
เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

1 ค่าใช้จ่ายในการจ้างพฒันา  - เพื่อจัดหาและพฒันา - ส านักการศึกษาฯ 450,000 450,000         450,000 450,000 - ร้อยละความพงึพอใจของ  - ส านักการศึกษาฯ และ ส านักการศึกษาฯ

ระบบบริหารจัดการศึกษา นวัตกรรมการบริหารจัดการ - ร.ร. บ้านหนองเส้ียว 450,000 450,000         450,000 450,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ สถานศึกษาสังกัดองค์การ โรงเรียนในสังกัด

อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร ศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ - ร.ร. เมืองพลพทิยาคม 450,000 450,000         450,000 450,000 - ผลการประเมินภายใน บริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น

ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ ที่ครอบคลุมทั้งด้านการบริหาร - ร.ร. บ้านคูขาดฯ 450,000 450,000         450,000 450,000 ตามมาตรฐานของโรงเรียน มีระบบการบริหารจัดการ

ประเทศไทย 4.0 วิชาการ ด้านบริหารทั่วไป - ร.ร. แท่นศิลาทิพย์ศึกษา 450,000 450,000         450,000 450,000 ในสังกัด อปท. ศึกษาอิเล็กทรอนิกส์

ด้านบริหารงานบุคคล - ร.ร. พระธาตุขามแก่นฯ 450,000 450,000         450,000 450,000 และมีระบบเครือข่าย

และด้านบริหารงบประมาณ - ร.ร. ศรีเสมาวิทยาเสริม 450,000 450,000         450,000 450,000 อินเทอร์เน็ตทีม่ีเสถียรภาพ

อันจะน าไปสู่การปฏรูิปการศึกษา - ร.ร. พศิาลปุณณวิทยา 450,000 450,000         450,000 450,000 และมีความเร็วสูง มีศักยภาพ

เพื่อรองรับเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ - ร.ร. ซ าสูงพทิยาคม 450,000 450,000         450,000 450,000 และมีความพร้อมในการ

(New Economy Model) - ร.ร. พวูัดพทิยาคม 450,000 450,000         450,000 450,000 บริหารจัดการศึกษา

ตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 - ร.ร. หนองโนประชาสรรค์ 450,000 450,000         450,000 450,000 เพือ่เข้าสู่ประเทศไทย 4.0

- ร.ร. โคกสูงประชาสรรพ์ 450,000 450,000         450,000 450,000
- ร.ร. โนนหันวิทยายน 450,000 450,000         450,000 450,000
- ร.ร. สีชมพศึูกษา 450,000 450,000         450,000 450,000
- ร.ร. มัธยมหนองเขียด 450,000 450,000         450,000 450,000
- ร.ร. พระยืนวิทยาคาร 450,000 450,000         450,000 450,000
- ร.ร. เปรมติณสูลานนท์ 450,000 450,000         450,000 450,000
- ร.ร. นาง้ิววิทยาสรรค์ 450,000 450,000         450,000 450,000
- ร.ร. ซับสมบูรณ์พทิยาลัย 450,000 450,000         450,000 450,000
- ร.ร. โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 450,000 450,000         450,000 450,000

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที ่1 ประจ าปี 2561

    องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่2 การพัฒนาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที ่3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาการศึกษา
แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด (KPI)

แบบ ผ.01 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 10
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2 ค่าใช้จ่ายในการจัดท าศูนย์ เพื่อพฒันาศูนย์การเรียนรู้ - ร.ร. บ้านหนองเส้ียว 250,000 250,000         250,000 250,000 - ร้อยละความพงึพอใจของ โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียน ส านักการศึกษาฯ

การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ ที่เอื้อต่อ - ร.ร. เมืองพลพทิยาคม 250,000 250,000         250,000 250,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ การสอนอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนในสังกัด

การจัดการเรียนการสอน - ร.ร. บ้านคูขาดฯ 250,000 250,000         250,000 250,000 - ผลการประเมินภายใน และได้รับการรับรอง

- ร.ร. แท่นศิลาทิพย์ศึกษา 250,000 250,000         250,000 250,000 ตามมาตรฐานของโรงเรียน ในการประเมินภายในและ

- ร.ร. พระธาตุขามแก่นฯ 250,000 250,000         250,000 250,000 ในสังกัด อปท. ภายนอกจากหน่วยงาน

- ร.ร. ศรีเสมาวิทยาเสริม 250,000 250,000         250,000 250,000 ทีเ่กีย่วข้อง

- ร.ร. พศิาลปุณณวิทยา 250,000 250,000         250,000 250,000
- ร.ร. ซ าสูงพทิยาคม 250,000 250,000         250,000 250,000
- ร.ร. พวูัดพทิยาคม 250,000 250,000         250,000 250,000
- ร.ร. หนองโนประชาสรรค์ 250,000 250,000         250,000 250,000
- ร.ร. โคกสูงประชาสรรพ์ 250,000 250,000         250,000 250,000
- ร.ร. โนนหันวิทยายน 250,000 250,000         250,000 250,000
- ร.ร. สีชมพศึูกษา 250,000 250,000         250,000 250,000
- ร.ร. มัธยมหนองเขียด 250,000 250,000         250,000 250,000
- ร.ร. พระยืนวิทยาคาร 250,000 250,000         250,000 250,000
- ร.ร. เปรมติณสูลานนท์ 250,000 250,000         250,000 250,000
- ร.ร. นาง้ิววิทยาสรรค์ 250,000 250,000         250,000 250,000
- ร.ร. ซับสมบูรณ์พทิยาลัย 250,000 250,000         250,000 250,000
- ร.ร. โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 250,000 250,000         250,000 250,000

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 11
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3 โครงการส่งเสริมศักยภาพ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของ - ร.ร. บ้านหนองเส้ียว 200,000 200,000         200,000 200,000 - ร้อยละความพงึพอใจของ โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียน ส านักการศึกษาฯ

นักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา นักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา - ร.ร. เมืองพลพทิยาคม 200,000 200,000         200,000 200,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ การสอนอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนในสังกัด

และวิชาการ และวิชาการ - ร.ร. บ้านคูขาดฯ 200,000 200,000         200,000 200,000 - ผลการประเมินภายใน และได้รับการรับรอง

- ร.ร. แท่นศิลาทิพย์ศึกษา 200,000 200,000         200,000 200,000 ตามมาตรฐานของโรงเรียน ในการประเมินภายในและ

- ร.ร. พระธาตุขามแก่นฯ 200,000 200,000         200,000 200,000 ในสังกัด อปท. ภายนอกจากหน่วยงาน

- ร.ร. ศรีเสมาวิทยาเสริม 200,000 200,000         200,000 200,000 ทีเ่กีย่วข้อง

- ร.ร. พศิาลปุณณวิทยา 200,000 200,000         200,000 200,000
- ร.ร. ซ าสูงพทิยาคม 200,000 200,000         200,000 200,000
- ร.ร. พวูัดพทิยาคม 200,000 200,000         200,000 200,000
- ร.ร. หนองโนประชาสรรค์ 200,000 200,000         200,000 200,000
- ร.ร. โคกสูงประชาสรรพ์ 200,000 200,000         200,000 200,000
- ร.ร. โนนหันวิทยายน 200,000 200,000         200,000 200,000
- ร.ร. สีชมพศึูกษา 200,000 200,000         200,000 200,000
- ร.ร. มัธยมหนองเขียด 200,000 200,000         200,000 200,000
- ร.ร. พระยืนวิทยาคาร 200,000 200,000         200,000 200,000
- ร.ร. เปรมติณสูลานนท์ 200,000 200,000         200,000 200,000
- ร.ร. นาง้ิววิทยาสรรค์ 200,000 200,000         200,000 200,000
- ร.ร. ซับสมบูรณ์พทิยาลัย 200,000 200,000         200,000 200,000
- ร.ร. โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 200,000 200,000         200,000 200,000
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4 ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน - ร.ร. บ้านหนองเส้ียว 500,000         ร้อยละความพงึพอใจ มีอาคารเรียนและอาคาร ส านักการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ และอาคารประกอบโรงเรียนใน - ร.ร. เมืองพลพทิยาคม 200,000         ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ประกอบที่เหมาะสมกับการ โรงเรียนในสังกัด

สังกัด อบจ. - ร.ร. บ้านคูขาดฯ 200,000         จัดการเรียนการสอน
- ร.ร. แท่นศิลาทิพย์ศึกษา 200,000         
- ร.ร. พระธาตุขามแก่นฯ 200,000         
- ร.ร. ศรีเสมาวิทยาเสริม 200,000         
- ร.ร. พศิาลปุณณวิทยา 200,000         
- ร.ร. ซ าสูงพทิยาคม 200,000         
- ร.ร. พวูัดพทิยาคม 200,000         
- ร.ร. หนองโนประชาสรรค์ 200,000         
- ร.ร. โคกสูงประชาสรรพ์ 200,000         
- ร.ร. โนนหันวิทยายน 200,000         
- ร.ร. สีชมพศึูกษา 200,000         
- ร.ร. มัธยมหนองเขียด 200,000         
- ร.ร. พระยืนวิทยาคาร 200,000         
- ร.ร. เปรมติณสูลานนท์ 200,000         
- ร.ร. นาง้ิววิทยาสรรค์ 200,000         
- ร.ร. ซับสมบูรณ์พทิยาลัย 200,000         
- ร.ร. โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 200,000         

5 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรม เพื่อส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน โรงเรียนในสังกัดองค์การ 100,000 100,000         100,000 100,000 - ร้อยละความพงึพอใจของ โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียน ส านักการศึกษาฯ

รักการอ่านในสถานศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ผู้เข้าร่วมโครงการ การสอนอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนในสังกัด

สังกัดองค์การบริหารส่วน บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น - ผลการประเมินภายใน และได้รับการรับรอง

ตามมาตรฐานของโรงเรียน ในการประเมินภายในและ

ในสังกัด อปท. ภายนอกจากหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้อง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 13
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6 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์ โรงเรียนในสังกัดองค์การ 100,000 100,000         100,000 100,000 - ร้อยละความพงึพอใจของ โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียน ส านักการศึกษาฯ

การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ผู้เข้าร่วมโครงการ การสอนอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนในสังกัด

ในโรงเรียนสังกัดองค์การ - ผลการประเมินภายใน และได้รับการรับรอง

บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามมาตรฐานของโรงเรียน ในการประเมินภายในและ

ในสังกัด อปท. ภายนอกจากหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วข้อง

