


คำนำ 
 

 สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กนักเรียน เยาวชน 
และประชาชน ให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความรู้ความสามารถ เพ่ือเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต และ  
ได้เล็งเห็นการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ จัดให้มีการศึกษาเพ่ือพัฒนาการทั้งด้านสติปัญญา อารมณ์ 
สังคมที่ดี และเหมาะสม การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ให้มีคุณภาพ  
ได้มาตรฐาน การส่งเสริมการเรียนรู้ การส่งเสริมกีฬานันทนาการ และกิจกรรมเด็กเยาวชน ด้านคุณธรรม
จริยธรรม และการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น เพ่ือกำหนดแผนงาน/โครงการด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งรวบรวมข้อมูลมาจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยให้มีสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของชาติ และ
นโยบายการพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่บริการ 
      ในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่นฉบับนี้ ขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่าย/กลุ่มงาน ของสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ให้ความร่วมมือด้านข้อมูลต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์

แนวทางการวางแผน/โครงการและส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 
   

  
 
 

ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 
สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 
 
 

 
 
 
 



 
สารบัญ 

 
หน้า 

คำนำ 
สารบัญ 
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

บทที่ 1  บทนำ  1 
บทที่ 2  ผลการจัดการศึกษาในรอบแผนที่ผ่านมา   41
บทที ่3  ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  103  
บทที่ 4  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 106 
บทที่ 5  การติดตามและประเมินผลการนำแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 248 

ภาคผนวก 
     - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5232 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 
       เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





คํานํา 
 

 สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไดตระหนักถึงความสําคัญของเด็กนักเรียน เยาวชน 
และประชาชน ใหเปนคนดี คนเกง และมีความรูความสามารถ เพ่ือเติบโตเปนผูใหญท่ีดีในอนาคต และ 
ไดเล็งเห็นการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ จัดใหมีการศึกษาเพ่ือพัฒนาการทั้งดานสติปญญา อารมณ 
สังคมที่ดี และเหมาะสม การพัฒนาแหลงเรียนรูทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ใหมีคุณภาพ 
ไดมาตรฐาน การสงเสริมการเรียนรู การสงเสริมกีฬานันทนาการ และกิจกรรมเด็กเยาวชน ดานคุณธรรม
จริยธรรม และการสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น   
 การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน เพื่อกําหนดแผนงาน/โครงการดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งรวบรวมขอมูลมาจาก
แผนพัฒนาทองถิ่นที่เปนประโยชนตอสวนรวม โดยใหมีสอดคลองกับนโยบายการศึกษาของชาติ และ
นโยบายการพัฒนาการศกึษาทองถ่ิน รวมทั้งสอดคลองกับความตองการของประชาชนในเขตพื้นที่บริการ 
      ในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององคการบริหารสวนจังหวัด

ขอนแกนฉบับนี้ ขอขอบคุณบุคลากรทุกฝาย/กลุมงาน ของสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ที่ใหความรวมมือดานขอมูลตางๆ ซึ่งเปนประโยชนในการวิเคราะห

แนวทางการวางแผน/โครงการและสวนที่เก่ียวของ 

 
   

  
 
 

ฝายสงเสริมคุณภาพการศึกษา 
สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

หนา 
คํานํา 
สารบัญ 
ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 

บทที่ 1  บทนํา  1 
บทที่ 2  ผลการจัดการศึกษาในรอบแผนที่ผานมา   41
บทที ่3  ยุทธศาสตรและกลยุทธ  103  
บทที่ 4  บัญชีโครงการ/กิจกรรม 106 
บทที่ 5  การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาการศึกษาไปสูการปฏิบัติ 248 

ภาคผนวก 
     - คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการศึกษาองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
     - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5232 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 
       เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
       และสถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  1 

บทน า 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้ให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจ 
จากส่วนกลางไปยังท้องถิ่นให้มากที่สุด และเน้นให้มีบทบาทชัดเจนในฐานะเป็นองค์กรให้บริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบมาก
ขึ้น มีการถ่ายโอนภารกิจของหน่วยราชการที่ครอบคลุมภารกิจหลายด้าน รวมทั้งด้านการศึกษาและศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังที่ได้ปรากฏในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. 2540 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ในการจัดการศึกษา และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 41 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิในการจัดการศึกษา
ระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น และ
มาตรา 15 ก าหนดให้จัดการศึกษา มี 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งนี้ให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิในการจัดการศึกษา
ทั้ง 3 รูปแบบ โดยใช้แผนพัฒนาการศึกษาเป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้มี
คุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาชาติ 

ดังนั้น เ พ่ือเตรียมความพร้อมในการบริการสาธารณะด้านการศึกษา ด้ านการกีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ครอบคลุมภารกิจอย่างครบถ้วน รวมทั้งมีการวางแผนพัฒนา  
ซึ่งเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะก าหนดเป็นแนวทางในการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุ
จุดมุ่งหมาย โดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม วางแผนการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  
แก่เด็กและประชาชนในชุมชนทั้งในปัจจุบันและอนาคต ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีสถานศึกษาในสังกัดรวม 20 แห่ง จึงจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขึ้นตาม
ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จ านวน 20 แห่ง ได้แก่ 
1. โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 
2. โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตอุปถัมภ์) 
3. โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 
4. โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา 
5. โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย 
6. โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม 
7. โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 
8. โรงเรียนซ าสูงพิทยาคม 
9. โรงเรียนพูวัดพิทยาคม 
10 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 
11. โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ 
12. โรงเรียนโนนหันวิทยายน 
13. โรงเรียนสีชมพูศึกษา 
14. โรงเรียนมัธยมหนองเขียด 
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15. โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร 
16. โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ 
17. โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 
18. โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย 
19. โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม 
20. โรงเรียนบ้านบะแค 

ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีภารกิจหน้าที่ความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา การ
ส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด การบริหารงานทั่วไปและงานอ่ืนที่เกี่ยว ข้อง โดยแบ่งการ
บริหารงานออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนบริหารการศึกษา และส่วนส่งเสริมการศาสนาและวัฒนธรรม  
มี 6 ฝุาย และ 1 กลุ่มงาน ดังนี้   

1. ฝุายการศึกษาในระบบ   
2. ฝุายการศึกษานอกระบบ 
3. ฝุายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  
4. ฝุายส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม 
5. ฝุายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
6. ฝุายบริหารงานทั่วไป 
7. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
 

บุคลากรส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ – ชื่อสกุล 
1 ผู้อ านวยการส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นายน าศิลป์  วิเศษ 
2 ผู้อ านวยการส่วนบริหารการศึกษา -ว่าง- 
3 ผู้อ านวยการส่วนส่งเสริมการศาสนาและวัฒนธรรม -ว่าง- 
4 หัวหน้าฝุายการศึกษาในระบบ นางสุภาวดี  แก้วส าราญ 
5 หัวหน้าฝุายการศึกษานอกระบบ นางบุษกร  ศรีสุวรรณ์ 
6 หัวหน้าฝุายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา -ว่าง- 
7 หัวหน้าฝุายส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม นางชราพร  พันโท 
8 หัวหน้าฝุายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ นายกิตติชัย  อุทธา 
9 หัวหน้าฝุายบริหารงานทั่วไป นางสาวภัทรศิริ โคบุตรี 
10 หัวหน้ากลุ่มงานิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางณกันยา  ไวค า 
11 ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ นางศิริกุล  ทัพซ้าย 
12 ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ นางประทุมมา  ค าละมูล 
13 ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการ นางสาววรรณภา  สมตา 
14 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน นางเกศรินทร์  มุแก้ว 
15 นักวิชาการศึกษาช านาญการ นางจิราพร  ศิลปเทศ 
16 นักวิชาการศึกษาช านาญการ นายปิติพัฒน์  พาบุ 
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ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ – ชื่อสกุล 
17 นักวิชาการศึกษาช านาญการ นางวราภรณ์  นาคอก 
18 นักวิชาการศึกษาช านาญการ นางสาววรางคณา  บุรานนท์ 
19 นักวิชาการศึกษาช านาญการ นางณัฐพร  ศรีบุญเรือง 
20 นักวิชาการศึกษาช านาญการ นางสาวชนินาถ  สุวรรณศรี 
21 นักวิชาการศึกษาช านาญการ นางอาภัสนีย์  บุญหลักค า    
22 นักวิชาการศึกษาช านาญการ นางวิภาพร  พ่วงทิพากร 
23 นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ นายราชัย  โพธิ์ศรี 
24 นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ นางสาวอรุณสวัสดิ์  แสนใส 
25 นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ จ่าเอกวิจิตร  ศรีไชโย 
26 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นางอารยา  บูโฮม 
27 นักสันทนาการปฏิบัติการ นางสาวอริษา  ผุยมูลตรี 
28 เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน จ่าเอกวิชัย  ธรรมแสง 
29 เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน นางสาวชญาดา  บัวทรัพย์ 
30 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นางสาวศรีนภา  เหล่าชัย 
31 บรรณารักษ์ปฏิบัติการ นางสาวจิราวรรณ  คุณานา 
32 ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา นางศรีวิบูลย์  แก่นชา 
33 ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา นางเพ็ญประภา  เพ็ชรสูงเนิน 
34 ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา นางสาวกมลชนก  มหาชัย 
35 ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา นางสาวนภาวรรณ  อามาตย์ 
36 ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป นางศิริวรรณ  สีสาร 
37 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นางสาวนิษฐา  ละครชัย 
38 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นางสาวอัจฉราพร  อนุสุเรนทร์ 
39 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี นางสาวลักษมี  ตุงคุณะ 
40 ผู้ช่วยนักวิชาการวัฒนธรรม นายพงศกร  ภูมิบุญ 
41 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นายคมกฤช  ฉลวยแสง 
42 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ นางสาวนิรมล  มูลทอง 
43 พนักงานขับรถยนต์ นายศุภชัย  จันทร์มะณี 
44 พนักงานขับรถยนต์ นายบัญชา  สีชาเหง้า 
45 พนักงานจ้างทั่วไป นางหอมไก  ยิ่งส าราญ 
46 พนักงานจ้างเหมาบริการ นางพิริยนันท์  ศิริพงศ์สิน 
47 พนักงานจ้างเหมาบริการ นายพีรวัส  ตั้งวานิชกพงษ์ 
48 พนักงานจ้างเหมาบริการ นายกีรติ  สระคูพันธ์ 
49 พนักงานจ้างเหมาบริการ นางสาวจินตนา  ถาโคตร 
50 พนักงานจา้งเหมาบริการ นางสาวกมลพร  ดลเอ่ียม 
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กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5232 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562  
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา  
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561 - 2565)  
และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ือให้
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลาสี่ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2564) มีสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจ าปีกลุ่มจังหวัด ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนา
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้อง 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงอาศัยอ านาจข้อ 5 แห่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และข้อ 5 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 และก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561 – 2564 ) เพ่ือปรับแผนเป็นแผนพัฒนาการศึกษา  
(พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 
ส่วนที่ 2 นโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ 

2.1 ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  
(พ.ศ. 2560-2564)  

จากบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศไทยก าลังประสบอยู่ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากฉบับที่ 11 และกรอบหลักการ
ของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็นศูนย์กลาง 
ของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนา 
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยน 
ผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคม
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” มุ่งเน้น 
การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  โดยก าหนด
กรอบการพัฒนาไว้ดังนี้ 
  1. การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง  
(1)  ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่ 

เพ่ือสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability) 
(2)  ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา    

โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา 
(3)  พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดี  

คนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ 
(4)  ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะก าลังคนทั้งระบบ

การศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้  ปรับหลักสูตร 
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และผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยี 
และสื่อเพ่ือการเรียนรู้    

3. การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ 
4. การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดารงชีพในสังคมสูงวัย  โดยการปรับปรุง

สภาพแวดล้อมและความจ้าเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย 
5. การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

(1)  การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพ่ิมผลิตภาพ
แรงงานโดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน 

(2)  การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน ระดับปัจเจก  
(3)  การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร 
(4)  การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค  

6. การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
(1) การลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอานวยความสะดวกของเมือง 
(2)  การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน 
(3)  การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

7. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว 
(2)  การส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(3)  การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพ 
(4) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
(5)  การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ   

การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  
8. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(1)  การสร้างความโปร่งใส 
(2)  การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(3)  การสร้างรูปแบบการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสม 
(4)  การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  

 
2.2 นโยบายการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล 
ตามค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภา    

นิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันศุกร์ ที่ 12 เดือน กันยายน 2557 จ าแนกเป็น 11 ด้านดังต่อไปนี้ 
(1) การปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
(2) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
(3) การลดความเลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
(4) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
(5) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
(6) การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
(7) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
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(8) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม 

(9) การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

(10) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมมาภิบาลและการปูองกันปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

(11) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา คือนโยบายด้านที่ 4. การศึกษาและเรียนรู้การทะนุบ ารุงศาสนา

ศิลปะและวัฒนธรรม รัฐบาลจะน าการศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรมความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และ   
ความเป็นไทยมาใช้สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กันดังนี้ 

1. จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบ 
และการศึกษาทางเลือกไปพร้อมกันเพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้พัฒนาตนได้เต็ม  
ตามศักยภาพประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝุรู้และทักษะที่เหมาะสมเป็นคนดีมีคุณธรรม 
สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ลดความเหลื่อมล้ าและพัฒนา
ก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพื้นที่ทั้งในด้านการเกษตรอุตสาหกรรมและธุรกิจบริการ 

2. ในระยะเฉพาะหน้าจะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับ   
ความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษาและปรับปรุงและบูรนาการระบบการกู้ยืมเงิน  
เพ่ือการศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาสจัดระบบการสนับสนุ น 
ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน  
โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง 

3. ให้องค์กรภาคประชาสังคมภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปมีโอกาส   
ร่วมจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึงและร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้กระจายอ านาจ     
การบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและ
ความพร้อมโดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น 

4. พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่  
ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้และ
หลักสูตร ให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคมโดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนา
ผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ทักษะการใฝุเรียนรู้การแก้ปัญหาการรับฟังความเห็นผู้อ่ืนการมีคุณธรรมจริยธรรม 
และความเป็นพลเมืองดีโดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน 

5. ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนเพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะ      
ในท้องถิ่นท่ีมีความต้องการแรงงานและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ 

6. พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครูเน้นครูผู้สอน
ให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอนน าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน 
เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองเช่นการเรียนทางไกลการเรียนโดยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นรวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียน  
การสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ 

7. ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนๆสนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาท
ส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความปรองดอง
สมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามความพร้อม 
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8. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมภาษาไทยและภาษาถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมทั้ง
ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และ  
ความเป็นไทยน าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชนระดับชาติระดับภูมิภาคและ 
ระดับนานาชาติตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ 

9. สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรมสากล
และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากลเพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียนและเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 

10. ปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดีรวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพเพ่ือเปิดพ้ืนที่สาธารณะ       
ให้เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

 
ส่วนที่ 3 นโยบายและทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 3.1 ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  
              โดยมียุทธศาสตร์  3  ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
                     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการผลิต การเกษตรและอุตสาหกรรม 
                                                   แปรรูปการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
                     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมการค้า การบริการ และโลจิสติกส์ 
                     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 
 
 3.2 ทิศทางการพัฒนาจังหวัด 
     วิสัยทัศน์  “ขอนแก่นเมืองน่าอยู่  ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้าลงทุน และการบริการ 
                          ของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง”    
           พันธกิจ 1. เสริมสรา้งชุมชนให้เข้มแข็ง คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ด้วยความผาสุก 
                   2. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
                   3. พัฒนาขีดความสามารถสินค้าและบริการเพ่ือยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ 
                         ให้ตรงกับความต้องการของตลาด 
                   4. พัฒนาศักยภาพจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
           ประเด็นยุทธศาสตร ์
                     ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถ 
                                        ทางการแข่งขัน 
                     ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
                     ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การพัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                                              เพ่ือการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 
                     ยุทธศาสตรท์ี่ 4 การเสริมสร้างความม่ังคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
                     ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การเพ่ิมศักยภาพของจังหวัดเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศ 
                                               อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
                     ยุทธศาสตรท์ี่ 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
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ส่วนที่ 4 นโยบายและทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น 
4.1 นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษาของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวทาง     

การพัฒนาที่ส าคัญดังนี้ 
1. พัฒนาหลักสูตรและปรับกระบวนการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบ

ด้านและเชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการการเรียนรู้ให้หลากหลาย ทั้งด้านวิชาการทักษะชีวิต และ
นันทนาการ ที่ครอบคลุมทั้งด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา วัฒนธรรม ศาสนา และประชาธิปไตย 

2. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มุ่งการสร้างจริยธรรมในระดับปัจเจกบุคคล 
สร้างความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ 

3. พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา โดยสนับสนุนให้มีระบบ 
การเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด  
ให้มีคุณภาพ และพอเพียงกับสาขาวิชาที่ขาดแคลน 

5. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพ
และพัฒนาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 4.2 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ไว้ดังนี้ 
 วิสัยทัศน์  
         “องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเป็นองค์กรการพัฒนาแบบบูรณาการ มุ่งมั่นพัฒนาขอนแก่น    

เพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเศรษฐกิจพอเพียง” 
 พันธกิจ 
 1. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ เด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิต คุณธรรมและจริยธรรม เห็น
คุณค่าของภูมิปัญญาและชุมขนท้องถิ่น 

2. อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริม         
การท่องเที่ยวของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 
 3. สนับสนุนและจัดการศึกษาท้ังในและนอกระบบให้ได้มาตรฐานเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

4. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่สะดวก ครอบคลุมและได้มาตรฐาน 
 5. ประสานและเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ พัฒนาโครางข่ายระบบคมนาคมขนส่ง 
ระบบบริการสาธารณะ 
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง ชุมชนเข้มแข็งและพัฒนาเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน 
 7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุลอย่างยั่งยืน 
 8. บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักธรรมมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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 ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพและสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมขน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมขน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
 
ส่วนที่ 5 นโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
 5.1 นโยบายการพัฒนาการศึกษาของชาติ 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) มีภารกิจหลักในการจัดท านโยบายและแผนการศึกษาแห่งชาติ  
ที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬากับการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท โดยแผนการศึกษาแห่งชาติ
ฉบับปัจจุบันจะสิ้นสุดเวลาของแผนในปี 2559 เพ่ือให้ทันเวลาในการประกาศใช้แผนการศึกษาแห่งชาติ
ฉบับต่อไปในปี 2560 สกศ.จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการศึกษา พ.ศ.2560-2574 ระยะเวลา 15 ปี  
เพ่ือเป็นแผนแม่บทส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว ที่เน้นการให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความครอบคลุม
และเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม สิ่งส าคัญในการสร้างบุคลากร ก็คือครูและผู้บริหารทุกคน 
ที่จะเป็นผู้สร้างบุคลากรที่ดีให้กับประเทศ ดังนั้นครูและผู้บริหารต้องมีการเตรียมพัฒนาตนเอง  
ทั้งด้านวิชาการและความคิดที่เกิดประโยชน์กับการสร้างแผนงานต่างๆ เพ่ือน าพาบุ ตรหลานไปสู่
ความก้าวหน้าต่อไป พร้อมขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับการปฏิรูปและแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี
ของรัฐบาล และ แผนของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ทั้งในแง่ของสังคมและ
เศรษฐกิจด้วย  
ร่างกรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 ประกอบด้วยยทุธศาสตร์ 9 ด้าน คือ 
  1) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
  2) ยุทธศาสตร์การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระดับสถานศึกษา 
  3) ยุทธศาสตร์การกระจายอ านาจไปสู่สถานศึกษา 
  4) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม 
  5) ยุทธศาสตร์การปรับระบบและกลไกการบริหารงานบุคคล 
  6) ยุทธศาสตร์การปฏิรูประบบทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา 
  7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลผู้เรียน 
 8) ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือสนองตอบตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ                
              (สถาบันอาชีวศึกษา/สถาบันอุดมศึกษา) 
  9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 
 5.2 นโยบายการพัฒนาการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 

  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ก าหนดแผนจัดการศึกษาท้องถิ่นระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 -2564) ดังนี้ 
  วิสัยทัศน์   

“ประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยพลังประชารัฐ บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและยั่งยืน” 
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พันธกิจ   
1. จัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้ 

                 ทุกช่วงวัยอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
2.  ส่งเสริม พัฒนาให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
3. ขับเคลื่อนพลังประชารัฐให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น   
5. น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบูรณาการในการจัดการศึกษา 

                 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. พัฒนาคุณภาพการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ 

ยุทธศาสตร์   
1. การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศตามอัจฉริยภาพ 
2. การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. การพัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 

   4. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น 
  5. การพัฒนาระบบการนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาท้องถิ่น 

   6. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการงบประมาณทางการศึกษาท้องถิ่น 
  7. การพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลของครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น 

   8. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ 
   9. การพัฒนาคุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

  10. การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน 
  11. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษาท้องถิ่น 
  12. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท้องถิ่น 
  13. การอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
  14. การท านุบ ารุงศาสนา 
  15. การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  16. การสนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ส่วนที่ 6 มาตรฐานการศึกษา 

6.1 มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก 

                            คนไทยเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข 
    1.1 ก าลังกาย ก าลังใจที่สมบูรณ์               
              1.1.1)  คนไทยมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี มีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญาเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ตามเกณฑ์การพัฒนาในแต่ละช่วงวัย 
           1.2 ความรู้และทักษะที่จ าเป็นและเพียงพอในการด ารงชีวิต 
                1.2.1)  คนไทยได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพของตนเอง 
                1.2.2)  คนไทยมีงานท า และน าความรู้ไปใช้ในการสร้างงานและสร้างประโยชน์
ให้สังคม 
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           1.3 ทักษะการเรียนรู้และการปรับตัว               
                1.3.1) คนไทยสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ รู้ทันโลก รวมทั้ง 
มีความสามารถในการใช้แหล่งความรู้และสื่อต่างๆเพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม 
                1.3.2) คนไทยสามารถปรับตวัได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และสามารถท างาน 
ร่วมกับคนอ่ืนได้เป็นอย่างดี 
            1.4 ทักษะทางสังคม               
                1.4.1) คนไทยเข้าใจและเคารพในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสังคม มีทักษะ 
และความสามารถที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
                1.4.2) คนไทยมีความรับผิดชอบ เข้าใจ ยอมรับและตระหนักในคุณค่า 
ของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน สามารถแก้ปัญหาในฐานะสมาชิกของสังคมไทยและสังคมโลกโดยสันติวิธี 
           1.5 คุณธรรม จิตสาธารณะและจิตส านึกในความจ าเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
                1.5.1) คนไทยด าเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต 
                1.5.2) คนไทยมีความรับผิดชอบทางศีลธรรมและสังคม มีจิตส านึกในเกียรติภูมิ
ของความเป็นคนไทย มีความภาคภูมิใจในชนชาติไทย รักแผ่นดินไทย และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย 
เป็นสมาชิกที่ดี เป็นอาสาสมัครเพ่ือชุมชนและสังคมในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลกเปูาหมายของการจัด
การศึกษาอยู่ที่การพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข โดยมีการพัฒนาที่เหมาะสม 
กับช่วงวัย พัฒนาคนตามธรรมชาติและตามศักยภาพ ตรงตามความต้องการ ทั้งในด้านสุขภาพร่างกายและ
จิตใจ สติปัญญา ความรู้และทักษะ คุณธรรมและจิตส านึกท่ีพึงประสงค์ และอยู่ในสงัคมได้อย่างปกติสุข 
 

มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา จัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ 
และการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 
         2.1 การจัดหลักสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา 
ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ               
                2.1.1) มีการจัดหลักสูตรหลากหลายตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เรียน 
ทุกระบบสอดคล้องตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
               2.1.2) ผู้เรียนมีโอกาส / สามารถเข้าถึงหลักสูตรต่างๆที่จัดไว้อย่างทั่วถึง 
                2.1.3) องค์กรที่ให้บริการทางการศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
มีอาคารสถานที่มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัย 
                2.1.4) มีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สื่อเพ่ือการเรียนรู้ และ 
การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
          2.2 มีการพัฒนาผู้บริหาร ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและ
มีคุณภาพ              
                2.2.1) ผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา 
อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
                2.2.2) ผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม  
มีความพึงพอใจในการท างาน และผูกพันกับงาน มีอัตราการออกจากงานและอัตราความผิดทางวินัยลดลง 
                2.2.3) มีแนวโน้มในการรวมตัวจัดตั้งองค์กรอิสระเพ่ือสร้างเกณฑ์มาตรฐาน
เฉพาะกลุ่มและติดตามการด าเนินงานของบุคลากรและสถานศึกษา ตลอดจนสั่งสมความรู้ที่หลากหลาย 
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          2.3 มีการบริหารจัดการที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน               
                2.3.1) องค์กร ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามสภาพ
ท้องถิ่นสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน 
                2.3.2) ผู้รับบริการ / ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มมีความพึงพอใจต่อการจัดบริการ 
ทางการศึกษาของสถานศึกษา 
                2.3.3) มีการก าหนดระบบประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และสามารถรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้ 
 
   มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียน / สังคมแห่งความรู้ การสร้างวิถี 
การเรียนรู้และการเรียนรู้ให้เข้มแข็ง   
   3.1 การบริหารวิชาการและสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ / สังคมแห่งความรู้  
                 3.1.1) สถานศึกษาร่วมมือกับบุคลากรและองค์กรในชุมชนที่เก่ียวข้องทุกฝุาย 
ทุกระดับ ร่วมจัดปัจจัยและกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน และบริการทางวิชาการทีเป็นประโยชน์ 
ต่อการพัฒนาคนในชุมชน เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา และคนไทยมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                3.1.2) ชุมชนที่เป็นที่ตั้งขององค์กรที่ให้บริการทางการศึกษามีสถานภาพเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ / สังคมแห่งความรู้ มีความปลอดภัย ลดความขัดแย้ง มีสันติสุข และมีการพัฒนาก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง 
          3.2 การศึกษาวิจัยสร้างเสริม สนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ และกลไกการเรียนรู้               
            3.2.1) ศึกษา วิจัย ส ารวจ จัดหา และจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ทุกรูปแบบ 
                3.2.2) ระดมทรัพยากร ( บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ สิ่งอ านวย 
ความสะดวก ภูมิปัญญาและอ่ืนๆ) และความร่วมมือจากภายในและภายนอกสถานศึกษาในการสร้างกลไก 
การเรียนรู้ทุกประเภท เพ่ือให้ คนไทยเข้าสามารถถึงแหล่งการเรียนรู้ และสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้จริง 
           3.2.3) ศึกษาวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่และการพัฒนาประเทศ 
           3.3 การสร้างและการจัดการความรู้ในทุกระดับทุกมิติของสังคม 
                3.3.1) ครอบครัว ชุมชน องค์กรทุกระดับและองค์กรทีจัดการศึกษามีการสร้าง
และใช้ความรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนกลายเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้การเรียนรู้ ความรู้ นวัตกรรม สื่อ 
และเทคโนโลยี เป็นปัจจัยส าคัญของการพัฒนาสู่สังคมแห่งความรู้ การส่งเสริมและการสร้างเสริมกลไก
เพ่ือให้คนไทยทุกคนมีโอกาสและทางเลือกที่จะเข้าถึงปัจจัยและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตด้วยรูปแบบ
ที่หลากหลาย โดยการได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคมจะนาซึ่งการพัฒนาคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถของคนไทยในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน
ของประเทศ 
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6.2 มาตรฐานของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ 

มีการพัฒนาตัวบ่งชี้ 3 กลุ่มตัวบ่งชี้ คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการ
ส่งเสริมให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 38 
ซึ่งก าหนดให้ส านักงานท าการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแต่ละแห่งตามมาตรฐานการศึกษา  
ของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑ์ในเรื่องดังต่อไปนี้ คือ 1) มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา 
ในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา 2) มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา 3) มาตรฐาน 
ที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ 4) มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพ
ภายใน  ดังนี้ 
  มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สติปัญญา 
ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข” 
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประเมินมาตรฐานนี้ด้วยตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 5 ตัวบ่งชี้  ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
2 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 1 ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน 
1)  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
2)  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค ์
3)  ผู้เรียนมีความใฝุรู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
4) ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 
5)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
1) ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง 

สถานศึกษา 
2) ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 
1) ผลการด าเนินการโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

 
6.3 มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย 
มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย พ.ศ. 2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

             1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
             1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
             1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  
             1.4 มีการพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหาความรู้ได้
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
             2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
            2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
               2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 

        2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและเพียงพอ 
        2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
        2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายมีส่วนร่วม 

 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

            3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ      
            3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
                   3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
                   3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการแด็กไปปรับปรุง 
           การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
 
 6.4 มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2561 มีจ านวน 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
มาตรฐานที ่1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
       1) มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ 
       2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน 
                              ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
       3) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
       4) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
       5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
       6) มีความรู้ ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
             1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
       1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด 
       2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นคนไทย 
       3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
       4) สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

มาตรฐานที ่2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
             2.1 มีเปูาหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 

  2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
  2.3 ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา 

           และทุกกลุ่มเปูาหมาย 
 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

   2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
   2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
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มาตรฐานที ่3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
  3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
  3.3 มีการบริหารการจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
  3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
  3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้  

 
ส่วนที่ 7 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาที่ผ่านมา 

ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ด าเนินงาน  
ตามผลแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ความสอดคล้องตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น โดยมีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีส าหรับจัดท าโครงการและกิจกรรม 
ตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์   
 
ส่วนที่ 8 ปัญหาที่สถานศึกษาจะต้องด าเนินการแก้ไขและความต้องการของประชาชน/ชุมชน 
           ในท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้เสียของสถานศึกษา 
 1. ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 

2. ปัญหาของเด็กคิดวิเคราะห์ของเด็กนักเรียน 
3. ระบบข้อมูลสารสนเทศไม่เป็นระบบ 

 4. บุคลากรบางสว่นไม่ตรงตามความถนัด ความสามารถ  การกระจายภาระงานสู่บุคลากรครูยงัไม่ทั่วถึง 
 5. นักเรียนมีกิจกรรมจากภายนอกมากเกินไป ส่งผลกระทบต่อการเรียน 

6. ควรมีกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมนอกสถานศึกษา โดยผ่านกระบวนการการคิด วางแผน 
ก าหนดกิจกรรมและด าเนินการโดยสถานศึกษา หรือโดยผู้เรียนเอง 

7. ควรพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ 
8. ควรมุ่งเน้นพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  

เป็นโรงเรียนมาตรฐาน เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ชุมชน และบุคคลทั่วไป 
9. ควรพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา เปูาหมาย

การศึกษาแห่งชาติ และความต้องการของท้องถิ่น 
 10. ค้นหาศักยภาพของโรงเรียนอย่างทั่วถึง แล้วจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  
เพ่ือพัฒนา   ให้เต็มศักยภาพ 
 11. สืบค้นหานักเรียนผู้ด้อยโอกาส เพ่ือด าเนินการช่วยเหลือเบื้องต้น และให้ความเอ้ืออาทร  
ต่อครอบครัว 
 12. ควรมีแผนงาน ปฏิทินการท างานตลอดทั้งปี และการนิเทศ ติดตามงานครูอย่างสม่ าเสมอ 
 13. อยากให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดอบรมพัฒนาบุคลากรเอง เพ่ือเสริมศักยภาพ โดยจัด  
ในจังหวัดขอนแก่น เพ่ือความสะดวกและประหยัด 
 14. ควรมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนที่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  

15. ควรมีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างน้อย ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
16. ควรมีการน าผลการประเมินผู้เรียนน าไปใช้ในการจัดท าวิจัยในชั้นเรียน 
17.ควรมีระบบสารสนเทศและระบบประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา 

ของสถานศึกษา 
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18. จัดกิจกรรมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลาย 
19. พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระด้านทักษะอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มสาระวิชาภาษา 

ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพ่ือฝึกทักษะการพูด การฟังการสื่อความหมายที่ถูกต้อง รวมถึงการน าไปใช้  
ในชีวิตประจ าวัน 

20. เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน  ผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้เสียของสถานศึกษา  
เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ก ากับติดตามเก่ียวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่างจริงจัง 

 
 ส่วนที่ 9 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง (Strenghts)  
 

 1. สถานศึกษามีบุคลากรตามเกณฑ์  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  มีใบประกอบวิชาชีพทุกคน 
2. สถานศึกษามีงบประมาณท่ีเพียงพอในการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
3. สถานศึกษามีอุปกรณ์และสื่อการเรียนที่หลากหลายและทันสมัย 
4. สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานชัดเจน  
5. ผู้บริหารและครูมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษามีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลากหลาย ส่งเสริม

ผู้เรียนตามความถนัด ความสนใจเต็มตามศักยภาพ 
6. สถานศึกษาแต่ละแห่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ท าให้มีการจัดการศึกษาที่หลากหลาย 
7. สถานศึกษามีการสนับสนุนและใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีทรัพยากรและ

สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน 
อย่างหลากหลาย 

8. มีสถานศึกษาท่ีเพียงพอแก่การให้บริการชุมชน 
9. มีการช่วยเหลือและเปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสได้รับการศึกษา 
10. มีความเข้มแข็งทางด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น 

จุดอ่อน (Weakness) 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ าในทุกสาขาวิชา เมื่อเทียบกับเกณฑ์ระดับประเทศ 

2. บุคลากรขาดทักษะความรู้ในการท างานของฝุายที่รับผิดชอบ 
3. บุคลากรขาดความกระตือรือร้นในการท างาน  ขาดทีมงานที่เข้มแข้งในการท างาน ครูไม่ผลิตสื่อ

และใช้สื่อประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน 
4. บุคลากร ต าแหน่ง นักการภารโรงมีไม่เพียงพอ  
5. ครูสอนไม่ตรงวิชาเอก 
6. ระบบการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานล่าช้า 
7. นโยบายการศึกษาขาดความเป็นเอกภาพ 
8. คณะกรรมการสถานศึกษาไม่เข้ามาร่วมจัดการศึกษาอย่างจริงจัง 
9. ไม่มีระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึงทุกระดับชั้น 
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โอกาส (Opportunity )  
1. สถานศึกษาตั้งในแหล่งชุมชน  และชุมชนให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี 
2. มีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่หลากหลาย 
3. ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา ให้การช่วยเหลือในด้านการจัดกิจกรรมและ

ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ท าให้สามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างหลากหลาย 

 5. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ความส าคัญในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 6. พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เปิดโอกาสให้โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือสนองความต้องการของท้องถิ่นมากขึ้น 
 

อุปสรรค  (Threats) 
 1. หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษา ขาดความเป็นเอกภาพในการบูรณการการศึกษาร่วมกัน 
 2. ครูรับงานนโยบายมาก อาจท าให้งานในหน้าที่ล่าช้า 
 3. สภาพเศรษฐกิจของผู้ปกครองอยู่ในระดับปานกลางไปหาต่ า สภาพครอบครัวแตกแยก  

4. ผู้ปกครองบางส่วนประกอบอาชีพรับจ้างไม่มีเวลาดูแลเอาใจใส่บุตรหลาน 
5. อิทธิพลจากวัฒนธรรมต่างชาติที่ผ่านทางสื่อต่าง  ๆส่งผลให้พฤติกรรมของนักเรียน เปลี่ยนไปในทางที่ผิด 
6. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้ปฏิสัมพันธ์ภายในครอบครัวลดลง 
7. นักเรียนส่วนมากอยู่นอกเขตบริการ 
8. ภาวะเศรษฐกิจส่งผลต่อการให้การสนับสนุนจากองค์กร ชุมชนและเอกชนลดลง 
9. ผู้ปกครองบางส่วนขาดความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

  ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้วิเคราะห์ข้อมูล 
เชิงคุณภาพ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) และสามารถก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และเปูาประสงค์ ได้ดังนี้ 
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วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และเป้าประสงค์ 

1. วิสัยทัศน์ 
 

“ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม บริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิตสู่ความเป็นเลิศ  
            สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน” 
           

2. พันธกิจ 
 

1. สนับสนุน  ส่งเสริม และพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
2. จัดหา สนับสนุน และพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอมีคุณภาพ 
3. ยกระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมและภาคีเครือข่ายให้ต่อเนื่องและยั่งยืน 
4. อนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน ศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ กิจการเด็ก เยาวชนและประชาชน

อย่างหลากหลาย 
6. น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการศึกษาและการด าเนินชีวิต 

 
3. เป้าประสงค์ 

1. ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีการบริหารจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 
  2. สถานศึกษามีทรัพยากรการศึกษาที่เพียงพอและมีคุณภาพ 
3. สถานศึกษา องค์กร ประชาชน และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาต่อเนื่องและยั่งยืน 
4.  ส านักการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม อนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5.  ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งเสริม พัฒนา ศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ  
    กิจการเด็กและเยาวชน 
6. ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 
    ในการจัดการศึกษาและการด าเนินชีวิตอย่างยั่งยืน 
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เป้าหมาย 

เป้าหมาย 
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ข้อมูล
ปัจจุบัน
(Base 
line 

Data) 

ค่าเป้าหมาย  
(Targets) 

ปี 
2561-
2565 

ปี  
2561 

ปี  
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

ปี  
2565 

1. ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม  
มีการบริหารจัด
การศึกษาที่ได้
มาตรฐานและ 
มีคณุภาพ 

1. จ านวนสถานศึกษา 
ที่ผ่านการประเมิน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาระดับ  
“ดีเลิศ” 
2. จ านวนสถานศึกษา
ระดับปฐมวยัที่ได้รบั
การรับรองมาตรฐาน
การศึกษาจากการ
ประเมินคณุภาพภายนอก 
3. จ านวนสถานศึกษา
ระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานทีไ่ด้รับ 
การรับรองมาตรฐาน
การศึกษาจากการ
ประเมินคุณภาพ
ภายนอก 
 

19 
แห่ง 

 
 
 
2 

แห่ง 
 
 
 
7 

แห่ง 
 

20 
แห่ง 

 
 
 
3 

แห่ง 
 
 
 

10 
แห่ง 

 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

20 
แห่ง 

 
 
 
3 

แห่ง 
 
 
 
8 

แห่ง 
 

20 
แห่ง 

 
 
 
3 

แห่ง 
 
 
 
9 

แห่ง 
 

20 
แห่ง 

 
 
 
3 

แห่ง 
 
 
 

10 
แห่ง 

 

2. สถานศึกษา 
มีทรัพยากร
การศึกษา 
ที่เพียงพอและ 
มีคุณภาพ 

4. จ านวนสถานศึกษา 
ที่มีครูครบตามเกณฑ์
ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินก าหนด 
5. จ านวนสถานศึกษา 
ที่มีครูรับการพัฒนา 
ตามมาตรฐานวชิาชีพ 
6. จ านวนสถานศึกษา 
ที่มีห้องเรียนเพียงพอ
ต่อการจัดการเรียน 
การสอน 
7. จ านวนสถานศึกษา 
ที่มีหอ้งปฏิบัติการ
เพียงพอต่อการจัด 
การเรียนการสอน 

19 
แห่ง 

 
 

19 
แห่ง 

 
19 
แห่ง 

 
 

19 
แห่ง 

 

20 
แห่ง 

 
 

20 
แห่ง 

 
20 
แห่ง 

 
 

20 
แห่ง 

 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

20 
แห่ง 

 
 

20 
แห่ง 

 
20 
แห่ง 

 
 

20 
แห่ง 

 

20 
แห่ง 

 
 

20 
แห่ง 

 
20 
แห่ง 

 
 

20 
แห่ง 

 

20 
แห่ง 

 
 

20 
แห่ง 

 
20 
แห่ง 

 
 

20 
แห่ง 

 

 
 



20 
 

เป้าหมาย 
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ข้อมูล
ปัจจุบัน
(Base 
line 

Data) 

ค่าเป้าหมาย  
(Targets) 

ปี 
2561-
2565 

ปี  
2561 

ปี  
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

ปี  
2565 

2. สถานศึกษา 
มีทรัพยากร
การศึกษา 
ที่เพียงพอและ 
มีคุณภาพ (ต่อ) 

8. จ านวนสถานศึกษา 
ที่ได้รับการพฒันา
ห้องสมุด 
9. จ านวนสถานศึกษา 
ที่มีสื่อวัสดุครภัุณฑ์
เพียงพอต่อการจัด 
การเรียนการสอน  
10. จ านวนสถานศึกษา 
ที่ได้รับงบประมาณ
เพียงพอต่อการบริหาร
จัดการ 

19 
โรงเรียน 

 
19 
แห่ง 

 
 

19 
แห่ง 

 

20 
โรงเรียน 

 
20 
แห่ง 

 
 

20 
แห่ง 

 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 

20 
โรงเรียน 

 
20 
แห่ง 

 
 

20 
แห่ง 

 
 

20 
โรงเรียน 

 
20 
แห่ง 

 
 

20 
แห่ง 

 
 

20 
โรงเรียน 

 
20 
แห่ง 

 
 

20 
แห่ง 

 
 

3. สถานศึกษา 
องค์กร 
ประชาชนและ
ภาคีเครือข่าย 
มีส่วนร่วม 
ในการจัด
การศึกษา 

11. ร้อยละ 
ของประชาชน 
และชุมชน 
ที่มีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษา 

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 
85 

- - ร้อยละ 
75 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละ 
85 

4. ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
อนุรักษ์  
สืบสาน 
ศาสนา
วัฒนธรรม 
ประเพณี และ 
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

12. จ านวนโครงการและ
กิจกรรมด้านศาสนา 
วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณีและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
13. ระดับ 
ความพึงพอใจ 
ต่อโครงการและกิจกรรม 
ด้านศาสนา วัฒนธรรม 
จารีต ประเพณีและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 
 
 

25 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

 
 

ดีมาก 
 
 
 
 
 
 

25 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

 
 

ดีเยี่ยม 
 

- 
 
 
 
- 
 

- 
 
 
 
- 
 

25 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

 
 

ดีมาก 
 

25 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

 
 

ดีมาก 
 

25 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

 
 

ดีเยี่ยม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

 

เป้าหมาย 
(Goals) 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

ข้อมูล
ปัจจุบัน
(Base 
line 

Data) 

ค่าเป้าหมาย  
(Targets) 

ปี 
2561-
2565 

ปี  
2561 

ปี  
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

ปี  
2565 

5. ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ส่งเสริม พัฒนา 
ศิลปะ  
ดนตรี กีฬา 
นันทนาการ 
กิจการเด็กและ
เยาวชน 

14. จ านวนโครงการ
และกิจกรรมส่งเสริม 
พัฒนาด้านศิลปะ 
ดนตรี กีฬา และ
นันทนาการ 
 15. จ านวน
สถานศึกษา 
ในสังกัดที่เข้าร่วม
กิจกรรมและโครงการ
ส่งเสริม พัฒนาด้าน
ศิลปะ ดนตร ีกีฬา และ
นันทนาการ 
16. ระดับ 
ความพึงพอใจ 
ต่อโครงการและ
กิจกรรมส่งเสริม พัฒนา
ศิลปะ ดนตรี กีฬา 
นันทนาการ กิจการเด็ก 
และเยาวชน  
17. จ านวนนักเรียน
สถานศึกษาในสังกัด 
ที่ได้เปน็ตัวแทน 
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ระดับประเทศ  
และระดับนานาชาต ิ

20 
กิจกรรม/
โครงการ 

 
 

19 
โรงเรียน 

 
 
 
 
 

ดีมาก 
 
 
 

 
 
 

16 
คน 
 
 
 

20 
กิจกรรม/
โครงการ 

 
 

20 
โรงเรียน 

 
 
 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 
 

 
 
 

22 
คน 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 

20 
กิจกรรม/
โครงการ 

 
 

20 
โรงเรียน 

 
 
 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 

18 
คน 

20 
กิจกรรม/
โครงการ 

 
 

20 
โรงเรียน 

 
 
 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 

20 
คน 

20 
กิจกรรม/
โครงการ 

 
 

20 
โรงเรียน 

 
 
 
 
 

ดีเยี่ยม 
 
 
 
 
 
 

22 
คน 

6. ส านัก
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรมน้อม
น าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช ้
ในการจัด
การศึกษาและ
การด าเนินชีวิต
อย่างยั่งยืน 

18. จ านวนสถานศึกษา   
ที่ได้รับการประเมิน 
เป็นโรงเรียนพอเพียงท้องถิน่  
19. จ านวนโครงการ 
และกิจกรรม  
ที่สถานศึกษา 
มีการบูรณาการ 
ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

6 
โรงเรียน 

 
6 

กิจกรรม/
โครงการ 

20 
โรงเรียน 

 
9 

กิจกรรม/
โครงการ 

 

- 
 
 
- 
 

- 
 
 
- 
 

10 
โรงเรียน 

 
7 

กิจกรรม/
โครงการ 

 

15 
โรงเรียน 

 
8 

กิจกรรม/
โครงการ 

 

20 
โรงเรียน 

 
9 

กิจกรรม/
โครงการ 

 



22 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

 
1.  ตัวชี้วัด  :  จ านวนสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับ “ดีเลิศ” 

2.  ขอบเขตความหมาย : การประเมินภายใน หมายถึง การที่สถานศึกษาประเมินตนเอง และหน่วยงาน 
     ต้นสังกัดเข้ามาประเมิน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะประเมินผลการด าเนินงานของตนเอง หรือหน่วยงาน     
     ในสังกัดว่ามีคุณภาพระดับใด มีปัญหาที่ต้องการการแก้ไขหรือความช่วยเหลือตรงไหน ทั้งนี้เพ่ือให้เกิด 
     การพัฒนาอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ก าลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ  
     และยอดเยี่ยม 

3.  หน่วยวัด  :  แห่ง 

4.  ค่าเป้าหมาย/เกณฑ์  (ปี 2561 - 2565)  :  20 แห่ง 

5.  วิธีการค านวณ :  แจงนับ/หาผลรวม                 

6.  ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) :  19 แห่ง 

7.  แหล่งข้อมูล / วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  :  สถานศึกษา/รวบรวมข้อมูลจากรายงานประเมินตนเอง(SAR) 

8.  ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน  :  ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง /ปีการศึกษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

23 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

 
1.  ตัวชี้วัด  :  จ านวนสถานศึกษาระดับปฐมวัยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากการประเมินคุณภาพ                 
                   ภายนอก 

2.  ขอบเขตความหมาย : สถานศึกษาระดับปฐมวัย หมายถึง สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
     ที่จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย, การประเมินภายนอก หมายถึง  การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา  
    การติดตาม การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับ  
    การรับรองจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.  
    เพ่ือมุ่งให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ผู้ประเมินภายนอกหรือคุณหมอโรงเรียนมีความเป็นอิสระ และเป็นกลาง  
    ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับการประเมินคุณภาพภายนอกจะน าไปสู่การเข้าถึงคุณภาพการศึกษาด้วย  
    ความเป็นกลาง เพื่อสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างแท้จริง 

3.  หน่วยวัด  :  แห่ง 

4.  ค่าเป้าหมาย/เกณฑ์  (ปี 2561 - 2565)  :  3 แห่ง 

5.  วิธีการค านวณ :  แจงนับ/หาผลรวม                 

6.  ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) :  2 แห่ง 

7.  แหล่งข้อมูล / วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  :  กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/   
                                                        สถานศึกษาในสังกัด 

8.  ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน  :  ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง /ปีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

24 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

 
1.  ตัวชี้วัด  :  จ านวนสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา 
                   จากการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
2.  ขอบเขตความหมาย : สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน 
     จังหวัดขอนแก่นที่จัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, การประเมินภายนอก หมายถึง การประเมิน 
    คุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
    โดยผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับการรับรองจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
    (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เพ่ือมุ่งให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ผู้ประเมินภายนอกหรือคุณหมอโรงเ รียน 
    มีความเป็นอิสระ และเป็นกลางไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับการประเมินคุณภาพภายนอกจะน าไป 
    สู่การเข้าถึงคุณภาพการศึกษาด้วยความเป็นกลาง เพ่ือสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา     
    อย่างแท้จริง 
 
3.  หน่วยวัด  :  แห่ง 
 
4.  ค่าเป้าหมาย/เกณฑ์  (ปี 2561 - 2565)  :  10 แห่ง 

5.  วิธีการค านวณ :  แจงนับ/หาผลรวม                 

6.  ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) :  7 แห่ง 

7.  แหล่งข้อมูล / วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  :  กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/   
                                                        สถานศึกษาในสังกัด 

8.  ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน  :  ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง /ปีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

25 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

 
1.  ตัวชี้วัด  :  จ านวนสถานศึกษาที่มีครูครบตามเกณฑ์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 

2.  ขอบเขตความหมาย : ครู หมายถึง ครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น     
      เกณฑ์ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด หมายถึง ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการ 
     องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดจ านวนต าแหน่งข้าราชการครูองค์การ   
     บริหารส่วนจังหวัดและบุคลากรสนับสนุนการสอนที่สังกัดสถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  

3.  หน่วยวัด  :  แห่ง 

4.  ค่าเป้าหมาย/เกณฑ์  (ปี 2561 - 2565)  :  20 แห่ง 

5.  วิธีการค านวณ :  แจงนับ/หาผลรวม                 

6.  ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) :  19 แห่ง 

7.  แหล่งข้อมูล / วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ระบบ SIS / การบันทึกข้อมูลเข้าระบบ 

8.  ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน  :  ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง /ปีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

26 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

 
1.  ตัวชี้วัด  :  จ านวนสถานศกึษาที่มีครูรับการพัฒนาตามมาตรฐานวชิาชีพ 

2.  ขอบเขตความหมาย : ครูทีไ่ดร้ับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ หมายถึง ครูที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
      สังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวัดขอนแก่น ที่ได้เข้ารับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 

3.  หน่วยวัด  :  แห่ง 

4.  ค่าเป้าหมาย/เกณฑ์   (ปี 2561 - 2565) :   20 แห่ง 

5.  วิธีการค านวณ :  การหาผลรวม                 

6.  ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) :  19 แห่ง 

7.  แหล่งข้อมูล / วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝุายบุคลากร/ กพ.7 และแฟูมพัฒนางานรายบุคคล 

8.  ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน  :   ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง /ปีงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

27 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

 
1.  ตัวชี้วัด  :  จ านวนสถานศึกษาที่มีห้องเรียนเพียงพอต่อการเรียนการสอนตามเกณฑ์  

2.  ขอบเขตความหมาย :  ห้องเรียน หมายถึง ห้องที่จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดองค์การ 
     บริหารสว่นจังหวัดขอนแก่น โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ ระดับก่อนประถมศึกษา จ านวนนักเรียน 30 คน ต่อ 1 ห้องเรียน  
     ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา จ านวนนักเรียน 40 คน ต่อ 1 ห้องเรียน 

3.  หน่วยวัด  :  แห่ง 

4.  ค่าเป้าหมาย/เกณฑ์   (ปี 2561 - 2565) :   20 แห่ง 

5.  วิธีการค านวณ  :  แจงนับ/หาผลรวม                 

6.  ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) :   19 แห่ง  

7.  แหล่งข้อมูล / วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ระบบ SIS / การบันทึกข้อมูลเข้าระบบ 

8.  ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน  :   ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง /ปีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

28 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

 
1.  ตัวชี้วัด  :  จ านวนสถานศึกษาที่มีห้องปฏิบัติการเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 

2.  ขอบเขตความหมาย :  ห้องปฏิบัติการ หมายถึง ห้องซึ่งอยู่ในสภาวะที่ถูกควบคุม และเป็นที่ส าหรับ 
     การวิจัย การทดลอง และการวัดทางวิทยาศาสตร์หรือทางเทคนิค  โดยสถานศึกษามีห้องปฏิบัติการครบ 
     ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

3.  หน่วยวัด  :  แห่ง 

4.  ค่าเป้าหมาย/เกณฑ์   (ปี 2561 -2565) :   20 แห่ง 

5.  วิธีการค านวณ  :  แจงนับ/หาผลรวม                                

6.  ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) :   19 แห่ง 

7.  แหล่งข้อมูล / วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝุายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา / ระบบ SIS 

8.  ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน  :   ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง/ปีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C


 

29 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

 
1.  ตัวชี้วัด  :  จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาห้องสมุด   

2.  ขอบเขตความหมาย  :  จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาห้องสมุด หมายถึง สถานศึกษาสังกัด 
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่พัฒนาห้องสมุดให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

3.  หน่วยวัด  :  แห่ง 

4.  ค่าเป้าหมาย/เกณฑ์   (ปี 2561 - 2565) :   20 แห่ง 

5.  วิธีการค านวณ  :  แจงนับ/หาผลรวม                                

6.  ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) :   19 แห่ง 

7.  แหล่งข้อมูล / วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝุายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา / ระบบ SIS 

8.  ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน  :   ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง/ปีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

30 
รายละเอียดตัวชี้วัด  

 
1.  ตัวช้ีวัด  :   จ านวนสถานศึกษามีสื่อการสอนที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน   

2.  ขอบเขตความหมาย  :   สื่อการสอน หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ หรือวิธีการใด ๆ ก็ตามที่เป็นตัวกลาง 
     หรือพาหะ ในการถ่ายทอดความรู้ ทัศนคติ ทักษะและประสบการณ์ไปสู่ผู้เรียน    

3.  หน่วยวัด  :  แห่ง 

4.  ค่าเป้าหมาย/เกณฑ์   (ปี 2561 - 2565)  :   20 แห่ง 

5.  วิธีการค านวณ  :  แจงนับ/หาผลรวม                                 

6.  ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) :   19 แห่ง 

7.  แหล่งข้อมูล / วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝุายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา / ระบบ SIS 

8.  ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน  :   ปีการศึกษา ละ 1 ครั้ง/ปีการศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

31 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

 
1.  ตัวชี้วัด  :  จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับงบประมาณเพียงพอต่อการบริหารจัดการ 

2.  ขอบเขตความหมาย  :  งบประมาณ หมายถึง งบประมาณที่สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน 
     จังหวัดขอนแก่นได้รับการจัดสรร, การบริหารจัดการ หมายถึง สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน 
     จังหวัดขอนแก่นด าเนินการบริหารจัดการเพ่ือส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา 

3.  หน่วยวัด  :  แห่ง  

4.  ค่าเป้าหมาย/เกณฑ์   (ปี 2561 - 2565) :   20 แห่ง 

5.  วิธีการค านวณ  :  แจงนับ/หาผลรวม                                

6.  ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) :   19 แห่ง 

7.  แหล่งข้อมูล / วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝุายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา / ระบบ SIS 

8.  ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน  :   ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง/ปีงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

32 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

1. ตัวชี้วัด :  ร้อยละของประชาชนและชุมชนที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 
2. ขอบเขตความหมาย : ประชาชนและชุมชน หมายถึง ประชาชนและชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมกับสถานศึกษา 
    ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในการจัดการศึกษานับแต่การมีโอกาสแสดงความคิดเห็น  
    การวางแผน การด าเนินการและการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการก ากับ ติดตามและประเมินผล เพ่ือประโยชน์ 
    ในการพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ทั้งในรูปแบบของการร่วมกิจกรรม ร่วมเป็น 
   คณะท างานและเป็นที่ปรึกษา 
 
3. หน่วยวัด : ร้อยละ 

4. ค่าเป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี 2561 – 2565) :  ร้อยละ 80 

5. วิธีการค านวณ:  ใช้สูตรหาค่าร้อยละ 

  จ านวนของประชาชนและชุมชนที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

                             จ านวนตัวแทนของประชาชนและชุมชนทั้งหมด 

6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) :  ร้อยละ 75 

7. แหล่งข้อมูล /วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝุายแผนงาน / โรงเรียนในสังกัด   

8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง/ปีงบประมาณ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 100 



 

33 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

1. ตัวชี้วัด :  จ านวนโครงการและกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. ขอบเขตความหมาย : โครงการและกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
    หมายถึง โครงการและกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้ด าเนินงานและจัดท าร่วมกับ 
    หน่วยงานราชการและชุมชนเพ่ือท านุบ ารุง สืบสาน ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ 
    ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. หน่วยวัด :  โครงการ/กิจกรรม 

4. ค่าเป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี 2561 – 2565) :  25 โครงการ/กิจกรรม 

5. วิธีการค านวณ  :  แจงนับ/หาผลรวม                                

6. ข้อมูลปจัจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) :  25 โครงการ/กิจกรรม 

7. แหล่งข้อมูล/วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล :  ฝุายส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม/ฝุายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา     

8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน :  ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง/ปีงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

34 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

1. ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจต่อโครงการและกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและ 
                ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 
2. ขอบเขตความหมาย : ความพึงพอใจต่อโครงการและกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
    และภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง  ความพึงพอใจของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเข้าร่วมโครงการ   
    และกิจกรรมด้านศาสนา ด้านวัฒนธรรม ด้านจารีตประเพณีและด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งส านักการศึกษา  
    ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจัดขึ้น 

3. หน่วยวัด : ระดับ 

4. ค่าเป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี 2561 – 2565) : ดีเยี่ยม 

5. วิธีการค านวณ:   

ที ่ คะแนน ระดับความพึงไอใจ 

1 90-100 ดีเยี่ยม 

2 80-89 ดีมาก 

3 70-79 ปานกลาง 

4 60-69 พอใช้ 

5 ต่ ากว่า 60 ต้องปรับปรุง 

 

6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) :  ดีมาก 

7. แหล่งข้อมูล/วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝุายส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม/ฝุายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา     

8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง/ปีงบประมาณ 

 

 

 



 

35 

รายละเอียดตัวชี้วัด 

1. ตัวชี้วัด :  จ านวนโครงการและกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และนันทนาการ 

2. ขอบเขตความหมาย : โครงการและกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและนันทนาการ    
    หมายถึง โครงการและกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นด าเนินการเพ่ือส่งเสริมเด็ก เยาวชน  
    และประชาชนให้ได้รับการพัฒนาด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และนันทนาการ 

3. หน่วยวัด :  โครงการ/กิจกรรม 

4. ค่าเป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี 2561 – 2565) :  20 โครงการ/กิจกรรม 

5. วิธีการค านวณ :  แจงนับ/หาผลรวม                                

6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) :  20 โครงการ/กิจกรรม 

7. แหล่งข้อมูล /วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล :  ฝุายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ / สถานศึกษาในสังกัด 

8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน :  ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง/ปีงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 
รายละเอียดตัวชี้วัด 

1. ตัวชี้วัด :  จ านวนสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา  
    และนันทนาการ  

2. ขอบเขตความหมาย : สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 
    และนันทนาการ หมายถึง สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่เข้าร่วมโครงการและ 
    กิจกรรมที่ส านักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจัดขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียน 
    ได้รับการพัฒนาด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและนันทนาการ 

3. หน่วยวัด :  แห่ง 

4. ค่าเป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี 2561 – 2565) :  20 แห่ง 

5. วิธีการค านวณ :  แจงนับ/หาผลรวม  

6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) : 19 แห่ง 

7. แหล่งข้อมูล /วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล :  ฝุายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ / สถานศึกษาในสังกัด 

8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน :  ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง/ปีงบประมาณ 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 

1. ตัวชี้วัด :  ระดับความพึงพอใจต่อโครงการและกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ   
    กิจการเด็กและเยาวชน  

2. ขอบเขตความหมาย : ความพึงพอใจต่อโครงการและกิจกรรมส่งเสริม พัฒนา ศิลปะ ดนตรี กีฬา     
    นันทนาการกิจการเด็กและเยาวชน หมายถึง ความพึงพอใจของเด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้มีส่วน    
    เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมที่ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วน 
    จังหวัดขอนแก่นจัดขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านศิลปะ ดนตรี กีฬาและนันทนาการ 

3. หน่วยวัด : ระดับ 

4. ค่าเป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี 2561 – 2565) :  ดีเยี่ยม 

5. วิธีการค านวณ :     

ที ่ คะแนน ระดับความพึงไอใจ 

1 90-100 ดีเยี่ยม 

2 80-89 ดีมาก 

3 70-79 ปานกลาง 

4 60-69 พอใช้ 

5 ต่ ากว่า 60 ต้องปรับปรุง 

 

6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) :  ดีมาก 

7. แหล่งข้อมูล /วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล :  ฝุายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ / สถานศึกษาในสังกัด 

8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน :  ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง/ปีงบประมาณ 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 

1. ตัวชี้วัด :  จ านวนนักเรียนสถานศึกษาในสังกัดที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับประเทศและ 
    ระดับนานาชาติ 

2. ขอบเขตความหมาย : นักเรียนสถานศึกษาในสังกัดที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับประเทศ 
    และระดับนานาชาติ หมายถึง นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
    ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับประเทศและระดับนานาชาติทุกชนิด  
    และประเภทกีฬา 

3. หน่วยวัด :  คน 

4. ค่าเป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี 2561 – 2565) :  22 คน 

5. วิธีการค านวณ :  แจงนับ/หาผลรวม  

6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) :  16 คน 

7. แหล่งข้อมูล /วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล :  ฝุายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ / สถานศึกษาในสังกัด 

8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน :  ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง/ปีงบประมาณ 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 

 
1. ตัวชี้วัด  :  จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น 

2. ขอบเขตความหมาย  :  สถานศึกษาที่ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น หมายถึง สถานศึกษา    
    สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินของกรมส่งเสริม 
    การปกครองท้องถิ่น และมีผลการประเมินให้เป็นโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น  

3. หน่วยวัด  :  แห่ง 

4. ค่าเป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี 2561 - 2565) :  20 แห่ง 

5. วิธีการค านวณ : แจงนับ/หาผลรวม   

6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) :   6 แห่ง 

7. แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :  ฝุายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา / สถานศึกษาในสังกัด 

8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน  :  ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง/ปีงบประมาณ 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

1. ตัวชี้วัด  :  จ านวนโครงการและกิจกรรมทีส่ถานศึกษามีการบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. ขอบเขตความหมาย :  โครงการและกิจกรรมที่สถานศึกษามีการบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
    พอเพียง หมายถึง โครงการและกิจกรรมที่สถานศึกษามีการบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
    ให้มีทักษะในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีวิจารณญาณ  
    บนหลักการของความพอประมาณมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

3. หน่วยวัด  :  โครงการ/กิจกรรม 

4. ค่าเป้าหมาย/เกณฑ์   (ปี 2561 - 2565) :  9 โครงการ/กิจกรรม 

5. วิธีการค านวณ :  แจงนับ/หาผลรวม   

6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน) :   6 โครงการ/กิจกรรม 

7. แหล่งข้อมูล /วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :  ทุกฝุายในส านักการศึกษาฯ / สถานศึกษาในสังกัด 

8. ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน  :  ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง/ปีงบประมาณ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที่ 2 

ผลการจัดการศึกษาในรอบแผนที่ผานมา 

 ในปงบประมาณที่ผานมา สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน 
มีการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรและกลยุทธ ไวดังนี ้

วิสัยทัศน  “สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม บริหารจัดการศกึษาตลอดชีวิต 

               สูความเปนเลิศสืบสานศาสนาศิลปวัฒนธรรม นอมนําหลักปรัชญา 

               ของเศรษฐกิจพอเพียงอยางยั่งยืน” 

 พันธกิจ    1. จัดหา สนับสนุนและพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาใหเพียงพอมีคุณภาพ 

               2. สนับสนุน สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการศกึษาใหมีคุณภาพ 

               3. นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการจัดการศึกษา 

                    และการดําเนินชีวิต 

               4. ยกระดับการบริหารแบบมีสวนรวมและภาคเครือขายใหตอเนื่องและยั่งยืน 

               5. อนุรักษ สืบสาน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น  

               6. สงเสริม พัฒนา สนับสนุน ศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ กิจการ 

                  เด็ก เยาวชนและประชาชนอยางหลากหลาย 

ยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรการจัดหา สนับสนุน และพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา 

     กลยทุธที่ 1.1 กลยุทธจัดหาและสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาใหพอเพียง 

                                 และเหมาะสม 

     กลยุทธที่ 1.2 กลยุทธพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

     กลยุทธที่ 2.1 กลยุทธพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

     กลยุทธที่ 2.2 กลยุทธพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสรางทักษะอาชีพ 

     กลยุทธที่ 2.3 กลยุทธพัฒนาโรงเรียนใหเปนฐานในการพัฒนาทองถ่ิน 

     กลยุทธที่ 2.4 กลยุทธพัฒนากระบวนการนิเทศ  กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการใช  

                                 หลักสูตรสถานศึกษา และการจัดกิจกรรมการเรียนรู   

     กลยุทธที่ 2.5 กลยุทธพัฒนากระบวนการนิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบ 

                                 การประกันคุณภาพการศึกษา 
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ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชน 

     กลยทุธที่ 3.1 กลยุทธสงเสริมเด็ก  เยาวชน และประชาชนใหมีคุณภาพ 

     กลยุทธที่ 3.2 กลยุทธพัฒนาเด็ก  เยาวชน และประชาชนใหมีคุณภาพ 

     กลยุทธที่ 3.3 กลยุทธพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศทางวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

     กลยุทธที่ 3.4 กลยุทธสงเสริมเด็ก  เยาวชน และประชาชน ที่มีความตองการพิเศษ 

                                 ใหไดรับโอกาสทางการศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการสรรหาและพัฒนาคร ู บุคลากรทางการศึกษา 

     กลยุทธที่ 4.1 สรรหาครู บุคลากรทางการศึกษาใหเพียงพอและเหมาะสม 

กลยุทธที่ 4.2 พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา 
 

ยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตรการนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     กลยุทธท่ี 5.1 กลยุทธนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ 6 ยุทธศาสตรการยกระดับการบริหารแบบมีสวนรวมและภาคีเครือขาย 

     กลยุทธท่ี 6.1 กลยุทธสรางความเขมแข็งใหกับภาคีเครือขายทางการศกึษา 

     กลยุทธท่ี 6.2 กลยุทธยกระดับการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศกึษาของภาคี 

                                 เครือขายใหมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 7 ยุทธศาสตรการอนุรักษ สืบสาน  ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 

                               และภูมิปญญาทองถิ่น 

     กลยุทธท่ี 7.1 กลยุทธทํานุบํารุงพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ใหเจริญ มั่นคง และยั่งยืน 

     กลยุทธท่ี 7.2 กลยุทธอนุรักษ ฟนฟู สืบสานและเผยแพร ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณ ี                 

                       และภูมิปญญาทองถิ่นใหยั่งยืน 

     กลยุทธท่ี 7.3 กลยุทธสงเสริม สนับสนุน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญา 

                       ทองถิ่นใหคงอยูสืบไป 

     กลยุทธท่ี 7.4 กลยุทธพัฒนาเด็ก เยาวชนและประชาชน ใหมีความรูความเขาใจ  

                       มีทัศนคติที่ดีตอศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

     กลยุทธท่ี 7.5 กลยุทธสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวน  

                       ดานศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน ใหเขมแข็ง 

                       และมีคณุภาพ 
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ยุทธศาสตรที่ 8 ยุทธศาสตรการสงเสริม พัฒนา  ศิลปะ ดนตรี กีฬา นนัทนาการ   

                              กิจการเด็กและเยาวชน 

     กลยุทธท่ี 8.1 กลยุทธสงเสริมศิลปะ ดนตรี กีฬา  นันทนาการ กิจการเด็ก 

                                และเยาวชนที่หลากหลาย 

กลยุทธที่ 8.2 กลยุทธพัฒนาศิลปะ ศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ กิจการเด็ก 

                      และเยาวชนท่ีหลากหลาย 

     กลยุทธท่ี 8.3 กลยุทธสงเสริมพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ 

     กลยุทธท่ี 8.4 กลยุทธสงเสริมพัฒนากิจกรรมนันทนาการ กิจการเด็กและเยาวชน 

                                 ที่หลากหลาย 

               กลยุทธที่ 8.5 กลยุทธสรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวน ดานศลิปะ  

                                        ดนตร ีกีฬา นันทนาการ กิจการเด็กและเยาวชน 

ยุทธศาสตรที่ 9 ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี 

กลยุทธที่ 9.1 กลยุทธพัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการดานการเงินการคลัง 

                      ใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรมและตรวจสอบได 

     กลยุทธท่ี 9.2 กลยุทธพัฒนาสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาที่ใหมีความสามารถ 

                          ในการปฏิบัติราชการอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยในปงบประมาณท่ีผานมาไดดําเนินโครงการและกิจกรรมในแตละยุทธศาสตรและกลยุทธ  
ซึ่งสามารถสรุปผลการดําเนินโครงการตามยุทธศาสตรและกลยุทธดังตารางตอไปนี้  



1. ยุทธศาสตร์การจัดหา สนับสนุน และพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา
    1.1 กลยุทธจ์ัดหาและสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาให้พอเพียงและเหมาะสม

ผลการประเมิน
ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ
1. โครงการจดัซ้ือเคร่ืองแต่งกายนักเรียน 1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน นักเรียนโรงเรียนใน โรงเรียนในสังกัดฯ นักเรียนโรงเรียนในสังกัดฯ 1. นักเรียนโรงเรียนในสังกัดฯได้รับเคร่ืองแต่งกาย
เคร่ืองเขียน หนังสือและแบบเรียนเสริม ให้นักเรียนโรงเรียนใน สังกัดฯแต่งกายถูกต้อง จ านวน 19 แห่ง ได้รับเคร่ืองแต่งกาย ถูกต้องตามระเบียบฯ
ทักษะให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์การ สังกัดฯแต่งกายถูกต้อง ตามระเบียบวนิัย นักเรียน เคร่ืองเขียน 2. โรงเรียนในสังกัดฯ ได้รับเคร่ืองเขียน
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ประจ าปี ตามระเบียบวนิัย หนังสือและแบบเรียน หนังสือและแบบเรียนเสริมทักษะใช้ในการจดั
งบประมาณ พ.ศ. 2562 2.เพื่อสร้างโอกาสและ เสริมทักษะครบถ้วน การเรียนการสอน

ความเท่าเทียมกันในการ ทั้ง 19 แห่ง 3. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด ฯ
รับการศึกษา มีความพึงพอใจอยูใ่นระดับมาก

2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ย เพื่อเป็นค่าใช้จา่ย สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหาร สถานศึกษาในสังกัด สถานศึกษาได้รับจดัสรร ได้ด าเนินการจดัสรรงบประมาณให้สถานศึกษา
ในการบริหารสถานศึกษา ในการบริหารสถานศึกษา ส่วนจงัหวดัขอนแก่น ได้รับจดัสรร องค์การบริหารส่วน งบประมาณเพื่อไปใช้จา่ย ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น

สังกัดองค์การบริหารส่วน งบประมาณทุกแห่ง จงัหวดัขอนแก่น ในการบริหารสถานศึกษา ได้ทันท่วงที
จงัหวดัขอนแก่น สังกัดองค์การบริหารส่วน

จงัหวดัขอนแก่น ได้ครบถ้วน

3. ค่าจดัซ้ือโต๊ะท างาน เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมี โต๊ะท างาน จ านวน 2 ตัว ส านักการศึกษา ศาสนา ได้ด าเนินการจดัซ้ือตามแผนงาน
เพื่อใช้ในราชการส านักการศึกษา ในการปฏิบติงานบุคลากร ประสิทธภิาพ และวฒันธรรม มีโต๊ะท างาน

จ านวน 2 ตัว

4. ค่าจดัซ้ือเก้าอีท้ างาน เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมี เก้าอีท้ างาน จ านวน 2 ตัว ส านักการศึกษา ศาสนา ได้ด าเนินการจดัซ้ือตามแผนงาน
ในการปฏิบติงานบุคลากร ประสิทธภิาพ และวฒันธรรม มีเก้าอีท้ างาน

จ านวน 2 ตัว

5. ค่าจดัซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ เพื่อจดัเก็บเอกสาร มีตู้เก็บเอกสารเพื่อเก็บเอกสาร ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบกระจก มีตู้เก็บเอกสารเพื่อเก็บเอกสาร ได้ด าเนินการจดัซ้ือตามแผนงาน
กระจกบานเล่ือน ให้เป็นระเบียบ บานเล่ือน จ านวน  3  หลัง ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการค้นหา

5. ค่าจดัซ้ือโต๊ะ - เก้าอีน้ักเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ มีโต๊ะเก้าอีเ้พียงพอกับนักเรียน โต๊ะ - เก้าอีน้ักเรียน มีโต๊ะเก้าอีเ้พียงพอกับนักเรียน ได้ด าเนินการจดัซ้ือตามแผนงาน
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนพูวดัพิทยาคม การให้บริการทางการ รร.พูวดัพิทยาคม 120 ชุด รร.พูวดัพิทยาคม 120 ชุด
โรงเรียนบ้านคูขาดฯ ศึกษา รร.ในสังกัดฯ รร.บ้านคูขาด ฯ  100 ชุด รร.บ้านคูขาด ฯ  100 ชุด

โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตัง้ไว้ ที่ตัง้ไว้



1. ยุทธศาสตร์การจัดหา สนับสนุน และพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา
    1.1 กลยุทธจ์ัดหาและสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาให้พอเพียงและเหมาะสม

ผลการประเมิน
ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตัง้ไว้ ที่ตัง้ไว้

6. ค่าจดัซ้ือโต๊ะ - เก้าอีน้ักเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ มีโต๊ะเก้าอีเ้พียงพอกับนักเรียน โต๊ะ - เก้าอีน้ักเรียน มีโต๊ะเก้าอีเ้พียงพอกับนักเรียน ได้ด าเนินการจดัซ้ือตามแผนงาน
ระดับประถมศึกษา การให้บริการทางการ จ านวน 100 ชุด จ านวน 100 ชุด
 โรงเรียนบ้านหนองเส้ียว ศึกษา รร.ในสังกัดฯ

7. ค่าจดัซ้ือโต๊ะ - เก้าอีโ้รงอาหาร  เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ มีโต๊ะ - เก้าอีโ้รงอาหารเพียงพอ โต๊ะ - เก้าอีโ้รงอาหาร มีโต๊ะ - เก้าอีโ้รงอาหารเพียงพอ ได้ด าเนินการจดัซ้ือตามแผนงาน
รร.พูวดัพิทยาคม การให้บริการทางการ กับนักเรียน ขนาด 6 ที่นัง่ จ านวน 12 ชุด กับนักเรียน

ศึกษา รร.ในสังกัดฯ ขนาด 6 ที่นัง่ จ านวน 12 ชุด

8. ค่าจดัซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล)จ านวน 1 คัน เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ มีรถบรรทุกใช้ในราชการท าให้ รถบรรทุกดีเชล จ านวน  1 คัน มีรถบรรทุกดีเชล จ านวน 1 คัน ได้ด าเนินการจดัซ้ือตามแผนงาน
เพื่อใช้ในราชการส านักการศึกษาฯ ในการท างาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัว

9. ค่าจดัซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 3 ตัน เพื่อใช้ส าหรับ รับ - ส่ง มีรถรับส่งนักเรียน  สะดวก รถบรรทุก ดีเชล ขนาด 3  ตัน มีรถบรรทุก ดีเชล ขนาด 3  ตัน ได้ด าเนินการจดัซ้ือตามแผนงาน
6 ล้อ (3,000ซีซี) เพื่อใช้ในราชการโรงเรียน นักเรียนเพินทางเข้าร่วม รวดเร็วและปลอดภัย 6 ล้อ  จ านวน 4 คัน 6 ล้อ  จ านวน 4 คัน
โรงเรียนดพระธาตุขามแก่น , โรงเรียน กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน
แท่นศิลาทิพย์ศึกษาโรงเรียนมัธยมหนอง เพื่อเกิดความสะดวกรวดเร็ว
เขียดและโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ และปลอดภัยกับนักเรียน

10. ค่าจดัซ้ือกล้องดิจติอล  เพื่อใช้ในราชการส านัก มีกล้องดิจติอลพร้อมอุปกรณ์ กล้องดิจติอล  มีกล้องดิจติอล  ได้ด าเนินการจดัซ้ือตามแผนงาน
การศึกษา เพิ่มประสิทธภิาพ ท าให้การท างานมีประสิทธภิาพ จ านวน 1 เคร่ือง จ านวน 1 เคร่ือง
การปฏิบัติงานการเผย สะดวกรวดเร็ว 
แพร่ประชาสัมพันธง์านต่างๆ

11. ค่าจดัซ้ือกล้องดิจติอล ชนิด DSLR เพื่อใช้ในราชการส านักการศึกษาฯ มีกล้องดิจติอลชนิด DSLD กล้องดิจติอลชนิด DSLD มีกล้องดิจติอลชนิด DSLD ได้ด าเนินการจดัซ้ือตามแผนงาน
พร้อมอุปกรณ์เสริม เพิ่มประสิทธภิาพการปฏิบัติงาน พร้อมอุปกรณ์เสริมท าให้การท างาน พร้อมอุปกรณ์เสริม พร้อมอุปกรณ์เสริม

การเผยแพร่ประชาสัมพันธง์านต่างๆ มีประสิทธภิาพสะดวกรวดเร็ว จ านวน  1  เคร่ือง จ านวน  1  เคร่ือง

12. ค่าจดัซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้ออ่อน เพื่อใช้ในราชการในพื้นที่ มีเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้ออ่อน เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้ออ่อน มีเคร่ืองตัดหญ้าแบบข้ออ่อน ได้ด าเนินการจดัซ้ือตามแผนงาน
บริเวณพุทธมณฑลอีสาน ท าไห้การท างานมีประสิทธภิาพ จ านวน  2  เคร่ือง จ านวน  2  เคร่ือง
จ.ขอนแก่น เพื่อเพิ่ม สะดวกรวดเร็ว  สถานที่มีความ
ประสิทธภิาพในการท างาน สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย



1. ยุทธศาสตร์การจัดหา สนับสนุน และพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา
    1.1 กลยุทธจ์ัดหาและสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาให้พอเพียงและเหมาะสม

ผลการประเมิน
ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตัง้ไว้ ที่ตัง้ไว้

13. ค่าจดัซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบเข็น เพื่อใช้ในราชการในพื้นที่ มีเคร่ืองตัดหญ้าแบบเข็น เคร่ืองตัดหญ้าแบบเข็น มีเคร่ืองตัดหญ้าแบบเข็น ได้ด าเนินการจดัซ้ือตามแผนงาน
บริเวณพุทธมณฑลอีสาน ท าให้การท างานมีประสิทธภิาพ จ านวน  1 เคร่ือง จ านวน  1 เคร่ือง
จ.ขอนแก่น เพื่อเพิ่ม สะดวกรวดเร็ว  สถานที่มีความ
ประสิทธภิาพในการท างาน สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย

14. ค่าจดัซ้ือเคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ เพื่อใช้ในราชการในพื้นที่ มีเคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ เคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ มีเคร่ืองตัดแต่งพุ่มไม้ ได้ด าเนินการจดัซ้ือตามแผนงาน
ขนาด 22 นิว้ บริเวณพุทธมณฑลอีสาน ท าให้การท างานมีประสิทธภิาพ จ านวน  2 เคร่ือง จ านวน  2 เคร่ือง

จ.ขอนแก่น เพื่อเพิ่ม สะดวกรวดเร็ว  สถานที่มีความ
ประสิทธภิาพในการท างาน สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย

15. ค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในราชการส านักฯ คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน มีคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน ได้ด าเนินการจดัซ้ือตามแผนงาน
ส าหรับงานประมวลผล  แบบที่  1 เพิ่มประสิทธภิาพการท างาน ประมวลผลแบบที่ 1 ประมวลผลแบบที่ 1 ประมวลผลแบบที่ 1

ท าให้การท างานมีประสิทธภิาพ จ านวน 1 เคร่ือง จ านวน 1 เคร่ือง
สะดวกรวดเร็ว

16. ค่าจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ มีคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน คอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงานให้ ส านักการศึกษาฯ มีคอมพิวเตอร์ ได้ด าเนินการจดัซ้ือตามแผนงาน
ส าหรับงานส านักงาน ในการปฏิบัติงาน ส านักงาน ส านักการศึกษาฯจ านวน 4 เคร่ือง ส าหรับงานส านักงาน จ านวน

ท าให้การท างานมีประสิทธภิาพ และโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 4 เคร่ือง และโรงเรียนหนองโน
สะดวกรวดเร็ว จ านวน  18 เคร่ือง ประชาสรรค์ จ านวน 18 เคร่ือง

17. ค่าจดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Multifunction เพือเพิ่มประสิทธภิาพในการ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ มีเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ได้ด าเนินการจดัซ้ือตามแผนงาน
ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า ปฏิบัติงานส านักการศึกษาฯ ชนิด LED ขาวด า ท าให้การท างาน ชนิด LED ขาวด า ชนิด LED ขาวด า 

มีประสิทธภิาพสะดวกรวดเร็ว จ านวน 2 เคร่ือง จ านวน 2 เคร่ือง ใช้ในส านักงาน

18. ค่าจดัซ้ือเคร่ืองดนตรีสากลโรงเรียน เพื่อจดัซ้ือเคร่ืองดนตรี เพื่อพัฒนาการจดัการศึกษา เคร่ืองดนตรีสากล ไวโอลิน  ท าให้การจดัการเรียนการสอน ได้ด าเนินการจดัซ้ือตามแผนงาน
บ้านหนองเส้ียว ส าหรับใช้ในราชการ ด้านดนตรีสากลของนักเรียน ไวโอลิน  จ านวน 15 ตัว ดนตรีสากลได้อย่างมี

โรงเรียนบ้านหนองเส้ียว ให้มีประสิทธภิาพและ เซลโล่    จ านวน 3 ตัว ประสิทธภิาพ
ประสิทธผิล เคร่ืองสังเคราะห์เสียงหรือ นักเรียนเคร่ืองดนตรีเพียงพอ

ซินทิไซเซอร์ จ านวน 2 ตัว ในการฝึกซ้อม
เคร่ืองขยายเสียงส าหรับ
คีย์บอร์ดพร้อมล าโพง 2 ตู้



1. ยุทธศาสตร์การจัดหา สนับสนุน และพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา
    1.1 กลยุทธจ์ัดหาและสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาให้พอเพียงและเหมาะสม

ผลการประเมิน
ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตัง้ไว้ ที่ตัง้ไว้

19. ค่าก่อสร้างโรงอาหาร เพื่อก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียน มีโรงอาหารที่เพียงพอและ โรงอาหาร  1  หลัง มีโรงอาหารเพียงพอและ ได้ด าเนินการก่อสร้างตามแผนงาน
โรงเรียนพิศาลปุณณวทิยา พิศาลปุณวทิยา เพื่อให้มีโรงอาหาร ถูกสุขลักษณะ ขนาด 11 x 12 เมตร หลังคา ถูกสุขลักษณะ 

ที่ถูกสุขลักษณะ โครงเหล็กมุงแผ่นหลังคาเหล็กรีด

20. ค่ากอ่สร้างอาคารโรงอาหาร เพื่อกอ่สร้างโรงอาหารโรงเรียน มโีรงอาหารที่เพียงพอและ โรงอาหาร  1  หลัง มโีรงอาหารเพียงพอและถกู ได้ด าเนินการก่อสร้างตามแผนงาน

โรงเรียนซ าสูงพิทยาคม ซ าสูงพิทยาคมเพื่อให้มโีรงอาหารที่ ถกูสุขลักษณะ อาคาร คสล.ขนาด 7x 2 เมตร สุขลักษณะ 
ถกูสุขลักษณะ หลังคาโครงเหล็กมงุแผ่นเหล็กรีด 

21. ค่าก่อสร้างระบบสูบน้ าด้วยพลังงาน เพื่อก่อสร้างระบบสูบน้ า มีน้ าใช้เพียงพอใช่ในการ ก่อสร้างระบบสูบน้ าด้วย มีน้ าใช้เพียงพอใช้ในการบริหาร ได้ด าเนินการก่อสร้างตามแผนงาน
แสงอาทิตย(์โซล่าเซลล์ปั๊ม) โรงเรียน พลังงานแสงอาทิตย์ บริหารจดัการภายในโรงเรียน พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่า จดัการภายในโรงเรียน
หนองโนประชาสรรพ์ (โซล่าเชล์ปั๊ม) พร้อมหอถังสูง เชลล์ปั๊ม) พร้อมหอถังสูง

โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ขนาดไม่น้อยกวา่ 3000 วตัต์
ติดต้ังเคร่ืองสูบน้ าแบบ
จุม่น้ า ขนาดไม่น้อยกวา่ 2 แรงม้า
และติดต้ังป้ายชือ่โครงการ



1. ยทุธศาสตร์การจดัหา สนับสนุน และพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา
    1.2 กลยทุธ์พัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาใหม้คุีณภาพ

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
1. ค่าปรับปรุงอาคารเรียนและอาคาร เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน มอีาคารเรียนอาคารประกอบ ทาสีอาคารเรียนอาคาร ท าใหม้อีาคารเรียนที่เพยีงพอ ได้ด าเนนิการตามแผนงาน
ประกอบ รร.บา้นหนองเส้ียว และอาคารประกอบ ที่เพยีงพอในการจัดการเรียน เรียนและอาคารประกอบ และมสีภาพที่ดีและมคีวาม

โรงเรียนบา้นหนองเส้ียว การสอน จ านวน 1  หลัง ปลอดภยัส าหรับนกัเรียน

2. ค่ากอ่สร้างร้ัวโรงเรียนบา้นหนองเส้ียว เพื่อกอ่สร้างร้ัวโรงเรียน มร้ัีวโรงเรียนที่มั่นคงถาวร กอ่สร้างร้ัวโครงสร้างคอนกรีต    มร้ัีงโรงเรียนที่แข็งแรงและ ได้ด าเนนิการตามแผนงาน
บา้นหนองเส้ียว มคีวามปลอดภยั เสริมเหล็กผนงักอ่อฐิบล็อก มมีาตรฐานเกดิความปลอดภยั 

ฉาบปนูเรียบทาสีความยาว 76 ม.

