
 

 

แผนพฒันาการศึกษา  

(พ.ศ. 2566-2570) 
 

ของ 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น 

อ าเภอเมืองขอนแก่น  จงัหวดัขอนแก่น 





ค ำน ำ 
 

 การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ฉบับนี้ เป็นการด าเนินการโดยอาศัยอ านาจหน้าที่ภายใต้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
แนวทางจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษา
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ในการก าหนด
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ พันธกิจ วิสัยทัศน์ และบทบาทการพัฒนาการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน มีทิศทางสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
แผนพัฒนาการศึกษาของชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายการพัฒนาการศึกษา
ท้องถิ่น นโยบายการศึกษาของชาติ รวมทั้งสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนที่บริการ  

      ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ทั้งผู้บริหารและ
บุคลากรของส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 - 2570)  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในครั้งนี้ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุเป้าหมายต่อไป 
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บทที่  1 

บทน ำ 

1. หลักกำรและเหตุผล 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 มาตรา 9 
ได้ก าหนดไว้ว่า การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐให้ส่วนราชการปฏิบัติ ดังนี้ (1) ก่อนจะ
ด าเนินการภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า (2) การก าหนดแผนปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการ
ของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 มาตรา 7 ประกอบ มาตรา 33 
ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจ าเป็นหรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง 
หรือเปลี่ยนแปลงการด าเนินการต่อไปหรือไม่ โดยค านึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
งบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อ่ืนประกอบกัน ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560มาตรา 54 วรรคหนึ่ง รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียน
จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน วรรคสาม รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกัน
ระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการ 
ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ทั้งนี้ ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ และการด าเนินการ
และตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย รวมถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 มาตรา 41 ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิ 
จัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิ่น 
และกระทรวงมหาดไทย มีหนังสือแจ้งแนวทางจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 -2570) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย เรื่อง แนวทางจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงบริบทในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น โดยแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือก าหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และใช้
เป็นแนวทางในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามทิศทางที่วางไว้ 

 
 



 

บทบำทหน้ำที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ. ศ. 2540 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที ่3 พ.ศ. 2546  

1. (มาตรา 45) มีอ านาจหน้าที่ด าเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดดังต่อไปนี้ 
                 1) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย 
                 2) จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 
                 3) สนับสนุนสภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น 
                 4) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
                 5) แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาต าบลและราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
                 6) อ านาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 
เฉพาะภายในเขตสภาต าบล 
                 7) คุม้ครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (7 ทวิ ) บ ารุงรักษาศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
                 8) จัดท ากิจการใด ๆ อันเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่อยู่ในเขตองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนร่วมกันด าเนินการหรือให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จัดท า ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
                 9) จัดท ากิจการอ่ืนใดตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนก าหนดให้เป็นอ านาจ 
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบรรดาอ านาจหน้าที่ใดซึ่งเป็นของราชการส่วนกลาง หรือราชการส่วน
ภูมิภาคอาจมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้ ทั้งนี้ ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

2. (มาตรา 45/1) การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องเป็นไป 
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วม  
ของประชาชนในการ จัดท าแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง 
การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

3. (มาตรา 46) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจจัดท ากิจการใด ๆ อันเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการ
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืนที่อยู่นอกเขตจังหวัดได้ เมื่อได้รับความยินยอมจากราชการ
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

4. (มาตรา 47) กิจการใดเป็นกิจการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพึงจัดท าตามอ านาจหน้าที่ ถ้าองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดไม่จัดท า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อาจมีค าสั่ง
ให้ราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคจัดท ากิจการนั้นได้ ในกรณีท่ีราชการส่วนกลาง หรือ ราชการส่วน
ภูมิภาคจัดท ากิจกรรมตามวรรคหนึ่ง ให้คิดค่าใช้จ่ายและค่าภาระต่าง ๆ ตามความเป็นจริงได้ตามอัตราและ
ระยะเวลาที่เหมาะสม 
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5. (มาตรา 48) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจให้บริการแก่เอกชน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือ ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืนโดยเรียกค่าบริการได้ โดยตราเป็นข้อบัญญัติ 

6. (มาตรา 49) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมอบให้เอกชนกระท ากิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการหรือค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องแทนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัด 
เสียก่อนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้กระท ากิจการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่
กระทรวงมหาดไทยก าหนด สิทธิในการกระท ากิจการตามวรรคหนึ่ง เป็นสิทธิเฉพาะตัวจะโอนไป ไม่ได้ 

7. (มาตรา 50) การด าเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีลักษณะเป็นการพาณิชย์  
อาจท าได้โดยตราเป็น ข้อบัญญัติ ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

บทบำทหน้ำที่ส ำนักกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีภารกิจหน้าที่ 

ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  
การส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม การส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ การนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด การบริหารงานทั่วไปและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งการบริหารงาน
ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนบริหารการศึกษา และส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มี 6 ฝ่าย  
1 กลุ่มงาน ดังนี้   

1. ฝ่ายกิจการโรงเรียน  
2. ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย 
3. ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา  
4. ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
5. ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
6. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
7. กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีหน้าที่ในการดูแลรับผิดชอบ

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

 ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) ซึ่งก าลังจะสิ้นสุดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลการด าเนินโครงการ
และกิจกรรมตามแผนฉบับดังกล่าว เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า – 19 (COVID-19)  
มีผลท าให้ไม่สามารถด าเนินการจัดโครงการหรือกิจกรรมตามแผนได้ ดังนั้น เพ่ือให้มีความต่อเนื่องจึงมี 
ความจ าเป็นต้องจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) ขึ้น  

2. นโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ 
2.1 ทิศทำงกำรพัฒนำประเทศตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 13  

(พ.ศ. 2566-2570)  
การพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ให้สามารถก้าวข้ามความท้าทาย 

ที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ จ าเป็นจะต้องเร่งแก้ไขจุดอ่อนและข้อจ ากัด  
ของประเทศที่มีอยู่เดิม รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพในการรับมือกับความเสี่ยงส าคัญที่มาจากการเปลี่ยนแปลง  
ของบริบท ทั้งจากภายนอกและภายใน ตลอดจนการเสริมสร้างความสามารถในการสร้างสรรค์ประโยชน์จาก
โอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีด้วยเหตุนี้ การก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้ำวหน้ำ เศรษฐกิจสร้ำงมูลค่ำ 
อย่ำงยั่งยืน” ซึ่งหมายถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแต่ระดับโครงสร้าง นโยบาย และกลไก เพ่ือ
มุ่งเสริมสร้างสังคมที่ก้าวทันพลวัตของโลก และเกื้อหนุนให้คนไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ พร้อมกับการยกระดับกิจกรรมการผลิตแล ะการให้บริการให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม 
ที่สูงขึ้น โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้น แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 13 จึงได้ก าหนดเป้าหมายหลักของการ พัฒนาจ านวน 5 ประการ ประกอบด้วย  
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     1. การปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม มุ่งยกระดับขีดความสามารถ ในการ
แข่งขันของภาคการผลิตและบริการส าคัญ ผ่านการผลักดันส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้นวัตกรรม  
เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ ที่ตอบโจทย์พัฒนาการของสังคมยุคใหม่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อม
ทั้งให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อยกับห่วงโซ่มูลค่า  ของภาค 
การผลิตและบริการเป้าหมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศท่ีส่งเสริมการค้าการลงทุนและนวัตกรรม  

     2. การพัฒนาคนส าหรับโลกยุคใหม่ มุ่งพัฒนาให้คนไทยมีทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสม 
กับโลกยุคใหม่ ทั้งทักษะในด้านความรู้ ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม 
และเร่งรัดการเตรียมพร้อมก าลังคนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเอ้ือต่อการ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ภาคการผลิตและบริการเป้าหมายที่มีศักยภาพและผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้ง  ให้
ความส าคัญกับการสร้างหลักประกันและความคุ้มครองทางสังคมที่สามารถส่งเสริมความม่ันคงในชีวิต  

     3. การมุ่งสู่สังคมแห่งโอกาสและความเป็นธรรม มุ่งลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้ง
ในเชิงรายได้พ้ืนที่ ความมั่งคั่ง และการแข่งขันของภาคธุรกิจ ด้วยการสนับสนุนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง และ
ผู้ด้อยโอกาสให้มีโอกาสในการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม กระจายโอกาสทางเศรษฐกิจ  และจัดให้มี
บริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในทุกพ้ืนที่ พร้อมทั้งเพ่ิมโอกาสในการแข่งขัน  ของภาค
ธุรกิจให้เปิดกว้างและเป็นธรรม  

     4. การเปลี่ยนผ่านการผลิตและบริโภคไปสู่ความยั่งยืน มุ่งลดการก่อมลพิษ ควบคู่ไปกับ  
การผลักดันให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับขีดความสามารถ   
ในการรองรับของระบบนิเวศ ตลอดจนลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุ   
เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ เป็น
ศูนย์ภายในปี 2608  

     5. การเสริมสร้างความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง 
ภายใต้บริบทโลกใหม่ มุ่ งสร้างความพร้อมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเป็ นสังคมสูงวัย  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร์ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ  
กลไกทางสถาบันที่เอ้ือต่อการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงโครงสร้างและระบบการบริหารงาน  
ของ ภาครัฐให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีได้อย่าง
ทันเวลา มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 

หมุดหมำยกำรพัฒนำ  
     เพ่ือถ่ายทอดเป้าหมายหลักไปสู่ภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของวาระการพัฒนา  ที่

เอ้ือให้เกิดการท างานร่วมกันของหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วนในการผลักดันการพัฒนาเรื่องใด เรื่องหนี่ง
ให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงได้ก าหนดหมุดหมายการพัฒนา จ านวน 13 หมุด
หมาย ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ ‘เป็น’ หรือมุ่งหวังจะ ‘มี’ เพ่ือสะท้อน ประเด็นการ
พัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่  “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้าง มูลค่าอย่าง
ยั่งยืน” โดยหมุดหมายทั้ง 13 ประการ แบ่งออกได้เป็น 4 มิติ ดังนี้  
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     1. มิติภำคกำรผลิตและบริกำรเป้ำหมำย  
หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง  
หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน  
หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ส าคัญของโลก  
หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง  
หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญ ของภูมิภาค  
หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรม   

                             ดิจิทัลของอาเซียน  
   2. มิติโอกำสและควำมเสมอภำคทำงเศรษฐกิจและสังคม  

หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และ  
                             สามารถแข่งขันได้  

หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
หมุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม  

   3. มิติควำมยั่งยืนของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า  
หมุดหมายที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ  

                               เปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ  
4. มิติปัจจัยผลักดันกำรพลิกโฉมประเทศ  

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา   
                               แหง่อนาคต   

หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
2.2 นโยบำยกำรพัฒนำประเทศตำมนโยบำยรัฐบำล  

     2.2.1 ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
          กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะเวลา 20 ปีที่ประกาศโดยนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทร์

โอชา เป็นสิ่งส าคัญในการให้ประเทศไทยมีทิศทางที่ชัดเจนในระยะยาวเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  เรียกกันว่า
เป็นแผน 6-6-4 ซึ่งประกอบด้วย 6 ด้าน 6 ยุทธศาสตร์หลัก และ 4 ยุทธศาสตร์สนับสนุนยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน
ประกอบด้วยความมั่นคง การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ความเสมอภาค
ทางสังคม การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการปรับสมดุลของสภาพแวดล้อม และการพัฒนาภาครัฐ  

ยุทธศำสตร์ทั้ง 6 ด้ำนดังกล่ำวมีเป้ำหมำยเพื่อ: 
      1. เพ่ิมและพัฒนาศักยภาพของทุนมนุษย์ 
      2. ให้ความยุติธรรมและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

3. เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน 
      4. ส่งเสริมการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

6 



 

        5. เสริมสร้างเสถียรภาพของชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและความยั่งยืน 
      6. เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐและส่งเสริมธรรมาภิบาล 
      2.2.2 นโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศตำมแนวทำงประเทศไทย 4.0  
           ประเด็นที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการศึกษาต้องด าเนินการ ประกอบด้วย 

1. การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาของประเทศเพ่ือรองรับไทยแลนด์ 4.0  
2. การพัฒนากลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 5 กลุ่มในระยะเร่งด่วนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 
3. การพัฒนาก าลังแรงงานเพ่ือรองรับ 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
4. การจัดระบบการผลิตและพัฒนาครูเพ่ือสนองตอบการพัฒนาในรอบศตวรรษที่21และ

ความต้องการของประเทศรวมทั้งการก้าวเข้าสู่ ไทยแลนด์ 4.0 
5. การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเพ่ือสนองการผลิตก าลังคนที่สอดคล้องกับความต้องการ 

ของประเทศ 
6. การระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
7. การจัดการศึกษารองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตการดูแลพัฒนาผู้สูงอายุ 

โดยได้วิเคราะห์ทักษะของคนไทยที่จ าเป็นเพ่ือพัฒนาไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ว่าควรประกอบด้วย
ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดให้เกิดผลผลิต และทักษะการคิดอย่างรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม ภายใต้หลักการสอนที่หลากหลาย อาทิเช่น การสอนแบบเน้นปัญหา (Problem-Based 
Instruction) การสอนแบบเน้นกรณีศึกษา (Case-Based Instruction) การสอนแบบเน้นการวิจัย (Research-
Based Instruction) การสอนแบบเน้นโครงการ (Project-Based Instruction) การสอนแบบเน้นผลงาน 
(Productivity-Based Instruction) การสอนแบบเน้นการท างาน (Work-Based Instruction) การสอนแบบ
เน้นการตกผลึก (Crystal-Based Instruction) เป็นต้น 

ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรกำรศกึษำประเทศไทย 4.0 ระยะ 20 ปี ประกอบด้วย  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มผลิตภาพของก าลังคนเพ่ือรองรับตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและจัดการศึกษา 

2.3 นโยบำยรัฐบำล 
      ส าหรับภาพการศึกษาเพ่ืออนาคตประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนนั้น ได้ก าหนดนโยบายด้านการศึกษา ดังนี้  

     พัฒนำคุณภำพผู้เรียนและส่งเสริมกำรเรียนรู้  
     - ปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ บนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
     - ปลูกฝังให้เด็กรักและภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักประวัติศาสตร์ชาติไทย และหน้าที่ความเป็น 

พลเมืองที่ด ี 
     - ยึดเด็กเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา มุ่งเน้นการอ่านออก เขียนได้คิดเป็น มองเห็นอนาคต  
     - ปรับหลักสูตรทุกระดับชั้นให้มีความต่อเนื่องกัน มุ่งเน้นการศึกษาเพ่ือการมีงานท า  
     – ลดจ านวนรายวิชาอย่างเหมาะสมกับวัย  
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     ลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำและยกระดับมำตรฐำนกำรศึกษำ  
     - สร้างโอกาสให้เข้าถึงบริการทางการเงินเพ่ือการศึกษาให้มากขึ้น  
     - สร้างคนเพื่อส่งเสริมระบบเศรษฐกิจในภูมิภาคและพ้ืนที่ของตนเอง  
     - สร้างความทัดเทียมทางการศึกษา โดยจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และสื่อดิจิทัล  
     - สร้างโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสทุกกลุ่มเข้าถึงการจัดบริการการศึกษา  
     ขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำทั้งระบบ  
      - แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษา 

ยกระดับ คุณภาพการศึกษา และวางรากฐานการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ 
     พัฒนำครู  

           - สร้างกระบวนการเรียนรู้อย่างมีคุณค่าให้เกิดคุณภาพต่อตัวเด็กอย่างแท้จริง  
        - สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูผู้ปกครอง และเด็ก เพื่อให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข  

     - วางแผนผลิตและพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ  
     - แก้ไขปัญหาหนี้สินครู  
     ผลิตและพัฒนำกำลังคนเพื่อรองรับกำรพัฒนำประเทศ  
     - บูรณาการการศึกษาท้ังระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการผลิตและพัฒนาก าลังคน  
     - ผลิตก าลังคนสายอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สอดรับกับทิศทางการ 

พัฒนาประเทศ และท้องถิ่น  
     - ปรับภาพลักษณ์อาชีวศึกษาให้เป็นที่นิยม  
     - ปฏิรูปการอุดมศึกษาในการวางแผนผลิตก าลังคน เน้นความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ     
     - ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในทุกระดับการศึกษา  
     เตรียมควำมพร้อมเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน  
     - พัฒนาก าลังคนให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือ สามารถท างานได้ท้ังในและต่างประเทศ  
     - เพ่ิมคุณวุฒิให้กับแรงงานไทย  
     - พัฒนาความช านาญในการประกอบอาชีพ การใช้เทคโนโลยี และการใช้ทักษะ

ภาษาต่างประเทศ ให้กับก าลังคน  
     - ส่งเสริมให้ประชาชนเรียนรู้ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศ เพ่ือนบ้าน  
     - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
     - ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมรวมตัวกันเป็นเครือข่ายและมีส่วนรับผิดชอบในการจัดการศึกษา  
     - ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ผ่านแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์  
     - ส่งเสริมให้ปราชญ์ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้  
     - ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในวงการศึกษา  
     - สร้างคน สร้างสังคม และสร้างชาติให้ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
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     2.4 ค ำแถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี แถลงต่อ
รัฐสภำ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 โดยก าหนดวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาล และ
นโยบายหลักในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้ 

    วิสัยทัศน์  
“มุ่งม่ันให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศควรรษที่ 21”  

    นโยบำยหลัก 12 ด้ำน 
 1. การปกก้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 2. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 
 3. การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
 4. การสร้างบทบาทในเวทีโลก 
 5. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
 6. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
 7. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
 8. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
 9. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
 10. การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน 
 11. การปฏิรูปการบริหารจัดการของรัฐ 
 12. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  
     นโยบำยเร่งด่วน 12 เรื่อง 
 1. การแก้ไชปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 
 2. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 3. มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับการผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
 4. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
 5. การบกระดับศักยภาพของแรงงาน 
 6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 
 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
 8. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและ 

ฝ่ายราชการประจ า 
 9. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
 10. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
 11. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 
 12. การสนับสนุนให้การศึกษา การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และการด าเนินการเพื่อ

แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
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     นโยบำยหลักที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ คือนโยบำยด้ำนที่ 8. กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้และ
กำรพัฒนำศักยภำพของคนไทยทุกช่วงวัย ดังนี้ 

     1. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 1.1 จัดให้มีระบบเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่องจนถึงเด็กวัยเรียนให้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพ 
 1.2 ส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย 
     2. พัฒนาบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
 2.1 ปรับรูปแบบการเรียนรู้และการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะและอาชีพของคนทุกช่วงวัยส าหรับ

ศตวรรษท่ี 21 
 2.2 จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน 
     3. พัฒนาอาชิวะ พัฒนาคุณภาพวิชาชีพ และพัฒนาแรงงานเพื่อรองรับอุตสาหกรรม 4.0 
     4. ดึงดูดคนเก่งจากท่ัวโลกเข้ามาร่วมท างานกับคนไทย และส่งเสริมผู้มีความสามารถสูง 
     5. วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ 
 5.1 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ าและความยากจน 
 5.2 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง 
 5.3 สร้างเครือข่ายการท าวิจัยระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ 
     6. ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทุกช่วงวัย 
 6.1 มุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนควบคู่กับการพัฒนาครู 
 6.2 พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 
 6.3 ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 6.4 พัฒนาทักษะอาชีพทุกช่วงวัย 
 6.5 ส่งเสริมหลักคิดที่ถูกต้อง 
     7. จัดระบบปริญญาชุมชน และการอบรมหลักสูตรระยะสั้น  

 
3. นโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น     
 3.1 แผนพัฒนำกำรศึกษำกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำง พ.ศ. 2566-2570 

วิสัยทัศน์ (VISION) 
“ประชากรทุกช่วงวัยในร้อยแก่นสารสินธุ์ ได้รับโอกาสในการเข้าถึงทางการศึกษาและ  

การเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้” 
พันธกิจ (MISSION) 
     1. ส่งเสริม สนับสนุนประชากรทุกช่วงวัยได้รับโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาที่ทั่วถึง 

เท่าเทียมมีคุณภาพและพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้เพ่ือรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 
               2. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ทุกระบบ ให้มีคุณภาพ             
อย่างทั่วถึงตามมาตรฐานทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
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     3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยการ 
ใช้องค์ความรู้เทคโนโลยี ดิจิทัล นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์   

     4. ส่งเสริมการผลิต พัฒนาก าลังคน และทักษะเพื่อการประกอบอาชีพ ให้สอดคล้องกับ 
ความต้องการของท้องถิ่น ตลาดแรงงาน และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 
               5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยค านึงถึง สุขภาพอนามัย 
ความปลอดภัยและการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
               6. ส่งเสริมระบบบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ สร้างเครือข่ายในการบริหารจัดการ 
แบบมีส่วนร่วมยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้การบริหารจัดการศึกษามีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

เป้ำประสงค์  
     1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและมีความภาคภูมิใจในการเป็นพลเมืองไทย  
     2. ผู้เรียนทุกช่วงวัยเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่มีคุณภาพตาม

มาตรฐานอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและ 
ทั่วถึง 

     3. ประชากรทุกช่วงวัยมีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 การใช้เทคโนโลยี  
ดิจิทัล นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์  

     4. ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้เกิดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน 
               5. ประชากรทุกช่วงวัยมีศักยภาพในการประกอบอาชีพ ตรงตามความต้องการของการพัฒนาพ้ืนที่
ร้อยแก่น สารสินธุ์ และการพัฒนาประเทศ  

     6 ผู้เรียนทุกช่วงวัย มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม จริยธรรม ด าเนินชีวิตอย่างมีความสุขตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง .  