7 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัด เพื่อส่งเสริมการจัด โรงเรียนในสังกัดองค์การ 100,000 100,000         100,000 100,000 - ร้อยละความพงึพอใจของ โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียน ส านักการศึกษาฯ

กระบวนการเรียนการสอน กระบวนการเรียนการสอน บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ผู้เข้าร่วมโครงการ การสอนอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนในสังกัด

การบริหารตามหลักปรัชญา การบริหารตามหลักปรัชญา - ผลการประเมินภายใน และได้รับการรับรอง

ของเศรษฐกิจพอเพยีง ของเศรษฐกิจพอเพยีง ตามมาตรฐานของโรงเรียน ในการประเมินภายในและ

"สถานศึกษาพอเพยีง" "สถานศึกษาพอเพยีง" สู่ ในสังกัด อปท. ภายนอกจากหน่วยงาน

สู่"ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา ทีเ่กีย่วข้อง

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ของเศรษฐกิจพอเพยีง

8 ค่าใช้จ่ายในการสร้างภมูิคุ้มกัน เพื่อส่งเสริมการสร้างภมูิคุ้มกัน โรงเรียนในสังกัดองค์การ 200,000 200,000         200,000 200,000 - ร้อยละความพงึพอใจของ โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียน ส านักการศึกษาฯ

ยาเสพติดเด็กและเยาวชน ยาเสพติดเด็กและเยาวชน บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ผู้เข้าร่วมโครงการ การสอนอย่างมีคุณภาพและ โรงเรียนในสังกัด

นอกสถานศึกษา นอกสถานศึกษา - ผลการประเมินภายใน ได้รับการรับรองในการประเมิน

ตามมาตรฐานของโรงเรียน ภายในและภายนอกจาก

ในสังกัด อปท. หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 14
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(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาการศึกษา
แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด (KPI)

แบบ ผ.01 

9 ค่าใช้จ่ายโครงการอบรมพฒันา 1. เพื่อให้นักเรียนในสังกัดองค์การ  -นักเรียนในโรงเรียนในสังกัด - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 ร้อยละ 80 1. นักเรียนทีร่่วมโครงการ ส านักการศึกษาฯ

นักเรียนสู่ความเป็นเลิศ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น    ของนักเรียนที่เข้า มีพืน้ฐานทีดี่ ในการใช้

ด้านภาษาต่างประเทศ  ได้พฒันาความสามารถ จ านวน  19  โรงเรียน ร่วมโครงการ ภาษาต่างประเทศ

ขององค์การบริหาร ด้านภาษาต่างประเทศให้ทัดเทียม  - ครูผู้ดูแลนักเรียนในโรงเรียนในสังกัด มีทัศนคติที่ดีกับ 2. นักเรียนมีทัศนคติทีดี่กับ

ส่วนจังหวัดขอนแก่น กับนักเรียนชาติต่างๆ องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น    ภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ

2. เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสกับ จ านวน  19  โรงเรียน 3. นักเรียนสามารถน าส่ิง

สภาพแวดล้อมที่เป็นภาษา  - ผู้บริหารองค์กรบริหารส่วน ทีไ่ดรับจากประสบการณ์จริง 

ต่างประเทศและเสริมสร้างความ จงัหวดัขอนแก่น มาประยกุต์ในชีวิตประจ าวันได้

มั่นใจ ในการใช้ภาษาต่างประเทศ  - นักเรียนได้รับการสร้าง 4. นักเรียนมีความมัน่ใจ

ในสถานการณ์จริง พื้นฐานที่ดีในการใช้ภาษา ในการใช้ภาษาต่างประเทศ

3. เพื่อฝึกฝนทักษะการอยู่ร่วมกัน ต่างประเทศ ในการส่ือสารในชีวิตประจ าวัน

ในสังคม ความรับผิดชอบ  - นักเรียนเกิดทัศนคติที่ดีกับ

ต่อหน้าที่ และการแก้ไขปัญหา ภาษาต่างประเทศ

ได้อย่างถูกต้องและมีเหตุมีผล  - นักเรียนสามารถน าส่ิงที่ได้

4. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และ จากเหตุการณ์จริง มาประยุกต์

เข้าใจถึงวฒันธรรม ขนบธรรมเนยีม ใช้ในชีวติประจ าวนั

และความเป็นอยู่ของชาวต่างชาติ
สามารถน ามาเปรียบเทียบและประยุกต์ใช้

กับวัฒนธรรมไทยได้

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 15
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ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาการศึกษา
แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด (KPI)
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10 โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดหา เพื่อจ้างที่ปรึกษาในการวิจัยและ  - ครูผู้สอนชาวต่างชาติสอน - 13,000,000 13,000,000 13,000,000 1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน 1. นักเรียนมีความรู้สามารถ ส านักการศึกษาฯ
ครูชาวต่างชาติพฒันาหลักสูตร พฒันาหลักสูตรภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ที่เข้าร่วมโครงการมี ส่ือสารสนทนาภาษาอังกฤษ

ภาษาต่างประเทศ สังกัด และจัดหาครูต่างชาติปฏบิัติ  - ครูผู้สอนชาวต่างชาติสอน ความสามารถในการส่ือสาร และความเป็นเลิศทางวชิาการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด การสอนภาษาต่างประเทศ โปรแกรม Mini English Program ภาษาอังกฤษดีขึ้น 2. ครูไทยกับครูชาวต่างชาติ

ขอนแก่น ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การ  - ครูผู้สอนชาวต่างชาติสอน 2. ร้อยละ 80 ของนักเรียน ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้

บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดังนี้ ภาษาจนี ที่เข้าร่วมโครงการมีความ เกีย่วกับหลักสูตร กิจกรรม

1. พฒันาสมรรถนะการจัดการ  - ระยะเวลาด าเนินการ 10 เดือน พงึพอใจในการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้

เรียนรู้ภาษาต่างประเทศของครู  - ครูต่างชาติกับครูไทยมี ภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ ทีต่อบสนองความต้องการ 

ต่างชาติกับครูไทยที่มีผลต่อคุณภาพ สมรรถนะ การจดัการเรียนรู้ และความสนใจของนักเรียน

ของผู้เรียน ภาษาต่างประเทศ ท าให้ผู้เรียน ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

2. ศึกษาปัจจัยความส าเร็จต่อการ มีคุณภาพดี 3. นักเรียนมีความสุข สนุก

จัดการเรียนการสอนภาษา  - ปัจจยัความส าเร็จต่อการจดั ในการเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรม

ต่างประเทศ การเรียนการสอนภาษา การเรียนรู้ หรือกิจกรรมต่างๆ 
3. จดัท าหลักสูตรภาษาต่างประเทศ ต่างประเทศ ของสถานศึกษา 4. สถานศึกษาในมีหลักสูตร 

เช่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ฯลฯ ในสังกัด ส่งผลดีต่อคุณภาพ Mini English Program 

ส าหรับสถานศึกษาสอนห้องเรียน การศึกษา สอดคล้องกับบริบท
ปกติ ในรายวิชาภาษาจีน  - สถานศึกษาในสังกัดมี สถานศึกษาทีม่ีคุณภาพ

 ภาษาอังกฤษส่ือสาร หลักสูตรภาษาต่างประเทศ 5. ผู้ปกครอง ชุมชน และ

4. พฒันาหลักสูตรสองภาษา เช่น ภาษาจนี ภาษาอังกฤษ ผู้มีส่วนเกีย่วข้อง

Mini English Program (MEP) ส าหรับสถานศึกษาที่เปิดสอน กับการศึกษามีความพึงพอใจ
ส าหรับสถานศึกษาที่เปิดห้องเรียน ห้องเรียนปกติ ในการจัดการเรียนการสอน

พเิศษ  - สถานศึกษาในสังกัดมีหลักสูตร ของครูชาวต่างชาติ

5. จัดหาครูชาวต่างชาติมาสอน สองภาษา Mini English Program 

ภาษาต่างประเทศ ให้กับสถานศึกษา (MEP) ส าหรับสถานศึกษา

ในสังกัดเพือ่นักเรียนได้เรียนรู้ ที่เปิดห้องเรียนพิเศษ



ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรง  - นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ

กับครูชาวต่างชาติ ซ่ึงเป็นเจา้ของ
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โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดหา 6. จัดประชุมชี้แจงกิจกรรมนิเทศ ภาษาโดยตรง

ครูชาวต่างชาติพฒันาหลักสูตร ติดตามให้สอดคล้องกับปฏรูิป  - การจดักิจกรรมนิเทศติดตาม

ภาษาต่างประเทศ สังกัด การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้ครูผู้สอนจดักิจกรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัด และการจัดกิจกรรมเสริมทั้งใน-นอก การเรียนการสอนมีประสิทธภิาพ

ขอนแก่น (ต่อ) ห้องเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพ  - นักเรียน   ผู้ปกครอง ครู 

ผู้เรียนในสังกัด และผู้บริหาร ตลอดจนผู้มีส่วน

ได้เสีย ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ

ต่อการจดัการเรียนการสอน

ของครูชาวต่างชาติ

11 ค่าใช้จ่ายโครงการค่ายโครงงาน 1. เพือ่ให้นักเรียนได้เรียนรู้เทคนิค  - นักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การ - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80 ของนักเรียน 1. นักเรียนได้รับความรู้ ส านักการศึกษาฯ

วิทยาศาสตร์ของโรงเรียน การจัดท าโครงงาน และเทคนิค บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ เทคนิคในการการจัดท า

ในสังกัดองค์กการบริหาร การคิดหัวข้อโครงงาน  - ครูโรงเรียนสังกัดองค์การ เกี่ยวกับการจัดท าโครงงาน โครงงาน และเทคนิคการคิด

ส่วนจังหวัดขอนแก่น 2. เพือ่ให้นักเรียนมีความรู้เกีย่วกับ บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น และการน าเสนอโครงงาน หัวข้อโครงงาน

การจัดท าโครงงานวทิยาศาสตร์  - ข้าราชการ พนักงาน สังกัด 2. นักเรียนได้รับความรู้
และการน าเสนอโครงงาน ส านักการศึกษา ศาสนาและ เกีย่วกับการจัดท าโครงงาน

วทิยาศาสตร์ วฒันธรรมองค์การบริหาร วทิยาศาสตร์ และการ

3. เพือ่ให้นักเรียนได้ฝึกการคิด ส่วนจงัหวดัขอนแก่น น าเสนอโครงงานวทิยาศาสตร์

รู้จักวธิกีารแก้ปัญหาทางด้าน  - นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 3. นักเรียนได้ฝึกการคิด 