3. ค่ากอ่สร้างประตู เพื่อกอ่สร้างประตูโรงเรียน เพื่อใหม้ร้ัีงที่ได้มาตรฐาน ประตูโครงเหล็ก จ านวน 4 ชุด ท าใหม้ปีระตูโรงเรียนที่ได้ ได้ด าเนนิการตามแผนงาน
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ ใหม้คีวามแข็งแรง ปลอดภยั แข็งแรงเกดิความปลอดภยั มาตรฐานแข็งแรงเด็กนกัเรียน

ส าหรับนกัเรียน ได้รับความปลอดภยั

4. ค่าปรับปรุงที่จอดรถส าหรับครูและ เพื่อปรับปรุงที่จอดรถ มทีี่จอดรถถาวร ที่จอดรถโครงเหล้กมงุหลังคา  ท าใหม้ทีี่จอดรถถาวร แข็งแรง ได้ด าเนนิการตามแผนงาน
บคุลากรโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ ส าหรับครูและบคุลากร เกดิความปลอดภยั เหล็กรีด ขนาดความกว้าง ปลอดภยั

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์ 6 เมตร ยาว 18 เมตร

5. ค่าปรับปรุงบา้นพกัครู เพื่อปรับปรุงบา้นพกัครู มบีา้นพกัครูที่แข็งแรง ปรับปรุงบา้นพกัครู ท าใหม้บีา้นพกัครูที่แข็งแรง เกดิ ได้ด าเนนิการตามแผนงาน
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ ปลอดภยัส ารับผู้พกัอาศัย จ านวน 1 หลัง ความปลอดภยัส าหรับผู้พกัอาศัย

6. ค่าปรับปรุงสนามบาสเกตบอล เพื่อปรับปรุงสนาม เพื่อใช้ในการส่งเสริมการเรียน สนามบาสเกตบอล มสีนามบาสเกตบอลที่ได้มาตรฐาน ได้ด าเนนิการตามแผนงาน
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ บาสเกตบอลใหไ้ด้ การสอนกฬีาบาสเกตบอล จ านวน 1 สนาม ในการเล่นกฬีา

มาตรฐานในการเล่นกฬีา ใหก้บันกัเรียนที่มมีาตรฐาน

โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้

7. ค่าปรับปรุงหอ้งประชุม เพื่อปรับปรุงหอ้งประชุม มหีอ้งประชุมที่เพยีงพอและ ปรับปรุงเวท ีทาสีภายใน มอีาคารหอ้งประชุมที่ได้มาตรฐาน ได้ด าเนนิการตามแผนงาน
โรงเรียนพศิาลปณุณวิทยา โรงเรียนพศิาลปณุวิทยา มั่นคงถาวร หอ้งประชุมและกอ่สร้าง และเพยีงพอในการจัดการศึกษา

ต่อเติมหอ้งน้ าจ านวน 2 หลัง

8. ค่ากอ่สร้างร้ัวโรงเรียนบา้นคูขาด เพื่อกอ่สร้างร้ังโรงเรียน มร้ัีวที่ได้มาตรฐานและ ร้ัวผนงักอ่อฐิบล๊อกฉาบปนู มร้ัีวที่ได้มาตรฐานแข็งแรงและ ได้ด าเนนิการตามแผนงาน
(สถิตย์อปุถัมภ)์ บา้นคูขาดฯ ที่ได้มาตรฐาน แข็งแรงและปลอดภยัส าหรับ เรียบ ทาสี ความยาว 89 เมตร เกดิความปลอดภยั

และปลอดภยั นกัเรียน

9. ค่าซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร เพื่อกอ่สร้างโรงอาหารโรงเรียนพวูัดมโีรงอาหารที่เพยีงพอและ โรงอาหาร 1 หลัง ร้ือหลังคา มโีรงอาหารเพยีงพอและถูก ได้ด าเนนิการตามแผนงาน
โรงเรียนพวูัดพทิยาคม พทิยาคมเพื่อใหม้โีรงอาหารที่ ถูกสุขลักษณะ กระเบื้องลอนคู่พร้อมเปล่ียน สุขลักษณะ 

ถูกสุขลักษณะ เปน็หลังคาเหล็กรีด 

10. ค่าปรับปรุงต่อเติมบา้นพกัครู เพื่อปรับปรุงบา้นพกัครู มบีา้นพกัครูที่แข็งแรง ปรับปรุงบา้นพกัครู  จ านวน ท าใหม้บีา้นพกัครูที่แข็งแรง ได้ด าเนนิการตามแผนงาน
โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม ปลอดภยัส ารับผู้พกัอาศัย 1 หลัง ต่อเติมหอ้งนอน เกดิความปลอดภยัส าหรับผู้พกัอาศัย

จ านวน 2 หอ้ง ต่อเติม
หอ้งน้ าจ านวน 2 หอ้ง
พร้อมทาสีและมงุหลังคา

11. ค่าปรับปรุงหอ้งประชุม เพื่อปรับปรุงหอ้งประชุม มหีอ้งประชุมที่เพยีงพอและ ปรับปรุงเวท ีต่อเติมหอ้ง มอีาคารหอ้งประชุมที่ได้มาตรฐาน ได้ด าเนนิการตามแผนงาน
โรงเรียนซับสมบรูณ์พทิยาลัย โรงเรียนซับสมบรูณ์พทิยาลัย มั่นคงถาวร ควบคุมติดต้ังฝ้าเพดาน และเพยีงพอในการจัดการศึกษา

พร้อมติดต้ังโคมไฟและทาสี
ภายในหอประชุม จ านวน 1 หลัง

12. ค่ากอ่สร้างสนามฟตุซอล เพื่อกอ่สร้างสนามฟตุซอล  มสีนามฟตุซอลที่ได้มาตรฐาน   ปรับพื้นที่เทลาน คสล. มสีนามฟตุซอลที่ได้มาตรฐาน ได้ด าเนนิการตามแผนงาน
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ที่ได้มาตรฐาน ใช้ในการเล่นกฬีาของนกัเรียน ทาสีตีเส้นสนามฟตุซอล ใช้ในการเล่นกฬีาและออกก าลัง



ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้

1  สนาม กายของนกัเรียน

13. ค่าปรับปรุงระบบไฟส่องสว่าง เพื่อปรับปรุงระบบไฟส่องสว่าง มรีะบบไฟส่องส่างภายใน ติดต้ังเสาไฟฟา้พร้อมติดโคมไฟ มรีะบบไฟส่องส่างภายใน ได้ด าเนนิการตามแผนงาน
ภายในสนามฟตุบอล ภายในสนามฟตุบอลโรงเรียน สนามฟตุบอลที่ดีและ สปอร์ทไลทร์อบสนามฟตุบอล สนามฟตุบอลที่ดีและ
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ หนองโนประชาสรรค์ ปลอดภยัในการเล่นกฬีา ขนาด 70x90 เมตร ปลอดภยัในการเล่นกฬีา

14. ค่าปรับปรุงอาคารเรียน 4/12  เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน มอีาคารเรียนที่เพยีงพอ ปรับปรุงอาคารเรียน 4/12 ท าใหม้อีาคารเรียนที่เพยีงพอ ได้ด าเนนิการตามแผนงาน
รร.หนองโนประชาสรรค์ 4/12โรงเรียน หนองโน  ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ และมสีภาพที่ดีและมคีวาม

ประชาสรรค์ กอ่ผนงัอฐิกั้นหอ้งใต้ถุน ปลอดภยัส าหรับนกัเรียน
อาคารขนาด 10.5x36 ม.
ติดต้ังประตูหนา้ต่าง ระบบไฟฟา้



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษา
    2.1 กลยทุธ์พัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษา

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
1. โครงการพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา 1) เพื่อสร้างความตระหนกั 1) ผู้เข้าอบรมมคีวามตระหนกั เปา้หมายเชิงคุณภาพ
และกระบวนการจัดการเรียนรู้ และปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ และปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ 1) ผู้บริหารสถานศึกษา หวัหนา้ 1) มผู้ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน 1) โครงการนี้เปน็โครงการที่ดี
เพื่อยกระดับคุณภาพครูและคุณภาพ (Paradigm) ในการยกระดับ (Paradigm) ในการยกระดับ ฝ่ายวิชาการ และตัวแทนครูกลุ่ม 186 คน คิดเปน็ร้อยละ 100 และควรมกีารจัดท าโครงการ
การศึกษา คุณภาพการศึกษาไทยของ คุณภาพการศึกษาไทย สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และกลุ่ม ซ่ึงมากกว่าตัวชี้วัดความส าเร็จ ต่อเนื่องและจัดหลักสูตรใน

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ ปฐมวัย โรงเรียนในสังกดั ที่ต้ังไว้ร้อยละ 90 ขั้นสูงขึ้นไปเร่ือยๆ ส่งเสริม
บคุลากรทางการศึกษา จ านวน  186  คน ใหผู้้เข้าอบรมได้พฒันาตนเอง
2) เพื่อใหผู้้เข้าอบรม 2) ผู้เข้าอบรมมอีงค์ความรู้ เปา้หมายเชิงคุณภาพ เหน็ช่องทางในการที่จะท างาน
มอีงค์ความรู้ ความเข้าใจ มคีวามเข้าใจ ทั้งทางทฤษฎี 1) ผู้เข้าอบรมมคีวามตระหนกั ใหไ้ด้ผลเพื่อนกัเรียนทกุคน 
ทั้งทฤษฎแีละปฏบิติัในการ และปฏบิติัในการจัดกระบวน และปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ 2) ร้อยละ 100 ของกลุ่ม วิทยากรเปน็ผู้บรรยายที่ดี 
จัดกระบวนการเรียนรู้ตาม การเรียนรู้ตามแนวทาง (Paradigm) ในการยกระดับ เปา้หมายที่เข้าร่วมโครงการ  มเีทคนคิที่นา่จดจ าน าไปใช้
แนวทาง Thinking School Thinking School เพื่อมุ่งสู่ คุณภาพการศึกษา สามารถออกแบบแผนการสอน 2) ควรเสนอประสบการณ์
เพื่อมุ่งสู่ Active Learning Active Learning 2) ผู้เข้าอบรม มอีงค์ความรู้ หอ้งเรียนแหง่การคิดได้ ของวิทยากรในเชิงกระบวน
3) เพื่อฝึกทกัษะการใช้ 3) ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทกัษะการใช้ ความเข้าใจทั้งทฤษฎแีละปฏบิติั อย่างนอ้ยคนละ 1 แผน การบริหารโรงเรียน อบจ.
เคร่ืองมอืสอนคิด (Thinking เคร่ืองมอืสอนคิด (Thinking ในการจัดกระบวนการเรียนรู้  3) ผลการประเมนิความพงึพอใจ เชียงราย แกผู้่บริหารโรงเรียน
Tools) และฝึกปฏบิติัการ Tools) และฝึกปฏบิติัการ ตามแนวทาง Thinking School ต่อโครงการจากการตอบ อบจ.ขอนแกน่ (เฉพาะ
การจัดชั้นเรียนตามรูปแบบ การจัดชั้นเรียนตามรูปแบบ เพื่อมุ่งสู่ Active Learning แบบสอบถามพบว่าในภาพ ผู้บริหาร)  ส่วนส าหรับครู
แผนการสอน 4 Thinking แผนการสอน 4 Thinking 3) ผู้เข้าอบรมมทีกัษะการใช้ รวมผู้เข้าร่วมโครงการมคีวาม เหมาะสมแล้ว 
Steps Steps เคร่ืองมอืสอนคิด (Thinking พงึพอใจในโครงการระดับมาก 3) ระยะเวลาในการจัดอบรม

Tools) และฝึกปฏบิติัการ (4.43 ) คิดเปน็ร้อยละ 94.18 นอ้ยเกนิไป  
การจัดชั้นเรียนตามรูปแบบ สูงกว่าตัวชี้วัดความส าเร็จที่ 4) ควรมกีารทบทวนในทกุๆ
แผนการสอน 4 Thinking Steps ต้ังไว้ที่ร้อยละ 90 ปเีปน็กลุ่มย่อยกอ่นตามศูนย์

โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษา
    2.1 กลยทุธ์พัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษา

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้

 2. โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการท า 1) เพื่อใหผู้้บริหาร ครูและ  1)  ผู้บริหาร ครูและบคุลากร เปา้หมายเชิงปริมาณ
แผนการจัดประสบการณ์แบบบรูณา บคุลากรที่เกี่ยวข้อง สามารถ ที่เกี่ยวข้องสามารถจัดท า 1) ผู้บริหาร ครูและบคุลากร  1) กลุ่มเปา้หมายเข้าร่วม 1)   เปน็โครงการที่ดีมาก  
การระดับปฐมวัยและการจัดกจิกรรม จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรสถานศึกษาระดับการ ทางการศึกษาโรงเรียนบา้น จ านวน  59 คน ลาคลอด 1 คน อยากใหม้กีารจัดอย่างต่อเนื่อง
การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ระดับการศึกษาปฐมวัย ศึกษาปฐมวัย พทุธศักราช 2561 หนองเส้ียวและโรงเรียนบา้น คิดเปน็ร้อยละ  98.33 มากกว่า 3)  อยากเพิ่มระยะเวลา
ระดับประถมศึกษา เพื่อยกระดับ พทุธศักราช 2561 ตามหลัก  ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คูขาด(สถิตย์อปุถัมภ)์ เข้าร่วม ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ต้ังไว้ และกจิกรรมในการอบรม
ผลสัมฤทธิท์างการเรียน ประจ าปี สูตรการศึกษาปฐมวัย พทุธศักราช 2560 ได้  โครงการ จ านวน 60  คน ร้อยละ 90 4)  การติดตามอย่างต่อเนื่อง 
งบประมาณ 2562 พทุธศักราช 2560 เปา้หมายเชิงคุณภาพ เพื่อสะทอ้นผลจากการอบรม

(ส าหรับเด็กอายุ 3 - 6 ป)ี ได้ 1) เพื่อใหผู้้เข้าอบรมสามารถ    2)  ร้อยละ 100  ของกลุ่ม 5)  อยากใหล้งรายละเอยีด
 2) เพื่อใหค้รูผู้สอนระดับ       จัดท าหลักสูตรสถานศึกษา เปา้หมายสามารถจัดท าแผน  เร่ืองการเขียนแผนการจัด
ปฐมวัยมคีวามรู้ ความเข้าใจ  2)  ครูผู้สอนระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาปฐมวัย ประสบการณ์แบบบรูณาการ การเรียนรู้เพิ่มเติม
และมทีกัษะในการท าแผน สามารถจัดท าแผนประสบ พทุธศักราช 2561 ตามหลักสูตร และสามารถออกแบบการจัด 6)  เปน็โครงการที่เปน็
ประสบการณ์แบบบรูณาการ การณ์แบบบรูณาการกลุ่มละ การศึกษาปฐมวัย พทุธศักราช กจิกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ประโยชนใ์นการจัดการ
ที่เหมาะสมกบัการพฒันา 1 แผน และครูผู้สอนระดับ 2560(ส าหรับเด็กอายุ 3–6 ป)ีได้  (Active Learning) ได้ เรียนการสอนเปน็อย่างมาก
ศักยภาพของผู้เรียน สามารถ ประถมศึกษาสามารถออกแบบ 2)เพื่อใหผู้้เข้าอบรมมคีวามรู้   3) ผลการประเมนิความ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความ
นไปใช้ในหอ้งเรียนได้ การจัดกจิกรรมการเรียนรู้เชิงรุก ความเข้าใจและมทีกัษะใน พงึพอใจต่อโครงการพบว่า รู้และสามารถน าไปปรับใช้ได้
3) เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะ (Active Learning) ได้กลุ่มละ การท าแผนประสบการณ์ ในภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการ เปน็อย่างดี
ของครูผู้สอน ใหส้ามารถ  1 แผน  แบบบรูณาการที่เหมาะสม มคีวามพงึพอใจในโครงการ  
พฒันากระบวน การจัดการ กบัการพฒันาศักยภาพ ระดับมาก (4.58) คิดเปน็
เรียนรู้เชิงรุก (Active ของผู้เรียน สามารถน าไปใช้ ร้อยละ94.09 สูงกว่าตัวชี้วัด
Learning) เพื่อยกระดับ ในหอ้งเรียนได้ ความส าเร็จที่ต้ังไว้ที่ร้อยละ90
ผลสัมฤทธิท์างการเรียนได้
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    2.1 กลยทุธ์พัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษา

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้

3. โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ 1) เพื่อใหค้รูมคีวามรู้ 1) ครูมคีวามรู้ ความเข้าใจ เปา้หมายเชิงปริมาณ
การสร้างข้อสอบที่สอดคล้องกบัมาตรฐาน ความใจในการสร้างข้อสอบ ในการสร้างข้อสอบที่สอดคล้อง หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ หวัหนา้  - ครูและบคุลากรทางการศึกษา 1) การอบรมนา่สนใจและเปน็
การเรียนรู้และตัวชี้วัด เพื่อยกระดับ ที่สอดคล้องกบัมาตรฐาน กบัมาตรฐานการเรียนรู้และ งานวัดผล และตัวแทนครู เข้าร่วม จ านวน  115 คน  ประโยชนม์าก  วิทยากรมคีวามรู้
ผลสัมฤทธิท์างการเรียน โรงเรียน การเรียนรู้และตัวชี้วัด ตัวชี้วัด การจัดท าแผนผังข้อสอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คิดเปน็ร้อยละ  100  ความสามารถ ถ่ายทอดได้ดีเยี่ยม
ในสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดท าแผนผังข้อสอบ (Test Blueprint) และ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ซ่ึงมากกว่าตัวชี้วัดความส าเร็จ กระชับเนื้อหาและตอบข้อซักถาม
ขอนแกน่ (Test Blueprint) และ การก าหนดลักษณะเฉพาะ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ฯ ที่ต้ังไว้ร้อยละ 90 ได้ละเอยีดกระจ่าง มอีารมณ์ขัน

การก าหนดลักษณะเฉพาะ ของข้อสอบ (Item และภาษาต่างประเทศ สนกุสนานนา่สนใจ
ของข้อสอบ (Item Specification) ได้ โรงเรียนในสังกดัองค์การ 2) ควรใหค่้าน้ ามนัเชื้อเพลิง
Specification) ได้ บริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่ ส าหรับผู้ที่ไมไ่ด้พกั
2) เพื่อใหค้รูสามารถสร้าง 2) ครูสามารถสร้างเคร่ืองมอืการ จ านวน  115  คน 3)  เปน็การอบรมที่ดีสามารถน าไปใช้
เคร่ืองมอืการประเมนิ ประเมนิผลสัมฤทธิท์างการเรียน เปา้หมายเชิงคุณภาพ ในการวัดผลประเมนิผลได้ดี
ผลสัมฤทธิท์างการเรียน ที่มคุีณภาพได้ 1)ผู้เข้าอบรมมคีวามรู้ความเข้าใจ  - ร้อยละ 100 ของกลุ่มเปา้หมาย ๔)  แยกรุ่นอบรมเปน็กลุ่มฯเพื่อใหไ้ด้
ที่มคุีณภาพได้ ในการสร้างข้อสอบที่สอดคล้อง ที่เข้าร่วมโครงการสามารถจัดท า ข้อสอบเพื่อการน าไปใช้จริง
3) เพื่อใหค้รูสามารถ 3) ครูสามารถวัดและประเมนิ กบัมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้ แผนผังข้อสอบ (Test BIuePrint) ๕)  ควรเพิ่มวันในการอบรมเนื่องจาก
วัดและประเมนิผลสัมฤทธิ์ ผลสัมฤทธิท์างการเรียนได้อย่าง วัด การจัดท าแผนผังข้อสอบ ก าหนดลักษณะเฉพาะของข้อสอบ เวลาปฏบิติันอ้ย
ทางการเรียนของผู้เรียน มปีระสิทธิภาพ (TestBlueprint)และการก าหนด (Item Specification)และออกข้อ ๖) ควรจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง และ
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ สอบที่สอดคล้องกบัมาตรฐานการ ครบทกุกลุ่มสาระเพื่อใหเ้กดิประโยชน์

(Item Specification) ได้ เรียนรู้และตัวชี้วัดได้กลุ่มละ 1ฉบบั ในการพฒันาผู้เรียนและครู
2) ผู้เข้าอบรมสามารถสร้าง  - ผลการประเมนิความพงึพอใจ ควรอบรมใหก้อ่นเปดิภาคเรียน
เคร่ืองมอืประเมนิผลสัมฤทธิ์ ต่อโครงการ พบว่า ภาพรวม ใหค้รูมาอบรมทกุคนเลย แยกเปน็
ทางการเรียนที่มคุีณภาพได้ อยู่ในระดับมาก(4.54) คิดเปน็ กลุ่มสาระร่วมกนัท า และส่งงาน

ร้อยละ 95.70



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษา
    2.1 กลยทุธ์พัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษา

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้

3) ผู้เข้าอบรมสามารถวัด
และประเมนิผลสัมฤทธิท์าง
การเรียนของผู้เรียนได้อย่าง
มปีระสิทธิภาพ

4. โครงการประชุมทบทวนการปฏบิติั 1) เพื่อใหค้รูทะเบยีน 1) ครูทะเบยีน วัดผล เปา้หมายเชิงปริมาณ
งานทะเบยีนวัดผลและเตรียมความ วัดผลโรงเรียนในสังกดั โรงเรียนในสังกดั มคีวามรู้ ผู้บริหารการศึกษา มผู้ีเข้าประชุม 57 คน 1) กระชับเวลาได้ดี
พร้อมการประเมนิสมรรถนะส าคัญ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ความเข้าใจเกี่ยวกบัแนวทางการ ศึกษานเิทศก ์ครูและบคุลากร คิดเปน็ร้อยละ 103.6  2) ขอชื่นชมความเอาใจใส่ 
ของผู้เรียน  โรงเรียนในสังกดัองค์การ ขอนแกน่ มคีวามรู้ ความ ด าเนนิงานทะเบยีนวัดผลไป ทางการศึกษาที่ปฏบิติั สูงกว่าตัวชี้วัดความส าเร็จ ใหค้ าแนะน าที่ตรงกบั
บริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่ ประจ า เข้าใจเกี่ยวกบัแนวทางการ ในทศิทางเดียวกนั ได้แลก งานทะเบยีนวัดผล  ของโครงการที่ต้ังไว้ ร้อยละ 90 ภาระงานที่ครูทะเบยีนวัดผล
ปกีารศึกษา 2561 ด าเนนิงานทะเบยีนวัดผลไป เปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ จ านวน  55 คน ต้องน าไปปฏบิติัใหง้านมี

ในทศิทางเดียวกนั ได้แลก ในการท างานทะเบยีนวัดผล เปา้หมายเชิงคุณภาพ ประสิทธิภาพมากขึ้น
เปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ และได้ทบทวนการปฏบิติั 1) ครูทะเบยีนวัดผลโรงเรียน 1) ครูทะเบยีน วัดผลโรงเรียน 3) เปน็การประชุมที่กระตุ้น
ในการท างานทะเบยีนวัดผล งานทะเบยีนวัดผลในรอบปี ในสังกดัมคีวามรู้ความเข้าใจ ในสังกดัมคีวามรู้ความเข้าใจเ ใหผู้้เข้าร่วมเกดิก าลังใจใน
และได้ทบทวนการปฏบิติั ที่ผ่านมา เกี่ยวกบัแนวทางการด าเนนิ กี่ยวกบัแนวทางการด าเนนิงาน การท างานในช่วงทา้ย
งานทะเบยีนวัดผลในรอบปี งานทะเบยีนวัดผลไปใน ทะเบยีนวัดผลไปในทศิทางเดียวกนั ปกีารศึกษา
ที่ผ่านมา ทศิทางเดียวกนัได้แลกเปล่ียน ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ 4) ขอใหด้ าเนนิการจัดประชุม
2) เพื่อใหก้ารด าเนนิการ 2) การด าเนนิการประเมนิ เรียนรู้ประสบการณ์ในการ ในการท างานทะเบยีนวัดผล ต่อเนื่องทกุปี
ประเมนิสมรรถนะส าคัญ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ท างานทะเบยีนวัดผล และ และได้ทบทวนการปฏบิติังาน
ของผู้เรียน โรงเรียนสังกดั  โรงเรียนสังกดั จ านวน 19  ได้ทบทวนการปฏบิติั ทะเบยีนวัดผลในรอบปทีี่ผ่านมา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สนามสอบ เปน็ไปด้วยความ งานทะเบยีนวัดผลในรอบปี
ขอนแกน่ประจ าปกีารศึกษา เรียบร้อยและมปีระสิทธิภาพ ที่ผ่านมา



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษา
    2.1 กลยทุธ์พัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษา

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้

2561 เปน็ไปด้วยความ 2) เพื่อใหก้ารด าเนนิการ 2) การด าเนนิการประเมนิ
เรียบร้อยและมปีระสิทธิภาพ ประเมนิสมรรถนะส าคัญ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน

ของผู้เรียน โรงเรียนสังกดั  โรงเรียนสังกดั จ านวน 19 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สนามสอบ เปน็ไปด้วย
ขอนแกน่ประจ าปกีารศึกษา ความเรียบร้อยและมปีระสิทธิภาพ
2561 เปน็ไปด้วยความ ความพงึพอใจของผู้เข้าประชุม 
เรียบร้อยและมปีระสิทธิภาพ จากการตอบแบบสอบถาม 

3) ร้อยละ 91.89 ของผู้ตอบ
แบบสอบถามที่เข้าร่วมโครงการ
มคีวามพงึพอใจในโครงการ
ระดับมากข้นไปซ่ึงเกนิกว่าตัวชี้วัด 
ความส าเร็จที่ต้ังไว้ร้อยละ 80 
มค่ีาเฉล่ียเทา่กบั  4.39



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษา
    2.1 กลยทุธ์พัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษา

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษา
    2.1 กลยทุธ์พัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษา

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษา
    2.1 กลยทุธ์พัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษา

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษา
    2.1 กลยทุธ์พัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษา

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษา
    2.2 กลยทุธ์พัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษาเพ่ือสร้างทักษะอาชพี

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
1. โครงการแข่งขันทกัษะวิชาการ 1. เพื่อสนบัสนนุนกัเรียนเข้าร่วม นกัเรียนเข้าร่วมได้การแข่งขัน เปา้หมายเชิงปริมาณ การสนบัสนนุครูและนกัเรียน
มหกรรมความสามารถ การแข่งขันมหกรรมทางวิชาการ มหกรรมทางวิชาการและ 1.ครูผู้ควบคุมและนกัเรียน 1.ครูผู้ควบคุมและนกัเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ
ทางศิลปหตัถกรรมวิชาการและ และศิลปหตัถกรรมนกัเรียน ระดับ ศิลปหตัถกรรมนกัเรียน โรงเรียนในสังกดัองค์การ โรงเรียนในสังกดัองค์การ ช่วยพฒันาครูและนกัเรียนให้
เทคโนโลยีนกัเรียน ปกีารศึกษา 2561 ภมูภิาคและระดับชาติ ระดับภมูภิาคและระดับชาติ บริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่เข้า บริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่ มคุีณภาพด้านวิชาการตาม

2. เพื่อส่งเสริมการพฒันาทกัษะ ร่วมการแข่งขันทกัษะวิชาการ เข้าร่วมการแข่งขันทกัษะ เกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร
ด้านวิชาการของครูผู้สอนและ มหกรรมความสามารถทางศิลป วิชาการ มหกรรมความ และเกดิความมุ่งมั่นที่จะพฒันา
ส่งเสริมศักยภาพนกัเรียนโรงเรียน หตัถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี สามารถทางศิลปหตัถกรรม ตนเองอย่างต่อเนื่อง
ในสังกดัองค์การบริหาร นกัเรียนระดับชาติ ปกีารศึกษา วิชาการและเทคโนโลยี
ส่วนจังหวัดขอนแกน่ 2561 จ านวน 65 รายการ นกัเรียนระดับชาติ ปกีาร

เปา้หมายเชิงคุณภาพ ศึกษา 2561 จ านวน 65 รายการ
2. ร้อยละ 60 ของกจิกรรม 2. ร้อยละ  89.23 ของกจิกรรม
ที่เข้าแข่งขัน ได้รับรางวัล ที่เข้าแข่งขัน ได้รับรางวัล
ต้ังแต่ระดับเหรียญทองแดง ต้ังแต่ระดับเหรียญทองแดง
ขึ้นไป ขึ้นไป
3. ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วม 3. ร้อยละ97.93 ของผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามพงึพอใจ โครงการมคีวามพงึพอใจ
ในระดับมากขึ้นไป ในระดับมากขึ้นไป

โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษา
    2.2 กลยทุธ์พัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษาเพ่ือสร้างทักษะอาชพี

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้

2. โครงการประกวดส่ือนวัตกรรม 1) เพื่อส่งเสริมสนบัสนนุให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เปา้หมายเชิงปริมาณ 1) ผลการด าเนนิงานตาม 1) อยากใหร่้วมกลุ่มโรงเรียน
ของครูผู้สอน งานมหกรรมการจัดการ ครูและบคุลากรทางการศึกษา ขอนแกน่ ได้ตัวแทนครูและ 1) ผู้บริหาร ครู และบคุลากร โครงการครูโรงเรียนในสังกดั แข่งขันกนัเข้ามากอ่น  
ศึกษาทอ้งถิ่น ประจ าป ี2562 มโีอกาสแสดงความสามารถ บคุลากรทางการศึกษา ทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด กลุ่ม 1-2 ทมี  แล้วค่อยน ามา
รอบคัดเลือก ของโรงเรียนในสังกดั  ด้านวิชาการ เข้าร่วมการแข่งขันประกวด จ านวน  71 คน ขอนแกน่ ส่งผลงานเข้าร่วม แข่งขันที่ อบจ.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่ 2) เพื่อคัดเลือกครู และ ส่ือนวัตกรรมของครูผู้สอน เปา้หมายเชิงคุณภาพ ประกวด จ านวน 47 คนและ 2)ในการประกวดคร้ังต่อไป

บคุลากรทางการศึกษา งานมหกรรมการจัดการศึกษา 1) ส่ือ นวัตกรรมที่ครูผู้สอน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ขอใหจ้ัดในเดือนกมุภาพนัธ์  
เปน็ตัวแทนองค์การบริหาร ทอ้งถิ่น ระดับภาคตะวันออก ส่งเข้าร่วมประกวดมคุีณภาพ ขึ้นไป จ านวน 32 คนคิดเปน็ เพื่อส่ือที่ใช้สอนจะได้เกดิ
ส่วนจังหวัดขอนแกน่ เฉียงเหนอื คร้ังที่ 27 และสามารถจัดกจิกรรมการ ร้อยละ 68.08สูงกว่าเกณฑ์ ประสิทธิภาพอย่างแทจ้ริง  
ในการร่วมงานมหกรรม การ ประจ าป ี2562 ณ เทศบาล เรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพ ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ต้ังไว้ และได้ผลการเรียนที่แทจ้ริง
จัดการศึกษาทอ้งถิ่นระดับ เมอืงกาฬสินธุ ์จังหวัดกาฬสินธุ ์ ผู้เรียนในชั้นเรียนของตน ร้อยละ 60 3)  ควรมกีารแข่งขันทกุ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื จ านวน7กลุ่มมากกว่า 2) ครูที่เข้าร่วมโครงการ 2) ผลการประเมนิความพงึพอใจ โรงเรียนที่สังกดั อบจ. เพื่อได้
คร้ังที่ 27 ประจ าป ี2562 ตัวชี้วัดความส าเร็จของ มคีวามกระตือรือร้นในการ ต่อโครงการจากแบบสอบถาม แนวทางและกลุ่มวิชาการ
3) เพื่อประชาสัมพนัธ์ผลการ โครงการที่ต้ังไว้อย่างนอ้ย 5 พฒันาศักยภาพการสอน พบว่าในภาพรวมผู้เข้าร่วมโครงการ ที่หลากหลายยิ่งขึ้น
จัดการศึกษาของโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดย ของตนเอง มคีวามพงึพอใจในโครงการระดับ 4)  ควรจะมกีารแยก
ในสังกดัองค์การบริหารส่วน ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกว่า มากขึ้นไปคิดเปน็ ร้อยละ 96.10 ประเภทการประกวดตามชนดิ
จังหวัดขอนแกน่ ใหเ้ปน็ที่ ผู้ที่จะได้เปน็ตัวแทนเข้าแข่งขัน  3) ได้ตัวแทนครูและบคุลากร ของส่ือ  เช่น  ส่ือการสอน 
ประจักษแ์กส่าธารณชน ระดับภาค ฯ จะต้องมคีะแนน ทางการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน คอมพวิเตอร์  ส่ือการสอน

อยู่ในระดับเหรียญทอง ประกวดส่ือนวัตกรรมของครูผู้สอน ประเภทเทคนคิ  วิธีการ
ระดับภาคจ านวน 7 กลุ่มฯมากกว่า 5)  ควรมค่ีาจัดท าเอกสาร
มากกว่าตัวชี้วัดความส าเร็จของ ส าหรับผู้ส่งส่ือประกวดเพื่อ
โครงการที่ต้ังไว้อย่างนอ้ย 5 กลุ่มฯ จูงใจในการส่ง
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3. โครงการประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อใหก้ารด าเนนิงานการ   จัดประชุมเตรียมความพร้อม เปา้หมายเชิงปริมาณ 
การแข่งขันทกัษะทางวิชาการงาน แข่งขันทกัษะทางวิชาการ การแข่งขันทกัษะทางวิชาการฯ ผู้บริหาร ครูและบคุลากร  1) กรรมการด าเนนิโครงการ 1) ควรจัดการประชุม
มหกรรมการจัดการศึกษาทอ้งถิ่น งานมหกรรมการจัดการ ใหก้บัคณะกรรมการโครงการ ทางการศึกษา ที่ได้รับการ และกรรมการตัดสินกลุ่ม ในวันท าการ 
ประจ าป ี2562 รอบคัดเลือก ศึกษาทอ้งถิ่นประจ าป ี2562 คณะกรรมการกลางประจ ากลุ่ม แต่งต้ังเปน็คณะกรรมการ เปา้หมายเข้าร่วมการประชุม 2) ควรด าเนนิการแข่งขัน
โรงเรียนในสังกดัองค์การบริหาร รอบคัดเลือกของโรงเรียนใน คณะกรรมการตัดสินและ ตัดสิน และคณะกรรมการ จ านวน 230  คน คิดเปน็ ในภาคเรียนที่ 2
ส่วนจังหวัดขอนแกน่ สังกดัองค์การบริหารส่วน คณะกรรมการประสานงานการ ด าเนนิงาน จ านวน 230 คน ร้อยละ 100  สูงกว่าตัวชี้วัด 3) การจัดการประชุมควร

จังหวัดขอนแกน่ เปน็ไปอย่าง แข่งขัน ในวันที่ 1 มยิ. 2562 เปา้หมายเชิงคุณภาพ ความส าเร็จ ของโครงการ จัดโต๊ะเปน็กลุ่มสาระฯ
เรียบร้อย มปีระสิทธิภาพ มผู้ีเข้าร่วมประชุม 230 คน 1) ผู้บริหาร ครูและบคุลากร ที่ต้ังไว้ ร้อยละ 90 4) สถานที่ในการจอดรถ

การด าเนนิงานบรรลุตามวัตถุ ทางการศึกษาที่เข้าร่วม 2) ความพงึพอใจของผู้เข้า คับแคบ
ประสงค์ที่ต้ังไว้ทกุประการ ประชุมมคีวามรู้ ความเข้าใจ ประชุมจากการตอบแบบ

และสามารถด าเนนิการตัดสิน สอบถามพบว่าร้อยละ 99.59
และด าเนนิงานการแข่งขัน ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ทกัษะวิชาการ ได้อย่างมี ที่เข้าร่วมโครงการมคีวามพงึพอใจ
ประสิทธิภาพ ในโครงการระดับมากขึ้นไป

ซ่ึงเกนิกว่าตัวชี้วัดความส าเร็จ
ที่ต้ังไว้ร้อยละ 80 
มค่ีาเฉล่ียเทา่กบั  4.72
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4. โครงการทกัษะทางวิชาการ 1) เพื่อส่งเสริมสนบัสนนุให้  - ด าเนนิงานจัดกจิกรรมการ เปา้หมายเชิงปริมาณ 1) สถานที่จัดการแข่งขัน
งานมหกรรมการจัดการศึกษาทอ้งถิ่น นกัเรียน  ครูและบคุลากร แข่งขันทกัษะวิชาการ  ณ 1) ครูและบคุลากรทางการ  1) ผลการด าเนนิงานตามโครงการ วางพื้นที่การแข่งขันไม่
 ประจ าป ี2562 รอบคัดเลือก ของ ทางการศึกษามโีอกาสแสดง โรงเรียนเมอืงพลพทิยาคม ศึกษาโรงเรียนในสังกดั พบว่าโรงเรียนในสังกดัทกุโรงเรียน เหมาะสม เช่นการประกวด
โรงเรียนในสังกดัองค์การบริหาร ความสามารถด้านวิชาการ อ าเภอพล จังหวัดขอนแกน่ เข้าร่วมโครงการเปน็กรรมการ ส่งนกัเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน โครงงาน  ฯ อยู่ใกล้กบัเวที
ส่วนจังหวัดขอนแกน่ 2) เพื่อคัดเลือกนกัเรียนเปน็ วันที่ 7 ม.ิย. 62 โดยมนีกัเรียน ตัดสินและกรรมการด าเนนิ ครบตามเปา้หมายที่ต้ังไว้ การแสดง ท าใหเ้กดิเสียง

ตัวแทนองค์การบริหารส่วน ร่วมการแข่งขันจ านวน 939คน โครงการ  จ านวน  274 คน 2) จากผลการแข่งขัน ได้ตัวแทน รบกวน
จังหวัดขอนแกน่ ในการร่วม มนีกัเรียนช่วยงาน 125 คน 2) นกัเรียนในโรงเรียนสังกดั ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันงาน 2) ควรจัดอย่างต่อเนื่องเพื่อ
งานมหกรรมการจัดการศึกษา เร่ิมท าการแข่งขันในเวลา องค์การบริหารส่วนจังหวัด มหกรรมการจัดการศึกษาทอ้งถิ่น เปน็เวทใีหน้กัเรียนได้พฒันา
ทอ้งถิ่น ระดับภาคตะวันออก 10.00 น. ขอนแกน่เข้าร่วมโครงการ  ระดับภาค จ านวน 46 กจิกรรม ตนเอง และควรเพิ่มกจิกรรม
เฉียงเหนอื คร้ังที่ 27 จ านวน 916  คน จาก 10 โรงเรียน ในกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ 
ประจ าป ี2562 เปา้หมายเชิงคุณภาพ 3) ร้อยละ 86.81 ของกจิกรรม วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
3) เพื่อประชาสัมพนัธ์ผลการ 1) นกัเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ที่โรงเรียนส่งเข้าร่วมประกวด  ใหม้หีลากหลายมากยิ่งขึ้น 
จัดการศึกษาของโรงเรียน มคีวามกระตือรือร้นในการ มรีะดับคุณภาพต้ังแต่ระดับ 3) หากเปน็ไปได้ควรมี
ในสังกดัองค์การบริหารส่วน พฒันาศักยภาพการเรียนรู้ เหรียญทองแดงขึ้นไปตาม คณะกรรมการตัดสินภายนอก
จังหวัดขอนแกน่ใหเ้ปน็ที่ ของตนเอง เกณฑ์การตัดสินการประกวด หนว่ยงานร่วมเปน็กรรมการ
ประจักษแ์กส่าธารณชน 2) ครูผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการ แข่งขัน สูงกว่าตัวชี้วัดความส าเร็จ ตัดสินในทกุกจิกรรมและ

มแีนวทางการพฒันางาน ที่ต้ังไว้ ร้อยละ 60 กรรมการตัดสินกจิกรรม
วิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพ 4)  ผลการประเมนิความพงึพอใจ สุนทรพจนภ์าษาองักฤษ 
ผู้เรียนในชั้นเรียนของตน ของผู้เข้าร่วมการแข่งขันทกัษะ ควรแยกเปน็กรรมการ  

วิชาการ พบว่าในภาพรวมผู้ตอบ 2 ชุด ระดับม.ต้นและ
แบบสอบถามร้อยละ 95.45 ระดับ ม.ปลาย
มคีวามพงึพอใจระดับมากขึ้นไป
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5. โครงการประกวดแข่งขันทกัษะทาง 1.เพื่อเข้าร่วมงาน ด าเนนิการบรรลุวัตถุประสงค์ 1.ข้าราชการ พนกังาน ส านกั 1. นกัเรียนและครูทกุโรงเรียน 1.ขอขอบคุณองค์การบริหาร

วิชาการ งานมหกรรมการจัด มหกรรมการจัดการศึกษา ที่ต้ังไว้ทกุประการ การศึกษาฯ  ผู้บริหารสถานศึกษา ที่เปน็ตัวแทนองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดขอนแกน่ที่สนบั
การศึกษาทอ้งถิ่น ระดับภาค ทอ้งถิ่น ระดับภาคตะวัน ครูและบคุลากรทางการศึกษา ส่วนจังหวัดขอนแกน่ เข้าร่วม สนนุการจัดกจิกรรมพฒันา
ตะวันออกเฉียงเหนอื คร้ังที่ 27 ออกเฉียงเหนอื คร้ังที่ 27 ผู้ปกครอง และนกัเรียนโรงเรียน การแข่งขันทกุรายการ งานวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
ประจ าป ี2562 2.เพื่อพฒันาศักยภาพ สังกดัองค์การบริหารส่วน และอ านวยความสะดวก

ด้านวิชาการใหแ้กค่รู จังหวัดขอนแกน่ รวม 19 แหง่ ในทกุด้าน จนท าใหน้กัเรียน
และนกัเรียน เข้าร่วมงานมหกรรมการจัด และครูได้รางวัลชนะเลิศและ
3.เพื่อประชาสัมพนัธ์เผย การศึกษาทอ้งถิ่น ภาคตะวันออก ระดับคุณภาพเหรียญทอง
แพร่ผลงานด้านการจัด เฉียงเหนอื คร้ังที่ 27 เพิ่มขึ้นทกุปี
การศึกษาของ  โดยร่วมกจิกรรมทางวิชาการ 2.ควรมรีางวัลพเิศษมอบให้
องค์การบริหารส่วน ระหว่างวันที่ 26-28 มถิุนายน กจิกรรมที่ได้รับรางวัลที่ 1-3
จังหวัดขอนแกน่สู่เวที 2562 ณ เทศบาลเมอืงกาฬสินธุ์ เพื่อเปน็การสร้างขวัญ
สาธารณชน อ าเภอเมอืง จังหวัดกาฬสินธุ ์ ก าลังใจ
4.เพื่อเปดิโอกาสในการ รวมทั้งส้ิน จ านวน  400 คน 3. ควรจัดใหส้ถานศึกษาทกุ
แลกเปล่ียนเรียนรู้แกค่รู 2. นร.ที่เข้าร่วมแข่งขัน 2. นกัเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน แหง่มโีอกาสศึกษาดูงานและ
และนกัเรียนโรงเรียนใน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ได้รางวัลระดับเหรียญทอง เยี่ยมชมการแข่งขันเพื่อเปน็
สังกดัฯ กบับคุลากรสังกดั อย่างนอ้ย  10 รายการ รวม 41 รายการ การกระตุ้นใหเ้กดิการพฒันา
องค์กรปกครองส่วนทอ้ง  3 นกัเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันได้เปน็ 3. นกัเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันได้เปน็ งานวิชาการ
ถิ่นอื่น ตัวแทนระดับภาคอยา่งน้อย 5 รายการ ตัวแทนระดับภาครวม 15 รายการ

3. ครูที่เข้าร่วมประกวดส่ือ 3. ครูที่เข้าร่วมประกวดส่ือได้เปน็
ได้เปน็ตัวแทนระดับภาค ตัวแทนระดับภาค รวม 6 รายการ
อย่างนอ้ย  1  กลุ่มสาระฯ
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6. โครงการประกวดแข่งขันทกัษะทาง 1. เพื่อเข้าร่วมงานมหกรรม โรงเรียนในสังกดัฯ เข้าร่วม เปา้หมายเชิงปริมาณ   - นกัเรียนและครูทกุโรงเรียน ได้ด าเนนิการตามแผนงาน
วิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาทอ้งถิ่น โครงการฯจ านวน 21 กจิกรรม บคุลากรส านกัการศึกษา ที่เปน็ตัวแทนองค์การบริหาร
ทอ้งถิ่น ระดับประเทศ คร้ังที่ 11 ระดับประเทศ คร้ังที่ 11 และสอบแข่งขันคนเกง่ทอ้งถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ ส่วนจังหวัดขอนแกน่ เข้าร่วม
ประจ าป ี2562 2. เพื่อพฒันาศักยภาพด้าน ชั้น ม.2  2 รายวิชา และชั้น บคุลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง การแข่งขันครบทกุรายการ

วิชาการใหแ้กค่รูและนกัเรียน  ม.5 4 รายวิชา ได้รับรางวัล และนกัเรียน โรงเรียนสังกดั สะทอ้นความส าเร็จตามตัวชี้วัด
3. เพื่อประชาสัมพนัธ์  1 ชนะเลิศ 3 รายการ องค์การบริหารส่วน บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
เผยแพร่ผลงานด้าน รางวัลรองชนะเลิศอนัดับ 1  จังหวัดขอนแกน่ รวม 20 โรงเรียน
การจัดการศึกษาขององค์การ 6 รายการ รางวัลชมเชย เข้าร่วมงานมหกรรมการจัด
บริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่ 5 รายการ รางวัลเหรียญทอง  การศึกษาทอ้งถิ่น ระดับประเทศ
สู่เวทสีาธารณชน 6 รายการ รางวัลชมเชย คร้ังที่ 11 โดยร่วมกจิกรรมทาง
4. เพื่อเปดิโอกาสในการแลก 5 รายการ รางวัลเหรีญเงิน วิชาการ ระหว่างวันที่ 7-10 ส.ค.
เปล่ียนเรียนรู้แกค่รูและ 1 รายการ เปน็ อปท. 2562 ณ เทศบาลเมอืงร้อยเอด็
นกัเรียนโรงเรียนในสังกดัฯ อนัดับ 5 ของประเทศ อ าเภอเมอืง จังหวัดร้อยเอด็
 กบับคุลากรสังกดัองค์กร รวมทั้งส้ิน จ านวน 235 คน
ปกครองส่วนทอ้งถิ่นอื่น เปา้หมายเชิงคุณภาพ
5. เพื่อส่งนกัเรียนในสังกดัฯ นกัเรียนที่เข้าร่วมสอบแข่งขัน 1.นกัเรียนที่เข้าร่วมโครงการมี
ที่เปน็ตัวแทนจังหวัดขอนแกน่ คนเกง่ในโรงเรียนทอ้งถิ่น ประสบการณ์ด้านวิชการมากขึ้น  - นกัเรียนที่เข้าร่วมการแช่งขัน 
 เข้าร่วมสอบแข่งขันคนเกง่ใน ได้รับรางวัล 1 รายวิชา 2.ครูที่เข้าร่วมโครงการมแีนวทาง ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
โรงเรียนทอ้งถิ่น การพฒันางานการจัดการเรียนรู้  รวม 14 รายการ
ระดับประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้

เปน็ไปตามเปา้หมายของหลักสูตร
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3.สถานศึกษาในสังกดัฯ มโีอกาส
สร้างเวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้ทาง
การจัดการศึกษาที่กว้าง

7. โครงการอบรมเชิงปฏบิติัการ 1. เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรมมี ผู้เข้ารับการอบรมได้ เปา้หมายเชิงปริมาณ 1.ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 1. เปน็โครงการที่ช่วยใหค้รูมอง
การพฒันาชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการ วางแผนการท าวิจัยในชั้นเรียน 1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 178 คนเข้าร่วมการอบรม ลึกถึงการพฒันาผู้เรียนรายบคุคล
โรงเรียนในสังกดัองค์การบริหาร พฒันาชุมชนแหง่การเรียนรู้ทาง ที่เกดิจากกระบวนการศึกษา และบคุลากรทางการศึกษา  คิดเปน็ร้อยละ 100 2. ส่งเสริมการพฒันาทกัษะของ
ส่วนจังหวัดขอนแกน่ วิชาชีพผ่านกระบวนการศึกษา ชั้นเรียนในชุมชนการเรียนรู้ทาง ได้รับการอบรม 178 คน ส าเร็จตามตัวชี้วัดโครงการ ผู้เรียนรอบด้านและมกีาร

ชั้นเรียน วิชาชีพได้อย่างมปีระสิทธิภาพ เปา้หมายเชิงคุณภาพ 2. ร้อยละ96.41ของผู้อบรมมีความ ประเมนิตามสภาพจริง
2. เพื่อใหผู้้เข้ารับการอบรม 2. ร้อยละ 90 ของผู้อบรมมคีวาม รู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการพฒันา 3. ครูผู้สอนได้รับการพฒันา
วางแผนการท าวิจัยในชั้นเรียน รู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการพฒันา ชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยน าเอาประเด็นที่ได้จากการ
ที่เกดิจากกระบวนการศึกษา ชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพ ผ่านกระบวนการศึกษาชั้นเรียน สะทอ้นผลไปปรับใช้ในการสอน
ชั้นเรียนในชุมชนการเรียนรู้ทาง ผ่านกระบวนการศึกษาชั้นเรียน 3. ร้อยละ 92 ของผู้อบรมมี คร้ังต่อไป
วิชาชีพได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 3. ร้อยละ 90 ของผู้อบรมมี หวัข้องานวิจัยและออกแบบ 4. ครูผู้ร่วมศึกษาชั้นเรียนได้

หวัข้องานวิจัยและออกแบบ เคร่ืองมอืเกบ็ข้อมลู การจัด เรียนรู้เทคนคิการสอนและการ
เคร่ืองมอืเกบ็ข้อมลู การจัด กระท าข้อมลูเบื้องต้น ซ่ึงแสดง จัดการชั้นเรียน น ากลับไปใช้ใน
กระท าข้อมลูเบื้องต้น ซ่ึงแสดง ออกถึงการวางแผนการท าวิจัย การสอนของตนเอง
ออกถึงการวางแผนการท าวิจัย ในชั้นเรียน ที่เกดิจากการศึกษา 5. ผู้บริหารสถานศึกษาน าเอา
ในชั้นเรียน ที่เกดิจากการศึกษา ชั้นเรียนในชุมชนการเรียนรู้ทาง กระบวนการพฒันาชุมชนการ
ชั้นเรียนในชุมชนการเรียนรู้ทาง วิชาชีพได้อย่างมปีระสิทธิภาพ เรียนรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในการ
วิชาชีพได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 4. ร้อยละ 97.93 ของผู้เข้าร่วม พฒันาครู สู่การพฒันาผู้เรียน
4. ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วม โครงการมคีวามพงึพอใจ อย่างเปน็รูปธรรม
โครงการมคีวามพงึพอใจระดับมาก ในระดับมากขึ้นไป
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1. โครงการประชุมทางวิชาการ 1. เพื่อทบทวนและซักซ้อม ระดมความคิดเหน็ต่อ เปา้หมายด้านปริมาณ 1. กลุ่มเปา้หมายเข้าร่วมโครงการ  - ควรจัดเสวนาเร่ืองแนว
คณะกรรมการประสานงานวิชาการ การน านโยบายด้านการศึกษา การพฒันาการศึกษาของ ผู้บริหารโรงเรียน ครูและ จ านวน 193 คน เนื่องจากติด ทางการพฒันาการศึกษา
การจัดการศึกษาทอ้งถิ่น องค์การบริหาร ของต้นสังกดั ประจ าภาคเรียน การพฒันาการศึกษาของ บคุลากรทางการศึกษา ภารกจิราชการอื่น แต่บรรลุ ของ อบจ.ขอนแกน่
ส่วนจังหวัดขอนแกน่ ภาคเรียนที่ 2 ที่ 2 สู่สถานศึกษา โรงเรียนสังกดัองค์การบริหาร จ านวน 202 คน ตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่ต้ังไว้  - ควรจัดประชุมวิชาการทกุ
ปกีารศึกษา 2561 2.เพื่อรับทราบข้อมลูข่าวสาร ส่วนจังหวัดขอนแกน่ เปา้หมายด้านคุณภาพ 2. เกดิการขับเคล่ือนงานวิชาการ ภาคเรียน

ทางวิชาการที่เปน็ประโยชน์  - เกดิการขับเคล่ือนงาน อย่างเปน็ระบบในสถานศึกษา
ต่อการพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิชาการในสถานศึกษาสังกดั 3. สถานศึกษารับหลักการใน
3.เพื่อระดมความคิดเหน็ต่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัด การน าแนวทาง PLC ไปใช้
การพฒันาการศึกษาของ ขอนแกน่ที่รองรับความ พฒันาคุณภาพการจัดการเรียน
การพฒันาการศึกษาของ เปล่ียนแปลงเชิงนโยบาย การสอน
โรงเรียนสังกดัองค์การบริหาร อย่างต่อเนื่องและทนัเหตุการณ์
ส่วนจังหวัดขอนแกน่  - เกดิกระบวนการพฒันา
4. เพื่อเลือกต้ังคณะกรรมการ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ประสานงานวิชาการฯ  (Professional Learning
ระดับองค์การบริหารส่วน  Community หรือ PLC)
จังหวัดขอนแกน่ เตรียมออก  ซ่ึงเปน็แนวทางการสร้าง
ค าส่ังแต่งต้ังแทนชุดเดิมที่จะ ความเข้มแข็งใหส้ถานศึกษา
หมดวาระในเดือนธันวาคม 2562

โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษา
    2.3 กลยทุธ์พัฒนาโรงเรียนใหเ้ปน็ฐาน ในการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้

2. โครงการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้  เพื่ออบรมเขียนแผนการ ครูผู้ดูแลนกัเรียนที่มปีญัหา เปา้หมายเชิงปริมาณ 1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ ควรมกีารอบรมในลักษณะ
เพื่อแกป้ญัหานกัเรียนรายบคุคล จัดการเรียนรู้เพื่อแกป้ญัหา ทางการเรียนรู้ โรงเรียนในสังกดัฯ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยโรงเรียนในสังกดั อย่างต่อเนื่อง และใหค้รู
ของครูภาษาไทย โรงเรียนใน นกัเรียนรายบคุคล เข้ารับการอบรมทกุคน ภาษาไทย ที่สอนระดับ เข้าร่วมโครงการ จ านวน 35 ภาษาไทยทกุคนเข้าร่วม
สังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวัด ของครูภาษาไทยโรงเรียน ชั้น ป.6 และชั้น ม.1 คน คิดเปน็ร้อยละ 100 โครงการเปน็การอบรมที่ครู
ขอนแกน่ ประจ าป ี2562 ในสังกดัองค์การบริหาร และครูผู้ดูแลนกัเรียนที่มี ตามเกณฑ์ที่ต้ังไว้ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไป

ส่วนจังหวัดขอนแกน่ ความบกพร่องทางการ 2.ครูสามารถเขียนแผน ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
เรียนรู้ โรงเรียนสังกดั การจัดการเรียนรู้เพื่อแกป้ญัหา เพื่อช่วยเหลือพฒันา ส่งเสริม
องค์การบริหารส่วน รายบคุคลและน าไปใช้จริง ผู้เรียนต่อไปทั้งกลุ่มมปีญัหา
จังหวัดขอนแกน่ทกุโรงเรียน บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ทางการเรียนรู้ และกลุ่มปกติ
จ านวน 35  คน  
ข้าราชการและบคุลากร
ส านกัการศึกษาฯ จ านวน 
10  คน  เข้าร่วมโครงการ  
เปา้หมายเชิงคุณภาพ
ครูผู้สอนภาษาไทยโรงเรียนใน
สังกดัฯ ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้และ
ร่วมเครือข่าย PLC ร่วมพฒันา
กจิกรรมการเรียนรู้ เพื่อแกป้ญัหา
การอา่นเขียนของนกัเรียนที่มี
ความบกพร่องทางการเรียรู้
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษา
    2.3 กลยทุธ์พัฒนาโรงเรียนใหเ้ปน็ฐาน ในการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้









2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษา
    2.4 กลยทุธ์พัฒนากระบวนการนิเทศ ก ากับ ตดิตาม ตรวจสอบการใชห้ลกัสตูรสถานศึกษา และการจดักิจกรรมการเรียนรู้

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
1. โครงการนเิทศติดตามและประเมนิผล 1 เพื่อก ากบั ติดตาม ด าเนนิการก ากบั ติดตาม เปา้หมายเชิงปริมาณ 1) ขอขอบคุณที่มกีารนเิทศ
โรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วน การปฏบิติังานวิชาการของ การปฏบิติังานวิชาการของ 1.ออกปฏบิติัการนเิทศก ากบั  - โรงเรียนทกุแหง่ได้รับการนเิทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน
จังหวัดขอนแกน่ สถานศึกษาสังกดัองค์การ สถานศึกษาสังกดัองค์การ  ติดตาม การปฏบิติังาน ก ากบั ติดตาม จากคณะกรรมการ ในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง อยากให้

บริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่ บริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่ โรงเรียนในสังกดัองค์การ  1 ชุดที่แต่งต้ังโดยองค์การบริหาร ครูผู้สอนทกุคนได้รับการนเิทศ
ตามความส าคัญและความจ า ตามความส าคัญและความจ า บริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่ ส่วนจังหวัดขอนแกน่  ซ่ึงเปน็ไป ทกุภาคเรียน
เปน็เชิงนโยบาย เปน็เชิงนโยบาย 19 โรงเรียน  โรงเรียนละ ตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่ต้ังไว้ 2) ฝ่ายงานอื่น ๆ ตามโครงสร้าง
2 เพื่อสนบัสนนุส่งเสริมให้  1 วัน   ภาคเช้า เข้าสังเกต ร้อยละ 100 การบริหารสถานศึกษาควรได้รับ
โรงเรียนในสังกดัองค์การ การสอนของครู กลุ่มสาระฯ ควรได้รับการนเิทศ อย่างนอ้ย 
บริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่ ละ 1 คน (รวม 8 กลุ่มสาระฯ)  - ผลการประเมนิความพงึพอใจ 2 ป ีต่อคร้ัง เพื่อกระตุ้นการ
มกีารพฒันางานวิชาการ ภาคบา่ย นเิทศติดตาม ต่อโครงการ จากการสอบถามผู้ ปฏบิติังานใหม้สิีทธิภาพ
อย่างเปน็ระบบ ถูกต้องตาม การปฏบิติังานวิชาการ รับการนเิทศ จ านวน 182 คน     3)  ขอขอบคุณส านกัการศึกษาฯ 
ระเบยีบแบบแผนของทาง ประกอบด้วย งานหลักสูตร ในภาพรวม พบว่า ผู้รับการนเิทศ และคณะกรรมการนเิทศ  ที่จัด
ราชการ เปน็แนวทางเดียวกนั สถานศึกษา งานการจัดการ ร้อยละ 96.98 มคีวามพงึพอใจ โครงการที่เนน้การสร้างความ
เปน็ปจัจุบนัและต่อเนื่อง เรียนรู้ งานวัดผลประเมนิผล ต่อโครงการในระดับ “มาก” เข้มแข็ง  แลกเปล่ียนเรียนรู้
3 เพื่อสร้างขวัญ ก าลังใจ  งานทะเบยีน ขึ้นไป ซ่ึงผ่านเกณฑ์การประเมนิ ซ่ึงกนัและกนัด้วยความเอื้ออาทร 
แกผู้่ปฏบิติังานวิชาการและ เปา้หมายเชิงคุณภาพ ตามตัวชี้วัด (ก าหนดเกณฑ์การ จะท าใหเ้กดิการพฒันาที่ยั่งยืน
ครูผู้สอน ด้วยการออกเยี่ยม 1. โรงเรียนในสังกดัองค์การ ผ่านไว้ที่ร้อยละ  75 ) ต่อไป
สถานศึกษาในพื้นที่จริงและ บริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่
สังเกตการสอนในชั้นเรียน ได้รับการนเิทศ ก ากบัติดตาม 

การปฏบิติังานอย่างเปน็ระบบ
และต่อเนื่องส่งผลใหก้ารบริหาร
จัดการศึกษามปีระสิทฑิภาพ

โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษา
    2.4 กลยทุธ์พัฒนากระบวนการนิเทศ ก ากับ ตดิตาม ตรวจสอบการใชห้ลกัสตูรสถานศึกษา และการจดักิจกรรมการเรียนรู้

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้

2.บคุลากรผู้นเิทศ ได้พฒันา
วิสัยทศัน ์และทกัษะในการ
ส่ือสารเชิงกลัยาณมติร 
สร้างความเข้าใจที่ดี ส่งผล
ต่อการสร้างความร่วมมอืร่วม
ใจในการพฒันาการศึกษา
ในสังกดัองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแกน่



2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษา
    2.5 กลยทุธ์พัฒนากระบวนการนิเทศ ตดิตาม ตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษา

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
1. โครงการพฒันาระบบการประกนั 1. เพื่อพฒันาใหผู้้บริหาร ด าเนนิการอบรมใหผู้้บริหาร เปา้หมายเชิงปริมาณ 1.ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 1. ผู้รับผิดชอบงานประกนั
คุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษา สถานศึกษาและครูมคีวามเข้าใจ สถานศึกษาและครูมี 1.ผู้บริหารสถานศึกษา ครู 123 คนเข้าร่วมการอบรม สามารถท างานได้ง่ายขึ้น
ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่ ในการเขียนรายงานประเมนิ ความเข้าใจในการเขียน และบคุลากรทางการศึกษา  คิดเปน็ร้อยละ 100 2. ระบบประกนัคุณภาพถูก

ตนเองของสถานศึกษา  รายงานประเมนิตนเองของ ได้รับการอบรม 123 คน ส าเร็จตามตัวชี้วัดโครงการ ขับเคล่ือนไปในทศิทางเดียวกนั
สามารถรายงานผลการด าเนนิ สถานศึกษาสามารถรายงาน เปา้หมายเชิงคุณภาพ 2. ร้อยละ 100 ของผู้เข้า 3. มกีารแลกเปล่ียนเรียนรู้กบั
งานระบบประกนัคุณภาพภายใน ผลการด าเนนิงานระบบประกนั 2. ร้อยละ 90 ของผู้ผ่านการ อบรมมคีวามเข้าใจใน โรงเรียนต่างๆ เหน็ข้อดีของ
สถานศึกษา ใหค้รอบคลุมตาม คุณภาพภายในสถานศึกษา อบรมมคีวามเข้าใจในการ การเขียนรายงานประเมนิตนเอง แต่ละโรงเรียนและน าไปปรับใช้
มาตรฐานการศึกษาและสอดคล้อง ใหค้รอบคลุมตามมาตรฐาน เขียนรายงานประเมนิตนเอง ของสถานศึกษา โดยมคีะแนน 4. เปน็การสร้างความเข้าใจที่
กบัแนวทางการด าเนนิงานตาม การศึกษาและสอดคล้องกบั ของสถานศึกษา สอบหลังเรียนเฉล่ียคิดเปน็ ตรงกนัระหว่างผู้บริหารและครู
กฏกระทรวง การประกนัคุณภาพ แนวทางการด าเนนิงานตาม ร้อยละ 88.93 ซ่ึงผ่านเกณฑ์ ถึงสภาพการด าเนนิงานปจัจุบนั
การศึกษา พ.ศ. 2561 กฏกระทรวง การประกนั ร้อยละ 80 และการพฒันาร่วมกนัในอนาคต

คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 3. สถานศึกษาทกุแหง่ส่ง 3. สถานศึกษาทกุแหง่ส่ง 5. สร้างความสัมพนัธ์ที่ดีต่อกนั
รายงานประเมนิตนเองของ รายงานประเมนิตนเองของ ระหว่างผู้บริหาร ครูและศึกษา-
สถานศึกษาปกีารศึกษา2561 สถานศึกษาปกีารศึกษา2561 นเิทศกใ์หส้ามารถด าเนนิงาน
มายังส านกัการศึกษาฯ มายังส านกัการศึกษาฯ ครบแล้ว ร่วมกนัอย่างมปีระสิทธิภาพ

ในวันที่ 15 พ.ค. 2562
4. ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วม 4. ร้อยละ97.93 ของผู้เข้าร่วม
โครงการมคีวามพงึพอใจ โครงการมคีวามพงึพอใจ
ในระดับมากขึ้นไป ในระดับมากขึ้นไป

โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชน
    3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีคุณภาพ

ผลการประเมิน
ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ
1. โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัย เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี  - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ลูกเสือ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  - ผลการประเมินโครงการเชิงคุณภาพ
ยาเสพติดของสถานศึกษาสังกัดองค์การ ความรู้ความเข้าใจถึงอันตราย ความเข้าใจถึงอันตรายความเส่ียง ของโรงเรียนสังกัดองค์การ ของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร มีผลการประเมินในระดับ  "มากที่สุด"
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 1 ความเส่ียงที่เกิดจากยาเสพติด ที่เกิดจากยาเสพติด ตระหนักถึงโทษ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ส่วนจังหวัดขอนแก่น มีความรู้ความ  - เห็นควรจัดโครงการอย่างต่อเนื่อง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตระหนักถึงโทษและพิษภัย และพิษภัยของยาเสพติด มีทักษะชีวิต ความเข้าใจถึงอันตรายของยาเสพติด เพื่อเป็นการส่งให้กับลูกเสือรุ่นต่อไป

ของยาเสพติด มีทักษะชีวิต ในการป้องกันตนเองจากยาเสพติด มีทักษะในการป้องกันตนเองจาก ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกเสือแกนน า
ในการป้องกันตนเองจาก และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้า ยาเสพติด และสามารถท าหน้าที่เป็น ในการจัดกิจกรรมป้องกันปัญหายาเสพติด
ยาเสพติด และสามารถปฏิบัติ ระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา แกนน าในการเฝ้าระวังและป้องกัน ภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
หน้าที่ในการเฝ้าระวังปัญหา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้  - ควรจัดกิจกรรม/โครงการ ระหว่าง
ยาเสพในสถานศึกษาได้ ช่วงปิดภาคเรียน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบ
อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อชั่วโมงการจัดการเรียนการสอนที่ของ

ครูและนักเรียน 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย 1. เพื่อให้เด็กนักเรียนระดับ 1. นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน มีผู้เข้าร่วมโครงการ เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 
จังหวัดขอนแก่น ปฐมวัยที่เข้าร่วมแข่งขัน ได้รับ ได้รับการพัฒนาและมีความ 1,500 คน จ านวน 1,507 คน และความสามารถได้พัฒนา

การพัฒนาและมีความพร้อม พร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์ ศักยภาพด้านต่างๆ
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สังคม สติปัญญา ตามความถนัด 
สติปัญญา ที่เหมาะสมกับช่วงวัย 2. นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันได้
ได้พัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ตาม แสดงออกตามความชอบความสนใจ
ความถนัด และความสามารถ ความถนัด และความสามารถ
2. เพื่อให้เด็กนักเรียน ในสังกัด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้แสดงออก
ตามความชอบ ความสนใจ
ความถนัด และความสามารถ 

โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชน
    3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีคุณภาพ

ผลการประเมิน
ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้

3. ค่าอาหารเสริม  (นม) เพื่อเป็นค่าอาหรเสริม(นม) ให้เด็ก นักเรียนได้รับอาหารเสริมนม รร.บ้านหนองเส้ียว นักเรียนได้รับอาหารเสริม(นม)
โรงเรียนในสังกัด จ านวน 3 โรงเรียน นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเส้ียว , พียงพอ รร.บ้านคูขาดฯ เพียงพอต่อความต้องการมี

บ้านคูขาดฯ และบ้านบะแค รร.บ้านบะแค ภาวะโภชนการที่สมบูรณ์

4. โครงการนักเรียนคนเก่งของโรงเรียน 1 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและ ครูและนักเรียนตัวแทนระดับ เป้าหมายเชิงปริมาณ ครูและนักเรียนตัวแทนระดับ  - ไม่สามารถด าเนินการสอบ
ในสังกัดองค์การบริหารส่วน เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มี จังหวัดเข้าร่วมการสอบแข่งขัน 1.นักเรียนโรงเรียนสังกัด จังหวัดเข้าร่วมการสอบแข่งขัน ให้แล้วเสร็จภายใน 1 วัน  ส่งผล
จังหวัดขอนแก่น ความเป็นเลิศด้านวิชาการ ระดับประเทศ ระดับมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วน นักเรียนได้รับรางวัล กระทบต่อการเรียนการสอน

ได้แสดงความสามรถ ปีที่ 2 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ จังหวัดขอนแก่น ระดับชั้น ระดับประเทศ อย่างน้อย เพราะครูใน 5 กลุ่มสาระการเรียน
2.เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็น  5  ทั้ง 2 ระดับ 4 กลุ่มสาระฯ ป.5 เข้าร่วมโครงการ ระดับชั้นละ 1 กลุ่มสาระฯ รู้หลัก ต้องเดินทางมาร่วมเป็น
ตัวแทนองค์การบริหารส่วน  จ านวน 10 คน จ านวน 9 คน กรรมการ
จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วม 2.นักเรียนโรงเรียนสังกัด  - การแจ้งก าหนดการสอบจาก
แข่งขันระดับภาคฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 และระดับประเทศ ขอนแก่น ระดับชั้นม.2 และ และจากท้องถิ่นจังหวัดล่าช้า 

ระดับชั้นม.5 เข้าร่วม ส่งผลต่อการด าเนินการ ทั้งเร่ือง
โครงการทั้งส้ินจ านวน 151 คน การขออนุญาตไปราชการและอื่นๆ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  ที่เกี่ยวข้องให้ครูและนักเรียน
นักเรียนโรงเรียนสังกัด  - โรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทน หากมี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด นักเรียนเป็นตัวแทนในหลายระดับ 
ขอนแก่น มีคุณภาพและ จ าเป็นต้องเดินทางไปและกลับ
ทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตร พร้อมกัน แต่ตารางการสอบแข่งขัน

ไม่ตรงกัน ส่งผลกระทบเร่ืองที่พัก
พาหนะเดินทางและเบี้ยเล้ียงเดินทาง



3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชน
    3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีคุณภาพ

ผลการประเมิน
ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้

5. โครงการนักเรียนองค์การบริหารส่วน 1.เพื่อสอบคัดกรองความ นักเรียนชั้น ป.6 และ เป้าหมายเชิงปริมาณ ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ  - ครูไม่ใช้ผลการวิเคราะห์
จังหวัดขอนแก่น อ่านออกเขียนได้ บกพร่องทางด้าน ชั้น ม.1 ได้รับการทดสอบ  - นักเรียนที่เข้าร่วม ภาษาไทย โรงเรียนใน ผู้เรียนรายบุคคลที่ได้จากการ
ร้อยเปอร์เซ็นต์ การอ่านการเขียน เพื่อคัดกรองปัญหาการอ่าน โครงการร้อยละ 80 สังกัดเข้าร่วมโครงการ สอบคัดกรองเป็นข้อมูลใน