     7. หนว่ยงานการศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล และมีระบบ
การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

ยุทธศำสตร์ 
                ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงและเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  
                ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
                ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพตามคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 

           ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการจดัการศึกษา การผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีศักยภาพ 
ในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่และความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
                ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการศึกษาและระบบการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  
และประสิทธิภาพ 
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3.2 แผนพัฒนำจังหวัดขอนแก่น พ.ศ.2566-2570 
     เป้ำหมำยกำรพัฒนำจังหวัด 

“มหานครน่าอยู่ ศูนย์กลางเศรษฐกิจเชื่อมโยงภูมิภาค” 
     ตัวช้ีวัดควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำจังหวัด 
     1. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1) อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2 
 2) ระดับความสุขของประชาชนในจังหวัดขอนแก่น เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2 
 3) การกระจายรายได้ดีข้ึนลดความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ต่ ากว่า 0.41 
     2. เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
 1) พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ มีความม่ันคง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน 
 2) พัฒนาขีดความสามารถด้านสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมการลงทุนและ 

การบริการเพ่ือยกระดับรายได้ของประชาชน 
 3) ส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
    ประเด็นกำรพัฒนำของจังหวัด 
     ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การยกระดับเศรษฐกิจรากและการพัฒนาอุตสาหกรรมมูลค่าสูง 
     ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เชื่อมโยงภูมิภาค 
     ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพ่ือการพัฒนาขอนแก่น เมืองอัจฉริยะ 
     ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน 
     ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
     ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมีส่วนรว่ม 

4. นโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำท้องถิ่น 
 4.2 แผนพัฒนำท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 วิสัยทัศน์ 
"ต้นแบบแห่งบูรณาการ  เชื่อมโยงเศรษฐกิจและสังคมด้วยระบบดิจิทัล" 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ เด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิต 

คุณธรรมและจริยธรรม เห็นคุณค่าภูมิปัญญาและชุมชนท้องถิ่น 
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่สะดวก ครอบคลุม และได้

มาตรฐาน โดยความร่วมมือทุกภาคส่วน 
3. ส่งเสริมการใช้ระบบดิจิทัลในการสนับสนุนส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง ชุมชน

เข้มแข็งและพัฒนาเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน 
4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล อย่างยั่งยืน 
5. พัฒนาระบบสารสนเทศและเพ่ิมศักยภาพบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
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ยุทธศำสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเมืองและชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

     4.3 ค ำแถลงนโยบำยของ นำยพงษ์ศักดิ์ ตั้งวำนิชกพงษ์ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ขอนแก่น แถลงต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2564  
       เพ่ือน าพาจังหวัดขอนแก่นและพ่ีน้องชาวขอนแก่นทุกท่านก้าวข้ามอุปสรรคร่วมกันขจัดปัญหา
ความเดือดร้อน ร่วมกันสร้างสรรค์ระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง สร้างสรรค์สังคมแห่งคุณภาพการสร้างรายได้ที่ดีจาก
การประกอบอาชีพ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ร่วมใส่ใจดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อมและปกป้องหวงแหน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า พัฒนาขอนแก่นไปสู่
เป้าหมายและประสบความส าเร็จด้วยกัน เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและวางรากฐานการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาอันแข็งแกร่งอย่างเป็นระบบ ด้วยนโยบาย ดังต่อไปนี้ครับ 

1. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
2. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา 
3. นโยบายด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน 
4. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
5. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. นโยบายด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี 
นโยบำยหลักท่ีเกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ คือนโยบำยด้ำนที่ 2 ด้ำนกำรพัฒนำกำรศึกษำ 

       โดยจะพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ  
และมาตรฐานการศึกษาของชาติ จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามมาตฐาน  โดย
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน และการบริหารที่เน้นสถานศึกษาเป็นส าคัญ ส่งเสริมการเรียนการสอนาษาต่างประเทศ
และภาษาที่สาม ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบให้มีคุณภาพและพัฒนาไปสู่การเรียนรู้ตลอด
ชีวิต เพ่ือเป็นรากฐานการพัฒนาคนให้เป็นทุนทางสังคมในการพัฒนาประเทศต่อไป โดยมีแนวทางการพัฒนาที่
ส าคัญ ประกอบด้วย 
  2.1 พัฒนาหลักสูตรและปรับกระบวนการเรียนการสอนที่เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบ
ด้านและเชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการการเรียนรู้ให้หลากหลาย ทั้งด้านวิชาการ ทักษะชีวิต และ
นันทนาการ ที่ครอบคลุมทั้งด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา วัฒนธรรม ศาสนา และประชาธิปไตย 
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       2.2 พัฒนาระบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วยจังหวัดขอนแก่น 
ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม มุ่งการสร้างจริยธรรมในระดับปัจเจกบุคคล สร้าง
ความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ 
  2.3 พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา โดยสนับสนุนให้มีระบบการ
เรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
  2.4 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้มีคุณภาพและ
พอเพียงกับสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
  2.5 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย ให้มีคุณภาพ
และพัฒนาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
5. นโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
 5.1 นโยบำยกำรพัฒนำกำรศึกษำของชำติ 
      แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 โดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)  
มีภารกิจหลักในการจัดท านโยบายและแผนการศึกษาแห่งชาติ  ที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬา 
กับการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนการศึกษา พ.ศ.2560-2579 ระยะเวลา 20 ปี 
เพ่ือเป็นแผนแม่บทส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในช่วง
ระยะเวลาดังกล่าว ที่เน้นการให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือให้เกิดความครอบคลุมและ
เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม สิ่งส าคัญในการสร้างบุคลากร ก็คือครูและผู้บริหารทุกคน ที่จะเป็น
ผู้สร้างบุคลากรที่ดีให้กับประเทศ ดังนั้นครูและผู้บริหารต้องมีการเตรียมพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและความคิดที่
เกิดประโยชน์กับการสร้างแผนงานต่าง ๆ เพ่ือน าพาบุตรหลานไปสู่ความก้าวหน้าต่อไป พร้อมขับเคลื่อนอย่าง
เป็นระบบสอดคล้องกับการปฏิรูปและแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี  ของรัฐบาล และแผนของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ทั้งในแง่ของสังคมและเศรษฐกิจด้วย  

     วิสัยทัศน์  
     “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต  อย่างเป็นสุข 

สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลง ของโลกศตวรรษที่ 21” 
     พันธกิจ 
     1) พัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาที่คนไทยทุกคนเข้าถึ งโอกาสในการศึกษา และ

เรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ยกระดับ  คุณภาพและ
ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาที่สอดคล้องและรองรับ กระแสการเปลี่ยนแปลง
ของโลกศตวรรษที่ 21 

     2) พัฒนาคุณภาพของคนไทยให้เป็นผู้มีความรู้คุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษท่ี 21 
สามารถพัฒนาศักยภาพและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

     3) สร้างความมั่นคงแก่ประเทศชาติโดยสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และ  สังคม
คุณธรรม จริยธรรมที่คนไทยทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัย สงบสุข และพอเพียง  

14 



 

     4) พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย เพ่ือการก้าวข้าม  กับดัก
ประเทศรายได้ปานกลาง สู่การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง และลดความเหลื่อมล้ าในสังคม ด้วยการเพ่ิมผลิตภาพ
ของก าลังแรงงาน (productivity) ให้มีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดงานและ
การพัฒนาประเทศ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัตของ โลกศตวรรษที่ 21 ภายใต้ยุคเศรษฐกิจและสังคม 4.0 

ยุทธศำสตร์  
       ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

5.2 สภำกำรศึกษำแห่งชำติ  ได้ก าหนดวัตถุประสงค์และแนวนโยบาย ดังนี้ 
      วัตถุประสงค์ 1 พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุลเพ่ือเป็นฐานองการพัฒนา  

          แนวนโยบำย 1.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับและประเภทการศึกษา        
                   แนวนโยบำย 1.2 ปลูกฝังและเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมค่านิยม  
มีจิตส านึก และมีความภูมิใจในความเป็นไทย มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และ 
ยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และรังเกียจการทุจริต ต่อต้าน 
การซื้อสิทธิ์ขายเสียง 

      แนวนโยบำย 1.3 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต ได้
มีโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาและการเรียนรู้โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการหรือทุพพลภาพยากจน อยู่ใน 
ท้องถิ่นห่างไกลทุรกันดาร  

     แนวนโยบำย 1.4 ผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและ 
เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและร่วมมือกับนานาประเทศ 

      แนวนโยบำย 1.5 พัฒนามาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบประกัน 
คุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก  

     แนวนโยบำย 1.6 ผลิตและพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและ 
มาตรฐาน มีคุณธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

     วัตถุประสงค์ 2 สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้  
          แนวนโยบำย 2.1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาอบรม และเรียนรู้ของสถาบันศาสนาและสถาบัน 

สังคม ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  
          แนวนโยบำย 2.2 ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายภูมิปัญญาและการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปะ 

วัฒนธรรม พลศึกษา กีฬา เป็นวิถีชีวิตอย่างมีคุณภาพและตลอดชีวิต  
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          แนวนโยบำย 2.3 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้นวัตกรรม และทรัพย์สิน 
ทางปัญญา พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้และสร้างกลไกการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  

     วัตถุประสงค์ 3 พัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาคน และสร้างสังคม 
คุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 

          แนวนโยบำย 3.1 พัฒนาและน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพเพ่ิม
โอกาส ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต   

          แนวนโยบำย 3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยเร่งรัดกระจายอ านาจ การบริหาร 
และจัดการศึกษาไปสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

           แนวนโยบำย 3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ประชาชน ประชาสังคม และทุก
ภาค ส่วน ของสังคมในการบริหารจัดการศึกษา และสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา   

          แนวนโยบำย 3.4 ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ และการลงทุนเพ่ือการศึกษาตลอดจน 
บริหารจัดการและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  

          แนวนโยบำย 3.5 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา พัฒนาความเป็นสากล 
ของการศึกษาเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน และเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศภายใต้กระแส 
โลกาภิวัฒน์ขณะเดียวกันสามารถอยู่ร่วมกันกับพลโลกอย่างสันติสุข มีการพ่ึงพาอาศัยและเกื้อกูลกัน 

5.2 นโยบำยกำรพัฒนำกำรศึกษำตำมแผนพัฒนำกำรศึกษำท้องถิ่น 
     ทิศทำงกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 

      วิสัยทัศน์ 
“ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความเป็นเลิศในการจัดบริการสาธารณะ  

เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น” 
  พันธกิจ   

  ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้การปรึกษาแนะน าใน
ด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการ เพ่ือให้มีความ
เข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะตามมาตรการสากล 
      ยุทธศำสตร ์
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้บรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนา การจัดการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้มีประสิทธิภาพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นมืออาชีพ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการเงิน การคลัง และระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พร้อมรับการเปลีย่นแปลง  
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนากรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย 
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      ยุทธศำสตร์กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2560- 2569 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างการปกครองท้องถิ่นให้เข้มแข็งด้วยระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอันม ีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐ สู่
ประเทศที่พัฒนาแล้ว จากฐานของท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ และธรรมาภิบาลในการปกครองท้องถิ่น
ของประเทศไทย ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาบริการสาธารณะของท้องถิ่นที่มีคุณภาพเพ่ือคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับภารกิจและทิศทางการพัฒนาของประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาองค์กรด้วยฐานคุณธรรม ความรู้ และสมรรถนะสูงเป็นองค์กร
ระดับสากลที่สังคมยอมรับ 
6. มำตรฐำนกำรศึกษำ 
 6.1 มำตรฐำนกำรศึกษำชำติ 
      “มาตรฐานการศึกษาของชาติ” หมายถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับ คุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงค์ของ
คนไทย เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งยึดเป็นกรอบส า หรับสร้างคนไทย ๔.๐ ที่แม้แตกต่าง ตามบริบทของท้องถิ่น
และของสถานศึกษา แต่มีจุดหมายร่วมคือ “ธ ารงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก” สามารถเป็นก าลัง 
ส าคัญในการพัฒนาประเทศทั้งในมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติ การเมือง ต่อไปได ้
      เป้ำหมำยของมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ  
          มาตรฐานการศึกษาของชาติ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่ง ยึดเป็นแนวทางส าหรับการ

พัฒนาผู้เรียนไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา  และให้หน่วยงานต้นสังกัดใช้เป็นเป้าหมายในการจัด

การศึกษา  โดยการก าหนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของผู้เรียนที่เหมาะสมตามช่วงวัยในแต่ละระดับและประเภท
การศึกษา และใช้เป็นเป้าหมายในการสนับสนุนสถานศึกษาให้สามารถด า เนินการต่าง ๆได้อย่างสะดวกเพ่ือให้
เกิดผลลัพธ์ดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาใช้เป็น
แนวทางในการส่งเสริม การก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา 
           ผลลัพธ์ที่ พึ งประสงค์ของการศึกษา (Desired Outcomes of Education : DOE Thailand) 
หมายถึง คุณลักษณะของคนไทย 4.0 ที่ตอบสนองวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดย

คนไทย 4.0 จะต้อง  ธ ารงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก นั่นคือเป็นคนดี มีคุณธรรม ยึดค่านิยมร่วม
ของสังคมเป็นฐานในการพัฒนาตน ให้เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะ 3 ด้าน โดยเป็นคุณลักษณะขั้นต ่าดังต่อไปนี้ 
 
 

17 



 

       1. ผู้เรียนรู้ เป็นผู้มีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้  ตลอดชีวิตเพ่ือก้าวทันโลกยุค
ดิจิทัลและโลกในอนาคต และ มีสมรรถนะ (competency) ที่เกิดจากความรู้ ความรอบรู้ ด้านต่าง ๆ มี
สุนทรียะ รักษ์และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทย มีทักษะชีวิต เพ่ือสร้างงานหรือสัมมาอาชีพ บนพ้ืนฐานของความ
พอเพียง ความมั่นคงในชีวิต และคุณภาพชีวิตที่ดี ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 
       2. ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษที่ 21 ความฉลาด ดิจิทัล 
(digital intelligence) ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะข้ามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณาการข้ามศาสตร์ 
และมีคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ เพ่ือร่วมสร้างสรรค์  และพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือ
สังคม เพ่ิมโอกาส และมูลค่าให้กับตนเอง และสังคม   
       3. พลเมืองที่เข้มแข็ง เป็นผู้มีความรักชาติ รักท้องถิ่น รู้ถูกผิด มีจิตส า นึกเป็น พลเมืองไทยและพล
โลก มีจิตอาสา มีอุดมการณ์และมีส่วนร่วม ในการพัฒนาชาติ บนหลักการประชาธิปไตย  
ความยุติธรรม ความเท่าเทียม เสมอภาค เพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และการ
อยู่ ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคม โลกอย่างสันติ 
  มำตรฐำนทำงกำรศึกษำ โดยมีอุดมการณ์ส าคัญของการจัดการศึกษา คือ การจัดให้มีการศึกษาตลอด
ชีวิตและการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มำตรฐำนที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ทั้งในฐำนะพลเมืองและพลโลกคนไทยเป็นคนเก่ง 
                  คนดี และมีควำมสุข 
  1.1 ก ำลังกำย ก ำลังใจที่สมบูรณ์               
            1.1.1)  คนไทยมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดี มีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาเจริญเติบโต 
อย่างสมบูรณ์ตามเกณฑ์การพัฒนาในแต่ละช่วงวัย 
         1.2 ควำมรู้และทักษะท่ีจ ำเป็นและเพียงพอในกำรด ำรงชีวิต 
              1.2.1)  คนไทยได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพของตนเอง 
              1.2.2)  คนไทยมีงานท า และน าความรู้ไปใช้ในการสร้างงานและสร้างประโยชน์ให้สังคม 
         1.3 ทักษะกำรเรียนรู้และกำรปรับตัว               
              1.3.1) คนไทยสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ รู้ทันโลก รวมทั้งมีความสามารถในการใช้
แหล่งความรู้และสื่อต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาตนเองและสังคม 
              1.3.2) คนไทยสามารถปรับตวัได้ มีมนุษย์สัมพันธท์ี่ดี และสามารถท างานรว่มกับคนอ่ืนได้เป็นอย่างด ี
         1.4 ทักษะทำงสังคม               
              1.4.1) คนไทยเข้าใจและเคารพในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสังคม มีทักษะและความสามารถที่
จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข 
              1.4.2) คนไทยมีความรับผิดชอบ เข้าใจ ยอมรับและตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 
สามารถแก้ปัญหาในฐานะสมาชิกของสังคมไทยและสังคมโลกโดยสันติวิธี 
         1.5 คุณธรรม จิตสำธำรณะและจิตส ำนึกในควำมจ ำเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
              1.5.1) คนไทยด าเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจรติ และมโนสุจริต 
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              1.5.2) คนไทยมีความรับผิดชอบทางศีลธรรมและสังคม มีจิตส านึกในเกียรติภูมิของความเป็นคนไทย 
มีความภาคภูมิใจในชนชาติไทย รักแผ่นดินไทย และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย เป็นสมาชิกที่ดี  
เป็นอาสาสมัครเพ่ือชุมชนและสังคมในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลกเป้าหมายของการจัดการศึกษา 
อยู่ที่การพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็น คนเก่ง คนดี และมีความสุข? โดยมีการพัฒนาที่เหมาะสมกับช่วงวัย 
พัฒนาคนตามธรรมชาติและตามศักยภาพ ตรงตามความต้องการ ทั้งในด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และทักษะ คุณธรรมและจิตส านึกท่ีพึงประสงค์ และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข 
มำตรฐำนที่ 2 แนวกำรจัดกำรศึกษำ จัดกำรเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนำผู้เรียนเป็นส ำคัญและกำรบริหำรโดยใช้    
                  สถำนศึกษำเป็นฐำน 
       2.1 กำรจัดหลักสูตรกำรเรียนรู้และสภำพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนำตำมธรรมชำติและเต็ม
ศักยภำพ               
              2.1.1) มีการจัดหลักสูตรหลากหลายตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เรียนทุกระบบสอดคล้องตาม
ความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
              2.1.2) ผู้เรียนมีโอกาส / สามารถเข้าถึงหลักสูตรต่าง ๆที่จัดไว้อย่างทั่วถึง 
              2.1.3) องค์กรที่ให้บริการทางการศึกษามีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่  
มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัย 
              2.1.4) มีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ สื่อเพ่ือการเรียนรู้ และการให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศทกุรูปแบบที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
        2.2 มีกำรพัฒนำผู้บริหำร ครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงเป็นระบบและมีคุณภำพ              
              2.2.1) ผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
              2.2.2) ผู้บริหาร ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม มีความพึงพอใจในการท างาน 
และผูกพันกับงาน มีอัตราการออกจากงานและอัตราความผิดทางวินัยลดลง 
              2.2.3) มีแนวโน้มในการรวมตัวจัดตั้งองค์กรอิสระเพ่ือสร้างเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะกลุ่มและติดตาม
การด าเนินงานของบุคลากรและสถานศึกษา ตลอดจนสั่งสมความรู้ที่หลากหลาย 
        2.3 มีกำรบริหำรจัดกำรที่ใช้สถำนศึกษำเป็นฐำน               
              2.3.1) องค์กร ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามสภาพท้องถิ่นสภาพปัญหาและ
ความต้องการที่แท้จริงของผู้เรียน 
              2.3.2) ผู้รับบริการ/ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มมีความพึงพอใจต่อการจัดบริการทางการศกึษาของสถานศึกษา 
              2.3.3) มีการก าหนดระบบประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ และสามารถรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้ 
มำตรฐำนที่ 3 แนวกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียน / สังคมแห่งควำมรู้ กำรสร้ำงวิถีกำรเรียนรู้และกำรเรียนรู้
ให้เข้มแข็ง  
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 3.1 กำรบริหำรวิชำกำรและสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำกับชุมชนให้เป็นสังคมแห่งกำร
เรียนรู้ / สังคมแห่งควำมรู้  
               3.1.1) สถานศึกษาร่วมมือกับบุคลากรและองค์กรในชุมชนที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกระดับ ร่วมจัด
ปัจจัยและกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน และบริการทางวิชาการทีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคนในชุมชน 
เพ่ือให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา และคนไทยมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
              3.1.2) ชุมชนที่เป็นที่ตั้งขององค์กรที่ให้บริการทางการศึกษามีสถานภาพเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ / 
สังคมแห่งความรู้ มีความปลอดภัย ลดความขัดแย้ง มีสันติสุข และมีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
       3.2 กำรศึกษำวิจัยสร้ำงเสริม สนับสนุนแหล่งกำรเรียนรู้ และกลไกกำรเรียนรู้               
        3.2.1) ศึกษา วิจัย ส ารวจ จัดหา และจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 
              3.2.2) ระดมทรัพยากร ( บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก ภูมิปัญญา
และอ่ืน ๆ) และความร่วมมือจากภายในและภายนอกสถานศึกษาในการสร้างกลไกการเรียนรู้ทุกประเภท เพ่ือให้ 
คนไทยเข้าสามารถถึงแหล่งการเรียนรู้ และสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้จริง 
       3.2.3) ศึกษาวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่และการพัฒนาประเทศ 
         3.3 กำรสร้ำงและกำรจัดกำรควำมรู้ในทุกระดับทุกมิติของสังคม 
              3.3.1) ครอบครัว ชุมชน องค์กรทุกระดับและองค์กรทีจัดการศึกษามีการสร้างและใช้ความรู้ มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จนกลายเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้การเรียนรู้ ความรู้ นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยี  เป็น
ปัจจัยส าคัญของการพัฒนาสู่สังคมแห่งความรู้ การส่งเสริมและการสร้างเสริมกลไกเพ่ือให้คนไทยทุกคนมีโอกาส
และทางเลือกที่จะเข้าถึงปัจจัยและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตด้วยรูปแบบที่หลากหลาย โดยการได้รับความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคมจะนาซึ่งการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และขีดความสามารถของคนไทย
ในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งการเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 
 6.2  มำตรฐำนของส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (สมศ.) 