วทิยาศาสตร์ สามารถน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ รู้จักวธิกีารแก้ปัญหาทางด้าน

4. เพือ่ให้นักเรียนจัดเตรียมผลงาน ใช้ในชีวติประจ าวนัได้ วทิยาศาสตร์

เกีย่วกับโครงงานวทิยาศาสตร์เพือ่ 4. นักเรียนมีแนวคิดใหม่ๆ 

การแข่งขันทัง้ในระดับภาคและระดับ สามารถจัดค่ายโครงงาน

ประเทศ วทิยาศาสตร์ในโรงเรียนได้

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 17



เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาการศึกษา
แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด (KPI)

แบบ ผ.01 

12 ค่าใช้จ่ายโครงการ 1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เทคนิค  - นักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การ - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80 ของนักเรียน 1. นักเรียนได้รับความรู้ ส านักการศึกษาฯ

ค่ายโครงงานคณิตศาสตร์ การจัดท าโครงงาน และเทคนิค บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ เทคนิคในการการจัดท า

ของโรงเรียนในสังกัด การคิดหัวข้อโครงงาน  - ครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร เกี่ยวกับการจัดท าโครงงาน โครงงาน และเทคนิคการคิด

องค์กการบริหารส่วนจังหวัด 2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับ ส่วนจงัหวดัขอนแก่น และการน าเสนอโครงงาน หัวข้อโครงงาน

ขอนแก่น การจัดท าโครงงานคณิศาสตร์  - ข้าราชการ พนักงาน สังกัด 2. นักเรียนได้รับความรู้
และการน าเสนอโครงงาน ส านักการศึกษา ศาสนาและ เกีย่วกับการจัดท าโครงงาน

คณิตศาสตร์ วฒันธรรมองค์การบริหาร วทิยาศาสตร์ และการ

3. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการคิด ส่วนจงัหวดัขอนแก่น น าเสนอโครงงานคณิตศาสตร์

รู้จักวิธีการแก้ปัญหาทางด้าน  - นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 3. นักเรียนได้ฝึกการคิด 

คณิตศาสตร์ สามารถน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ รู้จักวธิกีารแก้ปัญหาทางด้าน

4. เพื่อให้นักเรียนจัดเตรียมผลงาน ใช้ในชีวติประจ าวนัได้ คณิตศาสตร์

เกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร์เพื่อ 4. นักเรียนมีแนวคิดใหม่ๆ 

การแข่งขันทั้งในระดับภาคและระดับ สามารถจัดค่ายโครงงาน

ประเทศ คณิตศาสตร์ในโรงเรียนได้

และสามารถน าผลงานเข้า

ร่วมแข่งขัน ทัง้ในระดับภาค

และระดับประเทศ

13 โครงการพฒันาศักยภาพ เพื่อพฒันาศักยภาพเด็กประฐมวัย  เด็กประฐมวัย ในจังหวัด -               2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วม 1 เด็กประฐมวยัทีเ่ข้าร่วม

เด็กประฐมวัย ในจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น โครงการมีความพงึพอใจ โครงการได้รับการส่งเสริม

ในจังหวัดขอนแก่น ในการด าเนินโครงการ พัฒนาการตามวยั ภายใต้

บริบทสังคมและวฒันธรรม

ทีเ่ด็กอาศัยอยู่
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ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาการศึกษา
แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด (KPI)

แบบ ผ.01 

14 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  - เพือ่สนับสนุนทรัพยากรในการ  สนับสนุนงบประมาณในการ -               4,414,800       4,414,800 4,414,800  - ร้อยละของจ านวนงบประมาณ  - โรงเรียนสามารถจัดการ ส านักการศึกษาฯ
บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา บริหารจดัการดังนี้ และทรัพยากรทีส่นับสนุนให้กับ เรียนการสอนตามเกณฑ์ โรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนโนนโพธิศ์รีวทิยาคม ขัน้พืน้ฐานอย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพ  - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน โรงเรียนมีการบริหารให้เกิด มาตรฐานการศึกษาอย่าง

ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา นอกเวลาราชการ ประโยชน์สามารถเบิกจ่ายตาม มีประสิทธิภาพ
 - เพือ่ส่งเสริมนวตักรรมการบริหาร  - ค่าจา้งเหมาบริการ แผนงานงบประมาณ  - โรงเรียนมีการบริหาร
โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  - ค่าใช้จา่ยในการรณรงค์และ  - ผลการประเมินคุณภาพ จัดการด้วยธรรมาภบิาล
ในการพัฒนาท้องถิน่ ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ภายในตามมาตรฐานการจัด มีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์
 - เพือ่ยกระดับมาตรฐานการบริหาร  - ค่าใช้จา่ยในการปรับปรุง การศึกษาของโรงเรียนใน ทางการศึกษาเป็นที่ยอมรับ
โรงเรียนให้เข้มแข็งมีความรับผิดชอบ หลักสูตรสถานศึกษา สังกัด อปท. และเชื่อมั่นของสังคม
และอิสระคล่องตัว สามารถปฎิรูป  - ค่าใช้จา่ยโครงการส่งเสริม - ร้อยละความพงึพอใจ  - โรงเรียนมีศักยภาพและ
การศึกาในพืน้ทีด้่วยขีดความสามารถ โอกาสทางการศึกษาของ ของผู้ได้รับบริการตาม นวัตกรรมการบริหารจัดการ
และองค์ความรู้ของโรงเรียน นักเรียนในสังกัด โครงการ สามารถเป็นองค์กรหลัก

 - ค่ากระแสไฟฟ้า ในการเปล่ียนแปลงการ
 - ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ปฎรูิปการศึกษาในพื้นที่
 - ค่าใช้จา่ยในการพัฒนา

ห้องสมุดโรงเรียน

 - ค่าใช้จา่ยในการพัฒนา

แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน

 - ค่าใช้จา่ยในการพัฒนา

การเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

 - ค่าใช้จา่ยในการพัฒนา

ศูนย์การเรียนอาเซียนศึกษา

 - ค่าใช้จา่ยในการพัฒนาส่ือ

การเรียนการสอนโดยการมี

ส่วนร่วมของครู ชุมชนและ

นักเรียน

 - ค่าใช้จา่ยในการซ่อมแซม

อาคารเรียนและอาคารประกอบ
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งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด (KPI)

แบบ ผ.01 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  - ค่าใช้จา่ยโครงการบริหาร

บริหารสถานศึกษา จดัการโดยการใช้โรงเรียน

โรงเรียนโนนโพธิศ์รีวทิยาคม (ต่อ) เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

 (SBMLD)
 - ค่าจดัการเรียนการสอน(รายหัว)

 - ค่าหนังสือเรียน

 - ค่าอุปกรณ์การเรียน

 - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน

 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 - ค่าปัจจยัพื้นฐานส าหรับ

นักเรียนยากจน ฯลฯ

15 ค่าใช้จ่ายโครงการ 1. เพือ่ให้มีเคร่ืองมือส่ือความรู้ นกัเรียนโรงเรียนสังกดัองค์การ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1. ร้อยละ 90 ของนักเรียน 1. นักเรียนได้มีส่ือหลาก ส านักการศึกษาฯ

ขจัดไข้เลือดออกจาก หลากหลายประเภท ที่ให้ความรู้ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่เข้าร่วมโครงการ หลายประเภท ทีใ่ห้ความรู้

โรงเรียนอย่างถาวร เร่ืองโรคไข้เลือดออกที่เข้าใจง่าย มีความรู้เร่ืองโรคไข้เลือดออก เร่ืองโรคไข้เลือดออก

แก่นักเรียน 2. สามารถลดการเกิดโรค

2. เพื่อลดการเกิดโรคไข้เลือดออก ไข้เลือดออก ในโรงเรียนได้

ในโรงเรียน 3. นักเรียนได้รับการปลูกฝัง
3. เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนไทย ตระหนักถึงวธิปี้องกัน

ทุกคนตระหนักถึงวิธีป้องกัน ไข้เลือดออกอย่างได้ผล

ไข้เลือดออกอย่างได้ผล

16 โครงการโรงเรียนพอเพยีง เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด โรงเรียนในสังกัดฯ 19 แห่ง 235,000         500,000 500,000 1. ร้อยละความพงึพอใจ นักเรียนในสังกัด อบจ.ขก. ส านักการศึกษาฯ
ท้องถิ่น (Local Sufficiency  อบจ.ขก. เสริมสร้างลักษณะ ผู้เข้าร่วมโครงการ มีทักษะในการด าเนินชีวิต
School : LSS) นิสัยในการด าเนินชีวิตตามหลัก 2. ผลการประเมินฯ ตามหลักปรัชญาของ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง โรงเรียนพอเพยีง เศรษฐกิจพอเพยีง
ของผู้เรียน ท้องถิ่นฯ

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 20



เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาการศึกษา
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แบบ ผ.01 

17 โครงการพฒันาการจัด   - เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบ 250,000        250,000         250,000 250,000 ร้อยละ 80 ของครูช่วยเหลือ   - ผู้บริหารโรงเรียนและ ส านักการศึกษาฯ
การศึกษาพเิศษ องค์การ และครูของสถานศึกษาใน เด็กที่มีความต้องการพเิศษ เด็กที่มีความต้องการพเิศษ ครูผู้สอน ตระหนักถึงความ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ของสถานศึกษาในจังหวัด ได้อย่างเหมาะสม ส าคัญในการปฏบิัติงาน

ตระหนักถึงความส าคัญ ขอนแก่น เพื่อพฒันาศักยภาพ
ในการปฏบิัติงานเพื่อพฒันา นักเรียนที่มีความต้องการ
ศักยภาพนักเรียนที่มีความ พเิศษ
ต้องการพเิศษ 
  - เพื่อให้นักเรียนที่มีความ
ต้องการพเิศษได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างเหมาะสม

18 โครงการค่ายศิลปะโรงเรียน - เพื่อให้นักเรียนในสังกัดองค์การ นักเรียนในสังกัดองค์การบริหาร -               100,000         100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของนักเรียนที่ - นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ส านักการศึกษาฯ
ในสังกัดองค์การบริหารส่วน บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ฝึก ส่วนจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ได้รับความรู้ เพิ่มทักษะ
จังหวัดขอนแก่น ทักษะพื้นฐานด้านต่าง ๆ ของ พฒันาทักษะด้านศิลปะ จินตนาการ สร้างสรรค์ 