ของนักเรียน ชั้น ป.6 การเขียนจ านวน 719 คน  มีทักษะการอ่าน จ านวน 75  คน คิดเป็น การเขียนแผนแก้ปัญหา
และชั้น ม.1 ผ่านเกณฑ์ 199 คน การเขียนภาษาไทย ร้อยละ 100  ตามเกณฑ์ นักเรียนรายบุคคล
2. เพื่อพัฒนาทักษะ ไม่ผ่านเกณฑ์ 520 คน  - ครูกลุ่มสาระฯ ที่ต้ังไว้  - ครูไม่มีแผนการจัดกิจกรรม
การจัดกิจกรรม นิเทศติดตามการจัด ภาษาไทยร้อยละ 80 นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย การเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา
การเรียนรู้เชิงรุกของครู กิจกรรมการเรียนรู้ ในการ จัดการเรียนรู้ 154 คน นักเรียนเป็นรายบุคคล
กลุ่มสาระฯภาษาไทย พัฒนาทักษะด้านการอ่าน สอดคล้องกับปัญหา เข้าสอบ 154 คน คิดเป็น ระยะส้ันและระยะยาว
3.เพื่อนิเทศก ากับ การเขียน ส าหรับนักเรียน ของนักเรียนรายบุคคล ร้อยละ 100 ทักษะการอ่าน  (IEP และ IIP) จึงไม่สามารถ
ติดตามการจัดกิจกรรม ที่มีความบกพร่อง หรือมี เป้าหมายเชิงคุณภาพ ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ22.12 แก้ปัญหาการอ่านการเขียน
การเรียนรู้เพื่อพัฒนา ปัญหาทางการเรียนรู้  - นักเรียนที่เข้าร่วม และทักษะการเขียน เป็นรายบุคคลได้ร้อยเปอร์-
ทักษะการอ่านการเขียน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ โครงการสามารถอ่าน ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ เซ็นต์ตามวัตถุประสงค์
ของครูภาษาไทย การสอบคัดกรอง ออกเขียนได้และน า  24..02 ไม่บรรลุวัตถุ  - ครูที่มีหน้าที่ดูแลนักเรียน
4.เพื่อสอบวัดและ และไม่ผ่านเกณฑ์การสอบ ความรู้ด้านการอ่าน ประสงค์ของโครงการ กลุ่มเป้าหมายควรใช้ข้อมูลผล
ประเมินผลนักเรียน คัดกรองจ านวน 520 คน การเขียนไปใช้เป็น ที่ต้ังไว้ ร้อยละ 80 การสอบคัดกรอง และวิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมาย เคร่ืองมือในการส่ือสาร ข้อมูลโดยละเอียดในแบบทดสอบ

และการศึกษาหาความรู้ คัดกรองเพื่อเป็นแนวทางในการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เขียนแผนรายบุคคล
 - ครูพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้
เชิงรุกเพื่อแก้ปัญหาการอ่าน
การเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ



3. ยทุธศาสตร์การสง่เสริมและพัฒนาเดก็ เยาวชน ประชาชน
    3.2 กลยทุธ์พัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มคุีณภาพ

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
1. เงินอดุหนนุวิทยาลัยการอาชีพ เพื่ออดุหนนุวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมพฒันาขีด นกัศึกษามขีีดความสามารถ นกัศึกษามขีีดความสามารถ ได้ด าเนนิการตามแผนงาน
บา้นไผ่ โครงการค่ายพฒันาเพิ่มขีด การอาชีพบา้นไผ่ ความสามารถทกัษาการใช้ภาษา การใช้ทกัษะภาษาจีน การใช้ทกัษะภาษาจีน
ความสามารถทกัษะการใช้ภาษาจีน จีน าหนบันกัศึกษา ระดับ ปวส. เพิ่มขึ้นและมคีวามสามารถ เพิ่มขึ้นและมคีวามสามารถ
ส าหรับนกัศึกษาปวส.วิทยาลัยการ ในการใช้ภาษาได้เปน็อย่างดี ในการใช้ภาษาจีนได้เปน็อย่างดี
อาชีพบา้นไผ่ กอ่นออกฝึกประสบการณ์ กอ่นออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ วิชาชีพ ณ วิทยาลัยการ

รถไฟสาธารณรัฐประชาชนจีน

โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



3. ยทุธศาสตร์การสง่เสริมและพัฒนาเดก็ เยาวชน ประชาชน
    3.3 กลยทุธ์พัฒนาผู้เรียนสู่ความเปน็เลศิทางวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
1. โครงการค่าย STEM ศึกษา ระดับ 1. เพื่อพฒันาศักยภาพครูผู้สอน 1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ ครูและนกัเรียนโรงเรียน ครูและนกัเรียนโรงเรียน 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ 81.73 % 
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ความรู้ ความเข้าใจ และพฒันา ในสังกดัองค์การบริหาร ในสังกดัองค์การบริหาร มคีวามพงึพอใจต่อโครงการในระดับ
ของโรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วน คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีใหม้คีวามรู้ ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ ส่วนจังหวัดขอนแกน่ ส่วนจังหวัดขอนแกน่ “มาก” ขึ้นไป
จังหวัดขอนแกน่ ความเข้าใจและมทีกัษะการใช้เทคนคิ เทคโนโลยี วิศวกรรม และ 19 แหง่ 19 แหง่ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ความรู้ 

การสอนเชิงการคิดวิเคราะหแ์ละสร้าง คณิตศาสตร์ ตามแนวทาง จ านวน 194 คน ความเข้าใจในเร่ือง Stem มากขึ้น 
สรรค์ สามารถจัดการเรียนการสอน สะเต็มศึกษา (STEM Education) และสามารถน าไปใช้ประโยชนใ์น
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมคีวาม ชีวิตประจ าวันได้
Education) และน าไปประยุกต์ใช้ พร้อมและความสนใจเข้าร่วม 3. ต้องการใหม้กีารจัดโครงการอกี
ในการจัดการเรียนการสอน แข่งขันทั้งในเวทรีะดับภาค
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ระดับประเทศ และต่างประเทศ 
2. เพื่อพฒันาใหผู้้เรียนสามารถคิด จ านวน 6 โรงเรียน ได้แก่
วิเคราะห ์สร้างสรรค์ และเรียนรู้ โรงเรียนเมอืงพลพทิยาคม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม โรงเรียนสีชมพศึูกษา โรงเรียน
และคณิตศาสตร์ตามแนวทางสะเต็ม พศิาลปณุณวิทยา โรงเรียน
(STEM Education) ได้ด้วยตนเอง บา้นคูขาด(สถิตย์อปุถัมภ)์ 
3. เพื่อพฒันาศักยภาพผู้เรียนในการ โรงเรียนโนนโพธิศ์รีวิทยาคม 
เรียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ ์
วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ตามแนว
ทางสะเต็มศึกษา(STEM Education)ให้
สามารถแข่งขันทั้งในเวทรีะดับภาค 
ระดับประเทศ และต่างประเทศได้

โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



3. ยทุธศาสตร์การสง่เสริมและพัฒนาเดก็ เยาวชน ประชาชน
    3.3 กลยทุธ์พัฒนาผู้เรียนสู่ความเปน็เลศิทางวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้

2. โครงการค่าย STEM ศึกษา ระดับ 1. เพื่อพฒันาศักยภาพครูผู้สอน 1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ ครูและนกัเรียนโรงเรียน ครูและนกัเรียนโรงเรียน 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ 87.53 % 
มธัยมศึกษาตอนปลาย ของโรงเรียนใน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ความรู้ ความเข้าใจ และพฒันา ในสังกดัองค์การบริหาร ในสังกดัองค์การบริหาร มคีวามพงึพอใจต่อโครงการในระดับ
สังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ใหม้ี ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ ส่วนจังหวัดขอนแกน่ ส่วนจังหวัดขอนแกน่ “มาก” ขึ้นไป

ความรู้ ความเข้าใจ และมทีกัษะ เทคโนโลยี วิศวกรรม และ 19 แหง่ 19 แหง่ จ านวน 198 คน 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ความรู้ 
การใช้เทคนคิการสอนเชิงการคิด คณิตศาสตร์ ตามแนวทาง ความเข้าใจในเร่ือง Stem มากขึ้น 
วิเคราะห ์และสร้างสรรค์ สามารถ สะเต็มศึกษา (STEM Education) และสามารถน าไปใช้ประโยชนใ์น
จัดการเรียนการสอนตามแนวทาง 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมคีวาม ชีวิตประจ าวันได้
สะเต็มศึกษา (STEM Education) พร้อมและความสนใจเข้าร่วม 3. ต้องการใหม้กีารจัดโครงการอกี
และน าไปประยุกต์ใช้ในการ แข่งขันทั้งในเวทรีะดับภาค 4. มกีารวางแผนการท างานอย่าง
จัดการเรียนการสอนได้อย่างมี ระดับประเทศ และต่างประเทศ เปน็ระเบยีบ
ประสิทธิภาพ จ านวน 6 โรงเรียน ได้แก่ 5. ได้รู้จักการท างานเปน็ทมี
2. เพื่อพฒันาใหผู้้เรียนสามารถคิด โรงเรียนเมอืงพลพทิยาคม 
วิเคราะห ์สร้างสรรค์ และเรียนรู้ โรงเรียนสีชมพศึูกษา โรงเรียน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม พศิาลปณุณวิทยา โรงเรียน
และคณิตศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา นาง้ิววิทยาสรรค์ โรงเรียน
(STEM Education)  ได้ด้วยตนเอง ซ าสูงพทิยาคม และโรงเรียน
3. เพื่อพฒันาศักยภาพผู้เรียนในการ โคกสูงประชาสรรพ ์
เรียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา (STEM Education) ให ้
สามารถแข่งขันทั้งในเวทรีะดับภาค 

ระดับประเทศ และต่างประเทศได้



3. ยทุธศาสตร์การสง่เสริมและพัฒนาเดก็ เยาวชน ประชาชน
    3.3 กลยทุธ์พัฒนาผู้เรียนสู่ความเปน็เลศิทางวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



3. ยทุธศาสตร์การสง่เสริมและพัฒนาเดก็ เยาวชน ประชาชน
    3.3 กลยทุธ์พัฒนาผู้เรียนสู่ความเปน็เลศิทางวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



3. ยทุธศาสตร์การสง่เสริมและพัฒนาเดก็ เยาวชน ประชาชน
    3.4 กลยทุธ์สง่เสริมเดก็ เยาวชน และประชาชน ที่มคีวามตอ้งการพิเศษใหไ้ดร้ับโอกาสทางการศึกษา

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
1. โครงการพฒันาการจัดการศึกษา 1. เพื่อเพิ่มศักยภาพครูโรงเรียน 1. ครูโรงเรียนในสังกดัองค์การ ผู้บริหารและครูโรงเรียน ผู้บริหารและครูโรงเรียน 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ 85.61 %
พเิศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในสังกดัองค์การบริหารส่วน บริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่ ในสังกดัองค์การบริหาร ในสังกดัองค์การบริหาร มคีวามพงึพอใจต่อโครงการในระดับ 
ขอนแกน่ จังหวัดขอนแกน่ใหส้ามารถ ได้รับความรู้ พฒันาศักยภาพใน ส่วนจังหวัดขอนแกน่19แหง่ ส่วนจังหวัดขอนแกน่ “มาก” ขึ้นไป

คัดกรองนกัเรียนที่มคีวาม การคัดกรองนกัเรียนที่มคีวาม 19 แหง่ จ านวน 52 คน 2. ต้องการใหม้กีารอบรมเขียนแผน
บกพร่องทางการศึกษาได้  บกพร่องทางการศึกษาได้  การจัดการเรียนรู้พเิศษรายบคุคล 
สามารถจัดการเรียนการสอนได้ 2. ผู้บริหารโรงเรียนและครู IEP พร้อมทั้งการออกแบบส่ือการ
ตรงตามความต้องการจ าเปน็ สังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรียนการสอนที่เหมาะสมกบั
พเิศษของแต่ละบคุคลและส่งต่อ ขอนแกน่ ตระหนกัถึงความส าคัญ ความต้องการเฉพาะบคุคลของนกัเรียน
เด็กที่มคีวามบกพร่องใหไ้ด้รับ ในการปฏบิติังานเพื่อพฒันา 3. ควรจัดอบรมใหก้บัครูทกุคน
การช่วยเหลือตามความเหมาะสม ศักยภาพนกัเรียนที่มคีวาม 4. ควรมกีารติดตามผลเปน็ระยะ
2. เพื่อใหผู้้บริหารโรงเรียนและครู ต้องการพเิศษ และต่อเนื่อง ติดตามการปฏบิติังาน
สังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวัด หลังการอบรม
ขอนแกน่ ตระหนกัถึงความส าคัญ

โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



3. ยทุธศาสตร์การสง่เสริมและพัฒนาเดก็ เยาวชน ประชาชน
    3.4 กลยทุธ์สง่เสริมเดก็ เยาวชน และประชาชน ที่มคีวามตอ้งการพิเศษใหไ้ดร้ับโอกาสทางการศึกษา

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



3. ยทุธศาสตร์การสง่เสริมและพัฒนาเดก็ เยาวชน ประชาชน
    3.4 กลยทุธ์สง่เสริมเดก็ เยาวชน และประชาชน ที่มคีวามตอ้งการพิเศษใหไ้ดร้ับโอกาสทางการศึกษา

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



3. ยทุธศาสตร์การสง่เสริมและพัฒนาเดก็ เยาวชน ประชาชน
    3.4 กลยทุธ์สง่เสริมเดก็ เยาวชน และประชาชน ที่มคีวามตอ้งการพิเศษใหไ้ดร้ับโอกาสทางการศึกษา

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



4. ยุทธศาสตร์การสรรหาและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา
    4.1 กลยุทธ์สรรค์หาครู บุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอและเหมาะสม

ผลการประเมิน
ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ
1. โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดหาครูชาว 1.เพื่อพัฒนาสมรรถนะการ 1.โรงเรียนในสังกัดฯ มี โรงเรียนในสังกัดฯ โรงเรียนในสังกัดฯ 1. นักเรียนสามารถสนทนาภาษาอังกฤษ
ต่างชาติพัฒนาหลักสูตรภาษาต่างประเทศ เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครูต่างชาติ(อาสาสมัครผู้ จ านวน 19 แห่ง จ านวน 19 แห่ง กับครูต่างชาติ(อาสาสมัครผู้วิจัย
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ของครูต่างชาติ(อาสาสมัคร วิจัยชาวต่างประเทศ) มีครูต่างชาติ(อาสาสมัคร ชาวต่างประเทศ) ได้ดียิ่งขึ้น
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผู้วิจัยช่าวต่างประเทศ)กับ มาสอนภาษาอังกฤษให้ ผู้วิจัยชาวต่างประเทศ) 2. ครูไทยและนักเรียนได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษ

ครูไทยที่มีผลต่อคุณภาพ กับนักเรียน จ านวน 22 คน กับครูต่างชาติ(อาสาสมัครผู้วิจัย
ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดฯ 2.นักเรียนโรงเรียนในสังกัด ด าเนินการสอน ชาวต่างประเทศ) ได้ดียิ่งขึ้น
2.เพื่อจัดหาครูต่างชาติ(อาสา กล้าส่ือสารภาษาอังกฤษ จ านวน 10 เดือน
สมัครผู้วิจัยชาวต่างประเทศ) กับครูต่างชาติ(อาสาสมัคร (พ.ย.2561 - ม.ีค. 2562) 3. ควรมีการคัดเลือกครูต่างชาติ
มาสอนภาษาต่างประเทศ ผู้วิจัยชาวต่างประเทศ) และ (อาสาสมัครผู้วิจัยชาวต่างประเทศ)
ให้กับโรงเรียนสังกัดฯให้ (พ.ค.2562-ก.ย.2562) ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
นักเรียนได้เรียนรู้ภาษา ทางการศึกษาและมีวุฒิภาวะเหมาะสม
อังกฤษกับเจ้าของภาษา
โดยตรง
3.เพื่อศึกษาปัจจัยความ
ส าเร็จต่อการจัดการเรียน
การสอนภาษาต่างประเทศ
ของโรงเรียนสังกัดฯ

โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้







4. ยุทธศาสตร์การสรรหาและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา
    4.2 กลยุทธ์พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา

ผลการประเมิน
ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ
1. โครงการพัฒนาข้าราชการครูของ เพื่อฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา และ ผู้บริหารสถานศึกษา และ ผู้บริหารสถานศึกษา และ  - เห็นควรส่งผู้บริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วน สถานศึกษา และข้าราชการ ข้าราชการครู สังกัดองค์การ ข้าราชการครู สังกัดองค์การ ข้าราชการครู สังกัดองค์การ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ท้องถิ่น ครูของโรงเรียนสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา

บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ บุคลากรในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ความสามารถในการปฏิบัติงาน

2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพ เพื่อให้ครูโรงเรียนในสังกัดองค์การ ครูโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ครูโรงเรียนในสังกัดองค์การ ครูและผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ96.49
ระยะส้ันส าหรับโรงเรียนสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพัฒนา ส่วนจังหวัดขอนแก่นได้พัฒนา บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จ านวน 80 คน มีความพึงพอใจต่อโครงการใน
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ความรู้และทักษะด้านวิชาชีพน า ความรู้และทักษะด้านวิชาชีพ จ านวน 20 โรงเรียน ระดับมากขึ้นไป

ความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ใน สามารถน าความรู้และทักษะไป (ควรจัดอบรมด้านวิชาชีพที่หลาก
การจัดการเรียนการสอนและ ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ หลายและสามารถน าไปประกอบ
พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพในการ สอนได้และมีคุณภาพในการด ารง อาชีพเสริมได้)
ด ารงชีวิตมากขึ้น ชีวิตเพิ่มมากขึ้น

3. โครงการพัฒนาครูและบุคลากร 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึก ด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายเชิงปริมาณ ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 1)  ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ดีมาก
ทางการศึกษา กลุ่มจังหวัดการศึกษา อบรมมีความตระหนักและ ที่ต้ังไว้ทุกประการ 1.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 204 คน อยู่เข้าร่วมการอบรม ชอบมาก ได้เอกสารและแนวทางในการจัด
ท้องถิ่นท่ี 12 เห็นความส าคัญของกระ เป็นระยะเวลา 2 วัน  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 กระบวนการ PLC ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

บวนการตามแนวคิดการ 2. กลุ่มเป้าหมาย ของเวลาตามตารางการอบรม และจะน าไปขยายผลด าเนินการในองค์กร
สร้างชุมชนการเรียนรู้ทาง ประกอบด้วย ผู้บริหาร จ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ ควรจัดกิจกรรมลักษณะนี้ต่อเนื่องเพื่อให้เกิด
วิชาชีพ (PLC)  การศึกษา ผู้บริหารสถาน  97.06   ถือว่าบรรลุความ ความเข้าใจและน าไปใช้พัฒนาโรงเรียนได้
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึก ศึกษา นักวิชาการศึกษา ส าเร็จตามตัวชี้วัดโครงการ 2)  เป็นการอบรมที่ได้ความรู้ สนุกสนาน 
อบรมมีแนวทางน าแนวคิด ศึกษานิเทศก์ และครู และประทับใจ ท่านวิทยากร  ที่น่ารัก 
 PLC สู่การออกแบบนวัต ผู้สอนระดับปฐมวัย- ระดับ มีความรู้ความสามารถ  กิจกรรมสนุก
กรรมเพื่อยกระดับคุณภาพ มัธยมศึกษาตอนต้น  แฝงด้วยความรู้  ให้ข้อคิดผู้รับการอบรม

โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



4. ยุทธศาสตร์การสรรหาและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา
    4.2 กลยุทธ์พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา

ผลการประเมิน
ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้

การจัดการเรียนรู้ สังกัดกลุ่มจังหวัดการศึกษา ได้ติดตามอย่างต่อเนื่อง  ถ่ายทอดความรู้
ในชั้นเรียน ท้องถิ่นที่ 12  จ านวน ได้ดีมาก อยากได้ไปเป็นวิทยากรถ่ายทอด

200 คน (ประกอบด้วย ความรู้ให้กับเพื่อนครูที่หน่วยงานต้นสังกัด
จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด 3)  เป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ต่อผู้บริหาร
มหาสารคามและกาฬสินธุ ์ และครูควรมี การติดตามผล
แบ่งเป็นจังหวัดละ 50 คน) และการจัดอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 4)  อยากให้ อบจ.ขอนแก่น
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี จัดอบรมเช่นนี้อีกอย่างต่อเนื่อง
ความรู้ความเข้าใจแนว 5)  เป็นโครงการที่ดีมาก ให้โอกาสผู้เข้า
ทางการน า PLC สู่การ อบรมได้พัฒนาตนเอง และน าความรู้ที่ได้
ปฏิบัติการยกระดับ ไปขยายผล ส่งผลให้ระบบการศึกษา
คุณภาพการจัดการเรียน ของไทยได้พัฒนาขึ้นตามล าดับ
รู้ในชั้นเรียน



6. ยุทธศาสตร์การยกระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมและภาคีเครือข่าย
    6.1 กลยุทธ์สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคีเครือข่ายทางการศึกษา

ผลการประเมิน
ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ
1. โครงการส่งเสริมการบริหารสถานศึกษา เพื่อฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับ คณะกรรมการสถานศึกษาและ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา  - ผลการประเมินโครงการเชิงคุณภาพ
แบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรม คณะกรรมการบริหารสถาน ขั้นพื้นฐาน และคณะ ขั้นพื้นฐาน และคณะ มีผลการประเมินในระดับ  "มากที่สุด"
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น การสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจ กรรมการบริหารสถานศึกษา กรรมการบริหารสถานศึกษา  - เห็นควรจัดโครงการอย่างต่อเนื่อง

และคณะกรรมการบริหาร เกี่ยวกับการปฏัติหน้าที่ใน มีความรู้ความเข้าใจบทบาท มีความรู้ความเข้าใจบทบาท เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถการปฏิบัติ
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาการ ฐานะคณะกรรมการสถานศึก หน้าที่การปฎบัติงานใน หน้าที่การปฎบัติงานใน หน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
จัดการศึกษา ษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรม ฐานะคณะกรรมการสถาน ฐานะคณะกรรมการสถาน ขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการบริหาร

การบริหารสถานศึกษา ศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ ศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ สถานศึกษา เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา
กรรมการบริหารสถานศึกษา กรรมการบริหารสถานศึกษา การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



6. ยุทธศาสตร์การยกระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมและภาคีเครือข่าย
    6.1 กลยุทธ์สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคีเครือข่ายทางการศึกษา

ผลการประเมิน
ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



6. ยุทธศาสตร์การยกระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมและภาคีเครือข่าย
    6.2 กลยุทธ์ยกระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของภาคีเครือข่ายให้มีคุณภาพ

ผลการประเมิน
ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ
2. โครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ครู  - ผลการประเมินโครงการเชิงคุณภาพ
คุ้มครองเด็กเพื่อยกระดับคุณภาพงาน มีความรู้ ความเข้าใจมาตรฐาน ความเข้าใจมาตรฐานโรงเรียน และบุคลากรทางการ และบุคลากรทางการศึกษา มีผลการประเมินในระดับ  "มากที่สุด"
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนคุ้มครองเด็ก คุ้มครองเด็ก ศึกษาผู้รับผิดชอบงานระบบ ได้รับความรู้ความเข้าใจมาตร  - เห็นควรจัดโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อ

พัฒนาและขยายเครือข่าย พัฒนาและขยายเครือข่าย การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฐานและแนวทางการด าเนิน พัฒนาความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วย
โรงเรียนคุ้มครองเด็กเพื่อยก โรงเรียนคุ้มครองเด็กเพื่อยก โรงเรียนสังกัด อบจ.ขอนแก่น งานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก เหลือนักเรียนและเพื่อขยายเครือข่ายความ
ระดับคุณภาพงานระบบการ ระดับคุณภาพงานระบบการ  มีความรู้ ความเข้าใจ และน าไปขยายผลสู่การ ร่วมมือในการด าเนินงานระบบการดูแล
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ มาตรฐานโรงเรียนคุ้มครอง พัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพ ช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร โรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร เด็กเพื่อยกระดับคุณภาพ การด าเนินงานระบบการ
ส่วนจังหวัดขอนแก่น ส่วนจังหวัดขอนแก่น งานระบบการดูแลช่วยเหลือ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

นักเรียน รวมทั้งเกิดเครือข่ายความ
ร่วมมือการด าเนินงานของ
โรงเรียนสังกัด อบจ.ขอนแก่น
สพฐ. และมูลนิธิศูนย์พิทักษ์
สิทธิเด็ก 

โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



6. ยุทธศาสตร์การยกระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมและภาคีเครือข่าย
    6.2 กลยุทธ์ยกระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของภาคีเครือข่ายให้มีคุณภาพ

ผลการประเมิน
ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



6. ยุทธศาสตร์การยกระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมและภาคีเครือข่าย
    6.2 กลยุทธ์ยกระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของภาคีเครือข่ายให้มีคุณภาพ

ผลการประเมิน
ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



6. ยุทธศาสตร์การยกระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมและภาคีเครือข่าย
    6.2 กลยุทธ์ยกระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของภาคีเครือข่ายให้มีคุณภาพ

ผลการประเมิน
ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



6. ยุทธศาสตร์การยกระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมและภาคีเครือข่าย
    6.2 กลยุทธ์ยกระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของภาคีเครือข่ายให้มีคุณภาพ

ผลการประเมิน
ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



6. ยุทธศาสตร์การยกระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมและภาคีเครือข่าย
    6.2 กลยุทธ์ยกระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของภาคีเครือข่ายให้มีคุณภาพ

ผลการประเมิน
ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



6. ยุทธศาสตร์การยกระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมและภาคีเครือข่าย
    6.2 กลยุทธ์ยกระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของภาคีเครือข่ายให้มีคุณภาพ

ผลการประเมิน
ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



7. ยทุธศาสตร์การอนุรักษ์ สบืสาน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน
    7.1 กลยทุธ์ท านุบ ารุงพุทธศาสนาแบะศาสนาอ่ืนใหเ้จริญ มั่นคงและยั่งยนื

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
1. โครงการจัดงานประเพณีสรงน ้า เพื่อส่งเสริมและอนรัุกษว์ัฒนธรรม ด้าเนนิการจัดงานประเพณีสรงน ้า การมส่ีวนร่วมของภาครัฐ ภาครัฐ ภาคเอกฃน และ ได้ด้าเนนิการตามแผนงาน
พระเจ้าใหญ่ไชยวาน ประจ้าป ี2562 ประเพณีของชุมชน/เพื่อท้านบุ้ารุง พระเจ้าใหญ่ไชยวาน ประจ้าป ี2562 ภาคเอกชน และภาคประชาชน และภาคประชาชน

ศาสนา และเปน็การเคารพ เพื่อส่งเสริมและอนรัุกษว์ัฒนธรรม มส่ีวนร่วมในกจิกรรม
ส่ิงศักด์ิสิทธิคู่์บา้นคู่เมอืง/เพื่อเผย ประเพณีของชุมชน/เพื่อท้านบุ้ารุง ไมน่อ้ยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์
แพร่วัฒนธรรมและประชาสัมพนัธ์ ศาสนา และเปน็การเคารพ
ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว/เพื่อส่งเสริม ส่ิงศักด์ิสิทธิคู่์บา้นคู่เมอืง/เพื่อเผย
ใหเ้กดิความรักสามคัคีของ แพร่วัฒนธรรมและประชาสัมพนัธ์
ประชาชนในเขต ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว/เพื่อส่งเสริม

ใหเ้กดิความรักสามคัคีของ
ประชาชนในเขต

โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



7. ยทุธศาสตร์การอนุรักษ์ สบืสาน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน
    7.2 กลยทุธ์อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สบืสานและเผยแพร่ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถ่ินใหย้ั่งยนื

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
1. โครงการประเพณีผูกเส่ียวและ เพื่อเปน็การอนรัุกษแ์ละสืบ ประชาชนได้ร่วมการ ประชาชนทั่วไปได้รู้จัก ประชาชนทั่วไปได้รู้จัก ได้ด าเนนิการตามแผนงาน
การจัดกจิกรรมคุ้มวัฒนธรรม ประจ าปี สานวัฒนธรรมประเพณี และยัง อนรัุกษแ์ละสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและ ศิลปวัฒนธรรมและ
 2561 เปน็การสร้างภมูคุ้ิมกนัด้าน วัฒนธรรมประเพณี ซ่ึงเปน็ ประเพณีดีงามของภาค ประเพณีดีงามของภาค

จารีต ประเพณี และวัฒนธรรม วิถีชีวิตและอตัลักษณ์ของ อสีานได้ดียิ่งขึ้น อสีานได้ดียิ่งขึ้น
ซ่ึงเปน็วิถีชีวิตและอตัลักษณ์ ทอ้งถิ่นใหค้งอยู่สืบไป
ของทอ้งถิ่นใหค้งอยู่สืบไป

2. โครงการจัดงานประเพณีบญุเดือนหก เพื่อเปน็การสืบสานและอนรัุกษ์ ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ การมส่ีวนร่วมของภาครัฐ ภาครัฐ ภาคเอกฃน และ ได้ด าเนนิการตามแผนงาน
 ประจ าป ี2562 เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ภาคเอกชน และภาคประชาชน และภาคประชาชน

ขนบธรรมเนยีมประเพณี/ มส่ีวนร่วมในกจิกรรม
เพื่อส่งเสริมความสามคัคีของ ไมน่อ้ยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์
ของประชาชน/เพื่อสร้างขวัญ
และก าลังใจใหเ้กษตรกร

3. โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์ ส่งเสริม ฟื้นฟ ูสืบสาน และอนรัุกษ์ ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ การมส่ีวนร่วมของภาครัฐ ภาครัฐ ภาคเอกฃน และ ได้ด าเนนิการตามแผนงาน
อสีาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนฯ ขนบธรรมเนยีม ประเพณี/เพื่อปลูก ภาคเอกชน และภาคประชาชน และภาคประชาชน

จิตส านกึและแสดงออกซ่ึงความ มส่ีวนร่วมในกจิกรรม
กตัญญู/สร้างความรักความสามคัคี ไมน่อ้ยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์
ของประชาชน/ส่งเสริมรายได้ ,
สร้างอาชีพ/ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว

โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



7. ยทุธศาสตร์การอนุรักษ์ สบืสาน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน
    7.2 กลยทุธ์อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สบืสานและเผยแพร่ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถ่ินใหย้ั่งยนื

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้

4. งานประเพณีบญุคูณลาน สู่ขวัญข้าว เพื่ออนรัุกษแ์ละสืบสานประเพณี ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ การมส่ีวนร่วมของภาครัฐ ภาครัฐ ภาคเอกฃน และ ผลการด าเนนิการ
เภอแวงนอ้ย ประจ าป ีพ.ศ. 2562 ทอ้งถิ่นใหค้งอยู่สืบไป ภาคเอกชน และภาคประชาชน และภาคประชาชน โครงการเปน็ไปตาม

มส่ีวนร่วมในกจิกรรม วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้
ไมน่อ้ยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์



7. ยทุธศาสตร์การอนุรักษ์ สบืสาน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน
    7.2 กลยทุธ์อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สบืสานและเผยแพร่ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถ่ินใหย้ั่งยนื

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



7. ยทุธศาสตร์การอนุรักษ์ สบืสาน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน
    7.2 กลยทุธ์อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สบืสานและเผยแพร่ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถ่ินใหย้ั่งยนื

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม
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1. โครงการงานเทศกาลไกย่่าง เพื่อส่งเสริม สนบัสนนุ และอนรัุกษ์ ด าเนนิงานเทศกาลไกย่่าง การมส่ีวนร่วมของภาครัฐ ภาครัฐ ภาคเอกฃน และ ได้ด าเนนิการตามแผนงาน
เขาสวนกวางและประเพณีบญุกุ้มข้าวใหญ่ ขนบธรรมเนยีมประเพณีอนัดีงาม/ เขาสวนกวางและประเพณีบญุ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และภาคประชาชน

กระตุ้นเศรษฐกจิ/สร้างความ กุ้มข้าวใหญ่ มส่ีวนร่วมในกจิกรรม
สามคัคีและส่งเสริมการมส่ีวนร่วม เพื่อส่งเสริม สนบัสนนุ และอนรัุกษ์ ไมน่อ้ยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์
ของประชาชน ขนบธรรมเนยีมประเพณีอนัดีงาม/

กระตุ้นเศรษฐกจิ/สร้างความ
สามคัคีและส่งเสริมการมส่ีวนร่วม
ของประชาชน

2. โครงการจัดงานประเพณีฮีตฮอยอสีาน เพื่อใหป้ระชาชนเกดิความภาคภมูใิจ ด าเนนิการจัดงานประเพณี การมส่ีวนร่วมของภาครัฐ ภาครัฐ ภาคเอกฃน และ ได้ด าเนนิการตามแผนงาน
งานของดีอ าเภอหนองเรือ และส านกึรักในถิ่นที่อยู่อาศัย/ ฮีตฮอยอสีานงานของดี ภาคเอกชน และภาคประชาชน และภาคประชาชน
ประจ าป ี2561 สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนยีม อ าเภอหนองเรือ ประจ าป ี2561 มส่ีวนร่วมในกจิกรรม

ประเพณี เพื่อใหป้ระชาชนเกดิความภาคภมูใิจ ไมน่อ้ยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์
และส านกึรักในถิ่นที่อยู่อาศัย/
สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนยีม 
ประเพณี 

โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้
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    7.4 กลยทุธ์พัฒนาเดก็ เยาวชนและประชาชน ใหม้คีวามรู้ความเขา้ใจ มทีศันคตทิี่ดตีอ่ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน
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1. โครงการอบรมพฒันาศักยภาพ เพื่อเปน็การส่งเสริมใหเ้ยาวชน เยาวชน ได้สร้างเครือข่าย เยาวชนได้รับการปลูกฝัง เยาวชนได้รับการ ผลการด าเนนิการ
ผู้น าเยาวชนในสถานศึกษา ประจ าป ี ได้สร้างเครือข่ายแกนน า แกนน าเยาวชน ใหเ้ยาวชน จิตส านกึอนัดีงาม มคุีณธรรม ปลูกฝังจิตส านกึอนัดีงาม โครงการเปน็ไปตาม
2562 เยาวชน ใหเ้ยาวชนได้พฒันา ได้พฒันาตนเองด้านภาวะ  จริยธรรมโดยการใช้หลักธรรม มคุีณธรรม จริยธรรม วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้

ตนเองด้านภาวะผู้น าตามวิถีพทุธ ผู้น าตามวิถีพทุธ ทางพระพทุธศาสนา โดยการใช้หลักธรรม
ทางพระพทุธศาสนา

2. โครงการอบรมเยาวชนมสุลิม ป ี2562 เพื่อเปน็การเตรียมความพร้อมให้ เยาวชนมสุลิมภาคอสีานได้ เยาวชนมสุลิมในพื้นที่ภาคอสีาน เยาวชนมสุลิมในพื้นที่ ผลการด าเนนิการ
เยาวชนมสุลิมภาคอสีานท า เตรียมความพร้อมใหท้ า ไดท้ าการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภาคอสีานได้ท าการศึกษา โครงการเปน็ไปตาม
การศึกษาขั้นพื้นฐานเร่ืองฟรัดูอนี การศึกษาขั้นพื้นฐานเร่ืองฟรัดูอนี เรื่องฟัรดอีูน ขั้นพื้นฐานเร่ืองฟรัดูอนี วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้
ได้พร้อมเพรียงกนัเหมอืนทกุภาค ได้พร้อมเพรียงกนัเหมอืนทกุภาค
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



7. ยทุธศาสตร์การอนุรักษ์ สบืสาน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน
    7.4 กลยทุธ์พัฒนาเดก็ เยาวชนและประชาชน ใหม้คีวามรู้ความเขา้ใจ มทีศันคตทิี่ดตีอ่ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



7. ยทุธศาสตร์การอนุรักษ์ สบืสาน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน
    7.4 กลยทุธ์พัฒนาเดก็ เยาวชนและประชาชน ใหม้คีวามรู้ความเขา้ใจ มทีศันคตทิี่ดตีอ่ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



7. ยทุธศาสตร์การอนุรักษ์ สบืสาน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน
    7.4 กลยทุธ์พัฒนาเดก็ เยาวชนและประชาชน ใหม้คีวามรู้ความเขา้ใจ มทีศันคตทิี่ดตีอ่ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



7. ยทุธศาสตร์การอนุรักษ์ สบืสาน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน
    7.4 กลยทุธ์พัฒนาเดก็ เยาวชนและประชาชน ใหม้คีวามรู้ความเขา้ใจ มทีศันคตทิี่ดตีอ่ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



7. ยทุธศาสตร์การอนุรักษ์ สบืสาน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน
    7.4 กลยทุธ์พัฒนาเดก็ เยาวชนและประชาชน ใหม้คีวามรู้ความเขา้ใจ มทีศันคตทิี่ดตีอ่ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



7. ยทุธศาสตร์การอนุรักษ์ สบืสาน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน
    7.5 กลยทุธ์สร้างและพัฒนาเครือขา่ยความร่วมมอืกับทกุภาคสว่นดา้นศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถ่ินใหเ้ขม้แขง็และมคุีณภาพ

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
1. โครงการจัดงานกาชาดประจ าปี เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ด าเนนิการจัดงานกาชาดประจ าปี การมส่ีวนร่วมของภาครัฐ ภาครัฐ ภาคเอกฃน และ ได้ด าเนนิการตามแผนงาน
รวมของดีเมอืงชุมแพ ประจ าป ี2562 และภมูปิญัญาทอ้งถิ่นอนัดีงาม/ รวมของดีเมอืงชุมแพ ประจ าป ี2562 ภาคเอกชน และภาคประชาชน และภาคประชาชน
อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน่ เพื่อสร้างความรักความสามคัคี อ าเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน่ มส่ีวนร่วมในกจิกรรม

และส่งเสริมการมส่ีวนร่วม ไมน่อ้ยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์
ของประชาชน

2. โครงการงานประเพณีบญุกุ้มข้าวใหญ่ เพื่อส่งเสริม สนบัสนนุ และอนรัุกษ์ ด าเนนิงานประเพณีบญุกุ้มข้าวใหญ่ การมส่ีวนร่วมของภาครัฐ ภาครัฐ ภาคเอกฃน และ ได้ด าเนนิการตามแผนงาน
และของดีอ าเภอหนองสองหอ้ง ขนบธรรมเนยีมประเพณีอนัดีงาม/ และของดีอ าเภอหนองสองหอ้ง ภาคเอกชน และภาคประชาชน และภาคประชาชน
ประจ าป ี2562 กระตุ้นเศรษฐกจิ/สร้างความ ประจ าป ี2562 มส่ีวนร่วมในกจิกรรม

สามคัคีและส่งเสริมการมส่ีวนร่วม ไมน่อ้ยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์
ของประชาชน

3. โครงการแผ่นดินพระเจ้าใหญ่ เพื่อเปน็การสืบสานงานประเพณี ด าเนนิการจัดโครงการแผ่นดิน การมส่ีวนร่วมของภาครัฐ ภาครัฐ ภาคเอกฃน และ ได้ด าเนนิการตามแผนงาน
รวมของดีอ าเภอซ าสูง ประจ าป ี2562 และงานประจ าปขีองอ าเภอซ าสูง, พระเจ้าใหญ่รวมของดีอ าเภอซ าสูง ภาคเอกชน และภาคประชาชน และภาคประชาชน

ส่งเสริมภาคการเกษตร การทอ่ง ประจ าป ี2562 มส่ีวนร่วมในกจิกรรม
เที่ยวและสนบัสนนุสินค้าOTOP ไมน่อ้ยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์

4. โครงการเทศกาลว่าวและบญุกุ้ม เพื่อส่งเสริม สนบัสนนุ และอนรัุกษ์ ด าเนนิการจัดเทศกาลว่าวและบญุกุ้ม การมส่ีวนร่วมของภาครัฐ ภาครัฐ ภาคเอกฃน และ ได้ด าเนนิการตามแผนงาน
โนนศิลา ประจ าป ี2561 ขนบธรรมเนยีมประเพณีอนัดีงาม / โนนศิลา ประจ าป ี2561 ภาคเอกชน และภาคประชาชน และภาคประชาชน
ปงีบประมาณ 2562 กระตุ้นเศรษฐกจิ/สร้างความ ปงีบประมาณ 2562 มส่ีวนร่วมในกจิกรรม

สามคัคีและส่งเสริมการมส่ีวนร่วม ไมน่อ้ยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์
ของประชาชน

โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



7. ยทุธศาสตร์การอนุรักษ์ สบืสาน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน
    7.5 กลยทุธ์สร้างและพัฒนาเครือขา่ยความร่วมมอืกับทกุภาคสว่นดา้นศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถ่ินใหเ้ขม้แขง็และมคุีณภาพ

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้

5. โครงการงานประเพณีบญุกุ้มข้าวใหญ่ เพื่อส่งเสริม สนบัสนนุ และอนรัุกษ์ ด าเนนิงานประเพณีบญุกุ้มข้าวใหญ่ การมส่ีวนร่วมของภาครัฐ ภาครัฐ ภาคเอกฃน และ ได้ด าเนนิการตามแผนงาน
และของดีอ าเภอบา้นไผ่ ประจ าป ี2562 ขนบธรรมเนยีมประเพณีอนัดีงาม / และของดีอ าเภอบา้นไผ่ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และภาคประชาชน

กระตุ้นเศรษฐกจิ/สร้างความ ประจ าป ี2562 มส่ีวนร่วมในกจิกรรม
สามคัคีและส่งเสริมการมส่ีวนร่วม ไมน่อ้ยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์
ของประชาชน

6. โครงการงานประเพณีบญุกุ้มข้าวใหญ่ เพื่อส่งเสริม สนบัสนนุ และอนรัุกษ์ ด าเนนิงานประเพณีบญุกุ้มข้าวใหญ่ การมส่ีวนร่วมของภาครัฐ ภาครัฐ ภาคเอกฃน และ ได้ด าเนนิการตามแผนงาน
และของดีอ าเภอบา้นแฮด ขนบธรรมเนยีมประเพณีอนัดีงาม / และของดีอ าเภอบา้นแฮด ภาคเอกชน และภาคประชาชน และภาคประชาชน
ประจ าป ี2562 กระตุ้นเศรษฐกจิ/สร้างความ ประจ าป ี2562 มส่ีวนร่วมในกจิกรรม

สามคัคีและส่งเสริมการมส่ีวนร่วม ไมน่อ้ยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์
ของประชาชน

7. โครงการจัดงาน ศิวะราตรี เพื่อส่งเสริม สนบัสนนุ และอนรัุกษ์ ด าเนนิการจัดงาน ศิวะราตรี การมส่ีวนร่วมของภาครัฐ ภาครัฐ ภาคเอกฃน และ ได้ด าเนนิการตามแผนงาน
ปชูนยีาลัย ปราสาทเปอืยนอ้ย ขนบธรรมเนยีมประเพณีอนัดีงาม / ปชูนยีาลัย ปราสาทเปอืยนอ้ย ภาคเอกชน และภาคประชาชน และภาคประชาชน
ประจ าป ี2562 กระตุ้นเศรษฐกจิ/สร้างความสามคัคี ประจ าป ี2562 มส่ีวนร่วมในกจิกรรม

และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ไมน่อ้ยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์

8. โครงการจัดงานอนรัุกษ ์ส่งเสริม เพื่อส่งเสริม สนบัสนนุ และอนรัุกษ์ ด าเนนิการจัดงานอนรัุกษ ์ส่งเสริม การมส่ีวนร่วมของภาครัฐ ภาครัฐ ภาคเอกฃน และ ได้ด าเนนิการตามแผนงาน
ศิลปะประเพณีและวัฒนธรรมทอ้งถิ่น ขนบธรรมเนยีมประเพณีอนัดีงาม / ศิลปะประเพณีและวัฒนธรรมทอ้งถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน และภาคประชาชน
อ าเภอภผูามา่น ประจ าป ี2562 กระตุ้นเศรษฐกจิ/สร้างความ อ าเภอภผูามา่น ประจ าป ี2562 มส่ีวนร่วมในกจิกรรม

สามคัคีและส่งเสริมการมส่ีวนร่วม ไมน่อ้ยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์
ของประชาชน



7. ยทุธศาสตร์การอนุรักษ์ สบืสาน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน
    7.5 กลยทุธ์สร้างและพัฒนาเครือขา่ยความร่วมมอืกับทกุภาคสว่นดา้นศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถ่ินใหเ้ขม้แขง็และมคุีณภาพ

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้

9.โครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมความรักความสามคัคี / ด าเนนิการจัดงานประเพณีวัฒนธรรม การมส่ีวนร่วมของภาครัฐ ภาครัฐ ภาคเอกฃน และ ได้ด าเนนิการตามแผนงาน
อ าเภอภเูวียง ประจ าป ี2562 เพื่อรักษาขนบธรรมเนยีมประเพณี/ อ าเภอภเูวียง ประจ าป ี2562 ภาคเอกชน และภาคประชาชน และภาคประชาชน

เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว มส่ีวนร่วมในกจิกรรม
ไมน่อ้ยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์

10. โครงการเทศกาลกล้วยไมป้า่บาน เพื่อส่งเสริม สนบัสนนุการอนรัุกษ์ ด าเนนิการจัดงานเทศกาล การมส่ีวนร่วมของภาครัฐ ภาครัฐ ภาคเอกฃน และ ได้ด าเนนิการตามแผนงาน
และของดีเมอืงมญัจาคีรี ประจ าป ี2562 พนัธ์กล้วยไมช้้างกระและวัฒนธรรม กล้วยไมป้า่บาน และของดี ภาคเอกชน และภาคประชาชน และภาคประชาชน

ขนบธรรมเนยีมประเพณีอนัดีงาม/ เมอืงมญัจาคีรี ประจ าป ี2562 มส่ีวนร่วมในกจิกรรม
สร้างความสามคัคีและส่งเสริม ไมน่อ้ยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์
การมส่ีวนร่วมของประชาชน

11. โครงการงานประเพณีบญุกุ้มข้าวใหญ่ เพื่อส่งเสริม สนบัสนนุ และอนรัุกษ์ ด าเนนิจัดงานประเพณีบญุกุ้มข้าวใหญ่ ทกุต าบลในเขตพื้นที่ รวม 52 ภาครัฐ ภาคเอกฃน และ ได้ด าเนนิการตามแผนงาน
ของดีแวงใหญ่ ประจ าป ี2562 ขนบธรรมเนยีมประเพณีอนัดีงาม / ของดีแวงใหญ่ ประจ าป ี2562 หมู่บา้นร่วมจัดกจิกรรม และภาคประชาชน

ส่งเสริมอาชีพด้ายการเกษตร/กระตุ้น มส่ีวนร่วมในกจิกรรม
เศรษฐกจิ/สร้างความสามคัคีและ ไมน่อ้ยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์
ส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของประชาชน

12. งานเทศกาล งมปลาน้ าแดง เพื่อสนบัสนนุนโยบายรัฐบาล ด าเนนิการจัดงานเทศกาล การมส่ีวนร่วมของภาครัฐ ภาครัฐ ภาคเอกฃน และ ได้ด าเนนิการตามแผนงาน
แงงผ้าฝ้าย ไหว้พระพทุธนาค า หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภณัฑ์/ งมปลาน้ าแดง แงงผ้าฝ้าย ภาคเอกชน และภาคประชาชน และภาคประชาชน

เพื่อสนบัสนนุภมูปิญัญาทอ้งถิ่น ไหว้พระพทุธนาค า มส่ีวนร่วมในกจิกรรม
ไมน่อ้ยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์



7. ยทุธศาสตร์การอนุรักษ์ สบืสาน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน
    7.5 กลยทุธ์สร้างและพัฒนาเครือขา่ยความร่วมมอืกับทกุภาคสว่นดา้นศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถ่ินใหเ้ขม้แขง็และมคุีณภาพ

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



7. ยทุธศาสตร์การอนุรักษ์ สบืสาน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน
    7.5 กลยทุธ์สร้างและพัฒนาเครือขา่ยความร่วมมอืกับทกุภาคสว่นดา้นศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถ่ินใหเ้ขม้แขง็และมคุีณภาพ

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



7. ยทุธศาสตร์การอนุรักษ์ สบืสาน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน
    7.5 กลยทุธ์สร้างและพัฒนาเครือขา่ยความร่วมมอืกับทกุภาคสว่นดา้นศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถ่ินใหเ้ขม้แขง็และมคุีณภาพ

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



7. ยทุธศาสตร์การอนุรักษ์ สบืสาน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน
    7.5 กลยทุธ์สร้างและพัฒนาเครือขา่ยความร่วมมอืกับทกุภาคสว่นดา้นศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถ่ินใหเ้ขม้แขง็และมคุีณภาพ

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



8. ยทุธศาสตร์การสง่เสริม พัฒนาศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ กิจการเดก็และเยาวชน
    8.1 กลยทุธ์สง่เสริมศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ กิจการเดก็และเยาวชนที่หลากหลาย

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
1. โครงการเข้าร่วมแข่งขันกฬีานกัเรียน เพื่อส่งเสริมและสนบัสนนุความเปน็ นกักฬีาและครูผู้ควบคุม นกักฬีาโรงเรียนในสังกดั จ านวนนกักฬีาและ ผลการแข่งขันอยู่ในระดับดี รวมทั้ง
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นแหง่ประเทศไทย เลิศทางด้านกฬีาและพฒันาทกัษะ เข้าร่วมทั้งหมด 211 คน องค์การบริหารส่วน ครูผู้ควบคุมเข้าร่วม เปน็การสร้างชื่อเสียงและประชา
คร้ังที่ 36 ประจ าป ี2561รอบคัดเลือก ทางด้านกฬีาของนกัเรียน จังหวัดขอนแกน่มทีกัษะและ จ านวน 211 คน สัมพนัธ์ความสามารถด้านการกฬีา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ความเปน็เลิศทางด้านกฬีา ของนกัเรียนในสังกดัองค์การบริหาร
"น้ าตาลหวานเกมส์" รวมทั้งส่งเสริมใหน้กัเรียน ส่วนจังหวัดขอนแกน่ผลการแข่งขัน

มสุีขภาพพลานามยัที่สมบรูณ์  อบจ.ขอนแกน่ ได้ล าดับที่ 21
แข็งแรง มรีะเบยีบวินยัเครารพ  จากองค์กรปกครองทอ้งถิ่น 72 แหง่
กฎ กติกา ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนอื

โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



8. ยทุธศาสตร์การสง่เสริม พัฒนาศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ กิจการเดก็และเยาวชน
    8.2 กลยทุธ์พัฒนาศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ กิจการเดก็และเยาวชนที่หลากหลาย

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
1. โครงการพฒันาศักยภาพนกักฬีา เพื่อเปน็การพฒันาศักยภาพของ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนในสังกดัเข้าร่วม โรงเรียนในสังกดั องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่
นกัเรียนสังกดัองค์การบริหารส่วน ของนกักฬีา นกัเรียนในสังกดั มกีารพฒันาศักยภาพ โครงการ จ านวน 7 โรงเรียน เข้าร่วมโครงการ มอีนัดับการแข่งขันกฬีานกัเรียนองค์
จังหวัดขอนแกน่สู่ความเปน็เลิศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่ ของนกักฬีานกัเรียนในสังกดั พฒันานกัเรียนในสังกดั จ านวน 7 โรงเรียน กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นแหง่ประเทศ
ทางด้านกฬีาประจ าป ี2562 ไปสู่ความเปน็เลิศอย่างต่อเนื่องและ องค์การบริหารส่วนจั ใหเ้ปน็นกักฬีาที่เปน็ตัวแทน นกักฬีาที่เข้าร่วมโครงการ ไทยที่ดีขึ้นได้รับการคัดเลือกเปน็ตัว

เปน็ระบบ งหวัดดขอนแกน่สู่ ประสบความส าเร็จจาก มศัีกยภาพสูงขึ้น จนพฒันา แทนจังหวัดขอนแกน่ในการแข่งขัน
ความเปน็เลิศอย่างต่อเนื่อง การแข่งขันทั้งในระดับภมูภิาค สู่ความเปน็เลิศระดับอาชีพ กฬีาแหง่ชาติต่อไป 
และเปน็ระบบ และการแข่งขันกฬีาระดับ ต่อไป โรงเรียนเมอืงพลพทิยาคม ชนะเลิศ 

ประเทศรวมถึงกฬีาแหง่ชาติ คว้าแชมปใ์นการแข่งขันวอลเลย์บอล
PEA ชิงชนะเลิศ แหะ่จ าปี
สมเด็จพระกนษิฐาธิราเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯพระเทพรัตนราช
สุดาฯ

โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



8. ยทุธศาสตร์การสง่เสริม พัฒนาศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ กิจการเดก็และเยาวชน
    8.2 กลยทุธ์พัฒนาศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ กิจการเดก็และเยาวชนที่หลากหลาย

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้

2. โครงการเข้าค่ายพฒันา เพื่อเปน็กจิกรรมที่เปดิโอกาสให้ นกัเรียนเข้าร่วมโครงการ นกัเรียนที่ร่วมกจิกรรม สามารถ จ านวนนกัเรียนเข้าร่วม นกัเรียนที่เขาร่วมโครงการฯได้รับ
วงโยธวาทติองค์การบริหารส่วน นกัเรียนที่มคีวามสามารถ จ านวน 142 คน บรรเลง และสามารถเดินแถว จ านวน 142 คน ครูและ ประโยชนจ์ากการเข้าร่วมกจิกรรมอย่าง
จังหวัดขอนแกน่สู่ความเปน็เลิศ ด้านดนตรีประเภทวงโยธวาทติได้ ครูและผู้ฝึกสอน 11 คน  Marching ได้อย่างสง่างาม ผู้ฝึกสอน 11 คน นกัเรียน คุ้มค่า น าความรู้ทไ่ด้รับไปพฒันาทกัษะ
ประจ าป ี2562 แสดงออกที่ตรงกบัความสนใจ และถูกต้องตามหลักสากล เข้าร่วมกจิกรรมสามารถ ต่อไปอยู่ในระดับมาก

และพฒันาความสามารถใหดี้ยิ่งขึ้น นกัเรียนที่ร่วมกจิกรรมได้พฒันา บรรเลงเพลงและสามารถ ในโอกาสต่อไปควรมกีารประสานงาน
เพื่อสร้างความมรีะเบยีบวินยั ทกัษะการเล่นดนตรี สามารถน า Marching ถูกต้องตามหลัก อย่างต่อเนื่องกบัคณะศิลปกรรมศาสตร์
ความรักความสามคัคีต่อหมู่คณะ กจิกรรมดนตรีเพื่อใหบ้ริการ สากลนกัเรียนเข้าร่วม มหาวิทยาลัยขอนแกน่ เกี่ยวกบัการสร้าง
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม องค์กรหนว่ยงานและชุมชน กจิกรรมได้พฒันาทกัษะการ โอกาสใหน้กัเรียนในสังกดั อบ๗ขอนแกน่

สร้างชื่อเสียงแกโ่รงเรียนและ เล่นดนตรี เพื่อใหบ้ริการองค์ ที่มคีวามสามารถพเิศษด้านโยธวาทติได้
องค์การบริหารส่วน กรหนว่ยงานและองค์การ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีด้วยโควต้า
จังหวัดขอนแกน่ บริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่ พเิศษด้านความสามารถ ด้วยโควต้าพเิศษ

ด้านความสามารถ และประสานความร่วม
มอืขยายไปสู่การด าเนนิการพฒันาเปน็
อาชีพ สร้างรายได้ใหก้บัตัวเองและ
ครอบครัวได้ ในอนาคต



8. ยทุธศาสตร์การสง่เสริม พัฒนาศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ กิจการเดก็และเยาวชน
    8.2 กลยทุธ์พัฒนาศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ กิจการเดก็และเยาวชนที่หลากหลาย

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



8. ยทุธศาสตร์การสง่เสริม พัฒนาศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ กิจการเดก็และเยาวชน
    8.3 กลยทุธ์สง่เสริมพัฒนากีฬาสู่ความเปน็เลศิ

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
1. โครงการเข้าร่วมแข่งขันกฬีานกัเรียน เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัด นกักฬีาจ านวน 91 คน นกักฬีาและบคุลากรในสังกดัองค์ จ านวนนกักฬีาและ ผลการแข่งขันอยู่ในระดับดี รวมทั้ง
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นแหง่ประเทศไทย การศึกษาขององค์การบริหารส่วน ครูผู้ควบคุม การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่ ครูผู้ควบคุมเข้าร่วม เปน็การสร้างชื่อเสียงและประชา
รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ คร้ังที่ 36 จังหวัดขอนแกน่โดยส่งเสริม เจ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้อง มทีกัษะและความเปน็เลิศ จ านวน 131 คน สัมพนัธ์ความสามารถด้านการกฬีา
ประจ าป ี2561 "นครเชียงใหมเ่กมส์" และสนยัสนนุนกัเรียนในสังกดั จ านวน 40 คน ทางด้านกฬีารวมทั้งส่งเสริมให้ ของนกัเรียนในสังกดัองค์การบริหาร

พฒันาทกัษะทางกฬีาและมุ่งสู่ รวมทั้งหมด 131 คน นกัเรียนมสุีขภาพพลานามยั ส่วนจังหวัดขอนแกน่ ผลการแข่งขัน
ความเปน็เลิศ ที่สมบรูณ์แข็งแรง มรีะเบยีบวินยั อบจ.ขอนแกน่ ได้ล าดับที่ 21 จาก

เคราพกฎ กติกา องค์กรปกครองทอ้งถิ่น .246 แหง่
ทั่วประเทศ 

2. โครงการแข่งขันกฬีานกัเรียน เพื่อเปน็การพฒันาศักยภาพ โรงเรียนในสังกดัเข้าร่วม จัดกจิกรรมการแข่งขันกฬีา โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ผลการแข่งขันอยู่ในระดับดี 
โรงเรียนในสังกดัองค์การบริหาร การจัดการศึกษาขององค์การ ทั้ง 19 แหง่จ านวนนกัเรียน นกัเรียนโรงเรียนในสังกดั ทั้งหมด 19 แหง่ รวมทั้งเปน็การสร้างชื่อเสียงและ
ส่วนจังหวัดขอนแกน่ ประจ าป ี2561 บริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่ เข้าร่วม 500 คนครู/ มนีกัเรียนที่เปน็นกักฬีาได้รับ นกัเรียนเข้าร่วม 500 คน ประชาสัมพนัธ์คุณภาพการจัดก

เพื่อเปน็การคัดเลือกนกัเรียนเปน็ บคุลากรทางการศึกษา การคัดเลือกใหเ้ปน็ตัวแทนองค์ ครู/บคุลากรทางการศึกษา ารศึกษา การส่งเสริมสนบัสนนุ
นกักฬีาเปน็ตัวแทนองค์การบริหาร เจ้าหนา้ที่ประจ าสนาม การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่ เจ้าหนา้ที่ประจ าสนาม ความสามารถด้านการกฬีาของ
ส่วนจังหวัดขอนแกน่ในการเข้า กรรมการตันสินจ านวน ในการเข้าร่วมการแข่งขันกฬีา กรรมการตัดสิน นกัเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วน
ร่วมการแข่งขันกฬีานกัเรียน ไมต่่ ากว่า 80 คน นกัเรียน อปท.ระดับ จ านวนไมต่่ ากว่า 80 คน จังหวัดขอนแกน่
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ประจ าป ี2562
ป ี2562

โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



8. ยทุธศาสตร์การสง่เสริม พัฒนาศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ กิจการเดก็และเยาวชน
    8.4 กลยทุธ์สง่เสริมพัฒนากิจกรรมนันทนาการ กิจการเดก็และเยาวชนที่หลากหลาย

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
1. โครงการพฒันาวงดนตรี เพื่อเปน็กจิกรรมที่เปดิโอกาสให้ นกัเรียนเข้าร่วมโครงการ นกัเรียนที่ร่วมกจิกรรม สามารถ จ านวนนกัเรียนเข้าร่วม 55 คน นกัเรียนที่เขาร่วมโครงการฯ 
นกัเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วน นกัเรียนที่มคีวามสามารถ จ านวน 55 คน บรรเลงเพลงตามโนต๊ในรูปแบบ ครูและผู้ฝึกสอน 15 คน ได้รับประโยชนจ์ากการเข้าร่วม
จังหวัดขอนแกน่ ประจ าป ี2562 ด้านดนตรีสากลได้แสดงออก ครูและผู้ฝึกสอน 15 คน อย่างถูกต้องของวง big band ได้ นกัเรียนสามารถบรรเลงเพลง กจิกรรมอย่างคุ้มค่า น าความรู้

ที่ตรงกบัความสนใจ และพฒันา นกัเรียนที่ร่วมกจิกรรมได้พฒันา ตามโนต๊ในรูปแบบอย่างถูกต้อง ทไ่ด้รับไปพฒันาทกัษะต่อไป
ความสามารถใหดี้ยิ่งขึ้น เพื่อเปน็ ทกัษะการเล่นดนตรี สามารถน า ของวง big band ได้ และให้ อยู่ในระดับมาก
กจิกรรมเสริมด้านนนัทนาการใน กจิกรรมดนตรี เพื่อใหบ้ริการ บริการแกห่นว่ยงาน ในโอกาสต่อไปควรมกีารประสานงาน
การพฒันานกัเรียนใหเ้กดิประโยชน์ องค์กรสร้างชื่อเสียงแกโ่รงเรียน และชุมชนได้ อย่างต่อเนื่องกบัคณะศิลปกรรมศาสตร์
ทางด้านร่างกาย อารมณ์ มหาวิทยาลัยขอนแกน่ เกี่ยวกบัการสร้าง
และสติปญัญา โอกาสใหน้กัเรียนในสังกดั อบ๗ขอนแกน่

ที่มคีวามสามารถพเิศษด้านดนตรีได้
เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีด้วยโควต้า
พเิศษด้านความสามารถ

2. โครงการค่ายศิลปะโรงเรียน เพื่อเปน็กจิกรรมที่เปดิโอกาสให้ นกัเรียนเข้าร่วมโครงการ นกัเรียนที่ร่วมกจิกรรม สามารถ จ านวนนกัเรียนเข้า นกัเรียนที่เขาร่วมโครงการฯได้รับ
ในสังกดัองค์การบริหารส่วน นกัเรียนที่มคีวามสามารถด้านศิลปะ จ านวน 43 คน วาดเส้นและสร้างผลงานศิลปะ จ านวน 43 คน ประโยชนจ์ากการเข้าร่วมกจิกรรมอย่าง
จังหวัดขอนแกน่ประจ าป ี2562 การวาดเส้น/ระบายสี ได้แสดง ครูและผู้ฝึกสอน 12 คน ภาพวาด ระบายสี ครูและผู้ฝึกสอน 12 คน คุ้มค่า น าความรู้ทไ่ด้รับไปพฒันาทกัษะ

ออกที่ตรงกบัความสนใจ และ นกัเรียนสามารถน ากจิกรรม นกัเรียนที่ร่วมกจิกรรม สามารถ ต่อไปอยู่ในระดับมาก
พฒันาความสามารถใหดี้ยิ่งขึ้น ด้านศิลปะเผยแพร่ใหบ้ริการ วาดเส้นและสร้างผลงานดด้าน ในโอกาสต่อไปควรมกีารประสานงาน
เพื่อเปน็กจิกรรมเสริมทางด้าน องค์กร หนว่ยงานและชุมชน ศิลปะภาพวาด ระบายสี น าไป อย่างต่อเนื่องกบัคณะศิลปกรรมศาสตร์
นนัทนาการพฒันาความคิดจินตนา สร้างชื่อเสียงแกโรงเรียนและ เผยแพร่สร้างชื่อเสียงใหก้บั มหาวิทยาลัยขอนแกน่ เกี่ยวกบัการสร้าง
การสร้างสรรค์ทางศิลปะ องค์การบริหารส่วน โรงเรียนได้นกัเรียนที่ร่วม โอกาสใหน้กัเรียนในสังกดั อบ๗ขอนแกน่
มสุีนทรีภาพพฒันานกัเรียนใหเ้กดิ จังหวัดขอนแกน่ กจิกรรม พฒันาความคิด ที่มคีวามสามารถพเิศษด้านโยธวาทติได้

โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



8. ยทุธศาสตร์การสง่เสริม พัฒนาศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ กิจการเดก็และเยาวชน
    8.4 กลยทุธ์สง่เสริมพัฒนากิจกรรมนันทนาการ กิจการเดก็และเยาวชนที่หลากหลาย

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้

ประโยชนท์างด้านร่างกาย อารมณ์ นกัเรียนที่ร่วมกจิกรรมพฒันา จินตนาการสร้างสรรค์ทางศิลปะ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีด้วยโควต้า
สังคมและสติปญัญา ความคิดจินตนาการสร้างสรรค์ มคีวามสนทรีย์ด ารงชีวิต พเิศษด้านความสามารถ ด้วยโควต้าพเิศษ

ทางศิลปะ มคีวามสนทรีย์ด ารง อยู่ในสังคมได้อย่างมคีวามสุข ด้านความสามารถ และประสานความ
ชีวิตอยู่ในสังคมได้ ร่วมมอืและประสานความร่วมมอืขยาย
อย่างมคีวามสุข ไปสู่การด าเนนิการพฒันาในเร่ือง 

อทุยานธรณีขอนแกน่ (KHON KAEN 
GEO PAPK) เช่น การออกแบบสินค้า
ผลิตภณัฑ์ชุมชนเคร่ืองปั้นดินเผา ผ้าบาติก 
การสร้างสัญลักษณ์ (landmark) เช่น หุ่น
หฟางไดโนเสาร์หรือหุ่นขอนไมไ้ดโนเสาร์ 
เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว เปน็ต้น



8. ยทุธศาสตร์การสง่เสริม พัฒนาศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ กิจการเดก็และเยาวชน
    8.4 กลยทุธ์สง่เสริมพัฒนากิจกรรมนันทนาการ กิจการเดก็และเยาวชนที่หลากหลาย

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



8. ยทุธศาสตร์การสง่เสริม พัฒนาศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ กิจการเดก็และเยาวชน
    8.4 กลยทุธ์สง่เสริมพัฒนากิจกรรมนันทนาการ กิจการเดก็และเยาวชนที่หลากหลาย

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



8. ยทุธศาสตร์การสง่เสริม พัฒนาศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ กิจการเดก็และเยาวชน
    8.5 กลยทุธ์สร้างและพัฒนา

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
1. โครงการฝึกอบรมเพื่อรณรงค์ เพื่อใหน้กัเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวนนกัเรียน 58 คน เพื่อสร้างผู้น าเยาวชนในการ จ านวนนกัเรียนเข้าร่วม 58 คน นกัเรียนกลุ่มเส่ียงได้รับความรู้ ความ
ปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด ได้ตระหนกัถึงพษิภยัของยาเสพติด ครู เจ้าหนา้ที่ 17 คน ต่อต้านปอ้งกนัการแพร่ระบาด ครู เจ้าหนา้ที่ 17 คน เข้าใจ ในการสร้างทกัษะชีวิต สร้าง
TO BE NUMBER ONE ยาเสพติดในโรงเรียนในสังกดั นกัเรียนมทีกัษะทางความคิด ภมูคุ้ิมกนัทางสังคมและการปอ้งกนั
โรงเรียนในสังกดัองค์การบริหารส่วน เพื่อพฒันาคุณภาพทกัษะทาง มภีมูคุ้ิมกนัทางด้านร่างกาย จิตใจ ยาเสพติด เปน็รูปธรรม ชัดเจน
จังหวัดขอนแกน่ ประจ าป ี2562 ความคิดสร้างภมูคุ้ิมกนัทาง และเข้มแข็ง

ด้านร่างกายจิตใจนกัเรียน โรงเรียนที่เขาร่วมโครงการได้รับ
การคัดเลือกผ่านเข้ารอบสู่การตัดสิน
ระดับประเทศ ในงานมหกรรม
พลสมาชิก TO BE NUMBER ONE 
ประจ าป ี2562

2. โครงการเข้าร่วมค่ายฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมสนบัสนนุใหเ้ด็กและ นกัเรียนเข้าร่วมโครงการ นกัเรียนโรงเรียนในสังกดั จ านวนนกัเรียนเข้าร่วม นกัเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯได้มี
พมันาเด็กและเยาวชนขององค์ เยาวชนกลุ่มเปา้หมายที่เข้าร่วม จ านวน 20 คน องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 20 คน ประสบการณ์ในการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกบั
กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นระดับ โครงการมภีาวการณ์เปน็ผู้น าที่ดี ครูผู้ควบคุม  4 คน ขอนแกน่ มทีกัษะในการด ารง ครูผู้ควบคุม 4 คน ผู้อื่นอย่างมคีวามสุข การแบง่หนา้ที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื คร้ังที่ มจีิตอาสาช่วยเหลือสังคมสามารถ ชีวิตอยู่ในสังคมไปในทางที่พงึ นกัเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ความรับผิดชอบ การเหน็แกป่ระโยชน์
9 ประจ าป ี2562 ด ารงตนอยู่ในสังคมด้วยกนัอย่าง ประสงค์มจีิตอาสาเสียสละ มทีกัษะในการด ารงชีวิตอยู่ใน ส่วนรวม การท างานเปน็ทมีเหน็คุณค่า

มคีวามสุข เพื่อปลูกจิตส านกึเด็ก เพื่อส่วนร่วม สังคมและ สังคมไปในทางที่พงึประสงค์มี ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
และเยาวชนกลุ่มเปา้หมายที่เข้าร่วม ประเทศชาติ จิตอาสาเสียสละเพื่อส่วนร่วม รู้ถึงพษิภยั ผลกระทบของสารเสพติด 
โครงการเหน็คุณค่าของทรัพยากร สังคมและประเทศชาติ การคัดแยกขยะเพื่อเปล่ียนเปน็มลูค่า 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อกีทั้งการพฒันาทกัษะในการด ารงชีวิต

โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



8. ยทุธศาสตร์การสง่เสริม พัฒนาศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ กิจการเดก็และเยาวชน
    8.5 กลยทุธ์สร้างและพัฒนา

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้

3. เงินอดุหนนุส านกังานเขตพื้นที่ เพื่ออดุหนนุส านกังาน ส่งเสริมศักยภาพ ส่งเสริมและพฒันาการแสดง  นกัเรียนได้แสดงออกทางด้าน ได้ด าเนนิการตามแผนงาน
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่เขต1 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นกัเรียนด้านศิลปะ ออกด้านศิลป ดนตรีกฬีา และพฒันาด้าศิลปะดนตรี กฬีา
โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรและ ขอนแกน่ เขต 1 ดนตรี กฬีาและวิชาการ และวิชาการในระดับเขต และวิชาการ
นกัเรียนด้านศิลปะดนตรีกฬีา ระดับภาคและระดับประเทศ
และวิชาการ

4. เงินอดุหนนุส านกังานรศึกษา เพื่ออดุหนนุส านกังาน ส่งเสริมศักยภาพ ส่งเสริมและพฒันาการแสดง  นกัเรียนได้แสดงออกทางด้าน ได้ด าเนนิการตามแผนงาน
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่เขต2 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นกัเรียนด้านศิลปะ ออกด้านศิลป ดนตรีกฬีา และพฒันาด้านศิลปะดนตรี กฬีา
โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรและ ขอนแกน่ เขต 2 ดนตรี กฬีาและวิชาการ และวิชาการในระดับเขต และวิชาการ
นกัเรียนด้านศิลปะดนตรีกฬีา ระดับภาคและระดับประเทศ
และวิชาการ

5. เงินอดุหนนุส านกังานเขตพื้นที่ เพื่ออดุหนนุส านกังาน ส่งเสริมศักยภาพ ส่งเสริมและพฒันาการแสดง  นกัเรียนได้แสดงออกทางด้าน ได้ด าเนนิการตามแผนงาน
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่เขต3 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นกัเรียนด้านศิลปะ ออกด้านศิลป ดนตรีกฬีา และพฒันาด้านศิลปะดนตรี กฬีา
โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรและ ขอนแกน่ เขต 3 ดนตรี กฬีาและวิชาการ และวิชาการในระดับเขต และวิชาการ
นกัเรียนด้านศิลปะดนตรีกฬีา
และวิชาการ

6. เงินอดุหนนุส านกังานเขตพื้นที่ เพื่ออดุหนนุส านกังาน ส่งเสริมศักยภาพ ส่งเสริมและพฒันาการแสดง  นกัเรียนได้แสดงออกทางด้าน ได้ด าเนนิการตามแผนงาน
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่เขต4 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นกัเรียนด้านศิลปะ ออกด้านศิลป ดนตรีกฬีา และพฒันาด้านศิลปะดนตรี กฬีา
โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรและ ขอนแกน่ เขต 4 ดนตรี กฬีาและวิชาการ และวิชาการในระดับเขต และวิชาการ
นักเรียนด้านศิลปะดนตรีกีฬาและวิชาการ ระดับภาคและระดับประเทศ



8. ยทุธศาสตร์การสง่เสริม พัฒนาศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ กิจการเดก็และเยาวชน
    8.5 กลยทุธ์สร้างและพัฒนา

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้

7. เงินอดุหนนุส านกังานเขตพื้นที่ เพื่ออดุหนนุส านกังาน ส่งเสริมศักยภาพ ส่งเสริมและพฒันาการแสดง  นกัเรียนได้แสดงออกทางด้าน ได้ด าเนนิการตามแผนงาน
การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่เขต5 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นกัเรียนด้านศิลปะ ออกด้านศิลป ดนตรีกฬีา และพฒันาด้านศิลปะดนตรี กฬีา
โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรและ ขอนแกน่ เขต 5 ดนตรี กฬีาและวิชาการ และวิชาการในระดับเขต และวิชาการ
นกัเรียนด้านศิลปะดนตรีกฬีา ระดับภาคและระดับประเทศ
และวิชาการ

8. เงินอดุหนนุส านกังานเขตพื้นที่ เพื่ออดุหนนุส านกังาน ส่งเสริมศักยภาพ ส่งเสริมและพฒันาการแสดง  นกัเรียนได้แสดงออกทางด้าน ได้ด าเนนิการตามแผนงาน
การศึกษามธัยมศึกษา  เขต  25 เขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา นกัเรียนด้านศิลปะ ออกด้านศิลป ดนตรีกฬีา และพฒันาด้านศิลปะดนตรี กฬีา
โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรและ ขอนแกน่ เขต 25 ดนตรี กฬีาและวิชาการ และวิชาการในระดับเขต และวิชาการ
นกัเรียนด้านศิลปะดนตรีกฬีา ระดับภาคและระดับประเทศ
และวิชาการ

9. อดุหนนุสมาคมผู้บริหาร เพื่ออดุหนนุสมาคม ส่งเสริมศักยภาพ ส่งเสริมและพฒันาการแสดง  นกัเรียนได้แสดงออกทางด้าน ได้ด าเนนิการตามแผนงาน
โรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแกน่ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน นกัเรียนด้านศิลปะ ออกด้านศิลป ดนตรีกฬีา และพฒันาด้านศิลปะดนตรี กฬีา
โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรและ จังหวัดขอนแกน่ ดนตรี กฬีาและวิชาการ และวิชาการในระดับเขต และวิชาการ
นกัเรียนด้านศิลปะดนตรีกฬีา ระดับภาคและระดับประเทศ
และวิชาการ



8. ยทุธศาสตร์การสง่เสริม พัฒนาศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ กิจการเดก็และเยาวชน
    8.5 กลยทุธ์สร้างและพัฒนา

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



8. ยทุธศาสตร์การสง่เสริม พัฒนาศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ กิจการเดก็และเยาวชน
    8.5 กลยทุธ์สร้างและพัฒนา

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



8. ยทุธศาสตร์การสง่เสริม พัฒนาศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ กิจการเดก็และเยาวชน
    8.5 กลยทุธ์สร้างและพัฒนา

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



8. ยทุธศาสตร์การสง่เสริม พัฒนาศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ กิจการเดก็และเยาวชน
    8.5 กลยทุธ์สร้างและพัฒนา

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



9. ยทุธศาสตร์การสง่เสริมและพัฒนาระบบลริหารจดัการที่ดี
    9.1 กลยทุธ์พัฒนาขดีความสามารถการบริหารจดัการดา้นการเงินการคลงัใหม้ปีระสทิธิภาพ โปร่งใส เปน็ธรรมและตรวจสอบได้

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
1. เงินสมทบกองทนุประกนัสังคม เพื่อจ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุ จ่ายเปน็เงินสมทบกองทนุ พนกังานจ้างตามภารกจิ พนกังานจ้างตามภารกจิได้รับ
พนกังานจ้างตามภารกจิ ประกนัสังคมพนกังานจ้าง ประกนัสังคมพนกังานจ้าง ของส านกัการศึกษา ศาสนาและ เงินสมทบกองทนุประกนัสังคม

ตามภารกจิ ตามภารกจิ วัฒนธรรม ครบทกุคน

2. เงินสมทบกองทนุบ าเหนจ็บ านาญ เพื่อสมทบกองทนุบ าเหนญ็บ านาญ จ่ายเงินสมทบกองทนุ ข้าราชการของส านกัการศึกษา ข้าราชการของส านกัการศึกษา ศาสนา
ข้าราชการ(กบข) ของข้าราชการ (กบข.) บ าเหนญ็บ านาญ ศาสนาและวัฒนธรรม และวัฒนธรรม ได้รับเงินสมทบกองทนุ

ของข้าราชการ (กบข.) บ าเหนญ็บ านาญข้าราชการ (กบข.)

