา

 (STEM education) สําหรับเด็ก ใหเด็กรักการเรียนรู วิทยาศาสตร (Science) สื่อการเรียนการสอน เด็กรักการเรียนรู ประถมศึกษา

ประถมวัยเพื่อสงเสริมพัฒนาการ กระตือรือรน เกิดแรงบันดาล เทคโนโลยี(Technology) กระตือรือรน เกิดแรง ขอนแกน เขต 1

ของเด็กสูศตวรรษที่ 21 ใจมีสวนรวมในกิจกรรม วิศวกรรมศาสตร(Engineering) บันดาลใจ มีพัฒนาการ

สงเสริมพัฒนาการของเด็ก และคณิตศาสตร(Mathematics) เพิ่มขึ้น

ประฐมวัย เรียกวางสะเต็มศึกษา (STEM 

education)ระดับประถมศึกษา

20 จัดหาหนังสือและสื่อสําหรับการ เพื่อสนับสนุนการจัดการ วัสดุสื่อการเรียนการสอนจากการ 33,355,320   ความพึงพอใจ และ ครูและนักเรียน สํานักการศึกษาฯสํานักงานเขต

จัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา บูรณาการองคความรูทาง พัฒนาการของผูไดใช มีสื่อการเรียนการสอน พื้นที่การศึกษา

 (STEM education) ระดับประถม ใหเด็กรักการเรียนรู วิทยาศาสตร (Science) สื่อการเรียนการสอน เด็กรักการเรียนรู ประถมศึกษา

ศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กไทย กระตือรือรน เกิดแรงบันดาล เทคโนโลยี(Technology) กระตือรือรน เกิดแรง ขอนแกน เขต 1

พรอมกาวสูประเทศไทย 4.0 ใจมีสวนรวมในกิจกรรม วิศวกรรมศาสตร(Engineering) บันดาลใจ มีพัฒนาการ

สงเสริมพัฒนาการของเด็ก และคณิตศาสตร(Mathematics) เพิ่มขึ้น

ประฐมวัย เรียกวางสะเต็มศึกษา (STEM 

education)ระดับประถมศึกษา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบหลัก ที่ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.02

21 จัดหาหนังสือและสื่อสําหรับการ เพื่อสนับสนุนการจัดการ วัสดุสื่อการเรียนการสอนจากการ 26,599,300   ความพึงพอใจ และ ครูและนักเรียน สํานักการศึกษาฯสํานักงานเขต

จัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา บูรณาการองคความรูทาง พัฒนาการของผูไดใช มีสื่อการเรียนการสอน พื้นที่การศึกษา

 (STEM education) ระดับมัธยม ผูเรียนมีสื่อที่มีคุณภาพ วิทยาศาสตร (Science) สื่อการเรียนการสอน เด็กรักการเรียนรู ประถมศึกษา

ศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กไทย เอื้อตอการเรียนรู 

 
เทคโนโลยี(Technology) กระตือรือรน เกิดแรง ขอนแกน เขต 1

พรอมกาวสูประเทศไทย 4.0 ใหผูเรียนสามารถนําความรู วิศวกรรมศาสตร(Engineering) บันดาลใจ มีพัฒนาการ

แขงขันในระดับตางๆ และคณิตศาสตร(Mathematics) เพิ่มขึ้น

เรียกวางสะเต็มศึกษา (STEM 

education)ระดับประถมศึกษา

22 จัดหาหนังสือและสื่อสําหรับการ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถ โรงเรียนสังกัดสํานักเขตพื้นที่ 25,337,724   ความพึงพอใจ และ มีสื่อ อุปกรณการจัด สํานักการศึกษาฯสํานักงานเขต

จัดการเรียนรูที่เนนทักษะการอาน อานออก เขียนได ทั้ง การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน พัฒนาการของผูไดใช การเรียนการสอนที่มี พื้นที่การศึกษา

เขียนและการจัดกิจกรรมสงเสริมให ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เขต 1 สื่อการเรียนการสอน คุณภาพ ประถมศึกษา

ผูเรียนแสวงหาความรู คิดเลขเปนและสามารถนํา ขอนแกน เขต 1

ความรูไปใชในชีวิตประจําวัน

23 จัดหาหนังสือและสื่อเพื่อการจัดการ เพื่อสนับสนุนการจัดการ วัสดุสื่อการเรียนการสอนจากการ 19,833,545   ความพึงพอใจ และ ครูและนักเรียน สํานักการศึกษาฯสํานักงานเขต

เรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา บูรณาการองคความรูทาง พัฒนาการของผูไดใช มีสื่อการเรียนการสอน พื้นที่การศึกษา

 (STEM education) สําหรับเด็ก ใหเด็กรักการเรียนรู วิทยาศาสตร (Science) สื่อการเรียนการสอน เด็กรักการเรียนรู ประถมศึกษา

ประถมวัยเพื่อสงเสริมพัฒนาการ กระตือรือรน เกิดแรงบันดาล เทคโนโลยี(Technology) กระตือรือรน เกิดแรง ขอนแกน เขต 2

ของเด็กสูศตวรรษที่ 21 ใจมีสวนรวมในกิจกรรม วิศวกรรมศาสตร(Engineering) บันดาลใจ มีพัฒนาการ

สงเสริมพัฒนาการของเด็ก และคณิตศาสตร(Mathematics) เพิ่มขึ้น

ประฐมวัย เรียกวางสะเต็มศึกษา (STEM 

education)ระดับประถมศึกษา
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เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบหลัก ที่ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.02