กลุ่มสาระศิลปะ ตามมาตรฐาน ด้านศิลปะ
การเรียนรู้
- เพื่อให้นักเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
มีจินตนาการ และใช้จินตนาการ
ในการสรรค์สร้างงานด้านศิลปะ

19 โครงการพฒันาวงดนตรี - นักเรียนสังกัดองค์การบริหาร นักเรียนสังกัดองค์การบริหาร -               200,000         200,000        200,000        - ร้อยละความพงึพอใจของ - นักเรียนในสังกัดองค์การ ส านักการศึกษาฯ

นักเรียนสังกัดองค์การ ส่วนจังหวัดขอนแก่นได้พฒันา ส่วนจังหวัดขอนแก่น ผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่า บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ทักษะในการเล่นดนตรี ร้อยละ 80 พัฒนาศักยภาพไปสู่ความเป็น

- เพือ่ส่งเสริมนักเรียนได้แสดงความ เลิศอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

สามารถทางดนตรี - นักเรียนในสังกัดองค์การ

- เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลา บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น

วา่งให้เกิดประโยชน์ รู้จกัใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 21
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20 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมของ เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรม โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร -               100,000         100,000 100,000 - ร้อยละความพงึพอใจของ โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียน ส านักการศึกษาฯ

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ของศูนย์การเรียนรู้ด้านการ ส่วนจังหวัดขอนแก่น ผู้เข้าร่วมโครงการ การสอนอย่างมีคุณภาพ และโรงเรียนในสังกัด

ในสถานศึกษาสังกัดองค์กร ท่องเที่ยวในสถานศึกษา - ผลการประเมินภายใน และได้รับการรับรอง
ปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดองค์การบริหารส่วน ตามมาตรฐานของโรงเรียน ในการประเมินภายในและ

จังหวัดขอนแก่น ในสังกัด อปท. ภายนอกจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

21 ค่าใช้จ่ายในการพฒันา เพื่อเป็นการพฒันาข้าราชการครู โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร -               2,000,000       2,000,000 2,000,000 - ร้อยละความพงึพอใจของ โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียน ส านักการศึกษาฯ

ข้าราชการครูของโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัดองค์การ ส่วนจังหวัดขอนแก่น ผู้เข้าร่วมโครงการ การสอนอย่างมีคุณภาพ และโรงเรียนในสังกัด

ในสังกัดองค์กรปกครองส่วน บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น - ผลการประเมินภายใน และได้รับการรับรอง
ท้องถิ่น ตามมาตรฐานของโรงเรียน ในการประเมินภายในและ

ในสังกัด อปท. ภายนอกจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

22 โครงการพฒันาศักยภาพ เพื่อพฒันาขีดความสามารถ ส านักการศึกษา ศาสนาและ -               400,000         400,000 400,000 - ร้อยละความพงึพอใจของ บุคลากรเกิดประสิทธิภาพ ส านักการศึกษาฯ

การปฏบิัติงานของบุคลากร ของบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพ วัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหาร ผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่า ในการท างาน เกิดความรัก
ส านักการศึกษา ศาสนาและ ในการท างานมากขึ้น ส่วนจังหวัดขอนแก่น ร้อยละ 80 ความสามัคคีในการท างาน
วัฒนธรรม สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น

23 ค่าก่อสร้างสนามบาสเกตบอล เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ สนามบาสเกตลบอล ขนาด 500,000 ร้อยละความพงึพอใจ มีสนามบาสเกตบอลที่มาตรฐาน ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ และส่งเสริมกีฬาบาสเกตบอล 19x32 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกวา่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม โรงเรียนในสังกัด

608 ตารางเมตร ออกก าลังกาย

24 ค่าปรับปรุงภายในโรงเรียน เพือ่ปรับปรุงภายในโรงเรียนโคกสูง หลังคาทางเข้าอาคารเรียน 250,000 ร้อยละความพงึพอใจของ สถานศึกษามีหลังคาทางเข้า ส านักการศึกษาฯ
โคกสูงประชาสรรพ์ ประชาสรรพ์ ขนาด 3x10.50 ม. ผู้ใช้งาน อาคารเรียน โรงเรียนในสังกัด

อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น หลังคาโรงจอดรถ ขนาด 4x16

ม.
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25 โครงการปรับปรุงบ้านพกัครู เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู บ้านพกัครูมีสภาพดี 200,000         ร้อยละความพงึพอใจของ 1. ข้าราชการครูและบุคลากร ส านักการศึกษาฯ
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ ให้อยูใ่นสภาพทีดี่พร้อมใช้งาน พร้อมใช้งาน ผู้ใช้งาน มีบ้านพักเพียงพอ โรงเรียนในสังกัด

2. เป็นสวสัดิการส่งเสริม

ขวญัและก าลังใจ

26 ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพกั เพือ่เป็นทีพ่ักของครูและบุคลากร บ้านพกัครู จ านวน 2 หลัง 490,000 490,000 - - ร้อยละความพงึพอใจของ ครูและบุคลากรทางการ ส านักการศึกษาฯ

ข้าราชการโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ ทางการศึกษา ผู้ใช้งาน ศึกษามีที่พกัที่ได้มาตร โรงเรียนในสังกัด

อ.ชนบท จังหวัดขอนแก่น ฐานและปลอดภยั

27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพือ่อ านวยความสะดวกใน กว้าง 5 ม. ยาว 172 ม. 500,000 500,000 - - ร้อยละความพงึพอใจของ สถานศึกษามีถนนในการ ส านักการศึกษาฯ

ภายในโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา การจราจรในโรงเรียน หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ผู้ใช้งาน สัญจรไปมาสะดวก โรงเรียนในสังกัด

 อ.ชนบท จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.

28 ปรับปรุงอาคารภายในโรงเรียน เพือ่ให้สถานศึกษามีอาคารเรียน ทาสีน้ าพลาสติกภายนอก 498,000 498,000 - - ร้อยละความพงึพอใจของ สถานศึกษามีอาคารเรียน ส านักการศึกษาฯ

หนองโนประชาสรรค์ อาคารประกอบ ห้องเรียน และทาสีน้ ามันผนังอาคาร ผู้ใช้งาน อาคารประกอบ โรงเรียนในสังกัด

อ. กระนวน จังหวดัขอนแก่น ห้องสนับสนุนการจัดกิจกรรม เรียน พื้นที่ไม่น้อยกว่า ห้องเรียน ห้องสนับสนุน
การเรียนรู้ วสัดุ ครุภัณฑ์ 3,871 ตร.ม. งานเปล่ียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เพียงพอ อุปกรณ์ประตูหน้าต่าง วัสดุ ครุภณัฑ์ เพยีงพอ 

29 ปรับปรุงห้องน้ าภายในโรงเรียน เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุง ห้องน้ าในอาคารอเนก 500,000 500,000 - - ร้อยละความพงึพอใจของ มีห้องน้ าเพยีงพอ ส านักการศึกษาฯ

ซ าสูงพทิยาคม อ. ซ าสูง ห้องน้ าห้องส้วมในโรงเรียน ประสงค์ ขนาด 2x8 ม. ผู้ใช้งาน โรงเรียนในสังกัด

จังหวัดขอนแก่น ให้มีความสะอาด ปลอดภยั และห้องน้ าภายในโรงเรียน
และใช้งานได้เป็นปกติ

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 23



เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาการศึกษา
แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด (KPI)

แบบ ผ.01 

30 ปรับปรุงระบบกรองน้ าโรงเรียน เพือ่จ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบกรอง ติดต้ังระบบปั้มน้ าอัตโนมัติ 500,000 500,000 - - ร้อยละความพงึพอใจของ สถานศึกษามีระบบกรอง ส านักการศึกษาฯ

ศรีเสมาวิทยาเสริม อ.บ้านฝาง น้ า โรงเรียนศรีเสมาวทิยาเสริม ติดต้ังเคร่ืองกรองน้ าเบื้องต้น ผู้ใช้งาน น้ าที่สะอาด และมีคุณภาพ โรงเรียนในสังกัด

จังหวัดขอนแก่น แบบ 3 ขั้นตอน ด้วยเคร่ือง
กรองน้ าสแตนเลส สูง 165
ซม. จ านวน 3 เคร่ือง
ติดต้ังเคร่ืองอาร์โอ ขนาด 
12,000 ลิตร/วัน พร้อมติด
ต้ังถังแชมเปญ ภายในทาสี
เคลือบกันน้ ากร่อย ขนาด
15 ลบ.ม. สูง 15 ม.

31 ปรับปรุงอาคารเรียน 3 เพือ่จ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคาร ทาสีน้ าพลาสติกภายนอก 427,000 427,000 - - ร้อยละความพงึพอใจของ สถานศึกษามีอาคารเรียน ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร เรียน 3 โรงเรียนพระยืนวทิยาคาร อาคารและฝ้าเพดานบริเวณ ผู้ใช้งาน อาคารประกอบ โรงเรียนในสังกัด

อ.พระยืน จังหวัดขอนแก่น โถงทางเดินและโถงบันได ห้องเรียน ห้องสนับสนุน
ทาสีกึง่เงากันเปือ้น สูง 1.20ม. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้
บริเวณโถงทางเดินและบันได วัสดุ ครุภณัฑ์ เพยีงพอ 
และทาสีน้ ามันราวบันได

32 ก่อสร้างร้ัวสนามฟตุซอลและ เพือ่ประกอบการเรียนการสอน นักเรียนได้ปฏบิัติจริงในการ 200,000 200,000 - - ร้อยละความพงึพอใจของ สถานศึกษามีสนามฟตุซอล ส านักการศึกษาฯ

ก่อสร้างสนามตะกร้อโรงเรียน และกิจกรรมกีฬา เรียนการสอน ผู้ใช้งาน และสนามตะกร้อที่ได้ โรงเรียนในสังกัด

โนนโพธิ์ศรีวิทยาคม อ.ซ าสูง มาตรฐาน
จังหวัดขอนแก่น

33 ก่อสร้างแท่นอัฒจันทร์ โรงเรียน เพือ่ก่อสร้างแท่นอัฒจันทร์ แท่น คสล. ขนาด 6x90 ,. 500,000 500,000 - - ร้อยละความพงึพอใจของ สถานศึกษามีอัฒจันทร์ ส านักการศึกษาฯ

ซ าสูงพทิยาคม อ.ซ าสูง พร้อมโครงเหล็กมุงแผ่น ผู้ใช้งาน ที่ได้มาตรฐาน โรงเรียนในสังกัด

จังหวัดขอนแก่น เหล็กรีด
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34 ค่าปรับปรุงโรงอาหาร เพื่อให้มีโรงอาหารที่เหมาะสม กว้าง 6.30 เมตร 500,000 ร้อยละความพงึพอใจของ สามารถใข้ประโยชน์จาก ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ กับเด็กนักเรียนในโรงเรียน ยาว 36 เมตร หรือมีพื้นที่ ผู้ใช้งาน โรงอาหารได้อย่างมี โรงเรียนในสังกัด

อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 226.80 ตร.ม. ประสิทธิภาพ

35 ค่าปรับปรุงห้องน้ า เพื่อให้นักเรียนมีห้องน้ าห้องส้วม กว้าง 4.50 เมตร 100,000 ร้อยละความพงึพอใจ มีห้องน้ าห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ ที่ถูกสุขลักษณะ และเพยีงพอ ยาว 7 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และเพียงพอกับจ านวนนักเรียน โรงเรียนในสังกัด

อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น กับจ านวนนักเรียน น้อยกว่า 31.50 ตร.ม.