3. เงินเดือนพนกังาน เพื่อจ่ายเปน็เงินเดือนใหแ้ก่ จ่ายเงินเดือนใหแ้ก่ ข้าราชการของส านกัการศึกษา ข้าราชการของส านกัการศึกษา
ข้าราชการรวมทั้งเงินปรับปรุง ข้าราชการรวมทั้งเงินปรับ ศาสนาและวัฒนธรรม ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับเงินเดือน
เงินเดือนในกรณีที่มการเล่ือนขั้น ปรุง เงินเดือนในกรณีที่มี ครบถ้วน
เปน็กรณีพเิศษ หรือกรณีที่มการ การเล่ือนขั้นเปน็กรณีพเิศษ
โอนย้าย หรือกรณีที่มกีารโอนย้าย

4. เงินเพิ่มต่างๆของพนกังาน เพื่อจ่ายเปน็เงินเพิ่มต่าง ๆ ใหแ้ก่ จ่ายเงินเพิ่มต่าง ๆใหแ้กข่้าราชการ ข้าราชการของส านกัการศึกษา ข้าราชการของส านกัการศึกษา
ข้าราชการที่มสิีทธิได้รับเงินเพิ่ม ที่มสิีทธิได้รับเงินเพิ่มตามที่มี ศาสนาและวัฒนธรรม ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับเงินเพิ่ม
ตามที่มรีะเบยีบและกฎหมาย ระเบยีบและกฎหมายก าหนดไว้ ต่างๆของพนกังาน
ก าหนดไว้ รวมทั้งเงินเพิ่ทส าหรับ รวมทั้งเงินเพิ่มส าหรับข้าราชการ
ข้าราชการที่มเีงินเดือนเต็มขั้น ที่มเีงินเดือนเต็มขั้น

โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



9. ยทุธศาสตร์การสง่เสริมและพัฒนาระบบลริหารจดัการที่ดี
    9.1 กลยทุธ์พัฒนาขดีความสามารถการบริหารจดัการดา้นการเงินการคลงัใหม้ปีระสทิธิภาพ โปร่งใส เปน็ธรรมและตรวจสอบได้

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้

5. เงินประจ าต าแหนง่ เพื่อจ่ายเปน็เงินประจ าต าแหนง่ จ่ายเงินประจ าต าแหนง่ใหแ้ก่ ข้าราชการของส านกัการศึกษา ข้าราชการของส านกัการศึกษา
ใหแ้กข่้าราชการที่มสิีทธิได้รับและ ข้าราชการที่มสิีทธิได้รับและ ศาสนาและวัฒนธรรม ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับเงิน
จ่ายเปน็เงินวิทยฐานะใหแ้ก่ จ่ายเปน็เงินวิทยฐานะใหแ้ก่ ประจ าต าแหนง่
ศึกษานเิทศก ์ตามที่มรีะเบยีบและ ศึกษานเิทศกต์ามที่มรีะเบยีบ
กฎหมายก าหนดไว้ และกฎหมายก าหนดไว้

6. ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง เพื่อจ่ายเปน็เงินค่าตอบแทนใหแ้ก่ จ่ายเงินค่าตอบแทนใหแ้ก่ พนกังานจ้างของส านกัการศึกษา พนกังานจ้างของส านกัการศึกษา
พนกังานจ้างตามภารกจิ ผู้เชี่ยวชาญ พนกังานจ้างตามภารกจิ ศาสนาและวัฒนธรรม ศาสนาและวัฒนธรรม
พนกังานจ้างทั่วไป รวมทั้งเงิน ผู้เชี่ยวชาญพนกังานจ้าง ได้รับค่าตอบแทน
ปรับปรุงค่าตอบแทนพนกังานจ้าง ทั่วไปรวมทั้งเงินปรับปรุง

ค่าตอบแทนพนกังานจ้าง

7. เงินเพิ่มต่างๆของพนกังานจ้าง เพื่อจ่ายเปน็เงินเพิ่มต่างๆ รวมทั้ง จ่ายเงินเพิ่มต่างๆ รวมทั้งเงินเพิ่ม พนกังานจ้างของส านกัการศึกษา พนกังานจ้างของส านกัการศึกษา
เงินเพิ่มค่าตรองชีพชั่วคราวของ ค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ศาสนาและวัฒนธรรม ศาสนาและวัฒนธรรม
พนกังานจ้างตามภารกจิและ ตามภารกจิและพนกังานจ้างทั้วไป ได้รับเงินเพิ่มต่างๆ
พนกังานจ้างทั่วไป ตามระเบยีบและ ตามระเบยีบและกฎหมาย
กฎหมายก าหนดไว้ ก าหนดไว้

8. ค่าตอบแทนการปฏบิติังาน เพื่อจ่ายเปน็ค่าตอบแทนการปฏบิติั จ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏบิติังาน ข้าราชการ พนกังานจ้างตาม ข้าราชการ พนกังานจ้างตาม
นอกเวลาราชการ งานนอกเวลาราชการใหแ้ก่ นอกเวลาราชการใหแ้กข่้าราชการ ภารกจิ และพนกังานจ้างทั่วไป ภารกจิ และพนกังานจ้างทั่วไป

ข้าราชการ พนกังานจ้างตามภารกจิ พนกังานจ้างตามภารกจิ ส านกัการศึกษา ศาสนาและ ได้รับค่าตอบแทนการปฏบิติังาน
และพนกังานจ้างทั่วไป และพนกังานจ้างทั่วไป วัฒนธรรม นอกเวลาราชการ



9. ยทุธศาสตร์การสง่เสริมและพัฒนาระบบลริหารจดัการที่ดี
    9.1 กลยทุธ์พัฒนาขดีความสามารถการบริหารจดัการดา้นการเงินการคลงัใหม้ปีระสทิธิภาพ โปร่งใส เปน็ธรรมและตรวจสอบได้

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้

9. ค่าเช่าบา้น เพื่อจ่ายเปน็ค่าเช่าบา้นของ จ่ายเงินค่าเช่าบา้นของข้าราชการ ข้าราชการเละลูกจ้าง ข้าราชการเละลูกจ้างส านกัการศึกษา 
ข้าราชการเละลูกจ้างที่มสิึทธิได้รับ เละลูกจ้างที่มสิึทธิได้รับเงิน ส านกัการศึกษา ศาสนาและ ศาสนาและวัฒนธรรมได้รับค่าเช่าบา้น
เงินตามระเบยีบและกฎหมาย ตามระเบยีบและกฎหมาย วัฒนธรรม ตามระเบยีบและกฎหมาย

10. เงินช่วยเหลือการศึกษาบตุร เพื่อจ่ายเปน็เงินช่วยเหลือการศึกษา จ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษา ข้าราชการของส านกัการศึกษา ข้าราชการของส านกัการศึกษา
บตุรใหแ้ก ่ข้าราชการที่มสิีทธิได้รับ บตุรใหแ้ก ่ข้าราชการ ศาสนาและวัฒนธรรม ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับเงิน
เงินตามระเบยีบและกฎหมาย ที่มสิีทธิได้รับเงิน ช่วยเหลือการศึกษาบตุร

ตามระเบยีบและกฎหมาย

11. รายจ่ายเพื่อใหไ้ด้มาซ่ึงบริการ เพื่อจ่ายเปน็ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จ่ายเงินนค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ การจ้างเหมาบริการต่างๆ ของ ได้ด าเนนิการจ้างเหมาบริการต่าง ๆ
ที่เปน็ภารกจิขององค์การบริหารส่วน ที่เปน็ภารกจิขององค์การบริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามภารกจิขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแกน่และโรงเรียน ส่วนจังหวัดขอนแกน่และ ขอนแกน่และโรงเรียนในสังกดัฯ จังหวัดขอนแกน่และโรงเรียนในสังกดัฯ
ในสังกดั ฯ โรงเรียนในสังกดั ฯ

12. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพื่อจ่ายใหแ้กข่้าราชการ ลูกจ้าง จ่ายเงินใหแ้กข่้าราชการ ลูกจ้าง ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
ไปราชการ ประจ า พนกังานจ้างตามภารกจิ ประจ า พนกังานจ้างตามภารกจิ พนกังานจ้างตามภารกจิ และ พนกังานจ้างตามภารกจิ และ

และพนกังานทั่วไปสังกดัองค์การ และพนกังานทั่วไปสังกดัองค์การ พนกังานทั่วไป สังกดัองค์การ พนกังานทั่วไป สังกดัองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่ บริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่ บริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่ บริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่
โรงเรียนในสังกดัฯ ในการเดินทาง โรงเรียนในสังกดัฯ ในการเดินทาง และโรงเรียนในสังกดัฯ และโรงเรียนในสังกดัฯ ได้เดินทางไป
ไปราชการทั้งในและนอกเขต ไปราชการทั้งในและนอกเขต ราชการเพื่อพฒันาศักยภาพการปฏบิติั
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน่ องค์การบริหารส่วน งานใหม้ปีระสิทธิภพาเพิ่มขึ้น

จังหวัดขอนแกน่



9. ยทุธศาสตร์การสง่เสริมและพัฒนาระบบลริหารจดัการที่ดี
    9.1 กลยทุธ์พัฒนาขดีความสามารถการบริหารจดัการดา้นการเงินการคลงัใหม้ปีระสทิธิภาพ โปร่งใส เปน็ธรรมและตรวจสอบได้

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้

13. ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ เพื่อสนบัสนนุเพิ่มประสิทธิภาพ ซ่อมแซมครุภณัฑ์ ครุภณัฑ์มสีภาพที่ดีมคุีณภาพ  มอีปุกรณ์ในการปฏบิติังาน
การท างาน เพื่อสนบัสนนุเพิ่ม ที่สะดวกรวดเร็ว

ประสิทธิภาพการท างาน

14. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เพื่อใหม้ปีระสิทธิภาพ ซ่อมแซมยานพาหนะ ยานพาหนะมสีภาพที่ดี ผู้ขับขี่เกดิความปลอดภยั
ในการปฏบิติังาน เพื่อใหม้ปีระสิทธิภาพ เกดิความปลอดัยผู้ขับขี่ ในการเดินทาง

ในการปฏบิติังาน

15 ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟา้ เพื่อใหม้ปีระสิทธิภาพ าซ่อมแซมระบบไฟฟา้ ซ่อมแฒระบบไฟฟา้ มคีวามปลอดภยัในการปฏบิติังาน
ในการปฏบิติังาน เพื่อใหม้ปีระสิทธิภาพ ในพทุธมณทลและรร.ในสังกดั

ในการปฏบิติังาน

16. ค่าซ่อมแซมส่ิงกอ่สร้าง เพื่อใหอ้าคารส่ิงกอ่สร้าง ซ่อมแซมส่ิงกอ่สร้าง ซ่อมแซมอาคารส่ิงกอ่สร้าง อาคารส่ิงกอ่สร้างมสีภาพที่ดี
มสีภาพที่ดี เพื่อใหอ้าคารส่ิงกอ่สร้าง ในราชการส านกัการศึกษา

มสีภาพที่ดี พทุธมณทลและรร.ในสังกดั



9. ยทุธศาสตร์การสง่เสริมและพัฒนาระบบลริหารจดัการที่ดี
    9.1 กลยทุธ์พัฒนาขดีความสามารถการบริหารจดัการดา้นการเงินการคลงัใหม้ปีระสทิธิภาพ โปร่งใส เปน็ธรรมและตรวจสอบได้

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



9. ยทุธศาสตร์การสง่เสริมและพัฒนาระบบลริหารจดัการที่ดี
    9.1 กลยทุธ์พัฒนาขดีความสามารถการบริหารจดัการดา้นการเงินการคลงัใหม้ปีระสทิธิภาพ โปร่งใส เปน็ธรรมและตรวจสอบได้

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



9. ยทุธศาสตร์การสง่เสริมและพัฒนาระบบลริหารจดัการที่ดี
    9.1 กลยทุธ์พัฒนาขดีความสามารถการบริหารจดัการดา้นการเงินการคลงัใหม้ปีระสทิธิภาพ โปร่งใส เปน็ธรรมและตรวจสอบได้

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



9. ยทุธศาสตร์การสง่เสริมและพัฒนาระบบลริหารจดัการที่ดี
    9.1 กลยทุธ์พัฒนาขดีความสามารถการบริหารจดัการดา้นการเงินการคลงัใหม้ปีระสทิธิภาพ โปร่งใส เปน็ธรรมและตรวจสอบได้

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



9. ยทุธศาสตร์การสง่เสริมและพัฒนาระบบลริหารจดัการที่ดี
    9.1 กลยทุธ์พัฒนาขดีความสามารถการบริหารจดัการดา้นการเงินการคลงัใหม้ปีระสทิธิภาพ โปร่งใส เปน็ธรรมและตรวจสอบได้

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



9. ยทุธศาสตร์การสง่เสริมและพัฒนาระบบลริหารจดัการที่ดี
    9.1 กลยทุธ์พัฒนาขดีความสามารถการบริหารจดัการดา้นการเงินการคลงัใหม้ปีระสทิธิภาพ โปร่งใส เปน็ธรรมและตรวจสอบได้

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



9. ยทุธศาสตร์การสง่เสริมและพัฒนาระบบลริหารจดัการที่ดี
    9.1 กลยทุธ์พัฒนาขดีความสามารถการบริหารจดัการดา้นการเงินการคลงัใหม้ปีระสทิธิภาพ โปร่งใส เปน็ธรรมและตรวจสอบได้

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



9. ยทุธศาสตร์การสง่เสริมและพัฒนาระบบลริหารจดัการที่ดี
    9.1 กลยทุธ์พัฒนาขดีความสามารถการบริหารจดัการดา้นการเงินการคลงัใหม้ปีระสทิธิภาพ โปร่งใส เปน็ธรรมและตรวจสอบได้

ผลการประเมนิ
ผลการ ผลการ เชงิคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และขอ้เสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เปา้หมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



9. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบลริหารจัดการที่ดี
    9.2 กลยุทธ์พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้มีความสามารถในการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการประเมิน
ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ
1. โครงการพัฒนาศึกยภาพการปฏิบัติ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ บุคลากรส านักการศึกษาฯ บุคลากรส านักการศึกษาฯ บุคลากรส านักการศึกษาฯ  - ผลการประเมินโครงการเชิงคุณภาพ
ราชการของบุคลากรส านักการศึกษา ในการท างาน สร้างความรัก ได้รับการพัฒนาขีดความ ได้รับการพัฒนาขีดความ ได้รับการพัฒนาขีด มีผลการประเมินในระดับ  "มากที่สุด"
ศาสนาและวัฒนธรรม ความสามัคคี  คุณลักษณะ สามารถในการท างาน สามารถในการท างาน ในการท างาน สร้างความรัก  - เห็นควรจัดโครงการอย่างต่อเนื่อง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อันพึงประสงค์ต่อองค์กร และ เกิดความรักสามัคคี และคุณ สร้างความรัก ความสามัคคี ความสามัคคี  คุณลักษณะ เพื่อพัฒนาทีมงานและเตรียม

ทัศนคติ เจตคติที่ดีต่อการ ลักษณะอันพึงประสงค์ต่อ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อันพึงประสงค์ต่อองค์กร ความพร้อมด้านบุคลากรในการปฏิบัติงาน
ท างานและต่อเพื่อนร่วมงาน องค์กร และมีทัศนคติ เจตคติ และมีทัศนคติ เจตคติที่ดีต่อ และมีทัศนคติ เจตคติที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ที่ดีต่อการท างานและเพื่อนร่วมงาน การท างานและเพื่อนร่วมงาน ต่อการท างานและเพื่อนร่วมงาน

โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ที่ตั้งไว้ ที่ตั้งไว้



บทที่ 3 
ยุทธศาสตรและกลยุทธ 

  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน มียุทธศาสตรและกลยุทธในการจัดการศึกษาของสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ดังนี ้
 

ยุทธศาสตร กลยุทธ หนวยงานที่รับผิดชอบ 
1. ยุทธศาสตรการจัดหา สนับสนุน 
และพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา 

1.1 กลยุทธจัดหาและสนับสนุนทรัพยากร
ทางการศึกษาใหพอเพียงและเหมาะสม 
1.2 กลยุทธพัฒนาทรัพยากรทาง
การศกึษาใหมีคุณภาพ 

- ฝายการศกึษานอกระบบ 
- ฝายสงเสริมคุณภาพการศึกษา 
- ฝายบริหารงานทั่วไป 
 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา 

2.1  กลยุทธพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2.2  กลยุทธพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
เพ่ือสรางทักษะอาชีพ 
2.3  กลยุทธพัฒนาโรงเรียนใหเปนฐาน  
ในการพัฒนาทองถ่ิน 
2.4  กลยุทธพัฒนากระบวนการนิเทศ  
กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการใชหลักสูตร
สถานศึกษา และการจัดกิจกรรมการเรียนรู   
2.5  กลยุทธพัฒนากระบวนการนิเทศ  
ติดตาม ตรวจสอบการประกันคุณภาพ
การศกึษา 

- กลุมงานนิเทศฯ 
- ฝายสงเสริมคุณภาพการศึกษา 

3. ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนา
เด็ก เยาวชน ประชาชน 

3.1  กลยุทธสงเสริมเด็ก  เยาวชน และ
ประชาชนใหมีคุณภาพ 
3.2  กลยุทธพัฒนาเด็ก  เยาวชน และ
ประชาชนใหมีคุณภาพ 
3.3  กลยุทธพัฒนาผูเรียนสูความเปนเลิศ
ทางวิชาการ ศิลปะ-ดนตร ีกีฬา 
3.4  กลยุทธสงเสริมเด็ก  เยาวชน และ
ประชาชน ที่มีความตองการพิเศษใหไดรับ
โอกาสทางการศึกษา 

- กลุมงานนิเทศฯ 
- ฝายการศกึษาในระบบ 
- ฝายการศกึษานอกระบบ 
- ฝายสงเสริมคุณภาพการศึกษา 
- ฝายบริหารงานทั่วไป 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

4. ยุทธศาสตรการสรรหาและพัฒนาคร ู 
บุคลากรทางการศึกษา 

4.1  สรรหาครู  บุคลากรทางการศึกษา 
ใหเพียงพอและเหมาะสมตามมาตรฐาน
ตําแหนง 
4.2  พัฒนาครู  บุคลากรทางการศกึษา 
ใหมีคุณภาพสูความเปนมืออาชีพ 

- กลุมงานนิเทศฯ 
- ฝายการศกึษาในระบบ 
- ฝายสงเสริมคุณภาพการศึกษา 
 

5. ยุทธศาสตรการนอมนําหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

5.1  กลยุทธนอมนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษา 

- ฝายสงเสริมคณุภาพการศึกษา 

6. ยุทธศาสตรการยกระดับการบริหาร
แบบมีสวนรวมและภาคีเครือขาย 

6.1  กลยุทธสรางความเขมแข็งใหกับ 
ภาคีเครอืขายทางการศึกษา 
6.2  กลยุทธยกระดับการมีสวนรวม 
ในการบริหารจัดการศึกษาของภาคี
เครือขายใหมีคุณภาพ 

- กลุมงานนิเทศฯ 
- ฝายการศกึษาในระบบ 
- ฝายสงเสริมคุณภาพการศึกษา 
 

7. ยุทธศาสตรการอนุรักษ  สืบสาน  
ศาสนา  วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 
 

7.1  กลยุทธทํานุบํารุงพุทธศาสนาและ
ศาสนาอื่น ใหเจริญ มั่นคง และยั่งยืน 
7.2  กลยุทธอนุรักษ ฟนฟู สืบสานและ
เผยแพร ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและ
ภูมิปญญาทองถ่ินใหยั่งยืน 
7.3  กลยุทธสงเสริม สนับสนุน ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน
ใหคงอยูสืบไป 
7.4  กลยุทธพัฒนาเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน ใหมีความรูความเขาใจ   
มีทัศนคติที่ดีตอศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
7.5  กลยุทธสรางและพัฒนาเครือขาย
ความรวมมือกับทุกภาคสวน ดานศาสนา  
วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
ใหเขมแข็งและมีคุณภาพ 

- ฝายสงเสริมประเพณี ศิลปะ 
และวัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ หนวยงานที่รับผิดชอบ 

8. ยุทธศาสตรการสงเสริม พัฒนา  
ศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ  
กิจการเด็กและเยาวชน 

8.1  กลยุทธสงเสริมศลิปะ ดนตรี กีฬา  
นันทนาการ กิจการเด็กและเยาวชน 
ที่หลากหลาย 
8.2  กลยุทธพัฒนาศิลปะ ศิลปะ ดนตรี 
กีฬา นันทนาการ กิจการเด็กและเยาวชน
ที่หลากหลาย 
8.3  กลยุทธสงเสริมพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ 
8.4  กลยุทธสงเสริมพัฒนากิจกรรมนันทนาการ 
กิจการเด็กและเยาวชนที่หลากหลาย 
8.5  กลยุทธสรางและพัฒนาเครือขาย
ความรวมมือกับทุกภาคสวน ดานศลิปะ ดนตร ี
กีฬา นันทนาการ กิจการเด็กและเยาวชน 

- ฝายสงเสริมกีฬาและ
นันทนาการ 

9. ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการที่ดี 

9.1  กลยุทธพัฒนาขีดความสามารถ 
การบริหารจัดการดานการเงินการคลัง 
ใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรมและ
ตรวจสอบได 
9.2  กลยุทธพัฒนาสมรรถนะของขาราชการ
และเจาหนาที่ใหมีความสามารถในการปฏิบัติ
ราชการอยางมีประสิทธิภาพ 

- ฝายบริหารงานทั่วไป 
- กลุมงานนิเทศฯ 
 

 

 



บทที่ 4 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2565 สํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวน
จังหวัดขอนแกน มีโครงการ/กิจกรรมจําแนกตามยุทธศาสตรและกลยุทธในการจัดการศึกษาของสํานัก
การศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน ดังนี ้

 



4.1 บญัชสีรุปโครงการ/กิจกรรม

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยทุธศาสตร์ที่ 1 การจดัหา สนับสนุน และพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา
    1.1 กลยทุธจ์ดัหาและสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาให้พอเพียงและเหมาะสม - - - - 88 268,501,126 220 337,853,148 21 130,158,600 329 736,512,874
    1.2 กลยทุธพ์ัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาให้มคุีณภาพ - - - - 10 18,200,000 27 28,004,390 6 15,480,500 43 61,684,890

รวม - - - - 98 286,701,126 247 365,857,538 27 145,639,100 372 798,197,764
ยทุธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษา
    2.1 กลยทุธพ์ัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา - - - - 2 10,500,000 2 10,500,000 2 10,500,000 6 31,500,000
    2.2 กลยทุธพ์ัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสร้างทักษะอาชพี - - - - 2 400,000 2 400,000 2 400,000 6 1,200,000
    2.3 กลยทุธพ์ัฒนาโรงเรียนให้เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น - - - - 1 14,250,000 1 14,250,000 1 14,250,000 3 42,750,000
    2.4 กลยทุธพ์ัฒนากระบวนการนิเทศ ก ากบั ติดตาม ตรวจสอบการใชห้ลักสูตรสถานศึกษา - - - - 2 600,000 2 600,000 2 600,000 6 1,800,000
และการจดักจิกรรมการเรียนรู้
    2.5 กลยทุธพ์ัฒนากระบวนการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการประกนัคุณภาพการศึกษา - - - - 3 900,000 3 900,000 3 900,000 9 2,700,000

รวม - - - - 10 26,650,000 10 26,650,000 10 26,650,000 30 79,950,000
ยทุธศาสตร์ที่ 3 การสง่เสริมและพัฒนาเดก็ เยาวชน ประชาชน
    3.1 กลยทุธส่์งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มคุีณภาพ - - - - 13 3,800,000 13 15,750,000 13 15,750,000 39 35,300,000
    3.2 กลยทุธพ์ัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มคุีณภาพ - - - - 8 10,400,000 6 10,000,000 6 10,000,000 20 30,400,000

    3.3 กลยทุธพ์ัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวชิาการ ศิลปะ ดนตรี กฬีา - - - - 14 31,480,000 13 31,380,000 13 31,380,000 40 94,240,000
    3.4 กลยทุธส่์งเสริมเด็กเยาวชนและประชาชนที่มคีวามต้องการพิเศษให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา - - - - 1 250,000 1 250,000 1 250,000 3 750,000

รวม - - - - 36 45,930,000 33 57,380,000 33 57,380,000 102 160,690,000
ยทุธศาสตร์ที่ 4 การสรรหาและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา
    4.1 กลยทุธส์รรหาครู บุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอและเหมาะสมตามมาตรฐานต าแหน่ง - - - - 1 16,547,880 1 16,547,880 1 16,547,880 3 49,643,640
    4.2 กลยทุธพ์ัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มคุีณภาพสู่ความเป็นมอือาชพี - - - - 7 20,200,000 6 7,200,000 6 7,200,000 19 34,600,000

รวม - - - - 8 36,747,880 7 23,747,880 7 23,747,880 22 84,243,640
ยทุธศาสตร์ที่ 5 การน้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    5.1 กลยทุธน์้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงในการจดัการศึกษา - - - - 4 900,000 4 1,000,000 4 1,000,000 10 2,900,000

รวม - - - - 4 900,000 4 1,000,000 4 1,000,000 10 2,900,000
ยทุธศาสตร์ที่ 6 การยกระดบัการบริหารแบบมีสว่นร่วมและภาคีเครือข่าย
    6.1 กลยทุธส์ร้างความเขม้แขง็ให้กบัภาคีเครือขา่ยทางการศึกษา - - - - 1 300,000 2 500,000 2 500,000 3 1,300,000

ยทุธศาสตร์/กลยทุธ์

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

รวม 5 ปี
พ.ศ. 2563



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
ยทุธศาสตร์/กลยทุธ์

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

รวม 5 ปี
พ.ศ. 2563

    6.2 กลยทุธย์กระดับการมส่ีวนร่วมในการบริหารจดัการศึกษาของภาคีเครือขา่ยให้มคุีณภาพ - - - - 1 200,000 2 500,000 2 500,000 5 1,200,000

รวม - - - - 2 500,000 4 1,000,000 4 1,000,000 8 2,500,000
ยทุธศาสตร์ที่ 7 การอนุรักษ์ สบืสาน ศาสนา วฒันธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
    7.1 กลยทุธท์ านุบ ารุงพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ให้เจริญ มั่นคงและยั่งยนื - - - - 1 300,000 1 300,000 1 300,000 3 900,000
    7.2 กลยทุธอ์นุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และเผยแพร่ ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น - - - - 29 14,250,000 28 14,200,000 28 14,200,000 85 42,650,000

    7.3 กลยทุธส่์งเสริม สนับสนุน ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป - - - - 2 400,000 2 400,000 2 400,000 6 1,200,000

    7.4 กลยทุธพ์ัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชน ให้มคีวามรู้ความเขา้ใจ มทีัศนคติที่ดีต่อศาสนา - - - - 1 200,000 1 200,000 1 200,000 3 600,000

วฒันธรรม ประเพณี และภูมปิัญญาท้องถิ่น

    7.5 กลยทุธส์ร้างและพัฒนาเครือขา่ยความร่วมมอืกบัทุกภาคส่วน ด้านศาสนา วฒันธรรม ประเพณี - - - - 4 79,500,000 2 11,000,000 2 11,000,000 8 101,500,000

และภูมปิัญญาท้องถิ่น ให้เขม้แขง็และมคุีณภาพ

รวม - - - - 37 94,650,000 34 26,100,000 34 26,100,000 105 146,850,000
ยทุธศาสตร์ที่ 8 การอนุรักษ์ สบืสาน ศาสนา วฒันธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
    8.1 กลยทุธส่์งเสริมศิลปะ ดนตรี กฬีา นันทนาการ กจิการเด็กและเยาวชนที่หลากหลาย - - - - 2 150,000 2 150,000 2 150,000 6 450,000
    8.2 กลยทุธพ์ัฒนาศิลปะ ดนตรี กฬีา นันทนาการ กจิการเด็กและเยาวชนที่หลากหลาย - - - - 8 5,500,000 8 5,050,000 8 5,050,000 15 15,600,000

    8.3 กลยทุธส่์งเสริมพัฒนากฬีาสู่ความเป็นเลิศ - - - - 6 6,200,000 6 6,200,000 6 6,200,000 18 18,600,000

    8.4 กลยทุธส่์งเสริมพัฒนากจิกรรมนันทนาการ กจิการเด็กและเยาวชนที่หลากหลาย - - - - 6 900,000 6 900,000 6 900,000 18 2,700,000

    8.5 กลยทุธส์ร้างและพัฒนาเครือขา่ยความร่วมมอืกบัทุกภาคส่วน ด้านศิลปะ ดนตรี กฬีา - - - - 1 500,000 1 500,000 1 500,000 3 1,500,000
นันทนาการ กจิการเด็กและเยาวชน

รวม - - - - 23 13,250,000 23 12,800,000 23 12,800,000 60 38,850,000
ยทุธศาสตร์ที่ 9 การสง่เสริมและพัฒนาระบบบริหารจดัการที่ดี
    9.1 กลยทุธพ์ัฒนาขดีความสามารถการบริหารจดัการด้านการเงินการคลังให้มปีระสิทธภิาพ - - - - 20 53,202,000 20 55,462,000 20 55,462,000 60 164,126,000
โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
    9.2 กลยทุธพ์ัฒนาสมรรถนะของขา้ราชการและเจา้หน้าที่ให้มคีวามสามารถในการปฏิบัติราชการ - - - - 2 400,000 3 650,000 3 650,000 6 1,700,000

อยา่งมปีระสิทธภิาพ

รวม - - - - 22 53,602,000 23 56,112,000 23 56,112,000 66 165,826,000
รวมทั้งสิ้น - - - - 240 558,931,006 385 570,647,418 165 350,428,980 775 1,480,007,404



จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
ยทุธศาสตร์/กลยทุธ์

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

รวม 5 ปี
พ.ศ. 2563



4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

1) ยุทธศาสตรก์ารจัดหา สนับสนุน และพัฒนาทรพัยากรทางการศึกษา

เปา้หมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่ับผิดชอบ

1 ค่าวสัดุเคร่ืองแต่งกายนักเรียน เพือ่จ่ายเป็นค่าวสัดุเคร่ือง วสัดุเคร่ืองแต่งกายนักเรียน - - 17,000,000 17,000,000 17,000,000 ท างานได้รวดเร็ว ทันเวลา ฝุายการศึกษา

เคร่ืองเขียน หนังสือและ แต่งกายนักเรียน เคร่ืองเขียน เคร่ืองเขียน หนังสือและ และมีประสิทธภิาพเพิม่ขึน้ นอกระบบ

แบบเรียนเสริมทักษะ หนังสือและแบบเรียน แบบเรียนเสริมทักษะ
เสริมทักษะ ของโรงเรียนในสังกัดฯ

2 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  - เพือ่สนับสนุนทรัพยากรในการ  สนับสนุนงบประมาณในการ - - 4,550,400 4,550,400 4,550,400  - โรงเรียนสามารถจัดการ ส านักการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา บริหารจัดการดังนี้ เรียนการสอนตามเกณฑ์ โรงเรียนในสังกดั

โรงเรียนบ้านหนองเส้ียว ขัน้พืน้ฐานอย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพ  - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน มาตรฐานการศึกษาอย่าง
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา นอกเวลาราชการ มีประสิทธภิาพ
 - เพือ่ส่งเสริมนวตักรรมการบริหาร  - ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และ  - โรงเรียนมีการบริหาร
โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา จัดการด้วยธรรมาภิบาล
ในการพัฒนาท้องถิน่  - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง มีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์
 - เพือ่ยกระดับมาตรฐานการบริหาร หลักสูตรสถานศึกษา ทางการศึกษาเป็นทีย่อมรับ
โรงเรียนใหเ้ข้มแข็งมีความรับผิดชอบ  - ค่าอาหารกลางวนั และเชื่อมัน่ของสังคม
และอิสระคล่องตัว สามารถปฎิรูป  - ค่าทีน่อนนักเรียนอนุบาล  - โรงเรียนมีศักยภาพและ
การศึกาในพื้นที่ด้วยขีดความสามารถ  - ค่ากระแสไฟฟูา นวตักรรมการบริหารจัดการ
และองค์ความรู้ของโรงเรียน  -ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน สามารถเป็นองค์กรหลัก

 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ในการเปล่ียนแปลงการ
ห้องสมุดโรงเรียน ปฎิรูปการศึกษาในพืน้ที่
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
 - ค่ารถรับ-ส่งนักเรียน
 - ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)
 -ค่าหนังสือเรียน
 -ค่าอุปกรณ์การเรียน

    1.1 กลยุทธ์จัดหาและสนับสนุนทรพัยากรทางการศึกษาให้พอเพียงและเหมาะสม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



เปา้หมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่ับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

 -ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
 -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 -ค่าปัจจัยพืน้ฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน
 - ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ

 - ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการ

สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน

3 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  - เพือ่สนับสนุนทรัพยากรในการ  สนับสนุนงบประมาณในการ - - 4,274,400 4,274,400 4,274,400  - โรงเรียนสามารถจัดการ ส านักการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา บริหารจัดการดังนี้ เรียนการสอนตามเกณฑ์ โรงเรียนในสังกดั

โรงเรียนบ้านคูขาด ขัน้พืน้ฐานอย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพ  - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน มาตรฐานการศึกษาอย่าง
(สถิตย์อุปถัมภ)์ ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา นอกเวลาราชการ มีประสิทธภิาพ

 - เพือ่ส่งเสริมนวตักรรมการบริหาร  - ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และ  - โรงเรียนมีการบริหาร
โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา จัดการด้วยธรรมาภิบาล
ในการพัฒนาท้องถิน่  - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง มีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์
 - เพือ่ยกระดับมาตรฐานการบริหาร หลักสูตรสถานศึกษา ทางการศึกษาเป็นทีย่อมรับ
โรงเรียนใหเ้ข้มแข็งมีความรับผิดชอบ  - ค่าอาหารกลางวนั และเชื่อมัน่ของสังคม
และอิสระคล่องตัว สามารถปฎิรูป  - ค่าทีน่อนนักเรียนอนุบาล  - โรงเรียนมีศักยภาพและ
การศึกาในพื้นที่ด้วยขีดความสามารถ  -ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน นวตักรรมการบริหารจัดการ
และองค์ความรู้ของโรงเรียน  - ค่ากระแสไฟฟูา สามารถเป็นองค์กรหลัก

 - ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ในการเปล่ียนแปลงการ
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ปฎิรูปการศึกษาในพืน้ที่
ห้องสมุดโรงเรียน
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
 - ค่ารถรับ-ส่งนักเรียน
 -ค่าจัดการเรียนการสอน
(รายหัว)
 -ค่าหนังสือเรียน
 -ค่าอุปกรณ์การเรียน



เปา้หมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่ับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

 -ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
 -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 -ค่าปัจจัยพืน้ฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน
 -ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
อาคารเรียนรและอาคาร
ประกอบ
 -ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน

4 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  - เพือ่สนับสนุนทรัพยากรในการ  สนับสนุนงบประมาณในการ - - 24,320,400 24,320,400 24,320,400  - โรงเรียนสามารถจัดการ ส านักการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา บริหารจัดการดังนี้ เรียนการสอนตามเกณฑ์ โรงเรียนในสังกดั

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ขัน้พืน้ฐานอย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพ  - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน มาตรฐานการศึกษาอย่าง
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา นอกเวลาราชการ มีประสิทธภิาพ
 - เพือ่ส่งเสริมนวตักรรมการบริหาร  -ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมโอกาส  - โรงเรียนมีการบริหาร
โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัด จัดการด้วยธรรมาภิบาล
ในการพัฒนาท้องถิน่  -ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน มีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์

 - ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และ ทางการศึกษาเป็นทีย่อมรับ
ปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา และเชื่อมัน่ของสังคม
 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษา  - โรงเรียนมีศักยภาพและ
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา นวตักรรมการบริหารจัดการ
ห้องสมุดโรงเรียน สามารถเป็นองค์กรหลัก
 - ค่ากระแสไฟฟูา ในการเปล่ียนแปลงการ
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ปฎิรูปการศึกษาในพืน้ที่
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
 -ค่าจัดการเรียนการสอน
 -ค่าหนังสือเรียน
 -ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
 -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน



เปา้หมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่ับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

 -ค่าปัจจัยพืน้ฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน
 -ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอาคาร
เรียนและอาคารประกอบ
 -ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน

5 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  - เพือ่สนับสนุนทรัพยากรในการ  สนับสนุนงบประมาณในการ - - 3,317,000 3,317,000 3,317,000  - โรงเรียนสามารถจัดการ ส านักการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา บริหารจัดการดังนี้ เรียนการสอนตามเกณฑ์ โรงเรียนในสังกดั

โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา ขัน้พืน้ฐานอย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพ  - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน มาตรฐานการศึกษาอย่าง
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา นอกเวลาราชการ มีประสิทธภิาพ
 - เพือ่ส่งเสริมนวตักรรมการบริหาร  -ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม  - โรงเรียนมีการบริหาร
โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โอกาสทางการศึกษาของ จัดการด้วยธรรมาภิบาล
ในการพัฒนาท้องถิน่ นักเรียนในสังกัด มีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์
 - เพือ่ยกระดับมาตรฐานการบริหาร  - ค่ากระแสไฟฟูา ทางการศึกษาเป็นทีย่อมรับ
โรงเรียนใหเ้ข้มแข็งมีความรับผิดชอบ  -ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต และเชื่อมัน่ของสังคม
และอิสระคล่องตัว สามารถปฎิรูป โรเงรียน  - โรงเรียนมีศักยภาพและ
การศึกาในพื้นที่ด้วยขีดความสามารถ  - ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และ นวตักรรมการบริหารจัดการ
และองค์ความรู้ของโรงเรียน ปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา สามารถเป็นองค์กรหลัก

 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ในการเปล่ียนแปลงการ
หลักสูตรสถานศึกษา ปฎิรูปการศึกษาในพืน้ที่
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ห้องสมุดโรงเรียน
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
 -ค่าจัดการเรียนการสอน
 -ค่าหนังสือเรียน
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน
 - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน



เปา้หมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่ับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

 - ค่าปัจจัยพืน้ฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน
 - ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
 -ค่าเบีป้ระชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน

6 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  - เพือ่สนับสนุนทรัพยากรในการ  สนับสนุนงบประมาณในการ - - 3,940,400 3,940,400 3,940,400  - โรงเรียนสามารถจัดการ ส านักการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา บริหารจัดการดังนี้ เรียนการสอนตามเกณฑ์ โรงเรียนในสังกดั

โรงเรียนศรีเสมาวทิยาเสริม ขัน้พืน้ฐานอย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพ  - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน มาตรฐานการศึกษาอย่าง
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา นอกเวลาราชการ มีประสิทธภิาพ
 - เพือ่ส่งเสริมนวตักรรมการบริหาร  -ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมโอกาส  - โรงเรียนมีการบริหาร
โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัด จัดการด้วยธรรมาภิบาล
ในการพัฒนาท้องถิน่  - ค่ากระแสไฟฟูา มีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์
 - เพือ่ยกระดับมาตรฐานการบริหาร  -ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน ทางการศึกษาเป็นทีย่อมรับ
โรงเรียนใหเ้ข้มแข็งมีความรับผิดชอบ  - ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และ และเชื่อมัน่ของสังคม
และอิสระคล่องตัว สามารถปฎิรูป ปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา  - โรงเรียนมีศักยภาพและ
การศึกาในพื้นที่ด้วยขีดความสามารถ  - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง นวตักรรมการบริหารจัดการ
และองค์ความรู้ของโรงเรียน หลักสูตรสถานศึกษา สามารถเป็นองค์กรหลัก

 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ในการเปล่ียนแปลงการ
ห้องสมุดโรงเรียน ปฎิรูปการศึกษาในพืน้ที่
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
 -ค่าจัดการเรียนการสอน
 -ค่าหนังสือเรียน
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน
 - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 - ค่าปจัจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรียนยากจน
 - ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ



เปา้หมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่ับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

 -ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน

7 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  - เพือ่สนับสนุนทรัพยากรในการ  สนับสนุนงบประมาณในการ - - 4,214,400 4,214,400 4,214,400  - โรงเรียนสามารถจัดการ ส านักการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา บริหารจัดการดังนี้ เรียนการสอนตามเกณฑ์ โรงเรียนในสังกดั

โรงเรียนพิศาลปุณณวทิยา ขัน้พืน้ฐานอย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพ  - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน มาตรฐานการศึกษาอย่าง
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา นอกเวลาราชการ มีประสิทธภิาพ
 - เพือ่ส่งเสริมนวตักรรมการบริหาร  - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมโอกาส  - โรงเรียนมีการบริหาร
โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัด จัดการด้วยธรรมาภิบาล
ในการพัฒนาท้องถิน่  - ค่ากระแสไฟฟูา มีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์
 - เพือ่ยกระดับมาตรฐานการบริหาร  - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ทางการศึกษาเป็นทีย่อมรับ
โรงเรียนใหเ้ข้มแข็งมีความรับผิดชอบ หลักสูตรสถานศึกษา และเชื่อมัน่ของสังคม
และอิสระคล่องตัว สามารถปฎิรูป  -ค่าใช้จา่ยอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  - โรงเรียนมีศักยภาพและ
การศึกาในพื้นที่ด้วยขีดความสามารถ  -ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และ นวตักรรมการบริหารจัดการ
และองค์ความรู้ของโรงเรียน ปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา สามารถเป็นองค์กรหลัก

 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ในการเปล่ียนแปลงการ
ห้องสมุดโรงเรียน ปฎิรูปการศึกษาในพืน้ที่
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
 - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 - ค่าหนังสือเรียน
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน
 - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 - ค่าปจัจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรียนยากจน
 - ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
 -ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน



เปา้หมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่ับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

8 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  - เพือ่สนับสนุนทรัพยากรในการ  สนับสนุนงบประมาณในการ - - 2,384,000 2,384,000 2,384,000  - โรงเรียนสามารถจัดการ ส านักการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา บริหารจัดการดังนี้ เรียนการสอนตามเกณฑ์ โรงเรียนในสังกดั

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น ขัน้พืน้ฐานอย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพ  - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน มาตรฐานการศึกษาอย่าง
พิทยาลัย ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา นอกเวลาราชการ มีประสิทธภิาพ

 - เพือ่ส่งเสริมนวตักรรมการบริหาร  - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมโอกาส  - โรงเรียนมีการบริหาร
โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัด จัดการด้วยธรรมาภิบาล
ในการพัฒนาท้องถิน่  - ค่ากระแสไฟฟูา มีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์
 - เพือ่ยกระดับมาตรฐานการบริหาร  - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ทางการศึกษาเป็นทีย่อมรับ
โรงเรียนใหเ้ข้มแข็งมีความรับผิดชอบ หลักสูตรสถานศึกษา และเชื่อมัน่ของสังคม
และอิสระคล่องตัว สามารถปฎิรูป  -ค่าใช้จา่ยอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  - โรงเรียนมีศักยภาพและ
การศึกาในพื้นที่ด้วยขีดความสามารถ  -ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และ นวตักรรมการบริหารจัดการ
และองค์ความรู้ของโรงเรียน ปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา สามารถเป็นองค์กรหลัก

 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ในการเปล่ียนแปลงการ
ห้องสมุดโรงเรียน ปฎิรูปการศึกษาในพืน้ที่
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
 - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 - ค่าหนังสือเรียน
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน
 - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 - ค่าปัจจยัพื้นฐานส าหรับนักเรียน
ยากจน
 - ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
 -ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน



เปา้หมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่ับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

9 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  - เพือ่สนับสนุนทรัพยากรในการ  สนับสนุนงบประมาณในการ - - 5,595,400 5,595,400 5,595,400  - โรงเรียนสามารถจัดการ ส านักการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา บริหารจัดการดังนี้ เรียนการสอนตามเกณฑ์ โรงเรียนในสังกดั

โรงเรียนซ าสูงพิทยาคม ขัน้พืน้ฐานอย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพ  - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน มาตรฐานการศึกษาอย่าง
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา นอกเวลาราชการ มีประสิทธภิาพ
 - เพือ่ส่งเสริมนวตักรรมการบริหาร  - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมโอกาส  - โรงเรียนมีการบริหาร
โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัด จัดการด้วยธรรมาภิบาล
ในการพัฒนาท้องถิน่  - ค่ากระแสไฟฟูา มีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์
 - เพือ่ยกระดับมาตรฐานการบริหาร  - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ทางการศึกษาเป็นทีย่อมรับ
โรงเรียนใหเ้ข้มแข็งมีความรับผิดชอบ หลักสูตรสถานศึกษา และเชื่อมัน่ของสังคม
และอิสระคล่องตัว สามารถปฎิรูป  -ค่าใช้จา่ยอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  - โรงเรียนมีศักยภาพและ
การศึกาในพื้นที่ด้วยขีดความสามารถ  -ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และ นวตักรรมการบริหารจัดการ
และองค์ความรู้ของโรงเรียน ปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา สามารถเป็นองค์กรหลัก

 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ในการเปล่ียนแปลงการ
ห้องสมุดโรงเรียน ปฎิรูปการศึกษาในพืน้ที่
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
 - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 - ค่าหนังสือเรียน
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน
 - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 - ค่าปจัจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรียนยากจน
 - ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
 -ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน



เปา้หมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่ับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

10 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  - เพือ่สนับสนุนทรัพยากรในการ  สนับสนุนงบประมาณในการ - - 2,555,000 2,555,000 2,555,000  - โรงเรียนสามารถจัดการ ส านักการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา บริหารจัดการดังนี้ เรียนการสอนตามเกณฑ์ โรงเรียนในสังกดั

โรงเรียนพูวดัพิทยาคม ขัน้พืน้ฐานอย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพ  - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน มาตรฐานการศึกษาอย่าง
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา นอกเวลาราชการ มีประสิทธภิาพ
 - เพือ่ส่งเสริมนวตักรรมการบริหาร  - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมโอกาส  - โรงเรียนมีการบริหาร
โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัด จัดการด้วยธรรมาภิบาล
ในการพัฒนาท้องถิน่  - ค่ากระแสไฟฟูา มีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์
 - เพือ่ยกระดับมาตรฐานการบริหาร  - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ทางการศึกษาเป็นทีย่อมรับ
โรงเรียนใหเ้ข้มแข็งมีความรับผิดชอบ หลักสูตรสถานศึกษา และเชื่อมัน่ของสังคม
และอิสระคล่องตัว สามารถปฎิรูป  -ค่าใช้จา่ยอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  - โรงเรียนมีศักยภาพและ
การศึกาในพื้นที่ด้วยขีดความสามารถ  -ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และ นวตักรรมการบริหารจัดการ
และองค์ความรู้ของโรงเรียน ปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา สามารถเป็นองค์กรหลัก

 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ในการเปล่ียนแปลงการ
ห้องสมุดโรงเรียน ปฎิรูปการศึกษาในพืน้ที่
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
 - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 - ค่าหนังสือเรียน
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน
 - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 - ค่าปจัจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรียนยากจน
 - ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
 -ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน



เปา้หมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่ับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

11 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  - เพือ่สนับสนุนทรัพยากรในการ  สนับสนุนงบประมาณในการ - - 3,876,400 3,876,400 3,876,400  - โรงเรียนสามารถจัดการ ส านักการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา บริหารจัดการดังนี้ เรียนการสอนตามเกณฑ์ โรงเรียนในสังกดั

โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ขัน้พืน้ฐานอย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพ  - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน มาตรฐานการศึกษาอย่าง
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา นอกเวลาราชการ มีประสิทธภิาพ
 - เพือ่ส่งเสริมนวตักรรมการบริหาร  - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมโอกาส  - โรงเรียนมีการบริหาร
โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัด จัดการด้วยธรรมาภิบาล
ในการพัฒนาท้องถิน่  - ค่ากระแสไฟฟูา มีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์
 - เพือ่ยกระดับมาตรฐานการบริหาร  - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ทางการศึกษาเป็นทีย่อมรับ
โรงเรียนใหเ้ข้มแข็งมีความรับผิดชอบ หลักสูตรสถานศึกษา และเชื่อมัน่ของสังคม
และอิสระคล่องตัว สามารถปฎิรูป  -ค่าใช้จา่ยอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  - โรงเรียนมีศักยภาพและ
การศึกาในพื้นที่ด้วยขีดความสามารถ  -ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และ นวตักรรมการบริหารจัดการ
และองค์ความรู้ของโรงเรียน ปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา สามารถเป็นองค์กรหลัก

 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ในการเปล่ียนแปลงการ
ห้องสมุดโรงเรียน ปฎิรูปการศึกษาในพืน้ที่
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
 - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 - ค่าหนังสือเรียน
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน
 - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 - ค่าปจัจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรียนยากจน
 - ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
 -ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน



เปา้หมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่ับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

12 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  - เพือ่สนับสนุนทรัพยากรในการ  สนับสนุนงบประมาณในการ - - 2,294,000 2,294,000 2,294,000  - โรงเรียนสามารถจัดการ ส านักการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา บริหารจัดการดังนี้ เรียนการสอนตามเกณฑ์ โรงเรียนในสังกดั

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ ขัน้พืน้ฐานอย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพ  - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน มาตรฐานการศึกษาอย่าง
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา นอกเวลาราชการ มีประสิทธภิาพ
 - เพือ่ส่งเสริมนวตักรรมการบริหาร  - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมโอกาส  - โรงเรียนมีการบริหาร
โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัด จัดการด้วยธรรมาภิบาล
ในการพัฒนาท้องถิน่  - ค่ากระแสไฟฟูา มีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์
 - เพือ่ยกระดับมาตรฐานการบริหาร  - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ทางการศึกษาเป็นทีย่อมรับ
โรงเรียนใหเ้ข้มแข็งมีความรับผิดชอบ หลักสูตรสถานศึกษา และเชื่อมัน่ของสังคม
และอิสระคล่องตัว สามารถปฎิรูป  -ค่าใช้จา่ยอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  - โรงเรียนมีศักยภาพและ
การศึกาในพื้นที่ด้วยขีดความสามารถ  -ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และ นวตักรรมการบริหารจัดการ
และองค์ความรู้ของโรงเรียน ปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา สามารถเป็นองค์กรหลัก

 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ในการเปล่ียนแปลงการ
ห้องสมุดโรงเรียน ปฎิรูปการศึกษาในพืน้ที่
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
 - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 - ค่าหนังสือเรียน
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน
 - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 - ค่าปจัจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรียนยากจน
 - ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
 -ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน



เปา้หมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่ับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

13 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  - เพือ่สนับสนุนทรัพยากรในการ  สนับสนุนงบประมาณในการ - - 8,558,400 8,558,400 8,558,400  - โรงเรียนสามารถจัดการ ส านักการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา บริหารจัดการดังนี้ เรียนการสอนตามเกณฑ์ โรงเรียนในสังกดั

โรงเรียนโนนหันวทิยายน ขัน้พืน้ฐานอย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพ  - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน มาตรฐานการศึกษาอย่าง
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา นอกเวลาราชการ มีประสิทธภิาพ
 - เพือ่ส่งเสริมนวตักรรมการบริหาร  - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมโอกาส  - โรงเรียนมีการบริหาร
โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัด จัดการด้วยธรรมาภิบาล
ในการพัฒนาท้องถิน่  - ค่ากระแสไฟฟูา มีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์
 - เพือ่ยกระดับมาตรฐานการบริหาร  - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ทางการศึกษาเป็นทีย่อมรับ
โรงเรียนใหเ้ข้มแข็งมีความรับผิดชอบ หลักสูตรสถานศึกษา และเชื่อมัน่ของสังคม
และอิสระคล่องตัว สามารถปฎิรูป  -ค่าใช้จา่ยอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  - โรงเรียนมีศักยภาพและ
การศึกาในพื้นที่ด้วยขีดความสามารถ  -ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และ นวตักรรมการบริหารจัดการ
และองค์ความรู้ของโรงเรียน ปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา สามารถเป็นองค์กรหลัก

 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ในการเปล่ียนแปลงการ
ห้องสมุดโรงเรียน ปฎิรูปการศึกษาในพืน้ที่
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
 - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 - ค่าหนังสือเรียน
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน
 - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 - ค่าปจัจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรียนยากจน
 - ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
 -ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน



เปา้หมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่ับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

14 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  - เพือ่สนับสนุนทรัพยากรในการ  สนับสนุนงบประมาณในการ - - 14,456,400 14,456,400 14,456,400  - โรงเรียนสามารถจัดการ ส านักการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา บริหารจัดการดังนี้ เรียนการสอนตามเกณฑ์ โรงเรียนในสังกดั

โรงเรียนสีชมพูศึกษา ขัน้พืน้ฐานอย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพ  - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน มาตรฐานการศึกษาอย่าง
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา นอกเวลาราชการ มีประสิทธภิาพ
 - เพือ่ส่งเสริมนวตักรรมการบริหาร  - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมโอกาส  - โรงเรียนมีการบริหาร
โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัด จัดการด้วยธรรมาภิบาล
ในการพัฒนาท้องถิน่  - ค่ากระแสไฟฟูา มีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์

 - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ทางการศึกษาเป็นทีย่อมรับ
หลักสูตรสถานศึกษา และเชื่อมัน่ของสังคม
 -ค่าใช้จา่ยอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  - โรงเรียนมีศักยภาพและ
 -ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และ นวตักรรมการบริหารจัดการ
ปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา สามารถเป็นองค์กรหลัก
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ในการเปล่ียนแปลงการ
ห้องสมุดโรงเรียน ปฎิรูปการศึกษาในพืน้ที่
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
 - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 - ค่าหนังสือเรียน
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน
 - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 - ค่าปจัจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรียนยากจน
 - ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
 -ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน



เปา้หมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่ับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

15 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  - เพือ่สนับสนุนทรัพยากรในการ  สนับสนุนงบประมาณในการ - - 3,393,000 3,393,000 3,393,000  - โรงเรียนสามารถจัดการ ส านักการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา บริหารจัดการดังนี้ เรียนการสอนตามเกณฑ์ โรงเรียนในสังกดั

โรงเรียนมัธยมหนองเขียด ขัน้พืน้ฐานอย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพ  - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน มาตรฐานการศึกษาอย่าง
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา นอกเวลาราชการ มีประสิทธภิาพ
 - เพือ่ส่งเสริมนวตักรรมการบริหาร  - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมโอกาส  - โรงเรียนมีการบริหาร
โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัด จัดการด้วยธรรมาภิบาล
ในการพัฒนาท้องถิน่  - ค่ากระแสไฟฟูา มีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์
 - เพือ่ยกระดับมาตรฐานการบริหาร  - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ทางการศึกษาเป็นทีย่อมรับ
โรงเรียนใหเ้ข้มแข็งมีความรับผิดชอบ หลักสูตรสถานศึกษา และเชื่อมัน่ของสังคม
และอิสระคล่องตัว สามารถปฎิรูป  -ค่าใช้จา่ยอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  - โรงเรียนมีศักยภาพและ
การศึกาในพื้นที่ด้วยขีดความสามารถ  -ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และ นวตักรรมการบริหารจัดการ
และองค์ความรู้ของโรงเรียน ปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา สามารถเป็นองค์กรหลัก

 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ในการเปล่ียนแปลงการ
ห้องสมุดโรงเรียน ปฎิรูปการศึกษาในพืน้ที่
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
 - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 - ค่าหนังสือเรียน
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน
 - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 - ค่าปจัจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรียนยากจน
 - ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
 -ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน



เปา้หมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่ับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

16 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  - เพือ่สนับสนุนทรัพยากรในการ  สนับสนุนงบประมาณในการ - - 4,866,400 4,866,400 4,866,400  - โรงเรียนสามารถจัดการ ส านักการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา บริหารจัดการดังนี้ เรียนการสอนตามเกณฑ์ โรงเรียนในสังกดั

โรงเรียนพระยืนวทิยาคาร ขัน้พืน้ฐานอย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพ  - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน มาตรฐานการศึกษาอย่าง
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา นอกเวลาราชการ มีประสิทธภิาพ
 - เพือ่ส่งเสริมนวตักรรมการบริหาร  - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมโอกาส  - โรงเรียนมีการบริหาร
โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัด จัดการด้วยธรรมาภิบาล
ในการพัฒนาท้องถิน่  - ค่ากระแสไฟฟูา มีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์
 - เพือ่ยกระดับมาตรฐานการบริหาร  - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ทางการศึกษาเป็นทีย่อมรับ
โรงเรียนใหเ้ข้มแข็งมีความรับผิดชอบ หลักสูตรสถานศึกษา และเชื่อมัน่ของสังคม
และอิสระคล่องตัว สามารถปฎิรูป  -ค่าใช้จา่ยอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  - โรงเรียนมีศักยภาพและ
การศึกาในพื้นที่ด้วยขีดความสามารถ  -ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และ นวตักรรมการบริหารจัดการ
และองค์ความรู้ของโรงเรียน ปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา สามารถเป็นองค์กรหลัก

 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ในการเปล่ียนแปลงการ
ห้องสมุดโรงเรียน ปฎิรูปการศึกษาในพืน้ที่
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
 - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 - ค่าหนังสือเรียน
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน
 - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 - ค่าปจัจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรียนยากจน
 - ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
 -ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน



เปา้หมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่ับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

17 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  - เพือ่สนับสนุนทรัพยากรในการ  สนับสนุนงบประมาณในการ - - 3,442,000 3,442,000 3,442,000  - โรงเรียนสามารถจัดการ ส านักการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา บริหารจัดการดังนี้ เรียนการสอนตามเกณฑ์ โรงเรียนในสังกดั

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ ขัน้พืน้ฐานอย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพ  - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน มาตรฐานการศึกษาอย่าง
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา นอกเวลาราชการ มีประสิทธภิาพ
 - เพือ่ส่งเสริมนวตักรรมการบริหาร  - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมโอกาส  - โรงเรียนมีการบริหาร
โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัด จัดการด้วยธรรมาภิบาล
ในการพัฒนาท้องถิน่  - ค่ากระแสไฟฟูา มีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์
 - เพือ่ยกระดับมาตรฐานการบริหาร  - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ทางการศึกษาเป็นทีย่อมรับ
โรงเรียนใหเ้ข้มแข็งมีความรับผิดชอบ หลักสูตรสถานศึกษา และเชื่อมัน่ของสังคม
และอิสระคล่องตัว สามารถปฎิรูป  -ค่าใช้จา่ยอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  - โรงเรียนมีศักยภาพและ
การศึกาในพื้นที่ด้วยขีดความสามารถ  -ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และ นวตักรรมการบริหารจัดการ
และองค์ความรู้ของโรงเรียน ปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา สามารถเป็นองค์กรหลัก

 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ในการเปล่ียนแปลงการ
ห้องสมุดโรงเรียน ปฎิรูปการศึกษาในพืน้ที่
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
 - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 - ค่าหนังสือเรียน
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน
 - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 - ค่าปจัจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรียนยากจน
 - ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
 -ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน



เปา้หมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่ับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

18 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  - เพือ่สนับสนุนทรัพยากรในการ  สนับสนุนงบประมาณในการ - - 6,193,400 6,193,400 6,193,400  - โรงเรียนสามารถจัดการ ส านักการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา บริหารจัดการดังนี้ เรียนการสอนตามเกณฑ์ โรงเรียนในสังกดั

โรงเรียนนาง้ิววทิยาสรรค์ ขัน้พืน้ฐานอย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพ  - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน มาตรฐานการศึกษาอย่าง
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา นอกเวลาราชการ มีประสิทธภิาพ
 - เพือ่ส่งเสริมนวตักรรมการบริหาร  - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมโอกาส  - โรงเรียนมีการบริหาร
โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัด จัดการด้วยธรรมาภิบาล
ในการพัฒนาท้องถิน่  - ค่ากระแสไฟฟูา มีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์
 - เพือ่ยกระดับมาตรฐานการบริหาร  - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ทางการศึกษาเป็นทีย่อมรับ
โรงเรียนใหเ้ข้มแข็งมีความรับผิดชอบ หลักสูตรสถานศึกษา และเชื่อมัน่ของสังคม
และอิสระคล่องตัว สามารถปฎิรูป  -ค่าใช้จา่ยอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  - โรงเรียนมีศักยภาพและ
การศึกาในพื้นที่ด้วยขีดความสามารถ  -ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และ นวตักรรมการบริหารจัดการ
และองค์ความรู้ของโรงเรียน ปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา สามารถเป็นองค์กรหลัก

 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ในการเปล่ียนแปลงการ
ห้องสมุดโรงเรียน ปฎิรูปการศึกษาในพืน้ที่
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
 - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 - ค่าหนังสือเรียน
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน
 - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 - ค่าปจัจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรียนยากจน
 - ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
 -ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน



เปา้หมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่ับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

19 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  - เพือ่สนับสนุนทรัพยากรในการ  สนับสนุนงบประมาณในการ - - 2,898,000 2,898,000 2,898,000  - โรงเรียนสามารถจัดการ ส านักการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา บริหารจัดการดังนี้ เรียนการสอนตามเกณฑ์ โรงเรียนในสังกดั

โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย ขัน้พืน้ฐานอย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพ  - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน มาตรฐานการศึกษาอย่าง
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา นอกเวลาราชการ มีประสิทธภิาพ
 - เพือ่ส่งเสริมนวตักรรมการบริหาร  - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมโอกาส  - โรงเรียนมีการบริหาร
โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัด จัดการด้วยธรรมาภิบาล
ในการพัฒนาท้องถิน่  - ค่ากระแสไฟฟูา มีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์
 - เพือ่ยกระดับมาตรฐานการบริหาร  - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ทางการศึกษาเป็นทีย่อมรับ
โรงเรียนใหเ้ข้มแข็งมีความรับผิดชอบ หลักสูตรสถานศึกษา และเชื่อมัน่ของสังคม
และอิสระคล่องตัว สามารถปฎิรูป  -ค่าใช้จา่ยอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  - โรงเรียนมีศักยภาพและ
การศึกาในพื้นที่ด้วยขีดความสามารถ  -ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และ นวตักรรมการบริหารจัดการ
และองค์ความรู้ของโรงเรียน ปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา สามารถเป็นองค์กรหลัก

 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ในการเปล่ียนแปลงการ
ห้องสมุดโรงเรียน ปฎิรูปการศึกษาในพืน้ที่
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
 - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 - ค่าหนังสือเรียน
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน
 - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 - ค่าปจัจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรียนยากจน
 - ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
 -ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน



เปา้หมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่ับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

20 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  - เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการ  สนับสนุนงบประมาณในการ - - 3,586,000 3,586,000 3,586,000  - โรงเรียนสามารถจัดการ ส านักการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาการจดัการศึกษา บริหารจัดการดังนี้ เรียนการสอนตามเกณฑ์ โรงเรียนในสังกดั

โรงเรียนโนนโพธิศ์รีวทิยาคม ขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน มาตรฐานการศึกษาอย่าง
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา นอกเวลาราชการ มีประสิทธภิาพ
 - เพื่อส่งเสริมนวตักรรมการบริหาร  - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมโอกาส  - โรงเรียนมีการบริหาร
โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ทางการศึกษาของนักเรียนในสังกัด จัดการด้วยธรรมาภิบาล
ในการพัฒนาท้องถิ่น  - ค่ากระแสไฟฟูา มีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์
 - เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหาร  - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ทางการศึกษาเป็นทีย่อมรับ
โรงเรียนให้เข้มแข็งมีความรับผิดชอบ หลักสูตรสถานศึกษา และเชื่อมัน่ของสังคม
และอิสระคล่องตัว สามารถปฎิรูป  -ค่าใช้จา่ยอินเตอร์เน็ตโรงเรียน  - โรงเรียนมีศักยภาพและ
การศึกาในพื้นที่ด้วยขีดความสามารถ  -ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และ นวตักรรมการบริหารจัดการ
และองค์ความรู้ของโรงเรียน ปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา สามารถเป็นองค์กรหลัก

 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ในการเปล่ียนแปลงการ
ห้องสมุดโรงเรียน ปฎิรูปการศึกษาในพืน้ที่
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
 - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
 - ค่าหนังสือเรียน
 - ค่าอุปกรณ์การเรียน
 - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 - ค่าปจัจัยพืน้ฐานส าหรับนักเรียนยากจน
 - ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
 -ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน



เปา้หมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่ับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

21 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ  - เพื่อสนับสนุนทรัพยากรในการ  สนับสนุนงบประมาณในการ - - 1,907,000 1,907,000 1,907,000  - โรงเรียนสามารถจัดการ ส านักการศึกษาฯ

บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาการจดัการศึกษา บริหารจัดการดังนี้ เรียนการสอนตามเกณฑ์ โรงเรียนในสังกดั

โรงเรียนบ้านบะแค ขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน มาตรฐานการศึกษาอย่าง
ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา นอกเวลาราชการ มีประสิทธภิาพ
 - เพื่อส่งเสริมนวตักรรมการบริหาร  - ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์และ  - โรงเรียนมีการบริหาร
โรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา จัดการด้วยธรรมาภิบาล
ในการพัฒนาท้องถิ่น  - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง มีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์
 - เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหาร หลักสูตรสถานศึกษา ทางการศึกษาเป็นทีย่อมรับ
โรงเรียนให้เข้มแข็งมีความรับผิดชอบ  -ค่าอาหารกลางวนั และเชื่อมัน่ของสังคม
และอิสระคล่องตัว สามารถปฎิรูป  -ค่าทีน่อนนักเรียนอนุบาล  - โรงเรียนมีศักยภาพและ
การศึกาในพื้นที่ด้วยขีดความสามารถ  -ค่ากระแสไฟฟูา นวตักรรมการบริหารจัดการ
และองค์ความรู้ของโรงเรียน  -ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ต สามารถเป็นองค์กรหลัก

โรงเรียน ในการเปล่ียนแปลงการ
 -ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ปฎิรูปการศึกษาในพืน้ที่
ห้องสมุดโรงเรียน
 - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
 -ค่าจัดการเรียนการสอน
(รายหัว)
 -ค่าหนังสือเรียน
 -ค่าอุปกรณ์การเรียน
 -ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน
 -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 -ค่าปัจจัยพืน้ฐานส าหรับ
นักเรียนยากจน
 -ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม
อาคารเรียนและอาคารประกอบ
 -ค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน



เปา้หมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่ับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

22 โครงการขจัดไข้เลือดออก 1. เพื่อให้มีเคร่ืองมือส่ือความรู้ นักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1. นักเรียนได้มีส่ือหลาก ส านักการศึกษาฯ

จากโรงเรียนอย่างถาวร หลากหลายประเภท ทีใ่ห้ความรู้ บริหารส่วนจังหวดัขอนแก่น หลายประเภท ที่ให้ความรู้
เร่ืองโรคไข้เลือดออกทีเ่ข้าใจง่าย เร่ืองโรคไข้เลือดออก
แก่นักเรียน 2. สามารถลดการเกิดโรค
2. เพือ่ลดการเกิดโรคไข้เลือดออก ไข้เลือดออก ในโรงเรียนได้
ในโรงเรียน 3. นักเรียนได้รับการปลูกฝัง
3. เพือ่ปลูกฝังให้เยาวชนไทย ตระหนักถึงวธิปีูองกัน
ทุกคนตระหนักถึงวธิปีูองกัน ไข้เลือดออกอย่างได้ผล
ไข้เลือดออกอย่างได้ผล

23 โครงการก่อสร้างโรงจอด  เพือ่ให้มีโรงจอดรถยนต์ 6 ล้อ ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ - - 400,000 - -  มีโรงจอดรถยนต์ 6 ล้อ ส านักการศึกษาฯ

รถยนต์ 6 ล้อ และเพือ่ความปลอดภัยในทรัพย์ 6 ล้อ จ านวน 1 หลัง และเพือ่ความปลอดภัย โรงเรียนในสังกดั

โรงเรียนบ้านคูขาดฯ สินของราชการ ในทรัพย์สินของราชการ

24 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ  เพือ่ให้มีโรงจอดรถจักรยาน ก่อสร้างโรงจอดรถจักรยาน - - 150,000 - - มีโรงจอดรถจักรยาน ส านักการศึกษาฯ

จักรยานส าหรับนักเรียน ส าหรับนักเรียนเพือ่ความ ส าหรับนักเรียน ส าหรับนักเรียนเพือ่ความ โรงเรียนในสังกดั

โรงเรียนบ้านคูขาดฯ ปลอดภัยและเป็นระเบียบ จ านวน  1  หลัง ปลอดภัยและเป็นระเบียบ

25 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล 1.เพือ่ให้โรงเรียนมีสนามฟุตซอล สนามฟุตซอลกลางแจ้ง - - 1,500,000 - - 1.โรงเรียนมีสนามฟุตซอล ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนบ้านคูขาดฯ ทีไ่ด้มาตรฐาน ส าหรับใช้การจัด ขนาด 22x24 ม. ทีไ่ด้มาตรฐาน ส าหรับ โรงเรียนในสังกดั

การเรียนการสอน ใช้การจัดการสอน
2.เพือ่ให้โรงเรียนมีสนามกีฬา 2.โรงเรียนมีสนามกีฬา
และให้บริการแก่นักเรียน เด็ก และให้บริการแก่นักเรียน 
เยาวชน ประชาชน และชุมชน เด็กเยาวชน ประชาชน

26 โครงการก่อสร้างโดมสนาม 1.เพือ่ปรับปรุงสนามบาสเกตบอล สร้างโดมสนามบาสเกตบอล - - - 1,200,000 - 1.มีสนามบาสเกตบอล ส านักการศึกษาฯ

บาสเกตบอล ให้มีมาตรฐาน และปลอดภัย โครงเหล็ก หลังคาสรรไท ได้มาตรฐานและปลอดภัย โรงเรียนในสังกดั

โรงเรียนบ้านคูขาดฯ 2.เพือ่ปรับภูมิทัศน์ของโรงเรียน ขนาด 19x32 ม. 2.ภูมิทัศน์ของโรงเรียน
ให้สวยงาม สวยงาม
3.เพือ่ให้การจัดกิจกกรมต่างๆของ 3.จัดกิจกกรมต่างๆของ
โรงเรียนมีความสะดวกมากขึน้ โรงเรียนมีความสะดวก
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27 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน เพือ่ก่อสร้างอาคารเรียนให้เพียง อาคารเรียน 4 ชั้น - - 10,563,000 - - โรงเรียนมีอาคารเรียน ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม พอต่อจ านวนนักเรียน จ านวน 1 หลัง และห้องเรียนทีเ่พียงพอ โรงเรียนในสังกดั

ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน

28 โครงการก่อสร้างลาดผิวถนน เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างลาด ถนนรอบโรงเรียน - - 4,152,500 - - โรงเรียนมีถนนที่ ส านักการศึกษาฯ

ด้วยยางมะตอย ผิวถนนด้วยยางมะตอยพืน้ที ่ สะดวกและปลอดภัย โรงเรียนในสังกดั

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 7,550 ตรม. ลาดยางผิวจราจร ส าหรับครูบุคลากร
แอสฟัลติกส์ และนักเรียนทุกคน

29 โครงการก่อสร้างบ้านพัก เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้างบ้าน  -บ้านพักครูแบบแฟลต - - - 6,000,000 - โรงเรียนมีบ้านพักครู ส านักการศึกษาฯ

เรือนแถว โรงเรียนเมืองพล พักครูแบบแฟลต ครอบครัว 4 จ านวน 1 หลัง ทีเ่พียงพอ โรงเรียนในสังกดั

พิทยาคม หน่วย เด่ียว 8 หน่วย

30 โครงการก่อสร้างร้ัวคอนกรีต เพือ่จ่ายค่าก่อสร้าง สร้างร้ัวคอนกรีดบล็อค -                -                850,000       -                -                 โรงเรียนมีความ ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น ร้ัวคอนกรีต สูง 2.10 ม. ตอกเสาเข็ม ปลอดภัยและ และโรงเรียนในสังกดั

พิทยาลัย อาณาเขตรอบโรงเรียน คสล.ยาว 1,000  ม. สวยงาม

31 โครงการก่อสร้างอาคารโดม เพือ่จ่ายค่าก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารโดม -                -                -                500,000      -                 โรงเรียนมีอาคาร ส านักการศึกษาฯ

เอนกประสงค์แบบโล่ง อาคารโดมเอนกประสงค์ เอนกประสงค์แบบโล่ง โดมเอนกประสงค์ และโรงเรียนในสังกดั

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น แบบโล่ง จ านวน  1  หลัง ไวบ้ริการนักเรียน
พิทยาลัย ชุมชนใกล้เคียง

32 โครงการก่อสร้างสนามยาง เพือ่จ่ายเป็นค่าก่อสร้าง ก่อสร้างสนามยาง -                -                700,000       -                -                 นักเรียนนักกีฬา ส านักการศึกษาฯ

สังเคราะห์ โรงเรียนพระธาตุ สนามยางสังเคราะห์ สังเคราะห์ขนาด มีความปลอดภัย และโรงเรียนในสังกดั

ขามแก่นพิทยาลัย 22x44  ฟุต  ในการฝึกซ้อม
จ านวน  1  สนาม

33 โครงการก่อสร้างโรงฝึกงาน โรงฝึกงานแบบ 306ล/27 สร้างโรงฝึกงาน 1 หลัง -                -                6,841,800    -                -                 มีโรงฝึกงานให้นักเรียน ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนนาง้ิววทิยาสรรค์ เนือ้ที ่796 ตารางม. ฝึกปฏิบัติการ และโรงเรียนในสังกดั

แบบตอกเสาเข็ม คอร.
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34 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน มีอาคารเรียนทีไ่ด้มาตรฐานเพียงพอ อาคารเรียน คสล.4 ชั้น -                -                7,772,000    -                -                 1. มีอาคารเรียนทีไ่ด้มาตรฐาน ส านักการศึกษาฯ

คสล. โรงเรียนพระยืนวทิยาคาร ต่อการจัดการศึกษา 12 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) เพียงพอ และโรงเรียนในสังกดั

(รหัส สน.ศท.4/12) 2. นักเรียนมีความพึงพอใจ
เนือ้ที ่1,608 ตารางม.

