
เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน
1 โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้  - เพื่อใหก้ารจัดการเรียน  - มีหอ้งปฏบิติัการคอมพวิ 876,000 ร้อยละความพงึพอใจ นักเรียน นักศึกษา ส านักการ สนง.เขตพื้นที่

เทคโนโลยีสารสนเทศจัดหา การสอนวิชาคอมพวิเตอร์ เตอร์ที่ทนัสมัย ของผู้ใช้บริการ และประชาชนใน ศึกษาฯ การศึกษา
คอมพวิเตอร์ และวิชาต่างๆเปน็ไปอย่าง  - มีคอมพวิเตอร์เพยีงพอใน พื้นที่ อ.แวงใหญ่ มี มัธยมศึกษา 

มีประสิทธิภาพ การจัดการเรียนการสอน คอมพวิเตอร์ส าหรับ 25
เรียนและสืบค้นข้อ
มูลอย่างเพยีงพอ

2 โครงการส่งเสริมศักยภาพนัก เพื่อใหน้ักเรียนได้แสดง นักเรียนทกุคนทกุสังกัดมี 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ระดับความส าเร็จ นักเรียนมีความ ส านักการ ส านักงาน
เรียนด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและ ความสามารถที่เปน็เลิศ โอกาสเข้าร่วมกิจกรรม ในการจัดงาน สามารถด้านกีฬา ศึกษาฯ ศึกษาธิการ
วิชาการ (อุดหนุนส านักงานศึก ด้านวิชาการ กีฬา ศิลปะ แสดงความสามารถต่าง ๆ การแสดง ดนตรี จังหวัด
ษาธิการจังหวัดขอนแก่น) ดนตรี และการแสดง วิชาการและศิลปะ ขอนแก่น

เปน็เลิศ

3 โครงการส่งเสริมคุณธรรม ส่งเสริมคุณธรรม จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม 200,000 200,000 200,000 200,000 ระดับความส าเร็จใน เพื่อปลูกฝัง และส่ง ส านักการ ที่ท าการ
จริยธรรมอ าเภอภเูวียง จริยธรรม จริยธรรมอ าเภอภเูวียง การจัดงาน เสริมจริยธรรม ศึกษาฯ ปกครอง

อ าเภอภเูวียง

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที1่ ประจ าปี 2561

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคประชาชน
    องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ยุทธศาสตร์จังหวัดที ่3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่นที ่3.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาพ้ืนฐาน และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาทัง้ในและนอกระบบอย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาการศึกษา
แผนงานการศึกษา

ที่

แบบ ผ.02 

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 922



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาการศึกษา
แผนงานการศึกษา

ที่

แบบ ผ.02 

4 ค่ายพฒันาเพิ่มขีดความสามารถ 1.เพื่อใหน้ักศึกษามีความ นักศึกษาทนุเทยีนจิน -             100,000      -            -            ร้อยละความพงึ 1.นักศึกษามสีมรรถนะ ส านักการ วิทยาลัยการ
ทกัษะการใช้ภาษาจีนส าหรับ รู้ด้านการส่ือสารภาษาจีน ระดับประกาศนียบตัร พอใจของผู้เข้า ด้านจิตพสัิย เช่น ศึกษาฯ อาชีพบา้นไผ่
นักศึกษา ปวส. วิทยาลัยการ เบื้องต้น วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ร่วมงาน ความรู้ ความเข้าใจ
อาชีพบา้นไผ่ ก่อนออกฝึกประ 2.เพื่อใหน้ักศึกษามีทกัษะ จ านวน 40 คน 2.มีสมรรถนะพทุธ
สบการณ์วิชาชีพ ณ วิทยาลัยการ ด้านการสนทนา ขนบ พสัิย เช่น ปฏบิติั
รถไฟสาธารณรัฐประชาชนจีน ธรรมเนียมประเพณีการใช้ เพิ่มขึน้

ชีวิตเปน็นักศึกษา ณ 3.มีสมรรถนะทกัษะ
สาธารณรัฐประชาชนจีน พสัิย เช่น ตรงต่อ
3.เพื่อใหน้ักศึกษามีคุณลัก เวลา สนใจใผ่รู้ 
ษณะ อันพงึประสงค์การ ยอมรับ ตอบสนอง
เปน็ตัวแทนนักศึกษา ลักษณะนิสัยมีความ
อาชีวศึกษา รับผิดชอบ ท างาน
4.เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ เปน็ทมีเพิ่มขึน้
อันดีของนักศึกษาที่ไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ณ 
สาธารณรัฐประชาชนจีน
5.เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมด้านวินัย 
สามัคคีมีน้ าใจ และการอยู่
ร่วมกับผู้อืน่

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 923



เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่าจะ หน่วยงานที่ หน่วยงาน

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) อุดหนุน

โครงการ วัตถุประสงค์
งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาการศึกษา
แผนงานการศึกษา

ที่

แบบ ผ.02 

5 พฒันาศักยภาพนักเรียนด้าน 1.เพื่อส่งเสริมใหโ้รงเรียน - นักเรียนโรงเรียนเอกชน -             400,000      -            -            ร้อยละความพงึ นักเรียนในโรงเรียน ส านักการ สมาคมผู้
ศิลปะ ดนตรี กีฬา และวิชาการ ครูผู้สอนและบคุลากรทาง จังหวัดขอนแก่น พอใจของผู้เข้า เอกชนจังหวัดขอน ศึกษาฯ บริหาร

การศึกษาทกุภาคส่วนของ - ครู บคุลากรทางการศึกษา ร่วมงาน แก่นได้รับการส่ง โรงเรียน
โรงเรียนเอกชน ได้ร่วมกัน โรงเรียนเอกชนจังหวัด เสริมและพฒันา เอกชน
เสริมสร้างสังคมแหง่การ ขอนแก่น ศักยภาพสู่ความ จังหวัด
เรียนรู้พฒันาเด็กและ เปน็เลิศทางด้าน ขอนแก่น
เยาวชนใหเ้ต็มศักยภาพ วิชาการและกิจ
2.เพื่อจัดกิจกรรมสร้าง กรรมต่างๆ
สรรค์ใหน้ักเรียน ครู และ
บคุลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชน แสดง
ความสามารถที่เปน็เลิศ
ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา
และวิชาการ

200,000     2,576,000  1,200,000  1,200,000  รวม 6 โครงการ

แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 924



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 925



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 926



แผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม เปล่ียนแปลง ฉบับที่ 1 ประจ าปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 927