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้มีการพัฒนา
ตัวบ่งชี้ 3 กลุ่มตัวบ่งชี้ คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริมให้
สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 38 ซึ่ง
ก าหนดให้ส านักงานท าการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาแต่ละแห่งตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
และครอบคลุมหลักเกณฑ์ในเรื่องดังต่อไปนี้ คือ 1) มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษาในแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษา 2) มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา  3) มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ  4) มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน  ดังนี้ 
1)  มำตรฐำนที่ว่ำด้วยผลกำรจัดกำรศึกษำ 
  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 
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ตัวบ่งชี้พื้นฐำน 
1)  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
2)  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์
3)  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
4) ผู้เรียนคิดเป็น ท าเป็น 
5)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ 
1) ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา 
2) ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

ตัวบ่งช้ีมำตรกำรส่งเสริม 
1) ผลการด าเนินการโครงการพิเศษเพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

2)    มำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.  2545 มาตรา 39  

ระบุว่า “ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล  
และการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรงโดยหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจดังกล่าวให้เป็นไปตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง” การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  ประเมินมาตรฐานนี้ด้วยตัวบ่งชี้มาตรฐาน  1  ตัวบ่งชี้   
และตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 1  ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
ตัวบ่งช้ีพื้นฐำน 

1) ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 
ตัวบ่งช้ีมำตรกำรส่งเสริม 

1) ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  และพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
3)    มำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 24 
ระบุว่า “จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  ฝึกทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาจัดกิจกรรมให้ผู้เรยีนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง จดัการเรยีนการสอนโดยผสมผสาน
สาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดลุกัน  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผูส้อนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม 
สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวก เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้  รวมทั้งจัดการเรียนรู้ให้เกิด
ได้ทุกสถานการณ์” การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประเมินมาตรฐานนี้ด้วยตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 1 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
ตัวบ่งช้ีพื้นฐำน 

1) ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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4)    มำตรฐำนที่ว่ำด้วยกำรประกันคุณภำพภำยใน 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา  48  
ระบุว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่ อง     
โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชน  
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” การ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประเมินมาตรฐานนี้ด้วยตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน 1 ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
ตัวบ่งช้ีพื้นฐำน 

1) พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 
 
 6.3 มำตรฐำนกำรศึกษำ 
มำตรฐำนกำรศึกษำ (ขั้นพัฒนำ) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 23 + 2 มำตรฐำน 94 ตัวบ่งชี้  มำตรฐำนระดับ
กำรศึกษำปฐมวัย จ ำนวน 14 มำตรฐำน 63 ตัวบ่งชี้ และก ำหนดมำตรฐำนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
จ ำนวน  16  มำตรฐำน  70  ตัวบ่งช้ี   ดังต่อไปนี้ 
มำตรฐำนกำรศึกษำ (ขั้นพัฒนำ) ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
มาตรฐานการศึกษา (ข้ันพัฒนา) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 23 + 2 มาตรฐาน 94 ตัวบ่งชี้ 
มำตรฐำนที่ 1   ครู/ผู้ดูแลเด็กมีคุณธรรมจริยธรรมมีวุฒิ/ควำมรู้ควำมสำมำรถตรงกับงำนที่รับผิดชอบ   
หม่ันพัฒนำตนเอง มีครูและบุคลำกรสนับสนุนเพียงพอ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1   มีคุณธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2   ครู/ผู้ดูแลเด็กมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีทางการศึก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3   มีความมุ่งมั่นพัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้ เทคนิควิธีการสอนใหม่ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4   มีจ านวนครู/ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรสนับสนุน เพียงพอ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5   มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
มำตรฐำนที่ 2    ครู/ผู้ดูแลเด็กมีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรประสบกำรณ์กำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1   มีความรู้ ความเข้าใจหลักการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย                          
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2   ครู/ผู้ดูแลเด็กมีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3   ครู/ผู้ดูแลเด็กมีความสามารถในการผลิตสื่อ และใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง  
                   และผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4   มีการประเมินพัฒนาการที่สอดคล้องกับสภาพจริง เหมาะสมตามวัย 
มำตรฐำนที่ 3   หัวหน้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีคุณธรรม จริยธรรม มีภำวะผู้น ำ  และมีควำมสำมำรถในกำร
บริหำรจัดกำร 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามจรรยาวิชาชีพการบริหารการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  มีความคิดริเริ่ม  มีวิสัยทัศน์ และเป็นผู้น าทางวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความสามารถในการบริหารงานวิชาการและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล    
                  ผู้เกี่ยวข้องพึงพอใจ 
มำตรฐำนที่ 4  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีจ ำนวนผู้เรียน และอำยุตำมเกณฑ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1   มีอัตราส่วนจ านวนผู้เรียนต่อห้องเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2   ผู้เรียนมีเกณฑ์อายุตามมาตรฐานการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กร 
                   ปกครองส่วนท้องถิ่น 
มำตรฐำนที่ 5  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีทรัพยำกร และสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1   มีอาคารเรียน อาคารประกอบห้องเรียน ลานกิจกรรม สนามเด็กเล่น วัสดุ ครุภัณฑ์ เพียงพอ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2   มีการสนับสนุนงบประมาณ และทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีสื่อ เทคโนโลย ีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษา   
มำตรฐำนที่ 6   ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีกำรจัดองค์กร โครงสร้ำง ระบบกำรบริหำรและพัฒนำองค์กรอย่ำง
เป็นระบบและครบวงจร                
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการองค์กร โครงสร้าง และระบบการบริหารงานที่เหมาะสม 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง 
มำตรฐำนที่ 7   ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีกำรจัดกำรศึกษำโดยใช้ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเป็นฐำน 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1    กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2    มีการบริหารเชิงกลยุทธ์และใช้หลักการมีส่วนร่วม 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3    มีคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4   บริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและเป้าหมายชัดเจน 
มำตรฐำนที่ 8 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีกำรจัดท ำหลักสูตรและกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน เป็นส ำคัญ 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1   หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2   การจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายตามความสนใจของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.3   ส่งเสริมให้ครู/ผู้ดูแลเด็ก จัดท าแผนการจัดประการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.4   ส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอนที่เอ้ือ 
                     ต่อการเรียนรู้                            
ตัวบ่งชี้ที่ 8.5   มีแหล่งเรียนรู้และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดประสบการณ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.6   ส่งเสริมการศึกษา/วิจัยเพื่อพัฒนาการจัดประสบการณ์ ติดตามผล และใช้ผลเพ่ือพัฒนา  
                   ผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.7   การบันทึก การรายงานผล และการส่งต่อข้อมูลของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.8   การนิเทศการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และน าผลไปปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 
มำตรฐำนที่ 9  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมส่งเสริมคุณภำพผู้เรียนอย่ำงหลำกหลำย 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1   จัดท าและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.2   จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง ตอบสนองความสนใจ และส่งเสริมความคิด  
                   สร้างสรรค์ของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.3   จัดกิจกรรมส่งเสริม และตอบสนองความสามารถพิเศษ และความถนัดของผู้เรียนให้เต็ม 
                   ตามศักยภาพ                      
ตัวบ่งชี้ที่ 9.4   จัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.5   จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านดนตรี ศิลปะ และการเคลื่อนไหว 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.6   จัดกิจกรรมสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย อย่างสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.7   จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มำตรฐำนที่ 10  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีกำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรบริกำรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนำตำม
ธรรมชำติและเต็มศักยภำพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 10.1   จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ มีอาคารสถานที่เหมาะสม 
ตัวบ่งชี้ที่ 10.2   มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 10.3   ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ 
                    แบบมีส่วนรว่ม 
ตัวบ่งชี้ที่ 10.4   จัดห้องเรียน ห้องพิเศษ พ้ืนที่สีเขียว สนามเด็กเล่น และสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอให้อยู่ 
                     ในสภาพใช้การได้ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 10.5   มีและใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งใน และนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
มำตรฐำนที่ 11  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีควำมร่วมมือระหว่ำงบ้ำน องค์กรทำงศำสนำสถำบันกำรศึกษำ 
องค์กรภำครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนำวิถีกำรเรียนรู้ในชุมชน 
ตัวบ่งชี้ที่  11.1   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นแหล่งเรียนรู้ และบริการชุมชน 
ตัวบ่งชี้ที่  11.2   มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
มำตรฐำนที่ 12  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กมีกำรจัดระบบประกันคุณภำพภำยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กอย่ำงต่อเนื่อง
ตำมระบบวงจรคุณภำพ PDCA 
ตัวบ่งชี้ที่ 12.1    จัดระบบบริหำรและสำรสนเทศของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
ค ำอธิบำย    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีข้อมูลทั่วไป  แผนภูมิการจัดองค์กรและโครงสร้างการบริหารเป็นลายลักษณ์
อักษร  รวมทั้งมีค าสั่งมอบหมายงานและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน มีระบบบริหารงบประมาณ และงานทั่วไป
อย่างมีคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 12.2  จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเน้นจุดเด่นที่สะท้อนถึงความ
เป็นอัตลักษณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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ค ำอธิบำย    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาการศึกษา โดยศึกษาสภาพ 
ปัญหา และวิเคราะห์ตนเอง (SWOT) ก าหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ แนวทางการพัฒนาในการจัดท า
แผนพัฒนาที่มีความเป็นอัตลักษณ์ ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดท าแผนพัฒนาและ
เผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบมีกิจกรรม/โครงการรองรับภารกิจตามมาตรฐาน มีผู้รับผิดชอบและน าภารกิจไป
ปฏิบัติและบันทึกผลการปฏิบัติงานในการพัฒนางานได้มาตรฐานตามแนวทางอัตลักษณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
และแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
ตัวบ่งชี้ที่ 12.3  ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ค ำอธิบำย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา มีการ
ด าเนินงานตามแผน มีการนิเทศติดตามประเมินผลการด าเนินการโครง/กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมีการ
สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 12.4   ประเมินคุณภาพการศึกษา 
ค ำอธิบำย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเอกสารหลักฐานแสดงถึงการใช้เครื่องมือการประเมินคุณภาพการศึกษา
ก าหนดกิจกรรมและระยะเวลาการประเมินและมีผู้รับผิดชอบประเมินด้วยวิธีและเครื่ องมือที่หลากหลาย 
วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 12.5    จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีเสนอหน่วยงานต้นสังกัดและสาธรณชน 
ค ำอธิบำย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการก าหนดวัตถุประสงค์การรายงานคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษา โดยมีคณะจัดท ารายงาน ก าหนดแนวทางและวิธีการจัดท ารายงาน การรวบรวม และ
วิเคราะห์ผลการจัดท าเอกสารรายงานคุณภาพแสดงข้อเสนอแนะของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือน าไปปรับปรุง
พัฒนาต่อไป 
มำตรฐำนที่ 13   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
ค ำอธิบำย  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามตามคุณธรรมพ้ืนฐาน ๘ ประการ ได้แก่ มีความ
ขยัน มีความประหยัด มีความซื่อสัตย์และกตัญญู มีวินัย มีความสุภาพ มีความสะอาด และมีน้ าใจ 
ตัวบ่งชี้ที่ 13.1   มีความขยัน 
ค ำอธิบำย  ผู้เรียนมีความตั้งใจ  สม่ าเสมอ  อดทน  รู้จักรอคอยจนผลส าเร็จ 
ตัวบ่งชี้ที่ 13.2   มีความประหยัด 
ค ำอธิบำย  เห็นคุณค่าของทุกสิ่งเก็บออมถนอมใช้อย่างพอเพียง 
ตัวบ่งชี้ที่ 13.3   มีความซื่อสัตย์และกตัญญู 
ค ำอธิบำย  ไม่พูดปด ไม่น าสิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็นของตน และแสดงออกถึงความกตัญญู 
ตัวบ่งชี้ที่ 13.4   มีวินัย 
ค ำอธิบำย ปฏิบัติตามข้อตกลงเบื้องต้นและมีความรับผิดชอบ 
ตัวบ่งชี้ที่ 13.5  มีความสุภาพ 
ค ำอธิบำย  มีมารยาท  สัมมาคารวะ  อ่อนน้อม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 13.6  มีความสะอาด 
ค ำอธิบำย  มีสุขนิสัยที่ดีในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน 
ตัวบ่งชี้ที่ 13.7  มีความสามัคคี 
ค ำอธิบำย   การให้ความร่วมมือและปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ 
มำตรฐำนที่  13.8   มีน้ ำใจ 
ค ำอธิบำย  มีเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน 
มำตรฐำนที่  13.9    มีวัฒนธรรม และควำมเป็นไทย 
ค ำอธิบำย  ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมท้องถิ่น  ความเป็นไทย  และหลักศาสนาที่นับถือ 
มำตรฐำนที่ 14  ผู้เรียนมีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ และพัฒนำสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน 
ค ำอธิบำย ผู้เรียนมีความตระหนัก เห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม บอกผลกระทบต่อตนเองและสังคม จากการเปลี่ยนแปลง 
ของสิ่งแวดล้อม ไม่ท าลายสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและในโรงเรียน รักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียน และรักษาสาธารณสมบัติ 
ตัวบ่งชี้ที่ 14.1   ตระหนัก รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม 
ค ำอธิบำย  ผู้เรียนเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม สนใจธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สนใจธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมรอบตัว 
บอกประโยชน์ของสิ่งแวดล้อม ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้เหมาะสมกับวัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 14.2   มีส่วนร่วมพัฒนากิจกรรม/โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ค ำอธิบำย   ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและท้องถิ่น 
มำตรฐำนที่ 15  ผู้เรียนมีทักษะในกำรปฏิบัติกิจกรรม สำมำรถปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน และมีเจตคติที่ดีต่ออำชีพสุจริต 
ค ำอธิบำย  ผู้เรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน  สร้างผลงาน  แสดงออกถึงความภาคภูมิใจในตนเอง  
และผู้อ่ืนรวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
ตัวบ่งชี้ที่ 15.1  สนใจ และปฏิบัติกิจกรรม 
ค ำอธิบำย  สนใจและปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองและชักชวนผู้อื่นปฏิบัติตาม 
ตัวบ่งชี้ที่ 15.2  ปฏิบัติกิจกรรมส าเร็จและภูมิใจในผลงาน 
ค ำอธิบำย  ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรมหรือสร้างผลงานส าเร็จและแสดงออกถึงความภูมิใจในตนเองและผู้อื่น 
ตัวบ่งชี้ที่ 15.3  เล่นและปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ค ำอธิบำย  ผู้เรียนเล่นและปฏิบัติกิจกรรมร่วมกัน เป็นผู้น า-ผู้ตามที่ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 15.4  มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต 
ค ำอธิบำย  ผู้เรียนสามารถบอกอาชีพที่สุจริตและไม่สุจริตได้ 
มำตรฐำนที่ 16  ผู้เรียนมีทักษะ ด้ำนกำรคิด กำรใช้ภำษำ กำรสังเกต กำรจ ำแนก กำรเปรียบเทียบ และ
แก้ปัญหำได้เหมำะสมกับวัย 
ค ำอธิบำย  ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะ จ าแนกประเภท จัดหมวดหมู่ และบอกความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ 
ตัดสินใจและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเล่นหรือการท ากิจกรรมได้เหมาะสมตามวัย สามารถถ่ายทอดความคิดตาม
จินตนาการของตนเองได้ที่มีรายละเอียด แปลกใหม่และหลากหลายตามความคิดของตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที่ 16.1  สามารถบอกความเกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้ 
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ค ำอธิบำย  ผู้เรียนบอกลักษณะ จ าแนกประเภท จัดหมวดหมู่ และบอกความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ 
ตัวบ่งชี้ที่ 16.2  แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย 
ค ำอธิบำย  ผู้เรียนตัดสินใจและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเล่นหรือการท ากิจกรรมได้เหมาะสมตามวัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 16.3  มีจินตนาการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ค ำอธิบำย   ผู้เรียนถ่ายทอดความคิดตามจินตนาการของตนเองได้ที่มีรายละเอียด แปลกใหม่และหลากหลาย
ตามความคิดของตนเอง 
มำตรฐำนที่ 17  ผู้เรียนมีควำมรู้และทักษะท่ีจ ำเป็นตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย/แผนกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ 
ค ำอธิบำย   ผู้เรียนเคลื่อนไหวร่างกายโดยใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็กอย่างประสานสัมพันธ์กันสมวัย
สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง ๕ ได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน การดมกลิ่น การชิมรส 
การสัมผัส บอก/เล่าความต้องการ ความรู้สึกของตนเองและถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้อ่ืนรับรู้และเข้าใจได้เหมาะสมกับวัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 17.1  มีทักษะในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก 
ค ำอธิบำย  ผู้เรียนเคลื่อนไหวร่างกายและปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันและประสาทสัมพันธ์กันของกล้ามเนื้อใหญ่ 
กล้ามเนื้อเล็กเหมาะสมกับวัย                              
ตัวบ่งชี้ที่ 17.2  มีทักษะในการใช้ประสามสัมผัสทั้ง 5 
ค ำอธิบำย  ผู้เรียนใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ การมองเห็น การได้ยิน การดมกลิ่น การชิมรส การสัมผัส 
เหมาะสมกับวัย                             
ตัวบ่งชี้ที่ 17.3  มีทักษะในการสื่อสารที่เหมาะสมกับวัย 
ค ำอธิบำย  ผู้เรียนบอก/เล่าความต้องการ ความรู้สึกของตนเองและถ่ายทอดเรื่องราวให้ผู้อื่นรับรู้ และเข้าใจได้
เหมาะสมกับวัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 17.4  มีทักษะในการสังเกตและส ารวจ 
ค ำอธิบำย  ผู้เรียนบอกลักษะ คุณสมบัติ สิ่งที่เรียนรู้จากการสังเกต ส ารวจสิ่งแวดล้อมทั้งภายในภายนอก   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เหมาะสมตามวัย                        
ตัวบ่งชี้ที่ 17.5  มีทักษะในเรื่องมีติสัมพันธ์ สามารถเชื่อมโยงความรู้และทักษะต่าง ๆ 
ค ำอธิบำย   ผู้เรียนบอก อธิบาย เปรียบเทียบสื่อความหมายของความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับรูปทรง
ขนาด ต าแหน่ง และระยะทาง                         
ตัวบ่งชี้ที่ 17.6 มีความรู้ในเรื่องตนเอง บุคคลที่เก่ียวข้อง ธรรมชาติและสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
ค ำอธิบำย  ผู้เรียนมีความรู้ในเรื่องตนเอง รู้จักบุคคลและสถานที่และมีความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ และสิ่ง ต่าง ๆ 
รอบตัว 
มำตรฐำนที่ 18   ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที่ 18.1   มีความสนใจใฝ่รู้ รักการอ่าน และรู้จักตั้งค าถาม 
ตัวบ่งชี้ที่ 18.2   มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวและสนุกกับการเรียนรู้ 
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มำตรฐำนที่ 19   ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภำพกำยและจิตใจที่ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 19.1   มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และป้องกันตนเองไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ 
ตัวบ่งชี้ที่ 19.2   มีน้ าหนัก ส่วนสูง สุขภาพอนามัย และพัฒนาการทางด้านร่างกายตามวัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 19.3   มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามวัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 19.4   มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครู และผู้อื่น 
มำตรฐำนที่ 20  ผู้เรียนมีสุนทรียภำพและลักษณะนิสัย ด้ำนศิลปะ ดนตรี และกำรเคลื่อนไหว        
ตัวบ่งชี้ที่ 20.1   สนใจ  และร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 
ตัวบ่งชี้ที่ 20.2   สนใจ และร่วมกิจกรรมด้านดนตรี  และการเคลื่อนไหว 
ตัวบ่งชี้ที่ 20.3   สนใจและร่วมกิจกรรมการออกก าลังกาย 
มำตรฐำนที่ 21  ผู้เรียนปฏิบัติตนตำมระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
เป็นสมำชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
ตัวบ่งชี้ที่ 21.1   เคารพและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 21.2   สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างเหมาะสมตามวัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 21.3  รู้จักท้องถิ่นของตน 
มำตรฐำนที่ 22   หัวหน้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้เรียนมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ปกครอง และชุมชน 
ตัวบ่งชี้ที่ 22.1   ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจคุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 22.2   ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในความประพฤติ การปฏิบัติตนให้ค าปรึกษาแนะน า 
ช่วยเหลือด้านอื่น ๆ ของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ครู/ผู้ดูแลเด็ก 
มำตรฐำนที่ 23   ผู้ปกครองและชุมชนให้กำรยอมรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก และมีส่วนร่วมสนับสนุนในกำร
พัฒนำกำรศึกษำ 
ตัวบ่งชี้ที่ 23.1   ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ตัวบ่งชี้ที่ 23.2   ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมสนับสนุนในการจัด และพัฒนาการศึกษา 
มำตรฐำนที่ 24   กำรพัฒนำสถำนศึกษำให้บรรลุเป้ำหมำยตำมปรัชญำ วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของ
กำรศึกษำปฐมวัย  
ตัวบ่งชี้ที่ 24.1   จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัด
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา (จัดโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 
ตัวบ่งชี้ที่ 24.2   ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย  
มำตรฐำนที่ 25   กำรพัฒนำสถำนศึกษำตำมนโยบำยและแนวทำงปฏิรูปกำรศึกษำ เพื่อยกระดับคุณภำพให้สูงขึ้น  
ตัวบ่งชี้ที่ 25.1   จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
(จัดโครงการ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 25.2   ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย  
(ผลการด าเนินงานตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ให้น่าดู น่าอยู่   น่าเรียน บรรลุตามเป้าหมาย) 
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มำตรฐำนระดับกำรศึกษำปฐมวัยของสถำนศึกษำ 
มำตรฐำนระดับกำรศึกษำปฐมวัย จ ำนวน 14 มำตรฐำน 63 ตัวบ่งช้ี 
มำตรฐำนที่ 1 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมสำมำรถในกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ที่เนินเด็กเป็นส ำคัญ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ครูมีคุณธรรมจริยธรรม  ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ครูมีความรู้  ความเข้าใจปรัชญา  หลักการและจุดหมายการจัดการศึกษาปฐมวัย  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ครูมีความสามารถในการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา 
ปฐมวัยและน าไปจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 มีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ครูมีการประเมินพัฒนาการที่สอดคล้องกับสภาพจริงเหมาะสมกับวัย  และน าผลการ  
ประเมิน มาพัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพ  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ครูมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ครูจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.10  ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน  ผู้ปกครองและชุมชน 
มำตรฐำนที่ 2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ มีคุณธรรม จริยธรรม มีภำวะผู้น ำ และมีควำมสำมำรถในกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ผู้บริหารสถานศึกษาคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและ  จรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย มีความคิดริเริ่ม มี     
วิสัยทัศน์และเป็นผู้น าทางวิชาการ  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3  ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ 
มำตรฐำนที่ 3  สถำนศึกษำมีจ ำนวนผู้เรียนมีทรัพยำกร และสภำพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคม
แห่งกำรเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องสนับสนุนการจัดประสบการณ์ วัสดุ      
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  สถานศึกษามีการบริหารความเสี่ยง มีมาตรการป้องกันการบาดเจ็บและสร้างเสริม   ความปลอดภัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3   สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากร  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4   สถานศึกษามีสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา 
มำตรฐำนที่ 4 สถำนศึกษำด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 สถานศึกษากระจายอ านาจบริหารและจัดการศึกษา   
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2   สถานศึกษาบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม    
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมพัฒนาสถานศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4  สถานศึกษาบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์  
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.5  สถานศึกษาตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน  
                     มำตรฐำนที่ 5 สถำนศึกษำจัดท ำและบริหำรหลักสูตรสถำนศึกษำที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สถานศึกษาจัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย ให้เหมาะสมกับเด็ก  
และบริบทของท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  สถานศึกษาส่งเสริม ก ากับดูแลให้ครูจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญและ 
น าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ    
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  สถานศึกษาส่งเสริมการนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ผลิต การใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ   
และพัฒนานวัตกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4   สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ที่หลากหลายเหมาะสมกับวัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.5   สถานศึกษาส่งเสริม ก ากับให้ครูจัดท าระบบดูแลช่วยเหลือเด็ก รายงานผลส่งต่อข้อมูลอย่างเป็นระบบ          
ตัวบ่งชี้ที่ 5.6  สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดประสบการณ์อย่างเป็นระบบ 
มำตรฐำนที่ 6 สถำนศึกษำสนับสนุนกำรใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สถานศึกษาจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัดกิจกรรม                    
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2  สถานศึกษาสนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยชุมชนเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  