35 โครงการก่อสร้างส้วมนักเรียน เพือ่สร้างส้วมนักเรียนทีไ่ด้มาตรฐาน ขนาด 10 ที่ -                -                -                252,000      -                 1. มีห้องส้วมเพียงพอ ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนพระยืนวทิยาคาร และเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน (รหัส สน.ศท.ส.10) 2. นักเรียนมีสุขอนามัยทีดี่ และโรงเรียนในสังกดั

เนือ้ที ่45.50 ตารางเมตร ฐานแผ่

36 โครงการก่อสร้างปูายโรงเรียน มีปูายโรงเรียนทีไ่ด้มาตรฐาน ปูายโรงเรียน 1 ปูาย -                -                250,000       -                -                 1. มีปูายโรงเรียนได้มาตรฐาน ส านักการศึกษาฯ

พระยืนวทิยาคาร และเป็นรูปแบบเดียวกัน ตามแบบโรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนในสังกดั

ทุกโรงเรียน 2. มีความสวยงามและเกิด
ความภาคภูมิใจ

37 โครงการติดต้ังไฟฟูาส่องสวา่ง เพือ่ติดต้ังไฟฟูาส่องสวา่งภายใน ไฟฟูาส่องสวา่งทุกจุด -                -                200,000       -                -                 เพิม่ประสิทธภิาพระบบ ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนพระยืนวทิยาคาร โรงเรียนอย่างเพียงพอ การรักษาความปลอดภัย และโรงเรียนในสังกดั

ในสถานศึกษา

38 โครงการก่อสร้างอาคารฝึกงาน เพือ่ใช้เป็นสถานทีใ่นการจัดกิจการ มีอาคารฝึกงาน แบบ - - 4,780,000 - - โรงเรียนมีอาคารฝึกงาน ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนโนนโพธิศ์รีวทิยาคม เรียนการสอนในกลุ่มสาระการงาน 204/27จ านวน 1 หลัง ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ และโรงเรียนในสังกดั

อาชีพและเทคโนโลยี การงานอาชีพจ านวน1หลัง

39 โครงการก่อสร้างซุ้มทางเดิน เพือ่ใช้เป็นทางเดินของนักเรียน มีซุ้มทางเดิน - - - 850,000 - โรงเรียนมีศาลา ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนโนนโพธิศ์รีวทิยาคม บุคลากร ข้าราชการครูและบริการ ขนาดกวา้ง  1.80 ม. กองอ านวยการจ านวน และโรงเรียนในสังกดั

ผู้ทีม่าติดต่อราชการหรือใช้บริการ ยาว   300  ม. 1  หลัง
ของโรงเรียนในกิจกรรมต่างๆ

40 โครงการก่อสร้างสนามกีฬา  -เพือ่ให้สถานศึกษามีสภาพ สนามกีฬาขนาด 90 x 45 ม. - - 306,210 - -  -สถานศึกษามีสภาพ ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย แวดล้อมเอือ้ต่อการเรียนรู้ แวดล้อมเอือ้ต่อการเรียนรู้ และโรงเรียนในสังกดั

มีอาคารสถานทีเ่หมาะสม มีอาคารสถานทีเ่หมาะสม
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41 โครงการสร้างแฟลต  - เพือ่ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร แฟลตบ้านพักครู 1 หลัง - - - 4,900,000 - ครูและบุคลากรมีสวสัดิการ ส านักการศึกษาฯ

บ้านพักครู โรงเรียน มีสวสัดิการ ความเป็นอยูท่ีดี่ จ านวน 12 ห้อง และความเป็นอยูท่ีดี่ และโรงเรียนในสังกดั

ซับสมบูรณ์พิทยาลัย

42 โครงการก่อสร้างร้ัวโรงเรียน เพือ่ให้โรงเรียนมีร้ัวทีไ่ด้  -ร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็ก - - 500,000 - - มีร้ัวทีไ่ด้มาตรฐานและ ส านักการศึกษาฯ

ซับสมบูรณ์พิทยาลัย มาตรฐานและปลอดภัย ระบุ ผนังก่ออิฐบล็อก ฉาบปูน และมีความปลอดภัย และโรงเรียนในสังกดั

ขอบเขตทีช่ัดเจน เรียบทาสี ความยาว 150 เมตร

43 โครงการค่าก่อสร้าง เพือ่อ านวยความสะดวกใน โรงเรียนมีความสะดวกสบาย - - 200,000 - - สถานศึกษามีถนนในการ ส านักการศึกษาฯ

ถนนคสล. กวา้ง 5 ม. การจราจรในโรงเรียน ต่อผู้ใช้บริการ สัญจรไปมาสะดวก และโรงเรียนในสังกดั

ยาว 100 ม. 
โรงเรียนศรีเสมาวทิยาเสริม

44 โครงการก่อสร้างคอนกรีต เพือ่แสดงขอบเขตของโรงเรียน โรงเรียนมีร้ัวรอบโรงเรียน - - - 600,000 - สถานศึกษามีร้ัวเพือ่ความ ส านักการศึกษาฯ

ทึบ สูง 12 ม. และความปลอดภัย ปลอดภัย และโรงเรียนในสังกดั

ยาว600 ม.
โรงเรียนศรีเสมาวทิยาเสริม

45 โครงการก่อสร้างอาคารบ้านพักครู เพือ่ให้ครูมีบ้านพักอาศัย อาคารบ้านพักครูขนาด 8 หน่วย -                -                3,716,000    -                -                 ครูมีบ้านพักอาศัยภายใน ส านักการศึกษาฯ

8 หน่วย (แบบแฟลต 8 หน่วย) ภายในโรงเรียนทีม่ัน่คง ถาวร โรงเรียน และโรงเรียนในสังกดั

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์

46 โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล เพือ่ให้นักเรียนได้ใช้สนาม สนามฟุตบอลขนาด -                -                1,201,900    -                -                 นักเรียนได้ใช้สนามฟตุบอล ส านักการศึกษาฯ

มาตรฐาน ฟตุบอลมาตรฐานในการจัด มาตรฐาน มาตรฐานในการจัดกิจกรรม และโรงเรียนในสังกดั

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ กิจกรรมต่างๆ ต่างๆ

47 โครงการก่อสร้างห้อง FITNESS เพือ่ให้นักเรียนได้ ห้อง FITNESSพร้อมครุภัณฑ์และ                 -                 -        760,000                 -                  - นักเรียนมีสุขภาพ กาย ส านักการศึกษาฯ

พร้อมครุภัณฑ์และอุปกรณ์ ออกก าลังกาย ส่งเสริมสุขภาพ อุปกรณ์ จ านวน1 ห้อง สุขภาพจิตทีดี่ และโรงเรียนในสังกดั

โรงเรียนซ าสูงพิทยาคม
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48 โครงการก่อสร้างโรงรถครูและ เพือ่ให้ครูและบุคลากรมี โรงรถขนาด  (10*44*6 ม.)                 -                 -                 -       200,000                  - มีทีจ่อดรถมาตรฐานและ ส านักการศึกษาฯ

บุคลากรทางการศึกษา ทีจ่อดรถทีไ่ด้มาตรฐานและ ปลอดภัย และโรงเรียนในสังกดั

โรงเรียนซ าสูงพิทยาคม ปลอดภัย

49 โครงการก่อสร้างห้องปฏิบัติการ เพือ่พัฒนาทักษะด้านฟิสิกส์ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์                 -                 -        762,000                 -                  - นักเรียนมีความรู้และทักษะ ส านักการศึกษาฯ

ฟิสิกส์ พร้อมอุปกรณ์ประจ าห้อง พร้อมอุปกรณ์ประจ าห้อง ด้านฟิสิกส์ และโรงเรียนในสังกดั

และวสัดุ อุปกรณ์ประกอบ จ านวน1 ห้อง
การเรียนการสอน โรงเรียน
ซ าสูงพิทยาคม

50 โครงการก่อสร้างห้องปฏิบัติการ เพือ่พัฒนาทักษะด้าน ห้องปฏิบัติการวทิยาศาสตร์                 -                 -                 -       762,000                  - นักเรียนมีความรู้และทักษะ ส านักการศึกษาฯ

วทิยาศาสตร์กายภาพ พร้อมอุปกรณ์ วทิยาศาสตร์กายภาพ กายภาพ พร้อมอุปกรณ์ ด้านวทิยาศาสตร์กายภาพ และโรงเรียนในสังกดั

ประจ าห้องและวสัดุ อุปกรณ์ประกอบ ประจ าห้อง จ านวน1 ห้อง
การเรียนการสอน 
โรงเรียนซ าสูงพิทยาคม

51 โครงการก่อสร้างห้องปฏิบัติการศิลปะ เพือ่พัฒนาทักษะด้านศิลปะ ห้องปฏิบัติการด้านศิลปะ                 -                 -        100,000                 -                  - นักเรียนมีความรู้และทักษะ ส านักการศึกษาฯ

พร้อมอุปกรณ์ประจ าห้องลัวสัดุ พร้อมอุปกรณ์ประจ าห้อง ด้านศิลปะ และโรงเรียนในสังกดั

อุปกรณ์ประกอบกาเรียนการสอน จ านวน 1 ห้อง
โรงเรียนซ าสูงพิทยาคม

52 โครงการก่อสร้างห้อง เพือ่พัฒนาทักษะด้าน ห้องศูนย์ภาษาไทยพร้อม                 -                 -                 -       465,700                  - นักเรียนมีความรู้และทักษะ ส านักการศึกษาฯ

ศูนย์ภาษาไทยพร้อมอุปกรณ์ ภาษาไทย อุปกรณ์ประจ าห้อง  ด้านภาษาไทย และโรงเรียนในสังกดั

ประจ าห้องเรียน จ านวน 1 ห้อง
โรงเรียนซ าสูงพิทยาคม

53 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล เพือ่ให้มีสนามฝึกทักษะด้านฟุตซอล สนามฟุตซอล 1 สนาม                 -                 -     1,661,860                 -                  - นักเรียนมีสนามฟุตซอล ส านักการศึกษาฯ

กลางแจ้ง โรงเรียนซ าสูงพิทยาคม ทีม่าตรฐาน และโรงเรียนในสังกดั

54 โครงการก่อสร้างสนามตะกร้อ เพือ่ให้มีสนามฝึกทักษะด้านตะกร้อ สนามตะกร้อ 1 สนาม                 -                 -                 -         59,400                  - นักเรียนมีสนามตะกร้อ ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนซ าสูงพิทยาคม ทีม่าตรฐาน และโรงเรียนในสังกดั
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55 โครงการก่อสร้างห้องพยาบาล เพือ่ให้นักเรียนได้รับการบริการ ห้องพยาบาล  1 ห้อง                 -                 -        324,000                 -                  - นักเรียนมีห้องพยาบาล ส านักการศึกษาฯ

พร้อมครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ ด้านพยาบาลทีส่ะอาดปลอดภัย อุปกรณ์ และสะดวก สบาย และโรงเรียนในสังกดั

ประจ าห้อง โรงเรียนซ าสูงพิทยาคม ปลอดภัยในการใช้บริการ

56 โครงการก่อสร้างห้องศาสนา เพือ่ให้นักเรียนได้เรียนรู้และศึกษา ห้องศาสนาศึกษา 1 ห้อง                 -                 -                 -       100,000                  - นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ส านักการศึกษาฯ และ

ศึกษา/ปฏิบัติธรรมศาสนา ศาสนาและปฏิบัติธรรม มีวนิัยตามหลักศาสนาทีต่น โรงเรียนในสังกดัฯ

โรงเรียนซ าสูงพิทยาคม นับถือ

57 โครงการก่อสร้างร้ัวโรงเรียน เพือ่ให้โรงเรียนมีร้ัวทีไ่ด้ ร้ัวยาว 1,884 ม.                 -                 -     6,046,740                 -                  - มีร้ัวทีไ่ด้มาตรฐานแบบโปร่ง ส านักการศึกษาฯ

ซ าสูงพิทยาคม มาตรฐานและปลอดภัย ระบุ และปลอดภัย และโรงเรียนในสังกดั

ขอบเขตทีช่ัดเจน

58 โครงการก่อสร้างห้องน้ าห้องส้วม เพือ่ให้นักเรียนมีห้องน้ าทีส่ะอาด กวา้ง 6.40 ม. ยาว 9.50 ม.                 -                 -     1,032,166                 -                  - นักเรียนมีห้องน้ าทีส่ะอาด ส านักการศึกษาฯ และ

 (10 ที)่ โรงเรียนซ าสูงพิทยาม และปลอดภัย จ านวน 10 ห้อง  และปลอดภัย โรงเรียนในสังกดัฯ

59 โครงการก่อสร้างระบบประปา เพือ่ให้มีน้ าประปาทีส่ะอาด ระบบประปาโรงเรียนซ าสูง                 -                 -                 -       342,315                  - มีระบบน้ าประปาทีม่าตรฐาน ส านักการศึกษาฯ และ

ในโรงเรียนซ าสูงพิทยาคม และปลอดภัยใช้ในสถานศึกษา สะอาด และปลอดภัย โรงเรียนในสังกดัฯ

60 โครงการก่อสร้างปูอมยาม เพือ่เป็นสถานทีอ่ านวยความ 1 หลัง ขนาด 3*3 ม.                 -                 -               -         200,000                  - มีปูอมยามทีไ่ด้มาตรฐาน ส านักการศึกษาฯ

รักษาการณ์ โรงเรียนซ าสูง สะดวกและควบคุมการเข้า-ออก และปลอดภัย โรงเรียนในสังกดัฯ

พิทยาคม ของนักเรียน

61 โครงการขุดลอกสระน้ า      เพือ่ให้มีน้ าใช้เพียงพอต่อความ กวา้ง 70 ม.                 -                 - 200,000                 -                  - มีน้ าใช้เพียงพอ ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนซ าสูงพิทยาคม ต้องการของโรงเรียน ยาว 80 ม. ต่อความต้องการของโรงเรียน และโรงเรียนในสังกดั

ลึก 3.5 ม.

62 โครงการก่อสร้างทีพ่ักนักกีฬา  -เพือ่อ านวยความสะดวกให้ อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก -                -                500,000 -                -                 มีห้องพักนักกีฬาทีไ่ด้
โรงเรียนซ าสูงพิทยาคม กับนักกีฬา ให้มีสถานทีส่ าหรับ 1 ชั้น ขนาดกวา้ง 6 เมตร มาตรฐาน

พักผ่อน และเก็บอุปกรณ์ ยาว 9 เมตร หรือมีพืน้ที่
ของนักกีฬา ใช้งานไม่น้อยกวา่ 60 ตร.ม.

ส านักการศึกษาฯ 
และโรงเรียนในสังกดั
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63 โครงการลานคอนกรีตเสริมเหล็ก  -มีลานอเนกประสงค์ไว้  -ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก -                -                500,000 -                -                 มีลานอเนกประสงค์ไว้
อเนกประสงค์ ภายในโรงเรียน ส าหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขนาดพืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ ส าหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ซ าสูงพิทยาคม ภายในโรงเรียน 880 ตร.ม. ภายในโรงเรียน 

64 โครงการก่อสร้างห้องน้ านักเรียน  -เพือ่ให้มีห้องน้ าส าหรับ  -นักเรียนมีห้องน้ าใช้อย่าง -                -                500,000 -                -                 มีห้องน้ าอย่างเพียงพอ ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนพิศาลปุณณวทิยา นักเรียนอย่างเพียงพอ เพียงพอและเหมาะสม ของผู้ใช้บริการ โรงเรียนในสังกดั

65 โครงการหลังคาคลุมถนน เพือ่ปูองกันแดดและฝน หลังคาคลุมถนนเดินเท้า -                -                300,000 -                -                 โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ ส านักการศึกษาฯ

เดินเท้าภายในโรงเรียน ภายในโรงเรียน มีหลังคาคลุมถนนเดินเท้า และโรงเรียนในสังกดั

โคกสูงประชาสรรพ์ ภายในโรงเรียน

66 โครงการก่อสร้างโรงอาหาร เพือ่ให้มีโรงอาหารทีถู่ก โรงอาหารทีถู่กสุขลักษณะ -                -                -                2,085,000    -                 มีโรงอาหารทีถู่กสุขลักษณะ ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ สุขลักษณะเพียงพอส าหรับ เพียงพอส าหรับนักเรียน และโรงเรียนในสังกดั

นักเรียน ครูและบุคลากร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทางการศึกษา

67 โครงการห้องเรียนนวตักรรม 1.เพือ่ให้โรงเรียนในสังกัดฯได้มี เปูาหมายเชิงปริมาณ -                -                20,000,000    -                -                 ครูและนักเรียน พัฒนาการ ส านักการศึกษาฯ

ทางการศึกษาบูรณาการใน ห้องเรียนนวตักรรมทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดฯ ได้มีห้อง เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็ม
รูปแบบสะเต็มศึกษา บูรณาการในรูปแบบสะเต็มศึกษา เรียนนวตักรรมทางการศึกษา ศึกษา STEM Education
STEM Education STEM Education บูรณาการในรูปแบบ และบูรณาการจนสามารถ

สะเต็มศึกษา สร้างนวตักรรมได้
เปูาหมายเชิงคุณภาพ
ครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัดฯได้
พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทาง
สะเต็มศึกษาและบูรณาการ สร้าง
นวตักรรมได้

68 โครงการห้องปฏิบัติการการจัด 1.เพือ่ให้โรงเรียนในสังกัดฯได้มี เปูาหมายเชิงปริมาณ -                -                20,000,000    -                -                 นักเรียนและครู ส านักการศึกษาฯ

การเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 ห้องปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนในสังกัด อบจ.ขก. มีความรู้มีทักษะด้าน
ในศตวรรษที ่21 มีต้นแบบห้องปฏิบัติการ เทคโนโลยีและ

จดัการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วทิยาศาสตร์ สามารถ

ส านักการศึกษาฯ 
และโรงเรียนในสังกดั
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เปูาหมายเชิงคุณภาพ พัฒนาและสร้าง
นักเรียนและครู มีความรู้และทักษะ นวตักรรมใหม่ๆได้
ด้านเทคโนโลยีและวทิยาศาสตร์

69 โครงการก่อสร้างอาคารทีพ่ัก เพือ่สร้างอาคารทีพ่ักนักกีฬา อาคารทีพ่ักนักกีฬา 4 ชั้น -                -                -                14,000,000  -                 โรงเรียนมีอาคารทีพ่ัก ส านักการศึกษาฯ

นักกีฬา 4 ชั้น 12 ห้อง ส่งเสริมนักเรียนทีม่ีความสามารถ 12 ห้อง นักกีฬาเพือ่รองรับ
โรงเรียนพระยืนวทิยาคาร ด้วนกีฬาสู่ความเป็นเลิศ นักเรียนทีม่ีความ

สามารถด้านกีฬาเพือ่
พัฒนสู่ความเป็นเลิศ

70 โครงการติดต้ังระบบไฟแสง เพือ่ให้มีระบบไฟแสงสวา่งใน สนามกีฬาดรงเรียนพระยืน -                -                -                8,000,000    -                 มีสนามกีฬาที่มีแสงสวา่ง ส านักการศึกษาฯ

สวา่งในสนามกีฬาโรงเรียน สนามกีฬาทีไ่ด้ตามมาตรฐาน วทิยาคารมีระบบไฟแสงสวา่ง เพียงพอในการให้บริการ
พระยืนวทิยาคาร ก าหนด เป็นไปตามมาตรฐาน

71 โครงการก่อสร้างระบบ 1. เพือ่ให้สถานศึกษามีระบบ ระบบร่องระบายน้ า - - 138,000 - - 1.โรงเรียนโคกสูงประชา ส านักการศึกษาฯ

ร่องระบายน้ ารอบโรงอาหาร ร้องระบายน้ ารอบโรงอาหาร รอบโรงเรียน สรรพ์ สังกัด อบจ.ขอนแก่น
โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ 2. เพือ่ให้สถานศึกษามีโรง จ านวน 1 แห่ง มีระบบร่องระบายน้ า

อาหารทีส่ะอาด ได้มาตาฐาน รอบโรงอาหาร
และปลอดภัย 2.โรงเรียนโคกสูงประชา

สรรพ์ สังกัด อบจ.ขอนแก่น
ขอนแก่น มีโรงอาหารทีส่ะอาด
ได้มาตรฐานและปลอดภัย

72 โครงการก่อสร้างระบบน้ าด่ืม 1. เพือ่ให้สถานศึกษามีระบบ ระบบน้ าด่ืมส าหรับนักเรียน - - - 200,000 - 1. โรงเรียนโคกสูงประชา ส านักการศึกษาฯ

ส าหรับนักเรียน น้ าด่ืมส าหรับนักเรียน จ านวน 2 ชุด สรรพ์ สังกัด อบจ.ขอนแก่น
รงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ 2. เพือ่ให้สถานศึกษามีระบบ มีระบบน้ าด่ืมส าหรับ

น้ าด่ืมทีส่ะอาด ถูกสุขอนามัย นักเรียน
และปลอดภัย 2. โรงเรียนโคกสูงประชา

สรรพ์ สังกัด อบจ.ขอนแก่น
มีระบบน้ าด่ืมทีส่ะอาด
ถูกสุขอนามัย และปลอดภัย



เปา้หมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่ับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

73 ค่าก่อสร้างอาคารทีพ่ักนักกีฬา เพือ่ให้มีโรงเรียนทีพ่ัก อาคารทีพ่ักนักกีฬา - - - 500,000 - นักกีฬามีอาคารพัก ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนหนองโนประชาสรรพ์ นักกีฬาเพียงพอต่อ จ านวน 1 หลัง เพียงพอตามความ
ค่าก่อสร้างห้องน้ า ความต้องการ ต้องการ

74 โครงการก่อสร้างห้องส้วมโรงเรียน เพือ่ให้มีห้องน้ าห้องส้วม ห้องน้ าห้องส้วม - - - 500,000 - นักเรียนมีห้องน้ าห้อง ส านักการศึกษาฯ

หนองโนประชาสรรพ์ เพียงพอต่อความต้องการ จ านวน 1 หลัง ส้วมใช้อย่างเพียงพอ

75 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน เพือ่ให้มีอาคารเรียน อาคารเรียน -                -                -                21,048,000  -                 นักเรียนมีสถานทีเ่รียน ส านักการศึกษาฯ

 216 ล/57-ก 3ชั้น ส าหรับนักเรียน ค.ส.ล 3 ชั้น 16 ห้องเรียน อย่างเพียงพอ
โรงเรียนซ าสูงพิทยาคม

76 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพือ่ให้มีถนนคอนกรีต ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - - - 456,000 - มีถนนคอนกรีต ส านักการศึกษาฯ

เสริมเหล็กภายในโรงเรียน เสริมเหล็กภายในโรงเรียน กวา้ง 5 เมตร เสริมเหล็กภายในโรงเรียน
แท่นศิลาทิพย์ศึกษา ยาว 152 เมตร ไวสั้ญจรทีส่ะดวก และ

ปลอดภัย
77 โครงการสนามเด็กเล่น เพือ่ส่งเสริมให้เด็กปฐมวยั มีสนามเด็กเล่นเสริม -                -                -                100,000      -                 เด็กปฐมวยัมีสนามเด็กเล่น ส านักการศึกษาฯ

เสริมปัญญา ได้มีพัฒนาการสมบูรณ์ ปัญญาทีไ่ด้มาตรฐาน เสริมปัญญา เพือ่พัฒนาการ
โรงเรียนบ้านคูขาด ตามวยัทัง้ด้านอารมณ์ สังคม และปลอดภัย สมบูรณ์ตามวยัทัง้ด้าน
(สถิตย์อุปถัมภ)์ และสติปัญญา ผ่านการเล่น อารมณ์ สังคมแบะสติปัญญา

สนามเด็กเล่นเสริมปัญญา ผ่านการเล่น

78 โครงการก่อสร้างบ้านพักครู เพือ่ให้โรงเรียนมีบ้านพัก บ้านพักครู จ านวน 2 ชั้น -                -                -                945,000      -                 โรงเรียนมีบ้านพัก ส านักการศึกษาฯ

2 ชั้น 3 ห้องนอน ครูเพียงพอต่อความต้องการ  3 ห้องนอน แบบ 203/61 ครู เพียงพอต่อ
แบบ 203/61 โรงเรียน จ านวน 1 หลัง ความต้องการและ
ศรีเสมาวทิยาเสริม ปลอดภัย

79 โครงการก่อสร้างอาคาร เพือ่ให้มีอาคารโรงฝึกงาน อาคารโรงฝึกงาน -                -                -                4,780,000    -                 โรงเรียนมีอาคารโรง ส านักการศึกษาฯ

โรงฝึกงาน ส าหรับนักเรียน แบบ 102/27 ฝึกงานส าหรับนักเรียน
แบบ 102/27 โรงเรียน จ านวน 1 อาคาร ทีป่ลอดภัย
ศรีเสมาวทิยาเสริม
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80 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพือ่อ านวยความสะดวก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก -                -                -                200,000      -                 โรงเรียนมีถนนคอนกรีต ส านักการศึกษาฯ

เสริมเหล็ก กวา้ง 5 เมตร ในในการสัญจรภายใน กวา้ง 5 เมตร เสริมเหล็ก กวา้ง 5 
ยาว 100 เมตร โรงเรียน โรงเรียน ยาว 100 เมตร เมตร ยาว 100 เมตร
ศรีเสมาวทิยาเสริม

81 โครงการก่อสร้างร้ัวคอนกรีตทึบ เพือ่แสดงขอบเขตโรงเรียน ร้ัวคอนกรีตทึ บสูง 2 เมตร -                -                -                600,000      -                 โรงเรียนมีร้ัวคอนกรีต ส านักการศึกษาฯ

สูง 2 เมตร  ยาว 600 และรักษาความปลอดภัย ยาว 600 เมตร ทึบ สูง 2 เมตร 
เมตร โรงเรียนศรีเสมาวทิยาเสริม ทรัพย์สินของโรงเรียน ยาว 600 เมตร

82 โครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล เพือ่ใช้ในกิจกรรมการเรียน สนามฟุตซอล -                -                -                2,000,000    -                 โรงเรียนมีสนามฟุตซอล ส านักการศึกษาฯ

ขนาดมาตรฐาน โรงเรียน การสอนและกิจกรรมกีฬา ขนาดมาตรฐาน . ขนาดมาตรฐาน
ศรีเสมาวทิยาเสริม

83 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน เพือ่ให้มีอาคารเรียน อาคารเรียน 4 ชั้น -                -                -                10,174,100  -                 มีห้องเรียนและห้อง ส านักการศึกษาฯ

4 ชั้น 12 ห้องเรียน ส าหรับนักเรียน 12 ห้องเรียน เนือ้ที่ ปฏิบัติการเพียงพอ
เนือ้ที ่1,206 ตารางเมตร 1,206 ตารางเมตร
แบบตอกเสาเข็ม แบบตอกเสาเข็ม
โรงเรียนนาง้ิววทิยาสรรค์

84 โครงการก่อสร้างบ้านพักครู เพือ่ให้มีบ้านพักครู บ้านพักครู สถ 38008 -                -                -                420,000      -                 มีบ้านพักครูทีเ่พียงพอ ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนนาง้ิววทิยาสรรค์ เพีงพอต่อความต้องการ เนือ้ที ่64.90 ตารางเมตร ต่อความต้องการ
แบบไม่ตอกเสาเข็ม จ านวน 1 หลัง

85 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน เพือ่รองรับนักเรียนและ โรงเรียนมีอาคารเรียนที่ -                -                -                10,289,000  -                 มีอาคารเรียนที่ ส านักการศึกษาฯ

4 ชั้น 12 ห้องเรียนแบบฐานแผ่ รองรับการจัดกิจกรรม เหมาะสมและรองรับจ านวน เหมาะสม
(รหัส สน ศท.4/12) การแข่งขันต่างๆ นักเรียนทีเ่ข้ามาเรียนและ
โรงเรียนพิศาลปุณณวทิยา รองรับ การแข่งขันต่างๆ 

86 โครงการก่อสร้างหลังคาโดม เพือ่ความเหมาะสมและ หลังคาโดม -                -                -                2,000,000    -                 มีความเหมาะสมและ ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนพิศาลปุณณวทิยา ปลอดภัยในการจัดกิจกรรม ปลอดภัยในการจัด
การเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน
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87 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เพือ่ความปลอดภัยในการสัญจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก -                -                -                4,683,000    -                 โรงเรียนมีความ ส านักการศึกษาฯ

เสริมเหล็ก และอ านวยความสะดวกในการ ขนาดกวา้ง 6 เมตร ปลอดภัยและอ านวย
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เดินทางแก่ครูและนักเรียน ยาว 1,561 เมตร ความสะดวกในการเดิน

ทางแก่ครูและนักเรียน

88 โครงการก่อสร้างโรงอาหาร เพือ่ให้มีโรงอาหารทีเ่หมาะสม โรงอาหาร ขนาด 500 ทีน่ัง่ -                -                -                10,000,000  -                 มีโรงอาหารทีเ่หมาะสม ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม กับเด็กนักเรียนในโรงเรียน จ านวน 2 หลัง กับจ านวนเด็กนักเรียน

89 โครงการก่อสร้างศูนย์วทิย์ เพือ่ก่อสร้างศูนย์กลางการ ศูนย์วทิยบริการ -                -                -                15,000,000  -                 มีศูนย์วทิยบริการทีส่ามารถ ส านักการศึกษาฯ

บริการโรงเรียนเมืองพล เรียนรู้ทีอ่ านวยความสะดวกต่อ จ านวน 1 หลัง อ านวยความสะดวกให้แก่ครู
พิทยาคม ครู นักเรียนและชุมชน นักเรียนชุมชนการการสืบค้น

90 โครงการก่อสร้างสนามบาสเกตบอล เพือ่ให้มีสนามบาสเกตบอลทีไ่ด้ สนามบาสเกตบอล -                -                -                350,000      -                 เพียงพอต่อการเรียน ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนโนนหันวทิยายน มาตรฐาน ขนาด 23 m x 38 m. การสอนวชิาพลศึกษา
ถมดิน   1 m. เทคอนกรีต
หนา  15 cm. พร้อมระบบ
ระบายน้ า ไฟฟูาส่องสวา่ง

91 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน เพือ่ให้โรงเรียนบ้านบะแค โรงเรียนมีอาคารเรียน -                -                -                7,772,000 -                 มีจ านวนห้องเรียนที่ ส านักการศึกษาฯ

4 ชั้น 12 ห้องเรียน (รหัส มีอาคารเรียนไวส้ าหรับ 4 ชั้น 12 ห้องเรียน เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม
สน.ศท.4/12) เนือ้ที ่1,608 จัดกิจกรรมการเรียนการสอน จ านวน 1 หลัง การเรียนการสอนให้กับ
ตารางเมตร แบบตอกเสาเข็ม ให้กับผู้รียน นักเรียน
โรงเรียนบ้านบะแค

92 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน เพือ่ให้โรงเรียนบ้านบะแค โรงเรียนมีอาคารเรียนเด็กเล็ก -                -                -                4,394,800 -                 มีจ านวนห้องเรียนที่ ส านักการศึกษาฯ

เด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน มีอาคารเรียนส าหรับ 200 คน 8 ห้องเรียน เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม
(รหัส สน.ศท.อนุบาล8)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน จ านวน 1 หลัง การเรียนการสอนให้กับ
เนือ้ที ่734 ตารางเมตร ให้กับผู้เรียนระดับอนุบาล นักเรียน
แบบฐานแผ่
โรงเรียนบ้านบะแค
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93 โครงการก่อสร้างส้วมขนาด เพือ่ให้โรงเรียนบ้านบะแค โรงเรียนมีจ านวนส้วม -                -                -                236,300 -                 มีจ านวนห้องส้วมทีเ่พียง ส านักการศึกษาฯ

10 ที ่(รหัส สน.ศท.ส.10) มีส้วมขนาด 10 ที่ เพียงพอต่อการบริการ พอต่อจ านวนนักเรียน
เนือ้ที ่45.50 ตารางเมตร จ านวน 1 หลัง ของผู้ใช้
แบบฐานแผ่ โรงเรียนบ้านบะแค

94 โครงการก่อสร้างอาคารเรียน เพือ่ให้มีอาคารเรียนไว้ ก่อสร้างอาคารเรียน -                -                2,500,000    -               -                 มีอาคารเรียนที่ ส านักการศึกษาฯ

แบบ สปช.101/26 ขนาด 3 ส าหรับจัดกิจกรรมการเรียน แบบ สปช.101/26 เหมาะสม
ห้องเรียน 1 ห้องธรุการ การสอนให้กับผู้เรียน และ ขนาด 3 ห้องเรียน 1 ห้อง
โรงเรียนบ้านบะแค บุคลากร ธรุการ

95 โครงการก่อสร้างห้องน้ าชายหญงิ เพือ่ให้มีห้องน้ าทีเ่พียงพอ ก่อสร้างห้องน้ าชาย-หญงิ -                -                500,000       -               -                 นักเรียนได้รับความ ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนบ้านบะแค ส าหรับนักเรียน ขนาดพืน้ทีร่วมไม่น้อยกวา่ สะดวกในการใช้
1,340.04 ตร.ม. ห้องน้ า

96 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต 1.เพือ่ปรับปรุงถนนลูกรังในโรงเรียน  -โรงเรียนหนองสองห้อง -                -                2,440,000    -               -                 ภายในโรงเรียนมีถนน ส านักการศึกษาฯ

เสริมเหล็กภายในโรงเรียน ให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วทิยา อ าเภอหนองสองห้อง ทีไ่ด้มาตรฐาน
หนองสองห้องวทิยา 2.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศนืของโรงเรียน จังหวดัขอนแก่น

ให้สะดวกในการคมนาคม

97 โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอร์ 1.เพือ่จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์  -โรงเรียนมีเคร่ืองคอม -                -                200,000       -                1.นักเรียนและครูมีความ ส านักการศึกษาฯ

และพัฒนาการเรียนการสอน และอุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์ พิวเตอร์ (โน๊ตบุค๊ส์) รู้พืน้ฐานด้านคอมพิวเตอร์
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โรงเรียน ซ่อมบ ารุงทีม่ีประสิทธภิาพ อุปกรณ์ส าหรับการซ่อม สามารถใช้ส่ือคอมพิวเตอร์
โนนทองวทิยา อ าเภอแวงใหญ ่ และทันสมัย มาใช้ในห้องเรียน บ ารุง และส่ือการสอน ในการศึกษาค้นควา้
จังหวดัขอนแก่น คอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกวา่ 12 เคร่ือง 2.ห้องเรียนคอมพิวเตอร์

2.เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน สามารถส่งเสริมการศึกษา
คอมพิวเตอร์ ของนักเรียน ค้นควา้ จากส่ือเทคโนโลยี
คณะครูให้เป็นความรู้พืน้ฐาน และส่งเสริมการจัด
ในการน าไปใช้ศึกษาหาความรู้ กิจกรรมการเรียนการสอน
และเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการ ของคณะครฅู และนักเรียน
เรียนการสอน เพือ่ให้บริหาร ตลอดจนประชาชนใน
ชุมชนในด้านสืบค้นอินเตอร์เน็ต ชุมชน
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98 โครงการจัดซ้ือคอมพิวเตอร์และ 1.เพือ่จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์  -โรงเรียนมีเคร่ืองคอม -                -                200,000       -                -                 1.นักเรียนและครูมีความ ส านักการศึกษาฯ

พัฒนาการเรียนการสอนห้องเรียน และอุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์ พิวเตอร์ (โน๊ตบุค๊ส์) รู้พืน้ฐานด้านคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ โรงเรียนนาโพธิช์ี ซ่อมบ ารุงทีม่ีประสิทธภิาพ อุปกรณ์ส าหรับการซ่อม สามารถใช้ส่ือคอมพิวเตอร์
วทิยา อ าเภอแวงใหญ ่ และทันสมัย มาใช้ในห้องเรียน บ ารุง และส่ือการสอน ในการศึกษาค้นควา้
จังหวดัขอนแก่น คอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกวา่ 12 เคร่ือง

2.เพือ่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน 2.ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ ของนักเรียน สามารถส่งเสริมการศึกษา
คณะครูให้เป็นความรู้พืน้ฐาน ค้นควา้ จากส่ือเทคโนโลยี
ในการน าไปใช้ศึกษาหาความรู้ และส่งเสริมการจัด
และเพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการ กิจกรรมการเรียนการสอน
เรียนการสอน เพือ่ให้บริหาร ของคณะครฅู และนักเรียน
ชุมชนในด้านสืบค้นอินเตอร์เน็ต ตลอดจนประชาชนใน

ชุมชน

99 ค่าจัดซ้ือซ้ือโต๊ะโรงอาหาร เพือ่จัดซ้ือโต๊ะโรงอาหาร  ขนาด โรงเรียนคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ)์  -  -  - 150,000 -              นักเรียนมีโต๊ะและม้านัง่ ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ)์ หน้าขาว  60x120x75 ซม. มีโต๊ะโรงอาหาร หน้าขาว ขนาด ในการรับประทานอาหาร และโรงเรียนในสังกดัฯ

พร้อมม้านัง่ จ านวน 2 ตัว 60x120x75 ซม. พร้อมม้านัง่ ครบถ้วน
ขนาด 30x120x45 ซม. จ านวน 2 ตัว 
จ านวน 60 ชุด ขนาด 30x120x45 ซม.

จ านวน 60 ชุด 

100 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองดนตรีพืน้บ้าน เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองดนตรีพืน้บ้าน โรงเรียนคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ)์  -  - 100,000  - -              โรงเรียนมีเคร่ืองดนตรี ส านักการศึกษาฯ

ประกอบวงโปงลาง ประกอบวงโปงลางให้กับ มีเคร่ืองดนตรีพืน้บ้าน พืน้บ้านใช้ในการจัด และโรงเรียนในสังกดัฯ

โรงเรียนคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ)์ โรงเรียนคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ)์ ประกอบวงโปงลาง การเรียนการสอน

101 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองดนตรีสากล เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองดนตรีสากล โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  -  - 2,000,000     - -              โรงเรียนมีเคร่ืองดนตรีสากล ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ให้กับโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม มีเคร่ืองดนตรีสากล ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และโรงเรียนในสังกดัฯ

102 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองดนตรีไทย เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองดนตรีไทย โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม  -  - 500,000        - -              โรงเรียนมีเคร่ืองดนตรีไทย ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ให้กับโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม มีเคร่ืองดนตรีไทย ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และโรงเรียนในสังกดัฯ



เปา้หมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่ับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

103 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ห้อง เพือ่จัดซ้ือครุภัณฑ์ห้อง โรงเรียนนาง้ิววทิยาสรรค์  -  - 576,000  - -              โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ ส านักการศึกษาฯ

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้กับ มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ใช้ในการจัด และโรงเรียนในสังกดัฯ

โรงเรียนนาง้ิววทิยาสรรค์ โรงเรียนนาง้ิววทิยาสรรค์ การเรียนการสอน

104 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ เพือ่จัดซ้ือครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ โรงเรียนนาง้ิววทิยาสรรค์  -  -  - 4,992,400 -              โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ ส านักการศึกษาฯ

ห้องปฏิบัติการวทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์ให้กับโรงเรียนนาง้ิว มีห้องปฏิบัติการวทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์ใช้ในการจัด และโรงเรียนในสังกดัฯ

โรงเรียนนาง้ิววทิยาสรรค์ วทิยาสรรค์ การเรียนการสอน

105 ค่าจัดซ้ือโต๊ะ - เก้าอี ้นักเรียน เพือ่จัดซ้ือโต๊ะ - เก้าอี ้นักเรียน โรงเรียนพระยืนวทิยาคาร  -  - 900,000  - -              โรงเรียนมีโต๊ะ-เก้าอีน้ักเรียน ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนพระยืนวทิยาคาร ให้กับโรงเรียนพระยืนวทิยาคาร โต๊ะ - เก้าอี ้นักเรียน ใช้ในการจัด และโรงเรียนในสังกดัฯ

จ านวน 200 ชุด การเรียนการสอน

106 ค่าจัดซ้ือรถฟาร์มแทรกเตอร์ เพือ่จัดซ้ือรถฟาร์มแทรกเตอร์ โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์  -  -  - 1,950,000    -              โรงเรียน ส านักการศึกษาฯ

(รถไถ) โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ (รถไถ) ให้กับโรงเรียน มีรถฟาร์มแทรกเตอร์(รถไถ) มีรถฟาร์มแทรกเตอร์(รถไถ) และโรงเรียนในสังกดัฯ

เปรมติณสูลานนท์ จ านวน 1 คัน

107 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ เพือ่จัดซ้ือครุภัณฑ์ โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ มี  -  - 500,000  - -              โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการ ส านักการศึกษาฯ

ห้องปฏิบัติการชีววทิยา  ให้กับ ห้องปฏิบัติการชีววทิยา  ให้กับ ห้องปฏิบัติการชีววทิยา ชีววทิยาใช้ในการจัด และโรงเรียนในสังกดัฯ

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ การเรียนการสอน

108 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ดนตรีและ เพือ่จัดซ้ือครุภัณฑ์ดนตรีและ โรงเรียนบ้านบะแคมีครุภัณฑ์ -             -             -             200,000      -              โรงเรียนมีครุภัณฑ์ดนตรี ส านักการศึกษาฯ

นาฎศิลป์ ให้กับโรงเรียนบ้านบะแค นาฎศิลป์ ให้กับโรงเรียน ดนตรีและนาฎศิลป์ ดังนี้ และนาฎศิลป์ ใช้ในการจัด
บ้านบะแค 1.เมโลเดียน 32  15 ตัว การเรียนการสอน

2.ฉาบเดินแถว  16 นิว้ 2 คู่
3. เบลไลร่า   2 ตัว
4.พิณโปร่ง  3 ตัว
5. พิณไฟฟูา  2 ตัว
6. พิณเบส  2 ตัว
7. แคน AM 4 เต้า
8. โหวตAM 15 อัน
9. โปงลาง 2 อัน
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10. ฉาบ 5 นิว้  2 คู่
11.ฉาบกลองยาว 10 นิว้
12.กลองอีสาน  1 ชุด
13.แอมป์อีสาน  1 ตัว
14.แอมป์เบส  1 ตัว
15.สายแจ๊ค 5 เมตรสายผ้าถัก2เส้น
16.สายแจ๊ค 5 เมตร 2 เส้น
17.สายกีตาร์ไฟฟูา 3 ชุด
18.สายเบส 1 ชุด

109 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์กีฬา เพือ่จัดซ้ือครุภัณฑ์กีฬา โรงเรียนเมืองพลพิทยาคมมี -             -             -             500,000      -             โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ให้กับโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ครุภัณฑ์กีฬา ดังนี้ มีครุภัณฑ์กีฬา ใช้ในการจัด
1. ลู่วิง่ไฟฟูา 2 เคร่ือง การเรียนการสอน
2.จักรยานนัง่ตรง 2 เคร่ือง
3.เคร่ืองเดินวงรี  2 เคร่ือง
4.ชุดฝึกกล้ามเนือ้ 1 เคร่ือง
5.อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนือ้ 1 เคร่ือง
6.อุปกรณ์ยึดเหยียดกล้ามเนื้อ1เคร่ือง
7.ม้าราบฝึกดัมเบล 1 ตัว
8.ม้าบริหารหน้าท้อง 2 ตัว
9.ชุดดัมเบลชุบโพรเมีย่ม 1-10 กม.
และชั้นวาง 1 ชุด

110 ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน เพือ่ใช้เก็บเอกสารในส านักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน -             -             -             27,500        -              ส านักงานมีตู้เก็บเอกสาร ส านักการศึกษาฯ

จ านวน 5 หลัง สะดวกในการค้นหา

111 ค่าจัดซ้ือโต๊ะ-เก้าอีส้ านักงาน เพือ่จัดซ้ือโต๊ะ-เก้าอีส้ านักงาน โต๊ะ-เก้าอีส้ านักงาน -             -             -             5,200         -              บุคลากรมีโต๊ะ-เก้าอิ้ ส านักการศึกษาฯ

จ านวน 1 ชุด ใช้ในส านักงาน
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112 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ -             -             -             22,000        -              ส านักงานมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส านักการศึกษาฯ

ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่1 ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่1 ส าหรับงานประมวลผล แบบที ่1 ส าหรับประมวลผล แบบที ่1
จ านวน 1 เคร่ือง ใช้ในส านักงาน

113 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ -             -             -             22,000        -              ส านักงานมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส านักการศึกษาฯ

โน้ตบุค๊ส าหรับประมวลผล โน้ตบุค๊ส าหรับประมวลผล โน้ตบุค๊ส าหรับประมวลผล โน้ตบุค๊ส าหรับประมวลผล
จ านวน 3 เคร่ือง ใช้ในส านักงาน

114 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต -             -             -             44,000        -              ส านักงานมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส านักการศึกษาฯ

แท็ปแล็ต แท็ปแล็ต จ านวน 2 เคร่ือง แท็ปแล็ต ใช้ในส านักงาน

115 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองพิมพ์ Multifuntion เลเซอร์ -             -             -             15,000        -              เคร่ืองพิมพ์ Multifuntion เลเซอร์ ส านักการศึกษาฯ

Multifuntion เลเซอร์ หรือ LED สี Multifuntion เลเซอร์ หรือ LED สี หรือ LED สี จ านวน 2 เคร่ือง หรือ LED สี ใช้ในส านักงาน

116 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองพิมพ์ Multifuntion เลเซอร์ -             -             -             18,000        -              เคร่ืองพิมพ์ Multifuntion เลเซอร์ ส านักการศึกษาฯ

Multifuntion เลเซอร์ หรือ LED Multifuntion เลเซอร์ หรือ LED หรือ LED ขาว-ด า หรือ LED ขาว-ด า 
ขาว - ด า ขาว - ด า จ านวน 2 เคร่ือง ใช้ในส านักงาน

117 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าร้อน เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าร้อน เคร่ืองท าน้ าร้อน น้ าเย็น -             -             -             26,000        -              เคร่ืองท าน้ าร้อน น้ าเย็น ส านักการศึกษาฯ

น้ าเย็น แบบต่อท่อ 2 ก๊อก น้ าเย็น แบบต่อท่อ 2 ก๊อก แบบต่อท่อ 2 ก๊อก แบบต่อท่อ 2 ก๊อก 
จ านวน 1 เคร่ือง ใช้ในส านักงาน

118 ค่าจัดซ้ือรถจักรยานยนต์ เพือ่จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์ แบบเกียร์ธรรมดา -             -             -             81,600        รถจักรยานยนต์ ส านักการศึกษาฯ

แบบเกียร์ธรรมดา แบบเกียร์ธรรมดา จ านวน 2 คัน -              แบบเกียร์ธรรมดา
ใช้ในส านักงาน

119 ค่าจัดซ้ือรถจักรยานยนต์ เพือ่จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี -             -             -             252,900      -              รถจักรยานยนต์ใช้ในพุทธ ส านักการศึกษาฯ

ขนาด 150 ซีซี ขนาด 150 ซีซี จ านวน 3 คัน มณฑลอีสานจังหวดัขอนแก่น
และสนามกีฬาพระยืน
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120 ค่าจัดซ้ือรถฟาร์มแทรกเตอร์ เพือ่จัดซ้ือรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิด รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิด -             -             -             535,000      -              รถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิด ส านักการศึกษาฯ

ชนิดขับเคล่ือน 4 ล้อ ขนาด ขับเคล่ือน 4 ล้อ ขนาด 40แรงม้า ขับเคล่ือน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า ขับเคล่ือน 4 ล้อขนาด 
40 แรงม้า จ านวน 1 คัน 40 แรงม้า ใช้ในส านักงาน

121 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญา้ เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญา้ เคร่ืองตัดหญา้แบบนัง่ขับ -             -             -             182,000      -              เคร่ืองตัดหญา้แบบนัง่ขับ ส านักการศึกษาฯ

แบบนัง่ขับ แบบนัง่ขับ จ านวน 1 เคร่ือง  ใช้ในส านักงาน

122 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ า เคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโข่ง -             -             -             8,200         -              เคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโข่ง ส านักการศึกษาฯ

แบบหอยโข่ง เคร่ืองยนต์เบนซิน แบบหอยโข่ง เคร่ืองยนต์เบนซิน เคร่ืองยนต์เบนซิน สูบน้ าได้ 1,000 เคร่ืองยนต์เบนซิน ขนาด 
สูบน้ าได้ 1,000 ลิตรต่อนาที สูบน้ าได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า 5 แรงม้า ใช้ในส านักงาน
ขนาด 5 แรงม้า ขนาด 5 แรงม้า จ านวน 1 เคร่ือง

123 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุุน เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองดูดฝุุน เคร่ืองดูดฝุุน ขนาด 25 ลิตร -             -             -             14,000        -              เคร่ืองดูดฝุุน ขนาด 25 ลิตร ส านักการศึกษาฯ

ขนาด 25 ลิตร ขนาด 25 ลิตร จ านวน 1 เคร่ือง ใช้ในส านักงาน

124 ค่าจัดซ้ือโต๊ะหมูบู่ชา เพือ่จัดซ้ือโต๊ะหมูบู่ชา โต๊ะหมูบู่ชา จ านวน 1 ชุด -             -             -             8,500         -              โต๊ะหมูบู่ชา ใช้ในส านักงาน ส านักการศึกษาฯ

125 ค่าจัดซ้ือเล่ือยยนต์ ขนาด เพือ่จัดซ้ือเล่ือยยนต์ ขนาด 11.5 เล่ือยยนต์ ขนาด 11.5 นิว้ -             -             -             5,500         -              เล่ือยยนต์ ขนาด 11.5 นิว้ ส านักการศึกษาฯ

11.5 นิว้ แบบ 2 จังหวะ 0.8 แรงม้า นิว้ แบบ 2 จังหวะ 0.8 แรงม้า แบบ 2 จังหวะ 0.8 แรงม้า แบบ 2 จังหวะ 0.8 แรงม้า 
(600 วตัต์) (600 วตัต์) (600 วตัต์) จ านวน 1 เคร่ือง (600 วตัต์) ใช้ในส านักงาน

126 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองเจาะดินขุดหลุม เพือ่เคร่ืองเจาะดินขุดหลุม เคร่ืองเจาะดินขุดหลุม -             -             -             17,900        -              เคร่ืองเจาะดินขุดหลุม ขนาด ส านักการศึกษาฯ

ขนาด 8 นิว้ เคร่ือง 2 จังหวะ ขนาด 8 นิว้ เคร่ือง 2 จังหวะ ขนาด 8 นิว้ เคร่ือง 2 จังหวะ 8 นิว้ เคร่ือง 2 จังหวะ ก าลัง
ก าลัง 4 แรงม้า ก าลัง 4 แรงม้า ก าลัง 4 แรงม้า จ านวน 1 เคร่ือง 4 แรงม้า ใช้ในส านักงาน

127 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองย่อยกิง่ไม้ เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองย่อยกิง่ไม้ ชนิด เคร่ืองย่อยกิง่ไม้ ชนิด 4 จังหวะ -             -             -             22,500        -              เคร่ืองย่อยกิง่ไม้ ชนิด 4 ส านักการศึกษาฯ

ชนิด 4 จังหวะ ก าลัง 6.5 แรงม้า 4 จังหวะ ก าลัง 6.5 แรงม้า ก าลัง 6.5 แรงม้า จ านวน 1 เคร่ือง จังหวะ ก าลัง 6.5 แรงม้า 
ใช้ในส านักงาน

128 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองขัดพืน้ เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองขัดพืน้ เคร่ืองขัดพืน้ ขนาด 22 นิว้ -             -             -             20,000        -              เคร่ืองขัดพืน้ ขนาด 22 นิว้ ส านักการศึกษาฯ

ขนาด 22 นิว้ ขนาด 22 นิว้ จ านวน 1 เคร่ือง ใช้ในส านักงาน
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129 ค่าจัดซ้ือโทรทัศน์แอลอีดี เพือ่โทรทัศน์แอลอีดี (LEDTV) โทรทัศน์แอลอีดี (LEDTV) Smart -             -             -             48,800        -              โทรทัศน์แอลอีดี (LEDTV) ส านักการศึกษาฯ

(LEDTV) Smart TV ความละเอียด Smart TV ความละเอียด TV ความละเอียด 3840x2160 Smart TV ความละเอียด 
3840x2160 พิกเซล ขนาด 50 นิว้ 3840x2160 พิกเซล พิกเซล ขนาด 50 นิว้ 3840x2160 พิกเซล ขนาด 

ขนาด 50 นิว้ จ านวน 3 เคร่ือง 50 นิว้ ใช้ในส านักงาน

130 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดีย เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดีย เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ -             -             -             70,200        -              เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ส านักการศึกษาฯ

โปรเจคเตอร์  XGA ขนาด 5,000 โปรเจคเตอร์ XGA ขนาด 5,000 XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens XGA ขนาด 5,000 ANSI 
ANSI Lumens ANSI Lumens จ านวน 1 เคร่ือง Lumens ใช้ในส านักงาน

131 ค่าจัดซ้ือกล้องวงจรปิด เพือ่จัดซ้ือกล้องวงจรปิด กล้องวงจรปิดแบบติดต้ังภายนอก -             -             -             50,000        -              กล้องวงจรปิดแบบติดต้ัง ส านักการศึกษาฯ

แบบติดต้ังภายนอก กล้อง 8 ตัว แบบติดต้ังภายนอก กล้อง 8 ตัว กล้อง 8 ตัว พร้อมบันทึกภาพขนาด ภายนอก กล้อง 8 ตัว พร้อม
พร้อมบันทึกภาพขนาด 1 TB 1 ตัว พร้อมบันทึกภาพขนาด 1 TB  1 TB 1 ตัว พร้อมติดต้ัง บันทึกภาพขนาด 1 TB 1 ตัว
พร้อมติดต้ัง 1 ตัว พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 ชุด  พร้อมติดต้ัง  ใช้ในส านักงาน

132 ค่าจัดซ้ือระบบเคร่ืองเสียงและ เพือ่จัดซ้ือระบบเคร่ืองเสียงและ ระบบเคร่ืองเสียงและระบบภาพ -             -             -             2,500,000    -              ระบบเคร่ืองเสียงและ ส านักการศึกษาฯ

ระบบภาพห้องประชุม ระบบภาพห้องประชุม ห้องประชุม ประกอบด้วย ระบบภาพห้องประชุม 
1. ดิจิตอลมิกเซอร์ 24 channal  ใช้ในส านักงาน
2. เพาเวอร์แอมป์ 2x1,000 วตัต์ 
3. ล าโพงซับเบส ขนาด 18 นิว้ 
4. ล าโพงกลาง/แหลมมีแอมป์ในตัว 
ขนาด 15 นิว้ 
5. ล าโพงมอนิเตอร์มีแอมป์ในตัว 
ขนาด 12 นิว้
6. ล าโพงติดผนัง ขนาด 6.5 นิว้ 
7. อิคลอไลเซอร์ 
8. เคร่ืองเล่น ซีดี
9. เคร่ืองบันทึกเสียง
10. คอมพิวเตอร์ 
11. ไมค์โครโพนไร้สาย 
12. ไมค์โครโพนสาย 
13. ปล๊ักไฟพ่วง
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14. ตู้ Rack
15. กล้องสปีดโดม 
16. ชุดควบคุมกล้อง 
17. จอมอนิเตอร์ 
18. ทีวขีนาด 50 นิว้ 
19. โปรเจคเตอร์ 5,000 Lumens 
20. จอรับภาพขนาด 200 นิว้ 
21. สายสัณญาณต่างๆ 
22. ค่าแรงติดต้ัง

133 ค่าจัดซ้ือห้องปฏิบัติการ เพือ่ให้มีห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ -             -             -             500,000      -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

คอมพิวเตอร์ โรงเรียนโคกสูง คอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการจัด จ านวน 1 ห้อง โรงเรียนในสังกดัฯ

ประชาสรรค์ การเรียนการสอน

134 ค่าจัดซ้ือโต๊ะ-เก้าอี ้โรงอาหาร เพือ่ให้มีโต๊ะ-เก้าอี ้ส าหรับใช้ โต๊ะ-เก้าอี ้โรงอาหาร -             -             -             100,000      -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์ ในโรงอาหาร จ านวน 15 ชุด โรงเรียนในสังกดัฯ

135 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อม -             -             -             780,000      -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

พร้อมเคร่ืองส ารองไฟ พร้อมเคร่ืองส ารองไฟ ส าหรับใช้ เคร่ืองส ารองไฟ โรงเรียนในสังกดัฯ

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์ ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 4 ชุด

136 ค่าจัดซ้ือโต๊ะ-เก้าอี ้นักเรียน เพือ่ให้มีโต๊ะ-เก้าอี ้นักเรียนส าหรับ โต๊ะ-เก้าอี ้นักเรียน -             -             -             134,400      -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนพูวดัพิทยาคม ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 80 ชุด โรงเรียนในสังกดัฯ

137 ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน เพือ่ให้มีตู้เหล็ก แบบ 2 บาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน -             -             -             60,500        -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนพูวดัพิทยาคม ส าหรับใช้ในการจัดการเรียน จ านวน 11 หลัง โรงเรียนในสังกดัฯ

การสอน

138 ค่าจัดซ้ือพัดลม เพือ่ให้มีพัดลมส าหรับใช้ พัดลม จ านวน 35 ตัว -             -             -             52,500        -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

โรงเรยนซับสมบูรณ์พิทยาลัย ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนในสังกดัฯ
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139 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ เพือ่ให้มีเคร่ืองปรับอากาศ ชนิด เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดติดผนัง -             -             -             448,000      -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู ติดผนัง ขนาด 24,000 บีทียู ขนาด 24,000 บีทียู โรงเรียนในสังกดัฯ

โรงเรยนซับสมบูรณ์พิทยาลัย ส าหรับใช้ในการจัดการเรียน จ านวน 16 เคร่ือง
การสอน

140 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ เพือ่ให้มีห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการวทิยาศาสตร์ -             -             -             150,000      -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

วทิยาศาสตร์โรงเรียนสีชมพูศึกษา วทิยาศาสตร์ส าหรับใช้ในการจัด จ านวน 3 ห้อง โรงเรียนในสังกดัฯ

การเรียนการสอน

141 ค่าจัดซ้ือครภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ เพือ่ให้มีห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ -           -           -           450,000    -            มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

คอมพิวเตอร์ โรงเรียนสีชมพูศึกษา คอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในการจัด จ านวน 3 ห้อง โรงเรียนในสังกดัฯ

การเรียนการสอน

142 ค่าจัดซ้ือรถยนต์กระบะ เพือ่ให้มีรถยนต์กระบะ 4 ประตู รถยนต์กระบะ 4 ประตู -           -           -           880,000    -            มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

4 ประตู โรงเรียนสีชมพูศึกษา ใช้ในโรงเรียน จ านวน 1 คัน โรงเรียนในสังกดัฯ

143 ค่าจัดซ้ือกล้องวงจรปิด เพือ่ให้มีกล้องวงจรปิด กล้องวงจรปิด จ านวน 8 ตัว -             -             -             160,000      -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนหนองโนประชาสรรพ์ ใช้ในโรงเรียน โรงเรียนในสังกดัฯ

144 ค่าจัดซ้ือโต๊ะ-เก้าอีค้รู เพือ่ให้มีโต๊ะ-เก้าอีค้รู โต๊ะ-เก้าอีค้รู จ านวน 30 ชุด -             -             -             130,500      -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนหนองโนประชาสรรพ์ ใช้ในโรงเรียน โรงเรียนในสังกดัฯ

145 ค่าจัดซ้ือเก้าอีห้้องประชุม เพือ่ให้มีเก้าอีห้้องประชุม เก้าอีห้้องประชุม จ านวน 100 ตัว -             -             -             150,000      -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนหนองโนประชาสรรพ์ ใช้ในโรงเรียน โรงเรียนในสังกดัฯ

146 ค่าจัดซ้ือโต๊ะหมูบู่ชา เพือ่ให้มีโต๊ะหมูบู่ชา โต๊ะหมูบู่ชา จ านวน 2 ชุด -             -             -             17,000        -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนหนองโนประชาสรรพ์ ใช้ในโรงเรียน โรงเรียนในสังกดัฯ
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147 ค่าจัดซ้ือโต๊ะพับโฟเมก้า เพือ่ให้มีโต๊ะพับโฟเมก้า โต๊ะพับโฟเมก้า หน้ากวา้ง -             -             -             50,000        -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

หน้ากวา้ง โรงเรียนหนองโน หน้ากวา้ง ใช้ในโรงเรียน จ านวน 20 ตัว โรงเรียนในสังกดัฯ

ประชาสรรพ์

148 ค่าจัดซ้ือโต๊ะพับโฟเมก้า เพือ่ให้มีโต๊ะพับโฟเมก้า โต๊ะพับโฟเมก้า หน้าแคบ -             -             -             44,000        -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

หน้าแคบ โรงเรียนหนองโน หน้าแคบ ใช้ในโรงเรียน จ านวน 20 ตัว โรงเรียนในสังกดัฯ

ประชาสรรพ์

149 ค่าจัดซ้ือเก้าอีส้ านักงาน เพือ่ให้มีเก้าอีส้ านักงาน เก้าอีส้ านักงาน -             -             -             60,000        -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนหนองโนประชาสรรพ์ ใช้ในโรงเรียน จ านวน  30 ตัว โรงเรียนในสังกดัฯ

150 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองดนตรี เพือ่ให้มีเคร่ืองดนตรี เคร่ืองดนตรี ประกอบด้วย -             -             -             2,265,300    -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนซ าสูงพิทยาคม ใช้ในโรงเรียน 1.เคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสานตอนบน โรงเรียนในสังกดัฯ

จ านวน 50 ชุด
2.เคร่ืองดนตรีสากล วงโยธวาทิต 
ชุดกลาง จ านวน 45 ชุด
3.เคร่ืองดนตรีสากล สตริงคอมโบ
จ านวน 26 ชุด

151 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์การงานอาชีพ เพือ่ให้มีครุภัณฑ์การงานอาชีพ ครุภัณฑ์การงานอาชีพและ -             -             -             683,700      -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

และเทคโนโลยี และเทคโนโลยีใช้ในโรงเรียน เทคโนโลยี จ านวน 1 ชุด โรงเรียนในสังกดัฯ

โรงเรียนซ าสูงพิทยาคม

152 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองดนตรี เพือ่ให้มีเคร่ืองดนตรีสากล ครุภัณฑ์เคร่ืองดนตรีสากล -             -             -             100,000      -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

สากล โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 1 ชุด โรงเรียนในสังกดัฯ

153 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองดนตรี เพือ่ให้มีเคร่ืองดนตรีวงดุริยางค์ ครุภัณฑ์เคร่ืองดนตรีวงดุริยางค์ -             -             -             410,000      -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

วงดุริยางค์ ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 1 ชุด โรงเรียนในสังกดัฯ

โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา
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154 ค่าครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ เพือ่ให้มีห้องปฎิบัติการทางภาษา ครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการทางภาษา -             -             -             -            500,000       มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

ทางภาษา ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 1 ห้อง โรงเรียนในสังกดัฯ

โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา

155 ค่าครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ เพือ่ให้มีห้องปฎิบัติการ ครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการวทิยาศาสตร์ -             -             -             -            500,000       มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

วทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ใช้ในการจัด จ านวน 1 ห้อง โรงเรียนในสังกดัฯ

โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา การเรียนการสอน

156 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ือง เพือ่ให้มีเคร่ืองมัลติมีเดีย เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ -             -             -             -            196,200       มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA โปรเจคเตอร์ระดับ XGA ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI โรงเรียนในสังกดัฯ

ขนาด 3,000 ANSI Lumens ขนาด 3,000 ANSI Lumens Lumens จ านวน 6 ชุด
โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

157 ค่าครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ เพือ่ให้มีห้องปฎิบัติการ ครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการวทิยาศาสตร์ -             -             -             116,000      -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

วทิยาศาสตร์ ม.ต้น วทิยาศาสตร์ ม.ต้น ใช้ในการจัด ม.ต้น จ านวน 1 ห้อง ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกดัฯ

โรงเรียนมัธยมหนองเขียด การเรียนการสอน 1. เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
 ระดับ XGA ขนาด 2500 ANSI 
 Lumens
2. จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟูา
ขนาดเส้นทะแยงมุม 150นิว้
 3. เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (InkTantPrinter)
4.เคร่ืองขยายเสียง (power Amp) 
พร้อมล าโพง
5.ตู้เก็บสารเคมี
6.ตู้เย็นขนาด 5 คิว

158 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ เพือ่ให้มีครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์และการแพทย์ -             -             -             220,000      -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

และการแพทย์ และการแพทย์ ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกดัฯ

โรงเรียนมัธยมหนองเขียด ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 1.กล้องจุลทรรศน์ชนิดกระบอกตาคู่
2.แผ่นร้อน(hot plate)



เปา้หมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่ับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

3.เคร่ือวดั Ph แบบปากกา
4.ปัม๊ลมสูญญากาศ (vacuum
pump)
5.โถดูดความชื้น (Desiccator)
6.กล้องส่องทางไกลแบบ 2 ตา
7.กล้องส่องทางไกลแบบ 2 ตา
ขนาด 9x63 มม.
8.แผนทีด่าว 15 องศาเหนือ
9.แผนทีด่าว 18 องศาเหนือ
10.ลูกโลก
11.กล้องถ่ายภาพดิจิตัลแบบ SLR
12.แบบจ าลองดวงอาทิตย์
และดวงจันทร์
13.แบบจ าลองระบบสุริยะ
14.เคร่ืองบอกต าแหน่ง GPS

159 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์โรงงาน เพือ่ให้มีครุภัณฑ์โรงงาน ครุภัณฑ์โรงงาน ประกอบด้วย -             -             -             110,000      -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนมัธยมหนองเขียด ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 1 ชุดเคร่ืองมือถอดประกอบ โรงเรียนในสังกดัฯ

(ชุดเคร่ืองมือพืน้ฐาน)
2 ชุดตรวจสอบระบบไฟรถยนต์
(พืน้ฐาน)
3. เคร่ืองปัม๊ลม
4 บล๊อกไฟฟูา
5 เคร่ืองชาร์ตแบตเตอรี
6 เคร่ืองเชื่อมอินเวอร์เตอร์
7 สวา่นไฟฟูา
8 ชุดยกรถยนต์



เปา้หมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่ับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

160 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์โรงงาน เพือ่ให้มีครุภัณฑ์โรงงาน ครุภัณฑ์โรงงาน ประกอบด้วย -             -             -             50,000        -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนมัธยมหนองเขียด ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 1.ไขควงวดัไฟ โรงเรียนในสังกดัฯ

2.ไขควงชนิดด้านตายตัวปากแบน
3.ไขควงชนิดด้านตายตัวปากแฉก
4.ปากการวดัแรงดันไฟ
5.หัวแร้งไฟฟูาแบบปืน
6.หัวแร้งไฟฟูาแบบแช่
7.ค้อนเดินสายไฟ
8.คีมปากจรเข้
9.คีมปากแหลม
10.คีมตัดสายไฟ
11.คีมปอกสายไฟ
12.เคร่ืองวดัไฟฟูามัลติมิเตอร์อนาลอก
13.เคร่ืองวดัไฟฟูามัลติมิเตอร์ดิจติอล
14.สวา่นไฟฟูาแบบกระแทก

161 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์โรงงาน เพือ่ให้มีครุภัณฑ์โรงงาน ครุภัณฑ์โรงงาน ประกอบด้วย -             -             -             90,000        -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนมัธยมหนองเขียด ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 1 แม่แรงอัดไม้ โรงเรียนในสังกดัฯ

2 เล่ือยฉลุ
3 เล่ือยลันดา
4 กบผิวส้ัน
5 ค้อนหงอน
6 กบล้างกลาง
7 ค้อนไม้
8 ฉากตาย
9 ฉากเป็น
10 ชุดส่ิวปากแบน
11 ชุดส่ิวน่อง
12 คีมคัดคองเล่ือย
13 สวา่นข้อเสือ
14 สวา่นgเฟือง



เปา้หมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่ับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

15 เล่ือยรอปากไม้
16 เล่ือยปังตอ
17 ชุดแคมป์จับชิ้นงาน
18 เคร่ืองตัดหัวไม้
19 เล่ือยฉลุไฟฟูา
20 เล่ือยวงเดือนแบบมือถือ
21 กบไฟฟูา

162 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและ เพือ่ให้มีครุภัณฑ์โฆษณาและ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -             -             -             50,000        -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

เผยแพร่ โรงเรียนมัธยมหนองเขียด เผยแพร่ ใช้ในการจัด ประะกอบด้วย โรงเรียนในสังกดัฯ

การเรียนการสอน 1  มัลติมีเด่ียโปรเจ็คเตอร์ ขนาด
XGA ไม่น้อยกวา่ 2,000 ANSI
Lumens จ านวน 1 เคร่ือง
2.เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ
จ านวน 1 เคร่ือง

163 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์การศึกษา เพือ่ให้มีครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์การศึกษา ประกอบด้วย -             -             -             50,000        -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนมัธยมหนองเขียด ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 1.ตู้จัดนิทรรศการ จ านวน 3 หลัง โรงเรียนในสังกดัฯ

2.ปูายนิเทศ จ านวน 5 ปูาย

164 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์การศึกษา เพือ่ให้มีครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์การศึกษา ประกอบด้วย -             -             -             150,000      -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนมัธยมหนองเขียด ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 1. ตู้วางรองเท้า  1 ตู้ โรงเรียนในสังกดัฯ

2. ปูายนิเทศ  2 ปูาย
3. โต๊ะวางโทรทัศน์
4. สวา่นไฟฟูา
5. เคร่ืองตัดกระดาษแบบมือโยก
ขนาดไม่น้อยกวา่ 21x16 นิว้
6. พัดลมแบบโคจรติดเพดาน
ขนาดไม่น้อยกวา่ 21x16 นิว้
7. พัดลมแบบโคจรติดผนังห้อง
ขนาดไม่น้อยกวา่ 21x16 นิว้



เปา้หมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่ับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

8. ชุดควบคุมการเข้า -ออก
9.จอรับภาพ แบบ-เคล่ือนย้ายได้
ขนาดทแยงมุม 150 นืว้
10 มัลติมีเด่ียโปรเจ็คเตอร์ ขนาด
XGA ไม่น้อยกวา่ 2,000 ANSI
Lumens
11.เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ
12 เคร่ืองเจาะกระดาษไฟฟูาและ
เข้าเล่มมือโยก
13 โทรทัศน์ LED -ความละเอียด
1366x768 พิกเซลขนาด 32 นิว้
14 กล้องวงจรปิด

165 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ดนตรีและ เพือ่ให้มีครุภัณฑ์ดนตรีและ ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ -             -             -             100,000      -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

นาฎศิลป์ โรงเรียนมัธยมหนองเขียด นาฎศิลป์ ใช้ในการจัด ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกดัฯ

การเรียนการสอน 1. โปงลางไม้มะหาดด าขนาด60 ซม.
 13 ลูก จ านวน 
2. พิณไฟฟูา 3 สาย 15 เฟรต
3. พิณโปร่ง 3 สาย 15 เฟรต
4. พิณโปร่ง 3 สาย 18 เฟรต
5 เบสไฟฟูา 4 สาย 24 เฟรต
6. แคน 7 ล้ินเงิน
7. แคน 8 ล้ินเงิน
8. กลองหาง+ร ามะนา+ขาต้ัง 
หน้า 12 นิว้
9. โหวด 5 เสียง จ านวน 3 ตัว
10. โหวด 7 เสียง จ านวน 3 ตัว
11 ปีภู่ไท จ านวน 3 เลา
12.ฉาบเล็กลงหิน ขนาด 4 นิว้ 
จ านวน 2 คู่



เปา้หมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่ับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

13.ฉาบเล็กลงหิน ขนาด 10 นิว้ 
จ านวน 1 คู่
14.ฉาบเล็กลงหิน ขนาด 12 นิว้ 
จ านวน 1 คู่
15 ไม้ตีโปงลาง
16.กับ๊แก๊บ จ านวน 2 คู่

166 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ดนตรีและ เพือ่ให้มีครุภัณฑ์ดนตรีและ ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ -             -             -             130,000      -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

นาฎศิลป์ โรงเรียนมัธยมหนองเขียด นาฎศิลป์ ใช้ในการจัด ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกดัฯ

การเรียนการสอน 1.คีย์บอร์ด จ านวน 1 ตัว
2.กีตาร์เบสจ านวน 1 ตัว
3.กีตาร์ไฟฟูาจ านวน 1 ตัว
4.กลองชุด จ านวน 1 ตัว
5.เคร่ืองขยายเสียงส าหรับคีย์บอร์ด
พร้อมล าโพง
6 เคร่ืองขยายเสียงส าหรับเบส
พร้อมล าโพง
7 เคร่ืองขยายเสียงส าหรับกีตาร์
พร้อมล าโพง
8. ไมโครโฟน

167 ค่าจัดซ้ือโต๊ะ-เก้าอีน้ักเรียน เพือ่ให้มีโต๊ะ-เก้าอีน้ักเรียน โต๊ะ-เก้าอีน้ักเรียน จ านวน 200 ชุด -             -             -             300,000      -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนศรีเสมาวทิยาเสริม ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนในสังกดัฯ

168 ค่าจัดซ้ือโต๊ะ-เก้าอีค้รู เพือ่ให้มีโต๊ะ-เก้าอีค้รู โต๊ะ-เก้าอีค้รู จ านวน 6 ชุด -             -             -             22,500        -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนศรีเสมาวทิยาเสริม ใช้ในการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนในสังกดัฯ

169 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองดนตรี เพือ่ให้มีเคร่ืองดนตรีวงโยธวาทิต เคร่ืองดนตรีวงโยธวาทิต -             -             -             500,000      -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

วงโยธวาทิต โรงเรียนนาง้ิววทิยาสรรค์ ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 1 ชุด โรงเรียนในสังกดัฯ

170 ค่าจัดซ้ือรถโดยสาร ขนาด 12 ทีน่ัง่ เพือ่ให้มีรถโดยสาร ขนาด รถโดยสาร ขนาด12 ทีน่ัง่ (ดีเซล) -             -             -             1,400,000    -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

(ดีเซล) โรงเรียนพิศาลปุณณวทิยา 12 ทีน่ัง่ (ดีเซล) ใช้ในโรงเรียน จ านวน 1 คัน โรงเรียนในสังกดัฯ



เปา้หมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่ับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

171 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองซักผ้า เพื่อให้มีเคร่ืองซักผ้าแบบธรรมดา เคร่ืองซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด -             -             -             18,000        -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

แบบธรรมดา ขนาด 15 กก. ขนาด 15 กก. ใช้ในโรงเรียน 15 กก. จ านวน 1 เคร่ือง โรงเรียนในสังกดัฯ

 โรงเรียนพิศาลปุณณวทิยา

172 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ห้องเรียน เพือ่ให้มีครุภัณฑ์ห้องเรียน ครุภัณฑ์ห้องเรียนอาหารและ -             -             -             290,000      -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ โภชนาการ  จ านวน 1 ห้อง โรงเรียนในสังกดัฯ

โรงเรียนพิศาลปุณณวทิยา ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

173 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ -             -             -             320,000      -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

โน้ตบุก๊ โรงเรียนพิศาลปุณณวทิยา โน๊ตบุก๊ ใช้ในการจัดการเรียน จ านวน 20 เคร่ือง โรงเรียนในสังกดัฯ

การสอน

174 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ แบบหมึกฉีด เพือ่ให้มีเคร่ืองพิมพ์แบบหมึกฉีด เคร่ืองพิมพ์แบบหมึกฉีด (Inkjet -             -             -             12,600        -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

(Inkjet Printer) ส าหรับกระดาษ (Inkjet Printer)ส าหรับกระดาษ Printer) ส าหรับกระดาษ ขนาด โรงเรียนในสังกดัฯ

ขนาด A3 โรงเรียนพิศาลปุณณวทิยา ขนาด A3 ใช้ในการจัดการเรียน A3 จ านวน 2 เคร่ือง
การสอน

175 ค่าจัดซ้ือตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง เพือ่ให้มีตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง -             -             -             8,000         -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนพิศาลปุณณวทิยา ใช้ในโรงเรียน จ านวน 1 ตู้ โรงเรียนในสังกดัฯ

176 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองถ่ายเอกสาร เพือ่ให้มีเคร่ืองถ่ายเอกสาร เคร่ืองถ่ายเอกสาร ระบบติจิตอล -             -             -             120,000      -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

ระบบติจิตอล(ขาว ด าและสี) ระบบติจิตอล(ขาว ด าและสี)  (ขาว ด าและสี) ความเร็ว 20  โรงเรียนในสังกดัฯ

ความเร็ว 20 แผ่น/นาที  ความเร็ว 20 แผ่น/นาที  แผ่น/นาที จ านวน 1 เคร่ือง
โรงเรียนพิศาลปุณณวทิยา ใช้ในโรงเรียน

177 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ส าเนา เพือ่ให้มีเคร่ืองพิมพ์ส าเนาระบบ เคร่ืองพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอล -             -             -             130,000      -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

ระบบดิจิตอลความละเอียด ดิจิตอลความละเอียด ความละเอียด 300x400 จุดต่อ โรงเรียนในสังกดัฯ

300 x 400 จุดต่อตารางนิว้ 300 x 400 จุดต่อตารางนิว้ ตารางนิว้ จ านวน 1 เคร่ือง
โรงเรียนพิศาลปุณณวทิยา จ านวน 1 เคร่ือง

178 ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กแบบ 2 บาน เพือ่ให้มีตู้เหล็กแบบ 2 บาน ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 6 หลัง -             -             -             33,000        -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนพิศาลปุณณวทิยา ใช้ในโรงเรียน โรงเรียนในสังกดัฯ
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179 ค่าจัดซ้ือเก้าอีส้ านักงาน เพือ่ให้มีเก้าอีส้ านักงาน ใช้ใน เก้าอีส้ านักงาน จ านวน 4 ตัว -             -             -             6,000         -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนพิศาลปุณณวทิยา โรงเรียน โรงเรียนในสังกดัฯ

180 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดีย เพือ่ให้มีเคร่ืองมัลติมีเดีย เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ -             -             -             65,400        -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI โรงเรียนในสังกดัฯ

3,000 ANSI Lumens ขนาด 3,000 ANSI Lumens Lumens จ านวน 2 เคร่ือง
โรงเรียนพิศาลปุณณวทิยา ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

181 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ เพือ่ให้มีเคร่ืองพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ เคร่ืองพิมพ์ ชนิดเลเซอร์หรือ LED -             -             -             79,000        -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

ชนิดเลเซอร์หรือ LED ขาวด า หรือ LED ขาวด า ชนิด ขาวด า ชนิดNetwork แบบที ่1 โรงเรียนในสังกดัฯ

ชนิด Network แบบที ่1 Network แบบที ่1 จ านวน 8 เคร่ือง
โรงเรียนพิศาลปุณณวทิยา ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

182 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ห้อง เพือ่ให้มีห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ -             -             -             500,000      -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ใช้ในการจัด จ านวน 1 ห้อง โรงเรียนในสังกดัฯ

โรงเรียนพิศาลปุณณวทิยา การเรียนการสอน

183 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ห้องสมุด เพือ่ให้มีห้องสมุด ครุภัณฑ์ห้องสมุด -             -             -             300,000      -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนพิศาลปุณณวทิยา ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 1 ห้อง โรงเรียนในสังกดัฯ

184 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ดนตรีสากล เพือ่ให้มีเคร่ืองดนตรีสากล ครุภัณฑ์เคร่ืองดนตรีสากล -             -             -             200,000      -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนพิศาลปุณณวทิยา ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 1 ชุด โรงเรียนในสังกดัฯ

185 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ดนตรี เพือ่ให้มีเคร่ืองดนตรี ครุภัณฑ์เคร่ืองดนตรี -             -             -             100,000      -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

วงกลองยาว โรงเรียนพิศาล วงกลองยาว วงกลองยาว จ านวน 1 ชุด โรงเรียนในสังกดัฯ

ปุณณวทิยา ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

186 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ดนตรี เพือ่ให้มีเคร่ืองดนตรี ครุภัณฑ์เคร่ืองดนตรี -             -             -             100,000      -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

วงโปงลาง (ดนตรีพืน้บ้าน) วงโปงลาง (ดนตรีพืน้บ้าน) วงโปงลาง (ดนตรีพืน้บ้าน) โรงเรียนในสังกดัฯ

โรงเรียนพิศาลปุณณวทิยา ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 1 ชุด
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187 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ เพือ่ให้มีห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการวทิยาศาสตร์ -             -             -             500,000      -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

วทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์ จ านวน 1 ห้อง โรงเรียนในสังกดัฯ

โรงเรียนพิศาลปุณณวทิยา ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

188 ค่าจัดซ้ือเศียรพระพรตฤาษี เพือ่ให้มีเศียรพระพรตฤาษี เศียรพระพรตฤาษี (พ่อแก่) -             -             -             6,500         -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

(พ่อแก่) โรงเรียนพิศาลปุณณวทิยา (พ่อแก่) ใช้ในโรงเรียน จ านวน 1 เศียร โรงเรียนในสังกดัฯ

189 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ เพือ่ให้มีเคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ -             -             -             60,000        -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนพิศาลปุณณวทิยา ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 3 เคร่ือง โรงเรียนในสังกดัฯ

190 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ เพือ่ให้มีเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 24000 -             -             -             300,000      -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

ขนาด 24000 บีทียู 24000 บีทียู ใช้ในโรงเรียน บีทียู จ านวน 9 เคร่ือง โรงเรียนในสังกดัฯ

โรงเรียนพิศาลปุณณวทิยา

191 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน -             -             -             136,000      -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

ส าหรับงานส านักงาน ส าหรับงานส านักงาน ส านักงาน จ านวน 8 เคร่ือง โรงเรียนในสังกดัฯ

โรงเรียนพระยืนวทิยาคาร ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

192 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน -             -             -             220,000      -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

ส าหรับงานประมวลผล ส าหรับงานประมวลผล ประมวลผล จ านวน 10 เคร่ือง โรงเรียนในสังกดัฯ

โรงเรียนพระยืนวทิยาคาร ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

193 ค่าจัดซ้ือโต๊ะ-เก้าอีค้อมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีโต๊ะ-เก้าอีค้อมพิวเตอร์ โต๊ะ-เก้าอีค้อมพิวเตอร์ -             -             -             60,000        -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนพระยืนวทิยาคาร ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 10 ชุด โรงเรียนในสังกดัฯ

194 ค่าจัดซ้ือชุดโขนและอุปกรณ์ เพือ่ให้มีชุดโขนและอุปกรณ์ ชุดโขนและอุปกรณ์การแสดง -             -             -             500,000      -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

การแสดง โรงเรียนพระยืนวทิยาคาร การแสดง ใช้ในการจัด จ านวน 1 ชุด โรงเรียนในสังกดัฯ

การเรียนการสอน

195 ค่าจัดซ้ือโต๊ะขนาด 60x40 ซ.ม. เพือ่ให้มีโต๊ะขนาด 60x40 ซ.ม. โต๊ะขนาด 60x40 ซ.ม. -             -             -             2,600         -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนพระยืนวทิยาคาร ใช้ในโรงเรียน จ านวน 10 ตัว โรงเรียนในสังกดัฯ
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196 ค่าจัดซ้ือกล้องดิจิตอล เพือ่ให้มีกล้องดิจิตอล กล้องดิจิตอล -             -             -             20,000        -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนพระยืนวทิยาคาร ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 1 เคร่ือง โรงเรียนในสังกดัฯ

197 ค่าจัดซ้ือหม้อแปลงไฟฟูา เพือ่ให้มีหม้อแปลงไฟฟูา หม้อแปลงไฟฟูา ขนาด 160 KVA -             -             -             120,000      -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

 ขนาด 160 KVA ขนาด 160 KVA ใช้ในโรงเรียน จ านวน 1 ชุด โรงเรียนในสังกดัฯ

โรงเรียนพระยืนวทิยาคาร

198 ค่าจัดซ้ือชุดไมโครโฟนประชุม เพือ่ให้มีชุดไมโครโฟนประชุม ชุดไมโครโฟนประชุม -             -             -             200,000      -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนพระยืนวทิยาคาร ใช้ในโรงเรียน จ านวน 21 ชุด โรงเรียนในสังกดัฯ

199 ค่าจัดซ้ือโต๊ะ-เก้าอี ้ห้องประชุม เพือ่ให้มีโต๊ะ-เก้าอี ้ห้องประชุม โต๊ะ-เก้าอี ้ห้องประชุม -             -             -             80,000        -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนพระยืนวทิยาคาร ใช้ในโรงเรียน จ านวน 40 ชุด โรงเรียนในสังกดัฯ

200 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน -             -             -             1,100,000    -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

ส าหรับงานประมวลผล ส าหรับงานประมวลผล ประมวลผล จ านวน 50 เคร่ือง โรงเรียนในสังกดัฯ

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

201 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองดนตรีสากล เพือ่ให้มีเคร่ืองดนตรีสากล เคร่ืองดนตรีสากล ประกอบด้วย -             -             -             2,144,615    -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ใช้ในการจัดการเรียนการสอน กลองชุดYamahaพร้อมฮาร์ดแวร์1ชุด โรงเรียนในสังกดัฯ