36 ติดต้ังอัฒจันทร์ โครงเหล็กโรงเรียน เพือ่ติดต้ังอัฒจันทร์ โครงเหล็ก อัฒจันทร์ โครงเหล็ก ขนาด 500,000 500,000 - - ร้อยละความพงึพอใจของ สถานศึกษามีอัฒจันทร์ ส านักการศึกษาฯ

ซ าสูงพทิยาคม อ.ซ าสูง 5.3x4.8 ม. สูง3.6ม. จ านวน ผู้ใช้งาน ที่ได้มาตรฐาน โรงเรียนในสังกัด

จังหวัดขอนแก่น 16 ชุด และขนาด 4x3ม.
สูง 3.6 ม.จ านวน 1 ชุด

37 ก่อสร้างร้ัวบริเวณหน้าโรงเรียน เพือ่ให้โรงเรียนมีร่ัวทีไ่ด้มาตรฐานและ  -ร้ัวอิฐบล็อค ด้านบนติดต้ัง 500,000 500,000         ร้อยละความพงึพอใจของ มีร้ัวรอบขอบชิดที่ปลอดภยั ส านักการศึกษาฯ

ซับสมบูรณ์พทิยาลัย ปลอดภัย ระบุขอบเขตทีช่ัดเจน ตาข่ายลวดพร้อมกรอบเหล็ก ผู้ใช้งาน และโรงเรียนในสังกัด

อ.โคกโพธิ์ไชย จ.ขอนแก่น กลมกลวง พร้อมฉาบปูน 
ทาสี ยาว 140 ม. สูง1.8ม.

38 โครงการค่าย STEM ศึกษา 1. เพื่อพฒันานักเรียนให้มีความรู้ เป้าหมายเชิงปริมาณ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80 1. นักเรียนได้รับความรู้ ส านักการศึกษาฯ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ 1. นักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การ ของนักเรียนที่เข้าร่วม ความเข้าใจส่ือการเรียน
ของโรงเรียนในสังกัด เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โครงการมีความรู้ การสอน STEM
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และพลังงานส่ิงแวดล้อม 2. ครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร ความเข้าใจและสามารถ 3. นักเรียนสามารถใช้
ขอนแก่น 2. เพื่อพฒันาครูและบุคลากร ส่วนจังหวัดขอนแก่น ใช้ส่ือการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน

ทางการศึกษา ในการจัดกระบวน เป้าหมายเชิงคุณภาพ STEM STEM
การเรียนการสอนด้านวทิยาศาสตร์  1. นักเรียนทีเ่ขา้ร่วมโครงการสามารถ 3. นักเรียนมีแนวคิดใหม่ๆ 
เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ น าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ใน ในการใช้ส่ือการเรียน
และพลังงานส่ิงแวดล้อมให้กบัผู้เรียน การเรียนรู้และในชีวติประจ าวนัได้ การสอน STEM

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 25
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39 โครงการค่าย STEM ศึกษา 1. เพื่อพฒันานักเรียนให้มีความรู้ เป้าหมายเชิงปริมาณ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80 1. นักเรียนได้รับความรู้ ส านักการศึกษาฯ

ระดับประถมศึกษาและ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ 1. นักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การ ของนักเรียนที่เข้าร่วม ความเข้าใจส่ือการเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียน เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โครงการมีความรู้ การสอน STEM
ในสังกัดองค์การบริหารส่วน และพลังงานส่ิงแวดล้อม 2. ครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร ความเข้าใจและสามารถ 3. นักเรียนสามารถใช้
จังหวัดขอนแก่น 2. เพื่อพฒันาครูและบุคลากร ส่วนจังหวัดขอนแก่น ใช้ส่ือการเรียนการสอน ส่ือการเรียนการสอน

ทางการศึกษา ในการจัดกระบวน เป้าหมายเชิงคุณภาพ STEM STEM
การเรียนการสอนด้านวทิยาศาสตร์  1. นักเรียนทีเ่ขา้ร่วมโครงการสามารถ 3. นักเรียนมีแนวคิดใหม่ๆ 
เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ น าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ใน ในการใช้ส่ือการเรียน
และพลังงานส่ิงแวดล้อมให้กบัผู้เรียน การเรียนรู้และในชีวติประจ าวนัได้ การสอน STEM

40 โครงการพฒันาทักษะการเรียนรู้ 1. เพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้าน เป้าหมายเชิงปริมาณ 2,000,000       2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80 1. นักเรียนสามารถน า ส านักการศึกษาฯ

เพื่อการด ารงชีวิตของเด็กและ ความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 1. นักเรียนโรงเรียนในสังกัด ของนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ความรู้ไปประยุกต์ใช้
เยาวชน มีความคิดสร้างสรรค์ อบจ.ขอนแก่น 19 โรงเรียน มีสมรรถนะด้าน ในกระบวนการจัดการเรียน

และคิดอย่างแป็นระบบ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น
2. เพื่อให้มีความพร้อมในการ 1. นักเรียนมีสมรรถนะด้าน มีความคิดสร้างสรรค์ 2. นักเรียนมีความรู้และทักษะ

ด ารงชีวิตรองรับการเปล่ียน ความคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ และคิดอย่างแป็นระบบ สามารถใช้ประโยชน์ในการ
แปลงทางเศรษฐกิจและสังคม มีความคิดสร้างสรรค์ ด ารงชีวิต
ในศตวรรษที่ 21 อย่างยั่งยืน และคิดอย่างแป็นระบบ

2. นักเรียนโรงเรียนในสังกัด

อบจ.ขอนแก่น มีความพร้อม

ในการด ารงชีวติและรองรับ

การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ

และสังคมในศตวรรษที ่21

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 26
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41 ค่าใช้จ่ายโครงการ 1. เพื่อพฒันาความรู้และทักษะ เป้าหมายเชิงปริมาณ 200,000         200,000 200,000 ร้อยละ 80 1. ครูสามารถน าทักษะ ส านักการศึกษาฯ

ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ัน ด้านวิชาชีพให้แก่ครูโรงเรียน โรงเรียนในจังหวดัขอนแก่น ของนักเรียนเข้าร่วมโครงการ และความรู้ไปประยุกต์ใช้
ส าหรับโรงเรียนในจังหวัด ในจังหวัดขอนแก่น เป้าหมายเชิงคุณภาพ สมรรถนะด้าน ในกระบวนการจัดการเรียน
ขอนแก่น 1. โรงเรียนในจังหวดัขอนแก่น ความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น

2. เพื่อให้ครูน าความรู้ที่ได้ มีการจัดการการเรียนการสอน มีความคิดสร้างสรรค์ 2. นักเรียนมีความรู้และทักษะ

ไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการ ด้านวชิาชีพทีม่ีคุณภาพมากขึน้ จัดการเรียนการสอน สามารถใช้ประโยชน์ในการ
จัดการเรียนการสอนให้นักเรียน 2. ครูและนักเรียนโรงเรียน ด ารงชีวติและประกอบอาชีพได้

สามารถใช้ประโยชน์ในการ ในจังหวดัขอนแก่น

ด ารงชีวิตและประกอบอาชีพได้ มีความรู้และทักษะด้านวชิาชีพ

สามารถน าไปใช้ในการ

ด ารงชีวติได้อย่างมีคุณภาพ

42 โครงการค่ายวิชาการ รู้จัก 1. เพื่อให้นักเรียนมคีวามรู้คิดวเิคราะห์ เป้าหมายเชิงปริมาณ 2,000,000       2,000,000 2,000,000 ร้อยละ 80 1. นักเรียนสามารถน าทักษะ ส านักการศึกษาฯ

เทคโนโลยีและหุ่นยนต์ แก้ปํญหา สังเคราะห์ รวบรวม 1. นักเรียนโรงเรียนในสังกัด ของนักเรียนเข้าร่วมโครงการ และความรู้ไปประยุกต์ใช้
"ROBOTICS BOOST CAMP" ช้อมูลและคิดสร้างสรรค์ อบจ.ขอนแก่น มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับ ในกระบวนการจัดการเรียน

2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ จ านวน 19 โรงเรียน กลไกเบื้องต้นของหุ่นยนต์ การสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น
เกี่ยวกับกลไกเบื้องต้นของ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 2. นักเรียนมีความรู้และทักษะ

หุ่นยนต์ 1. นักเรียนมีความรู้ เกี่ยวกับกลไกเบื้องต้นของ
คิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวม หุ่นยนต์ สามารถเข้าร่วม
ช้อมูลและคิดสร้างสรรค์ แข่งขันระดับชาติต่อไป
2. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้
เกี่ยวกับกลไกเบื้องต้นของ
หุ่นยนต์ สามารถเข้าร่วม
แข่งขันระดับชาติต่อไป
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43 ค่าก่อสร้างโรงอาหาร เพื่อให้มีโรงอาหารที่เหมาะสม โรงอาหาร ขนาด 500 ที่นั่ง 10,000,000     ร้อยละความพงึพอใจ มีโรงอาหารที่เหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนเมืองพลพทิยาคม กับเด็กนักเรียนในโรงเรียน จ านวน 2 หลัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 กับเด็กนักเรียนในโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด

44 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความปลอดภยัในการสัญจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 3,435,000 ร้อยละความพงึพอใจ มคีวามปลอดภัยในการสัญจร ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนเมืองพลพทิยาคม และอ านวยความสะดวกในการ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และอ านวยความสะดวกในการ โรงเรียนในสังกัด