 มำตรฐำนที่ 7 สถำนศึกษำจัดระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2  สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่เน้นคุณภาพตามมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3  สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4  สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ 7.5  สถานศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ 7.6  สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ 7.7  สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน  
ตัวบ่งชี้ที่ 7.8  สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

 มำตรฐำนที่ 8 สถำนศึกษำพัฒนำตำมนโยบำย และแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำที่เป็นมำตรกำรเสริม  
 เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สูงข้ึน 

ตัวบ่งชี้ที่ 8.1  สถานศึกษาจัดโครงการ / กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2  สถานศึกษาด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพ รักษามาตรฐานและ 
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 

 มำตรฐำนที่ 9 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำยเหมำะสมตำมวัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1  เด็กมีน้ าหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.2  เด็กมีสมรรถภาพทางกายและกลไกเหมาะสมตามวัย  
ตัวบ่งชี้ที่ 9.3  เด็กมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และความปลอดภัยของตนเองเหมาะสมตามวัย  

 30 



 

  มำตรฐำนที่ 10 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ และจิตใจเหมำะสมตำมวัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 10.1  เด็กร่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพ่ือน ครู และผู้อื่น 
ตัวบ่งชี้ที่ 10.2  เด็กมีความม่ันใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
ตัวบ่งชี้ที่ 10.3  เด็กสนใจ ชื่นชมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ 
มำตรฐำนที่ 11 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสังคมเหมำะสมตำมวัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 11.1  เด็กมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามข้อตกลง  
ตัวบ่งชี้ที่ 11.2  เด็กมีความกตัญญูกตเวที มีมารยาทปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยและหลักศาสนาที่ตนนับถือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 11.3  เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริตเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่มีความรู้สึกท่ีดีต่อตนเองและผู้อื่น  
ตัวบ่งชี้ที่ 11.4  เด็กรูจ้ักประหยัด ใช้ทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อม  
ตัวบ่งชี้ที่ 11.5  เด็กมีการปรับตัวในการปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืน  
ตัวบ่งชี้ที่ 11.6  เด็กเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมี 

  มำตรฐำนที่ 12 เด็กมีพัฒนำกำรด้ำนสติปัญญำเหมำะสม 
ตัวบ่งชี้ที่ 12.1  เด็กมีทักษะความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นตามหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ที่ 12.2  เด็กมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีจินตนาการ  
ตัวบ่งชี้ที่ 12.3  เด็กมีทักษะในการใช้ภาษาสื่อสารเหมาะสมตามวัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 12.4  เด็กมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
ตัวบ่งชี้ที่ 12.5  เด็กมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

  มำตรฐำนที่ 13 สถำนศึกษำบรรลุตำมเป้ำหมำย ปรัชญำ วิสัยทัศน์ และจุดเน้น 
ตัวบ่งชี้ที่ 13.1  สถานศึกษาพัฒนาเด็กบรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ปรากฏ 
ตัวบ่งชี้ที่ 13.2  สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนาปรากฏเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  

  มำตรฐำนที่ 14 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และเด็กมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
ตัวบ่งชี้ที่ 14.1  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของเด็ก  
ตัวบ่งชี้ที่ 14.2  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครู  
ตัวบ่งชี้ที่ 14.3  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ 14.4  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา  
มำตรฐำนกำรศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสถำนศึกษำ 
มำตรฐำนระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จ ำนวน  16  มำตรฐำน  70  ตัวบ่งช้ี    
มำตรฐำนที ่1  ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมสำมำรถในกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1   ครูมีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ที ่1.2   ครูมีความรู้ความเข้าใจปรัชญา หลักการและจุดหมายการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3   ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4   ครูมีความสามารถในการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาและ
น าไปจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6  ครูมีความสามารถในการแสวงหาสื่อและเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7  ครูมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ 
ตัวบ่งชี้ที ่1.8   ครูมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที ่1.9   ครูจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 
ตัวบ่งชี้ที ่1.10 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
มำตรฐำนที ่2 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ มีคุณธรรม จริยธรรม มีภำวะผู้น ำ และมีควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1   ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและ 
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษา มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์และเป็น
ผู้น าทางวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3   ผู้บริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ 
มำตรฐำนที่ 3 สถำนศึกษำมีจ ำนวนผู้เรียน มีทรัพยำกร และสภำพแวดล้อมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นสังคม
แห่งกำรเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  สถานศึกษามีอาคารเรียน อาคารประกอบห้องเรียน ห้องสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วัสดุ ครุภัณฑ์เพียงพอ อยู่ในสภาพใช้การได้ดีถูกสุขลักษณะ สะอาด สวยงาม 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 สถานศึกษามีการบริหารความเสี่ยง มีมาตรการป้องกันการบาดเจ็บและสร้างเสริมความปลอดภัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  สถานศึกษามีการระดมงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษาและพัฒนาบุคลากร 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.4  สถานศึกษามีสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา 
มำตรฐำนที ่4  สถำนศึกษำด ำเนินเนินกำรบริหำรจัดกำรศึกษำโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 สถานศึกษากระจายอ านาจบริหารและจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  สถานศึกษาบริหารโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีส่วนร่วมพัฒนาสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4  สถานศึกษาบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ตัวบ่งชี้ที ่4.5  สถานศึกษาตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบัติงาน 
มำตรฐำนที ่5  สถำนศึกษำจัดท ำและบริหำรหลักสูตรสถำนศึกษำที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  สถานศึกษาจัดท า และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียน และบริบทของ 
ท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  สถานศึกษาส่งเสริม ก ากับดูแลให้ครูจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ
น าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  สถานศึกษาส่งเสริมการผลิต การใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนานวัตกรรมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4  สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.5  สถานศึกษาด าเนินการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.6  สถานศึกษานิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
มำตรฐำนที ่6  สถำนศึกษำสนับสนุนกำรใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญำท้องถิ่น 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  สถานศึกษาจัดท าข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงการจัดกิจกรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2  สถานศึกษาสนับสนุนการใช้และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยชุมชนเข้ามามี 
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
มำตรฐำนที ่7  สถำนศึกษำจัดระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1  สถานศึกษาจัดท ามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2   สถานศึกษาจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่เน้นคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3   สถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4   สถานศึกษาด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.5   สถานศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.6  สถานศึกษาประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.7  สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.8  สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
มำตรฐำนที ่8  สถำนศึกษำพัฒนำตำมนโยบำย และแนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำที่เป็นมำตรกำรเสริม
เพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำให้สูงข้ึน 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1  สถานศึกษาจัดโครงการ / กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจดัการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2  สถานศึกษาด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพ รักษามาตรฐานและ 
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 
มำตรฐำนที ่9  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
ตัวบ่งชี้ที ่9.1  ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบและปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของศาสนาที่ตนนับถือ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.2  ผู้เรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.3  ผู้เรียนมีความกตัญญูกตเวที 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.4  ผู้เรียนมีเมตตา กรุณา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่เสียสละเพ่ือส่วนรวมและมีจิตสาธารณะ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.5  ผู้เรียนประหยัด และรู้จักใช้ทรัพย์สิ่งของส่วนตนและส่วนรวมอย่างคุ้มค่า 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.6  ผู้เรียนนิยมไทย เห็นคุณค่าในภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย ภูมิใจในวัฒนธรรม  
และความเป็นไทย 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.7  ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.8  ผู้เรียนเป็นพลเมืองที่ดีภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 
มำตรฐำนที ่10  ผู้เรียนมีควำมรู้และสมรรถนะส ำคัญตำมหลักสูตรสู่ประชำคมอำเซียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 10.1  ผลการประเมินสมรรถนะส าคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 10.2  ผู้เรียนมีความรู้ มีความเข้าใจ ตระหนักและรับผิดชอบร่วมในฐานะพลเมืองอาเซียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 10.3  ผู้เรียนมีความภูมิใจในความเป็นไทย และภูมิปัญญาอาเซียน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 10.4  ผู้เรียนมีทักษะ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภาษาอังกฤษ ภาษาเพ่ือนบ้าน และทักษะอาชีพ 
มำตรฐำนที่ 11  ผู้เรียนมีทักษะในกำรท ำงำน รักกำรท ำงำน สมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนได้ และมีเจตคติที่ดี
ต่ออำชีพสุจริต 
ตัวบ่งชี้ที่ 11.1 ผู้เรียนมีทักษะในการจัดการและท างานด้วยความพากเพียร พยายาม ขยัน อดทน ละเอียด 
รอบคอบ จนกระท่ังงานส าเร็จ 
ตัวบ่งชี้ที่ 11.2  ผู้เรียนท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 11.3  ผู้เรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจ 
มำตรฐำนที ่12  ผู้เรียนมีควำมสำมำรถในกำรคิดและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 
ตัวบ่งชี้ที่ 12.1  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด 
ตัวบ่งชี้ที่ 12.2  ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัวและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข 
มำตรฐำนที่ 13 ผู้เรียนมีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเอง รักกำรเรียนรู้และพัฒนำตนเองอย่ำง
ต่อเนื่อง ตำมแนวปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวบ่งชี้ที่ 13.1  ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ตัวบ่งชี้ที่ 13.2  ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มำตรฐำนที ่14  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภำพกำย สุขภำพจิตที่ดี และมีสุนทรียภำพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 14.1  ผู้เรียนมีสุขภาพกาย มีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 14.2  ผู้เรียนป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงสภาวะที่เสี่ยงต่อโรคภัย อุบัติเหตุ 
และปัญหาทางเพศ 
ตัวบ่งชี้ที่ 14.3  ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง มีความม่ันใจ กล้าแสดงออกและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
ตัวบ่งชี้ที่ 14.4  ผู้เรียนมีความรู้สึกซาบซึ้งในศิลปะ ทัศนศิลป์ดนตรี นาฏศิลป์ และวรรณศิลป์ 
ตัวบ่งชี้ที่ 14.5  ผู้เรียนมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
มำตรฐำนที ่15 สถำนศึกษำบรรลุผลตำมเป้ำหมำย ปรัชญำ วิสัยทัศน์ และจุดเน้น 
ตัวบ่งชี้ที่ 15.1  สถานศึกษาพัฒนาผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายปรัชญา วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ ปรากฏ
เป็นอัตลักษณ์ของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 15.2  สถานศึกษาบรรลุผลการพัฒนา ปรากฏเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา 
มำตรฐำนที ่16 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ครู และผู้เรียนมีคุณภำพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 
ตัวบ่งชี้ที่ 16.1 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 16.2 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อครู 
ตัวบ่งชี้ที่ 16.3 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผู้บริหารสถานศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 16.4 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อสถานศึกษา 
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สรุปผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดขอนแก่น ปีกำรศึกษำ 2564  
 
ล ำดับที ่ โรงเรียน มำตรฐำนที่ 1 มำตรฐำนที่ 2 มำตรฐำนที่ 3 โดยภำพรวม 

1 บ้านหนองเสี้ยว ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ดีเลิศ 
2 เมืองพลพิทยาคม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยม 
3 บ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
4 แท่นศิลาทิพย์ศึกษา ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ดีเลิศ ดีเลิศ 
5 ศรีเสมาวิทยาเสริม ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
6 พิศาลปุณณวิทยา ก าลังพัฒนา ก าลังพัฒนา ก าลังพัฒนา ก าลังพัฒนา 
7 ซ าสูงพิทยาคม ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
8 พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ดี ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
9 หนองโนประชาสรรค์ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
10 พูวัดพิทยาคม ดี ดี ดี ดี 
11 โคกสูงประชาสรรค์ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
12 โนนหันวิทยายน ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
13 สีชมพูศึกษา ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
14 มัธยมหนองเขียด ดี ดี ดี ดี 
15 พระยืนวิทยาคาร ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
16 เปรมติณสูลานนท์ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
17 นางิ้ววิทยาสรรค์ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
18 ซับสมบูรณ์พิทยาลัย ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
19 โนนโพธ์ศรีวิทยาคม ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 
20 บ้านบะแค ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ ดีเลิศ 

 
ปัญหำที่สถำนศึกษำจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขและควำมต้องกำรของประชำชน/ชุมชนในท้องถิ่นและ

ผู้มีส่วนได้เสียของสถำนศึกษำ 
 1. การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของนักเรียน 
 2. การมีทักษะและความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ของนักเรียน 
 3. การได้รับความช่วยเหลือตามเกณฑ์ของนักเรียนผู้ด้วยโอกาสให้เพียงพอ 
 4. การจัดกิจกรรมนอกเหนือหลักสูตรมากเกินไป ท าให้มีผลกระทบต่อการเรียนของนักเรียน 
 5. การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโซเชียลมีเดียมากเกินไปของนักเรียนท าให้มีผลกระทบต่อการเรียน 
 7. การมจีิตสาธารณะหรือจิตอาสาในการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมของนักเรียนค่อนข้างน้อย 
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 8. การสร้างความตระหนักและจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน เพ่ือให้เห็นความส าคัญของการเรียนมากขึ้น 
9. การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบงานไม่ตรงตามความถนัดและความสามารถของบุคลากรใน

สถานศึกษา 
 10. การพัฒนาครูเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ 
ให้ทันสมัยตลอดเวลา 
 11. จ านวนห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
 12. ห้องสมุดไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 13. ห้องเรียน ห้องส านักงาน อาคารเรียนและอาคารประกอบมีสภาพช ารุด 
 14. การส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนและสามารถสร้างเป็นจุดขายได้ 
 15. การระดมทรัพยากรยังไม่เพียงพอต่อความต้องการที่จะน าไปพัฒนาสถานศึกษา 
 16. ผู้ปกครอง ชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเรียน
การสอนค่อนข้างน้อย 
 17. การพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระด้านทักษะอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มสาระวิชา
ภาษาต่างประเทศ เพ่ือฝึกทักษะการพูด การฟังและการสื่อสาร รวมถึงการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 ผลกำรวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสและอุปสรรค (SWOT Analysis) 

จุดแข็ง (Strenghts)  
 1. สถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจน 
 2. สถานศึกษามีจ านวนบุคลากรตามเกณฑ์ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และมีใบประกอบ
วิชาชีพทุกคน 
 3. สถานศึกษาแต่ละแห่งมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  
 4. สถานศึกษามีงบประมาณท่ีเพียงพอในการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 5. สถานศึกษามีอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
 6. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวิสัยทัศน์ในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนที่หลากหลาย และส่งเสริมนักเรียนตามความถนัดและความสามารถ 

7. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขีดความสามารถในการพัฒนาการจัดการศึกษา 
8. มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา ท าให้ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดย

ภาพรวมอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 85 
9. มีความเข้มแข็งเก่ียวกับการอนุรักษ์และสืบสานศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 จุดอ่อน (Weakness) 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทุกสาขาวิชาโดยภาพรวมอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์

ระดับประเทศ 
2. นักเรียนบางส่วนยังอ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้ 
3. นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสารน้อย 
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4. นักเรียนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม บกพร่องทางระเบียบวินัยและความรับผิดชอบ 
5. นักเรียนใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโซเชียลมีเดียไม่เหมาะสม 
6. บุคลากรได้รับรับผิดชอบงานไม่ตรงตามความถนัดและความสามารถ 
5. นโยบายทางการศึกษาขาดความเป็นเอกภาพ 
โอกำส (Opportunity )  
1. ได้รับการสนับสนุนการผลิต พัฒนา วิจัย นวัตกรรมและปัจจัยด้านทรัพยากรทางการศึกษาจาก