ตู้แอมป์เบส Hartke 1 ตู้ 
ตู้แอมป์กีตาร์MarshaJVM205C2ตู้
ตู้แอมป์คีย์บอร์ด Peyvey 1 ตัว
เบส 5 สาย warwick 1 ตัว
กีตาร์ fender 2 ตัว
คีบอร์ด korg 1 ตัว
ขาคีย์บอร์ด 1 ตัว
ขาไมโครโฟน GIP 8 ขา
ไมค์ shure 6 ตัว
Bassdrum20พร้อมสายสะพาย1ใบ
Bassdrum18พร้อมสายสะพาย1ใบ
Cymbaln  Zildjian 16 นิว้ 1 คู่
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Fulte 2 เคร่ือง
Clarinet 2 เคร่ือง
Altro sax 2 เคร่ือง
Tenner sax 2 เคร่ือง
Trumpet 2 เคร่ือง
Mellophone 2 เคร่ือง
Trombone 2 เคร่ือง
Tuba 2 เคร่ือง

202 ค่าจัดซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล) เพือ่ให้มีรถบรรทุก(ดีเซล) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 3 ตัน -             -             -             1,075,000    -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ 6 ล้อ จ านวน 1 คัน โรงเรียนในสังกดัฯ

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ใช้ในโรงเรียน

203 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ เพือ่ให้มีห้องปฏิบัติการภาษา ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ -             -             -             900,000      -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

ภาษาต่างประเทศ ต่างประเทศ ใช้ในการจัด ภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกดัฯ

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม การเรียนการสอน 1.ระบบควบคุมการปฏิบัติการ
ส าหรับผู้สอน
2.ชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟนส าหรับ
ผู้สอน
3.ระบบจัดการบริหารข้อสอบ
4.โปรแกรมชุดปฏิบัติการส าหรับ
ผู้เรียน
5.ชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟน
6.เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับผู้สอน
และผู้เรียน
7.โต๊ะวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์
8.เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์
ขนาดไม่น้อยกวา่ 3,000 Ansi
Lumen
9.จอรับภาพขนาดแขวนมือดึง
ขนาดไม่น้อยกวา่ 100 นิว้
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10.ชุดเคร่ืองเสียงส าหรับห้องเรียน
11.ล าโพงส าหรับห้องเรียน
12.อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
13.ตู้เก็บอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
(Rack 6U)
14.ระบบไฟฟูาและระบบเครือข่าย

204 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ดนตรีและ เพือ่ให้มีครุภัณฑ์ดนตรีและ ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ -             -             -             500,000      -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

นาฎศิลป์ นาฎศิลป์ ใช้ในการจัด ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกดัฯ

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม การเรียนการสอน ระนาดเอกพร้อมผืน
ระนาดทุม้พร้อมผืน
ฆ้องวงใหญ่
ฆ้องวงเล็ก
ซอด้วง
ซออู้
ขลุ่ยเพียงออไม้ชิงชัน
กลองแขก
ฉิง่
ฉาบเล็ก
กรับเสภา
โทน ร ามะนา
จะเข้
ขิม
กระจังโหม่ง พร้อมแกะชื่อ รร.
ระนาดเอกเหล็ก
ระนาดทุม้เหล็ก
ปีใ่น
ปีน่อก
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205 ค่าจัดซ้ือกล้อง CCTV  เพือ่ให้มีกล้อง CCTV กล้อง CCTV แบบไร้สายพร้อม -             -             -             150,000      -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

แบบไร้สายพร้อมจอภาพ แบบไร้สายพร้อมจอภาพ จอภาพและระบบควบคุม โรงเรียนในสังกดัฯ

และระบบควบคุม และระบบควบคุม
โรงเรียนโนนหันวทิยายน ใช้ในโรงเรียน

206 ค่าจัดซ้ือโต๊ะ-เก้าอี ้ครู เพือ่ให้มีโต๊ะ-เก้าอี ้ครู โต๊ะ-เก้าอี ้ครู -             -             -             54,000        -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนโนนหันวทิยายน ใช้ในโรงเรียน จ านวน 12 ชุด โรงเรียนในสังกดัฯ

207 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ห้องสมุด เพือ่ให้มีครุภัณฑ์ห้องสมุด ครุภัณฑ์ห้องสมุด -             -             -             115,710      -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนโนนหันวทิยายน ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 1 ห้อง โรงเรียนในสังกดัฯ

208 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองท าความเย็น เพือ่ให้มีเคร่ืองท าความเย็น เคร่ืองท าความเย็น -             -             -             50,000        -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนบ้ายบะแค ใช้ในโรงเรียน จ านวน 1 เคร่ือง โรงเรียนในสังกดัฯ

209 ค่าจัดซ้ือโต๊ะ-เก้าอี ้นักเรียน เพือ่ให้มีโต๊ะ-เก้าอี ้นักเรียน โต๊ะ-เก้าอี ้นักเรียน ระดับอนุบาล -             -             -             80,000        -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

ระดับอนุบาล โรงเรียนบ้านบะแค ระดับอนุบาล กลมขาเหล็กชุด 6 ตัว โรงเรียนในสังกดัฯ

ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 10 ชุด

210 ค่าจัดซ้ือโต๊ะ-เก้าอี ้นักเรียน เพือ่ให้มีโต๊ะ-เก้าอี ้นักเรียน โต๊ะ-เก้าอีน้ักเรียนระดับประถมศึกษา -             -             -             240,000      -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

ระดับประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา ขนาด ลึก40xกวา้ง55xสูง75 ซม. โรงเรียนในสังกดัฯ

โรงเรียนบ้านบะแค ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 150 ชุด

211 ค่าจัดซ้ือโต๊ะ-เก้าอี ้ครู เพือ่ให้มีโต๊ะ-เก้าอี ้ครู โต๊ะ-เก้าอี ้ครู C3-C6 -             -             -             45,000        -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนบ้านบะแค ใช้ในโรงเรียน จ านวน 10 ชุด โรงเรียนในสังกดัฯ

212 ค่าจัดซ้ือโต๊ะรับประทานอาหาร เพือ่ให้มีโต๊ะรับประทานอาหาร โต๊ะรับประทานอาหารส าหรับ -             -             -             40,000        -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนบ้านบะแค ใช้ในโรงเรียน นักเรียนพร้อมเก้าอี ้6 ตัว โรงเรียนในสังกดัฯ

จ านวน 10 ชุด

213 ค่าจัดซ้ือเก้าอีพ้ลาสติก เพือ่ให้มีเก้าอีพ้ลาสติก เก้าอีพ้ลาสติก -             -             -             44,000        -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนบ้านบะแค ใช้ในโรงเรียน จ านวน 200 ตัว โรงเรียนในสังกดัฯ
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214 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญา้ชนิด เพือ่ให้มีเคร่ืองตัดหญา้ชนิด เคร่ืองตัดหญา้ชนิดเดินตาม -             -             -             13,000        -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

เดินตาม โรงเรียนบ้านบะแค เดินตาม ใช้ในโรงเรียน จ านวน 1 เคร่ือง โรงเรียนในสังกดัฯ

215 ค่าจัดซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล) เพือ่ให้มีรถบรรทุก(ดีเซล) รถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิล้แค็บ -             -             -             1,025,000    -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

แบบดับเบิล้แค็บ โรงเรียนบ้านบะแค แบบดับเบิล้แค็บใช้ในโรงเรียน จ านวน 1 คัน โรงเรียนในสังกดัฯ

216 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองเสียงสนาม เพือ่ให้มีเคร่ืองเสียงสนาม เคร่ืองเสียงสนาม -             -             -             50,000        -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนบ้านบะแค ใช้ในโรงเรียน จ านวน 1 ชุด โรงเรียนในสังกดัฯ

217 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองดนตรีพืน้บ้าน เพือ่ให้มีเคร่ืองดนตรีพืน้บ้าน เคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน (โปงลาง) -             -             -             200,000      -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

อีสาน (โปงลาง) พร้อมตู้ล าโพง อีสาน (โปงลาง) พร้อมตู้ล าโพง พร้อมตู้ล าโพง จ านวน 1 ชุด โรงเรียนในสังกดัฯ

โรงเรียนบ้านบะแค ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

218 ค่าจัดซ้ือห้องปฏิบัติการ เพือ่ให้มีห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการวทิยาศาสตร์ ม.ต้น -             -             -             336,000      -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

วทิยาศาสตร์ ม.ต้น วทิยาศาสตร์ ม.ต้น ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกดัฯ

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 1.เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ 
XGAขนาด 2500 ANSI Lumens
2.จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟูา 
ขนาดเส้นทะแยงมุม 150นิว้
 3.เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติดต้ังถังหมึกพิมพ์ (InkTantPrinter)
4.เคร่ืองขยายเสียง(power Amp)
พร้อมล าโพง
5.ตู้เก็บสารเคมี
6.ตู้เย็นขนาด 5 คิว
7.กล้องจุลทรรศน์ชนิดกระบอกตาคู่
8.'แผ่นร้อน(hot plate)
9.เคร่ือวดั Ph แบบปากกา
10.ปัม๊ลมสูญญากาศ (vacuum
pump)
11.โถดูดความชื้น (Desiccator)



เปา้หมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่ับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

12.กล้องส่องทางไกลแบบ2ตา
13.กล้องส่องทางไกลแบบ2ตา
ขนาด 9 x 63 มม.
14.แผนทีด่าว 15 องศาเหนือ
15..แผนทีด่าว 18 องศาเหนือ
16.ลูกโลก
17.กล้องถ่ายภาพแบบติจิตอลแบบ
 SLR
18.แบบจ าลองดวงอาทิตย์และ
ดวงจันทร์
19.แบบจ าลองระบบสุริยะ
20.เคร่ืองบอกต าแหน่ง GPS

219 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร เพือ่ให้มีครุภัณฑ์การเกษตร ครุภัณฑ์การเกษตร ประกอบด้วย -             -             -             50,000        -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 1.เคร่ืองพ่นยาก าจัดศัตรูพืช โรงเรียนในสังกดัฯ

2.รถเข็นดิน
3.เทปวดัระยะ
4.สวา่นไฟฟูา
5.กรรไกรตัดแต่งกิง่ใหญ่
6.กรรไกรตัดแต่งกิง่สูง
7.กรรไกรตัดหญา้
8. มีดติดตาต่อกิง่
9.กรรไกรตัดแต่งกิง่เล็ก
10.รถเข็นเอนกประสงค์
11.เคร่ืองสูบน้ า สูบน้ าได้ 
450 ลิตร/นาที



เปา้หมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่ับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

220 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์โรงงาน เพือ่ให้มีครุภัณฑ์โรงงาน ครุภัณฑ์โรงงาน ประกอบด้วย -             -             -             110,000      -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 1.ชุดเคร่ืองมือถอดประกอบ โรงเรียนในสังกดัฯ

(พืน้ฐาน)
2.ชุดตรวจสอบระบบไฟรถยนต์ 
(พืน้ฐาน)
3.เคร่ืองปัม๊ลม
4.บล๊อกไฟฟูา
5.เคร่ืองชาร์ตแบตเตอรี
6.เคร่ืองเชื่อมอินเวอร์เตอร์
7.สวา่นไฟฟูา
8.ชุดยกรถยนต์

221 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์โรงงาน เพือ่ให้มีครุภัณฑ์โรงงาน ครุภัณฑ์โรงงาน ประกอบด้วย -             -             -             50,000        -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 1 ไขควงวดัไฟ โรงเรียนในสังกดัฯ

2 ไขควงชนิดด้านตายตัวปากแบน
3 ไขควงชนิดด้านตายตัวปากแฉก
4 ปากการวดัแรงดันไฟ
5 หัวแร้งไฟฟูาแบบปืน
6 หัวแร้งไฟฟูาแบบแช่
7 ค้อนเดินสายไฟ
8 คีมปากจรเข้
9 คีมปากแหลม
10 คีมตัดสายไฟ
11 คีมปอกสายไฟ
12 เคร่ืองวดัไฟฟูามัลติมิเตอร์อนาลอก
13 เคร่ืองวดัไฟฟูามัลติมิเตอร์ดิจิตอล
14 สวา่นไฟฟูาแบบกระแทก



เปา้หมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่ับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

222 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์โรงงาน เพือ่ให้มีครุภัณฑ์โรงงาน ครุภัณฑ์โรงงาน ประกอบด้วย -             -             -             90,000        -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 1. แม่แรงอัดไม้ โรงเรียนในสังกดัฯ

2. เล่ือยฉลุ
3. เล่ือยลันดา
4. กบผิวส้ัน
5. ค้อนหงอน
6. กบล้างกลาง
7. ค้อนไม้
8. ฉากตาย
9. ฉากเป็น
10. ชุดส่ิวปากแบน
11. ชุดส่ิวน่อง
12. คีมคัดคองเล่ือย
13. สวา่นข้อเสือ
14. สวา่นgเฟือง
15. เล่ือยรอปากไม้
16. เล่ือยปังตอ
17. ชุดแคมป์จับชิ้นงาน
18. เคร่ืองตัดหัวไม้
19. เล่ือยฉลุไฟฟูา
20. เล่ือยวงเดือนแบบมือถือ
21. กบไฟฟูา

223 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและ เพือ่ให้มีครุภัณฑ์โฆษณาและ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ -             -             -             50,000        -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

เผยแพร่ เผยแพร่ ใช้ในการจัด ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกดัฯ

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ การเรียนการสอน 1  มัลติมีเด่ียโปรเจ็คเตอร์ ขนาด
XGA ไม่น้อยกวา่ 2,000 ANSI
Lumens จ านวน 1 เคร่ือง
2.เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ
จ านวน 1 เคร่ือง



เปา้หมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่ับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

224 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองดนตรีอีสาน เพือ่ให้มีเคร่ืองดนตรีอีสาน เคร่ืองดนตรีอีสานพืน้บ้านและ -             -             -             200,000      -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

พืน้บ้านและสากล พืน้บ้านและสากล ใช้ในการจัด สากล โรงเรียนในสังกดัฯ

โรงเรียนบ้านบะแค การเรียนการสอน

225 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองเล่นกลางแจ้ง เพือ่ให้มีเคร่ืองเล่นกลางแจ้ง เคร่ืองเล่นกลางแจ้งส่งเสริม -             -             -             400,000      -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวยั ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวยั พัฒนาการเด็กปฐมวยั โรงเรียนในสังกดัฯ

โรงเรียนบ้านบะแค ใช้ในโรงเรียน

226 ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานส าหรับ เพือ่ให้มีโต๊ะท างานส าหรับ โต๊ะท างานส าหรับผู้บริหาร -             -             24,000        36,000        -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

ผู้บริหาร ผู้บริหาร ใช้ในส านักงาน - ขนาด 140x70x76 ซม. 
พร้อมกล่องล้ินชัก
 - มีล้อ หน้าท็อปกระจกสีชา 
สีโอ๊คแดง
ปี 2563 จ านวน 2 ตัว
ปี 2564 จ านวน 3 ตัว

227 ค่าจัดซ้ือจัดซ้ือเก้าอีท้ างาน เพือ่ให้มีเก้าอีท้ างานส าหรับ เก้าอีท้ างานส าหรับผู้บริหาร -             -             11,000        - -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

ส าหรับผู้บริหาร ผู้บริหาร ใช้ในส านักงาน  -ขนาด655x680x1160-12060มม. 
 -มีท้าวแขน เบาะบุนวมหุม้ด้วยหนัง
 -ปรับระดับสูงต่ า ด้วยโช้คแก๊ส
 -ขาเหล็กชุปโครเมีย่ม มีล้อเล่ือน
จ านวน 2 ตัว

228 ค่าจัดซ้ือจัดซ้ือเก้าอีท้ างาน เพือ่ให้มีเก้าอีท้ างานส าหรับ เก้าอีท้ างานส าหรับผู้บริหาร -             -             - 22,000        -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

ส าหรับผู้บริหาร ผู้บริหาร ใช้ในส านักงาน  -ขนาด 655x680x1160-12060 มม. 
(กวา้งxลึกxสูง)
 -มีท้าวแขน เบาะบุนวมหุม้ด้วยหนัง
 -ปรับระดับสูงต่ า ด้วยโช้คแก๊ส
 -ขาเหล็กปัดเงา 5 ล้อ
 -หมุนได้รอบ
 - มี มอก.  จ านวน 4 ตัว



เปา้หมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่ับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

229 ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างาน เพือ่ให้มีโต๊ะท างาน โต๊ะท างาน -             -             21,450        - -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

ใช้ในส านักงาน  -ขนาด 120x150x165x180 ซม.
 '-ขาโต๊ะ:ขาเหล็กสามารถปรับระดับได้
ฝาปิดช่องร้อยสายไฟพ่นสีฝ่ัน Epoxy
Powder Coating
 -แผ่นท็อป:เป็นไม้ Particle Board 
หนา 25 มม. เคลือบผิวด้วยเมลามีน
ฟิล์มปิดด้วย PVC Eding หนา1 มม.
 - มีกล่องล้ินชัก 2 ชั้น 1 ข้าง
จ านวน 5 ตัว

230 ค่าจัดซ้ือเก้าอีท้ างาน เพือ่ให้มีเก้าอีท้ างาน เก้าอีท้ างาน -             -             13,500        - -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

ใช้ในส านักงาน  -ขนาด 655x680x1160-1260 มม.
 '-มีท้าวแขน เบาะบุนวมหุม้ด้วยหนัง
 -ปรับระดับสูงต่ า ด้วยโช้คแก๊ส
 -ขาเหล็กชุปโครเมีย่ม มีล้อเล่ือน
จ านวน 5 ตัว

231 ค่าจัดซ้ือเก้าอีท้ างาน เพือ่ให้มีเก้าอีท้ างาน เก้าอีท้ างาน -             -             - 48,000        -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

ใช้ในส านักงาน  -ขนาด 64x64x110 ซม.
(กวา้งxลึกxสูง)
 -มีพนักพิงหลัง มีท้าวแขน
 -เบาะบุนวมหุม้ด้วยหนัง
 -ปรับระดับสูงต่ า ด้วยโช้คแก๊ส
 -ขาเหล็กชุปโครเมีย่ม มีล้อเล่ือน
 -โครงสร้างท าด้วยเหล็กกลม 
หนา 1.2 มม. 
 -หมุนได้รอบ
 - มี มอก.
จ านวน 15 ตัว



เปา้หมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่ับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

232 ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร เพือ่ให้มีตู้เก็บเอกสารส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบกระจก -             -             16,500        - -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

แบบกระจก 2 บานเล่ือน ท าให้เป็นระเบียบ ค้นหาเอกสาร 2 บานเล่ือน
ได้สะดวก  - ขนาด 119x41x88 ซม.

พร้อมขารองตู้
 - มีแผ่นชั้น 2 แผ่น ปรับระดับได้
จ านวน 3 หลัง

233 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองโทรสาร เพือ่ให้มีเคร่ืองโทรสารแบบใช้ เคร่ืองโทรสารแบบใช้กระดาษ -             -             18,000        - -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

แบบใช้กระดาษธรรมดา กระดาษธรรมดา ใช้ใน ธรรมดา 
ส านักงาน  -เป็นเคร่ืองFacsimileหรือโทรภาพ

 -ส่งเอกสารได้คร้ังละ 20 แผ่น
 -ความเร็วในการส่งเอกสาร
ไม่เกินกวา่ 6 วนิาที/แผ่น
จ านวน 1 เคร่ือง

234 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์รถบรรทุก เพือ่ให้มีรถบรรทุก(ดีเซล) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 3 ตัน -             -             1,300,000    - -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

(ดีเซล) โรงเรียนโนนโพธิศ์รี ใช้ในโรงเรียน 6 ล้อ จ านวน 1 คัน
วทิยาคม

235 ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร เพือ่ให้มีตู้เก็บเอกสารส านักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บานทึบ -             -             33,000        - -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

แบบ 2 บานทึบ ท าให้เป็นระเบียบ ค้นหาเอกสาร  -มีมือจับชนิดบิด
ได้สะดวก  -มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น

 -คุณสมบัติเป็นไปตาม(มอก.)
จ านวน 6 หลัง

236 ค่าจัดซ้ือโต๊ะหมูบู่ชา เพือ่ให้มีโต๊ะหมูบู่ชาใช้ใน โต๊ะหมูบู่ชา -             -             8,500          - -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

ส านักงาน  -ท าด้วยไม้สัก
 -มีโต๊ะหมูบู่ชา 9 ตัว 
ความกวา้งตัวละ 9 นิว้
 -มีฐานรองโต๊ะหมู ่จ านวน 1 ชุด
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237 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองเสียงภาคสนาม เพือ่ให้มีเคร่ืองเสียงภาคสนาม เคร่ืองเสียงภาคสนาม -             -             300,000       - -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนซ าสูงพิทยาคม ใช้ในโรงเรียน จ านวน 1 ชุด

238 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน -             -             85,000        119,000      -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

ส าหรับงานส านักงาน ใช้ในส านักงาน ส านักงาน 
ปี 2563 จ านวน 5 เคร่ือง
ปี 2564 จ านวน 7 เคร่ือง

239 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One -             -             23,000        - -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

All In One ส าหรับประมวลผล All In One ส าหรับประมวลผล ส าหรับประมวลผล
ใช้ในส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง

240 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One -             -             - 17,000        -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

All In One ส าหรับงานส านักงาน All In One ส าหรับงานส านักงาน ส าหรับงานส านักงาน
ใช้ในส านักงาน จ านวน 1 เคร่ือง

241 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด -             -             2,600          5,200         -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

หรือชนิด LED ขาวด า หรือชนิด LED ขาวด า LED ขาวด า จ านวน 1 เคร่ือง
ใช้ในส านักงาน ปี 2563 จ านวน 1 เคร่ือง

ปี 2564 จ านวน 2 เคร่ือง

242 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ เพือ่ให้มีเคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ -             -             36,000        36,000        -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

Multifunction เลเซอร์ หรือ LED Multifunction เลเซอร์ หรือ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
ขาวด า LED ขาวด า ใช้ในส านักงาน LED ขาวด า 

ปี 2563 จ านวน 4 เคร่ือง
ปี 2564 จ านวน 4 เคร่ือง

243 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพือ่ให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ -             -             - 44,000        -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

โน๊ตบุก๊ หรับงานประมวลผล โน๊ตบุก๊ หรับงานประมวลผล ส าหรับงานประมวลผล
ใช้ในส านักงาน จ านวน 2 เคร่ือง



เปา้หมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่ับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

244 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ เพือ่ให้มีเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด -             -             15,000        - -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

หรือชนิด LED ขาวด า ชนิด หรือชนิด LED ขาวด า LED ขาวด า Network แบบที ่2 
Network แบบที ่2 Network แบบที ่2 จ านวน 1 เคร่ือง

ใช้ในส านักงาน

245 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ เพือ่ให้มีเคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองพิมพ์ Multifunction -             -             32,000        8,000         -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติด Multifunction แบบฉีดหมึก แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์
ต้ังถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) พร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer)

 (Ink Tank Printer) ปี 2563 จ านวน 4 เคร่ือง
ใช้ในส านักงาน ปี 2564 จ านวน 1 เคร่ือง

246 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ เพือ่ให้มีเคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ -             -             15,000        - -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี Multifunction เลเซอร์ หรือ Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี ใช้ในส านักงาน LED สี จ านวน 1 เคร่ือง

247 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ห้องสมุด เพือ่ให้มีห้องสมุดสถานี ครุภัณฑ์ห้องสมุดสถานีขนส่ง -             -             2,000,000    2,000,000    -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ฝุายการศึกษา

สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวดัขอนแก่น ขนส่งผู้โดยสารจังหวดัขอนแก่น ผู้โดยสารจังหวดัขอนแก่น นอกระบบ

ให้ประชาชนทัว่ไปได้ใช้บริการ ประกอบด้วย
 -เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที ่2 
(จอขนาดไม่ น้อยกวา่ 19 นิว้)  
 -เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One 
ส าหรับงานส านักงาน   
  -เคร่ืองพิมพ ์Multifunction
แบบฉีดหมึก(Inkjet)
 -ระบบบริการยืม-คืนหนังสือ
แบบอัตโนมัติพร้อมติดต้ัง
 -คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต
 -อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 
(Access Point) แบบที ่2
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 -ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊
 -ชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน 
ทีม่ีลิขสิทธิถ์ูกต้องตามกฎหมาย
 -ชุดโปรแกรมปูองกันไวรัส
 -ชุดเคาน์เตอร์ส าหรับยืม-คืนหนังสือ
 -เก้าอีส้ านักงานแบบมีพนักพิงหลัง
ขาพลาสติกมีล้อเล่ือน
 -แท่นวางคอมพิวเตอร์สืบค้น
 -โต๊ะบริการคอมพิวเตอร์แบบ1ทีน่ัง่
พร้อมเก้าอี้
 -ชั้นแขวนหนังสือพิมพ์ 
แบบแคร่หนีบ 10 ก้าน
 - ชั้นวางวารสาร นิตยสาร
แบบ 1 ด้าน 2 ช่วง 5 ระดับชั้น
 -ชั้นวางวารสาร นิตยสาร 
แบบ 1 ด้าน 1 ช่วง 5 ระดับชั้น
 -ชั้นหนังสือห้องสมุดแบบ 1 ด้าน 
1 ช่วง 3 ระดับชั้น
 -ชั้นหนังสือห้องสมุดแบบ 1 ด้าน 
2 ช่วง 3 ระดับชั้น
 -ชั้นหนังสือห้องสมุดแบบ 2 ด้าน
2 ช่วง 3 ระดับชั้น
 -ชั้นหนังสือห้องสมุดแบบ 2 ด้าน 
1 ช่วง 6 ระดับชั้น
 -ชั้นหมุนวางนิตยสาร
 -ชั้นวางหนังสือเด็กแบบพลาสติก 
4 ระดับชั้น
 -ชั้นวางหนังสือไม้ แบบโชวป์ก
และวางหนังสือ
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 -ชั้นวางหนังสือเด็กโชวป์กแบบไม้
4 ระดับชั้น
 -ชั้นหนังสือไม้แบบ 3 ระดับชั้น
 -ชั้นวางหนังสือรูปต้นไม้
 -บันไดหยิบส่ิงของ แบบ 3 ขัน้
 -ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี ้แบบ 4 ทีน่ัง่
ส าหรับอ่านหนังสือ
 -ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี ้แบบ 6 ทีน่ัง่ 
ส าหรับอ่านหนังสือ
 -ชุดโต๊ะเก้าอี้โซฟาแบบโมเดิร์น2ที่นั่ง
 -โต๊ะอ่านหนังสือส่วนบุคคล
แบบด้านเดียวพร้อมเก้าอี้
 -รถเข็นหนังสือห้องสมุด 2 ชั้น
มีกัน้กลาง
 -ฉากกัน้หนังสือ คละสีขนาดเล็ก
 -ฉากกัน้หนังสือ คละสีขนาดกลาง
 -ฉากกัน้หนังสือใหญ่
 -ฉากเหล็กโชวห์นังสือใหม่
 -เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
แบบต้ังพืน้หรือแบบแขวน 
(ระบบ Inverter) พร้อมติดต้ัง
 -หนังสือหมวดหมูร่ะบบดิวอี้
 -ส่ืออเิล็กทรอนิกส์/วิดีโอ/ดีวิดี/E-Book

 -วารสาร, นิตยสาร, หนังสือพิมพ์
 -วสัดุอุปกรณ์เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้
 -ระบบอินเตอร์เน็ต/อุปกรณ์
พร้อมติดต้ัง
 -ระบบไฟฟูา/สายสัญญาณ
พร้อมอุปกรณ์ติดต้ังระบบ
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248 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ห้องสมุด เพือ่ให้มีห้องสมุดพุทธมณฑล ครุภัณฑ์ห้องสมุดพุทธมณฑลอีสาน -             -             2,000,000    2,000,000    -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ฝุายการศึกษา

พุทธมณฑลอีสาน จังหวดัขอนแก่น อีสานจังหงัดขอนแก่น จังหวดัขอนแก่น ประกอบด้วย นอกระบบ

ให้ประชาชนทัว่ไปได้ใช้บริการ  -เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที ่2 (จอขนาดไม่ 
น้อยกวา่ 19 นิว้)  
 -เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One
ส าหรับงานส านักงาน
 -เคร่ืองพิมพ ์Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet)
 -ระบบบริการยืม-คืนหนังสือ
แบบอัตโนมัติ พร้อมติดต้ัง
 -คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต
  -อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย
(Access Point) แบบที ่2
 -ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ
ส าหรับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ  
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊
 -ชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน 
ทีม่ีลิขสิทธิถ์ูกต้องตามกฎหมาย
 -ชุดโปรแกรมปูองกันไวรัส
 -ชุดเคาน์เตอร์ส าหรับยืม-คืนหนังสือ
 -เก้าอีส้ านักงานแบบมีพนักพิงหลัง
ขาพลาสติกมีล้อเล่ือน
 -แท่นวางคอมพิวเตอร์สืบค้น
 -โต๊ะบริการคอมพิวเตอร์
แบบ 1 ทีน่ัง่ พร้อมเก้าอี้
 -ชั้นแขวนหนังสือพิมพ์
แบบแคร่หนีบ 10 ก้าน
 -ชั้นวางวารสาร นิตยสาร 
แบบ 1 ด้าน 2 ช่วง 5 ระดับชั้น
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 -ชั้นวางวารสาร นิตยสาร 
แบบ 1 ด้าน 1 ช่วง 5 ระดับชั้น
 -ชั้นหนังสือห้องสมุด
แบบ 1 ด้าน 1 ช่วง 3 ระดับชั้น
 -ชั้นหนังสือห้องสมุด
แบบ 1 ด้าน 2 ช่วง 3 ระดับชั้น
 -ชั้นหนังสือห้องสมุดแบบ 2 ด้าน 
2 ช่วง 3 ระดับชั้น
 -ชั้นหนังสือห้องสมุดแบบ 2 ด้าน 
1 ช่วง 6 ระดับชั้น
 -ชั้นหมุนวางนิตยสาร
 -ชั้นวางหนังสือเด็กแบบพลาสติก 
4 ระดับชั้น
 -ชั้นวางหนังสือไม้ แบบโชวป์ก
และวางหนังสือ
 -ชั้นวางหนังสือเด็กโชวป์กแบบไม้ 
4 ระดับชั้น
 -ชั้นหนังสือไม้แบบ 3 ระดับชั้น
 -ชั้นวางหนังสือรูปต้นไม้
 -บันไดหยิบส่ิงของ แบบ 3 ขัน้
 -ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี ้แบบ 4 ทีน่ัง่
ส าหรับอ่านหนังสือ
 -ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี ้แบบ 6 ทีน่ัง่ 
ส าหรับอ่านหนังสือ
 -ชุดโต๊ะเก้าอีโ้ซฟาแบบโมเดิร์น 
2 ทีน่ัง่
 -โต๊ะอ่านหนังสือส่วนบุคคล
แบบด้านเดียวพร้อมเก้าอี้
 -รถเข็นหนังสือห้องสมุด 2 ชั้น 
มีกัน้กลาง
 -ฉากกัน้หนังสือ คละสีขนาดเล็ก



เปา้หมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่ับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

 -ฉากกัน้หนังสือ คละสีขนาดกลาง
 -ฉากกัน้หนังสือใหญ่
 -ฉากเหล็กโชวห์นังสือใหม่
 -เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน
 แบบต้ังพืน้หรือแบบแขวน 
(ระบบ Inverter) พร้อมติดต้ัง
 -หนังสือหมวดหมูร่ะบบดิวอี้
 -ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ /วดีิโอ/ ดีวดีิ / 
E- Book
 -วารสาร, นิตยสาร, หนังสือพิมพ์
 -วสัดุอุปกรณ์เพือ่พัฒนาแหล่งเรียนรู้
 -ระบบอินเตอร์เน็ต/อุปกรณ์
พร้อมติดต้ัง
 -ระบบไฟฟูา/สายสัญญาณ
พร้อมอุปกรณ์ติดต้ังระบบ

249 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ห้อง เพือ่ให้มีห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ -             -             7,800,000    7,800,000    -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ฝุายการศึกษา

ปฏิบัติการฟิสิกส์ ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 6 ชุด ประกอบด้วย นอกระบบ

ในโรงเรียน  -โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 
0.80x2.50x0.85 ม.(กxยxส)
 -โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 
1.30x1.50x0.75 ม.(กxยxส)
 -โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 
0.75x5.40x0.80 ม.(กxยxส)
 -ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด 
0.40x0.80x1.80 ม.
  -เก้าอีน้ักเรียน 
 -เก้าอีอ้าจารย์ 
 -ชุดทดลองกฎของเลนส์ 
 -ชุดทดลองกฎของเออร์สเตด 



เปา้หมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่ับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

 -ชุดทดลองกระแสไฟฟูาระหวา่ง
ปลายของตัวต้านทาน
 -เข็มทิศส าหรับเดินทาง
 -เข็มทิศเล็ก ขนาด 20 มม.
(5อันต่อชุด) 
 -เคร่ืองก าเนิดไฟฟูาAC/DC 
แบบสาธติ 
 -เคร่ืองควบคุมกระแส 10 โอห์ม 
8 แอมป์ 

 -ชุดทดลองความต่างศักย์
ระหวา่งปลายตัวต้านทาน 
 -ชุดทดลองความต่างศักย์
ระหวา่งขัว้เซลล์ 
 -ชุดทดลองความสัมพันธข์อง
กระแสไฟฟูาและความต่างศักย์
 -ชุดการต่อตัวต้านทาน
แบบอนุกรม-ขนาน
 -ชุดการต่อเซลล์ไฟฟูา
แบบอนุกรม-ขนาน
 -ชุดการทดลองหาค่าคงที่ของแพลงค์ 
 -ชุดสาธติโฟโตอิเล็กทริก 
 -ชุดแฟรงเฮิร์ต พร้อมหลอด 
 -ชุดแม่เหล็กไฟฟูา 
 -ชุดทดลองสนามแม่เหล็ก
รอบเส้นลวดตัวน า 
 -ชุดวงจรกรองกระแส 
 -ชุดสเปกตรัมกล่องไม้ 
 -ชุดทดลองคล่ืนแม่เหล็กไฟฟูา
(แมกส์เวลล์) 
 -ชุดทดลองไฟฟูากระแสสลับ RLC 
 -ชุดทดลองแรงกระท าบนลวดตัวน า 



เปา้หมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่ับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

 -ชุดทดลองสนามแม่เหล็ก 
 -ชุดทดลองสนามไฟฟูา 
 -วงจรเรียงกระแสและกรองกระแส
แบบคร่ึงคล่ืน
 -ชุดสาธติหลักการหม้อแปลงไฟฟูา
 -ชุดสาธติแรงกระท าระหวา่ง
เส้นลวดขนาน 
 -ชุดกระแสเหนีย่วน า 
 -หม้อแปลงไฟฟูาแบบดิจิตอล 
 - หนังสือชุดสรุปเข้มและ
ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ จ านวน 3 เล่ม 
(สรุปเข้ม 1 เล่ม ตะลุยโจทย2์ เล่ม)  

250 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ห้อง เพือ่ให้มีห้องปฏิบัติการชีววทิยา ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีววทิยา -             -             7,800,000    7,800,000    -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ฝุายการศึกษา

ปฏิบัติการชีววทิยา ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 6 ชุด ประกอบด้วย นอกระบบ

ในโรงเรียน  -โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 
0.80x2.50x0.85 ม.(กxยxส) 
 -โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 
1.30x1.50x0.75 ม.(กxยxส) 
 -โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 
0.75x5.40x0.80 ม.(กxยxส) 
 -ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด 
0.40x0.80x1.80 ม. 
 -เก้าอีน้ักเรียน 
 -เก้าอีอ้าจารย์ 
 -เคร่ืองวดัความจุปอด 
 -แบบจ าลองดีเอ็นเอ 
 -หุน่จ าลองกบ 
 -หุน่จ าลองหนอนตัวกลม 
 -หัวใจจ าลอง 



เปา้หมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่ับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

 -หุน่จ าลองศีรษะและสมอง
แยกชิ้นส่วนได้ 
 -แบบจ าลองไขสันหลัง 
 -หุน่จ าลองแสดงการเจริญเติบโต
ของทารกในครรภ์ 
 -หุน่จ าลองระบบสืบพันธุช์าย 
 -หุน่จ าลองไตผ่าซีก 
 -หุน่จ าลองระบบสืบพันธุห์ญงิ 
 -Micropipette 1000-5000 µL 
 -หุน่จ าลองพลานาเรีย 
 -เคร่ืองตัดเนือ้เยือ่ด้วยมือ 0.02 มม.
พร้อมมีด
 -ชุดทดสอบ NPK ในดิน  
 -ชุดทดลองคาปิลลาร่ี 
 -ฮอทเพลท 7X7 นิว้ 
 -ชุดผ่าตัดสแตนเลสชุดใหญ ่
(14 ชิ้น/ชุด) 
 -ถาดผ่าตัด 
 -เคร่ืองชั่งดิจิตอล 220g.x0.01g.  
 -แบบจ าลองเซลล์พืช 
 -แบบจ าลองเซลล์สัตว ์
 -หุน่จ าลองรากพืช 
 -แบบจ าลองล าต้นพืชใบเล้ียงเด่ียว 
 -หุน่จ าลองล าต้นใบเล้ียงคู่ 
 -หุน่จ าลองดอกไม้ครบส่วน 
 -แบบจ าลองการแบ่งเซลล์
แบบไมโตซีส
ของพืชไฟเบอร์กลาส 
 -แบบจ าลองการแบ่งเซลล์ไมโอซิส
ของพืชไฟเบอร์กลาส 
 -กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอชนิดซูม  



เปา้หมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่ับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

 -ตู้ถ่ายเชื้อแบบมLีarminar Airflow 
 -กล้องจุลทรรศน์ดิจิตอล 
ชนิดกระบอกตาคู่  
 -หนังสือชุดสรุปเข้มและตะลุยโจทย์ 
ชีววทิยา จ านวน 3 เล่ม
(สรุปเข้ม 1 เล่ม ตะลุยโจทย์ 2 เล่ม)  

251 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ห้อง เพือ่ให้มีห้องปฏิบัติการเคมี ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี -             -             9,000,000    9,000,000    -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ฝุายการศึกษา

ปฏิบัติการเคมี ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 5 ชุด ประกอบด้วย นอกระบบ

ในโรงเรียน  -โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 
0.80x2.50x0.85 ม.(กxยxส) 
 -โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 
1.30x1.50x0.75 ม.(กxยxส) 
 -โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 
0.75x5.40x0.80 ม.(กxยxส) 
 -ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด  
0.40x0.80x1.80 ม.
 -เก้าอีน้ักเรียน 
 -เก้าอีอ้าจารย์ 
 -หม้อดูดความชื้น ขนาด 250 มม. 
 -Micropipette 10-100 µL 
 -เคร่ืองปัน่ตกตะกอน12หัวใช้ไฟฟูา 
 -Atomic Orbital 
 -Shapes of Molecules 8 models 
 -หลอดรังสีคาโธดแบบเบีย่งเบน
พร้อมฐานไม้
 -ชุดทดลองเปรียบเทียบสเปกตรัม
แก๊สพร้อมหลอดแก๊ส 4 ชนิด 
 -เคร่ืองชั่ง Digital ไม่น้อยกวา่ 
4 ต าแหน่ง
 -Micropipette 1000-5000 µL 



เปา้หมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่ับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

 -หลอดรังสีคาโธด แบบเงา 
พร้อมฐานไม้ 
 -หลอดรังสีคาโธดแบบ 
Mechanical Effect พร้อมฐานไม้ 
 -ชุดสาธติการแยกน้ าด้วยกระแสไฟฟูา 
 -ชุดอุปกรณ์สาธติการแยก
สารละลายด้วยไฟฟูา 
 -เคร่ืองชั่งดิจิตอล 2 ต าแหน่ง 
 -เคร่ืองวดัค่า pH แบบพกพา 
 -เคร่ืองวดั pH แบบปากกา  
 -เคร่ืองวดัค่า pH แบบต้ังโต๊ะ 
 -เคร่ือง Spectrophotometer 
 -ปัม๊ลมสูญญากาศ แบบอ่างน้ า
 (Vacuum Pump) 
 -อ่างควบคุมอุณหภูมิ แบบดิจิตอล 
 -เคร่ืองวดัความเค็มแบบพกพา 
 -เคร่ืองวดัความหวานแบบพกพา 
 -เคร่ืองวดัแอลกอฮอล์แบบพกพา 
 -ชุดการศึกษาสีของเปลวไฟจากส่วน
ประกอบและเส้นสเปกตรัมข
องธาตุบางชนิด 
 -ชุดการละลายน้ าของสารประกอบ 
ไอออนิก
 -ชุดการเกิดปฏิกิริยาของ
สารประกอบไอออนิก 
 -ชุดการเกิดปฏิกิริยาของโซเดียม
และแมกนีเซียมกับน้ า 
 -หนังสือชุดสรุปเข้มและตะลุยโจทย์ 
เคมี ชุดละ 3 เล่ม 
(สรุปเข้ม 1 เล่มตะลุยโจทย์ 2 เล่ม)  



เปา้หมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่ับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

252 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ห้อง เพือ่ให้มีห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ -             -             2,000,000    2,000,000    -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ฝุายการศึกษา

ปฏิบัติการคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในการจัด จ านวน 2 ชุด ประกอบด้วย นอกระบบ

การเรียนการสอนในโรงเรียน  -ระบบบบันทึกการเรียนการสอน
และถ่ายทอด
  1)เคร่ืองบันทึกการเรียน
และถ่ายทอดสด
  2)กล้องวดีิโอส าหรับ
บันทึกภาพผู้สอน
 -ระบบเสียง
 1)เคร่ืองผสมและขยายเสียง 
 2)ล าโพงแขวนผนัง 
 3)ไมโครโฟนแบบสายส าหรับผู้สอน
 4)ตู้เก็บอุปกรณ์
 -จอภาพระบบสัมผัสและอินเตอ
แรคทีฟ ขนาดไม่น้อยกวา่ 55 นิว้
 -คอมพิวเตอร์ส าหรับผู้สอน
 -เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ 
 -ส่ือการเรียนการสอนกลุ่มสาระวชิา
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา
 -ระบบคลังข้อสอบ พร้อมระบบ
จัดการข้อสอบ
 -โต๊ะและเก้าอีส้ าหรับผู้สอน
 กระดานชอล์คบอร์ดแม่เหล็ก 
 -หนังสือชุดสรุปเข้มและตะลุยโจทย์ 
คณิตศาสตร์ จ านวน 3 เล่ม 
(สรุปเข้ม 1 เล่ม,ตะลุยโจทย์ 2 เล่ม) 
 -งานติดต้ังระบบ

253 โครงการก่อสร้างระบบประปา เพือ่วางท่อระบบน้ าประปา สนามกีฬาอ าเภอพระยืน - - - 77,000 - สนามกีฬาอ าเภอพระยืน ส านักการศึกษา
สนามกีฬาอ าเภอพระยืน สนามกีฬาอ าเภอพระยืน มีระบบประปาใช้อย่างทัว่ถึง
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254 ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานส าหรับผู้บริหาร เพือ่จัดซ้ือโต๊ะท างาน โต๊ะท างานส าหรับผู้บริหาร - - - 36,000        - มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษา
ส าหรับผู้บริหาร จ านวน 3 ตัว

255 ค่าจัดซ้ือเก้าอีท้ างาน เพือ่จัดซ้ือเก้าอีท้ างาน เก้าอีท้ างานส าหรับผู้บริหาร - - - 22,000        - มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษา
ส าหรับผู้บริหาร ส าหรับผู้บริหาร จ านวน 4 ตัว

256 ค่าจัดซ้ือเก้าอีท้ างาน เพือ่จัดซ้ือเก้าอีท้ างาน เก้าอีท้ างานส าหรับผู้บริหาร - - - 48,000        - มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษา
ส าหรับผู้บริหาร จ านวน 15 ตัว

257 ค่าจัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน เพือ่จัดซ้ือตู้เหล็ก แบบ 2 บาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน - - - 11,000        - มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษา
จ านวน 2 หลัง

258 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ เพือ่ให้มีเคร่ืองปรับอากาศ ใช้ใน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน - - - 23,000 - มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษา
แบบแยกส่วน (รวมราคาค่าติดต้ัง) ส านักงาน (รวมราคาค่าติดต้ัง) ขนาด 13,000 

บีทียู จ านวน 1 เคร่ือง 

259 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ เพือ่ให้มีเคร่ืองปรับอากาศ ใช้ใน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน - - - 64,800 - มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษา
แบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู ส านักงาน ขนาด 24,000 บีทียู

จ านวน 2 เคร่ือง

260 ค่าจัดซ้ือโต๊ะประชุม เพือ่ใช้ในห้องประชุมที่ โต๊ะประชุม จ านวน 40 ทีน่ัง่ - - - 38,900 - มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษา
ขนาด 40 ทีน่ัง่ รูปตัว U พุทธมณฑลอีสานจังหวดัขอนแก่น รูปตัว U จ านวน 1 ชุด

261 ค่าจัดซ้ือเก้าอีป้ระธาน เพือ่ใช้ในห้องประชุมที่ เก้าอีป้ระธานห้องประชุม - - - 4,200 - มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษา
ห้องประชุม พุทธมณฑลอีสานจังหวดัขอนแก่น จ านวน 1 ตัว

262 ค่าจัดซ้ือเก้าอีห้้องประชุม เพือ่ใช้ในห้องประชุมที่ เก้าอีห้้องประชุม - - - 96,000 - มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษา
พุทธมณฑลอีสานจังหวดัขอนแก่น จ านวน 40 ตัว
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263 ค่าจัดซ้ือชุดรับแขกไม้สัก เพือ่ใช้ในห้องประชุมที่ ชุดรับแขกไม้สัก ผ้าหลุย - - - 29,500 - มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษา
ผ้าหลุย ผีเส้ือแกะลาย พุทธมณฑลอีสานจังหวดัขอนแก่น ผีเส้ือแกะลาย จ านวน 1 ชุด

264 ค่าจัดซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล)  เพือ่ใช้ในพุทธมณฑลอีสาน รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน -  -  - 575,000 -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษา
ขนาด 1 ตัน จังหวดัขอนแก่น จ านวน 1 คัน

265 ค่าจัดซ้ือรถจักรยานยนต์ ขนาด เพือ่ใช้ในพุทธมณฑลอีสาน รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี -  -  - 44,800 -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษา
110 ซีซี แบบธรรมดา จังหวดัขอนแก่น แบบธรรมดา จ านวน 1 คัน

266 ค่าจัดซ้ือรถจักรยานยนต์ ขนาด เพือ่ใช้ในพุทธมณฑลอีสาน รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี -  -  - 168,000 -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษา
150 ซีซี จังหวดัขอนแก่น และสนามกีฬา จ านวน 2 คัน

พระยืน

267 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองเสียงกลางแจ้ง เพือ่ใช้ในพุทธมณฑลอีสาน เคร่ืองเสียงกลางแจ้ง -  -  - 199,600 -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษา
จังหวดัขอนแก่น จ านวน 1 ชุด

268 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวทิยุ เพือ่ใช้ในพุทธมณฑลอีสาน เคร่ืองรับส่งวทิยุ ระบบ VHF/FM -  -  - 30,000 -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษา
ระบบ VHF/FM ชนิดประจ าที ่ จังหวดัขอนแก่น ชนิดประจ าที ่จ านวน 1 ชุด
ขนาด 40 วตัต์ 

269 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวทิยุ เพือ่ใช้ในพุทธมณฑลอีสาน เคร่ืองรับส่งวทิยุ ระบบ VHF/FM -  -  - 72,000 -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษา
ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ จังหวดัขอนแก่น ชนิดมือถือ ขนาด 5 วตัต์
ขนาด 5 วตัต์ จ านวน 6 เคร่ือง

270 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดีย เพือ่ใช้ในพุทธมณฑลอีสาน เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ -  -  - 62,500 -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษา
โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จังหวดัขอนแก่น ระดับ XGA ขนาด 4,500 
ขนาด 4,500 ANSI Lumens ANSI Lumens จ านวน 1 เคร่ือง
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271 ค่าจัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี เพือ่ใช้ในพุทธมณฑลอีสาน โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ -  -  - 25,300 -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษา
(LED TV) แบบ Smart TV จังหวดัขอนแก่น  Smart TV ระดับความละเอียด
ระดับความละเอียดจอภาพ จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล
3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิว้ จ านวน 1 เคร่ือง
ขนาด 55 นิว้ จ านวน 1 เคร่ือง

272 ค่าจัดซ้ือจอรับภาพ เพือ่ใช้ในพุทธมณฑลอีสาน จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟูา -  -  - 24,300 -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษา
ชนิดมอเตอร์ไฟฟูา จังหวดัขอนแก่น ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิว้
ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิว้ จ านวน 1 เคร่ือง

273 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญา้ เพือ่ใช้ในพุทธมณฑลอีสาน เคร่ืองตัดหญา้แบบข้อแข็ง -  -  - 19,000 -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษา
แบบข้อแข็ง จังหวดัขอนแก่น จ านวน 2 เคร่ือง

274 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพืวเตอร์ส าหรับงาน -  -  - 1,955,000 340,000       มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม โรงเรียนในสังกัด
ส าหรับงานส านักงาน ส าหรับงานส านักงาน ส านักงาน 

ปี 2564 
ร.ร.บ้านบะแค จ านวน 10 เคร่ือง
ร.ร.เมืองพลฯ จ านวน 20 เคร่ือง
ร.ร.พิศาลฯ จ านวน 20 เคร่ือง
ร.ร.พระธาตุฯ จ านวน 10 เคร่ือง
ร.ร.ซ าสูงฯ จ านวน 15 เคร่ือง
ร.ร.พูวดัฯ จ านวน 10 เคร่ือง
ร.ร.พระยืนฯ จ านวน 15 เคร่ือง
ร.ร.เปรมติณฯ จ านวน 15 เคร่ือง
ปี 2565
โรงเรียนในสังกัดฯ จ านวน 20 
โรงเรียนๆละ 1 เคร่ือง 
รวม 20 เคร่ือง

275 ค่าจัดซ้ือเก้าอีแ้ลคเกอร์ เพือ่จัดซ้ือเก้าอีแ้ลคเกอร์ เก้าอีแ้ลคเกอร์ จ านวน 100 ตัว -  -  - 75,000 -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษา
ให้กับโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา โรงเรียนในสังกัด



เปา้หมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่ับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

276 ค่าจัดซ้ือถังน้ า แบบพลาสติก เพือ่จัดซ้ือถังน้ า แบบพลาสติก ถังน้ า แบบพลาสติก ขนาดความจุ -  -  - 11,800 -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษา
ขนาดความจุ 2,000 ลิตร ขนาดความจุ 2,000 ลิตร 2,000 ลิตร จ านวน 2 ถัง โรงเรียนในสังกัด

ให้กับโรงเรียนบ้านคูขาดฯ

277 ค่าจัดซ้ือจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ เพือ่จัดซ้ือจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟูา -  -  - 72,900 -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษา
ไฟฟูา ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิว้ ไฟฟูา ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิว้ ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิว้ โรงเรียนในสังกัด

ให้กับโรงเรียนบ้านหนองเส้ียว จ านวน 3 จอ

278 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดีย เพือ่จัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดีย เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ -  -  - 42,300 -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษา
โปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด โปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด ระดับ SVGA ขนาด 3,000 ANSI โรงเรียนในสังกัด
3,000 ANSI Lumens 3,000 ANSI Lumens Lumens จ านวน 3 เคร่ือง

279 ค่าก่อสร้างห้องน้ าห้องส้วม เพือ่ก่อสร้างห้องน้ าห้องส้วม ห้องน้ าห้องส้วมส าหรับนักกีฬา -  -  - 500,000 -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษา
ส าหรับนักกีฬา ส าหรับนักกีฬา จ านวน 10 ที่ โรงเรียนในสังกัด
โรงเรียนพระธาตุขามแก่น โรงเรียนพระธาตุขามแก่น
พิทยาลัย พิทยาลัย

280 ค่าก่อสร้างห้องน้ านักเรียนชายหญงิ เพือ่ก่อสร้างห้องน้ านักเรียนชาย ห้องน้ านักเรียนชายหญงิ -  -  - 500,000 -              มีครุภัณฑ์ทีเ่พียงพอเหมาะสม ส านักการศึกษา
โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ หญงิ โรงเรียนหนองโน โรงเรียนในสังกัด

ประชาสรรค์

0 0 268,501,126 337,853,140 130,158,600รวม 280 โครงการ
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(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่ับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

1 โครงการพัฒนา  - เพือ่จดัหาและพัฒนา - ส านักการศึกษาฯ - - 450,000 450,000 450,000  - ส านักการศึกษาฯ และ ส านักการศึกษาฯ
ระบบบริหารจดัการศึกษา นวตักรรมการบริหารจดัการ - ร.ร. บ้านหนองเส้ียว - - 450,000 450,000 450,000 สถานศึกษาสังกดัองค์การ โรงเรียนในสังกดั
อิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร ศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ - ร.ร. เมืองพลพิทยาคม - - 450,000 450,000 450,000 บริหารส่วนจงัหวดัขอนแกน่
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพือ่เข้าสู่ ที่ครอบคลุมทั้งด้านการบริหาร - ร.ร. บ้านคูขาดฯ - - 450,000 450,000 450,000 มรีะบบการบริหารจดัการ
ประเทศไทย 4.0 วชิาการ ด้านบริหารทั่วไป - ร.ร. แท่นศิลาทิพยศึ์กษา - - 450,000 450,000 450,000 ศึกษาอเิล็กทรอนิกส์

ด้านบริหารงานบุคคล - ร.ร. พระธาตุขามแก่นฯ - - 450,000 450,000 450,000 และมรีะบบเครือขา่ย
และด้านบริหารงบประมาณ - ร.ร. ศรีเสมาวทิยาเสริม - - 450,000 450,000 450,000 อนิเทอร์เน็ตที่มเีสถยีรภาพ
อันจะน าไปสู่การปฏิรูปการศึกษา - ร.ร. พิศาลปุณณวทิยา - - 450,000 450,000 450,000 และมคีวามเร็วสูง มศัีกยภาพ
เพือ่รองรับเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ - ร.ร. ซ าสูงพิทยาคม - - 450,000 450,000 450,000 และมคีวามพร้อมในการ
(New Economy Model) - ร.ร. พูวดัพิทยาคม - - 450,000 450,000 450,000 บริหารจดัการศึกษา
ตามยทุธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 - ร.ร. หนองโนประชาสรรค์ - - 450,000 450,000 450,000 เพื่อเขา้สู่ประเทศไทย 4.0

- ร.ร. โคกสูงประชาสรรพ์ - - 450,000 450,000 450,000
- ร.ร. โนนหันวทิยายน - - 450,000 450,000 450,000
- ร.ร. สีชมพูศึกษา - - 450,000 450,000 450,000
- ร.ร. มัธยมหนองเขียด - - 450,000 450,000 450,000
- ร.ร. พระยนืวทิยาคาร - - 450,000 450,000 450,000
- ร.ร. เปรมติณสูลานนท์ - - 450,000 450,000 450,000
- ร.ร. นาง้ิววทิยาสรรค์ - - 450,000 450,000 450,000
- ร.ร. ซับสมบูรณ์พิทยาลัย - - 450,000 450,000 450,000
- ร.ร. โนนโพธิ์ศรีวทิยาคม - - 450,000 450,000 450,000
- ร.ร.บ้านบะแค - - 450,000 450,000 450,000

2 โครงการจดัท าศูนย์ เพือ่พัฒนาศูนยก์ารเรียนรู้ - ร.ร. บ้านหนองเส้ียว - - 250,000 250,000 250,000 โรงเรียนในสังกดัจดัการเรียน ส านักการศึกษาฯ
การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระเกียรติ ที่เอื้อต่อ - ร.ร. เมืองพลพิทยาคม - - 250,000 250,000 250,000 การสอนอยา่งมคุีณภาพ โรงเรียนในสังกดั

การจดัการเรียนการสอน - ร.ร. บ้านคูขาดฯ - - 250,000 250,000 250,000 และได้รับการรับรอง
- ร.ร. แท่นศิลาทิพยศึ์กษา - - 250,000 250,000 250,000 ในการประเมนิภายในและ
- ร.ร. พระธาตุขามแก่นฯ - - 250,000 250,000 250,000 ภายนอกจากหน่วยงาน
- ร.ร. ศรีเสมาวทิยาเสริม - - 250,000 250,000 250,000 ที่เกี่ยวขอ้ง
- ร.ร. พิศาลปุณณวทิยา - - 250,000 250,000 250,000

    1.2 กลยุทธพั์ฒนาทรพัยากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

- ร.ร. ซ าสูงพิทยาคม - - 250,000 250,000 250,000
- ร.ร. พูวดัพิทยาคม - - 250,000 250,000 250,000
- ร.ร. หนองโนประชาสรรค์ - - 250,000 250,000 250,000
- ร.ร. โคกสูงประชาสรรพ์ - - 250,000 250,000 250,000
- ร.ร. โนนหันวทิยายน - - 250,000 250,000 250,000
- ร.ร. สีชมพูศึกษา - - 250,000 250,000 250,000
- ร.ร. มัธยมหนองเขียด - - 250,000 250,000 250,000
- ร.ร. พระยนืวทิยาคาร - - 250,000 250,000 250,000
- ร.ร. เปรมติณสูลานนท์ - - 250,000 250,000 250,000
- ร.ร. นาง้ิววทิยาสรรค์ - - 250,000 250,000 250,000
- ร.ร. ซับสมบูรณ์พิทยาลัย - - 250,000 250,000 250,000
- ร.ร. โนนโพธิ์ศรีวทิยาคม - - 250,000 250,000 250,000
- ร.ร. บ้านบะแค - - 250,000 250,000 250,000

3 ค่าใช้จา่ยในกิจกรรมของ เพือ่เป็นการส่งเสริมกิจกรรม โรงเรียนในสังกัดองค์การ -               -                 100,000 100,000 100,000 โรงเรียนในสังกัดฯจดัการเรียน ส านักการศึกษาฯ
ศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ของศูนยก์ารเรียนรู้ด้านการ บริหารส่วนจงัหวดั การสอนอยา่งมีคุณภาพและ
ในสถานศึกษาสังกัดองค์กร ท่องเที่ยวในสถานศึกษา ขอนแก่น ได้รับการรับรองในการประเมิน
ปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดองค์การบริหารส่วน ภายในและภายนอกจาก

4 โครงการปรับปรุงอาคาร เพือ่ปรับปรุงห้องเรียนอาคาร ห้องเรียนคหกรรม - - - 334,890 - ห้องเรียนได้รับการปรับ ส านักการศึกษาฯ
คหกรรม โรงเรียนเมืองพล คหกรรมให้มีมาตรฐาน จ านวน 3 ห้อง ปรุงให้มีมาตรฐาน โรงเรียนในสังกดั
พิทยาคม

5 โครงการต่อเติมอาคารเรียน เพือ่ต่อเติมอาคารเรียน ต่อเติมอาคารเรียน -               -                 -               1,300,000   -               สถานศึกษามีอาคารเรียนที่เหมาะกับส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนแท่นศิลาทิพยศึ์กษา การจดัการเรียนการสอน และโรงเรียนในสังกัด

6 โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล เพือ่จา่ยค่าปรับปรุง ปรับปรุงสนามฟุต -               -                 -               100,000      -               นักเรียนนักกีฬามีความ ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนพระธาตุขามแก่น สนามฟุตบอล บอล ขนาด 50x90 ม. ปลอดภัยในการฝึกซ้อม และโรงเรียนในสังกัด

พิทยาลัย จ านวน  1  สนาม และการแข่งขัน



เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

7 โครงการปรับปรุงสนาม เพือ่ปรับปรุงสนามฟุตบอล สนามกีฬาฟุตบอล -               -                 650,000      -               -               โรงเรียนมีสนามฟุตบอล ส านักการศึกษาฯ

ฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง ให้มาตรฐานเพือ่ส่งเสริม พร้อมลู่วิ่ง 1 แห่ง และลู่วิ่งที่ได้มาตรฐาน และโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนสีชมพูศึกษา ศักยภาพด้านการกีฒาของ
ผู้เรียนและชุมชน

8 โครงการปรับปรุงสนาม เพือ่ปรับปรุงสนามวอลเล่ยบ์อล สนามวอลเล่ยบ์อล -               -                 -               200,000      -               โรงเรียนมีสนาม ส านักการศึกษาฯ

วอลเล่ยบ์อลชายหาด ชายหาดให้มาตรฐาน ชายหาด  1 แห่ง วอลเล่ยบ์อลชายหาด และโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนสีชมพูศึกษา เพือ่ส่งเสริมศักยภาพด้าน ที่ได้มาตรฐาน
การกีฬาของผู้เรียน และชุมชน

9 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพือ่ปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์รอบ สถานศึกษา ร่มร่ืน สวยงาม -               -                 600,000      -               -                - สถานศึกษา ร่มร่ืนสวยงาม ส านักการศึกษาฯ

ภายในโรงเรียนพระยนื โรงเรียนให้สวยงามเอื้อต่อบรรยา  - นักเรียน ชุมชนพึงพอใจ และโรงเรียนในสังกัด

วทิยาคาร กาศการจดัการเรียนการสอน

10 โครงการสร้างต่อเติมอาคาร เพือ่ต่อเติมอาคารที่พักนักกีฬา ต่อเติมอาคารที่พักนักกีฬา - - 500,000 - - สถานศึกษามีอาคารที่พัก ส านักการศึกษาฯ

ที่พักนักกีฬา ให้เพียงพอและเหมาะสม จ านวน 1 หลัง นักกีฬา จ านวน 1หลัง และโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์

11 โครงกการปรับปรุงซ่อมแซม เพือ่ให้มีอาคารโรงอาหาร จ านวน  1  หลัง -               -                 500,000      -               -               มีอาคารโรงอาหาร ส านักการศึกษาฯ

อาคารโรงอาหาร ที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะ ที่เพียงพอและถูกสุขลักษณะ และโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนมัธยมหนองเขียด

12 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพือ่ให้มีสนามบาสเกตบอล จ านวน  1 สนาม -               -                 -               500,000      -               มีสนามบาสเกตบอล ส านักการศึกษาฯ

สนามบาสเกตบอล ในการออกก าลังกาย ในการออกก าลังกาย และโรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนมัธยมหนองเขียด

13 ปรับปรุงอาคารเรียน (ทาสี) เพือ่เคลือบและป้องกันการ  -อาคารเรียน 3 ชั้น                -                  -       500,000                -                - มีอาคารเรียนมีความ ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนซ าสูงพิทยาคม สึกกร่อนของอาคารเรียน (อาคาร 1) ขนาดพืน้ที่รวม สวยงาม และโรงเรียนในสังกดั

และอาคารมีความสวยงาม ไม่น้อยกวา่ 1,698.24 ตร.ม.



เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

14 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพือ่ให้ระบบไฟฟ้าในโรงเรียนมี หม้อแปลง 100 KV                -                  -       400,000                -                - 
ภายในโรงเรียนซ าสูงพิทยาคม มาตรฐานและปลอดภัย สาย 3F 

15 โครงการปรับปรุงระบบ      เพือ่ให้เกิดความปลอดภัยต่อ โคมไฟถนน 60 ชุด                -                  -                -       100,000                - 
ไฟส่องสวา่งในโรงเรียนซ าสูง ทรัพยสิ์นของสถานศึกษา สายไฟขนาด 2*2.5 
พิทยาคม จ านวน 1,070 ม.

16 ปรับปรุงอาคารเรียน อาคารเรียนมีพืน้ที่สวยงาม  -ปูกระเบือ้งเคลือบเซรามิก                -                  - 500,000                -                - มีอาคารที่สวยงาม ส านักการศึกษาฯ

 (ปูกระเบือ้ง) โรงเรียนซ าสูง เรียบร้อย และปลอดภัย ขนาด 40x40 ซม. อาคาร และมีความปลอดภัย และโรงเรียนในสังกัดฯ

พิทยาคม เรียน 3 ชั้น (อาคาร 1)
ขนาดพืน้ที่รวมไม่น้อยกวา่
1,078.88 ตร.ม. 

17 พัฒนาทรัพยากรและ -เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการ -โรงอาหารสะอาด -               -                 -               300,000      -               -โรงเรียนมีโรงอาหาร ส านักการศึกษาฯ

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ ปรับปรุงโรงอาหารของโรงเรียน ถูกสุขอนามัย ที่สะอาด ถูกสุขอนามัย
การจดัการเรียนรู้ พูวดัพิทยาคม จ านวน 1 หลัง ตามมาตรฐาน
(กิจกรรมปรับปรุง สาธารณสุข
โรงอาหาร)
โรงเรียนพูวดัพิทยาคม

18 พัฒนาทรัพยากรและ -เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการ -โรงเรียนมีเสาธงส าหรับ -               -                 -               300,000      -               -โรงเรียนมีเสาธง ส านักการศึกษาฯ

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ ก่อสร้างเสาธงพร้อมฐานราก จดักิจกรรมหน้าเสาธง ส าหรับจดักิจกรรม
การจดัการเรียนรู้ โรงเรียนพูวดัพิทยาคม จ านวน 1 แห่ง หน้าเสาธง
(กิจกรรมก่อสร้างเสาธง
พร้อมฐานราก)
โรงเรียนพูวดัพิทยาคม

มีระบบไฟฟ้าที่มาตรฐาน และ
ปลอดภัย

ส านักการศึกษาฯ และ
โรงเรียนในสังกัดฯ

มีระบบไฟฟ้าที่มาตรฐาน และ
เพียงพอ

ส านักการศึกษาฯ และ
โรงเรียนในสังกัดฯ



เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

19 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ เพือ่ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการวทิยาศาสตร์ -               -                 -               345,000      -               ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม ส านักการศึกษาฯ

วทิยาศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ให้มีสภาพห้อง ได้รับการปรับปรุงสภาพ การเรียนวทิยาศาสตร์
โรงเรียนสีชมพูศึกษา และอุปกรณ์มีความสมบูรณ์ ภายในและภายนอก อยา่งเต็มตามศักยภาพ 

พร้อมในการจดัการศึกษา และ พร้อมติดต้ังอุปกรณ์ ได้เรียนรู้จากการ
การปฏิบัติการอยา่งมี สมบูรณ์ พร้อใช้ ปฏิบัติการทดลองจริง
ประสิทธภิาพ จ านวน 3 ห้อง

20 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ เพือ่ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการ -               -                 -               200,000      -               ผู้เรียนได้รับการส่งเสริม ส านักการศึกษาฯ

คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ให้มีสภาพห้อง คอมพิวเตอร์ ได้รับการ การเรียนคอมพิวเตอร์
โรงเรียนสีชมพูศึกษา มีวสัดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ ปรับปรุงให้มีสภาพพร้อม อยา่งเต็มตามศักยภาพ 

ที่สมบูรณ์แบบ  ทันสมัย สมบูรณ์แบบ  ทันสมัย ได้เรียนรู้จากการ
พร้อมในการจดัการศึกษา และ มีอุปกรณ์ครบในการจดั ปฏิบัติการ และ
การบริการอยา่งมีคุณภาพ การเรียนรู้และบริการ การสืบค้นข้อมูลอยา่ง

จ านวน 3 ห้อง มีประสิทธภิาพ

21 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน เพือ่ความปลอดภัย ได้มาตรฐาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน -               -                 -               -               200,000      มีระบบไฟฟ้าที่พร้อมใช้ ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนสีชมพูศึกษา และเอื้อต่อการจดัการเรียนรู้ และภายนอกอาคารให้ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน 
และบริการ พร้อมใช้งานอยา่งมี และ ประหยดัพลังงาน

ประสิทธภิาพได้มาตรฐาน
และปลอดภัย

22 ปรับปรุงท่อระบายน้ า เพือ่ระบายน้ าที่ท่วมขังบนถนน จดัท าร่องระบายน้ าฝังท่อ -               -                 -               -               430,500      ภมูทิัศน์โรงเรียนสวยงาม ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนสีชมพูศึกษา หน้าอาคาร ให้เกิดความ และปิดร่องให้เหมาะกับการ ผู้เกี่ยวขอ้ง และทรัพยสิ์น
ปลอดภัยต่ออาคารเรียน ใช้งานในสถานศึกษา ขนาด ทางราชการปลอดภัย
ทรัพยสิ์นทางราชการ และ กวา้ง 60-80 เซนติเมตร จากน้ าท่วมขัง 
ผุ้ที่เกี่ยวข้อง ยาว 205 เมตร



เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

23 โครงการพัฒนาระบบ เพือ่ให้โรงเรียนมีระบบ ระบบสาธารณูปโภค -               -                 -               1,200,000   -               นักเรียน บุคลากร และผู้มาติดต่อ ส านักการศึกษาฯ

สาธารณูปโภค น้ าปะปาที่สะอาดและ (ระบบน้ าปะปา) ราชการได้รับความสะดวก
(ระบบน้ าปะปา) ได้มาตรฐาน ปลอดภัยในการใช้น้ าประปา
โรงเรียนบ้านคูขาด ตามระบบสาธารณูปโภค
(สถิตยอ์ุปถัมภ์) ที่ได้มาตรฐาน

24 โครงการปรับปรุง/ เพือ่ปรับปรุง/ซ่อมแซมหลัง หลังคาอาคารเรียน ก -               -                 -               500,000      -               หลังคาอาคารเรียน ก ส านักการศึกษาฯ

ซ่อมแซมหลังคาอาคาร คาอาคารเรียน ก ให้มี เป็นเมทัลชีต ความหนา มีสภาพดี ปลอดภัย
เรียน  ก โรงเรียน สภาพดีปลอดภัยต่อการให้ 0.35 เคลือบอลูซิงค์เคลือบสี
มัธยมหนองเขียด บริการครู นักเรียน พร้อมฉนวน กันความร้อน

และบุคลากร จ านวน 680 ตร.ม.

25 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม เพือ่ปรับปรุง/ซ่อมแซมหลังคา หลังคาอาคารเรียน ก -               -                -               300,000      -               หลังคาอาคารเรียน ข ส านักการศึกษาฯ

หลังคาอาคาร เรียน ข โรงเรียน อาคารเรียน ข ให้มีสภาพดี เป็นเมทัลชีต ความหนา มีสภาพดี ปลอดภัย
มัธยมหนองเขียด ปลอดภัยต่อการให้บริการครู 0.35 เคลือบ อลูซิงค์ 

นักเรียน และบุคลากร เคลือบสีพร้อมฉนวน
กันความร้อน
จ านวน 224 ตร.ม.

26 โครงการปรับปรุง/ เพือ่ปรับปรุง/ซ่อมแซมหลัง หลังคาอาคารเรียนชั่ว -               -                -               300,000      -               หลังคาอาคารเรียน ส านักการศึกษาฯ

ซ่อมแซมหลังคาอาคาร คาอาคารเรียนชั่วคราวกึ่ง คราวกึ่งถาวรเปามหนา มีสภาพดี ปลอดภัย
ชั่วคราวกึ่งถาวรโรงเรียน ถาวรให้มีสภาพดีปลอดภัย ความหนา 0.35 เคลือบ
มัธยมหนองเขียด ต่อให้บริการครู นักเรียน อลูซิงค์เคลือบสีพร้อม

และบุคลากร ฉนวนกันความร้อน
จ านวน 224 ตร.ม.