เดินทางแก่ครูและนักเรียน 700 เมตร เดินทางแก่ครูและนักเรียน

45 ค่าปรับปรุงถนนลาดผิวถนน เพื่อความปลอดภยัในการสัญจร ถนนลาดผิดถนนด้วยยางมะตอย 1,074,500 ร้อยละความพงึพอใจ มคีวามปลอดภัยในการสัญจร ส านักการศึกษาฯ

ด้วยยางมะตอย และอ านวยความสะดวกในการ พื้นที่ 7,550 ตารางเมตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และอ านวยความสะดวกในการ โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนเมืองพลพทิยาคม เดินทางแก่ครูและนักเรียน เดินทางแก่ครูและนักเรียน

46 ค่าปรับปรุงส่ิงก่อสร้างภายใน เพื่อปรับปรุงส่ิงก่อสร้างใน ปรับปรุงส่ิงกอ่สร้างภายในโรงเรียน 1,356,000 ร้อยละความพงึพอใจ สามารถใข้ประโยชน์จาก ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนซับสมบูรณ์พทิยาลัย โรงเรียนให้ใช้งานได้ดี  - ห้องประชุม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนในสังกัด

 - อาคารอเนกประสงค์ และโรงอาหารได้อย่างมี
 - โรงอาหาร ประสิทธิภาพ

47 ค่าก่อสร้างส้วมนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีห้องน้ าห้องส้วม ส้วมนักเรียน ขนาด 10 ห้อง 600,000 ร้อยละความพงึพอใจ มีห้องน้ าห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนโนนหันวิทยายน ที่ถูกสุขลักษณะ และเพยีงพอ จ านวน 1 หลัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และเพียงพอกับจ านวนนักเรียน โรงเรียนในสังกัด

กับจ านวนนักเรียน

48 ค่าปรับปรุงผิวถนนภายในโรงเรียน เพื่อความปลอดภยัในการสัญจร ผิวถนนในโรงเรียน 474,200 ร้อยละความพงึพอใจ มคีวามปลอดภัยในการสัญจร ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนโนนหันวิทยายน และอ านวยความสะดวกในการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และอ านวยความสะดวกในการ โรงเรียนในสังกัด

เดินทางแก่ครูและนักเรียน เดินทางแก่ครูและนักเรียน

49 ค่าก่อสร้างโรงอาหาร เพื่อให้มีโรงอาหารที่เหมาะสม โรงเรียนสีชมพศึูกษา 6,000,000 ร้อยละความพงึพอใจ มีโรงอาหารที่เหมาะสมและ ส านักการศึกษาฯ

และเพยีงพอกับจ านวนนักเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เพยีงพอกับจ านวนนักเรียน โรงเรียนในสังกัด

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 28
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50 ค่าก่อสร้างโรงอาหาร เพื่อให้มีโรงอาหารที่เหมาะสม โรงอาหาร ขนาด 11x12 เมตร ร้อยละความพงึพอใจ มีโรงอาหารที่เหมาะสมและ ส านักการศึกษาฯ

 - โรงเรียนพศิาลปุณณวิทยา เพยีงพอกับจ านวนนักเรียน หลังคาโครงเหล็กมงุแผ่นเหล็กรีด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เพยีงพอกับจ านวนนักเรียน โรงเรียนในสังกัด

 - โรงเรียนซ าสูงพทิยาคม จ านวน 2 หลัง
 - โรงเรียนพศิาลปุณณวิทยา 500,000 
 - โรงเรียนซ าสูงพทิยาคม 500,000 

51 ค่าก่อสร้างห้องน้ าห้องส้วม เพื่อให้เด็กนักเรียนมีห้องน้ า ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนหญงิ 384,000 ร้อยละความพงึพอใจ มีห้องน้ าห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ส านักการศึกษาฯ

นักเรียนหญงิ โรงเรียนพศิาล ห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะและ 4 ที่ ขนาด 4.2x5 เมตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และเพียงพอกับจ านวนนักเรียน โรงเรียนในสังกัด

ปุณณวิทยา เพยีงพอกับจ านวนนักเรียน จ านวน 1 หลัง

52 ค่าก่อสร้างห้องน้ าห้องส้วม เพื่อให้เด็กนักเรียนมีห้องน้ า ห้องน้ าห้องส้วมนักเรียนชาย 500,000 ร้อยละความพงึพอใจ มีห้องน้ าห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ส านักการศึกษาฯ

นักเรียนชาย โรงเรียนพศิาล ห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะและ 4 ที่ ขนาด 5.4x5 เมตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และเพียงพอกับจ านวนนักเรียน โรงเรียนในสังกัด

ปุณณวิทยา เพยีงพอกับจ านวนนักเรียน จ านวน 1 หลัง

53 ค่าก่อสร้างร้ัว โรงเรียนบ้าน เพื่อให้เกิดความปลอดภยั ร้ัวโรงเรียน 351 เมตร 400,000 ร้อยละความพงึพอใจ สภาพแวดล้อมมีความปลอดภัย ส านักการศึกษาฯ

หนองเส้ียว ทั้งทางด้านร่างกายและทรัพย์สิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โรงเรียนในสังกัด

ของทางราชการ

54 ค่าปรับปรุง ต่อเติม ตกแต่ง เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมและ ปรับปรุง ต่อเติม ชั้นใต้ถุน 300,000 ร้อยละความพงึพอใจ มีอาคารเรียนที่เหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

ชั้นใต้ถุนอาคารเรียน 4/12 ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน อาคารเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เพยีงพอกับการจัดการเรียน โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนบ้านหนองเส้ียว การสอน

55 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 4/12 เพื่อให้มีอาคารเรียนที่เหมาะสม อาคารเรียน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรียน 13,000,000 ร้อยละความพงึพอใจ มีอาคารเรียนที่เหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนบ้านคูขาดฯ และเพยีงพอในการจัดการเรียน จ านวน 1 หลัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เพยีงพอในการจัดการเรียน โรงเรียนในสังกัด

การสอน สอดคล้องกับจ านวน การสอน 
นักเรียน

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 29
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56 ก่อสร้างร้ัวโรงเรียนบ้านคูขาด เพื่อให้เกิดความปลอดภยั ร้ัวผนังก่ออิฐบล็อคฉาบปูน 292,000 ร้อยละความพงึพอใจ สภาพแวดล้อมมีความปลอดภัย ส านักการศึกษาฯ

(สถิตอุปถัมภ)์ ทั้งทางด้านร่างกายและทรัพย์สิน เรียบ ทาสี ความยาว 89 ม. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โรงเรียนในสังกัด

ของทางราชการ

57 ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อให้มีอาคารที่สามารถจัด อาคารอเนกประสงค์ 10,000,000 ร้อยละความพงึพอใจ มีอาคารที่สามารถจดักิจกรรม ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา กิจกรรมการเรียนการสอน จ านวน 1 หลัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 การเรียนการสอนได้อย่าง โรงเรียนในสังกัด

ของโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม เหมาะสม

58 ค่าก่อสร้างโดมเข้าแถว เพื่อความเหมาะสมและ โดมเข้าแถวโรงเรียน 3,257,000 ร้อยละความพงึพอใจ มีความเหมาะสมปลอดภยั ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา ปลอดภยัในการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในการจัดกิจกรรมการเรียน โรงเรียนในสังกัด

การเรียนการสอน การสนอ

59 ค่าก่อสร้างบ้านพกัครู เพื่อให้เพยีงพอกับจ านวนครู บ้านพกัครู จ านวน 1 หลัง 725,800 ร้อยละความพงึพอใจ มีบ้านพักเพียงพอกับบุคลากร ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ครูที่เข้าพกัอาศัย โรงเรียนในสังกัด

60 ค่าก่อสร้างอาคารฝึกงาน เพื่อให้มีอาคารที่สามารถจัด อาคารฝึกงาน 4,780,000 ร้อยละความพงึพอใจ มีอาคารที่จัดกจิกรรมการเรียน ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม กิจกรรมการเรียนการสอน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 การสอนที่เหมาะสม เพียงพอ โรงเรียนในสังกัด

ของโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม

61 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความปลอดภยัในการสัญจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 200,000 ร้อยละความพงึพอใจ มคีวามปลอดภัยในการสัญจร ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม และอ านวยความสะดวกในการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และอ านวยความสะดวกในการ โรงเรียนในสังกัด

เดินทางแก่ครูและนักเรียน เดินทางแก่ครูและนักเรียน

62 ค่าก่อสร้างร้ัวคอนกรีต เพื่อให้เกิดความปลอดภยั ร้ัวคอนกรีต บล็อก สูง 2.10 เมตร 850,000 ร้อยละความพงึพอใจ สภาพแวดล้อมมีความปลอดภัย ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นฯ ทั้งทางด้านร่างกายและทรัพย์สิน ตอกเสาเข็ม ยาว 1,000 เมตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โรงเรียนในสังกัด

ของทางราชการ

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 30
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63 ค่าปรับปรุงระบบไฟฟา้ภายใน เพื่อความปลอดภยัและเหมาะสม ปรับปรุงระบบไฟฟา้พภายใน 300,000 ร้อยละความพงึพอใจ มีระบบสาธารณูปโภคที่ดี ส านักการศึกษาฯ

อาคารเรียนและภายนอก เพยีงพอต่อการใช้งาน และภายนอกอาคารเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 มีคุณภาพ โรงเรียนในสังกัด

อาคารเรียน  โรงเรียนพระธาตุ
ขามแก่นพทิยาลัย

64 ค่าปรับปรุงสระน้ า เพื่อการอุปโภคบริโภคและ ปรับปรุงสระน้ า ขนาดกว้าง 1,890,000 ร้อยละความพงึพอใจ สภาพแวดล้อมมีความปลอดภัย ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นฯ การเกษตรแบบพอเพยีง 60 เมตร ยาว 100 เมตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โรงเรียนในสังกัด

ลึก 10 เมตร
65 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความปลอดภยัในการสัญจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 198,000 ร้อยละความพงึพอใจ มคีวามปลอดภัยในการสัญจร ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนซ าสูงพทิยาคม และอ านวยความสะดวกในการ หนา 0.15 เมตร  ยาว 360 เมตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และอ านวยความสะดวกในการ โรงเรียนในสังกัด