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
2. สถานศึกษาตั้งมนแหล่งชุมชน และชุมชนให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี 
3. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้สามารถแสวงหาความรู้ได้อย่างหลากหลาย 
4. ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นให้ความส าคัญในการจัดการเรียนการสอนของ

สถานศึกษา 
5. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เปิดโอกาสให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการ

สอนเพ่ือสนองความต้องการของท้องถิ่นมากข้ึน 
6. รัฐบายมีนโยบายให้การสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานกับนักเรียน 
อุปสรรค  (Threats) 

 1. นักเรียนส่วนมากอาศัยอยู่นอกเขตบริการ 
 2. นักเรียนไม่กล้าแสดงออก โดยเฉพาะการสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ 
 3. ครูและบุคลากรได้รับมอบหมายงานมากเกินไป และไม่ตรงกับความถนัดและความสามารถ 
 4. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ท าให้การปฏิบัติงานไม่ต่อเนื่อง 
 5. สถานศึกษาขาดความต่อเนื่องและเชื่อมโยงในการน านโยบายทางด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
 6. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีท าให้ปฏิสัมพันธ์ภายในครอบครัวลดน้อยลง 

7. การโยกย้ายที่อยู่ของผู้ปกครอง หรือการเดินทางเข้าเมืองหลวงเพ่ือประกอบอาชีพ ท าให้นักเรียน
ต้องอาศัยอยู่กับปู่ย่า ตายาย มีผลต่อการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน 
 8. อิทธิผลจากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ท าให้พฤติกรรมของนักเรียนเปลี่ยนไป 
 9. สถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 ท าให้การจัดการเรียนการสอนไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ 

จากข้อมูลที่เกี่ยวข้องข้างต้น ได้น ามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) เพ่ือน ามาก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ได้ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
          “ภายในปี 2570 ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นองค์กรนวัตกรรม ก้าวล้ าเทคโนโลยี 
บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมตลอดชีวิตสู่ความเป็นเลิศรอบด้าน สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม น้อมน า
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” 
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พันธกิจ 
   1. จัดหา สนับสนุน และพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอและมีคุณภาพ 

               2. สนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
               3. ยกระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมและสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 
                   และยั่งยืน 
               4. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา ศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ กิจการเด็ก เยาวชนและ  
                  ประชาชนอย่างหลากหลาย 
               5. ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
               6. น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
       เป้ำประสงค์ 

  1. สถานศึกษามีทรัพยากรการศึกษาที่เพียงพอและมีคุณภาพ 
    2. ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีการบริหารจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 
  3. สถานศึกษา องค์กร ประชาชน และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตอย่าง    
      ต่อเนื่องและยั่งยืน 
  4.  ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนา ศิลปะ ดนตรี กีฬา   
     นันทนาการ กิจการเด็กและเยาวชน 
  5.  ส านักการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีและ 
      ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  6. ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม น้อมน าศาสตร์พระราชาไปใช้ในการจัดการศึกษา 
     และการด าเนินชีวิตอย่างยั่งยืน 
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เป้ำประสงค์ 

เป้ำประสงค์
(Goals) 

ตัวช้ีวัด 
(KPIs) 

ข้อมูล
ปัจจุบัน

(Base line 
Data) 

ค่ำเป้ำหมำย  
(Targets) 

ปี 
66-70 

ปี  
66 

ปี  
67 

ปี  
68 

ปี  
69 

ปี  
70 

1. สถานศึกษา 
มีทรัพยากร
การศึกษา 
ที่เพียงพอและ 
มีคุณภาพ 

1. จ านวนสถานศึกษา 
ที่พัฒนาห้องสมุดได้
มาตรฐาน 
2. จ านวนสถานศึกษา 
ที่พัฒนาห้องปฏิบัติการ
ได้มาตรฐาน 
3. จ านวนสถานศึกษา 
ที่มีอาคารอเนกประสงค์
เพียงพอ 
 

4 
แห่ง 

 
3 

แห่ง 
 

16 
แห่ง 

 

20 
แห่ง 

 
8 

แห่ง 
 

20 
แห่ง 

 

5 
แห่ง 

 
4 

แห่ง 
 

17 
แห่ง 

 

8 
แห่ง 

 
5 

แห่ง 
 

18 
แห่ง 

 

10 
แห่ง 

 
6 

แห่ง 
 

19 
แห่ง 

 

15 
แห่ง 

 
7 

แห่ง 
 

20 
แห่ง 

 

20 
แห่ง 

 
8 

แห่ง 
 

20 
แห่ง 

 

2. ส านัก
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม  
มีการบริหารจัด
การศึกษาท่ีได้
มาตรฐานและ 
มีคุณภาพ 

4. จ านวนสถานศึกษาที่
ผ่านการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาระดับ 
“ดีเลิศ” ขึ้นไป 
5. จ านวนสถานศึกษาที่

ได้รับการรับรอง

มาตรฐานการศึกษาจาก

การประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบสี่ 

6. จ านวนสถานศึกษา 

ที่ได้รับการพัฒนา

ห้องเรียนต้นแบบเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพงาน

วิชาการผ่านชุมชนแห่ง

การเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

17 
แห่ง 

 
 

19 
แห่ง 

 
 

 

 
5 

แห่ง 
 

20 
แห่ง 

 
 

20 
แห่ง 

 
 

 

 
20 
แห่ง 

18 
แห่ง 

 
 

19 
แห่ง 

 
 
 

 
10 
แห่ง 

19 
แห่ง 

 
 

20 
แห่ง 

 
 
 

 
12 
แห่ง 

20 
แห่ง 

 
 

20 
แห่ง 

 
 
 

 
16 
แห่ง 

20 
แห่ง 

 
 

20 
แห่ง 

 
 
 
 

18 
แห่ง 

20 
แห่ง 

 
 

20 
แห่ง 

 
 
 

 
20 
แห่ง 
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เป้ำประสงค์
(Goals) 

ตัวช้ีวัด 
(KPIs) 

ข้อมูล
ปัจจุบัน
(Base 
line 

Data) 

ค่ำเป้ำหมำย  
(Targets) 

ปี 
66-70 

ปี  
66 

ปี  
67 

ปี  
68 

ปี  
69 

ปี  
70 

3. สถานศึกษา 
องค์กร ประชาชน
และภาคีเครือข่าย 
มีส่วนร่วม 
ในการจัด
การศึกษา 

7. จ านวนบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก 
ในการจัดการศึกษา 
8. จ านวนภาคี
เครือข่ายที่มีส่วนร่วม 
ในการจัดการศึกษา 

5 
ฉบับ 

 
 

20 
กลุ่ม/
องค์กร 

 

13 
ฉบับ 

 
 

30 
กลุ่ม/
องค์กร 

 

5 
ฉบับ 

 
 

22 
กลุ่ม/
องค์กร 

 

7 
ฉบับ 

 
 

24 
กลุ่ม/
องค์กร 

 

9 
ฉบับ 

 
 

26 
กลุ่ม/
องค์กร 

 

11 
ฉบับ 

 
 

28 
กลุ่ม/
องค์กร 

 

13 
ฉบับ 

 
 

30 
กลุ่ม/
องค์กร 

 
4. ส านัก
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
ส่งเสริม พัฒนา 
ศิลปะ  
ดนตรี กีฬา 
นันทนาการ 
กิจการเด็กและ
เยาวชน 

9. จ านวนสถานศึกษา 
ในสังกัดที่เข้าร่วม
กิจกรรมและโครงการ
ส่งเสริม พัฒนาด้าน
ศิลปะ ดนตรี กีฬา และ
นันทนาการ 
10. จ านวนนักเรียนใน
สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่นที่
ได้เป็นตัวแทน 
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา 
ระดับประเทศ ขึ้นไป 
11. จ านวนประเภท
กีฬาที่ได้เข้าร่วม
แข่งขันกีฬา
ระดับประเทศ ขึ้นไป 
 

19 
แห่ง 

 
 
 
 

108  
คน 
 
 
 
 
5 

ประเภท 

20 
แห่ง 

 
 
 
 

130 
คน 
 
 
 
 

10 
ประเภท 

20 
แห่ง 

 
 
 
 

110 
คน 
 
 
 
 
6 

ประเภท 

20 
แห่ง 

 
 
 
 

115 
คน 
 
 
 
 
7 

ประเภท 

20 
แห่ง 

 
 
 
 

120 
คน 
 
 
 
 
8 

ประเภท 

20 
แห่ง 

 
 
 
 

125 
คน 
 
 
 
 
9 

ประเภท 

20 
แห่ง 

 
 
 
 

130 
คน 
 
 
 
 

10 
ประเภท 
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เป้ำประสงค์
(Goals) 

ตัวช้ีวัด 
(KPIs) 

ข้อมูล
ปัจจุบัน
(Base 
line 

Data) 

ค่ำเป้ำหมำย  
(Targets) 

ปี 
66-70 

ปี  
66 

ปี  
67 

ปี  
68 

ปี  
69 

ปี  
70 

5. ส านัก
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ท านุบ ารุงศาสนา
อนุรักษ์  
สืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณี และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

12. จ านวน
สถานศึกษา 
ในสังกัดที่เข้าร่วม
โครงการและกิจกรรม 
ด้านศาสนา วัฒนธรรม 
จารีต ประเพณีและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
13. ระดับ 
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการและ
กิจกรรมด้านศาสนา 
วัฒนธรรม จารีต 
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

2 
แห่ง 

 
 
 
 
 

ดีมาก 
 

20 
แห่ง 

 
 
 
 
 

ดีเยี่ยม 
 

4 
แห่ง 

 
 
 
 
 

ดีมาก 
 

8 
แห่ง 

 
 
 
 
 

ดีมาก 
 

12 
แห่ง 

 
 
 
 
 

ดีเยี่ยม 
 

16 
แห่ง 

 
 
 
 
 

ดีเยี่ยม 
 

20 
แห่ง 

 
 
 
 
 
 

ดีเยี่ยม 
 

6. ส านัก
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
น้อมน าศาสตร์
พระราชาไปใช้ใน
การจัดการศึกษา
และการด าเนิน
ชีวิตอย่างยั่งยืน 

14. จ านวน
สถานศึกษา  ที่ได้รับ
การประเมินเป็น
สถานศึกษาพอเพียง
ท้องถิ่น  
15. จ านวน
สถานศึกษา  ที่ได้รับ
การประเมินเป็นศูนย์
การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการศึกษา 
 

7 
แห่ง 

 
 
 
0 

แห่ง 

12 
แห่ง 

 
 
 
5 

แห่ง 

8 
แห่ง 

 
 
 
1 

แห่ง 
 

9 
แห่ง 

 
 
 
2 

แห่ง 
 

10 
แห่ง 

 
 
 
3 

แห่ง 

11 
แห่ง 

 
 
 
4 

แห่ง 

12 
แห่ง 

 
 
 
5 

แห่ง 
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รำยละเอียดตัวชี้วัด 
 

1.  ตัวชี้วัด  :  จ านวนสถานศึกษาที่พัฒนาห้องสมุดไดม้าตรฐาน 

2.  ขอบเขตควำมหมำย  :  มาตรฐานห้องสมุด หมายถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ   
                                    มาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในห้องสมุดสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหาร 
                                    ส่วนจังหวัดขอนแก่น เพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงส าหรับเป็นการส่งเสริม  
                                    ก ากับดูแล การตรวจสอบ ติดตามและประเมินการจัดการห้องสมุด 

3.  หน่วยวัด  :  แห่ง 

4.  ค่ำเป้ำหมำย (ปี 2566 - 2570)  :   20 แห่ง 

5.  วิธีกำรค ำนวณ  :  หาผลรวม                                

6.  ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน) :   4 แห่ง 

7.  แหล่งข้อมูล / วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย , สถานศึกษา/  
                                                         แบบประเมิน, ฐานข้อมูล 

8.  ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำน  :   ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง/ปีงบประมาณ 
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รำยละเอียดตัวชี้วัด 
 

1.  ตัวชี้วัด  :  จ านวนสถานศึกษาที่พัฒนาห้องปฏิบัติการได้มาตรฐาน 
 
2.  ขอบเขตควำมหมำย : มาตรฐานห้องปฏิบัติการ หมายถึง ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึง 
                                  ประสงค์ และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดข้ึนในห้องปฏิบัติการของสถานศึกษาสังกัด 
                                  องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 
3.  หน่วยวัด  :  แห่ง 
 
4.  ค่ำเป้ำหมำย (ปี 2566 - 2570)  :  8 แห่ง 

5.  วิธีกำรค ำนวณ :  หาผลรวม                 

6.  ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน) :  3 แห่ง 

7.  แหล่งข้อมูล / วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ,  
                                                           สถานศึกษาในสังกัด/แบบประเมิน, ฐานข้อมูล  

8.  ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำน  :  ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง /ปีงบประมาณ 
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รำยละเอียดตัวชี้วัด 
 

1.  ตัวชี้วัด  :  จ านวนสถานศึกษาที่มีอาคารอเนกประสงค์เพียงพอ 
 
2.  ขอบเขตควำมหมำย : อาคารอเนกประสงค์ หมายถึง อาคารที่ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
                                กลุ่มวิชาต่าง ๆ หรือใช้ส าหรับเป็นที่จัดกิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน ที่ประชุม  
                                นกัเรียน หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
 
3.  หน่วยวัด  :  แห่ง 
 
4.  ค่ำเป้ำหมำย (ปี 2566 - 2570)  :  20 แห่ง 

5.  วิธีกำรค ำนวณ :  หาผลรวม                 

6.  ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน) :  16 แห่ง 

7.  แหล่งข้อมูล / วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ,  
                                                           สถานศึกษาในสังกัด/ ฐานข้อมูล  

8.  ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำน  :  ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง /ปีงบประมาณ 
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รำยละเอียดตัวชี้วัด 
 

1.  ตัวชี้วัด  :  จ านวนสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับ “ดีเลิศ” ขึ้นไป 

2.  ขอบเขตควำมหมำย : การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา หมายถึง การที่สถานศึกษาประเมินตนเอง  
                                 และหน่วยงานต้นสังกัดติดตาม ให้ค าปรึกษาและแนะน า โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะ 
                                 ประเมินผลการด าเนินงานของตนเอง ว่ามีคุณภาพระดับใด มีปัญหาที่ต้องการ 
                                 พัฒนา ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง  
                                 แบ่งระดับคุณภาพของมาตรฐานการศึกษาออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ก าลังพัฒนา  
                                 ปานกลาง ดี ดีเลิศ และยอดเยี่ยม 

3.  หน่วยวัด  :  แห่ง 

4.  ค่ำเป้ำหมำย (ปี 2566 - 2570)  :  20 แห่ง 

5.  วิธีกำรค ำนวณ :  หาผลรวม                 

6.  ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน) :  18 แห่ง 

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

8.  ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำน  :  ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง/ปีการศึกษา  
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รำยละเอียดตัวชี้วัด 
 

1.  ตัวชี้วัด  :  จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

2.  ขอบเขตควำมหมำย : การประเมินภายนอก หมายถึง  การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม   
                          การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยผู้ประเมินภายนอก     
                          ที่ได้รับการรับรองจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
                          (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เพ่ือมุ่งให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ผู้ประเมินภายนอกหรือ 
                          คุณหมอโรงเรียนมีความเป็นอิสระ และเป็นกลาง ไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้ง 
                          กับการประเมินคุณภาพภายนอกจะน าไปสู่การเข้าถึงคุณภาพการศึกษาด้วย  
                          ความเป็นกลาง เพ่ือสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างแท้จริง       
                          แบ่งระดับคุณภาพของมาตรฐานการศึกษาออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ปรับปรุง พอใช้  
                          ดี ดีมาก และดีเยี่ยม 

3.  หน่วยวัด  :  แห่ง 

4.  ค่ำเป้ำหมำย (ปี 2566 - 2570)  :  20 แห่ง 

5.  วิธีกำรค ำนวณ :  หาผลรวม                 

6.  ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน) :  19 แห่ง 

7.  แหล่งข้อมูล / วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  :  สถานศึกษา/รวบรวมข้อมูลจากรายงานการรับรองมาตรฐาน 
                                                            การศึกษาจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 

8.  ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำน  :  ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง /ปีการศึกษา 
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รำยละเอียดตัวชี้วัด 
 

1.  ตัวช้ีวัด  :  จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการพัฒนาห้องเรียนต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพงานวิชาการ 
        ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

2.  ขอบเขตควำมหมำย : การพัฒนาห้องเรียนต้นแบบเพ่ือยกระดับคุณภาพงานวิชาการ ผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู           
                                      ทางวิชาชีพ หมายถึง  การด าเนินการร่วมกันของครู ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์/            
                                      อาจารย์มหาวิทยาลัย/ผู้เชี่ยวชาญภายนอก ในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  เพ่ือ  
                                     ยกระดับคุณภาพงานวิชาการ ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอน การพัฒนา   
                                     หลักสูตร การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาและการใช้เทคโนโลยี  เพ่ือการศึกษา   
                                     การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการนิเทศการศึกษา 

3.  หน่วยวัด  :  แห่ง 

4.  ค่ำเป้ำหมำย (ปี 2566 - 2570)  :  20 แห่ง 

5.  วิธีกำรค ำนวณ :  หาผลรวม                 

6.  ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน) :  5 แห่ง 

7.  แหล่งข้อมูล / วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  :  กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา / 
                                                           รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ    
                                                           ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

8.  ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำน  :  ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง  
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รำยละเอียดตัวชี้วัด 
 

1.  ตัวชี้วัด  :  จ านวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษา 

2.  ขอบเขตควำมหมำย : 1. ภาคีเครือข่าย หมายถึง  กลุ่มบุคคล และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้ 
                                          ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษา 
    2.  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หมายถึง  หนังสือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 
                                         กลุ่มบุคคล และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด                    
                                         ขอนแก่น ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษา เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

3.  หน่วยวัด  :  กลุ่ม/องค์กร 

4.  ค่ำเป้ำหมำย (ปี 2566 - 2570)  :  13 

5.  วิธีกำรค ำนวณ :  หาผลรวม                 

6.  ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน) :  4 

7.  แหล่งข้อมูล / วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม / ฐานข้อมูล 

8.  ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำน  :  ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง  
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รำยละเอียดตัวชี้วัด 
 

1.  ตัวชี้วัด  :  จ านวนภาคีเครือข่ายที่ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษา 

2.  ขอบเขตควำมหมำย : ภาคีเครือข่าย หมายถึง  กลุ่มบุคคล และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
                                      ที่ให้ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ด้านส่งเสริมการจัดการศึกษา 

3.  หน่วยวัด  :  กลุ่ม/องค์กร 

4.  ค่ำเป้ำหมำย (ปี 2566 - 2570)   :  30 

5.  วิธีกำรค ำนวณ :  หาผลรวม                 

6.  ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน) :  20 

7.  แหล่งข้อมูล / วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  :  ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม / ฐานข้อมูล 

8.  ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำน  :  ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง  
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รำยละเอียดตัวชี้วัด 

1. ตัวชี้วัด :  จ านวนสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมและโครงการส่งเสริม พัฒนาด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา  
                 และนันทนาการ  

2. ขอบเขตควำมหมำย : สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา 

                               และนันทนาการ หมายถึง สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   

                               ที่เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมที่ส านักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การ   

                               บรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่นจัดขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านศิลปะ ดนตรี    

                               กีฬาและนันทนาการ 

3. หน่วยวัด :  แห่ง 

4. ค่ำเป้ำหมำย (ปี 2566 - 2570)  :  20 แห่ง 

5. วิธีกำรค ำนวณ :  หาผลรวม  

6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน) : 19 แห่ง 

7. แหล่งข้อมูล /วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล :  ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ / สถานศึกษาในสังกัด 

8. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำน :  ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง 
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รำยละเอียดตัวชี้วัด 
 

1.  ตัวชี้วัด  :  จ านวนนักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่ได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา 
                  ระดับประเทศ ขึ้นไป 
2.  ขอบเขตควำมหมำย :  ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา หมายถึง นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน   
                                 จงัหวัดขอนแก่นที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
                                 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมการ แข่งขัน ฯ    
                                 ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ 

3.  หน่วยวัด  :  คน 

4.  ค่ำเป้ำหมำย (ปี 2566 - 2570)  :  130  คน 

5.  วิธีกำรค ำนวณ  :  หาผลรวม                 

6.  ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน) :  108 คน 

7.  แหล่งข้อมูล / วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ / รายงานผลโครงการแข่งขัน 
                                                         กีฬานักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  

8.  ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำน  :   ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง  
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รำยละเอียดตัวชี้วัด 

1. ตัวชี้วัด :  จ านวนประเภทกีฬาที่ได้เข้ารว่มแข่งขันกีฬาระดับประเทศ ขึ้นไป 

2. ขอบเขตควำมหมำย : ประเภทกีฬา หมายถึง กีฬาที่มีการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน 

                                 ท้องถิ่นแห่งประเทศไทยรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ โดยแยกตามประเภทการแข่งขัน 