27 โครงการปรับปรุง/ เพือ่ปรับปรุง/ซ่อมแซม ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านพักครู -               -                 -               600,000      -               บ้านพักครู ส านักการศึกษาฯ

ซ่อมแซมบ้านพักครู บ้านพักครูให้มีสภาพที่ดี จ านวน 2 หลัง คือ บ้านพักครูหญิง มีสภาพดี ปลอดภัย
โรงเรียนมัธยมหนองเขียด และปลอดภัย 1 หลัง บ้านพักครูชาย 1 หลัง



เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

28 โครงการปรับปรุง/ เพือ่ปรับปรุง/ซ่อมแซม ปรับปรุง/ซ่อมแซม -               -                 -               300,000      -               บ้านพักนักการภารโรง ส านักการศึกษาฯ

ซ่อมแซมบ้านพักนักการ บ้านพักนักการภารโรง บ้านพักนักการภารโรง มีสภาพดี ปลอดภัย
ภารโรง โรงเรียน ให้มีสภาพที่ดีและปลอดภัย จ านวน 1 หลัง
มัธยมหนองเขียด

29 ค่าปรับปรุงถนนผิวลาดด้วย เพือ่ความปลอดภัยในการสัญจร ถนนลาดผิวถนนด้วย -               -                 -               1,074,500   -               มีความปลอดภัยและ ส านักการศึกษาฯ

ยางมะตอย โรงเรียนเมืองพล และอ านวยความสะดวกในการ ยางมะตอยพืน้ที่ อ านวยความสะดวกใน
พิทยาคม เดินทางแก่ครูและนักเรียน  7,550 ตารางเมตร การเดินทางแก่ครูและ

นักเรียน

30 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา เพือ่ปรับปรุงสนามกีฬาภายใน ปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียน -               -                 -               500,000      -               มีสนามกีฬาที่เหมาะสม ส านักการศึกษาฯ

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ตามที่ก าหนด และมีประสิทธภิาพ 
เหมาะกับการออกก าลัง
กายของครู นักเรียน
และชุมชน

31 ปรับปรุงโครงสร้าง เพือ่ให้มีอาคารเรียนที่ ปรับปรุงโครงสร้าง -               -                 -               400,000      -               มีอาคารเรียนที่ ส านักการศึกษาฯ

หลังคาอาคารเรียน ได้มาตรฐานและปลอดภัย หลังคาอาคารเรียน ได้มาตรฐานและ
โรงเรียนโนนหันวทิยายน จ านวน 2 หลัง ปลอดภัย

32 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า เพือ่ให้มีอาคารเรียน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า -               -                 -               -               300,000      มีอาคารเรียนที่ ส านักการศึกษาฯ

ภายในอาคารเรียน มีระบบไฟฟ้าที่ ภายในอาคารเรียน ได้มาตรฐานและ
โรงเรียนโนนหันวทิยายน ได้มาตรฐานและปลอดภัย จ านวน 2 หลัง ปลอดภัย

33 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม 1. ปรับปรุง/ซ่อมแซม ปรับปรุงหลังคา -               -                 -               500,000      -               มีอาคารเรียนที่ ส านักการศึกษาฯ

อาคารเรียน ก อาคารเรียน ก ให้มีสภาพดี  ทาสี อาคารเรียน เหมาะสม
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ ปลอดภัยต่อการให้บริการ

ครู นักเรียนและบุคลากร



เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

34 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม 1. ปรับปรุง/ซ่อมแซม ทาสี ปรับปรุงหลังคา -               -                 -               300,000      -               มีอาคารเรียนที่ ส านักการศึกษาฯ

อาคารเรียน 108 ล อาคารเรียน 108ล ให้มีสภาพ  ทาสี อาคารเรียน เหมาะสม
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ ดี ปลอดภัยต่อการให้บริการ

ครู นักเรียนและบุคลากร

35 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม  -ปรับปรุง/ซ่อมแซม ทาสี ปรับปรุงหลังคา -               -                 -               300,000      -               มีอาคารเรียนที่ ส านักการศึกษาฯ

หลังคาอาคารเรียนชั่วคราว อาคารเรียนชั่วคราวกึ่งถาวร  ทาสี อาคารเรียน เหมาะสม
กึ่งถาวร ให้มีสภาพดีปลอดภัยต่อการให้
โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ บริการครู นักเรียนและ

บุคลากร

36 ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน เพือ่ปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน - ร.ร. บ้านหนองเส้ียว -               -                 -               150,000      -               อาคารเรียนและอาคารประกอบ ส านักการศึกษาฯ

และอาคารประกอบ และอาคารประกอบให้กับโรงเรียน - ร.ร. เมืองพลพิทยาคม -               -                 -               150,000      -               ที่เหมาะสม
ในสังกัดฯ - ร.ร. บ้านคูขาดฯ -               -                 -               150,000      -               

- ร.ร. แท่นศิลาทิพยศึ์กษา -               -                 -               150,000      -               
- ร.ร. พระธาตุขามแก่นฯ -               -                 -               150,000      -               
- ร.ร. ศรีเสมาวทิยาเสริม -               -                 -               150,000      -               
- ร.ร. พิศาลปุณณวทิยา -               -                 -               150,000      -               
- ร.ร. ซ าสูงพิทยาคม -               -                 -               150,000      -               
- ร.ร. พูวดัพิทยาคม -               -                 -               150,000      -               
- ร.ร. หนองโนประชาสรรค์ -               -                 -               150,000      -               
- ร.ร. โคกสูงประชาสรรพ์ -               -                 -               150,000      -               
- ร.ร. โนนหันวทิยายน -               -                 -               150,000      -               
- ร.ร. สีชมพูศึกษา -               -                 -               150,000      -               
- ร.ร. มัธยมหนองเขียด -               -                 -               150,000      -               
- ร.ร. พระยนืวทิยาคาร -               -                 -               150,000      -               
- ร.ร. เปรมติณสูลานนท์ -               -                 -               150,000      -               
- ร.ร. นาง้ิววทิยาสรรค์ -               -                 -               150,000      -               
- ร.ร. ซับสมบูรณ์พิทยาลัย -               -                 -               150,000      -               
- ร.ร. โนนโพธิ์ศรีวทิยาคม -               -                 -               150,000      -               



เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

- ร.ร. บ้านบะแค -               -                 -               150,000      -               

37 ค่าปรับปรุงถนนลาดยาง เพือ่ปรัปปรุงถนนลาดยาง ถนนลาดยาง -               -                 -               500,000      -               มีความปลอดภัยและ ส านักการศึกษาฯ

(ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ) (ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ) (ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ) อ านวยความสะดวกใน
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม การเดินทางแก่ครูและ

นักเรียน

0 0 18,200,000 28,004,390 15,480,500รวม 37 โครงการ



เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



2) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  -เพือ่พัฒนาคุณภาพครู  - ข้าราชการครูและบุคลากร - - 500,000 500,000 500,000 1. ระบบงานวชิาการของสถาน ส านักการศึกษาฯ
และกระบวนการจดัการเรียนรู้ และบุคลากรทางการศึกษา ทางการศึกษาทุกกลุ่มสาระ ศึกษามีการพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง
เพือ่ยกระดับคุณภาพครูและ ด้านหลักสูตรสถานศึกษา การเรียนรู้ ประมาณ 500 คน 2. สถานศึกษาได้รับการสนับ
คุณภาพทางการศึกษา และการจดัการเรียนรู้ที่เน้น  - โรงเรียนในสังกัด ได้รับ สนุนด้านการพัฒนาหลักสูตรและ

ผู้เรียนเป็นส าคัญ การพัฒนาด้านหลักสูตร การจดัการเรียนรู้อยา่งต่อเนื่อง
การเรียนการสอน และการวจิยั

2 โครงการจา้งที่ปรึกษาจดัหา เพือ่จา้งที่ปรึกษาในการวจิยัและ  - ครูผู้สอนชาวต่างชาติสอน - - 10,000,000 13,000,000 13,000,000 1. นักเรียนมีความรู้สามารถ ส านักการศึกษาฯ
ครูชาวต่างชาติพัฒนาหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ ส่ือสารสนทนาภาษาอังกฤษ
ภาษาต่างประเทศ สังกัด และจดัหาครูต่างชาติปฏิบัติ  - ครูผู้สอนชาวต่างชาติสอน และความเป็นเลิศทางวชิาการ
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั การสอนภาษาต่างประเทศ โปรแกรม Mini English 2. ครูไทยกับครูชาวต่างชาติ
ขอนแก่น ของสถานศึกษาในสังกัดองค์การ Program ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้

บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ดังนี้  - ครูผู้สอนชาวต่างชาติสอน เกี่ยวกับหลักสูตร กิจกรรม
1. พัฒนาสมรรถนะการจดัการ ภาษาจนี การจดัการเรียนรู้
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศของครู  - ระยะเวลาด าเนินการ 10 เดือน ที่ตอบสนองความต้องการ 
ต่างชาติกับครูไทยที่มีผลต่อคุณภาพ  - ครูต่างชาติกับครูไทยมี และความสนใจของนักเรียน
ของผู้เรียน สมรรถนะ การจดัการเรียนรู้ ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ 
2. ศึกษาปัจจยัความส าเร็จต่อการ ภาษาต่างประเทศ ท าให้ผู้เรียน 3. นักเรียนมีความสุข สนุก
จดัการเรียนการสอนภาษา มีคุณภาพดี ในการเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรม
ต่างประเทศ  - ปัจจยัความส าเร็จต่อการจดั การเรียนรู้ หรือกิจกรรมต่างๆ 
3. จดัท าหลักสูตรภาษาต่างประเทศ การเรียนการสอนภาษา 4. สถานศึกษาในมีหลักสูตร 
เช่น ภาษาจนี ภาษาอังกฤษ ฯลฯ ต่างประเทศ ของสถานศึกษา Mini English Program 
ส าหรับสถานศึกษาสอนห้องเรียน ในสังกัด ส่งผลดีต่อคุณภาพ สอดคล้องกับบริบท
ปกติ ในรายวชิาภาษาจนี การศึกษา สถานศึกษาที่มีคุณภาพ
 ภาษาอังกฤษส่ือสาร  - สถานศึกษาในสังกัดมีหลักสูตร 5. ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มี
4. พัฒนาหลักสูตรสองภาษา Mini ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจนี ส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษามีความ
English Program(MEP) ส าหรับ ภาษาอังกฤษ ส าหรับสถานศึกษา พึงพอใจในการจดัการเรียน
สถานศึกษาที่เปิดห้องเรียนพิเศษ ที่เปิดสอนห้องเรียนปกติ การสอนของครูชาวต่างชาติ

    2.1 กลยุทธพั์ฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

5. จดัหาครูชาวต่างชาติมาสอน  - สถานศึกษาในสังกัดมีหลักสูตร
ภาษาต่างประเทศ ให้กับสถานศึกษา สองภาษา Mini English Program 
ในสังกัดเพือ่นักเรียนได้เรียนรู้ (MEP) ส าหรับสถานศึกษา
ภาษาอังกฤษกับเจา้ของภาษาโดยตรง ที่เปิดห้องเรียนพิเศษ


6. จดัประชุมชี้แจงกิจกรรมนิเทศ  - นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ติดตามให้สอดคล้องกับปฏิรูป กับครูชาวต่างชาติ ซ่ึงเป็นเจา้ของ
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ภาษาโดยตรง
และการจดักิจกรรมเสริมทั้งใน-นอก  - การจดักิจกรรมนิเทศติดตาม
ห้องเรียนเพือ่ยกระดับคุณภาพ ส่งผลให้ครูผู้สอนจดักิจกรรม
ผู้เรียนในสังกัด การเรียนการสอนมีประสิทธภิาพ

 - นักเรียน   ผู้ปกครอง ครู 
และผู้บริหาร ตลอดจนผู้มีส่วน
ได้เสีย ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจ
ต่อการจดัการเรียนการสอน
ของครูชาวต่างชาติ

0 0 10,500,000 13,500,000 13,500,000รวม 2 โครงการ



เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

1 โครงการจดัหลักสูตรระยะส้ัน  - เพือ่พัฒนาการจดัการเรียน  -โรงเรียนในสังกัดฯ - - 200,000 200,000 200,000 นักเรียนได้รับการดูแล ส านักการศึกษาฯ
ในสถานศึกษาสังกัดองค์การ หลักสูตรระยะส้ันให้กับ อบจ.ขอนแก่น ตามศักยภาพและ
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น โรงเรียนในสังกัดฯ ความต้องการ

2 ฝึกอบรมหลักสูตรวชิาชีพระยะส้ัน 1. เพือ่พัฒนาความรู้และทักษะ เป้าหมายเชงิปริมาณ -               -               200,000 200,000 200,000 1. ครูสามารถน าทักษะ ฝ่ายการศึกษา
ส าหรับโรงเรียนในสังกัด ด้านวชิาชีพให้แก่ครูโรงเรียน โรงเรียนในสังกดั อบจ.ขอนแกน่ และความรู้ไปประยกุต์ใช้ นอกระบบ
อบจ.ขอนแก่น ในสังกัด เป้าหมายเชงิคุณภาพ ในกระบวนการจดัการเรียน

2. เพือ่ให้ครูน าความรู้ที่ได้ 1. โรงเรียนในสังกดั อบจ. การสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น
ไปประยกุต์ใช้ในกระบวนการ มกีารจดัการการเรียนการสอน 2. นักเรียนมีความรู้และทักษะ
จดัการเรียนการสอนให้นักเรียน ด้านวชิาชพีที่มคุีณภาพมากขึ้น สามารถใช้ประโยชน์ในการ
สามารถใช้ประโยชน์ในการ 2. ครูและนักเรียนโรงเรียน ด ารงชีวติและประกอบอาชีพได้
ด ารงชีวติและประกอบอาชีพได้ ในสังกดั อบจ.ขอนแกน่

มคีวามรู้และทักษะด้านวชิาชพี
สามารถน าไปใชใ้นการ
ด ารงชวีติได้อยา่งมคุีณภาพ

0 0 400,000 400,000 400,000รวม 2 โครงการ

    2.2 กลยทุธ์พัฒนาหลกัสตูรสถานศึกษาเพ่ือสร้างทกัษะอาชพี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา





เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

1 โครงการบริหารจดัการ - เพือ่พัฒนาระบบการจดั -โรงเรียนในสังกัดที่ได้รับ โรงเรียนในสังกัดจดัการ ส านักการศึกษาฯ

การศึกษาโดยใช้โรงเรียน การศึกษาของโรงเรียน การคัดเลือกให้เข้าร่วม เรียนการสอนอยา่งมีคุณภาพ และโรงเรียนในสังกัด

เป็นฐานในการพัฒนา ในสังกัด โดยใช้โรงเรียน โครงการ และได้รับการรับรอง
ท้องถิ่น (SBMLD) เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น - ร.ร. บ้านหนองเส้ียว - - 750,000 750,000 750,000 ในการประเมินภายในและ

(SBMLD) - ร.ร. บ้านคูขาดฯ - - 750,000 750,000 750,000 ภายนอกจากหน่วยงาน
- ร.ร. เมืองพลพิทยาคม - - 750,000 750,000 750,000 ที่เกี่ยวข้อง
- ร.ร. แท่นศิลาทิพยศึ์กษา - - 750,000 750,000 750,000
- ร.ร. พระธาตุขามแก่นฯ - - 750,000 750,000 750,000
- ร.ร. ศรีเสมาวทิยาเสริม - - 750,000 750,000 750,000
- ร.ร. พิศาลปุณณวทิยา - - 750,000 750,000 750,000
- ร.ร. ซ าสูงพิทยาคม - - 750,000 750,000 750,000
- ร.ร. พูวดัพิทยาคม - - 750,000 750,000 750,000
- ร.ร. หนองโนประชาสรรค์ - - 750,000 750,000 750,000
- ร.ร. โคกสูงประชาสรรพ์ - - 750,000 750,000 750,000
- ร.ร. โนนหันวทิยายน - - 750,000 750,000 750,000
- ร.ร. สีชมพูศึกษา - - 750,000 750,000 750,000
- ร.ร. มัธยมหนองเขียด - - 750,000 750,000 750,000
- ร.ร. พระยนืวทิยาคาร - - 750,000 750,000 750,000
- ร.ร. เปรมติณสูลานนท์ - - 750,000 750,000 750,000
- ร.ร. นาง้ิววทิยาสรรค์ - - 750,000 750,000 750,000
- ร.ร. ซับสมบูรณ์พิทยาลัย - - 750,000 750,000 750,000
- ร.ร. โนนโพธิ์ศรีวทิยาคม - - 750,000 750,000 750,000

0 0 14,250,000 14,250,000 14,250,000รวม 1 โครงการ

    2.3 กลยทุธ์พัฒนาโรงเรียนใหเ้ปน็ฐานในการพัฒนาทอ้งถ่ิน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

1 โครงการนิเทศ ติดตาม  - เพือ่นิเทศ ติดตามและ  - ออกนิเทศติดตาม - - 200,000 200,000 200,000 โรงเรียนในสังกัด ส านักการศึกษาฯ

และประเมินผลโรงเรียนใน ประเมินผลการจดัการศึกษา อยา่งน้อยโรงเรียนละ อบจ. ได้รับการก ากับ
สังกัดองค์การบริหารส่วน  - เพือ่ติดตามประเมินผล 1 คร้ังต่อปีการศึกษา ติดตามการปฏิบัติงาน
จงัหวดัขอนแก่น โครงการตามแผนยทุธศาสตร์ - ออกนิเทศติดตาม อยา่งต่อเนื่อง 

พัฒนาการศึกษา การพัฒนาคุณภาพ เป็นระบบ
 - เพือ่ประเมินคุณภาพของ รร. อยา่งน้อย 1 คร้ัง
โรงเรียนในสังกัดฯ ต่อปีการศึกษา

2 โครงการพัฒนาระบบงาน  -เพือ่พัฒนาคุณภาพครู  -ข้าราชการครูและ - - 400,000 400,000 400,000 1. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนา ส านักการศึกษาฯ

วชิาการสถานศึกษาสังกัด และบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ด้านการจดัการเรียนรู้
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั ด้านพัฒนาหลักสูตร  8  กลุ่มสาระฯ อยา่งต่อเนื่อง ทั่วถึง
ขอนแก่น กระบวนการจดัการเรียนรู้ รวม 19 โรงเรียน ได้รับ 2. นักเรียนได้รับการดูแล

เทคนิคการสอน การวดั การพัฒนาการเรียนการสอน ช่วยเหลือด้านวชิาการ
และประเมินผล การวจิยั อยา่งน้อย 1 คร้ัง ด้วยกระบวนการวจิยั
ในชั้นเรียน กิจกรรมพัฒนา - จดัโครงการพัฒนางานวชิาการ
ผู้เรียน ผลิตส่ือ เทคโนโลย ี สถานศึกษา อยา่งน้อย 1 คร้ัง
นวตักรรมการเรียนการสอน 
การทดสอบความรู้
ความสามารถ

0 0 600,000 600,000 600,000รวม 2 โครงการ

    2.4 กลยทุธ์พัฒนากระบวนการนิเทศ ก ากับ ตดิตาม ตรวจสอบการใชห้ลกัสตูรสถานศึกษา และการจดักิจกรรมการเรียนรู้

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาระบบประกัน  - เพือ่ตรวจสอบกระบวนการ  - สถานศึกษาในสังกัด -               -               300,000      300,000      300,000       - สถานศึกษาในสังกัดฯ ส านักการศึกษาฯ
คุณภาพภายในสถานศึกษา ประกันคุณภาพการศึกษา อบจ.ขอนแก่น มีการบริหารจดัการศึกษา
สังกัดองค์การบริหารส่วน ของสถานศึกษาในสังกัดฯ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
จงัหวดัขอนแก่น ตามเกณฑ์และผ่านการประกัน

คุณภาพการศึกษา

2  โครงการวจิยัและพัฒนา  - เพือ่พัฒนาเคร่ืองมือตรวจสอบ  - สถานศึกษาในสังกัด -               -               400,000      400,000      400,000       - อบจ.ขอนแก่น มีระบบ ส านักการศึกษาฯ
เคร่ืองมือตรวจสอบติดตาม มาตรฐานการศึกษา และ อบจ.ขอนแก่น ทั้ง 19 แห่ง ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
คุณภาพการศึกษาแบบออนไลน์ ก าหนดเกณฑ์พิจารณาตัวชี้วดั การศึกษาแบบออนไลน์ 
(on line) เพือ่การประกัน ส าหรับประเมินมาตรฐาน (on  line) ส าหรับการ
คุณภาพการศึกษาสถานศึกษา การศึกษาด้านปัจจยั ประกันคุณภาพภายใน
สังกัด อบจ.ขอนแก่น ด้านกระบวนการ และด้าน สถานศึกษาในสังกัดฯ 

ผลผลิต ตามประกาศกระทรวง พร้อมรับประเมิน เพือ่การ
มหาดไทย ได้ก าหนดมาตรฐาน พัฒนาคุณภาพการศึกษา
การศึกษากลางไว้ การจดัการศึกษาจาก สมศ.
 - เพือ่พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ภายใน
สถานศึกษาในสังกัดฯ
ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
วา่ด้วยระบบ หลักเกณฑ์
และวธิกีารประกันคุณภาพ
การศึกษา ปี 2553 เพือ่รองรับ
การประเมินคุณภาพภายนอก
รอบส่ีจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน)
จะท าการประเมินแบบออนไลน์
 (on line)  

    2.5 กลยทุธ์พัฒนากระบวนการนิเทศ ก ากับ ตดิตาม ตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

3 โครงการพัฒนาระบบ  - เพือ่ให้สถานศึกษาในสังกัด  - สถานศึกษาในสังกัด - - 200,000 200,000 200,000  - สถานศึกษาในสังกัดฯ ส านักการศึกษาฯ
การประกันคุณภาพการศึกษา องค์การบริหารส่วนจงัหวดั อบจ.ขอนแก่น มีการบริหารจดัการศึกษา
ภายในสถานศึกษาในสังกัด ขอนแก่น มีระบบการประกัน ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
องค์การบริหารส่วน คุณภาพการศึกษา ทั้งระบบ ตามเกณฑ์และผ่านการ
จงัหวดัขอนแก่น การประกันคุณภาพภายใน ประเมินคุณภาพภายนอก

และระบบการประกันคุณภาพ จาก สมศ.
ภายนอกที่ได้มาตรฐาน

0 0 900,000 900,000 900,000รวม 3 โครงการ



เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



3) ยทุธศาสตร์การสง่เสริมและพัฒนาเดก็ เยาวชน ประชาชน

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่ับผิดชอบ

1 โครงการจดักิจกรรม To be  - เพือ่สนับสนุนและส่งเสริม  - โรงเรียนในสังกัดฯ - - 100,000 150,000 150,000  - ผู้เข้าร่วมโครงการ ส านกัการศึกษาฯ

 number oneและกิจกรรม การจดักิจกรรมเทิดพระเกียรติ และชุมชนในจงัหวดัขอนแก่น มีความรู้ความเข้าใจ
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และเผยแพร่พระราชกรณียกิจ เกี่ยวกับปัญหาพิษภัย

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ยาเสพติด และทราบถึง
และพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ แนวทางการแก้ไขปัญหา
 - เพือ่สนับสนุน และส่งเสริม ยาเสพติด
การจดักิจกรรมป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา และชุมชน 

2 โครงการส่งเสริมองค์กร  - เพือ่พัฒนาประสิทธภิาพ  - แผนพัฒนาการศึกษา - - 200,000 200,000 200,000  - แผนพัฒนาการศึกษาที่มี ส านกัการศึกษาฯ

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จดัท า การจดัท าแผนพัฒนา ของโรงเรียนในสังกัด คุณภาพและสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น การศึกษา บริบทของโรงเรียน

3 โครงการจดัท า/ทบทวน  - เพือ่ให้แผนพัฒนาการศึกษา  - จดัอบรมให้กับบุคลากร - - 200,000 200,000 200,000  - แผนพัฒนาการศึกษาที่มี ส านกัการศึกษาฯ

แผนพัฒนาการศึกษาของ น าไปสู่การปฏิบัติได้อยา่งมี ส านักการศึกษาฯ และ คุณภาพและสอดคล้องกับ
 อบจ.ขอนแก่น ประสิทธภิาพและเกิดประสิทธิ โรงเรียนในสังกัด จ านวน บริบทของโรงเรียน

ผลสูงสุด 100 คน
 -เพือ่ให้แผนพัฒนาการศึกษา
สอดคล้องกับสภาพปัจจบุัน
ปัญหา และความต้องการของ
โรงเรียน ชุมชน และท้องถิ่น

4 โครงการส่งเสริมการศึกษา เพือ่ใช้เป็นค่าใช้จา่ยในการ โรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น - - 100,000 12,000,000 12,000,000 โรงเรียนมีการพัฒนา ส านกัการศึกษาฯ

ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบ และโรงเรียนในสังกัดจงัหวดั การศึกษาให้มีคุณภาพ
และนอกระบบ ขอนแก่น ได้มาตรฐาน

    3.1 กลยทุธ์สง่เสริมเดก็ เยาวชน และประชาชนใหม้คุีณภาพ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่ับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

5 โครงการสร้างเครือข่ายแกนน า เพือ่สร้างความตระหนักให้กับ โรงเรียนในสังกัดฯ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ ส านกัการศึกษาฯ

เด็กและเยาวชนเพือ่ป้องกัน เด็กและเยาวชนให้เห็นความ จ านวน 19 โรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจ
และแก้ไขปัญหาวยัรุ่น ส าคัญของปัญหาวยัรุ่นและ และชุมชนในจงัหวดัขอนแก่น เกี่ยวกับปัญหาวยัรุ่น

ปลูกฝังจติส านึกและค่านิยม และทราบถึงแนวทาง
ที่ดีงามให้กับเด็กและเยาวชน ในการป้องกันและแก้ไข
ให้มีภูมิคุ้มกันจากพฤติกรรม ปัญหาวยัรุ่น
ที่ไม่เหมาะสมของวยัรุ่น

6 โครงการส่งเสริมการอ่าน 1.เพือ่สนับสนุนส่งเสริม  - ห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดฯ - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ห้องสมุดโรงเรียนในสังกัด ส านกัการศึกษาฯ

 โรงเรียนในสังกัดฯ และภาคี จ านวน 19 โรงเรียน ส านักงานกศน.จงัหวดัและ
เครือข่ายในการจดักิจกรรม  - ส านักงาน กศน.จงัหวดั ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบ ขอนแก่น ส่งเสริมการอ่านให้กับเด็ก
การศึกษาตามอัธยาศัย และเยาวชน
2.เพือ่ส่งเสริมให้ชุมชนและ
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนการด าเนินการจดั
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย

7 ส่งเสริมสถานศึกษาดีเด่น เพือ่รองรับรางวลัสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด - - 100,000 100,000 100,000 ได้รับเงินรางวลัเพือ่ ส านกัการศึกษาฯ

ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ดีเด่นในการณรงค์ป้องกัน อบจ.ขอนแก่น ใช้ในกิจกรรมการ
และแก้ไขปัญหายาเสพติด รณรงค์ป้องกันและ
ในสถานศึกษาตามโครงการ แก้ไขปัญหายา
ของกรมส่งเสริมการปกครอง เสพติดในสถานศึกษา
ท้องถิ่น ยาเสพติดในสถาน
ศึกษาตามโครงการของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 



เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่ับผิดชอบ
ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

8 โครงการส่งเสริมการป้องกัน เพือ่รณรงค์ป้องกันและ จดักิจกรรม/โครงการการป้องกัน - - 200,000 200,000 200,000  - นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ส านกัการศึกษาฯ

และแก้ไขปัญหายาเสพติด แก้ไขปัญหายาเสพติด และแก้ไขปัญหายาเสพติด และมีจติส านึกในการป้องกัน
ในสถานศึกษาสังกัดองค์การ ในสถานศึกษาสังกัดองค์การ สถานศึกษาในสังกัด แก้ไขปัญหาและห่างไกล
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ยาเสพติด

9 โครงการส่งเสริมการอา่นคล่อง เพือ่ส่งเสริมการอ่านคล่อง โรงเรียนในสังกัดองค์การ - - 100,000 100,000 100,000 โรงเรียนในสังกัดจดัการเรียนการสอน ส านกัการศึกษาฯ

เขียนคล่อง ส าหรับนักเรียน เขียนคล่อง ส าหรับนักเรียนร บริหารส่วนจงัหวดั อยา่งมคุีณภาพและได้การรับรอง โรงเรียนในสังกดั

สังกัดองค์การบริหารส่วน สังกัดองค์การบริหารส่วน ขอนแก่น ในการประเมนิภายในและภายนอก
จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น จากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

10 ค่าใช้จา่ยในกิจกรรมของศูนย์ เพือ่ส่งเสริมกิจกรรมของศูนย์ โรงเรียนในสังกัดองค์การ - - 100,000 100,000 100,000 โรงเรียนในสังกัดจดัการเรียนการสอน ส านกัการศึกษาฯ

การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว บริหารส่วนจงัหวดั อยา่งมคุีณภาพและได้การรับรอง โรงเรียนในสังกดั

ในโรงเรียนสังกัดองค์การ ขอนแก่น ในการประเมนิภายในและภายนอก
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น จากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

11 ค่าใช้จา่ยในการสร้างภูมิคุ้มกัน เพือ่ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกัน โรงเรียนในสังกัดองค์การ - - 200,000 200,000 200,000 โรงเรียนในสังกัดจดัการเรียนการสอน ส านกัการศึกษาฯ

ยาเสพติดเด็กและเยาวชน ยาเสพติดเด็กและเยาวชน บริหารส่วนจงัหวดั อยา่งมคุีณภาพและได้การรับรอง โรงเรียนในสังกดั

นอกสถานศึกษา นอกสถานศึกษา ขอนแก่น ในการประเมนิภายในและภายนอก
จากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง

13 โครงการจดังานมหกรรม  -เพือ่กระตุ้นและสร้าง  -จดันิทรรศการส่งเสริมการ -               -               300,000      300,000      300,000       -นักเรียน นักศึกษา ส านกัการศึกษาฯ

หนังสือภาคอีสาน  วฒันธรรมอีสานสู่สังคม เรียนรู้ การอบรมสัมมนา และผู้ที่สนใจทั่วไป
รักการอ่านและเป็นการ วชิาการ ให้ความสนใจและรัก
เผยแพร่ความรู้สู่กลุ่มนักเรียน -ขายหนังสือราคาลดพิเศษ การอ่านหนังสือมาก
นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปใน ยิง่ขึ้น
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

0 0 3,600,000 15,550,000 15,550,000รวม 13 โครงการ
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1 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพือ่พัฒนาศักยภาพเด็ก  เด็กปฐมวยั ในจงัหวดั - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 เด็กปฐมวยัที่เขา้ร่วม ส านักการศึกษาฯ
เด็กปฐมวยั จงัหวดัขอนแก่น ปฐมวยัในจงัหวดัขอนแก่น ขอนแก่น โครงการได้รับการส่งเสริม

พัฒนาการตามวยั ภายใต้
บริบทสังคมและวฒันธรรม
ที่เด็กอาศัยอยู่

2 โครงการค่ายโครงงาน 1. เพือ่ให้นักเรียนเรียนรู้เทคนิค  - นักเรียนโรงเรียนในสังกัดฯ - - 2,000,000 2,000,000 2,000,000  - นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับ ส านักการศึกษาฯ

วทิยาศาสตร์ของโรงเรียน การจดัท าโครงงาน และเทคนิค  - ครูโรงเรียนในสังกัดฯ การจดัท าโครงงาน
ในสังกัดองค์การบริหาร การคิดหัวข้อโครงงาน  - ข้าราชการ พนักงาน วทิยาศาสตร์และสามารถ
ส่วนจงัหวดัขอนแก่น 2. เพือ่ให้นักเรียนมีความรู้ ส านักการศึกษาฯ น าเสนอโครงงาน

เกี่ยวกับการจดัท าโครงงาน วทิยาศาสตร์ได้
วทิยาศาสตร์และการน าเสนอ  
โครงงานวทิยาศาสตร์
3. เพือ่ให้นักเรียนจดัเตรียม
ผลงานเกี่ยวกับโครงงาน
วทิยาศาสตร์เพือ่การแข่งขัน
ทั้งในระดับภาคและ
ระดับประเทศ

3 โครงการค่ายโครงงาน 1. เพือ่ให้นักเรียนเรียนรู้เทคนิค  - นักเรียนโรงเรียนในสังกัดฯ - - 2,000,000 2,000,000 2,000,000  - นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับ ส านักการศึกษาฯ

คณิตศาสตร์ของโรงเรียน การจดัท าโครงงาน และเทคนิค  - ครูโรงเรียนในสังกัดฯ การจดัท าโครงงาน
ในสังกัดองค์การบริหาร การคิดหัวข้อโครงงาน  - ข้าราชการ พนักงาน คณิตศาสตร์และสามารถ
ส่วนจงัหวดัขอนแก่น 2. เพือ่ให้นักเรียนมีความรู้ ส านักการศึกษาฯ น าเสนอโครงงาน

เกี่ยวกับการจดัท าโครงงาน คณิตศาสตร์ได้
คณิตศาสตร์และการน าเสนอ
โครงงานคณิตศาสตร์
3. เพือ่ให้นักเรียนจดัเตรียม
ผลงานเกี่ยวกับโครงงาน
คณิตศาสตร์เพือ่การแข่งขัน

    3.2 กลยทุธ์พัฒนาเดก็ เยาวชน และประชาชนใหม้คุีณภาพ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ทั้งในระดับภาค
และระดับประเทศ

4 โครงการค่าย STEM ศึกษา 1. เพือ่พัฒนาศักยภาพครูผู้สอน เป้าหมายเชิงปริมาณ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1. นักเรียนได้รับความรู้ ส านักการศึกษาฯ
ของโรงเรียนในสังกัด สาระการเรียนรู้ วทิยาศาสตร์ 1. นักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การ ความเข้าใจส่ือการเรียน
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น การสอน STEM
ขอนแก่น ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมี 2. ครูโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร 3. นักเรียนสามารถใช้

ทักษะการใช้เทคนิคการสอนเชิง ส่วนจงัหวดัขอนแก่น ส่ือการเรียนการสอน
การคิด วเิคราะห์ และสร้างสรรค์ เป้าหมายเชิงคุณภาพ STEM
สามารถจดัการเรียนการสอน 1. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถ 3. นักเรียนมีแนวคิดใหม่ๆ 
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา น าความรู้ที่ได้มาประยกุต์ใช้ใน ในการใช้ส่ือการเรียน
(STEM Education) และน าไป การเรียนรู้และในชีวติ การสอน STEM
ประยกุต์ใช้ในการจดัการเรียน ประจ าวนัได้
การสอนได้อยา่งมีประสิทธภิาพ
2.เพือ่พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ในการเรียนด้านวทิยาศาสตร์
เทคโนโลย ีวศิวกรรม และ
คณิตศาสตร์ ตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education)
3.เพือ่พัฒนาให้ผู้เรียนสามารถ
คิด วเิคราะห์ สร้างสรรค์ และ
เรียนรู้ วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วศิวกรรม และคณิตศาสตร์ ตาม
แนวทางสะเต็มศึกษา
(STEM Education) ได้ด้วยตนเอง

5 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 1. เพือ่ส่งเสริมสมรรถนะด้าน เป้าหมายเชงิปริมาณ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 1. นักเรียนสามารถน า ส านักการศึกษาฯ
เพือ่การด ารงชีวติของเด็กและ ความคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ 1. นักเรียนโรงเรียนในสังกดั ความรู้ไปประยกุต์ใช้
เยาวชน มีความคิดสร้างสรรค์ อบจ.ขอนแกน่ 19 โรงเรียน ในกระบวนการจดัการเรียน

และคิดอยา่งแป็นระบบ การสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

เป้าหมายเชงิคุณภาพ
2. เพือ่ให้มีความพร้อมในการ 1. นักเรียนมสีมรรถนะด้าน 2. นักเรียนมีความรู้และทักษะ
ด ารงชีวติรองรับการเปล่ียน ความคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ สามารถใช้ประโยชน์ในการ
แปลงทางเศรษฐกิจและสังคม มคีวามคิดสร้างสรรค์ ด ารงชีวติ
ในศตวรรษที่ 21 อยา่งยัง่ยนื และคิดอยา่งแป็นระบบ

2. นักเรียนโรงเรียนในสังกดั
อบจ.ขอนแกน่ มคีวามพร้อม
ในการด ารงชวีติและรองรับ
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกจิ
และสังคมในศตวรรษที่ 21

6 โครงการค่ายวชิาการ รู้จกั 1. เพือ่ใหน้กัเรียนมีความรู้คิดวิเคราะห์ เป้าหมายเชิงปริมาณ -               -               2,000,000 2,000,000 2,000,000 1. นักเรียนสามารถน าทักษะ ส านักการศึกษาฯ
เทคโนโลยแีละหุน่ยนต์ แก้ปํญหา สังเคราะห์ รวบรวม 1. นักเรียนโรงเรียนในสังกัด และความรู้ไปประยกุต์ใช้
"ROBOTICS BOOST CAMP" ช้อมูลและคิดสร้างสรรค์ อบจ.ขอนแก่น ในกระบวนการจดัการเรียน

2. เพือ่ให้นักเรียนมีความรู้ จ านวน 19 โรงเรียน การสอนให้มีคุณภาพมากขึ้น
เกี่ยวกับกลไกเบือ้งต้นของ เป้าหมายเชิงคุณภาพ 2. นักเรียนมีความรู้และทักษะ
หุน่ยนต์ 1. นักเรียนมีความรู้ เกี่ยวกับกลไกเบือ้งต้นของ

คิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ รวบรวม หุน่ยนต์ สามารถเข้าร่วม
ช้อมูลและคิดสร้างสรรค์ แข่งขันระดับชาติต่อไป
2. เพือ่ให้นักเรียนมีความรู้
เกี่ยวกับกลไกเบือ้งต้นของ
หุน่ยนต์ สามารถเข้าร่วม
แข่งขันระดับชาติต่อไป

7 ค่ายทักษะอาชีพ การศึกษาเพือ่ 1.เพือ่พัฒนาทักษะความรู้  -นักเรียน จ านวน 124 คน -               -               100,000      -               -               1.ครูและบุคลากรทางการ ส านักการศึกษาฯ
การมีงานท าในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะนิสัยการท างาน ครู และบุคลากร จ านวน ศึกษามีความตระหนัก มี
โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์ ให้ตรงกับความสนใจ บุคลิกภาพ 14 คน กรรมการสถานศึกษา แนวทางในการด าเนินงาน
บ ารุง อ าเภอบ้านแฮด และความถนัดของนักเรียนสู่ และชุมชน เข้าค่ายรับการ ร่วมกัน เพือ่เพิม่ความรู้

การประกอบสัมมาอาชีพ อบรมเชิงปฏิบัติการ 2 วนั ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

2.เพือ่พัฒนากระบวนการ ในเขตส านักงานเขตพืน้ที่ เรียนการสอนทักษะอาชีพ
เรียนรู้ให้เป็นไปตามแนวทาง การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
การจดัทักษะการเรียนรู้ใน เขต 2 2.นักเรียนเกิดความต่ืนตัว
ศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวน ในการให้ความสนใจต่อ
การอบรมเชิงปฏิบัติการที่น า การท างาน มีทักษะในการ
ไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ท างาน สามารถเป็นทาง
ประโยชน์ได้จริง เลือกในการประกอบอาชีพ

ในอนาคตได้

8 ค่ายทักษะอาชีพ การศึกษาเพือ่ 1.เพือ่พัฒนาทักษะความรู้  -นักเรียน จ านวน 125 คน -               -               300,000      -               -               1.ครูและบุคลากรทางการ ส านักการศึกษาฯ
การมีงานท าในศตวรรษที่ 21 และคุณลักษณะนิสัยการท างาน ครู และบุคลากร จ านวน ศึกษามีความตระหนัก มี
โรงเรียนบ้านหนองผักตบ ให้ตรงกับความสนใจ บุคลิกภาพ 12 คน กรรมการสถานศึกษา แนวทางในการด าเนินงาน
ต าบลโนนสมบูรณ์ อ าเภอบ้านแฮด และความถนัดของนักเรียนสู่ และชุมชน เข้าค่ายรับการ ร่วมกัน เพือ่เพิม่ความรู้

การประกอบสัมมาอาชีพ อบรมเชิงปฏิบัติการ 3 วนั ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
2.เพือ่พัฒนากระบวนการ ในเขตส านักงานเขตพืน้ที่ เรียนการสอนทักษะอาชีพ
เรียนรู้ให้เป็นไปตามแนวทาง การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
การจดัทักษะการเรียนรู้ใน เขต 2 2.นักเรียนเกิดความต่ืนตัว
ศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวน ในการให้ความสนใจต่อ
การอบรมเชิงปฏิบัติการที่น า การท างาน มีทักษะในการ
ไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ท างาน สามารถเป็นทาง
ประโยชน์ได้จริง เลือกในการประกอบอาชีพ

ในอนาคตได้

0 0 10,400,000 10,000,000 10,000,000รวม 8 โครงการ



เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

1 โครงการยกระดับผล  -เพือ่เตรียมความพร้อมก่อน  - โรงเรียนสังกัดฯ - - 350,000 350,000 350,000 1.สถานศึกษามีความพร้อม ส านักการศึกษาฯ
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของ การสอบ O-NET - มีการเตรียมความพร้อม ในการเข้ารับการวดัผล
สถานศึกษาสังกัดองค์การ  -เพือ่เตรียมความพร้อมการสอบประเมิน ในการวดัผลประเมินผล ประเมินผลระดับชาติ
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คร้ังส าคัญทุกคร้ัง 2.สถานศึกษามีการ

 -เพือ่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง - มีการพัฒนาโปรแกรม พัฒนาระบบงาน
การเรียนของนักเรียนในสังกัดฯ งานทะเบียนวดัผล 1 โปรแกรม ทะเบียนวดัผล
 -เพือ่พัฒนาระบบงาน - ประชุมครูทะเบียนวดัผล อยา่งต่อเนื่อง และ
ทะเบียนวดัผลของโรงเรียนในสังกัดฯ อยา่งน้อยปีการศึกษาละ 1 คร้ัง มีประสิทธภิาพ

2 โครงการแข่งขันทักษะทาง  -เพือ่จดัระบบการแข่งขัน  -จดัประชุมคณะกรรมการตัดสิน - - 1,700,000   1,700,000   1,700,000   1. สถานศึกษา ส านักการศึกษาฯ

วชิาการของครูและนักเรียน ให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ ระดับ อบจ.ขอนแก่น ในการ มีการพัฒนางานวชิาการ
สังกัดองค์การบริหารส่วน - เพือ่คัดเลือกนร.และครู เตรียมความพร้อมการตัดสินก่อน อยา่งต่อเนื่องเป็นระบบ
จงัหวดัขอนแก่น เป็นตัวแทนอบจ.ขอนแก่น การแข่งขัน จ านวน 1 คร้ัง 2. ครูและนักเรียน

เข้าแข่งขันระดับสูงขึ้นไป  -จดักิจกรรมแข่งขันทางวชิาการ เกิดการแลกเปล่ียน
 - เพือ่จดันิทรรศการและ รอบคัดเลือกโรงเรียนในสังกัดฯ เรียนรู้นอกห้องเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมทางวชิาการ 1 คร้ัง 3. ครูและนักเรียน 
ในงานมหกรรมการจดัการ  - จดันิทรรศการและเข้าร่วม มีขวญัก าลังใจในการ
ศึกษาท้องถิ่นในระดับท้องถิ่น กิจกรรมทางวชิาการในงาน ปฏิบัติหน้าที่
ระดับภาคฯ และระดับประเทศ มหกรรมการจดัการศึกษา 4. สถานศึกษามีเวที
 - เพือ่เข้าร่วมกิจกรรมทาง ท้องถิ่นระดับภาคฯ 1 คร้ัง ประชาสัมพันธผ์ลงาน
วชิาการงานศิลปหัตถกรรม  - จดันิทรรศการและเข้าร่วม ดีเด่นอยา่งน่าภูมิใจ
นักเรียนระดับภาค กิจกรรมทางวชิาการในงาน
และระดับประเทศ มหกรรมการจดัการศึกษา

ท้องถิ่นระดับประเทศ 1 คร้ัง
 - ส่งครูและนักเรียนเข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวชิาการ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 ระดับภาคฯ  1  คร้ัง

    3.3 กลยทุธ์พัฒนาผู้เรียนสู่ความเปน็เลศิทางวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ
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3 โครงการนักเรียนองค์การ  - เพือ่ส่งเสริมการอ่านออก  - นักเรียนโรงเรียนในสังกัดฯ - - 500,000 500,000 500,000 นักเรียนกลุ่มที่มีปัญหา ส านักการศึกษาฯ

บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น และพัฒนาทักษะการเขียน  - จดักิจกรรมเข้าค่ายนักเรียน ด้านการอ่านและการเขียน
อ่านออกเขียนได้ร้อย ของนักเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจงัหวดั ได้รับการช่วยเหลือดูแล
เปอร์เซ็นต์ ขอนแก่น อ่านออกเขียนได้ อยา่งต่อเนื่อง

ร้อยเปอร์เซ็นต์ จ านวน 1 คร้ัง
 -นิเทศติดตามนักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน
1 คร้ัง
 -จดัทดสอบหลังการพัฒนา
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
จ านวน 1 คร้ัง

4 โครงการนักเรียนคนเก่ง - เพือ่ทดสอบความรู้  - จดักิจกรรมคัดเลือกตัวแทน - - 150,000 150,000 150,000 นักเรียนได้รับการส่งเสริม ส านักการศึกษาฯ

ของโรงเรียนในสังกัด ความสามารถทางด้าน นักเรียนในสังกัดเพือ่เข้าร่วม สนับสนุนการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั วชิาการของนักเรียน แข่งขันโครงการคนเก่ง ด้านวชิาการ และมีโอกาส
ขอนแก่น โรงเรียนในสังกัด ในโรงเรียนท้องถิ่น 1 คร้ัง ได้เรียนรู้นอกสถานศึกษา

- เพือ่เข้าร่วมแข่งขัน  -ส่งนักเรียนตัวแทน อยา่งต่อเนื่อง
ด้านวชิาการในกลุ่มสาระ เข้ารับการทดสอบระดับ
ต่าง ๆ ในระดับจงัหวดั ประเทศ 1 คร้ัง
ระดับภาคและระดับประเทศ
ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
- เพือ่จดัสอบคัดเลือกตัวแทนนักเรียน
ในสังกัดเข้าร่วมแข่งขันทางวชิาการ
ในระดับต่าง ๆ

5 โครงการอบรมพัฒนา เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการ โรงเรียนในสังกัดฯ - - 12,000,000 12,000,000 12,000,000  - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส านักการศึกษาฯ
นักเรียนสู่ความเป็นเลิศทาง พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ อบจ.ขอนแก่น ของนักเรียนสูงขึ้น
วชิาการขององค์การบริหาร เตรียมความพร้อมของนักเรียน  - สามารถสอบเข้าได้
ส่วนจงัหวดัขอนแก่น ในการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ในระดับที่สูงขึ้น



เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
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6 โครงการพัฒนาความเป็นเลิศ 1.เพือ่จา้งเหมาวทิยากรที่ความรู้ 1.จดัจา้งเหมาวทิยากรที่มี - - 180,000 180,000 180,000 1.มีวทิยากรที่ความรู้ ส านักการศึกษาฯ
ด้านวชิาการของนักเรียน ความเชี่ยวชาญเฉพาะวชิา ความรู้ในสาขาวชิาคณิตศาสตร์ ความเชี่ยวชาญในวชิา โรงเรียนในสังกดั
โรงเรียนบ้านคูขาดฯ ในการส่งเสริมความเป็นเลิศ วทิยาศาสตร์ และภาษา ต่างที่ขาดแคลน

ด้านวชิาการของนักเรียน อังกฤษ 2.ส่งเสริมนักเรียนให้
2.เพือ่ส่งเสริมนักเรียนที่มีความ 2.นักเรียนที่มีความสนใจและ เป็นคนเก่งทางด้าน
สามารถและมีความถนัดในด้าน มีความเป็นเลิศทางด้าน วชิาการ
วชิาการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์

และภาษาอังกฤษ

7 โครงการอบรมพัฒนา 1. เพือ่ให้นักเรียนในสังกัดองค์การ  -นกัเรียนในโรงเรียนในสังกดั - - 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1. นักเรียนที่ร่วมโครงการ ส านักการศึกษาฯ
นักเรียนสู่ความเป็นเลิศ บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด มพีื้นฐานที่ดี ในการใช้
ด้านภาษาต่างประเทศ  ได้พัฒนาความสามารถ ขอนแกน่ขอนแกน่    ภาษาต่างประเทศ
ขององค์การบริหาร ด้านภาษาต่างประเทศให้ทัดเทียม  - ครูผู้ดูแลนกัเรียนในโรงเรียน 2. นักเรียนมทีัศนคติที่ดีกบั
ส่วนจงัหวดัขอนแก่น กับนักเรียนชาติต่างๆ ในสังกดัองค์การบริหารส่วน ภาษาต่างประเทศ

2. เพือ่ให้นักเรียนได้สัมผัสกับ จังหวัดขอนแกน่    3. นักเรียนสามารถน าส่ิง
สภาพแวดล้อมที่เป็นภาษา  - ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน ที่ไดรับจากประสบการณ์จริง 
ต่างประเทศและเสริมสร้างความ จังหวัดขอนแกน่ มาประยกุต์ในชวีติประจ าวนัได้
มั่นใจ ในการใช้ภาษาต่างประเทศ  - นกัเรียนได้รับการสร้าง 4. นักเรียนมคีวามมั่นใจ
ในสถานการณ์จริง พืน้ฐานทีดี่ในการใช้ภาษา ในการใชภ้าษาต่างประเทศ
3. เพือ่ฝึกฝนทักษะการอยูร่่วมกัน ต่างประเทศ ในการส่ือสารในชวีติประจ าวนั
ในสังคม ความรับผิดชอบ  - นกัเรียนเกดิทศันคติทีดี่กบั

ต่อหน้าที่ และการแก้ไขปัญหา ภาษาต่างประเทศ

ได้อยา่งถูกต้องและมีเหตุมีผล  - นกัเรียนสามารถน าส่ิงทีไ่ด้

4. เพือ่ให้นักเรียนได้เรียนรู้และ จากเหตุการณ์จริง มาประยกุต์

เข้าใจถึงวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ใช้ในชีวิตประจ าวัน

และความเป็นอยูข่องชาวต่างชาติ
สามารถน ามาเปรียบเทยีบและประยกุต์ใช้
กับวฒันธรรมไทยได้
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8 โครงการส่งเสริมศักยภาพ เพือ่ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ นักเรียนทุกคนทุกสังกัดมี -               -               1,000,000   1,000,000   1,000,000   นักเรียนมีความสามารถ ส านักการศึกษาฯ
นักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี  ที่เป็นเลิศด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรี โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมแสดง ด้านกีฬา การแสดง 
และกีฬา และการแสดง ความสามารถต่าง ๆ ดนตรี  และศิลปะเป็นเลิศ

ในเขตส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 1

9 โครงการส่งเสริมศักยภาพ เพือ่พัฒนาส่งเสริมให้นักเรียน คณะครู นักเรียน และบุคลากร -               -               1,000,000   1,000,000   1,000,000   นักเรียนมศัีกยภาพและ ส านักการศึกษาฯ
นักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี  ได้แสดงออกทางด้านศิลปะ ทางศึกษาจากหน่วยงานที่มี ความสามารถในด้าน
กีฬาและวชิาการ ดนตรี กีฬา และวชิาการให้ หน้าที่ในการจดัการศึกษาทุก ศิลปะดนตรี กีฬาและ

สามารถแข่งขันในระดับ หน่วยงาน ได้เข้าร่วมงานมหกรรม วชิาการ
เขตพืน้ที่และระดับสามกล การแข่งขันศิลปะ ดนตรี กีฬา
ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ และวชิาการ 

ในเขตส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต2

10 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 1.เพือ่ให้โรงเรียนมีความเข้ม  -ครู บุคลการทางการศึกษา -               -               100,000      -               -               1. ครู และนักเรียนมคีวาม ส านักการศึกษาฯ
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล แข็งทางวชิาการ เป็นโรงเรียน นักเรียน โรงเรียนบ้านวงัหิน สามารถและความมั่นใจ
(1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ ศูนยร์วมการศึกษาที่มีคุณภาพ เก่าค้อ อ าเภอเปือยน้อย ในการส่ือสารโดยใช้ภาษา
วชิาการ) โรงเรียนบ้านวงัหิน สามารถบริการแก่นักเรียน และ ส านักงานเขตพืน้ที่ อังกฤษ
เก่าค้อ อ าเภอเปือยน้อย ชุมชนอยา่งมั่นคง มั่งค่ัง และ การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 2.นักเรียนมีทักษะในการ

ยัง่ยนื เขต 2 ใช้คอมพิวเตอร์ และใช้
2.เพือ่ให้นักเรียนมีการพัฒนา อินเตอร์เน็ตในการสืบค้น
ด้านสติปัญญา ความฉลาดทาง 3.ครูมีความสามารถในการ
อารมณ์ มีทัศนคติ มีการพัฒนา สร้างส่ือ ICT ในการ
ด้านร่างกายสมวยั สามารถ เรียนการสอน และ
รู้เท่าทันต่อการเปล่ียนแปลง สามารถน าไปใช้ในการ
ในสังคมโลก จดัการเรียนการสอนได้



เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

11 โครงการส่งเสริมศักยภาพ เพือ่เป็นเวทีในการแสดง นักเรียนในสังกัดและในก ากับ -               -               1,000,000   1,000,000   1,000,000   นักเรียนมศัีกยภาพและ ส านักการศึกษาฯ
นักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี  ศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ  สามารถแสดงออกถึงศักยภาพ ความสามารถในด้าน
กีฬาและวชิาการ ดนตรี  กีฬาและวชิาการของ ทางด้านศิลปะ  ดนตรี   กีฬาและ ศิลปะดนตรี กีฬาและ

นักเรียนในสังกัด ส านักงาน วชิาการสามารถเป็นตัวแทน วชิาการ
เขตพืน้ที่การศึกษาขอนแก่น ระดับเขตพืน้ที่การศึกษาและ
เขต 3 เข้าแข่งขันในระดับสากลได้อยา่ง

มีคุณภาพและประสิทธภิาพ

12 โครงการส่งเสริมศักยภาพ 1.เพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษา  - โรงเรียนทุกโรงเรียนใน -               -               1,000,000   1,000,000   1,000,000   นักเรียนแสดงความ ส านักการศึกษาฯ
นักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี  ของ สนง.เขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สนง.เขตพืน้ที่การศึกษา สามารถที่เป็นเลิศ 
กีฬาและวชิาการ ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ไม่วา่จะเป็นทาง

2. เพือ่ส่งเสริมและสนับสนุน วชิาการศิลปะ ดนตรี  
การกีฬา ด้านดนตรี และ และกีฬา 
สร้างโอกาสให้นักเรียนพัฒนา
ทักษะสู่ความเป็นเลิน
3.เพือ่เปิดชั้นเรียน (open
class) แลประเมินผลรูปแบบ
การจดัการเรียนการสอนด้วย
วธิกีารศึกษาชั้นเรียน

13 โครงการส่งเสริมศักยภาพ สืบสานการเป็นภาคีหุน้ส่วน  - โรงเรียนทุกโรงเรียนใน - -               1,500,000 1,500,000 1,500,000 ผู้เข้าร่วมโครงการมี ส านักการศึกษาฯ
นักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี  ส่งเสริมศักยภาพนักเรียน สังกัด สนง.เขตพืน้ที่การศึกษา ความสามัคคีมีทักษะ
กีฬาและวชิาการ ก้าวสู่ความเป็นเลิศทั้งระดับ ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เพิม่มากขึ้นในทาง

ภูมิภาคและระดับชาติ วชิาการตามหลักสูตร
เติมเต็มศักยภาพด้านทักษะ
และวชิาการ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน



เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

14 โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 1.เพือ่ส่งเสริมให้หน่วยงาน  -นักเรียนระดับมัธยมทุก - -               1,000,000 1,000,000 1,000,000 1. หน่วยงานทุกภาคส่วน ส านักการศึกษาฯ
ด้านศิลปะ ดนตรี  กีฬาและวชิาการ ทุกภาคส่วนได้ร่วมกับสถาน สังกัดในจงัหวดัขอนแก่น ได้ร่วมกับสถานศึกษาใน

ศึกษาในการเสริมสร้างสังคม (สพม. 25) การเสริมสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ พัฒนทุนมนุษย์ แห่งการเรียนรู้ พัฒนทุนมนุษย์
แก่เด็ก และเยาวชน สู่การคิด แก่เด็ก และเยาวชน สู่การคิด
ได้อยา่งกวา้งไกลรอบด้าน ได้อยา่งกวา้งไกลรอบด้าน
2.เพือ่จดักิจกรรมสร้างสรรค์ 2.นักเรียนได้แสดงความ
ให้นักเรียนแสดงความสามารถ เป็นเลินด้านวชิาการ กีฬา
ที่เป็นเลิศด้านวชิาการ กีฬา ศิลปะ ดนตรี การแสดง
ศิลปะ ดนตรี การแสดง ส่ิงประดิษฐ์ และคอมพิวเตอร์
ส่ิงประดิษฐ์ และคอมพิวเตอร์ 3.นักเรียนเป็นตัวแทนของ
3.เพือ่จดัเวทีให้โอกาสแก่ จงัหวดัขอนแก่น เข้าแข่ง
นักเรียน ครู ผู้บริหารสถาน ขันระดับภาคนะวนัออก
ศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เฉียงเหนือและระดับชาติ
ได้แสดงสมรรถนะและน าเสนอ
ผลงานเผนแพร่สู่สาธารณะ
และเปิดโลกแห่งการเรียนรู้สู่
การมีงานท าน าสู่ไทยแลนด์ 4.0

0 0 31,480,000 31,380,000 31,380,000รวม 14 โครงการ



เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาการจดั   - เพือ่ให้ผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบ - - 250,000 250,000 250,000   - ผู้บริหารโรงเรียนและ ส านักการศึกษาฯ
การศึกษาพิเศษ องค์การ และครูของสถานศึกษาใน เด็กที่มีความต้องการพิเศษ ครูผู้สอน ตระหนักถึงความ
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น ของสถานศึกษาในจงัหวดั ส าคัญในการปฏิบัติงาน

ตระหนักถึงความส าคัญ ขอนแก่น เพือ่พัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานเพือ่พัฒนา นักเรียนที่มีความต้องการ
ศักยภาพนักเรียนที่มีความ พิเศษ
ต้องการพิเศษ 
  - เพือ่ให้นักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออยา่งเหมาะสม

0 0 250,000 250,000 250,000รวม 1 โครงการ

    3.4 กลยทุธ์สง่เสริมเดก็ เยาวชน และประชาชน ที่มคีวามตอ้งการพิเศษใหไ้ดร้ับโอกาสทางการศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา





เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาระบบดูแล  - เพือ่พัฒนางานระบบดูแล  - โรงเรียนในสังกัด -               -               200,000 200,000 200,000  - เข้าร่วมโครงการ ส านักการศึกษาฯ

ช่วยเหลือนักเรียน ช่วยเหลือนักเรียน อบจ.ขอนแก่น ได้รับการพัฒนา
 - จดัโครงการพัฒนาศักยภาพ ศักยภาพการท างาน
การท างนครูในระบบดูแล ในระบบดูแลช่วยเหลือ
ช่วยเหลือนักเรียนโดยเน้น นักเรียน 
การเสริมสร้างความร่วมมือของ
ผู้เกี่ยวข้องและเครือข่าย
สหวชิาชีพ

2 โครงการส่งเสริมกิจการ  - เพือ่สนับสนุน และส่งเสริม  - โรงเรียนในสังกัด -               -               200,000 200,000 200,000  - เข้าร่วมโครงการ ส านักการศึกษาฯ

ลูกเสือเนตรนารีและยวุกาชาด การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ อบจ.ขอนแก่น มีความเข้าใจในบทบาท
ลูกเสือ เนตรนารีและยวุกาชาด หน้าที่ และได้รับการพัฒนา
 - เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยโครงการ ตนเองด้านลูกเสือ
ส่งเสริมกิจการลูกเสือเนตรนารี สามารถน าประสบการณ์
และยวุกาชาด ไปประยกุต์ใช้จดักิจกรรม
 - เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการฝึก ส าหรับลูกเสือได้อยา่ง
อบรมผู้ก ากับลูกเสือ เนตรนารี มีประสิทธภิาพ
และยวุกาชาด ตามโครงการ
ของส านักการศึกษา 

3 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  -เพือ่ให้ข้าราชการครู  -ข้าราชการครูในสังกัด - - 400,000 400,000 400,000 ท างานได้รวดเร็ว ทันเวลา ส านักการศึกษาฯ
ข้าราชการครูในสังกัดองค์การ มีคุณธรรม จริยธรรม และน า องค์การบริหารส่วนจงัหวดั และมีประสิทธภิาพเพิม่ขึ้น
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น มาปฏิบัติในการสอนนักเรียน ขอนแก่น

    4.2 กลยทุธ์พัฒนาครู บคุลากรทางการศึกษาใหม้คุีณภาพสู่ความเปน็มอือาชพี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

4 ค่าใช้จา่ยในการฝึกอบรมและ  - เพือ่เพิม่ศักยภาพด้านการจดั  - ข้าราชการครูและ 4,000,000 4,000,000 4,000,000  - ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม ส านักการศึกษาฯ

สัมมนา การเรียนการสอนของครู บุคลากรทางการศึกษา และสัมมนา ได้รับการ
ผู้สอน พนักงานจา้ง ลูกจา้ง พัฒนาศักยภาพตาม
 - เพือ่เป็นค่าอบรมสัมมนา บุคลากรสนับสนุนการสอน โครงการที่เข้ารับการ
ศึกษาดูงาน และเป็นค่าเดินทาง ของส านักการศึกษา ศาสนา ฝึกอบรม 
ไปราชการทั้งในประเทศ และวฒันธรรม และโรงเรียน
และต่างประเทศของข้าราชการ ในสังกัด 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พนักงานจา้ง ลูกจา้ง และ
บุคลากรสนับสนุนการสอน
ของส านักการศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม และโรงเรียน
ในสังกัด 

5 ค่าใช้จา่ยในการพัฒนา เพือ่เป็นการพัฒนาข้าราชการครู โรงเรียนในสังกัดองค์การ -               -               2,000,000 2,000,000 2,000,000 โรงเรียนในสังกดัจดัการเรียน ส านักการศึกษาฯ
ข้าราชการครูของโรงเรียน ของโรงเรียนในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจงัหวดั การสอนอยา่งมีคุณภาพ
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วน บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ขอนแก่น และได้รับการรับรอง
ท้องถิ่น ในการประเมินภายในและ

ภายนอกจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

6 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพือ่พัฒนาขีดความสามารถ ส านักการศึกษา ศาสนา -               -               400,000 400,000 400,000 บุคลากรเกิดประสิทธภิาพ ส านักการศึกษาฯ
การปฏิบัติงานของบุคลากร ของบุคลากรให้เกิดประสิทธภิาพ และวฒันธรรม สังกัด ในการท างาน เกิดความรัก
ส านักการศึกษา ศาสนาและ ในการท างานมากขึ้น องค์การบริหารส่วนจงัหวดั ความสามัคคีในการท างาน
วฒันธรรม ผู้บริหารสถานศึกษา ขอนแก่น
ข้าราชการครู และบุคลากรทาง
การศึกษาในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัขอนแก่น



เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

7 โครงการส่งเสริมการพัฒนา 1.เพือ่ส่งเสริมและพัฒนาก าลังคน เป้าหมายเชิงปริมาณ -               -               20,000,000  -               -               ครูสามารถจดักิจกรรม ส านักการศึกษาฯ

ทักษะด้านโค้ดด้ิงหุน่ยนต์ ด้านดิจทิัล เพือ่ขับเคล่ือน 1.นักเรียนโรงเรียนสังกัด การเรียนรู้วทิยาการ
วชิาวทิยาการค านวณ เศรษฐกจิและสังคมด้วยเทคโนโลยี องค์การบริหารส่วนจงัหวดั ค านวณที่พัฒนาผู้เรียน

ดิจทิัล ขอนแก่น รู้ได้อยา่งเป็นระบบ
2.เพือ่เปิดโอกาสให้ครู อาจารย์ 2.ครูโรงเรียนสังกัดองค์การ
และบุคคลากรทางการศึกษา ได้มี บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น
โอกาสทดลองใช้อุปกรณ์เพือ่การ เป้าหมายเชิงคุณภาพ
เรียนรู้ เกีย่วกับการเขียนโค้ดและ ครูและนักเรียนโรงเรียนใน
สามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ สังกัดฯได้พัฒนาทักษะด้าน
สร้างนวตักรรมในอนาคต โค้ดด้ิงหุน่ยนต์ วชิา 
3.เพือ่พัฒนาห้องเรียน ให้เป็น วทิยาการค านวณ
พืน้ที่แห่งการเรียนรู้ ที่จะท า
หน้าที่เป็นแหล่งศึกษา
แบ่งปันความรู้ และพัฒนา
นวตักรรมดิจทิัลส าหรับรองรับ
เยาวชนและประชาชน
4.เพือ่ส่งเสริมให้เกิดเครือข่าย
การเรียรู้ การโค้ดด้ิง และ
ความรู้ดิจทิัลพืน้ฐาน อันจะเป็น
รากฐานที่ท าให้เกิดระบบนิเวศน์
ด้านการศึกษาที่ยัง่ยนืและ
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม

0 0 27,200,000 7,200,000 7,200,000รวม 7 โครงการ



เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

1 โครงการสร้างโรงเรียนชาวนา  - เพือ่จดักิจกรรมส่งเสริม โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 200,000 200,000 200,000 โรงเรียนในสังกัดจดัการเรียน ส านักการศึกษาฯ

มืออาชีพ การท านาแบบครบวงจร การสอนอยา่งมีคุณภาพและได้ และโรงเรียนในสังกัด

และเป็นศูนยก์ารท าเกษตร รับการรับรองในการประเมิน
แบบปราณีต ภายในและภายนอกจาก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2 โครงการส่งเสริมการจดั เพือ่ส่งเสริมการจดั โรงเรียนในสังกัดองค์การ - - 400,000 400,000 400,000 โรงเรียนในสังกดัจดัการ ส านักการศึกษาฯ
กระบวนการเรียนการสอน กระบวนการเรียนการสอน บริหารส่วนจงัหวดั เรียนการสอนอยา่งมคุีณภาพ โรงเรียนในสังกดั
การบริหารตามหลักปรัชญา การบริหารตามหลักปรัชญา ขอนแก่น และได้รับการรับรอง
ของเศรษฐกิจพอเพียง ของเศรษฐกิจพอเพียง ในการประเมนิภายในและ
"สถานศึกษาพอเพียง" "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ ภายนอกจากหน่วยงาน
สู่"ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลัก "ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลัก ที่เกี่ยวขอ้ง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3 โครงการโรงเรียนพอเพียง เพือ่ให้สถานศึกษาในสังกัด โรงเรียนในสังกัดฯ 500,000 500,000 500,000 นักเรียนในสังกัด อบจ.ขก. ส านักการศึกษาฯ
ท้องถิ่น (Local Sufficiency  อบจ.ขก. เสริมสร้างลักษณะ มีทักษะในการด าเนินชีวติ
School : LSS) นิสัยในการด าเนินชีวติตามหลัก ตามหลักปรัชญาของ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง
ของผู้เรียน

4 โครงการส่งเสริมทักษะชีวติ 1.เพือ่ให้นักเรียนมีความรู้  -นักเรียน ครู และ - - 100,000 - - 1.นักเรียนมีความรู้ ส านักการศึกษาฯ
บนพืน้ฐานหลักปรัชญา ความเข้าใจเกี่ยวกับหลัก บุคลกรทางการศึกษาของ ความเข้าใจ สามารถ
เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนหนองขามพิทยาคม ปฏิบัติตามหลักปรัชญา
โรงเรียนหนองขามพิทยาคม และสามารถปฏิบัติตามได้ ส านักงานเขตพืน้ที่ เศรษฐกิจพอเพียงได้อยา่ง

อยา่งถูกต้อง การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ถูกต้อง

5) ยทุธศาสตร์การน้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

    5.1 กลยทุธ์น้อมน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจดัการศึกษา



เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

2.เพือ่เป็นแหล่งเรียนรู้ตาม 2.นักเรียน ครู/บุคลากร
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทางการศึกษา ใช้ฐานการ
ให้กับนนักเรียน ครู/บุคลากร เรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ทางการศึกษา ผู้ปกครอง เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
ชุมชน แหล่งเรียนรู้

5 โครงการขับเคล่ือน เพือ่ยกระดับคุณภาพโรงเรียน โรงเรียนในสังกัด - - - 200,000 200,000 โรงเรียนในสังกัดองค์การ ส านักการศึกษา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงในการพัฒนาต่อยอด องค์การบริหารส่วน บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น
พอเพียงสู่สถานศึกษาใน สู่การเป็นสถานศึกษาพอเพียง จงัหวดัขอนแก่น ได้รับการประเมินเปิน
สังกัดองค์การบริหารส่วน แบบอยา่งการจดักิจกรรม สถานศึกษาพอเพียง และ
จงัหวดัขอนแก่น การเรียนรู้และการบริหาร ศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลัก

จดัการตามหลักปรัชญา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ของเศรษฐกิจพอเพียง

0 0 1,200,000 1,300,000 1,300,000รวม 5 โครงการ



เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



6) ยทุธศาสตร์การยกระดบัการบริหารแบบมสีว่นร่วมและภาคีเครือขา่ย

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

1 โครงการอบรมพัฒนา  - เพือ่พัฒนาครูและบุคลากร ครูและบุคลากรทางการศึกษา - - 300,000      300,000      300,000       - ได้เครือข่ายความร่วมมือ ส านักการศึกษาฯ
การจดัการศึกษาส าหรับครู ทางการศึกษาด้านวชิาการ กลุ่มจงัหวดัที่ 12 ประกอบด้วย ในการพัฒนาการศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษา  - เพือ่สร้างความร่วมมือ    - ร้อยเอ็ด ระดับกลุ่มจงัหวดั
สังกัดกลุ่มจงัหวดัการศึกษา ในการพัฒนางานวชิาการ    - ขอนแก่น
ท้องถิ่นที่ 12 ระดับกลุ่มจงัหวดัการศึกษา    - กาฬสินธุ์

   - มหาสารคาม
จงัหวดัละ 20 คน

2 โครงการพัฒนา เพือ่จดัประชุมสัมมนาวชิาการ  - คณะกรรมการ - - - 200,000 200,000 คณะกรรมการ ส านักการศึกษาฯ
คณะกรรมการประสานงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ ประสานงานวชิาการ ประสานงานวชิาการ
วชิาการ การจดัการศึกษา การปฏิบัติงานวชิาการ จดัการศึกษาท้องถิ่น มีการขับเคล่ือน
ท้องถิ่น ด้านหลักสูตรการจดัการเรียนรู้ วสัังกัด อบจ.ขอนแก่น งานวชิาการเป็นระบบ

วดัผล ประเมินผล และ จ านวน 20 โรงเรียน ต่อเนื่องและเป็นปัจจบุัน
การประกันคุณภาพการศึกษา  - จดัประชุมภาคเรียน

ละ 1 คร้ัง

0 0 300,000 500,000 500,000รวม 2 โครงการ

    6.1 กลยทุธ์สร้างความเขม้แขง็ใหกั้บภาคีเครือขา่ยทางการศึกษา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา





เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาและส่งเสริม  - เพือ่พัฒนาและส่งเสริม  - โรงเรียนในสังกัดฯ - - 200,000 200,000 200,000  - ผู้เข้าร่วมโครงการ ส านักการศึกษาฯ
การบริหารสถานศึกษา การบริหารสถานศึกษาแบบ อบจ.ขอนแก่น มีความเข้าใจและ
แบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียน มีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียน ตระหนักในบทบาท
เป็นฐาน เป็นฐาน หน้าที่สามารถปฏิบัติ

 - เพือ่จดัโครงการพัฒนา หน้าที่คณะกรรมการ
การบริหารสถานศึกษาแบบ สถานศึกษาได้เป็น
มีส่วนร่วม โดยเน้นการมีส่วน อยา่งดี 
ร่วมของคณะกรรมการสถาน
ศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูหัวหน้าฝ่าย ผู้ปกครอง 
และชุมชน

2 โครงการพัฒนาเครือข่ายการ 1.เพือ่สร้างและพัฒนาครูนักวจิยั1.คูอาสาสมัครจากโรงเรียน -               -               -               300,000      300,000      1.สถานศึกษามีงานวจิยั ส านักการศึกษาฯ

วจิยัทางการศึกษาของ 2.เพือ่สร้างงานวจิยัสูตรยกระดับในสังกัดองค์การบริหารส่วน โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร คุณภาพการเรียนการสอน จงัหวดัขอนแก่นได้รับการ ในการพัฒนาการเรียน
ส่วนจงัหวดัขอนแก่น 3.เพือ่สร้างเครือข่ายนักวจิยัและพัฒนาให้เป็นพีเ่ล้ียงนักวจิยั การสอน

น าผลวจิยัไปใช้ประโยชน์ในการ 1 คร้ัง 2.ส านักการศึกษาฯมีวธิี
พัฒนาการศึกษา 2.ครูอาสาสมัครโรงเรียนใน ปฏิบัติที่เป็นเลิศเพือ่ยก

สังกัดองค์การบริหารส่วน ระดับการจดัการศึกษา
จงัหวดัขอนแก่นได้รับการ
พัฒนาให้เป็นนักวจิยัให้ได้
อยา่งน้อย 10 คน
3.จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้
อยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง

0 0 200,000 500,000 500,000รวม 2 โครงการ

    6.2 กลยทุธ์ยกระดบัการมสีว่นร่วมในการบริหารจดัการศึกษาของภาคีเครือขา่ยใหม้คุีณภาพ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



7) ยทุธศาสตร์การอนุรักษ์ สบืสาน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

1 โครงการอบรมเยาวชนพุทธ เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน จ านวน 100 คน - - 300,000 300,000 300,000 -ประชาชนมีความภาคภูมิใจ ส านักการศึกษาฯ
คริสต์ หรืออิสลาม มีส่วนร่วมในการสืบสาน ในเอกลักษณ์ของถิ่น

ประเพณี วฒันธรรม อันดีงาม -วฒันธรรมประเพณีอันดีงาม
ให้คงไวสื้บไป ได้รับการสืบทอด

0 0 300,000 300,000 300,000รวม 1 โครงการ

    7.1 กลยทุธ์ท านุบ ารุงพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนใหเ้จริญ มั่นคง และยั่งยนื

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา





เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

1 อบรมคุณธรรมจริยธรรม เพือ่เสริมสร้างคุณธรรม เยาวชน และประชาชนทั่วไป -            -            200,000 200,000 200,000 เยาวชนและประชาชนได้ ส านักการศึกษาฯ

และผู้น าทางศาสนพิธี จริยธรรมที่ดีแก่เยาวชน จ านวน 2 รุ่นๆ ละ 100 คน รับความรู้ด้านการส่งเสริม
และส่งเสริมการเรียนรู้ คุณธรรมจริยธรรมที่ดี
ทางศาสนพิธี

2 บุญคูนลาน ข้าวโพดหวาน 1.เพือ่สืบสานและอนุรักษ์ ประชาชนและเยาวชนใน -            -            200,000      200,000 200,000 1.ประชาชนและเยาวชน ส านักการศึกษาฯ

สานไมตรี ข้าวจี่แซบ และงาน เผยแพร่ศิลปวฒันธรรม พืน้ที่อ าเภอบ้านฝางได้ ในพืน้ที่อ าเภอบ้านฝาง

กาชาด อ าเภอบ้านฝาง ขนบธรรมเนียมประเพณี ร าลึกถึงจารีตขบบธรรมเนียม ได้ร่วมสืบสานจารีต

(อุดหนุนที่ท าการปกครอง 2.ส่งเสริมการท่องเที่ยว ประเพณีอันเก่าแก่ของ ประเพณีท้องถิ่น

อ าเภอบ้านฝาง) 3.เพือ่เสริมสร้างความ ท้องถิ่น 2.สร้างขวญัก าลังใจให้แก่

สามัคคีของประชาชน เกษตรกร

3.สร้างความสามัคคีให้แก่

0 0 400,000 400,000 400,000รวม 2 โครงการ

    7.3 กลยทุธ์สง่เสริม สนับสนุน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภมูปิญัญาทอ้งถ่ินใหค้งอยู่สบืไป

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา





เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

1 โครงการจดังานประเพณี เพือ่ส่งเสริม สนับสนุน - จดัคุ้มวฒันธรรมใน - - 5,800,000 5,800,000 5,800,000 อนุรักษ์ สืบสานและ ส านักการศึกษาฯ

ศาสนาและวฒันธรรม การจดังานไหมและ เทศกาลงานไหมนานาชาติฯ เผยแพร่ประเพณี ศาสนา
งานประเพณีที่ส าคัญ - ประชาชนได้ร่วมกันสนับสนุน และวฒันธรรมที่ดีงามของ
ของจงัหวดัขอนแก่น ส่งเสริมวฒันธรรมของท้องถิ่น ท้องถิ่น
 เพือ่จดังานประเพณ๊
สงกรานต์ อบจ.ขก
เพือ่จดังานประเพณีที่ส าคัญ
ของจงัหวดัขอนแก่น

2 โครงการจดังานประเพณี 1.เพือ่ให้ทุกภาคส่วนในสังคม  -จดังานประเพณีสุดยอด - - 400,000 400,000 400,000 1.ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมใน ส านักการศึกษาฯ

สุดยอดสงกรานต์อีสาน มีส่วนร่วมในการส่งเสริม ฟืน้ฟู สงกรานต์อีสาน ณ บริเวณ การส่งเสริมฟืน้ฟู สืบสาน

เทศกาลดอกคูณเสียงแคน สืบสานและอนุรักษ์ไวซ่ึ้งขนบ บึงแก่นนคร และถนนข้าวเหนียว และอนุรักษ์ไวซ่ึ้งขนบ

และถนนข้าวเหนียว ธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม (ถนนศรีจนัทร์ จากบริเวณ ธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

ให้คงอยูสื่บไป ส่ีแยกเตียวฮง-บริเวณศาล ให้คงอยูสื่บไป

2.เพือ่ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน หลักเมืองขอนแก่น) 2.เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว

และประชาชนทั่วไป มีจติส านึก และกระตุ้นเศรษฐกิจท าให้

และแสดงออกซ่ึงความกตัญญู ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้

กตเวทีต่อญาติผู้ใหญ่และผู้สูง เพิม่ขึ้น

อายทุี่ตนเคารพนับถือ

3. เพือ่ส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวและเป็นการ

กระตุ้นเศรษฐกิจและ

การใช้จา่ยเงินในเมือง

ขอนแก่น

    7.2 กลยทุธ์อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สบืสาน และเผยแพร่ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภมูปิญัญาทอ้งถ่ินใหย้ั่งยนื

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

3 โครงการจดังานประเพณี 1.เพือ่ส่งเสริมอนุรักษ์  -จดักิจกรรมด้านการอนุรักษ์ - - 100,000 100,000 100,000 1.ส่งเสริมอนุรักษ์ฟืน้ฟูและ ส านักการศึกษาฯ

ออกพรรษา ลอยประทีป ฟืน้ฟูและสืบสานขนบ ฟืน้ฟู สืบสานขนบธรรมเนียม สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี

บูชาพุทธกตัญญู ธรรมเนียมประเพณี ประเพณี ท้องถิ่น ศิลปวฒันธรรม วถิีอีสาน

ท้องถิ่น อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

2.เพือ่สร้างความรัก ให้คงอยูสื่บไป

ความสามัคคี ความร่วมมือ 2.ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ตามนโยบายของรัฐบาล

ภาคเอกชน เยาวชน เที่ยวทั่วไทยไปได้ทุกเดือน

และประชาชนโดยใช้

วฒันธรรมเป็นส่ือกลาง

4 สืบสานประเพณีบุญคูณลาน 1.เพือ่ประชาสัมพันธช์ื่อ จดังานวนัไก่ยา่งที่อ าเภอ -            -            500,000      500,000      500,000      ประชาชนได้เขา้ร่วม ส านักการศึกษาฯ

และงานเทศกาลไก่ยา่งเขาสวนกวาง เสียงไก่ยา่งเขาสวนกวาง เขาสวนกวาง รวม 3 วนั กจิกรรมการทอ่งเที่ยวและ
ของแท้และอร่อยต้อง 3 คืน กระตุ้นเศรษฐกจิ

 "ไก่ยา่งเขาสวนกวาง"

2.เพือ่ยกระดับร้านอาหาร

และแผงลอย บริเวณ

ริมถนนมิตรภาพ

ในเขตเทศบาล ให้มี

ความอร่อย สะอาดและ

ถูกหลักอนามัย 

ปลอดภัยต่อผู้บริโภค



เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

5 โครงการจดังานบุญเดือนหก 1.เพือ่เผยแพร่ศิลปวฒันธรรม  -จดังานประเพณีบุญ - -            500,000 500,000 500,000 ประชาชนได้เข้าร่วม ส านักการศึกษาฯ

และขนบธรรมเนียมประเพณี เดือนหก ในเขตอ าเภอ กิจกรรมสร้างรายได้ และมี

ท้องถิ่นไวสื้บทอดต่อไป โคกโพธิ์ไชย ส่วนร่วมในการอนุรักษ์

2.เพือ่ส่งเสริมความร่วมมือ วฒันธรรมประเพณีอันดีงาม

ความรักและความสามัคคี ของท้องถิ่นให้คงอยูสื่บต่อไป

ระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ

และภาคเอกชน ตลอดจน

ประชาชน

6 โครงการงานประเพณี  -เพือ่ส่งเสริมและสืบสานการ  -จดังานประเพณีพระเจา้ - -            100,000      100,000      100,000      ประชาชนได้เข้าร่วม ส านักการศึกษาฯ

สรงน้ าพระเจา้ใหญ่ไชยวานประจ าปี จดังานประเพณีพระเจา้ใหญ่ ใหญ่ไชยวาน กิจกรรมสร้างรายได้ และมี

ไชยวาน อ าเภอโคกโพธิ์ไชย ส่วนร่วมในการอนุรักษ์

 -เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยว วฒันธรรมประเพณีอันดีงาม

เชิงวฒันธรรม ของท้องถิ่นให้คงอยูสื่บต่อไป

7 เทศกาลกล้วยไม้ป่าบาน และ 1.เพือ่อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้  -จดังานเทศกาลกล้วยไม้ป่า - -            400,000      400,000      400,000      ประชาชนได้เข้าร่วม ส านักการศึกษาฯ

ของดีเมืองมัญจาคีรี ช้างกระและสืบสานวฒันธรรม บาน และของดีเมืองมัญจาคีรี กิจกรรมการท่องเที่ยวและ

ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม กระตุ้นเศรษฐกิจ

2.เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยว

3.เพือ่สร้างความสามัคคีและ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน



เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

8 จดังานประเพณีบวงสรวงหลักเมือง 1.เพือ่อนุรักษ์รักษาไว้  -จดัแสดงแสง สี เสียง - -            200,000 200,000 200,000 ประชาชนได้เข้าร่วม ส านักการศึกษาฯ

ภูเวยีงและเทศกาลของดีเมืองภูเวยีง ซ่ึงขนบธรรมเนียม  -จดัขบวนแห่ศิลปวฒันธรรม กิจกรรมสร้างรายได้ และมี

ประจ าปี ประเพณีที่ดีงามของ  -จดันิทรรศการ OTOP ส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ประชาชนอ าเภอภูเวยีง  -จดัประกวดอาหารพืน้เมือง วฒันธรรมประเพณีอันดีงาม

2.เพือ่ประชาสัมพันธ์  -ประกวดผลิตผลทางการ ของท้องถิ่นให้คงอยูสื่บต่อไป

สถานที่ท่องเที่ยวให้เป็น เกษตร

ที่รู้จกัแพร่หลาย  -การแสดงศิลปพืน้เมือง
3.เพือ่ส่งเสริมความรัก

ความสามัคคีของ

บุคลากรในท้องถิ่น

9 จดังาน "khon kaen love 1.เพือ่เป็นการส่งเสริม  -เป็นกิจกรรมที่ให้ทั้งความรู้ - - 1,000,000 1,000,000   1,000,000   1.เป็นส่งเสริมการ ส านักปลัดฯ

music festival ฮักถึงแก่น การท่องเที่ยวเมืองขอนแก่น และความบันเทิงอยา่งเต็มที่ ท่องเที่ยวให้กับจงัหวดั

แดนดนตรีรัก 2.เพือ่เป็นการส่งเสริม และสามารถสร้างให้เป็น ขอนแก่น

เศรษฐกิจ กิจกรรมประจ าปีที่เป็น 2.ส่งเสริมเศรษฐกิจ

3.เพือ่เป็นการส่งเสริม เอกลักษณ์ของจงัหวดั ของเมืองขอนแก่น

ความรัก ความสามัคคี ขอนแก่นต่อไป

และความอบอุ่นของ

บุคคลในครอบครัวยิง่ขึ้น

4.เพือ่ให้ชาวขอนแก่น

ได้มีพืน้ที่ในการจดักิจกรรม

ร่วมกันในการเสริมสร้าง

ความรัก ความสามัคคี

ของคนเมืองให้มากยิง่ขึ้น



เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

10 โครงการส่งเสริมผ้าไทยลายเอกลักษณ์  - เพือ่ส่งเสริมวฒันธรรม จดังานส่งเสริมผ้าไทยลาย -            -            200,000 200,000 200,000  - ประชาชนได้ร่วมกัน ส านักการศึกษาฯ

อ าเภอบ้านฝาง ทางการแต่งกายด้วย เอกลักษณ์ อ าเภอบ้านฝาง อนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม

ผ้าไทยลายเอกลักษณ์ พืน้บ้าน

อ าเภอบ้านฝาง  - กลุ่มอาชีพการทอ

 - เพือ่ส่งเสริมอาชีพการทอผ้า ผ้าไทยมีรายได้เพิม่ขึ้น

11 โครงการจดังานไหมมัดหมี่และ 1.เพือ่ประชาสัมพันธผ์ลิตภัณฑ์  -ประชาชนอ าเภอชนบท - - 100,000 100,000 100,000 1.ศิลปวฒันธรรม ส านักการศึกษาฯ