เดินทางแก่ครูและนักเรียน กว้าง 5 เมตร เดินทางแก่ครูและนักเรียน

66 ค่าก่อสร้างร้ัวคอนกรีต เพื่อให้เกิดความปลอดภยั ร้ัวคอนกรีต สูง 1.5 เมตร 3,202,800 ร้อยละความพงึพอใจ สภาพแวดล้อมมีความปลอดภัย ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนซ าสูงพทิยาคม ทั้งทางด้านร่างกายและทรัพย์สิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โรงเรียนในสังกัด

ของทางราชการ

67 ค่าก่อสร้างโรงอาหาร เพื่อให้มีโรงอาหารที่เหมาะสม โรงอาหาร ขนาด 300 ที่นั่ง 2,085,000 ร้อยละความพงึพอใจ มีโรงอาหารที่เพยีงพอและ ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนพวูัดวิทยาคม เพยีงพอกับจ านวนนักเรียน เนื้อที่ 532 ตารางเมตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เหมาะสมกับจ านวนนักเรียน โรงเรียนในสังกัด

68 ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อความปลอดภยัในการสัญจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 480,000 ร้อยละความพงึพอใจ มคีวามปลอดภัยในการสัญจร ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนพวูัดวิทยาคม และอ านวยความสะดวกในการ กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และอ านวยความสะดวกในการ โรงเรียนในสังกัด

เดินทางแก่ครูและนักเรียน เดินทางแก่ครูและนักเรียน

69 ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อให้มีอาคารที่สามารถจัด อาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก 6,088,900 ร้อยละความพงึพอใจ มีอาคารเรียนที่เหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

ขนาดเล็กมีชั้นลอย กิจกรรมการเรียนการสอน มีชั้นลอย จ านวน 1 หลัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เพยีงพอในการจัดการเรียน โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนพวูัดวิทยาคม ของโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม การสอน 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 31
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แบบ ผ.01 

70 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 4/12 เพื่อให้มีอาคารเรียนที่เหมาะสม อาคารเรียน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรียน 13,000,000 ร้อยละความพงึพอใจ มีอาคารเรียนที่เหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ และเพยีงพอในการจัดการเรียน จ านวน 1 หลัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เพยีงพอในการจัดการเรียน โรงเรียนในสังกัด

การสอน สอดคล้องกับจ านวน การสอน 
นักเรียน

71 ค่าก่อสร้างห้องน้ าห้องส้วม เพื่อให้เด็กนักเรียนมีห้องน้ า ห้องน้ าห้องส้วม จ านวน 1 หลัง 500,000 ร้อยละความพงึพอใจ มีห้องน้ าห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และเพยีงพอกับจ านวนเด็ก โรงเรียนในสังกัด

เพยีงพอกับจ านวนนักเรียน นักเรียน

72 ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อให้มีอาคารที่สามารถจัด อาคารอเนกประสงค์ 8,200,000 ร้อยละความพงึพอใจ มีอาคารทีส่ามารถจัดการเรียน ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ กิจกรรมการเรียนการสอน ขนาด 20x45 เมตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 การสอนได้อย่างเหมาะสม โรงเรียนในสังกัด

ของโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม

73 ค่าก่อสร้างหลังคาโดมคลุมลาน เพื่อความเหมาะสมและ หลังคาโดมคลุมลานอเนกประสงค์ 2,000,000 ร้อยละความพงึพอใจ สภาพแวดล้อมมีความปลอดภัย ส านักการศึกษาฯ

อเนกประสงค์ ปลอดภยัในการจัดกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ การเรียนการสอน การเรียนการสอน

74 ค่าก่อสร้างบ้านพกัเรือนแถว เพื่อให้เพยีงพอกับจ านวน บ้านพกัเรือนแถว  จ านวน 1 หลัง 4,400,000 ร้อยละความพงึพอใจ มีบ้านพกัเพยีงพอกับจ านวน ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนสีชมพศึูกษา ครูที่เข้าพกัอาศัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ครูที่เข้าพกัอาศัย โรงเรียนในสังกัด

75 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 4/12 เพื่อให้มีอาคารเรียนที่เหมาะสม อาคารเรียน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรียน 13,000,000 ร้อยละความพงึพอใจ มีอาคารเรียนที่เหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนสีชมพศึูกษา และเพยีงพอในการจัดการเรียน จ านวน 1 หลัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เพยีงพอในการจัดการเรียน โรงเรียนในสังกัด

การสอน สอดคล้องกับจ านวน การสอน 
นักเรียน

76 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา เพื่อปรับปรุงอาคารให้ใช้งานและ ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนและ 10,000,000 ร้อยละความพงึพอใจ สภาพแวดล้อมมีความปลอดภัย ส านักการศึกษาฯ

อาคารเรียนและอาคารศูนย์วชิาการ เพื่อความปลอดภยั อาคารศูนย์วิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โรงเรียนในสังกัด

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 32
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77 ค่าปรับปรุงถนนลาดยางแบบ เพื่อความปลอดภยัในการสัญจร ถนนลาดยางแบบแอสฟลัท์ 500,000 ร้อยละความพงึพอใจ มคีวามปลอดภัยในการสัญจร ส านักการศึกษาฯ

แอสฟลัท์คอนกรีต และอ านวยความสะดวกในการ คอนกรีต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และอ านวยความสะดวกในการ โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนมัธยมหนองเขียด เดินทางแก่ครูและนักเรียน เดินทางแก่ครูและนักเรียน

78 ค่าปรับปรุงภมูิทัศน์ภายใน เพื่อให้สภาพแวดล้อมในโรงเรียน ปรับปรุงภมูิทัศน์ภายใน 1,000,000 ร้อยละความพงึพอใจ สภาพแวดล้อมในโรงเรียนดี ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ดีและเหมาะสม เปน็ระเบยีบเรียบร้อย โรงเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และเหมาะสม เป็นระเบียบ โรงเรียนในสังกัด

สายงามและมีมาตรฐาน เรียบร้อย

79 ค่าก่อสร้างส้วมนักเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียนมีห้องน้ า ส้วมนักเรียน จ านวน 1 หลัง 504,000 ร้อยละความพงึพอใจ มีห้องน้ าห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะและ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และเพียงพอกับจ านวนนักเรียน โรงเรียนในสังกัด

เพยีงพอกับจ านวนนักเรียน

80 ค่าก่อสร้างระบบประปาภายใน เพื่อการอุปโภคบริโภค ระบบประปาภายในโรงเรียน 250,000 ร้อยละความพงึพอใจ มีสาธารณูปโภคที่ดีมีคุณภาพ ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โรงเรียนในสังกัด

81 ค่าก่อสร้างส้วมมาตรฐาน เพื่อให้เด็กนักเรียนมีห้องน้ า ส้วมมาตรฐาน 10 ห้อง 447,600 ร้อยละความพงึพอใจ มีห้องน้ าห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ส านักการศึกษาฯ

10 ห้อง ห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะและ จ านวน 1 หลัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และเพียงพอกับจ านวนนักเรียน โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ เพยีงพอกับจ านวนนักเรียน

82 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 4/12 เพื่อให้มีอาคารเรียนที่เหมาะสม อาคารเรียน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรียน 13,000,000 ร้อยละความพงึพอใจ มีอาคารเรียนที่เหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ และเพยีงพอในการจัดการเรียน จ านวน 1 หลัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เพยีงพอในการจัดการเรียน โรงเรียนในสังกัด

การสอน สอดคล้องกับจ านวน การสอน 
นักเรียน

83 ค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อให้มีอาคารที่สามารถจัด อาคารอเนกประสงค์ 7,345,700 ร้อยละความพงึพอใจ มีอาคารที่เหมาะสมเพยีงพอ ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ กิจกรรมการเรียนการสอน จ านวน 1 หลัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 กับการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนในสังกัด

ของโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 33
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แบบ ผ.01 

84 ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 4/12 เพื่อให้มีอาคารเรียนที่เหมาะสม อาคารเรียน 4 ชัน้ 12 หอ้งเรียน 13,000,000 ร้อยละความพงึพอใจ มีอาคารเรียนที่เหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค์ และเพยีงพอในการจัดการเรียน จ านวน 1 หลัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เพยีงพอในการจัดการเรียน โรงเรียนในสังกัด

การสอน สอดคล้องกับจ านวน การสอน 
นักเรียน

85 ค่าก่อสร้างอาคารฝึกงาน เพื่อให้มีอาคารที่สามารถจัด อาคารฝึกงาม แบบ 204/27 4,780,000 ร้อยละความพงึพอใจ มีอาคารเรียนที่เหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม กิจกรรมการเรียนการสอน จ านวน 1 หลัง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เพยีงพอในการจัดการเรียน โรงเรียนในสังกัด

ของโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม การสอน 

86 ค่าก่อสร้างซุ้มทางเดิน เพื่อความเหมาะสมและ ซุ้มทางเดิน ขนาดกว้าง 1.80 เมตร 850,000 ร้อยละความพงึพอใจ สภาพแวดล้อมมีความปลอดภัย ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม ปลอดภยัในการจัดกิจกรรม ยาว 300 เมตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม โรงเรียนในสังกัด

การเรียนการสอน การเรียนการสอน

87 โครงการก่อสร้างบ้านพกัครู บ้านพกัข้าราชการครูระดับ บ้านพกัครู สถ 38008 416,000         ร้อยละความ  - ข้าราชการครูและบุคลากร ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค์ 3 ถึงระดับ 6 เนื้อที6่4.90 ตร.ม. พงึพอใจของ มีบ้านพักเพียงพอ

แบบไม่ตอกเสาเข็ม ผู้ใช้บริการ  - เป็นสวสัดิการส่งเสริม

ขวญัและก าลังใจ
88 ค่าก่อสร้างเสาเสมาธรรมจักร เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเสาเสมา เสาเสมาธรรมจักร 96,000 ร้อยละความพงึพอใจ มีเสาเสมาธรรมจักร โรงเรียนในสังกัด

ธรรมจักร ตามแบบมูลนิธิ จ านวน 16 โรงเรียน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ตามแบบมูลนิธิอ้อพงษ์
อ้อพงษ์อนุสรณ์ อนุสรณ์

89 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาฟตุบอล เพื่อปรับปรุงสนามกีฬาฟตุบอล สนามกีฬาฟตุบอล 498,000        ร้อยละความพงึพอใจ สถานศึกษามีสนามกีฬา ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ให้เหมาะสม จ านวน 1 แห่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ฟุตบอล จ านวน 1 แห่ง