24 จัดหาหนังสือและสื่อสําหรับการ เพื่อสนับสนุนการจัดการ วัสดุสื่อการเรียนการสอนจากการ 22,094,280   ความพึงพอใจ และ ครูและนักเรียน สํานักการศึกษาฯสํานักงานเขต

จัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา บูรณาการองคความรูทาง พัฒนาการของผูไดใช มีสื่อการเรียนการสอน พื้นที่การศึกษา

 (STEM education) ระดับประถม ใหเด็กรักการเรียนรู วิทยาศาสตร (Science) สื่อการเรียนการสอน เด็กรักการเรียนรู ประถมศึกษา

ศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กไทย กระตือรือรน เกิดแรงบันดาล เทคโนโลยี(Technology) กระตือรือรน เกิดแรง ขอนแกน เขต 2

พรอมกาวสูประเทศไทย 4.0 ใจมีสวนรวมในกิจกรรม วิศวกรรมศาสตร(Engineering) บันดาลใจ มีพัฒนาการ

สงเสริมพัฒนาการของเด็ก และคณิตศาสตร(Mathematics) เพิ่มขึ้น

ประฐมวัย เรียกวางสะเต็มศึกษา (STEM 

education)ระดับประถมศึกษา

25 จัดหาหนังสือและสื่อสําหรับการ เพื่อสนับสนุนการจัดการ วัสดุสื่อการเรียนการสอนจากการ 18,787,400   ความพึงพอใจ และ ครูและนักเรียน สํานักการศึกษาฯสํานักงานเขต

จัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา เรียนรูตามแนวสะเต็มศึกษา บูรณาการองคความรูทาง พัฒนาการของผูไดใช มีสื่อการเรียนการสอน พื้นที่การศึกษา

 (STEM education) ระดับมัธยม ผูเรียนมีสื่อที่มีคุณภาพ วิทยาศาสตร (Science) สื่อการเรียนการสอน เด็กรักการเรียนรู ประถมศึกษา

ศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กไทย เอื้อตอการเรียนรู 

 
เทคโนโลยี(Technology) กระตือรือรน เกิดแรง ขอนแกน เขต 2

พรอมกาวสูประเทศไทย 4.0 ใหผูเรียนสามารถนําความรู วิศวกรรมศาสตร(Engineering) บันดาลใจ มีพัฒนาการ

แขงขันในระดับตางๆ และคณิตศาสตร(Mathematics) เพิ่มขึ้น

เรียกวางสะเต็มศึกษา (STEM 

education)ระดับประถมศึกษา

26 จัดหาหนังสือและสื่อสําหรับการ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถ โรงเรียนสังกัดสํานักเขตพื้นที่ 29,196,035   ความพึงพอใจ และ มีสื่อ อุปกรณการจัด สํานักการศึกษาฯสํานักงานเขต

จัดการเรียนรูที่เนนทักษะการอาน อานออก เขียนได ทั้ง การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน พัฒนาการของผูไดใช การเรียนการสอนที่มี พื้นที่การศึกษา

เขียนและการจัดกิจกรรมสงเสริมให ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เขต 2 สื่อการเรียนการสอน คุณภาพ ประถมศึกษา

ผูเรียนแสวงหาความรู คิดเลขเปนและสามารถนํา ขอนแกน เขต 2

ความรูไปใชในชีวิตประจําวัน



แผนพัฒนาสี่ป (พ.ศ.2561-2564)ขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 561

เปาหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดวาจะ หนวยงานที่ หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) ไดรับ รับผิดชอบหลัก ที่ขอรับเงิน

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

งบประมาณและที่ผานมา

แบบ ผ.02

27 โครงการแขงขันทักษะทาง เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน สงเสริมคุณภาพการศึกษา 1,000,000 ระดับความสําเร็จ นักเรียนไดแสดง สํานักการศึกษาฯสํานักงาน

วิชาการโรงเรียนพระปริยัติ เรียนรูประสบการณทักษะ ในการจัดงาน ความสามารถศักยภาพ พระพุทธศาสนา

ธรรมแผนกสามัญศึกษา ทางวิชาการ ทางวิชาการ จังหวัดขอนแกน

จังหวัดขอนแกน และแลกเปลี่ยนเรียนรู

ประสบการณทักษาทาง

วิชาการ

28 พัฒนาศักยภาพดานดนตรี วิชาการ สืบสานการเปนภาคีหุนสวน เติมเต็มศักยภาพดานทักษะ 200,000 - - - ระดับความสําเร็จใน ผูเขารวมโครงการมี สํานักการศึกษาฯ สมาคมคร-ู

กีฬาสูความเปนเลิศ สงเสริมศักยภาพนักเรียน และวิชาการ ตามหลักสูตร การจัดงาน ความสามัคคีมีทักษะ ผูปกครอง

กาวสูความเปนเลิศทั้งระดับ แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพิ่มมากขึ้นในทาง ร.ร.สาธิต

ภูมิภาคและระดับชาติ วิชาการตามหลักสูตร มหาวิทยาลัย

ขอนแกน

ศึกษาศาสตร

29 เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน นักเรียนโรงเรียนบานแฮดศึกษา 200,000 -                 -                 -                  ระดับความพึงพอใจ  -นักเรียนไดพัฒนา สํานักการศึกษาฯสํานักงานเขต

และยกระดับผลสัมฤทธิ์ของ อ.บานแฮด จ.ขอนแกน ของนักเรียน ทักษะในดานการ พื้นที่การศึกษา

การเรียนทุกกลุมสาระการ ศึกษา มัธยมศึกษา

เรียนรูใหสูงขึ้น เขต  25

211,481,014 15,450,000 15,450,000 15,450,000รวม 29 โครงการ


	แผนงานการศึกษา