3. หน่วยวัด :  ประเภท 

4. ค่ำเป้ำหมำย (ปี 2566 - 2570)  :  12 ประเภท 

5. วิธีกำรค ำนวณ  :  หาผลรวม                                

6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน) :  7 ประเภท 

7. แหล่งข้อมูล/วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล :  ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ / รายงานผลโครงการแข่งขัน 
                                                 กีฬานักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  

8. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำน :  ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง 
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รำยละเอียดตัวชี้วัด 

1. ตัวชี้วัด :  จ านวนสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมและโครงการด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี 
                 และภูมิปัญญาท้องถิ่น                 

2. ขอบเขตควำมหมำย : สถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมและโครงการด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี 
                                 และภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น         
                               ที่เข้าร่วมกิจกรรมและโครงการที่ส านักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การ          
                               บรหิารส่วนจังหวัดขอนแก่นจัดขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านศาสนา   
                               วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. หน่วยวัด :  แห่ง 

4. ค่ำเป้ำหมำย (ปี 2566 - 2570)  :  20 แห่ง 

5. วิธีกำรค ำนวณ :  หาผลรวม  

6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน) : 2 แห่ง 

7. แหล่งข้อมูล /วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล :  ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม/ ฐานข้อมูล 

8. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำน :  ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง 
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รำยละเอียดตัวชี้วัด 

1. ตวัชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมและโครงการด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและ 

               ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 

2. ขอบเขตควำมหมำย : 1. ความพึงพอใจต่อโครงการและกิจกรรมด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี 

                                      และภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง  ความพึงพอใจของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป                

                                      ของกิจกรรมและโครงการด้านศาสนา ด้านวัฒนธรรม ด้านจารีตประเพณีและ       

                                   ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  

             2. ผู้เข้าร่วมโครงการ หมายถึง เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป  

3. หน่วยวัด : ระดับ 

4. ค่ำเป้ำหมำย (ปี 2566 - 2570)  : ดีเยี่ยม 

5. วิธีกำรค ำนวณ:   

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 (ข้อมูลพื้นฐำน) :  ดีมาก 

7. แหล่งข้อมูล/วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล : ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม/ ฐานข้อมูล 

8. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล / รำยงำน : ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง  
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รำยละเอียดตัวชี้วัด 
 

1. ตัวชี้วัด  :  จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง 

2. ขอบเขตควำมหมำย  :  สถานศึกษาที่ได้รับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง หมายถึง สถานศึกษา    
                                   ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการ  
                                   ประเมิน และมีผลการประเมินให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง 

3. หน่วยวัด  :  แห่ง 

4. ค่ำเป้ำหมำย (ปี 2566 - 2570)  :  12 แห่ง 

5. วิธีกำรค ำนวณ : หาผลรวม   

6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน) :   7 แห่ง 

7. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล :  ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา / สถานศึกษาในสังกัด 

8. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำน  :  ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
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รำยละเอียดตัวชี้วัด 
 

1. ตัวชี้วัด  :  จ านวนสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                 ด้านการศึกษา 

2. ขอบเขตควำมหมำย  :  สถานศึกษาที่ได้รับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                                 ด้านการศึกษา หมายถึง สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นที่               
                                    ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมิน และมีผลการประเมินให้เป็นศูนย์การ  
                                 เรยีนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

3. หน่วยวัด  :  แห่ง 

4. ค่ำเป้ำหมำย (ปี 2566 - 2570)  :  5 แห่ง 

5. วิธีกำรค ำนวณ : หาผลรวม   

6. ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐำน) :   0 แห่ง 

7. แหล่งข้อมูล/วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล :  ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศึกษา / สถานศึกษาในสังกัด 

8. ควำมถี่ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล/รำยงำน  :  ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
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บทที่ 2 

ผลการจัดการศึกษาในรอบแผนที่ผ่านมา 

 ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ไว้ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  “ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม บริหารจัดการศึกษาตลอดชีวิต 

               สู่ความเป็นเลิศสืบสานศาสนาศิลปวัฒนธรรม น้อมน าหลักปรัชญา 

               ของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน” 

 พันธกิจ    1. จัดหา สนับสนนุและพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาให้เพียงพอมีคุณภาพ 

               2. สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

               3. น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการศึกษา 

                    และการด าเนินชีวิต 

               4. ยกระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมและภาคเครือข่ายให้ต่อเนื่องและยั่งยืน 

               5. อนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

               6. ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน ศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ กิจการ 

                  เด็ก เยาวชนและประชาชนอย่างหลากหลาย 

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การจัดหา สนับสนุน และพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา 

     กลยุทธ์ที่ 1.1 กลยุทธ์จัดหาและสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาให้พอเพียง 

                                 และเหมาะสม 

     กลยุทธ์ที่ 1.2 กลยุทธ์พัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

     กลยุทธ์ที่ 2.1 กลยุทธ์พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

     กลยุทธ์ที่ 2.2 กลยุทธ์พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือสร้างทักษะอาชีพ 

     กลยุทธ์ที่ 2.3 กลยุทธ์พัฒนาโรงเรียนให้เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 

     กลยุทธ์ที่ 2.4 กลยุทธ์พัฒนากระบวนการนิเทศ  ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการใช้  

                                 หลักสูตรสถานศึกษา และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   

     กลยุทธ์ที่ 2.5 กลยุทธ์พัฒนากระบวนการนิเทศ  ติดตาม ตรวจสอบ 

                                 การประกันคุณภาพการศึกษา 

 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชน 

     กลยุทธ์ที่ 3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมเด็ก  เยาวชน และประชาชนให้มีคุณภาพ 

     กลยุทธ์ที่ 3.2 กลยุทธ์พัฒนาเด็ก  เยาวชน และประชาชนให้มีคุณภาพ 

     กลยุทธ์ที่ 3.3 กลยุทธ์พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา 

     กลยุทธ์ที่ 3.4 กลยุทธ์ส่งเสริมเด็ก  เยาวชน และประชาชน ที่มีความต้องการพิเศษ 

                                 ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การสรรหาและพัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษา 

     กลยุทธ์ที่ 4.1 สรรหาครู บุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอและเหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     กลยุทธ์ที่ 5.1 กลยุทธ์น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การยกระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมและภาคีเครือข่าย 

     กลยุทธ์ที่ 6.1 กลยุทธ์สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคีเครือข่ายทางการศึกษา 

     กลยุทธ์ที่ 6.2 กลยุทธ์ยกระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของภาคี 

                                 เครือข่ายให้มีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ สืบสาน  ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 

                               และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     กลยุทธ์ที่ 7.1 กลยุทธ์ท านุบ ารุงพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ให้เจริญ มั่นคง และยั่งยืน 

     กลยุทธ์ที่ 7.2 กลยุทธ์อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานและเผยแพร่ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี                  

                       และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน 

     กลยุทธ์ที่ 7.3 กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา 

                       ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 

     กลยุทธ์ที่ 7.4 กลยุทธ์พัฒนาเด็ก เยาวชนและประชาชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ  

                       มีทัศนคติที่ดีต่อศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

     กลยุทธ์ที่ 7.5 กลยุทธ์สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน  

                       ด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เข้มแข็ง 

                       และมีคุณภาพ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การส่งเสริม พัฒนา  ศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ   

                              กิจการเด็กและเยาวชน 

     กลยุทธ์ที่ 8.1 กลยุทธ์ส่งเสริมศิลปะ ดนตรี กีฬา  นันทนาการ กิจการเด็ก 

                                และเยาวชนที่หลากหลาย 

กลยุทธ์ที่ 8.2 กลยุทธ์พัฒนาศิลปะ ศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ กิจการเด็ก 

                      และเยาวชนที่หลากหลาย 

     กลยุทธ์ที่ 8.3 กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

     กลยุทธ์ที่ 8.4 กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมนันทนาการ กิจการเด็กและเยาวชน 

                                 ที่หลากหลาย 

               กลยุทธ์ที่ 8.5 กลยุทธ์สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ด้านศิลปะ  

                                        ดนตรี กีฬา นันทนาการ กิจการเดก็และเยาวชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

กลยุทธ์ที่ 9.1 กลยุทธ์พัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 

                      ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

     กลยุทธ์ที่ 9.2 กลยุทธ์พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้มีความสามารถ 

                          ในการปฏิบตัิราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยในปีงบประมาณท่ีผ่านมาได้ด าเนินโครงการและกิจกรรมในแต่ละยุทธศาสตร์และกลยุทธ์  
ซึ่งสามารถสรุปผลการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ดังตารางต่อไปนี้  
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1. ยุทธศาสตร์การจัดหา สนับสนุน และพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา

    1.1 กลยุทธ์จัดหาและสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาให้พอเพียงและเหมาะสม

ผลการประเมิน

ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ

1. โครงการจัดซ้ือเคร่ืองแต่งกายนักเรียน 1.เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน นักเรียนโรงเรียนใน โรงเรียนในสังกัดฯ นักเรียนโรงเรียนในสังกัดฯ 1. นักเรียนโรงเรียนในสังกัดฯได้รับเคร่ืองแต่งกาย

เคร่ืองเขียน หนังสือและแบบเรียนเสริม ให้นักเรียนโรงเรียนใน สังกัดฯแต่งกายถูกต้อง จ านวน 20 แห่ง ได้รับเคร่ืองแต่งกาย ถูกต้องตามระเบียบฯ

ทักษะให้กับโรงเรียนในสังกัดองค์การ สังกัดฯแต่งกายถูกต้อง ตามระเบียบวินัย นักเรียน เคร่ืองเขียน 2. โรงเรียนในสังกัดฯ ได้รับเคร่ืองเขียน

บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามระเบียบวินัย หนังสือและแบบเรียน หนังสือและแบบเรียนเสริมทักษะใช้ในการจัด

2.เพ่ือสร้างโอกาสและ เสริมทักษะครบถ้วน การเรียนการสอน

ความเท่าเทียมกันในการ ท้ัง 20 แห่ง 3. นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด ฯ

รับการศึกษา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย สถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหาร สถานศึกษาในสังกัด สถานศึกษาได้รับจัดสรร ได้ด าเนินการจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษา

ในการบริหารสถานศึกษา ในการบริหารสถานศึกษา ส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้รับจัดสรร องค์การบริหารส่วน งบประมาณเพ่ือไปใช้จ่าย ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สังกัดองค์การบริหารส่วน งบประมาณทุกแห่ง จังหวัดขอนแก่น ในการบริหารสถานศึกษา ได้ทันท่วงที

จังหวัดขอนแก่น สังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดขอนแก่น ได้ครบถ้วน

3. ค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีท างาน เพ่ือใช้ในราชการส านักการศึกษา บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมี เก้าอ้ีท างาน จ านวน 17 ตัว ส านักการศึกษา ศาสนา ได้ด าเนินการจัดซ้ือตามแผนงาน

ขนาด 64x64x110 ซม. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ และวัฒนธรรม มีเก้าอ้ีท างาน

ในการปฏิบติงานบุคลากร เพ่ิม จ านวน 17 ตัว

4. ค่าจัดซ้ือโต๊ะประชุมขนาด 40 ท่ีน่ัง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมี โต๊ะประชุมขนาด 40 ท่ีน่ัง รูปตัว U ส านักการศึกษา ศาสนา และ ได้ด าเนินการจัดซ้ือตามแผนงาน

รูปตัว U ในราชการพุทธมณฑล ประสิทธิภาพ จ านวน 1 ชุด วัฒนธรรม มีโต๊ะประชุมส าหรับ

อีสานจังหวัดขอนแก่น ประชุม จ านวน 1 ชุด

5. ค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีประธานประชุม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในราชการ บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมี เก้าอ้ีประธานประชุม จ านวน 1 ตัว พุทธมณฑลอีสานจังหวัด ได้ด าเนินการจัดซ้ือตามแผนงาน

พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น ประสิทธิภาพ ขอนแก่นมีเก้าอ้ีประธานประชุม

จ านวน 1 ตัว

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ท่ีต้ังไว้ ท่ีต้ังไว้

60



1. ยุทธศาสตร์การจัดหา สนับสนุน และพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา

    1.1 กลยุทธ์จัดหาและสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาให้พอเพียงและเหมาะสม
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6. ค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีประชุม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในราชการ บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมี เก้าอ้ีประชุม จ านวน 40 ตัว พุทธมณฑลอีสานจังหวัด ได้ด าเนินการจัดซ้ือตามแผนงาน

พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น ประสิทธิภาพ ขอนแก่นมีเก้าอ้ีประชุม

จ านวน 40 ตัว

7. ค่าจัดซ้ือชุดรับแขกไม้สัก ผ้าหลุย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในราชการ บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมี ชุดรับแขกไม้สัก ผ้าหลุย มีชุดรับแขกไม้สัก ผ้าหลุย ได้ด าเนินการจัดซ้ือตามแผนงาน

ผีเส้ือแกะลาย พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น ประสิทธิภาพ ผีเส้ือแกะลาย จ านวน 1 ชุด ผีเส้ือแกะลาย จ านวน 1 ชุด

8. ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กเก็บเอกสาร เพ่ือใช้ในราชการส านักการศึกษา บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมี ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน มีตู้เหล็กเก็บเอกสาร ได้ด าเนินการจัดซ้ือตามแผนงาน

 แบบ 2 บาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ จ านวน 2 หลัง แบบ 2 บานเพ่ิม

ในการปฏิบติงานบุคลากร จ านวน 2 หลัง

9. ค่าจัดซ้ือถังน้ า แบบพลาสติก เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของสถานศึกษา มีถังน้ าแบบพลาสติก ใช้ในราชการ ถังน้ า แบบพลาสติก มีถังน้ า แบบพลาสติก  ได้ด าเนินการจัดซ้ือตามแผนงาน

ขนาดความจุ 2,000 ลิตร ในสังกัด ฯ สถานศึกษาในสังกัด ฯ ขนาดความจุ 2,000 ลิตร ขนาดความจุ 2,000 ลิตร

โรงเรียนบ้านคูขาด ฯ จ านวน 2 ถัง จ านวน 2 ถัง

10. ค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีเลคเชอร์ เพ่ือพชเพ่ิมประสิทธิภาพในการ มีเก้าอ้ีนักเรียนเพียงพอ เก้าอ้ีเลคเชอร์ มีเก้าอ้ีเลคเชอร์เพ่ิม ได้ด าเนินการจัดซ้ือตามแผนงาน

โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา เรียนการสอนของสถานศึกษา ต่อความต้องการ จ านวน 100 ตัว จ านวน 100 ตัว

ในสังกัดฯ

11. ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานส าหรับผู้บริหาร เพ่ือใช้ในราชการส านักการศึกษา บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมี โต๊ะท างานส าหรับผู้บริหาร มีโต๊ะท างานส าหรับผู้บริหาร ได้ด าเนินการจัดซ้ือตามแผนงาน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ จ านวน 3 ตัว จ านวน 3 ตัว

ในการปฏิบติงานบุคลากร สะดวกรวดเร็ว 
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ผลการประเมิน
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12. ค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีท างานส าหรับผู้บริหาร เพ่ือใช้ในราชการส านักการศึกษา บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมี เก้าอ้ีท างานส าหรับผู้บริหาร มีเก้าอ้ีท างานส าหรับผู้บริหาร ได้ด าเนินการจัดซ้ือตามแผนงาน

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ จ านวน 4 ตัว จ านวน 4 ตัว

ในการปฏิบติงานบุคลากร สะดวกรวดเร็ว 

13. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองเล่นกลางแจ้งส่งเสริม เพ่ือพชเพ่ิมประสิทธิภาพในการ มีเคร่ืองเล่นกลางแจ้งส่งเสริม เคร่ืองเล่นกลางแจ้งส่งเสริม มีเคร่ืองเล่นกลางแจ้งส่งเสริม ได้ด าเนินการจัดซ้ือตามแผนงาน

พัฒนาการเด็กปฐมวัย โรงเรียนบ้านคูขาดฯ เรียนการสอนของสถานศึกษา พัฒนาการเด็กปฐมวัย พัฒนาการเด็กปฐมวัย พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

ชุดมหัศจรรย์เมืองไดโนเสาร์ ในสังกัดฯ จ านวน 1 ชุด จ านวน 1 ชุด

14. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง เพ่ือใช้ในราชการในพ้ืนท่ี มีเคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง เคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง มีเคร่ืองสูบน้ าแบบหอยโข่ง ได้ด าเนินการจัดซ้ือตามแผนงาน

เคร่ืองยนต์แบนซิน สูบน้ าได้ 1,000 ลิตร บริเวณพุทธมณฑลอีสาน ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ เคร่ืองยนต์แบนซิน สูบน้ าได้ 1,000 เคร่ืองยนต์แบนซิน สูบน้ าได้ 

ต่อนาที ขนาด5 แรงม้า จ.ขอนแก่น เพ่ือเพ่ิม สะดวกรวดเร็ว  ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 

ประสิทธิภาพในการท างาน จ านวน 1 เคร่ือง แรงม้า จ านวน 1 เคร่ือง

15. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ เพ่ือใช้ในราชการในพ้ืนท่ี มีเคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ VFM/FM เคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ VFM/FM มีเคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ ได้ด าเนินการจัดซ้ือตามแผนงาน

VFM/FM ชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต์ บริเวณพุทธมณฑลอีสาน ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ ชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต์ VFM/FM ชนิดมือถือ 

จ.ขอนแก่น เพ่ือเพ่ิม สะดวกรวดเร็ว  จ านวน 3 เคร่ือง ขนาด 5 วัตต์

ประสิทธิภาพในการท างาน จ านวน 3 เคร่ือง

16. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ เพ่ือใช้ในราชการในพ้ืนท่ี มีเคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ VFM/FM เคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ VFM/FM มีเคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ ได้ด าเนินการจัดซ้ือตามแผนงาน

VHF/FM ชนิดประจ าท่ี ขนาด 40 วัตต์ บริเวณพุทธมณฑลอีสาน ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ ชนิดมือถือ ขนาด 5 วัตต์ VFM/FM ชนิดมือถือ 

จ.ขอนแก่น เพ่ือเพ่ิม สะดวกรวดเร็ว  จ านวน 3 เคร่ือง ขนาด 5 วัตต์

ประสิทธิภาพในการท างาน จ านวน 3 เคร่ือง
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17. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองเสียงกลางแจ้ง เพ่ือใช้ในราชการในพ้ืนท่ี มีเคร่ืองเสียงกลางแจ้ง เคร่ืองเสียงกลางแจ้ง มีเคร่ืองเสียงกลางแจ้ง ได้ด าเนินการจัดซ้ือตามแผนงาน

บริเวณพุทธมณฑลอีสาน ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ จ านวน 2 ชุด จ านวน 2 ชุด

จ.ขอนแก่น เพ่ือเพ่ิม สะดวกรวดเร็ว  

ประสิทธิภาพในการท างาน

18. ค่าจัดซ้ือเคร่ือมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ มีเคร่ือมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ เคร่ือมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ มีเคร่ือมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ได้ด าเนินการจัดซ้ือตามแผนงาน

ระดับ SVGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens ปฏิบัติงานโรงเรียนบ้านหนองเส้ียว SVGA ขนาด3,000ANSI Lumens SVGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens ระดับ SVGA ขนาด 3,000 

จ านวน 3 เคร่ือง ANSI Lumens จ านวน3เคร่ือง 

19. ค่าจัดซ้ือเคร่ือมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ เพ่ือใช้ในราชการในพ้ืนท่ี มีเคร่ือมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ เคร่ือมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ มีเคร่ือมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ได้ด าเนินการจัดซ้ือตามแผนงาน

ระดับ XGA ขนาด 4,500 ANSI Lumens บริเวณพุทธมณฑลอีสาน XGA ขนาด4,500ANSI Lumens XGA ขนาด4,500ANSI Lumens XGA ขนาด4,500

จ านวน 1 เคร่ือง ANSI Lumens จ านวน1เคร่ือง 

20. ค่าจัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) เพ่ือใช้ในราชการในพ้ืนท่ี มีโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) มีโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ได้ด าเนินการจัดซ้ือตามแผนงาน

ระดับความละเอียดจอภาพ 3,840x2,160 บริเวณพุทธมณฑลอีสาน ระดับความละเอียดจอภาพ 3,840 ระดับความละเอียดจอภาพ 3,840 ระดับความละเอียดจอภาพ 

พิกเซล ขนาด 55 น้ิว x2,160 พิกเซล ขนาด 55 น้ิว x2,160 พิกเซล ขนาด 55 น้ิว 3,840x2,160 พิกเซล 

จ านวน 1 เคร่ือง ขนาด 55 น้ิว จ านวน 1 เคร่ือง

21. ค่าจัดซ้ือจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า เพ่ือใช้ในราชการในพ้ืนท่ี มีจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า มีจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ได้ด าเนินการจัดซ้ือตามแผนงาน

ขนาดเส้นทแยงมุม 150 น้ิว บริเวณพุทธมณฑลอีสาน ขนาดเส้นทแยงมุม 150 น้ิว ขนาดเส้นทแยงมุม 150 น้ิว ขนาดเส้นทแยงมุม 150 น้ิว