90 ค่าพฒันาศูนย์โรงเรียนพอเพยีง เพื่อพฒันาการเรียนการสอน นักเรียน 534 คน 50,000           ร้อยละของครูและนักเรียน โรงเรียนจัดการเรียนการสอน ส านักการศึกษาฯ

ท้องถิ่น โรงเรียนซ าสูงพทิยาคม ตามแนวทางโรงเรียนพอเพยีง ที่เข้าร่วมโครงการ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ท้องถิ่น อย่างยัง่ยืน

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 34



เปา้หมาย ผลที่คาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 จะไดร้ับ ที่รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาการศึกษา
แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ตวัชี้วัด (KPI)

แบบ ผ.01 

91 ค่าปรับปรุงหอประชุมโรงเรียน เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุง 1 หอประชุม 3,000,000       ครู บุคลากร นักเรียนและ หอประชุมโรงเรียนมีความ ส านักการศึกษาฯ

ซ าสูงพทิยาคม หอประชุมโรงเรียนให้มีความ - ตกแต่ง ปรับปรุง ผู้ใช้บริการความพงึพอใจ สวยงาม ทันสมัย เหมาะแก่

สวยงาม ทันสมัย เหมาะแก่การ - แอร์ ในการใช้หอประชุม การใช้จัดกิจกรรมต่างๆ 

ใช้จัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน - อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 90 ของโรงเรียน

92 ค่าปรับปรุงอาคารชั่วคราว เพื่อปรับปรุงอาคารชั่วคราว จ านวน 1 ห้อง 495,000        ห้องออกก าลังายในร่ม สถานศึกษามีห้องออกก าลัง ส านักการศึกษาฯ

เป็นห้องออกก าลังกายในร่ม เป็นห้องออกก าลังกายในร่ม จ านวน 1 ห้อง กายในร่ม จ านวน 1 ห้อง

โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์

93 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร เพื่อปรับปรุงต่อเติมอาคารให้ ขนาด 23x8.80 เมตร 500,000 ร้อยละความพงึพอใจ มีอาคารที่พกันักกีฬาที่ ส านักการศึกษาฯ

ชั่วคราวเป็นหอพกันักกีฬา เหมาะสมและใช้งานได้ ประกอบด้วยงานก่อผนังอิฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เพยีงพอและเหมาะสม โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ บล็อคกั้นห้อง ติดต้ังประตู
อ.กระนวน จ.ขอนแก่น หน้าต่าง ชุดโคมไฟ

94 ค่าก่อสร้างประตูร้ัวด้านหน้า เพือ่ให้มีประตูโรงเรียนทีแ่ข็งแรง กว้าง 6.20 ม. ยาว 2.50 ม. 100,000        ร้อยละความพงึพอใจ สถานศึกษามีสนามกีฬา ส านักการศึกษาฯ
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ฟุตบอล จ านวน 1 แห่ง

อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น

95 โครงการปรับปรุงที่จอดรถ เพือ่ให้มีโรงจอดรถยนต์ส าหรับ ที่จอดรถขนาด 6 ม.x18 ม. 200,000         ร้อยละความพงึพอใจของ โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ ส านักการศึกษาฯ
ส าหรับครูและบุคลากร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ใช้งาน มีโรงจอดรถยนต์ส าหรับครู โรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ และบุคลากรทางการศึกษา

96 ค่าก่อสร้างศาลากองอ านวยการ เพื่อความเหมาะสมและ ศาลากองอ านวยการ 550,000 ร้อยละความพงึพอใจ มีอาคารเรียนที่เหมาะสม ส านักการศึกษาฯ
โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม ปลอดภยัในการจัดกิจกรรม ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 16 เมตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เพยีงพอในการจัดการเรียน โรงเรียนในสังกัด

การเรียนการสอน การสอน 

97 โครงการก่อสร้างประตู เพือ่ให้มีประตูโรงเรียนทีแ่ข็งแรง ประตูโครงเหล็กจ านวน4ชุด 400,000         ร้อยละความพงึพอใจของ โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ ส านักการศึกษาฯ
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ ผู้ใช้งาน มีประตูทีแ่ข็งแรง ปลอดภัย โรงเรียนในสังกัด
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98 ก่อสร้างอาคารห้องน้ าชายหญงิ เพื่อให้เด็กนักเรียนมีห้องน้ า -ห้องน้ านักเรียนชายโครง 500,000 ร้อยละความพงึพอใจ มีห้องน้ าห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนพศิาลปุณณวิทยา ที่ถูกสุขลักษณะและเพยีงพอกับ สร้าง คสล. ขนาด 3.3x5 ม. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และเพียงพอกับจ านวนนักเรียน โรงเรียนในสังกัด

อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จ านวนนักเรียน หลังคาโครงเหล็กมุงแผ่น
หลังคาเหล็กรีด จ านวน 1
หลัง
-ห้องน้ านักเรียนหญงิโครง
สร้าง คสล. ขนาด 3.3x5 ม.
หลังคาโครงเหล็กมุงแผ่น
หลังคาเหล็กรีด จ านวน 1
หลัง

99 ปรับปรุงห้องประชุมโรงเรียน เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุง -ปรับปรุงเวที 500,000         ครู บุคลากร นักเรียนและ หอประชุมโรงเรียนมีความ ส านักการศึกษาฯ

พศิาลปุณณวิทยา อ าเภอเมือง หอประชุมโรงเรียนให้มีความ - ทาสีภายในห้องประชุม ผู้ใช้บริการความพงึพอใจ สวยงาม ทันสมัย เหมาะแก่ โรงเรียนในสังกัด

จังหวัดขอนแก่น สวยงาม ทันสมัย เหมาะแก่การ - ก่อสร้างต่อเติมห้องน้ า ในการใช้หอประชุม การใช้จัดกิจกรรมต่างๆ 

ใช้จัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน จ านวน 2 หลัง ร้อยละ 90 ของโรงเรียน

100 ปรับปรุงสนามบาสเกตบอล เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. 200,000 ร้อยละความพงึพอใจ มีสนามบาสเกตบอลที่มาตรฐาน ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ และส่งเสริมกีฬาบาสเกตบอล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เหมาะสมกับการจัดกิจกรรม โรงเรียนในสังกัด

อ าเภอน้ าพอง จังหวัดขอนแก่น ออกก าลังกาย

101 ซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร เพื่อให้มีโรงอาหารที่เหมาะสม ร้ือหลังคากระเบื้องลอนคู่ 400,000 ร้อยละความพงึพอใจ มีโรงอาหารที่เพยีงพอและ ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนพวูัดวิทยาคม อ าเภอ พร้อมเปล่ียนเป็นหลังคา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เหมาะสมกับจ านวนนักเรียน โรงเรียนในสังกัด

อุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เหล็กรีด จ านวน 1 หลัง

102 ปรับปรุงต่อเติมบ้านพกัครู เพือ่ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู บ้านพกัครูมีสภาพดี 500,000         ร้อยละความพงึพอใจของ 1. ข้าราชการครูและบุคลากร ส านักการศึกษาฯ
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม ให้อยูใ่นสภาพทีดี่พร้อมใช้งาน พร้อมใช้งาน ผู้ใช้งาน มีบ้านพักเพียงพอ โรงเรียนในสังกัด

เรียบร้อย
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103 ปรับปรุงห้องประชุมโรงเรียน เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุง -ปรับปรุงเวที 500,000         ครู บุคลากร นักเรียนและ หอประชุมโรงเรียนมีความ ส านักการศึกษาฯ

ซับสมบูรณ์พทิยาลัย อ าเภอ หอประชุมโรงเรียนให้มีความ - ทาสีภายในห้องประชุม ผู้ใช้บริการความพงึพอใจ สวยงาม ทันสมัย เหมาะแก่ โรงเรียนในสังกัด

โคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น สวยงาม ทันสมัย เหมาะแก่การ - ก่อสร้างต่อเติมห้องน้ า ในการใช้หอประชุม การใช้จัดกิจกรรมต่างๆ 

ใช้จัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน จ านวน 2 หลัง ร้อยละ 90 ของโรงเรียน

104 ก่อสร้างระบบสูบน้ าด้วย เพื่อก่อสร้างระบบสูบน้ าด้วย ก่อสร้างระบบสูบน้ าด้วย 500,000         ครู บุคลากร นักเรียนและ เพิม่ประสิทธภิาพในการสูบ ส านักการศึกษาฯ

พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์ พลังงานแสงอาทิตย์ ผู้ใช้บริการความพงึพอใจ น้ า โรงเรียนมีน้ าใช้อย่าง โรงเรียนในสังกัด

ปั๊ม) พร้อมหอถังสูง โรงเรียน ปั๊ม) พร้อมหอถังสูงใช้ในโรงเรียน  (โซล่าเซลล์ปั๊ม) ร้อยละ 90 เพียงพอ

หนองโนประฃาสรรค์ อ าเภอ
กระนวน จังหวัดขอนแก่น

105 ก่อสร้างสนามฟตุซอลโรงเรียน เพื่อก่อสร้างสนามฟตุบอล สนามกีฬาฟตุบอล 500,000         ร้อยละความพงึพอใจ สถานศึกษามีสนามกีฬา ส านักการศึกษาฯ

หนองโนประชาสรรค์ อ าเภอ โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ จ านวน 1 แห่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ฟุตบอล จ านวน 1 แห่ง โรงเรียนในสังกัด

กระนวน จังหวัดขอนแก่น อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

106 ปรับปรุงระบบไฟฟา้ส่องสว่าง เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟา้ส่อง ปรับปรุงระบบไฟฟา้ 500,000         ร้อยละความพงึพอใจ สถานศึกษามีระบบไฟฟ้า ส านักการศึกษาฯ

ภายในสนามฟตุบอลโรงเรียน สว่างภายในสนามฟตุบอล ส่องสว่างภายในสนาม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ส่องสว่างภายในสนามกีฬา โรงเรียนในสังกัด

หนองโนประชาสรรค์ อ าเภอ โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ฟตุบอลโรงเรียน ฟุตบอล ดีขึน้

กระนวน จังหวัดขอนแก่น อ าเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น

107 ปรับปรุงอาคารเรียน 4/12 เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน 4/12 ปรับปรุงอาคารเรียน 4/12 500,000         ร้อยละความพงึพอใจ สถานศึกษาอาคารเรียน ดีขึน้ ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ จ านวน 1 แห่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 โรงเรียนในสังกัด

อ าเภอกระนวน อ าเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

26,358,000  248,327,300 64,214,800  64,214,800  รวม  107  โครงการ

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 37