ของดีเมืองชลบถ ประจ าปี ผ้าไหมของอ าเภอชนบท และอ าเภอใกล้เคียง ขนบธรรมเนียมประเพณี

2.เพือ่เพิม่รายได้ให้แก่ ประมาณ 40,000 คน อันดีงาม ตลอดจนภูมิปัญญา

ประชาชนในพืน้ที่ ท้องถิ่นคงอยูสื่บต่อไป

3.เพือ่รักษาศิลปวฒันธรรม 2.ประชาชนมีรายได้จากการ

ขนบธรรมเนียมประเพณี จ าหน่ายสินค้า OTOP

อันดีงาม ตลอดจนภูมิปัญญา 3.ประชาสัมพันธแ์หล่ง

ชาวบ้านให้คงอยูต่ลอดไป ท่องเที่ยวในอ าเภอชนบทให้

เป็นที่รู้จกั

12 จดังานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ และ 1.เพือ่อนุรักษ์ฟืน้ฟู สืบสาน  -จดังานประเพณีบุญกุ้มข้าว -            -            150,000      150,000      150,000      ประชาชนได้เข้าร่วม ส านักการศึกษาฯ

ของดีอ าเภอบ้านแฮด ขนบธรรมเนียมประเพณี ใหญ่และของดีอ าเภอ กิจกรรมสร้างรายได้ 

และภูมิปัญญาด้าน บ้านแฮด และมีส่วนร่วมใน

ประเพณีท้องถิ่นให้เป็นที่ การอนุรักษ์

ประจกัษ์สืบไป วฒันธรรมประเพณี

2. เพือ่ส่งเสริมการ อันดีงามของท้องถิ่น

แลกเปล่ียนเรียนรู้ ให้คงอยูสื่บต่อไป

ความรักสามัคคี



เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

13 โครงการจดังานกาชาดประจ าปี 1.เพือ่ประชาสัมพันธสิ์นค้า จดังานกาชาดฯ 7 วนั 7 คืน - - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนได้เข้าร่วม ส านักการศึกษาฯ

 รวมของดีเมืองชุมแพ ของอ าเภอชุมแพให้เป็นที่รู้จกั โดยมีกิจกรรมในงานดังนี้ กิจกรรมสร้างรายได้ และมี

2.เพือ่รักษาประเพณีอันดีงาม  -จดัขบวนแห่ของดีเมือง ส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมแพและศิลปวฒันธรรม วฒันธรรมประเพณีอันดีงาม

ให้คงอยูต่ลอดไป   -ออกร้านจ าหน่ายสินค้า ของท้องถิ่นให้คงอยูสื่บต่อไป

3.เพือ่ส่งเสริมการจ าหน่าย พืน้เมือง OTOP

สินค้าตามนโยบายหนึ่งต าบล  -ประกวดพืชผลทางการเกษตร

หนึ่งผลิตภัณฑ์และสินค้า   -แข่งขันและการละเล่นพืน้บ้าน

พืน้เมือง

14 โครงการงานศิวะราตรี ปูชะนียาลัย 1.เพือ่อนุรักษ์รักษาไวซ่ึ้งขนบ  -จดัแสดงแสง สี เสียง -            -            200,000      200,000      200,000      ประชาชนได้เข้าร่วม ส านักการศึกษาฯ

ปราสาทเปือยน้อย ธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของ  -จดัขบวนแห่ศิลปวฒันธรรม กิจกรรมสร้างรายได้ และมี

ประชาชนอ าเภอเปือยน้อย  -จดันิทรรศการ OTOP ส่วนร่วมในการอนุรักษ์

2.เพือ่ประชาสัมพันธส์ถานที่  -จดัประกวดอาหารพืน้เมือง วฒันธรรมประเพณีอันดีงาม

ท่องเทีย่วให้เป็นทีรู้่จักแพร่หลาย  -ประกวดผลิตผลทางการเกษตร ของท้องถิ่นให้คงอยูสื่บต่อไป

3.เพือ่ส่งเสริมความรักสามัคคี  -การแสดงศิลปพืน้เมือง
ของบุคลากรในท้องถิ่น

15 โครงการแผ่นดินพระเจา้ใหญ่ 1.เพือ่เป็นการเฉลิมฉลองครบ  -ประชาชนอ าเภอซ าสูง - -            100,000 100,000 100,000 1.อ าเภอซ าสูงมีงานแระจ าปี ส านักการศึกษาฯ

 รวมใจของดีอ าเภอซ าสูง รอบ 23 ปี การยกฐานะเป็น และอ าเภอใกล้เคียง เป็นที่รู้จกั เกิดเอกลักษณ์สร้าง
กิ่งอ าเภอซ าสูง และก าหนด ความภาคภูมิใจให้แก่ชาวอ าเภอ
ให้เป็นงานประจ าปีของอ าเภอ 2.ประชาสัมพันธผ์ลตภัณฑ์
2.เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนการ ของดีของอ าเภอให้เป็นที่รู้จกั
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของดี อ.ซ าสูง น าไปสู่การขยายช่องทาง
3.เพือ่ส่งเสริมวฒันธรรม จ าหน่าย
ท้องถิ่นอันดีงามในการกราบ
ไหวสั้กการะพระเจา้ใหญ่



เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

ในช่วงวนัแรงงาน 3.ส่งเสริมและสร้างจติส านึก
การรักบ้านเกิดให้แก่ประชาชน
ภายใต้แนวคิด  "คนซ าสูง
ไม่ทอดทิ้งกัน"

16 โครงการงานประเพณีบุญคูณลาน 1.เพือ่เป็นการอนุรักษ์และ ทุกต าบลในเขตอ าเภอ -            -            200,000      200,000      200,000      1.อ าเภอแวงน้อย ส านักการศึกษาฯ
สู่ขวญัข้าวอ าเภอแวงน้อย สืบสานประเพณีท้องถิ่นให้ด ารง แวงน้อย จ านวน 6 มีกิจกรรมงาน

สืบไป ต าบล 74 หมูบ้าน ประจ าปีของอ าเภอ
2.เพือ่เป็นการส่งเสริมอาชีพ 2.เป็นการสร้าง
ด้านการเกษตร ซ่ึงจะได้น า ความรัก ความ
ผลผลิตมาประกอดแข่งขัน สามัคคี ความ
3.เพือ่เป็นการส่งเสริมความรัก กตัญญูรู้คุณข้าว
ความสามัคคี ของคนในพืน้ที่ ของชาวแวงน้อย
4.เพือ่ให้เศรษฐกิจของอ าเภอ
แวงน้อยหมุนเวยีนในระบบและ
เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ

17 โครงการจดังานประเพณีบุญกุ้ม 1.เพือ่อนุรักษ์ฟืน้ฟู สืบสาน  -จดังานประเพณีบุญกุ้มข้าว -            -            200,000      200,000      200,000      ประชาชนได้เข้าร่วม ส านักการศึกษาฯ
ข้าวใหญ่ อ าเภอกระนวน ขนบธรรมเนียมประเพณี ใหญ่และของดีอ าเภอ กิจกรรมสร้างรายได้ 

และภูมิปัญญาด้าน กระนวน และมีส่วนร่วมใน
ประเพณีท้องถิ่นให้เป็นที่ การอนุรักษ์
ประจกัษ์สืบไป วฒันธรรมประเพณี
2. เพือ่ส่งเสริมการ อันดีงามของท้องถิ่น
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ให้คงอยูสื่บต่อไป
ความรักสามัคคี



เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

18 โครงการจดังานประเพณีร าลึก 1.เพือ่เป็นการร าลึกคุณงาม  -จดังานประเพณีร าลึกสมเด็จ -            - 50,000       50,000       50,000        -ประชาชนได้เข้าร่วม ส านักการศึกษาฯ
สมเด็จพระพุฒาจารย ์ ความดีของสมเด็จพระพฒุาจารย์ พระพุฒาจารย ์(อาจ กิจกรรมสร้างรายได้ 
(อาจ อาสภมหาเถร) (อา  อาสภมหาเถร) อาสภมหาเถร) 3 วนั และมีส่วนร่วมในการ

2.เพือ่ส่งเสริมท านุบ ารุงกิจกรรม อนุรักษ์วฒันธรรม
ทางด้านพระพุทธศาสนา ประเพณีอันดีงามของ
3.เพือ่สร้างความสามัคคี ท้องถิ่นให้คงอยูสื่บต่อไป
ในชุมชน

19 โครงการจดังานประเพณีบญุเหล่า 1.เพื่อบวรสรวงและ  -จดัพธิีบวงสรวงเหล่าพระยนื - - 200,000   200,000   200,000    -ประชาชนได้เข้าร่วม ส านักการศึกษาฯ

พระยนื สมโภชนเ์หล่าพระยนื ตะวันออก และเหล่าพระยนื กิจกรรมสร้างรายได้ 

ตะวันออกและเหล่า ตะวันตก และมีส่วนร่วมในการ

พระยนืตะวันตก  -จดัขบวนแหจ่ากองค์กรและ อนุรักษ์วฒันธรรม

2.เพื่ออนรัุกษป์ระเพณี ชมุชนในพื้นที่อ าเภอพระยนื ประเพณีอันดีงามของ

อนัดีงามของชาวพระยนื  -จดัมหรสพสมโภชน์ ท้องถิ่นให้คงอยูสื่บต่อไป

20 โครงการงานบุญประเพณีร าลึกหลวงปู่ 1.เพือ่ประกาศ  -จดัพิธทีางพระพุทธศาสนา -            -            50,000       -            -             -ประชาชนได้เข้าร่วม ส านักการศึกษาฯ
พระครูญาณสารโสภิต เจา้คณะ เกียรติคุณและร าลึกถึง เจริญพระพุทธมนต์ แสดง กิจกรรมสร้างรายได้ 
อ าเภอ องค์ปฐม คร้ังที่ 23 พระเดชพระคุณของ พระธรรมเทศนา และมีส่วนร่วมในการ
ประจ าปี 2563 หลวงปูพ่ระครูญาณสาร  -จดักิจกรรมแสดงความร าลึก อนุรักษ์วฒันธรรม

โสภิต ถึงหลวงปูพ่ระครูญาณสารโสภิต ประเพณีอันดีงามของ
2.เพือ่รักษาจารีต  -จดัเล้ียงโรงทาน ท้องถิ่นให้คงอยูสื่บต่อไป
ประเพณีวฒันธรรม  -จดักิจกรรมมหรสพตาม
พืน้บ้านอีสาน ประเพณี 
3.เพือ่ความสมานฉันท์  -จดัการแสดงศิลปวฒันธรรม
ของประชาชน พืน้บ้าน



เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

21 โครงการบุญกุ้มข้าวใหญ่โนนศิลา  - เพือ่ส่งเสริมให้มีงานเทศกาล 1.จดังานบุญกุ้มข้าว - - 300,000 300,000 300,000  - เป็นการรักษาศิลปะจารีต ส านักการศึกษาฯ

ที่จดัขึ้นเป็นประเพณีประจ าปี  - จดัพิธบีวงสรวงพระแม่โพสพ/ ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของอ าเภอโนนศิลา สู่ขวญัข้าว  - วฒันธรรมไทยของท้องถิ่น
 - เพือ่ส่งเสริมเอกลักษณ์และ  - ออกร้านนิทรรศการ การแสดง ให้คงอยูต่ลอดไป
ประชาสัมพันธอ์ าเภอโนนศิลา สินค้า OTOP 
ให้เป็นที่รู้จกัของคนทั้วไป  - การประกวดผลิตภัณฑ์ทางการ
 - เพือ่ส่งเสริม สร้างรายได้ เกษตร แข่งขัน ประกวดอาหาร
ควบคู่กับการส่งเสริมวฒันธรรม 2.จดังานบุญประเพณีของ

และประเพณีอันดีงามของคน แต่ละต าบลในอ าเภอโนนศิลา
ในท้องถิ่น

22 โครงการจดังานประเพณีบุญกุ้มข้าว  - เพือ่อนุรักษ์ฟืน้ฟู สืยสาน จดังานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ - - 200,000      200,000      200,000      ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรม ส านักการศึกษาฯ

ใหญ่และของดีอ าเภอบ้านไผ่ ขนบธรรมเนียมประเพณี และ และของดีอ าเภอบ้านไผ่ สร้างรายได้ และมีส่วนร่วมใน
ภูมิปัญญาด้านประเพณีท้องถิ่น การอนุรักษ์วฒันธรรมประเพณี
ให้เป็นที่ประจกัษ์สืบไป อันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่
เพือ่ส่งเสริมการแลกเปล่ียน สืบต่อไป
เรียนรู้ ความรักสามัคคี

23 โครงการจดังานอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปะ 1.เพือ่ให้ศิลปะธรรมเนียม 1.จดังานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม - - 800,000 800,000 800,000 ประชาชนในอ าเภอได้พัฒนา ส านักการศึกษาฯ

ประเพณีและวฒันธรรมท้องถิ่น ประเพณีและวฒันธรรมท้องถิ่น ประเพณีศิลปวฒันธรรมไทย ชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจ
อ าเภอภูผาม่าน ให้คงไวต่้อไป 2.จดังานประเพณีบุญบัง้ไฟ ที่ดีขึ้น

2.เพือ่สร้างจติส านึกให้เห็น 3.จดังานประเพณีลอยกระทง
ความส าคัญหวงแหนและ วนัออกพรรษาวดัเฉลียงทอง
อนุรักษ์ศิลปะวฒันธรรม 4.จดังานประเพณีบุญเบิกบ้าน
ท้องถิ่น เล้ียงผีตาปู ่(ดอนตา) และบุญ
3.เพือ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง ซ าฮะ
วฒันธรรมของอ าเภอภูผาม่าน



เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

24 โครงการจดังานประจ าปีประเพณี  -เพือ่ส่งเสริมอนุรักษ์  -จดัให้มีการท าบุญตักบาตร - - 200,000 200,000 200,000 ประชาชนได้เข้าร่วม ส านักการศึกษา

ศาลเจา้พ่อหมื่นศรี จารีตประเพณี  -จดัมหรสพสมโภชตลอดงาน กิจกรรมสร้างรายได้ และมี

วฒันธรรมประเพณี  -จดัแข่งขันกีฬาพืน้บ้านและ ส่วนร่วมในการอนุรักษ์

อันดีงามของท้องถิ่นสืบไป กีฬาสากล เช่น ตะกร้อ ฟุตบอล วฒันธรรมประเพณีอันดีงาม

 -เพือ่สร้างความสามัคคี  -ประกวดเต้นแอโรบิก ของท้องถิ่นให้คงอยูสื่บต่อไป

และความเข้าใจอันดีของ  -จดัจ าหน่ายสินค้าพืน้บ้าน

ประชาชนในเขตอ าเภอ

แวงน้อย

25 โครงการงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ 1.เพือ่เป็นการอนุรักษ์ ทุกต าบลในเขตพืน้ที่อ าเภอ - -            300,000 300,000 300,000 1.ทุกภาคส่วนในอ าเภอ ส านักการศึกษา

ของดีแวงใหญ่  และสืบสานประเพณี แวงใหญ่ รวม 52 หมู่บ้าน แวงใหญ่มีส่วนร่วมในการ
ท้องถิ่นให้ด ารงอยูสื่บไป ร่วมจดักิจกรรม จดักิจกรรม
2.เพือ่เป็นการส่งเสริม 2.ส่งเสริมอาชีพด้านเกษตร
อาชีพด้านการเกษตร และด้านประเพณีวฒันธรรม
ซ่ึงจะได้น า ผลผลิตมา ให้คงอยูต่ลอดไป
ประกวดแข่งขัน
3.เป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจ ของ
อ าเภอแวงใหญ่

26 จดังานประเพณีประจ าปี อ าเภอ 1.เพือ่สนับสนุนการ จดังานเทศกาลประจ าปี -            -            300,000 300,000 300,000 1.เพิ่มรายได้ใหก้บักลุ่มอาชพี ส านักการศึกษา

หนองนาค า "งมปลาน้ าแดง ปฏิบัติงานตามนโยบาย ระยะเวลา 3 วนั 3 คืน ต่าง ๆ ท าใหส้มาชกิกลุ่มมี
แงงผ้าฝ้าย ไหวพ้ระพุทธนาค า" ของรัฐบาลในเร่ือง รายได้เพิ่มมากขึ้น

หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2.ขนบธรรมเนยีมประเพณี
2.เพือ่สืบสานขนบ และวัฒนธรรม ภมูปิญัญา
ธรรมเนียมประเพณี ทอ้งถิ่นได้รับการอนรัุกษแ์ละ
และวฒันธรรมของ สืบทอดไปยงัอนชุนรุ่นหลัง
ท้องถิ่นให้ด ารงอยูต่่อไป



เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

3.เพือ่เผยแพร่ประชา
สัมพันธข์องดีของอ าเภอ
ให้เป็นที่รู้จกัโดยแพร่
หลายของคนทั่วไป

27 โครงการฮีตฮอยอีสาน 1.เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม  -จัดงานประเพณีสืบสาน -           - 1,000,000  1,000,000  1,000,000  ประชาชนได้รู้จกัประเพณี ส านักการศึกษา

งานของดีหนองเรือ สืบสานจารีตประเพณี ต านานอ าเภอหนองเรือ วัฒนธรรมโบราณและสืบ
ท้องถิ่นให้ด ารงอยู่ ร่วมกับเทศบาลต าบลและ ทอดรักษาไว้ใหช้นรุ่นหลังได้
อย่างยั่งยืน องค์การบริหารส่วนต าบล รู้จกั
2.เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม ในพื้นที่ จ านวน 13  แห่ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้
มีมูลค่า

28 โครงการสืบสานงานประเพณี OTOP 1.เพือ่ส่งเสริมสนับสนุนงาน  -ประชาชน 9 ต าบล องค์กร - - 200,000      200,000      200,000      1.สร้างความสมานฉันท์ของ ส านักการศึกษาฯ

นวตัวถิี ของดีเมืองกระนวน ประเพณีท้องถิ่นและศิลปะ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทุกหมู่เหล่าและ
การแสดงพืน้บ้านให้เป็นที่รู้จกั ในเขตพืน้ที่อ าเภอกระนวน น ามาซ่ึงความผาสุกแก่ชุมชน
อยา่งกวา้งขวางในสังคมไทย ประเทศชาติ
2.เพือ่กระตุ้นให้เกิดการ 2.ภาพลักษณ์ที่ดีและความมี
ท่องเที่ยวซ่ึงจะเป็นการสร้าง ชื่อเสียงของอ าเภอกระนวน
รายได้ให้แก่ประชาชนในพืน้ที่ ประชาชนมีรายได้เพิม่ขึ้น

29 โครงการงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ 1.เพือ่อนุรักษ์ฟืน้ฟู สืบสาน  -จดังานประเพณีบุญกุ้มข้าว - -            300,000      300,000      300,000      ประชาชนได้เข้าร่วม ส านักการศึกษาฯ

และของดีอ าเภอหนองสองห้อง ขนบธรรมเนียมประเพณี และ ใหญ่และของดีอ าเภอ กิจกรรมสร้างรายได้ และมี
ภูมิปัญญาด้านประเพณีท้องถิ่น หนองสองห้อง ส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ให้เป็นที่ประจกัษ์สืบไป วฒันธรรมประเพณีอันดีงาม
2. เพือ่ส่งเสริมการแลกเปล่ียน ของท้องถิ่นให้คงอยูสื่บต่อไป
เรียนรู้ ความรักสามัคคี

0 0 14,250,000 14,200,000 14,200,000รวม 29 โครงการ



เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

1 โครงการอบรมส่งเสริมและ เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชน ประชาชนในเขตจงัหวดัขอนแก่น - - 200,000 200,000 200,000 -ประชาชนมีความภาคภูมิใจ ส านักการศึกษาฯ
อนุรักษ์ศิลปะ จารีตประเพณี มีส่วนร่วมในการสืบสาน ในเอกลักษณ์ของถิ่น
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณี วฒันธรรม อันดีงาม -วฒันธรรมประเพณีอันดีงาม

ให้คงไวสื้บไป ได้รับการสืบทอด

0 0 200,000 200,000 200,000รวม 1 โครงการ

7.4 กลยทุธ์พัฒนาเดก็ เยาวชนและประชาชน ใหม้คีวามรู้ความเขา้ใจ มทีศันคตทิี่ดตีอ่ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา





เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม เพือ่ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า พุทธมณฑลอีสานฯสามารถใช้งาน - - 2,000,000 1,500,000 1,500,000 อาคารสถานที่สามารถใช้งาน ส านักการศึกษาฯ
ดูแลพุทธมณฑล และวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ ได้เป็นปกติ ได้เป็นปกติ

เพือ่ซ่อมแซมอาคาร
สถานที่

2 โครงการก่อสร้างอาคาร เพือ่เป็นสถานที่เรียนรู้ทาง อาคาร คสล.1 ชั้น ประกอบด้วย - - 50,000,000 - - มีแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธ ส านักการศึกษาฯ
จดัแสดง วงัแก่นขอน พระพุทธศาสนา พืน้ที่จดัแสดงส่วนต่างๆ รวมถึงพืน้ที่ ศาสนา

จดัสวนภายใน พืน้ที่รวม
ไม่น้อยกวา่ 1,600 ตร.ม.

3 โครงการก่อสร้างรูปปัน้พญานาค เพือ่เป็นสัญลักษณ์ รูปปัน้พญานาคเหลืองท าสี - - 18,000,000 - - มีปฏิมากรรมทางหลัก ส านักการศึกษาฯ
ทางพระพุทธศาสนา ขนาดล าตัว เส้นผ่านศูนยก์ลาง พระพุทธศาสนา

 1.20 ม. ยาวไม่น้อยกวา่ 18 ม. และเกิดความสวยงาม
 จ านวน 2 แห่ง

4 โครงการจดัจา้งเจา้หน้าที่ เพือ่ดูแลรักษาความปลอดภัย จดัจา้งเจา้หน้าที่รักษาความปลอดภัย - - 9,500,000 9,500,000 9,500,000 อาคารสถานที่งานงานจราจร ส านักการศึกษาฯ
รักษาความปลอดภัย บริเวณพุทธมณฑล จ านวน 4 นาย 12 เดือน มีเจา้หน้าที่ดูแลประจ า
พุทธมณฑลฯ ตลอด 24 ชม.

0 0 79,500,000 11,000,000 11,000,000รวม 4 โครงการ

7.5 กลยทุธ์สร้างและพัฒนาเครือขา่ยความร่วมมอืกับทกุภาคสว่น ดา้นศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภมูปิญัญาทอ้งถ่ิน ใหเ้ขม้แขง็และมคุีณภาพ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564 จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

1 โครงการเข้าค่ายพัฒนาศักย  - เพือ่ให้นักเรียนมีความชื่นชม - จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วม - - 200,000 200,000 200,000 - นักเรียนในสังกัดองค์การ ส านักการศึกษาฯ
ภาพวงโยธวาทิต องค์การ ร่วมกิจกรรมและมีผลงานด้าน โครงการมีทักษะขั้นพืน้ฐาน บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ดนตรีวงโยธวาทิต ในการบรรเลงวงโยธวาทิตได้ ได้รับการพัฒนาศักยภาพไปสู่
สู่ความเป็นเลิศ  - เพือ่ให้นักเรียนมีความสนใจ อยา่งถูกต้อง และเป็นสากล ความเป็นเลิศอยา่งต่อเนื่องและ

และซาบซ้ึงในคุณค่า และ อยา่งน้อย 120 คนต่อปี เป็นระบบ
สร้างสรรค์วงโยธวาทิต - นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม - นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่
 - ให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ ได้รับการฝึกซ้อมและเกิด ดีทั้งร่างกายและจติใจห่างไกล
ความสามารถในการบรรเลง ประสิทธภิาพ ยาเสพติดและใช้เวลาวา่งให้เกิด
วงโยธวาทิต  - นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ประโยชน์
 - เพือ่ส่งเสริมนักเรียนได้แสดง สามารถน ากิจกรรมวงโยธวาทิต - วงโยธวาทิตน าชื่อเสียงมาสู่
ความสามารถทางดนตรี สร้างชื่อเสียงให้แก่ องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
วงโยธวาทิต อบจ.ขอนแก่น ขอนแก่น

2 โครงการเข้าค่ายวงดนตรี - เพือ่ให้นักเรียนมีความสนใจ - จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ - - 200,000 200,000 200,000 - นักเรียนในสังกัดองค์การ ส านักการศึกษาฯ
พืน้บ้าน นักเรียนในสังกัด และซาบซ้ึงในคุณค่า และ มีทักษะขั้นพืน้ฐานในการเล่นดนตรี บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น
องค์การบริหารส่วนจงัหวดั สร้างสรรค์ของดนตรีพืน้บ้าน พืน้บ้าน มากกวา่ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาศักยภาพไปสู่
ขอนแก่น - ให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ - นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ ความเป็นเลิศอยา่งต่อเนื่องและ

ความสามารถในการเล่นดนตรี การฝึกซ้อมและเกิดประสิทธภิาพ เป็นระบบ
พืน้บ้าน - นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถ - องค์การบริหารส่วนจงัหวดั
- เพือ่ส่งเสริมนักเรียนได้แสดง น ากิจกรรมวงดนตรีพืน้บ้านสร้างชื่อ ขอนแก่นได้รับชื่อเสียงจากวงดนตรี
ความสามารถทางดนตรีพืน้บ้าน เสียงให้แก่ องค์การบริหารส่วน พื้นบา้นของนกัเรียนสังกดัองค์การ
- เพือ่ส่งเสริมและอนุรักษ์ จงัหวดัขอนแก่น บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น
วงดนตรีพืน้บ้าน

3 โครงการประกวดวงดนตรี - นักเรียนสังกัดองค์การบริหาร - จดัโครงการประกวดวงดนตรี - - 200,000 200,000 200,000  - นักเรียนในสังกัด อบจ. ส านักการศึกษาฯ
พืน้บ้านและวงดนตรีสากล ส่วนจงัหวดัขอนแก่นได้พัฒนา พืน้บ้านและวงดนตรีสากล ขอนแก่น พัฒนาศักยภาพ
นักเรียนสังกัดองค์การ ทักษะในการเล่นดนตรี นักเรียนสังกัด อบจ. ไปสู่ความเป็นเลิศอยา่งต่อ
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น - เพือ่ส่งเสริมนักเรียนได้แสดง ขอนแก่น ปีละ 1 คร้ัง เนื่องและเป็นระบบ

    8.2 กลยทุธ์พัฒนาศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ กิจการเดก็และเยาวชนที่หลากหลาย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา
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ความสามารถทางดนตรี
- เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จกัใช้ - นักเรียนในสังกัดองค์การบริหาร
เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ ส่วนจงัหวดัขอนแก่นรู้จกัใช้เวลา

วา่งให้เกิดประโยชน์

4 โครงการเข้าค่ายศิลปะโรงเรียน - เพือ่ให้นักเรียนในสังกัดองค์การ นักเรียนในสังกัดองค์การ - - - 50,000 50,000       - นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ส านักการศึกษาฯ
ในสังกัดองค์การบริหารส่วน บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ได้ฝึก บริหารส่วนจงัหวดั ได้รับความรู้ เพิม่ทักษะ
จงัหวดัขอนแก่น ทักษะพืน้ฐานด้านต่าง ๆ ของ ขอนแก่น จนิตนาการ สร้างสรรค์ 

กลุ่มสาระศิลปะ ตามมาตรฐาน ด้านศิลปะ
การเรียนรู้
- เพือ่ให้นักเรียนในสังกัดองค์
การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
มีจนิตนาการ และใช้จนิตนาการ
ในการสรรค์สร้างงานด้านศิลปะ

5 โครงการพัฒนาวงดนตรีนักเรียน - นักเรียนสังกัดองค์การบริหาร นักเรียนสังกัดองค์การบริหาร - - - 200,000      200,000      - นักเรียนในสังกัดองค์การ ส านักการศึกษาฯ
สังกัดองค์การบริหารส่วน ส่วนจงัหวดัขอนแก่นได้พัฒนา ส่วนจงัหวดัขอนแก่น บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 
จงัหวดัขอนแก่น ทักษะในการเล่นดนตรี พัฒนาศักยภาพไปสู่ความเป็น

- เพือ่ส่งเสริมนักเรียนได้แสดง เลิศอยา่งต่อเนื่องและเป็นระบบ
ความสามารถทางดนตรี - นักเรียนในสังกัดองค์การ
- เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จกัใช้ บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น
เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ รู้จกัใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์

6 พัฒนาศักยภาพทางดนตรี 1.เพือ่จดักิจกรรมและพัฒนา  -นักเรียนโรงเรียนภูผาม่าน - - 500,000      - - 1.นักเรียนได้ท ากิจกรรม ส านักการศึกษาฯ
(วงโยธวาทิต) โรงเรียนภูผาม่าน ส่งเสริมด้านดนตรี อ าเภอภูผาม่าน จงัหวดั และพัฒนาด้านดนตรี
อ าเภอภูผาม่าน จงัหวดั 2.เพือ่ให้นักเรียนเรียนรู้ด้านดนตรี ขอนแก่น 2.นักเรียนมีความรับผิด
ขอนแก่น ได้อยา่งเต็มที่และสมบูรณ์ ชอบ รู้หน้าที่ มีระเบียบ

3.เพือ่ให้บริการโรงเรียนในเขต วนิัย มีจติอาสา และ
อ าเภอภูผาม่านและชุมชนในเขต ห่างไกลยาเสพติด
พืน้ที่บริการและหน่วยงานอื่น ๆ 3.นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
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เคร่ืองดนตรีที่มีความเป็นสากล
7 โครงการส่งเสริมศักยภาพ เพือ่ส่งเสริมศักยภาพของ - ส านักการศึกษาฯ - - 200,000 200,000 200,000 โรงเรียนในสังกดัจดัการเรียน ส านกัการศึกษาฯ

นักเรียนด้านศิลปะ และดนตรี นักเรียนด้านศิลปะ และดนตรี - ร.ร.บ้านหนองเส้ียว - - 200,000 200,000 200,000 การสอนอยา่งมคุีณภาพ
- ร.ร.เมืองพลพิทยาคม - - 200,000 200,000 200,000 และได้รับการรับรอง
- ร.ร.บ้านคูขาดฯ - - 200,000 200,000 200,000 ในการประเมนิภายในและ
- ร.ร.แท่นศิลาทิพยศึ์กษา - - 200,000 200,000 200,000 ภายนอกจากหน่วยงาน
- ร.ร.พระธาตุขามแก่นฯ - - 200,000 200,000 200,000 ที่เกี่ยวขอ้ง
- ร.ร.ศรีเสมาวทิยาเสริม - - 200,000 200,000 200,000
- ร.ร.พิศาลปุณรวทิยา - - 200,000 200,000 200,000
- ร.ร.ซ าสูงพิทยาคม - - 200,000 200,000 200,000
- ร.ร.พูวดัพิทยาคม - - 200,000 200,000 200,000
- ร.ร.หนองโนประชาสรรค์ - - 200,000 200,000 200,000
- ร.ร.โคกสูงประชาสรรค์ - - 200,000 200,000 200,000
- ร.ร.โนนหันประชาสรรพ์ - - 200,000 200,000 200,000
- ร.ร.สีชมพูศึกษา - - 200,000 200,000 200,000
- ร.ร.มัธยมหนองเขียด - - 200,000 200,000 200,000
- ร.ร.พระยนืวทิยาคาร - - 200,000 200,000 200,000
- ร.ร.เปรมติณสูลานนท์ - - 200,000 200,000 200,000
- ร.ร.นาง้ิววทิยาสรรค์ - - 200,000 200,000 200,000
- ร.ร.ซับสมบูรณ์พิทยาลัย - - 200,000 200,000 200,000
- ร.ร.โนนโพธิ์ศรีวทิยาคม - - 200,000 200,000 200,000
- ร.ร.บ้านบะแค - - 200,000 200,000 200,000



เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

8 ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม 1.เพือ่พัฒนางานวงโยธวาทิต  -โรงเรียนโนนศิลาวทิยาคม - - 200,000 - - 1.มีเคร่ืองดนตรีเพียงพอ ส านักการศึกษาฯ
ด้านดนตรีและนาฎศิลป์ ให้มีประสิทธภิาพ มีวงโยธวาทิต วงดนตรีไทย กับการจดักิจกรรม
โรงเรียนโนนศิลาวทิยาคม 2.มีเคร่ืองดนตรีไทยเพียงพอ วงโปงลาง รวมถึงเคร่ือง 2.มีวงดนตรีครบทั้ง 3

กับการจดักิจกรรมการเรียน ดนตรีและวสัดุอุปกรณ์การ ประเภท มีเคร่ืองดนตรี
การสอน แสดง ชุดแต่งกายมีจ านวน ที่มีความพร้อมให้บริการ
3.เพือ่ปลูกฝังจติส านึกความ เพียงพอต่อการฝึกซ้อมและ หน่วยงานต้นสังกัด
ความเป็นไทยให้นักเรียน ใช้งาน ผู้ปกครอง และชุมชนใน
ตระหนักถึงศิลปวฒันธรรม เขตบริการโรงเรียน
ความเป็นชาติไทย
4.เพือ่พัฒนาสมรรถนะทาง
ด้านดนตรี-นาฎศิลป์พืน้บ้าน
อีสานให้แก่นักเรียน

0 0 5,500,000 5,050,000 5,050,000รวม 8 โครงการ
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1 โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา - เพือ่เปิดโอกาสใหน้ักเรียนในสังกดั - ส่งนักเรียนในสังกัดองค์การ - - 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - นักเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส านักการศึกษาฯ
ของนักเรียนสังกัดองค์การ องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นเข้า ส่วนจงัหวดัขอนแก่นได้รับการ
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน พัฒนาศักยภาพไปสู่ความเป็น

ตามความถนัดและความสนใจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง เลิศอยา่งต่อเนื่องและเป็นระบบ
- เพือ่ส่งเสริมการเล่นกฬีา การออก ประเทศไทย รอบคัดเลือกภาคตะ ระบบ
ก าลังกาย และความเป็นเลิศทาง วนัออกเฉียงเหนือ รอบชิงชนะ - มีการน าวทิยาศาสตร์การกีฬา
ด้านกีฬาของนักเรียนในสังกัด เลิศระดับประเทศ รวมทั้งส่งเข้า เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ร่วมการแข่งขันกีฬารายการอื่นๆ ศักยภาพนักเรียนในสังกัดองค์การ

อยา่งน้อยปีละ 4  คร้ัง บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น
- นักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษด้านการกีฬาได้เข้าศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษาจากโควตา
นักกีฬาของมหาวทิยาลัยและ
พัฒนาสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ - เพือ่เป็นการพัฒนาศักยภาพ - มีการเข้าค่ายฝึกซ้อมในตอนเช้า - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - นักเรียนในสังกัดองค์การ ส านักการศึกษาฯ
นักเรียนสังกัดองค์การบริหาร ของนักเรียนในสังกัดองค์การ หลังเลิกเรียน และวนัหยดุราชการ บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น
ส่วนจงัหวดัขอนแก่น สู่ความ บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น โดยมีครูหรือผู้ที่มีความสามารถ ได้รับการพัฒนาศักยภาพไปสู่
เป็นเลิศทางด้านกีฬา ไปสู่ความเป็นเลิศทางด้าน ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ฝึกสอน ความเป็นเลิศอยา่งต่อเนื่อง

กีฬาอยา่งต่อเนื่อง และพัก (กิน-นอน) ที่โรงเรียน และเป็นระบบระบบ
- เพือ่เป็นการพัฒนาศักยภาพ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดั - สามารถน าวทิยาศาสตร์การกีฬา
ทางด้านกีฬาของนักเรียน ขอนแก่น อาทิ รร.พระธาตุขามแก่น เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ในสังกัดองค์การบริหาร พิทยาลัย, รร.เมืองพลพิทยาคม, ศักยภาพนักเรียนในสังกัดองค์การ
ส่วนจงัหวดัขอนแก่นโดยการน า รร.ศรีเสมาวทิยาเสริม,รร.สีชมพู บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น
วทิยาศาสตร์การกีฬาเข้ามามี ศึกษาและรร.โนนโพธิ์ศรีวทิยาคม - นักเรียนที่มีความสามารถ
ส่วนร่วมในการพัฒนาความ อยา่งน้อยปีละ 25 สัปดาห์ พิเศษด้านการกีฬาได้เข้าศึกษา
สามารถทางด้านกีฬา -องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ต่อในระดับอุดมศึกษาจาก
- เพือ่ส่งเสริมนักเรียนที่มีความ มีนักกีฬาที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน โควตานักกีฬาของมหาวทิยาลัย

    8.3 กลยทุธ์สง่เสริม พัฒนากีฬาสู่ความเปน็เลศิ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

สามารถพิเศษด้านกีฬาให้มี กีฬาในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และพัฒนาสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ
โอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับ กีฬาแห่งชาติ และการแข่งขันกีฬา
อุดมศึกษาจากโควตานักกีฬา กีฬาแห่งชาติและรายการแข่งขัน
ของมหาวทิยาลัยและพัฒนา กีฬารายการอื่นๆ สามารถสร้างชื่อ
สู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ เสียงให้แก่องค์การบริหาร

ส่วนจงัหวดัขอนแก่น
-นักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัขอนแก่นมีศักยภาพสูงขึ้น
จนพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศทางด้าน
กีฬาและเป็นเส้นทางไปสู่นักกีฬา
อาชีพ

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ  - เพือ่พัฒนาศักยภาพทางด้าน - จดัโครงการพัฒนาศักยภาพ - - 200,000 200,000 200,000 - นักเรียนในสังกัดองค์การ ส านักการศึกษาฯ
นักเรียนสังกัดองค์การบริหาร กีฬาของนักเรียนสังกัดองค์การ ด้านกีฬาชนิดต่างๆ แก่นักเรียน บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น
ส่วนจงัหวดัขอนแก่น บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ในสังกัดองค์การบริหาร มีทักษะทางด้านกีฬาสูงขึ้น
สู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา อยา่งต่อเนื่อง ส่วนจงัหวดัขอนแก่นช่วง - เด็กและเยาวชนรู้จกัใช้เวลา
ภาคฤดูร้อน  - เพือ่ส่งเสริมให้เด็กและ ปิดภาคเรียน ปีละ 1 คร้ัง ให้เกิดประโยชน์โดยการ

เยาวชนรู้จกัใช้เวลาวา่งให้เกิด ออกก าลังกายและเล่นกีฬา
ประโยชน์โดยการออกก าลังกาย

4 โครงการจดัการแข่งขันกีฬา - เพือ่ส่งเสริมการเล่นกีฬา การ - จดัการแข่งขันกีฬานักเรียนใน - - 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - นักเรียนในสังกัดองค์การ ส านักการศึกษาฯ
นักเรียนในสังกัดองค์การ ออกก าลังกายและความสามัคคี สังกัด ปีละ 1 คร้ัง บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น แก่นักเรียนสังกัดองค์การบริหาร มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

ส่วนจงัหวดัขอนแก่น รักการออกก าลังกายการ
- เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัด เล่นกีฬา เกิดความสามัคคี
ใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ กันในจงัหวดัขอนแก่น



เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

5 ค่าใช้จา่ยบริหารจดัการสนาม - เพือ่รองรับการดูแล รักษา - เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการดูแล - - 800,000 800,000 800,000 - สนามกีฬาฯ มีสภาพพร้อม ส านักการศึกษาฯ
กีฬาโรงเรียนพระยนืวทิยาคาร สนามกีฬาประจ าอ าเภอพระยนื รักษาสนามกีฬาประจ าอ าเภอ ใช้งาน

โรงเรียนพระยนืวทิยาคาร พระยนืโรงเรียนพระยนืวทิยาคาร - นักเรียนในสังกัดฯและ
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดั สังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดั ประชาชนจงัหวดัขอนแก่น
ขอนแก่น ขอนแก่น มีสถานที่ใช้ในการออกก าลัง

กาย ที่สะอาด ปลอดภัย

6 โครงการพัฒนาปรับปรุงสนาม  - เพือ่พัฒนาปรับปรุงอาคาร  - พัฒนาปรับปรุงอาคารสนาม - - 200,000 200,000 200,000 - สนามกีฬาฯ มีพืน้ที่ในการ ส านักการศึกษาฯ
กีฬาโรงเรียนพระยนืวทิยาคาร สนามกีฬาโรงเรียนพระยนื กีฬา โรงเรียนพระยนืวทิยาคาร ด าเนินกิจกรรมที่หลากหลาย 

วทิยาคาร ใช้เป็นศูนยส่์งเสริม ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย  - อบจ.ขอนแก่น 
และพัฒนากีฬา  - พัฒนาสนามกีฬาโรงเรียน มีศูนยพ์ัฒนากีฬาส าหรับ

พระยนืวทิยาคารเป็นศูนย์ นักเรียนในสังกัดฯ และ
พัฒนากีฬา ของสถานศึกษา ประชาชน จงัหวดัขอนแก่น
สังกัด อบจ.ขอนแก่น และ
หน่วยงานอื่นในจงัหวดัขอนแก่น

0 0 6,200,000 6,200,000 6,200,000รวม 6 โครงการ



เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
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1 โครงการอบรมและทัศนศึกษา - เพือ่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มี - จดัโครงการอบรมและทัศนศึกษา - - 200,000 200,000 200,000 - นักเรียนสังกัดองค์การ ส านักการศึกษาฯ
นอกสถานศึกษาส าหรับนักเรียน ประสบการณ์หลากหลาย และ นอกสถานศึกษาส าหรับเด็กและ บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น
ในสังกัดองค์การบริหาร เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เยาวชน ปีละ 1 คร้ัง มีโลกทัศน์กวา้งไกล 
ส่วนจงัหวดัขอนแก่น - เพือ่เพิม่พูนความรู้พัฒนา มีประสบการณ์แปลกใหม่

ศักยภาพด้านต่างๆของนักเรียน น ามาพัฒนาตนเองได้
ให้มีวสัิยทัศน์กวา้งไกล

2 โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่  - เพือ่ฝึกอาชีพ สร้างงาน -จดัฝึกอบรมอาชีพแก่นักเรียน - - 150,000 150,000 150,000 - นักเรียนสังกัดองค์การ ส านักการศึกษาฯ
นักเรียนในสังกัดองค์การ สร้างรายได้ให้แก่นักเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดั บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ในสังกัดองค์การบริหาร ขอนแก่น ปีละ 3 คร้ัง มีความรู้ด้านอาชีพที่ตนสนใจ

ส่วนจงัหวดัขอนแก่น และมีรายได้เสริมเข้ากับ
- เพือ่ส่งเสริมให้เยาวชนรู้จกัใช้ ครอบครัว
เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์

3 โครงการจดัการประกวดผลิต - เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในสังกดั - จดัโครงการจดัการประกวดผลิต - - 100,000 100,000 100,000 - นักเรียนในสังกัดอบจ.ขอนแก่น ส านักการศึกษาฯ
ส่ือสร้างสรรค์ รู้จักการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ ส่ือสร้างสรรค์ อยา่งน้อยปีละ มีความสามารถทางด้านการใช้

อยา่งสร้างสรรค์ 2 คร้ังของนักเรียนในสังกัด งานเทคโนโลยสีารสนเทศ
- เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จกัใช้ องค์การบริหารส่วนจงัหวดั - นักเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น
เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ ขอนแก่น รู้จกัใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์

และมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์

4 เข้าร่วมค่ายฝึกอบรมพัฒนาเด็ก - เพือ่ส่งเสริมความริเร่ิม - เข้าร่วมโครงการค่ายอบรม - - 50,000 50,000 50,000  - นักเรียนในสังกัด อบจ. ส านักการศึกษาฯ
และเยาวชนขององค์กรปกครอง สร้างสรรค์มีคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาเด็กและเยาวชน ตาม ขอนแก่นได้รับการ
ส่วนท้องถิ่น ระดับภาคตะวนั  แก่เด็กและเยาวชน สังกัด ที่กรมส่งเสริมการปกครอง พัฒนความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
ออกเฉียงเหนือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่น มีคุณธรรม จริยธรรม

จดัขึ้น อยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง

    8.4 กลยทุธ์สง่เสริม พัฒนากิจกรรมนันทนาการเดก็และเยาวชนที่หลากหลาย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

5 โครงการอบรมผู้น าทาง - เพื่อพฒันาครูและบคุลากรทาง - จดัโครงการอบรมพัฒนาผู้น าทาง - - 200,000 200,000 200,000 -  ครูและบุคลากรศึกษาในสังกัด ส านักการศึกษาฯ
กิจกรรมนันทนาการ การศึกษาในสังกัดองค์การ กิจกรรมนันทนาการ ปีละ 1 คร้ัง อบจ. ขอนแก่น ได้รับการ

บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น พัฒนาศักยภาพด้านความเป็น
มีศักยภาพในการด าเนินงาน ผู้น า มีการร่วมมือในการ
ทางด้านกิจกรรมนันทนาการ ด าเนินงานด้านนันทนาการ
- เพือ่ใหเ้กดิเครือข่ายผู้น าทางด้าน แลกเปล่ียนความรู้ และประสบ
กจิกรรมนันทนาการ ของครูและ การณ์ สร้างความสมัครสมาน
บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สามัคคีในองค์กร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น -  มีการสร้างเครือข่ายบุคลากร

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจงั
หวดัขอนแก่น 

6 โครงการอบรมพัฒนาผู้ฝึกสอน - เพือ่พัฒนาครูและบุคลากร - จดัโครงการอบรมพัฒนา - - 200,000 200,000 200,000 -  ครูและบุคลากรศึกษาใน ส านักการศึกษาฯ
กีฬา สังกัดองค์การบริหารส่วน ทางการศึกษาในสังกัดองค์การ ผู้ฝึกสอนกีฬาอยา่งน้อยปีละ1คร้ัง สังกัด อบจ.ขอนแก่น 
จงัหวดัขอนแก่น บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นมี ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

ศักยภาพในการฝึกสอนกีฬา การฝึกอบรมกีฬาแลกเปล่ียน
และเรียนรู้เทคนคิวิธีการฝึกสอน ความรู้ และประสบการณ์ 
กีฬารูปแบบใหม่ๆ สร้างความสมัครสมาน
- เพือ่ให้เกิดเครือข่ายผู้ฝึกสอน สามัคคีในองค์กร
กฬีาของครูและบุคลากรทางการ -  มีการสร้างเครือข่ายผู้ฝึกสอน
ศึกษา ในสังกัดองค์การบริหาร กีฬาในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวดัขอนแก่น ส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

0 0 900,000 900,000 900,000รวม 6 โครงการ



เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

1 โครงการจดัต้ังศูนยก์ีฬาและ - เพือ่เป็นศูนยก์ลางในการ - จดัต้ังศูนยก์ฬีาและนันทนาการ - - 500,000 500,000 500,000 - นักเรียนเข้าถึงการเล่นกีฬาและ ส านักการศึกษาฯ
นันทนาการนักเรียนสังกัด ส่งเสริมการจดักิจกรรมแก่ เพื่อประสานงานและส่งเสริม เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้น

องค์การบริหารส่วนจงัหวดั นักเรียนในสังกัดองค์การบริหาร การจดักฬีาและกจิกรรมเพื่อ มีการแลกเปล่ียนและพัฒนาทาง

ขอนแก่น ส่วนจงัหวดัขอนแก่น พัฒนานักเรียนในสังกดัองค์การ ด้านกีฬาและการร่วมมือในการ

- เพือ่ส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัด บริหารส่วนจงัหวดัขอนแกน่ จัดกิจกรรมทางการศึกษาเพื่อ

องค์การบริหารส่วนจงัหวดั ปีละ 1 แห่ง พัฒนานักเรียนในสังกัดองค์การ

ขอนแก่นใช้เวลาวา่งให้เกิด บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุข - นักเรียนในสังกัดมีสุขภาพร่าง

และยาเสพติด กายแข็งแรงและรู้จักใช้เวลาว่าง

ใหเ้กิดประโยชน์

0 0 500,000 500,000 500,000รวม 1 โครงการ

    8.5 กลยทุธ์สร้างและพัฒนาเครือขา่ยความร่วมมอืกับทกุภาคสว่น ดา้นศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ กิจการเดก็และเยาวชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา





เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

1 ค่าใช้จา่ยในการเดินทาง เพือ่เป็นค่าใช้จา่ยในการ - จดัประชุมสัญจรของ - - 200,000 200,000 200,000 -บุคลากรท างานมี ส านักการศึกษาฯ
ไปราชการ เดินทางไปราชการของ ข้าราชการส านักการศึกษา ประสิทธภิาพเพิม่มากขึ้น

บุคลากรส านักการศึกษา ไม่น้อยกวา่ 20 คน

2 โครงการพัฒนาเวบ็ไซด์และ 1. เพือ่พัฒนาเวบ็ไซด์และ 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา - - 200,000 200,000 200,000 1. ส านักการศึกษา ศาสนา ส านักการศึกษาฯ
ระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบข้อมูลสารสนเทศ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร และวฒันธรรม มีการเผยแพร่
ทางการศึกษา ศาสนา ทางการศึกษา ศาสนาและ ส่วนจงัหวดัขอนแก่น โรงเรียนละ ประชาสัมพันธข์้อมูล
และวฒันธรรม ขององค์การ วฒันธรรม ขององค์การ 2 คน 19 โรงเรียน รวม 38 คน สารสนเทศและข่าวสาร
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 2. บุคลากรส านักการศึกษา แก่ประชาชน

2. เพือ่ให้บริการข้อมูล ศาสนาและวฒันธรรม รวม 40 คน 2. ส านักการศึกษา ศาสนา
ข่าวสาร และสารสนเทศ 3. เวบ็ไซต์ส านักการศึกษาฯ และวฒันธรรม เปิดช่องทาง
ทางการศึกษา ศาสนาและ มีข้อมูลสารสนเทศครบถ้วน การรับฟังความคิดเห็นและ
วฒันธรรม ขององค์การ สามารถน าข้อมูลสารสนเทศ ข้อร้องเรียนของประชาชน
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น มาใช้ในการวางแผนการพัฒนา

และเผยแพร่ต่อสาธารณชน

3 โครงการพัฒนาระบบ 1.เพือ่เป็นการพัฒนาองค์กร โรงเรียนในสังกัด - - - 250,000 250,000 1.โรงเรียนและส านักการศึกษา ส านักการศึกษาฯ
งานสารบรรณ ให้สอดคล้องกับนโยบาย องค์การบริหารส่วน ศาสนาและวฒันธรรม มีระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ของรัฐบาลในยคุดิจทิัล จงัหวดัขอนแก่น งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใช้

2.เพือ่เป็นการเพิม่ช่องทาง และ 2.โรงเรียนและส านักการศึกษา

การส่ือสารระหวา่งหน่วยงาน ส านักการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 

ต้นสังกัดกับโรงเรียนในสังกัด ศาสนาและวฒันธรรม มีช่องทางในการส่ือสาร 

องค์การบริหารส่วน เพือ่ปฏิบัติงานได้สะดวก 

จงัหวดัขอนแก่น รวดเร็ว ประหยดัและมี

คุณภาพมากยิง่ขึ้น

    9.2 กลยทุธ์พัฒนาสมรรถนะของขา้ราชาการและเจา้หน้าที่ใหม้คีวามสามารถในการปฏบิตัริาชการอยา่งมปีระสทิธิภาพ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

3.เพือ่ให้การรับ - ส่งหนังสือ

ระหวา่งหน่วยงานต้นสังกัด

กับโรงเรียนในสังกัดองค์การ

บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น

มีความรวดเร็ว ประหยดัและ

มีคุณภาพมากยิง่ขึ้น

4.เพือ่ง่ายต่อการสืบค้นหนังสือ
ส่ังการจากหน่วยงานต้นสังกัด
ไปยงัโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น
5.เพือ่พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ตวามเข้าใจและสามารถ
ใช้ระบบได้อยา่งมีประสิทธภิาพ



เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

0 0 400,000 650,000 650,000รวม 2 โครงการ



บทที่ 5 
การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ไปสูการปฏิบัต ิ

5.1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561-2565) ไปสูการปฏิบัต ิ
  คณะกรรมการการศึกษาขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนมีอํานาจหนาท่ีในการติดตามและประเมินผล
การนําแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561-2565) ไปสูการปฏิบัติ ประกอบดวย 
  1. นายประเวศ  เทศเรียน  ผูทรงคณุวุฒิ               ประธานกรรมการ 

2. นายสุวิไชย  ศรีเสน  ผูทรงคณุวุฒิ              รองประธานกรรมการ 
3. ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน        กรรมการ 
4. ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน    กรรมการ 
5. ผูอํานวยการกองคลัง องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกน      กรรมการ 
6. ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบานหนองเสี้ยว           กรรมการ 
7. ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม          กรรมการ 
8. ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบานคูขาด(สถิตยอุปถัมภ)        กรรมการ 
9. ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนแทนศิลาทิพยศึกษา      กรรมการ 
10. ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพระธาตุขามแกนพิทยาลัย      กรรมการ  
11. ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม        กรรมการ 
12. ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา         กรรมการ 
13. ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนซําสูงพิทยาคม             กรรมการ 
14. ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพูวัดพิทยาคม              กรรมการ 
15. ประธานกรรมการสถานศกึษาโรงเรยีนหนองโนประชาสรรค         กรรมการ 
16. ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ       กรรมการ 
17. ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนโนนหันวิทยายน           กรรมการ 
18. ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสีชมพูศกึษา                กรรมการ 
19. ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมหนองเขียด          กรรมการ 
20. ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร          กรรมการ 
21. ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเปรมติณสูลานนท         กรรมการ 
22. ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค           กรรมการ 
23. ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนซับสมบูรณพิทยาลัย       กรรมการ 
24. ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม        กรรมการ 
25. ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบานบะแค         กรรมการ 
26. นายมงคล  อติอนุวรรตน ผูทรงคุณวุฒิ      กรรมการ          
27. ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25     กรรมการ 
28. นายผจญ  โกจารยศรี  ผูจัดการหางหุนสวนจํากัดมิตรประเมิน   กรรมการ 
29. ผูอํานวยการสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องคการบริหารววนจังหวัดขอนแกน กรรมการ 

   ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการการศึกษาขององคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนดําเนินการติดตามและประเมินผล
การนําแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2561-2565) ไปสูการปฏิบัต ิโดยใหมีอํานาจหนาที่ ดังนี ้
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1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ 
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลฯ 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลฯ ตอนายกองคการบริหาร

สวนจังหวัดขอนแกน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ ใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอย
ปงบประมาณละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา 30 วัน 

4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

5.2  วิธีการติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ไปสูการปฏิบัต ิ
 องคการบริหารสวนจังหวัดขอนแกนจัดประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององคการบริหารสวนจังหวัด
ขอนแกน เพ่ือรวมกันพิจารณากําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ โดยจะทําการประเมินผล
สําเร็จเปนรายโครงการวาเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดหรือไม ทั้งนี้ ประเมินผลทั้งระบบ  
กลาวคือ ประเมินท้ังปจจัยท่ีใชกระบวนการที่ใช ผลผลิตที่ไดรับ และผลลัพธที่เกิดข้ึน เพ่ือจะไดทราบถึงปญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้น สําหรับนําไปใชเปนขอมูลประกอบการกําหนดแนวทางในการแกไขปญหาตอไป 

5.3  หวงเวลาในการติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ไปสูการปฏิบัต ิ
1. การติดตามและประเมินผลฯ กําหนดการติดตามและประเมินผลฯ ในระหวางดําเนินงานตามแผนพัฒนา

การศึกษา ดําเนินการเปนรายไตรมาสทุก 6 เดือน เพ่ือใหทราบถึงความกาวหนา ในการดําเนินงานในระยะตางๆ  
วามีผลสําเร็จเพียงใด เมื่อเทียบกับเปาหมาย และปญหาอุปสรรคท่ีทําใหการดําเนินงานลาชา และนําผลที่ไดมาปรับ
กลยุทธการดําเนินงาน 

2. การติดตามและประเมินผลฯ เมื่อสิ้นปงบประมาณ โดยเปรียบเทียบผลการดําเนินงานในรอบปกับคาเปาหมาย
ที่กําหนดไวในแตละตัวชี้วัด (KPI) เพ่ือใหทราบถึงผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินงานตามแผนพัฒนา ปญหา และอุปสรรค 
ที่เกิดขึ้น รวมถึงความพึงพอใจของผูเกี่ยวของที่ไดรับจากผลการพัฒนา เพื่อนําผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผล 
มาทบทวนและปรับแผนพัฒนาใหมีประสิทธิภาพและนําไปสูการปฏิบัติใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว 



4) ยทุธศาสตร์การสรรหาและพัฒนาครู บคุลากรทางการศึกษา

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

1 ค่าจา้งเหมาบริการโรงเรียนในสังกัดฯ - เพือ่จดัหาครูให้ครบ จา้งครูช่วยสอน เจา้หน้าที่ โรงเรียนในสังกัดจดัการเรียน ส านักการศึกษาฯ

ทุกกลุ่มสาระตาม สนับสนุนการสอน คนงาน การสอนอยา่งมีคุณภาพ และโรงเรียนในสังกดั

ความขาดแคลน และครูชาวต่างประเทศ และได้รับการรับรอง
-เพือ่เพิม่คุณภาพการจดั ให้กับโรงเรียนในสังกัด ดังนี้ ในการประเมินภายในและ
การศึกษาของโรงเรียน - ร.ร. บ้านหนองเส้ียว - - 823,320 823,320 823,320 ภายนอกจากหน่วยงาน
ในสังกัด - ร.ร. บ้านคูขาดฯ - - 577,200 577,200 577,200 ที่เกี่ยวข้อง

- ร.ร. เมืองพลพิทยาคม - - 1,806,000 1,806,000 1,806,000
- ร.ร. แท่นศิลาทิพยศึ์กษา - - 722,400 722,400 722,400
- ร.ร. ศรีเสมาวทิยาเสริม - - 288,600 288,600 288,600
- ร.ร. พิศาลปุณณวทิยา - - 722,400 722,400 722,400
- ร.ร. พระธาตุขามแก่นฯ - - 469,200 469,200 469,200
- ร.ร. ซ าสูงพิทยาคม - - 361,200 361,200 361,200
- ร.ร. พูวดัพิทยาคม - - 180,600 180,600 180,600
- ร.ร. หนองโนประชาสรรค์ - - 722,400 722,400 722,400
- ร.ร. โคกสูงประชาสรรพ์ - - 361,200 361,200 361,200
- ร.ร. โนนหันวทิยายน - - 180,600 180,600 180,600
- ร.ร. สีชมพูศึกษา - - 818,040 818,040 818,040
- ร.ร. มัธยมหนองเขียด - - 722,400 722,400 722,400
- ร.ร. พระยนืวทิยาคาร - - 469,200 469,200 469,200
- ร.ร. เปรมติณสูลานนท์ - - 1,011,000 1,011,000 1,011,000
- ร.ร. นาง้ิววทิยาสรรค์ - - 1,552,800 1,552,800 1,552,800
- ร.ร. ซับสมบูรณ์พิทยาลัย - - 1,480,200 1,480,200 1,480,200
- ร.ร. โนนโพธิ์ศรีวทิยาคม - - 1,083,600 1,083,600 1,083,600
- ร.ร. บ้านบะแค - - 2,195,520 2,195,520 2,195,520

0 0 16,547,880 16,547,880 16,547,880รวม 1 โครงการ

    4.1 กลยทุธ์สรรหาครู บคุลากรทางการศึกษาใหเ้พียงพอและเหมาะสมตามมาตรฐานต าแหน่ง

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



8) ยทุธศาสตร์การสง่เสริม พัฒนาศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ กิจการเดก็และเยาวชน

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

1 โครงการจดักิจกรรมงานวนั - เพือ่ให้เยาวชนได้ทราบถึง  - จดังานวนัเยาวชนแห่งชาติ - - 100,000 100,000 100,000 - เยาวชนมีก าลังใจและเห็น ส านักการศึกษาฯ
เยาวชนแห่งชาติ หน้าที่ความส าคัญของตนเอง ปีละ 1 คร้ัง ความส าคัญที่จะพัฒนา

และมีความต้ังใจที่จะบ าเพ็ญ ตนเองให้เป็นคนดีของสังคม
ประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป

2 โครงการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์ - เพือ่ส่งเสริมการเล่นกีฬาและ - จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์กีฬาตาม - - 50,000 50,000 50,000 - นักเรียนในสังกัดองค์การ ส านักการศึกษาฯ
กีฬา ออกก าลังกายแก่นักเรียน ความเหมาะสมและตามความ บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นมี

ในสังกัดองค์การบริหาร สนใจของนักเรียนในสังกัด อุปกรณ์กีฬาเล่นตามความถนัด
ส่วนจงัหวดัขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจงัหวดั และความสนใจ
- เพือ่ให้มีอุปกรณ์กีฬาเพียงพอ ขอนแก่น - นักเรียนในสังกัดองค์การ
ต่อความต้องการ และความ บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่นใช้
สนใจของนักเรียนสังกัดองค์การ เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์และ
บริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น รักในการออกก าลังกาย

0 0 150,000 150,000 150,000รวม 2 โครงการ

    8.1 กลยทุธ์สง่เสริมศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ กิจการเดก็และเยาวชนที่หลากหลาย

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา





9) ยทุธศาสตร์การสง่เสริมและพัฒนาระบบบริหารจดัการที่ดี

เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

1 เงินเดือนข้าราชการ เพือ่จา่ยเงินเดือนให้แก่ ข้าราชการส านักการศึกษาฯ - - 18,000,000 19,000,000 19,000,000 ท างานได้รวดเร็ว ทันเวลา ส านักการศึกษาฯ

ข้าราชการส านักการศึกษา ตามโครงสร้าง และมีประสิทธภิาพเพิม่ขึ้น

2 เงินสมทบประกันสังคม เพือ่จา่ยเป็นเงินสมทบ - พนักงานจา้งตามภารกิจ - - 1,200,000 1,300,000 1,300,000 ท างานได้รวดเร็ว ทันเวลา ส านักการศึกษาฯ

กองทุนประกันสังคมของ จ านวน 95 อัตรา และมีประสิทธภิาพเพิม่ขึ้น
พนักงานจา้งตามภารกิจ - พนักงานจา้งทั่วไป 27 อัตรา
และพนักงานจา้งทั่วไปของ
ส านักการศึกษาฯ

3 เงินประจ าต าแหน่ง เพือ่จา่ยเงินประจ าต าแหน่ง ข้าราชการส านักการศึกษาฯ - - 750,000 750,000 750,000 ท างานได้รวดเร็ว ทันเวลา ส านักการศึกษาฯ

ให้ข้าราชการที่มีสิทธไิด้รับ จ านวน  13  อัตรา และมีประสิทธภิาพเพิม่ขึ้น

และเป็นเงินวทิยฐานะให้แก่

ศึกษานิเทศก์

4 เงินเพิม่ต่าง ๆ เพือ่จา่ยเงินเพิม่ต่าง ๆ ให้ ข้าราชการส านักการศึกษาฯ - - 700,000 700,000 700,000 ท างานได้รวดเร็ว ทันเวลา ส านักการศึกษาฯ

ของข้าราชการ ข้าราชการส านักการศึกษาฯ จ านวน 8 อัตรา และมีประสิทธภิาพเพิม่ขึ้น

5 ค่าตอบแทนพนักงานจา้ง เพือ่จา่ยเป็นค่าจา้งให้ - พนักงานจา้งตามภารกิจ - - 24,000,000 25,000,000 25,000,000 ท างานได้รวดเร็ว ทันเวลา ส านักการศึกษาฯ

พนักงานงานจา้งตาม จ านวน 95 อัตรา และมีประสิทธภิาพเพิม่ขึ้น
ตามภารกิจและพนักงานจา้ง - พนักงานจา้งทั่วไป 27 อัตรา
ทั่วไปของส านักการศึกษาฯ
และโรงเรียนในสังกัด

    9.1 กลยทุธ์พัฒนาขดีความสามารถการบริหารจดัการศึกษาดา้นการเงินการคลงัใหม้ปีระสทิธิภาพ โปร่งใส เปน็ธรรม และตรวจสอบได้

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา



เป้าหมาย ผลทีค่าดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 จะได้รบั ทีร่บัผิดชอบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและทีผ่่านมา

6 เงินเพิม่ต่าง ๆ ของ เพือ่จา่ยเพิม่ค่าครองชีพ - พนักงานจา้งตามภารกิจ - - 700,000 750,000 750,000 ท างานได้รวดเร็ว ทันเวลา ส านักการศึกษาฯ

พนักงานจา้ง ให้พนักงานจา้งตามภารกิจ จ านวน 95 อัตรา และมีประสิทธภิาพเพิม่ขึ้น
ของส านักการศึกษาฯ - พนักงานจา้งทั่วไป 27 อัตรา
และโรงเรียนในสังกัด

7 ค่าเช่าบ้าน เพือ่จา่ยค่าเช่าบ้านให้แก่ ข้าราชการส านักการศึกษาฯ - - 600,000 600,000 600,000 ท างานได้รวดเร็ว ทันเวลา ส านักการศึกษาฯ

ข้าราชการส านักการศึกษาฯ จ านวนไม่น้อยกวา่ 5 คน และมีประสิทธภิาพเพิม่ขึ้น

8 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพือ่จา่ยเป็นเงินช่วยเหลือ ข้าราชการส านักการศึกษาฯ - - 200,000 200,000 200,000 ท างานได้รวดเร็ว ทันเวลา ส านักการศึกษาฯ

ค่าการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตร จ านวนไม่น้อยกวา่ 5 คน และมีประสิทธภิาพเพิม่ขึ้น
องข้าราชการส านักการศึกษาฯ

9 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน - เพือ่จา่ยเป็นค่าอาหาร - ส านักการศึกษาฯ - - 500,000 500,000 500,000 ท างานได้รวดเร็ว ทันเวลา ส านักการศึกษาฯ

นอกเวลาราชการ ท าการนอกเวลา - ร.ร. บ้านหนองเส้ียว - - 57,000 57,000 57,000 และมีประสิทธภิาพเพิม่ขึ้น และโรงเรียนในสังกดั

- เพือ่จา่ยเป็นค่าอาหาร - ร.ร. บ้านคูขาดฯ - - 45,000 45,000 45,000
ในการสอนปรับพืน้ฐาน - ร.ร. เมืองพลพิทยาคม - - 195,000 195,000 195,000
นักเรียนชั้น ม. 1 และ ม.4 - ร.ร. แท่นศิลาทิพยศึ์กษา - - 45,000 45,000 45,000
และกิจกรรมนอกเวลา - ร.ร. พระธาตุขามแก่นฯ - - 45,000 45,000 45,000
ของโรงเรียนในสังกัด - ร.ร. ศรีเสมาวทิยาเสริม - - 48,000 48,000 48,000
จ านวน 19 โรงเรียน - ร.ร. พิศาลปุณณวทิยา - - 30,000 30,000 30,000

- ร.ร. ซ าสูงพิทยาคม - - 45,000 45,000 45,000
- ร.ร. พูวดัพิทยาคม - - 40,000 40,000 40,000
- ร.ร. หนองโนประชาสรรค์ - - 54,000 54,000 54,000
- ร.ร. โคกสูงประชาสรรพ์ - - 48,000 48,000 48,000
- ร.ร. โนนหันวทิยายน - - 102,000 102,000 102,000
- ร.ร. สีชมพูศึกษา - - 183,000 183,000 183,000
- ร.ร. มัธยมหนองเขียด - - 45,000 45,000 45,000
- ร.ร. พระยนืวทิยาคาร - - 45,000 45,000 45,000
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- ร.ร. เปรมติณสูลานนท์ - - 45,000 45,000 45,000
- ร.ร. นาง้ิววทิยาสรรค์ - - 60,000 60,000 60,000
- ร.ร. ซับสมบูรณ์พิทยาลัย - - 40,000 40,000 40,000
- ร.ร. โนนโพธิ์ศรีวทิยาคม - - 40,000 40,000 40,000
- ร.ร.บ้านบะแค - - 20,000 20,000 20,000

10 ค่าจา้งเหมาบริการ เพือ่จา่ยเป็นค่าจา้งเหมา - เจา้หน้าที่และคนงาน - - 1,800,000 1,900,000 1,900,000 ท างานได้รวดเร็ว ทันเวลา ส านักการศึกษาฯ

บริการเจา้หน้าที่และคนงาน จ านวน 6 คน และมีประสิทธภิาพเพิม่ขึ้น
และถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม - เอกสารที่ใช้ในการด าเนินงาน
เยบ็เล่มของส านักการศึกษาฯ ของส านักการศึกษาฯ ในระยะ

เวลา 12 เดือน

11 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ เพือ่จา่ยเป็นเงินสมทบ - ข้าราชการส านักการศึกษาฯ - - 240,000 250,000 250,000 ท างานได้รวดเร็ว ทันเวลา ส านักการศึกษาฯ

บ านาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนบ าเหน็จบ านาญ จ านวน 7 คน ระยะเวลา และมีประสิทธภิาพเพิม่ขึ้น
ข้าราชการ (กบข.) 12 เดือน

12 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพือ่จา่ยเป็นค่าซ่อมแซม - ครุภัณฑ์ที่อยูใ่นความ - - 100,000 100,000 100,000 ท างานได้รวดเร็ว ทันเวลา ส านักการศึกษาฯ

ครุภัณฑ์ รับผิดชอบของส านักการศึกษาฯ และมีประสิทธภิาพเพิม่ขึ้น

13 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เพือ่จา่ยเป็นค่าซ่อมแซม - ยานพาหนะที่อยูใ่นความ - - 100,000 100,000 100,000 ท างานได้รวดเร็ว ทันเวลา ส านักการศึกษาฯ

ยานพาหนะ รับผิดชอบของส านักการศึกษาฯ และมีประสิทธภิาพเพิม่ขึ้น
และโรงเรียนในสังกัด

14 ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง เพือ่จา่ยเป็นค่าซ่อมแซม - ส่ิงก่อสร้างที่เป็นทรัพยสิ์น - - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ท างานได้รวดเร็ว ทันเวลา ส านักการศึกษาฯ

ส่ิงก่อสร้าง องส านักการศึกษาฯ และมีประสิทธภิาพเพิม่ขึ้น
และโรงเรียนในสังกัด

15 ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เพือ่จา่ยเป็นค่าซ่อมแซมระบบ ระบบไฟฟ้าที่อยูใ่นความรับผิดชอบ - - 200,000 200,000 200,000 ท างานได้รวดเร็ว ทันเวลา ส านักการศึกษาฯ

ไฟฟ้า  ส านักการศึกษาฯ ส านักการศึกษาฯ และมีประสิทธภิาพเพิม่ขึ้น
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16 ค่าวสัดุส านักงาน เพือ่จา่ยเป็นค่าวสัดุส านักงาน วสัดุส านักงานที่ใช้ในการ - - 250,000 250,000 250,000 ท างานได้รวดเร็ว ทันเวลา ส านักการศึกษาฯ

ด าเนินงานของ และมีประสิทธภิาพเพิม่ขึ้น
ส านักการศึกษาฯ

17 ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว เพือ่จา่ยเป็นค่าวสัดุงานบ้าน วสัดุงานบ้านงานครัวที่ใช้ - - 60,000 60,000 60,000 ท างานได้รวดเร็ว ทันเวลา ส านักการศึกษาฯ

งานครัวและวสัดุอื่น ๆ ในการด าเนินงานของ และมีประสิทธภิาพเพิม่ขึ้น
ข้าราชการส านักการศึกษาฯ

18 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและ เพือ่จา่ยเป็นค่าน้ ามันเชื้อเพลิง รถยนต์ รถจกัรยานยนต์ - - 300,000 300,000 300,000 ท างานได้รวดเร็ว ทันเวลา ส านักการศึกษาฯ

หล่อล่ืน และหล่อล่ืน และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน และมีประสิทธภิาพเพิม่ขึ้น
ราชการส านักการศึกษาฯ

19 ค่าวสัดุยานพาหนะและ เพือ่จา่ยเป็นค่าวสัดุ วสัดุและอะไหล่ยานพาหนะ - - 70,000 70,000 70,000 ท างานได้รวดเร็ว ทันเวลา ส านักการศึกษาฯ

ขนส่ง ยานพาหนะและขนส่ง ส าหรับรถยนต์ รถจกัรยานยนต์ และมีประสิทธภิาพเพิม่ขึ้น
ตลอดจนวสัดุอื่น ๆ ที่อยูใ่นความดูแลรับผิดชอบ

ของส านักการศึกษาฯ

20 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ เพือ่จา่ยเป็นค่าวสัดุ วสัดุคอมพิวเตอร์ที่ใช้ - - 200,000 200,000 200,000 ท างานได้รวดเร็ว ทันเวลา ส านักการศึกษาฯ

คอมพิวเตอร์ ในการด าเนินงานของ และมีประสิทธภิาพเพิม่ขึ้น
ข้าราชการส านักการศึกษาฯ

0 0 53,202,000 55,462,000 55,462,000รวม 20 โครงการ
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ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๕๒๓๒   กระทรวงมหาดไทย 
   ถนนอัษฎางค ์กทม. ๑๐๒๐๐ 

      ๒  กันยายน ๒๕๖๒ 
เรื่อง   ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด 
อ้างถึง  ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๓. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ๔. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครอง
  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 ๕. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
 ๖. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๒/ว ๖๐๕๖ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
 ๗. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  ๑. แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาฯ  จำนวน ๑ ชุด 
  ๒. เค้าโครงแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด 
  ๓.  เค้าโครงแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   ในเขตพ้ืนที่จังหวัด  จำนวน ๑ ชุด 
  ๔. เค้าโครงแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  จำนวน ๑ ชุด 
  ๕.  ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษา  
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัด จำนวน ๑ ชุด  
 ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและสามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น  
                   เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน 
ซึ่งเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด 
ดังนั้น เพ่ือให้การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จึงอาศัยอำนาจตามข้อ ๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และข้อ ๕ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ยกเลิกหนังสือกระทรวงมหาดไทยตามที่อ้างถึง ๖ และกำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

/ ๑. ห้วงเวลา ... 



-๒- 
 

                      ๑. ห้วงเวลาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 
  ๑.๑ ให้สำนัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 
ให้แล้วเสร็จ และดำเนินการส่งให้หน่วยงานจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดห้วงเวลาของแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๑.๒ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือจัดทำเป็นแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด... 
ให้แล้วเสร็จทันส่งให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนำไปจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดต่อไป 
  อนึ่ง สำหรับห้วงเวลาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้กำหนดให้สอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด  
 ๒. แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 
  ๒.๑ แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ๒.๑.๑  ให้สำนัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนพัฒนา
การศึกษาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) มาปรับปรุงเป็นแผนพัฒนาการศึกษา โดยกำหนดห้วงเวลาให้สอดคล้อง
กับห้วงเวลาของแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ๒.๑.๒  ให้ผู ้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา โดยไม่ต้องขอ
ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากเป็นการปรั บปรุงแผน
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว 
   ๒.๑.๓  ให้สำนัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งแผนพัฒนา
การศึกษา ให้หน่วยงานจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป 
  ๒.๒ แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ๒.๒.๑  ให้สถานศึกษานำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) มาปรับปรุง
เป็นร่างแผนพัฒนาการศึกษา โดยกำหนดห้วงเวลาให้สอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ต้นสังกัด 
   ๒.๒.๒  ให้สถานศึกษากำหนดสาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจะต้องมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และหลักสูตร
ที่สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา เพ่ือรองรับระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วย 
   ๒.๒.๓  สถานศึกษาเสนอร่างแผนพัฒนาการศึกษา ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/
คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
   ๒.๒.๔  หัวหน้าสถานศึกษาประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
   ๒.๒.๕  สถานศึกษาประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน 
   ๒.๒.๖  สถานศึกษาจัดส่งแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และประกาศใช้แล้ว ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ) 

 
/ ทั้งนี้ … 

 



-๓- 
 

  ทั้งนี้ สถานศึกษาสามารถจัดทำ เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาการศึกษา ได้ 
โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และหัวหน้าสถานศึกษาประกาศใช้ เมื่อสถานศึกษาประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาที่จัดทำ เพิ่มเติม 
หรือเปลี่ยนแปลงแล้ว ให้สถานศึกษาจัดส่งแผนดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกครั้งที่มีการจัดทำ เพ่ิมเติม 
หรือเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ให้สำนัก/กอง/ส่วนการศึกษาฯ เก็บรวบรวมแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาไว้
สำหรับการตรวจสอบ และการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลต่อไป 
  อนึ่ง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ/หรือสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใดที่ยังไม่มีแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ให้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 
ตามขั้นตอนที่กำหนด โดยกำหนดห้วงเวลาให้สอดคล้องกับห้วงเวลาของแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 ๓. แนวทางการประสานแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด...  
  ๓.๑ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด... โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประธาน ผู้บริหารท้องถิ่น
ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหรือผู้แทน เป็นกรรมการ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการ
และเลขานุการ และให้ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ และผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้ ให้ท้องถิ่นจังหวัด เป็นที่ปรึกษา 
  ๓.๒ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด... โดยให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด
นำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตนเองมาร่วมกันประสานและบูรณาการจัดทำเป็น
แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด... ตามเค้าโครงที่กำหนด 
  ๓.๓ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดส่งแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด... ให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ทั้งนี้ เพ่ือให้คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดได้นำไปใช้
เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดต่อไป  
 ๔. การนำแผนพัฒนาการศึกษา ไปสู่การปฏิบัติ 
  เพ่ือให้แผนพัฒนาการศึกษานำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาการศึกษาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทำ
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
และการใช้จ่ายจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาการศึกษาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษา 
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการใช้จ่ายจากเงินรายได้และ/หรือรายได้สะสมของสถานศึกษา 
  ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาการศึกษาของปีงบประมาณใด
ไปจัดทำเป็นโครงการในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การใช้จ่ายจากเงินสะสมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษา ของปีงบประมาณนั้น กล่าวคือ โครงการ
อยู่ในปีงบประมาณใดของแผนพัฒนาการศึกษาต้องนำไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณนั้นๆ เท่านั้น 
จะนำไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณอ่ืนๆ ไม่ได้ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ/หรือ
สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความจำเป็นต้องนำโครงการของปีงบประมาณอ่ืนมาจัดทำ
เป็นโครงการในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การใช้จ่ายจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และ/หรือแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษา ให้ดำเนินการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
การศึกษาก่อน อนึ่ง การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาการศึกษาจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
แล้วแต่กรณี และต้องทำการประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งจัดส่งแผนพัฒนาการศึกษาที่เพ่ิมเติม
หรือเปลี่ยนแปลงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

/ ๕. การกำกับ … 
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