จ านวน 4 จอ จ านวน 4 จอ
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1. ยุทธศาสตร์การจัดหา สนับสนุน และพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา

    1.1 กลยุทธ์จัดหาและสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาให้พอเพียงและเหมาะสม

ผลการประเมิน

ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ท่ีต้ังไว้ ท่ีต้ังไว้

22. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In เพ่ือใช้ในราชการส านักการศึกษา มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In ได้ด าเนินการจัดซ้ือตามแผนงาน

One ส าหรับงานส านักงาน One ส าหรับงานส านักงาน One ส าหรับงานส านักงาน One ส าหรับงานส านักงาน 

จ านวน 1 เคร่ือง เพ่ิม จ านวน 1 เคร่ือง

23. ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ เพ่ือใช้ในราชการส านักการศึกษา มีเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า มีเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ได้ด าเนินการจัดซ้ือตามแผนงาน

LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) LED ขาวด า (18 หน้า/นาที) (18 หน้า/นาที) จ านวน 2 เคร่ือง  ขาวด า  (18 หน้า/นาที)

จ านวน 2 เคร่ือง
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1. ยุทธศาสตร์การจัดหา สนับสนุน และพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา

    1.2 กลยุทธ์พัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ

ผลการประเมิน

ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ

1.ค่าวางท่อระบบประปาภายในสนามกีฬา เพ่ือวางท่อระบบประปาภายใน มีท่อระบบประปาภายใน ท่อระบบประปาภายใน มีท่อระบบประปาภายใน ได้ด าเนินการตามแผนงาน

อ าเภอพระยืน โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร สนามกีฬาอ าเภอพระยืน สนามกีฬาอ าเภอพระยืน สนามกีฬาอ าเภอพระยืน สนามกีฬาอ าเภอพระยืน 

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร

ขนาดไม่น้อยกว่า 700 เมตร

2. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ เพ่ือซ่อมแซมอาคารเรียนและ มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ได้ด าเนินการตามแผนงาน

อาคารประกอบ อาคารประกอบ สถานศึกษา ท่ีม่ันคงถาวรมีความปลอดภัย อาคารประกอบ ท่ีม่ันคงถาวรมีความปลอดภัย

โรงเรียนบ้านหนองเส้ียว ในสังกัด ฯ

3. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ เพ่ือซ่อมแซมอาคารเรียนและ มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ได้ด าเนินการตามแผนงาน

อาคารประกอบ อาคารประกอบ สถานศึกษา ท่ีม่ันคงถาวรมีความปลอดภัย อาคารประกอบ ท่ีม่ันคงถาวรมีความปลอดภัย

โรงเรียนบ้านบะแค ในสังกัด ฯ

4. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ เพ่ือซ่อมแซมอาคารเรียนและ มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ได้ด าเนินการตามแผนงาน

อาคารประกอบ อาคารประกอบ สถานศึกษา ท่ีม่ันคงถาวรมีความปลอดภัย อาคารประกอบ ท่ีม่ันคงถาวรมีความปลอดภัย

โรงเรียนบ้านคูขาดฯ ในสังกัด ฯ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ท่ีต้ังไว้ ท่ีต้ังไว้
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1. ยุทธศาสตร์การจัดหา สนับสนุน และพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา

    1.2 กลยุทธ์พัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ

ผลการประเมิน

ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ท่ีต้ังไว้ ท่ีต้ังไว้

5. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ เพ่ือซ่อมแซมอาคารเรียนและ มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ได้ด าเนินการตามแผนงาน

อาคารประกอบ อาคารประกอบ สถานศึกษา ท่ีม่ันคงถาวรมีความปลอดภัย อาคารประกอบ ท่ีม่ันคงถาวรมีความปลอดภัย

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ในสังกัด ฯ

6. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ เพ่ือซ่อมแซมอาคารเรียนและ มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ได้ด าเนินการตามแผนงาน

อาคารประกอบ อาคารประกอบ สถานศึกษา ท่ีม่ันคงถาวรมีความปลอดภัย อาคารประกอบ ท่ีม่ันคงถาวรมีความปลอดภัย

โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา ในสังกัด ฯ

7. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ เพ่ือซ่อมแซมอาคารเรียนและ มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ได้ด าเนินการตามแผนงาน

อาคารประกอบ อาคารประกอบ สถานศึกษา ท่ีม่ันคงถาวรมีความปลอดภัย อาคารประกอบ ท่ีม่ันคงถาวรมีความปลอดภัย

โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม ในสังกัด ฯ

8. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ เพ่ือซ่อมแซมอาคารเรียนและ มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ได้ด าเนินการตามแผนงาน

อาคารประกอบ อาคารประกอบ สถานศึกษา ท่ีม่ันคงถาวรมีความปลอดภัย อาคารประกอบ ท่ีม่ันคงถาวรมีความปลอดภัย

โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ในสังกัด ฯ
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1. ยุทธศาสตร์การจัดหา สนับสนุน และพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา

    1.2 กลยุทธ์พัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ

ผลการประเมิน

ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ท่ีต้ังไว้ ท่ีต้ังไว้

9. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ เพ่ือซ่อมแซมอาคารเรียนและ มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ได้ด าเนินการตามแผนงาน

อาคารประกอบ อาคารประกอบ สถานศึกษา ท่ีม่ันคงถาวรมีความปลอดภัย อาคารประกอบ ท่ีม่ันคงถาวรมีความปลอดภัย

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ในสังกัด ฯ

10. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ เพ่ือซ่อมแซมอาคารเรียนและ มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ได้ด าเนินการตามแผนงาน

อาคารประกอบ อาคารประกอบ สถานศึกษา ท่ีม่ันคงถาวรมีความปลอดภัย อาคารประกอบ ท่ีม่ันคงถาวรมีความปลอดภัย

โรงเรียนซ าสูงพิทยาคม ในสังกัด ฯ

11. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ เพ่ือซ่อมแซมอาคารเรียนและ มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ได้ด าเนินการตามแผนงาน

อาคารประกอบ อาคารประกอบ สถานศึกษา ท่ีม่ันคงถาวรมีความปลอดภัย อาคารประกอบ ท่ีม่ันคงถาวรมีความปลอดภัย

โรงเรียนพูวัดพิทยาคม ในสังกัด ฯ

12. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ เพ่ือซ่อมแซมอาคารเรียนและ มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ได้ด าเนินการตามแผนงาน

อาคารประกอบ อาคารประกอบ สถานศึกษา ท่ีม่ันคงถาวรมีความปลอดภัย อาคารประกอบ ท่ีม่ันคงถาวรมีความปลอดภัย

โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ในสังกัด ฯ
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1. ยุทธศาสตร์การจัดหา สนับสนุน และพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา

    1.2 กลยุทธ์พัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ

ผลการประเมิน

ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ท่ีต้ังไว้ ท่ีต้ังไว้

13. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ เพ่ือซ่อมแซมอาคารเรียนและ มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ได้ด าเนินการตามแผนงาน

อาคารประกอบ อาคารประกอบ สถานศึกษา ท่ีม่ันคงถาวรมีความปลอดภัย อาคารประกอบ ท่ีม่ันคงถาวรมีความปลอดภัย

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์ ในสังกัด ฯ

14. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ เพ่ือซ่อมแซมอาคารเรียนและ มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ได้ด าเนินการตามแผนงาน

อาคารประกอบ อาคารประกอบ สถานศึกษา ท่ีม่ันคงถาวรมีความปลอดภัย อาคารประกอบ ท่ีม่ันคงถาวรมีความปลอดภัย

โรงเรียนโนนหันวิทยายน ในสังกัด ฯ

15. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ เพ่ือซ่อมแซมอาคารเรียนและ มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ได้ด าเนินการตามแผนงาน

อาคารประกอบ อาคารประกอบ สถานศึกษา ท่ีม่ันคงถาวรมีความปลอดภัย อาคารประกอบ ท่ีม่ันคงถาวรมีความปลอดภัย

โรงเรียนสีชมพูศึกษา ในสังกัด ฯ

16. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ เพ่ือซ่อมแซมอาคารเรียนและ มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ได้ด าเนินการตามแผนงาน

อาคารประกอบ อาคารประกอบ สถานศึกษา ท่ีม่ันคงถาวรมีความปลอดภัย อาคารประกอบ ท่ีม่ันคงถาวรมีความปลอดภัย

โรงเรียนมัธยมหนองเขียด ในสังกัด ฯ
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1. ยุทธศาสตร์การจัดหา สนับสนุน และพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา

    1.2 กลยุทธ์พัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ

ผลการประเมิน

ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ท่ีต้ังไว้ ท่ีต้ังไว้

17. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ เพ่ือซ่อมแซมอาคารเรียนและ มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ได้ด าเนินการตามแผนงาน

อาคารประกอบ อาคารประกอบ สถานศึกษา ท่ีม่ันคงถาวรมีความปลอดภัย อาคารประกอบ ท่ีม่ันคงถาวรมีความปลอดภัย

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ในสังกัด ฯ

18. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ เพ่ือซ่อมแซมอาคารเรียนและ มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ได้ด าเนินการตามแผนงาน

อาคารประกอบ อาคารประกอบ สถานศึกษา ท่ีม่ันคงถาวรมีความปลอดภัย อาคารประกอบ ท่ีม่ันคงถาวรมีความปลอดภัย

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ ในสังกัด ฯ

19. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ เพ่ือซ่อมแซมอาคารเรียนและ มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ได้ด าเนินการตามแผนงาน

อาคารประกอบ อาคารประกอบ สถานศึกษา ท่ีม่ันคงถาวรมีความปลอดภัย อาคารประกอบ ท่ีม่ันคงถาวรมีความปลอดภัย

โรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค์ ในสังกัด ฯ

20. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ เพ่ือซ่อมแซมอาคารเรียนและ มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ได้ด าเนินการตามแผนงาน

อาคารประกอบ อาคารประกอบ สถานศึกษา ท่ีม่ันคงถาวรมีความปลอดภัย อาคารประกอบ ท่ีม่ันคงถาวรมีความปลอดภัย

โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย ในสังกัด ฯ
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1. ยุทธศาสตร์การจัดหา สนับสนุน และพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา

    1.2 กลยุทธ์พัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ

ผลการประเมิน

ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ท่ีต้ังไว้ ท่ีต้ังไว้

21. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ เพ่ือซ่อมแซมอาคารเรียนและ มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและ มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ ได้ด าเนินการตามแผนงาน

อาคารประกอบ อาคารประกอบ สถานศึกษา ท่ีม่ันคงถาวรมีความปลอดภัย อาคารประกอบ ท่ีม่ันคงถาวรมีความปลอดภัย

โรงเรียนโนนโพธ์ิศรีวิทยาคม ในสังกัด ฯ

22. ค่าก่อสร้างบ้านพักนักกีฬา เพ่ือก่อสร้างบ้านพักนักกีฬา มีบ้านพักนักกีฬา ก่อสร้างบ้านพักนักกีฬา มีบ้านพักนักกีฬา ได้ด าเนินการตามแผนงาน

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม สถานศึกษาในสังกัด ฯ ท่ีม่ันคงถาวรมีความปลอดภัย ท่ีม่ันคงถาวรมีความปลอดภัย

23. ค่าก่อสร้างร้ัวคอนกรีตบล๊อก เพ่ือก่อสร้างร้ัวคอนกรีตบล๊อก มีร้ัวคอนกรีตบล๊อก ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตบล๊อก มีร้ัวคอนกรีตบล๊อก ได้ด าเนินการตามแผนงาน

โรงเรียนซ าสูงพิทยาคม สถานศึกษาในสังกัด ฯ ท่ีม่ันคงถาวรมีความปลอดภัย ท่ีม่ันคงถาวรมีความปลอดภัย

24. ค่าก่อสร้างร้ัวรอบโรงเรียน เพ่ือก่อสร้างร้ัวรอบโรงเรียน มีร้ัวรอบโรงเรียน ก่อสร้างร้ัวรอบโรงเรียน มีร้ัวรอบโรงเรียน ได้ด าเนินการตามแผนงาน

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์ สถานศึกษาในสังกัด ฯ ท่ีม่ันคงถาวรมีความปลอดภัย ท่ีม่ันคงถาวรมีความปลอดภัย

25. ค่าก่อสร้างสนามฟุตซอล เพ่ือก่อสร้างสนามฟุตซอล มีสนามฟุตซอล ก่อสร้างสนามฟุตซอล มีสนามฟุตซอล ได้ด าเนินการตามแผนงาน

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์ สถานศึกษาในสังกัด ฯ ท่ีม่ันคงถาวรมีความปลอดภัย ท่ีม่ันคงถาวรมีความปลอดภัย
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1. ยุทธศาสตร์การจัดหา สนับสนุน และพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา

    1.2 กลยุทธ์พัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ

ผลการประเมิน

ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ท่ีต้ังไว้ ท่ีต้ังไว้

26. ค่าปรับปรุงทาสีอาคารเรียนและฝ้า เพ่ือปรับปรุงทาสีอาคารเรียน มีอาคารเรียนและฝ้าเพดาน ปรับปรุงทาสีอาคารเรียนและ มีอาคารเรียนและฝ้าเพดาน ได้ด าเนินการตามแผนงาน

เพดาน โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม และฝ้าเพดาน ท่ีมีสีใหม่และสวยงาม ฝ้าเพดาน ท่ีมีสีใหม่และสวยงาม

สถานศึกษาในสังกัด ฯ

27. ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน มีภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน มีภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ได้ด าเนินการตามแผนงาน

โรงเรียนบ้านบะแค สถานศึกษาในสังกัด ฯ สวยงามและน่าอยู่ สวยงามและน่าอยู่

28. ค่าปรับปรุงห้องประชุม เพ่ือปรับปรุงห้องประชุม มีห้องประชุมท่ีได้มาตรฐาน ปรับปรุงห้องประชุมโรงเรียน มีห้องประชุมท่ีได้มาตรฐาน ได้ด าเนินการตามแผนงาน

โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย สถานศึกษาในสังกัด ฯ และเพียงพอ และเพียงพอ

29. ค่าปรับปรุงอาคารช่ัวคราว 1 ช้ัน เพ่ือปรับปรุงอาคารช่ัวคราว มีท่ีพักนักกีฬาท่ีได้มาตรฐาน ปรับปรุงอาคารช่ัวคราว 1 ช้ัน มีท่ีพักนักกีฬาท่ีได้มาตรฐาน ได้ด าเนินการตามแผนงาน

เป็นท่ีพักนักกีฬา 1 ช้ัน เป็นท่ีพักนักกีฬา และเพียงพอ เป็นท่ีพักนักกีฬา และเพียงพอ

 โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ สถานศึกษาในสังกัด ฯ
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

    2.1 กลยุทธ์พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ผลการประเมิน

ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ

1. โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 1) เพ่ือสร้างความตระหนัก 1) ผู้เข้าอบรมมีความตระหนัก เป้าหมายเชิงคุณภาพ

และกระบวนการจัดการเรียนรู้ และปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ และปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ 1)ผู้บริหารสถานศึกษาหัวหน้า 1) มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 1) โครงการน้ีเป็นโครงการท่ีดี

เพ่ือยกระดับคุณภาพครูและคุณภาพ (Paradigm) ในการยกระดับ (Paradigm) ในการยกระดับ ฝ่ายวิชาการและตัวแทนครูกลุ่ม 186 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และควรมีการจัดท าโครงการ

การศึกษา คุณภาพการศึกษาไทยของ คุณภาพการศึกษาไทย สาระการเรียนรู้8กลุ่มและกลุ่ม ซ่ึงมากกว่าตัวช้ีวัดความส าเร็จ ต่อเน่ืองและจัดหลักสูตรใน

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ ปฐมวัย โรงเรียนในสังกัด ท่ีต้ังไว้ร้อยละ 90 ข้ันสูงข้ึนไปเร่ือยๆ ส่งเสริม

บุคลากรทางการศึกษา จ านวน  186  คน ให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาตนเอง

2) เพ่ือให้ผู้เข้าอบรม 2) ผู้เข้าอบรมมีองค์ความรู้ เป้าหมายเชิงคุณภาพ เห็นช่องทางในการท่ีจะท างาน

มีองค์ความรู้ ความเข้าใจ มีความเข้าใจ ท้ังทางทฤษฎี 1) ผู้เข้าอบรมมีความตระหนัก ให้ได้ผลเพ่ือนักเรียนทุกคน 

ท้ังทฤษฎีและปฏิบัติในการ และปฏิบัติในการจัดกระบวน และปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ 2) ร้อยละ 100 ของกลุ่ม วิทยากรเป็นผู้บรรยายท่ีดี 

จัดกระบวนการเรียนรู้ตาม การเรียนรู้ตามแนวทาง (Paradigm) ในการยกระดับ เป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการ  มีเทคนิคท่ีน่าจดจ าน าไปใช้

แนวทาง Thinking School Thinking School เพ่ือมุ่งสู่ คุณภาพการศึกษา สามารถออกแบบแผนการสอน 2) ควรเสนอประสบการณ์

เพ่ือมุ่งสู่ Active Learning Active Learning 2) ผู้เข้าอบรม มีองค์ความรู้ ห้องเรียนแห่งการคิดได้ ของวิทยากรในเชิงกระบวน

3) เพ่ือฝึกทักษะการใช้ 3) ผู้เข้าอบรมได้ฝึกทักษะการใช้ ความเข้าใจท้ังทฤษฎีและปฏิบัติ อย่างน้อยคนละ 1 แผน การบริหารโรงเรียน อบจ.

เคร่ืองมือสอนคิด (Thinking เคร่ืองมือสอนคิด (Thinking ในการจัดกระบวนการเรียนรู้  3) ผลการประเมินความพึงพอใจ เชียงราย แก่ผู้บริหารโรงเรียน

Tools) และฝึกปฏิบัติการ Tools) และฝึกปฏิบัติการ ตามแนวทาง Thinking School ต่อโครงการจากการตอบ อบจ.ขอนแก่น (เฉพาะ

การจัดช้ันเรียนตามรูปแบบ การจัดช้ันเรียนตามรูปแบบ เพ่ือมุ่งสู่ Active Learning แบบสอบถามพบว่าในภาพ ผู้บริหาร)  ส่วนส าหรับครู

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ท่ีต้ังไว้ ท่ีต้ังไว้
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

    2.1 กลยุทธ์พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

ผลการประเมิน

ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ท่ีต้ังไว้ ท่ีต้ังไว้

แผนการสอน 4 Thinking แผนการสอน 4 Thinking 3) ผู้เข้าอบรมมีทักษะการใช้ รวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความ เหมาะสมแล้ว 

Steps Steps เคร่ืองมือสอนคิด (Thinking พึงพอใจในโครงการระดับมาก 3) ระยะเวลาในการจัดอบรม

Tools) และฝึกปฏิบัติการ (4.43 ) คิดเป็นร้อยละ 94.18 น้อยเกินไป  

การจัดช้ันเรียนตามรูปแบบ สูงกว่าตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ี 4) ควรมีการทบทวนในทุกๆ

แผนการสอน 4 Thinking Steps ต้ังไว้ท่ีร้อยละ 90 ปีเป็นกลุ่มย่อยก่อนตามศูนย์
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

    2.2 กลยุทธ์พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือสร้างทักษะอาชีพ

ผลการประเมิน
ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ
1. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ 1. เพ่ือสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วม นักเรียนเข้าร่วมได้การแข่งขัน เป้าหมายเชิงปริมาณ การสนับสนุนครูและนักเรียน

ของครูและนักเรียนสังกัดองค์การ การแข่งขันมหกรรมทางวิชาการ มหกรรมทางวิชาการและ 1.ครูผู้ควบคุมและนักเรียน 1.ครูผู้ควบคุมและนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ

บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การ โรงเรียนในสังกัดองค์การ ช่วยพัฒนาครูและนักเรียนให้

ภูมิภาคและระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับชาติ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเข้า บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีคุณภาพด้านวิชาการตาม

2. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ เกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร

ด้านวิชาการของครูผู้สอนและ มหกรรมความสามารถทางศิลป วิชาการ มหกรรมความ และเกิดความมุ่งม่ันท่ีจะพัฒนา

ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนโรงเรียน หัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยี สามารถทางศิลปหัตถกรรม ตนเองอย่างต่อเน่ือง

ในสังกัดองค์การบริหาร นักเรียนระดับชาติ วิชาการและเทคโนโลยี

ส่วนจังหวัดขอนแก่น จ านวน 65 รายการ นักเรียนระดับชาติ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ จ านวน 65 รายการ

2. ร้อยละ 60 ของกิจกรรม 2. ร้อยละ  89.23 ของกิจกรรม

ท่ีเข้าแข่งขัน ได้รับรางวัล ท่ีเข้าแข่งขัน ได้รับรางวัล

ต้ังแต่ระดับเหรียญทองแดง ต้ังแต่ระดับเหรียญทองแดง

ข้ึนไป ข้ึนไป

3. ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วม 3. ร้อยละ97.93 ของผู้เข้าร่วม

โครงการมีความพึงพอใจ โครงการมีความพึงพอใจ

ในระดับมากข้ึนไป ในระดับมากข้ึนไป

โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ท่ีต้ังไว้ ท่ีต้ังไว้
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

    2.3 กลยุทธ์พัฒนาโรงเรียนให้เป็นฐาน ในการพัฒนาท้องถ่ิน

ผลการประเมิน

ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ

1. โครงการประชุมทางวิชาการ 1. เพ่ือทบทวนและซักซ้อม ระดมความคิดเห็นต่อ เป้าหมายด้านปริมาณ 1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ  - ควรจัดเสวนาเร่ืองแนว
คณะกรรมการประสานงานวิชาการ การน านโยบายด้านการศึกษา การพัฒนาการศึกษาของ ผู้บริหารโรงเรียน ครูและ จ านวน 200 คน เน่ืองจากติด ทางการพัฒนาการศึกษา

การจัดการศึกษาท้องถ่ิน องค์การบริหาร ของต้นสังกัด สู่สถานศึกษา การพัฒนาการศึกษาของ บุคลากรทางการศึกษา ภารกิจราชการอ่ืน แต่บรรลุ ของ อบจ.ขอนแก่น

ส่วนจังหวัดขอนแก่น 2.เพ่ือรับทราบข้อมูลข่าวสาร โรงเรียนสังกัด จ านวน 202 คน ตามตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ีต้ังไว้  - ควรจัดประชุมวิชาการทุก

ทางวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ องค์การบริหารส่วน เป้าหมายด้านคุณภาพ 2. เกิดการขับเคล่ือนงานวิชาการ ภาคเรียน

ต่อการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จังหวัดขอนแก่น  - เกิดการขับเคล่ือนงาน อย่างเป็นระบบในสถานศึกษา

3.เพ่ือระดมความคิดเห็นต่อ วิชาการในสถานศึกษาสังกัด 3. สถานศึกษารับหลักการใน

การพัฒนาการศึกษาของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด การน าแนวทาง PLC ไปใช้

การพัฒนาการศึกษาของ ขอนแก่นท่ีรองรับความ พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร เปล่ียนแปลงเชิงนโยบาย การสอน

ส่วนจังหวัดขอนแก่น อย่างต่อเน่ืองและทันเหตุการณ์

4. เพ่ือเลือกต้ังคณะกรรมการ  - เกิดกระบวนการพัฒนา

ประสานงานวิชาการฯ ระดับองค์การ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  (Professional Learning

 Community หรือ PLC)

 ซ่ึงเป็นแนวทางการสร้าง

ความเข้มแข็งให้สถานศึกษา

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ท่ีต้ังไว้ ท่ีต้ังไว้
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

    2.4 กลยุทธ์พัฒนากระบวนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการใช้หลักสูตรสถานศึกษา และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ผลการประเมิน

ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ

1. โครงการนิเทศติดตามและประเมินผล 1 เพ่ือก ากับ ติดตาม ด าเนินการก ากับ ติดตาม เป้าหมายเชิงปริมาณ 1) ขอขอบคุณท่ีมีการนิเทศ

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน การปฏิบัติงานวิชาการของ การปฏิบัติงานวิชาการของ 1.ออกปฏิบัติการนิเทศก ากับ  - โรงเรียนทุกแห่งได้รับการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน

จังหวัดขอนแก่น สถานศึกษาสังกัดองค์การ สถานศึกษาสังกัดองค์การ  ติดตาม การปฏิบัติงาน ก ากับ ติดตาม จากคณะกรรมการ ในช้ันเรียนอย่างต่อเน่ือง อยากให้

บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนในสังกัดองค์การ  1 ชุดท่ีแต่งต้ังโดยองค์การบริหาร ครูผู้สอนทุกคนได้รับการนิเทศ

ตามความส าคัญและความจ า ตามความส าคัญและความจ า บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ส่วนจังหวัดขอนแก่น  ซ่ึงเป็นไป ทุกภาคเรียน

เป็นเชิงนโยบาย เป็นเชิงนโยบาย 20 โรงเรียน  โรงเรียนละ ตามตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ีต้ังไว้ 2) ฝ่ายงานอ่ืน ๆ ตามโครงสร้าง

2 เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้  1 วัน   ภาคเช้า เข้าสังเกต ร้อยละ 100 การบริหารสถานศึกษาควรได้รับ

โรงเรียนในสังกัดองค์การ การสอนของครู กลุ่มสาระฯ ควรได้รับการนิเทศ อย่างน้อย 

บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ละ 1 คน (รวม 8 กลุ่มสาระฯ)  - ผลการประเมินความพึงพอใจ 2 ปี ต่อคร้ัง เพ่ือกระตุ้นการ

มีการพัฒนางานวิชาการ ภาคบ่าย นิเทศติดตาม ต่อโครงการ จากการสอบถามผู้ ปฏิบัติงานให้มีสิทธิภาพ

อย่างเป็นระบบ ถูกต้องตาม การปฏิบัติงานวิชาการ รับการนิเทศ   โดยในภาพรวม 3)  ขอขอบคุณส านักการศึกษาฯ 

ระเบียบแบบแผนของทาง ประกอบด้วย งานหลักสูตร พบว่า ผู้รับการนิเทศ และคณะกรรมการนิเทศ  ท่ีจัด

ราชการ เป็นแนวทางเดียวกัน สถานศึกษา งานการจัดการ ร้อยละ 96.98 มีความพึงพอใจ โครงการท่ีเน้นการสร้างความ

เป็นปัจจุบันและต่อเน่ือง เรียนรู้ งานวัดผลประเมินผล ต่อโครงการในระดับ “มาก” เข้มแข็ง  แลกเปล่ียนเรียนรู้

3 เพ่ือสร้างขวัญ ก าลังใจ  งานทะเบียน ข้ึนไป ซ่ึงผ่านเกณฑ์การประเมิน ซ่ึงกันและกันด้วยความเอ้ืออาทร 

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ท่ีต้ังไว้ ท่ีต้ังไว้
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

    2.4 กลยุทธ์พัฒนากระบวนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการใช้หลักสูตรสถานศึกษา และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

ผลการประเมิน

ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ท่ีต้ังไว้ ท่ีต้ังไว้

แก่ผู้ปฏิบัติงานวิชาการและ เป้าหมายเชิงคุณภาพ ตามตัวช้ีวัด (ก าหนดเกณฑ์การ จะท าให้เกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน

ครูผู้สอน ด้วยการออกเย่ียม 1. โรงเรียนในสังกัดองค์การ ผ่านไว้ท่ีร้อยละ  75 ) ต่อไป

สถานศึกษาในพ้ืนท่ีจริงและ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

สังเกตการสอนในช้ันเรียน ได้รับการนิเทศ ก ากับติดตาม 

การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ

และต่อเน่ืองส่งผลให้การบริหาร

จัดการศึกษามีประสิทฑิภาพ

2.บุคลากรผู้นิเทศ ได้พัฒนา

วิสัยทัศน์ และทักษะในการ

ส่ือสารเชิงกัลยาณมิตร 

สร้างความเข้าใจท่ีดี ส่งผล

ต่อการสร้างความร่วมมือร่วม

ใจในการพัฒนาการศึกษา

ในสังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดขอนแก่น
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

    2.5 กลยุทธ์พัฒนากระบวนการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษา

ผลการประเมิน

ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ

1. โครงการพัฒนาระบบการประกัน 1. เพ่ือพัฒนาให้ผู้บริหาร ด าเนินการอบรมให้ผู้บริหาร เป้าหมายเชิงปริมาณ 1.ผู้เข้ารับการอบรม 1. ผู้รับผิดชอบงานประกัน

คุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษา สถานศึกษาและครูมีความเข้าใจ สถานศึกษาและครูมี 1.ผู้บริหารสถานศึกษา ครู คิดเป็น 100% สามารถท างานได้ง่ายข้ึน

ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในการเขียนรายงานประเมิน ความเข้าใจในการเขียน และบุคลากรทางการศึกษา ส าเร็จตามตัวช้ีวัดโครงการ 2. ระบบประกันคุณภาพถูก

ตนเองของสถานศึกษา  รายงานประเมินตนเองของ ได้รับการอบรม 200 คน 2. ร้อยละ 100 ของผู้เข้าอบรมมี ขับเคล่ือนไปในทิศทางเดียวกัน

สามารถรายงานผลการด าเนิน สถานศึกษาสามารถรายงาน เป้าหมายเชิงคุณภาพ ความเข้าใจในการเขียนรายงาน 3. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กับ

งานระบบประกันคุณภาพภายใน ผลการด าเนินงานระบบประกัน 2. ร้อยละ 90 ของผู้ผ่านการ ประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนต่างๆ เห็นข้อดีของ

สถานศึกษา ให้ครอบคลุมตาม คุณภาพภายในสถานศึกษา อบรมมีความเข้าใจในการ โดยมีคะแนนสอบหลังเรียนเฉล่ีย แต่ละโรงเรียนและน าไปปรับใช้

มาตรฐานการศึกษาและสอดคล้อง ให้ครอบคลุมตามมาตรฐาน เขียนรายงานประเมินตนเอง คิดเป็น 88.93% ซ่ึงผ่านเกณฑ์ 4. เป็นการสร้างความเข้าใจท่ี

กับแนวทางการด าเนินงานตาม การศึกษาและสอดคล้องกับ ของสถานศึกษา 80% ตรงกันระหว่างผู้บริหารและครู
กฏกระทรวง การประกันคุณภาพ แนวทางการด าเนินงานตาม 3. สถานศึกษาทุกแห่งส่ง 3. สถานศึกษาทุกแห่งส่ง ถึงสภาพการด าเนินงานปัจจุบัน

การศึกษา กฏกระทรวง การประกัน รายงานประเมินตนเองของ รายงานประเมินตนเองของ และการพัฒนาร่วมกันในอนาคต

คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 สถานศึกษา สถานศึกษา 5. สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน
มายังส านักการศึกษาฯ มายังส านักการศึกษาฯ ครบแล้ว ระหว่างผู้บริหาร ครูและศึกษา-

4. ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วม 4. ร้อยละ97.93 ของผู้เข้าร่วม นิเทศก์ให้สามารถด าเนินงาน

โครงการมีความพึงพอใจ โครงการมีความพึงพอใจ ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ในระดับมากข้ึนไป ในระดับมากข้ึนไป

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ท่ีต้ังไว้ ท่ีต้ังไว้
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3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชน

    3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีคุณภาพ

ผลการประเมิน

ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ

1. โครงการส่งเสริมลูกเสือ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี  - ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ลูกเสือ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  - ผลการประเมินโครงการเชิงคุณภาพ

เนตรนารีและยุวกาชาด ความรู้ความเข้าใจถึงอันตราย ความเข้าใจถึงอันตรายความเส่ียง ของโรงเรียนสังกัดองค์การ ของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร มีผลการประเมินในระดับ  "มากท่ีสุด"

ความเส่ียงท่ีเกิดจากยาเสพติด ท่ีเกิดจากยาเสพติด ตระหนักถึงโทษ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ส่วนจังหวัดขอนแก่น มีความรู้ความ  - เห็นควรจัดโครงการอย่างต่อเน่ือง

ตระหนักถึงโทษและพิษภัย และพิษภัยของยาเสพติด มีทักษะชีวิต ความเข้าใจถึงอันตรายของยาเสพติด เพ่ือเป็นการส่งให้กับลูกเสือรุ่นต่อไป

ของยาเสพติด มีทักษะชีวิต ในการป้องกันตนเองจากยาเสพติด มีทักษะในการป้องกันตนเองจาก ในการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นลูกเสือแกนน า

ในการป้องกันตนเองจาก และสามารถปฏิบัติหน้าท่ีในการเฝ้า ยาเสพติด และสามารถท าหน้าท่ีเป็น ในการจัดกิจกรรมป้องกันปัญหายาเสพติด

ยาเสพติด และสามารถปฏิบัติ ระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา แกนน าในการเฝ้าระวังและป้องกัน ภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

หน้าท่ีในการเฝ้าระวังปัญหา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาได้  - ควรจัดกิจกรรม/โครงการ ระหว่าง

ยาเสพในสถานศึกษาได้ ช่วงปิดภาคเรียน เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบ

อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อช่ัวโมงการจัดการเรียนการสอนท่ีของ

ครูและนักเรียน 

3. ค่าอาหารเสริม  (นม) เพ่ือเป็นค่าอาหรเสริม(นม) ให้เด็ก นักเรียนได้รับอาหารเสริมนม รร.บ้านหนองเส้ียว นักเรียนได้รับอาหารเสริม(นม)

โรงเรียนในสังกัด จ านวน 3 โรงเรียน นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเส้ียว , เพียงพอ รร.บ้านคูขาดฯ เพียงพอต่อความต้องการมี

บ้านคูขาดฯ และบ้านบะแค รร.บ้านบะแค ภาวะโภชนการท่ีสมบูรณ์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ท่ีต้ังไว้ ท่ีต้ังไว้
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3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชน

    3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีคุณภาพ

ผลการประเมิน

ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ท่ีต้ังไว้ ท่ีต้ังไว้

5. โครงการพัฒนาทักษะการจัดการ 1.เพ่ือสอบคัดกรองความ นักเรียนช้ัน ป.6 และ เป้าหมายเชิงปริมาณ ครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ  - ครูไม่ใช้ผลการวิเคราะห์

เรียนรู้ของครู เพ่ือส่งเสริมการอ่าน บกพร่องทางด้าน ช้ัน ม.1 ได้รับการทดสอบ  - นักเรียนท่ีเข้าร่วม ภาษาไทย โรงเรียนใน ผู้เรียนรายบุคคลท่ีได้จากการ

คล่อง เขียนคล่อง ของนักเรียน การอ่านการเขียน เพ่ือคัดกรองปัญหาการอ่าน โครงการร้อยละ 80 สังกัดเข้าร่วมโครงการ สอบคัดกรองเป็นข้อมูลใน

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน ของนักเรียน ช้ัน ป.6 การเขียนจ านวน 719 คน  มีทักษะการอ่าน จ านวน 75  คน คิดเป็น การเขียนแผนแก้ปัญหา

จังหวัดขอนแก่น และช้ัน ม.1 ผ่านเกณฑ์ 199 คน การเขียนภาษาไทย ร้อยละ 100  ตามเกณฑ์ นักเรียนรายบุคคล

2. เพ่ือพัฒนาทักษะ ไม่ผ่านเกณฑ์ 520 คน  - ครูกลุ่มสาระฯภาษาไทยร้อยละ ท่ีต้ังไว้  - ครูไม่มีแผนการจัดกิจกรรม

การจัดกิจกรรม นิเทศติดตามการจัด 80 จัดการเรียนรู้สอดคล้องกับ นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย การเรียนรู้เพ่ือแก้ปัญหา

การเรียนรู้เชิงรุกของครู กิจกรรมการเรียนรู้ ในการ ปัญหาของนักเรียนรายบุคคล 154 คน นักเรียนเป็นรายบุคคล

กลุ่มสาระฯภาษาไทย พัฒนาทักษะด้านการอ่าน เป้าหมายเชิงคุณภาพ เข้าสอบ 154 คน คิดเป็น ระยะส้ันและระยะยาว

3.เพ่ือนิเทศก ากับ การเขียน ส าหรับนักเรียน  - นักเรียนท่ีเข้าร่วม ร้อยละ 100 ทักษะการอ่าน  (IEP และ IIP) จึงไม่สามารถ

ติดตามการจัดกิจกรรม ท่ีมีความบกพร่อง หรือมี โครงการสามารถอ่าน ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ22.12 แก้ปัญหาการอ่านการเขียน

การเรียนรู้เพ่ือพัฒนา ปัญหาทางการเรียนรู้ ออกเขียนได้และน า และทักษะการเขียน เป็นรายบุคคลได้ร้อยเปอร์-

ทักษะการอ่านการเขียน กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับ ความรู้ด้านการอ่าน ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ เซ็นต์ตามวัตถุประสงค์

ของครูภาษาไทย การสอบคัดกรอง การเขียนไปใช้เป็น  24..02 ไม่บรรลุวัตถุ  - ครูท่ีมีหน้าท่ีดูแลนักเรียน

4.เพ่ือสอบวัดและ และไม่ผ่านเกณฑ์การสอบ เคร่ืองมือในการส่ือสาร ประสงค์ของโครงการ กลุ่มเป้าหมายควรใช้ข้อมูลผล

ประเมินผลนักเรียน คัดกรองจ านวน 520 คน และการศึกษาหาความรู้ ท่ีต้ังไว้ ร้อยละ 80 การสอบคัดกรอง และวิเคราะห์

กลุ่มเป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ข้อมูลโดยละเอียดในแบบทดสอบ

 - ครูพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ คัดกรองเพ่ือเป็นแนวทางในการ

เชิงรุกเพ่ือแก้ปัญหาการอ่าน เขียนแผนรายบุคคล

การเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

80



3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชน

    3.2 กลยุทธ์พัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีคุณภาพ

ผลการประเมิน
ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ
1. เงินอุดหนุนวิทยาลัยการอาชีพ เพ่ืออุดหนุนวิทยาลัย เพ่ือส่งเสริมพัฒนาขีด นักศึกษามีขีดความสามารถ นักศึกษามีขีดความสามารถ ได้ด าเนินการตามแผนงาน

บ้านไผ่ โครงการค่ายพัฒนาเพ่ิมขีด การอาชีพบ้านไผ่ ความสามารถทักษาการใช้ภาษา การใช้ทักษะภาษาจีน การใช้ทักษะภาษาจีน

ความสามารถทักษะการใช้ภาษาจีน จีน าหนับนักศึกษา ระดับ ปวส. เพ่ิมข้ึนและมีความสามารถ เพ่ิมข้ึนและมีความสามารถ

ส าหรับนักศึกษาปวส.วิทยาลัยการ ในการใช้ภาษาได้เป็นอย่างดี ในการใช้ภาษาจีนได้เป็นอย่างดี

อาชีพบ้านไผ่ ก่อนออกฝึกประสบการณ์ ก่อนออกฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ วิชาชีพ ณ วิทยาลัยการ

รถไฟสาธารณรัฐประชาชนจีน

โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ท่ีต้ังไว้ ท่ีต้ังไว้
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3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชน

    3.3 กลยุทธ์พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา

ผลการประเมิน

ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ

1. โครงการค่าย STEM ศึกษา 1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ ครูและนักเรียนโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียน 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ 81.73 % 

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนา ในสังกัดองค์การบริหาร ในสังกัดองค์การบริหาร มีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับ

จังหวัดขอนแก่น คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความรู้ ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ ส่วนจังหวัดขอนแก่น ส่วนจังหวัดขอนแก่น “มาก” ข้ึนไป

ความเข้าใจและมีทักษะการใช้เทคนิค เทคโนโลยี วิศวกรรม และ 20 แห่ง 20 แห่ง 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ความรู้ 

การสอนเชิงการคิดวิเคราะห์และสร้าง คณิตศาสตร์ ตามแนวทาง จ านวน 194 คน ความเข้าใจในเร่ือง Stem มากข้ึน 

สรรค์ สามารถจัดการเรียนการสอน สะเต็มศึกษา (STEM Education) และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน

ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM สะเต็มศึกษา (STEM Education) ชีวิตประจ าวันได้

Education) และน าไปประยุกต์ใช้ 3. ต้องการให้มีการจัดโครงการอีก

ในการจัดการเรียนการสอน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถคิด

วิเคราะห์ สร้างสรรค์ และเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม 

และคณิตศาสตร์ตามแนวทางสะเต็ม

(STEM Education) ได้ด้วยตนเอง

3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในการ

เรียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ท่ีต้ังไว้ ท่ีต้ังไว้
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3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชน

    3.3 กลยุทธ์พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา

ผลการประเมิน

ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ท่ีต้ังไว้ ท่ีต้ังไว้

วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ตามแนว

ทางสะเต็มศึกษา(STEM Education)ให้

สามารถแข่งขันท้ังในเวทีระดับภาค 

ระดับประเทศ และต่างประเทศได้
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3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชน

    3.4 กลยุทธ์ส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชน ท่ีมีความต้องการพิเศษให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา

ผลการประเมิน

ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ

1. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา 1. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพครูโรงเรียน 1. ครูโรงเรียนในสังกัดองค์การ ผู้บริหารและครูโรงเรียน ผู้บริหารและครูโรงเรียน 1. ผู้เข้าร่วมโครงการ 85.61 %

พิเศษ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในสังกัดองค์การบริหารส่วน บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในสังกัดองค์การบริหาร ในสังกัดองค์การบริหาร มีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับ 

ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นให้สามารถ ได้รับความรู้ พัฒนาศักยภาพใน ส่วนจังหวัดขอนแก่น 20 แห่ง ส่วนจังหวัดขอนแก่น “มาก” ข้ึนไป

คัดกรองนักเรียนท่ีมีความ การคัดกรองนักเรียนท่ีมีความ 20 แห่ง จ านวน 52 คน 2. ต้องการให้มีการอบรมเขียนแผน

บกพร่องทางการศึกษาได้  บกพร่องทางการศึกษาได้  การจัดการเรียนรู้พิเศษรายบุคคล 

สามารถจัดการเรียนการสอนได้ 2. ผู้บริหารโรงเรียนและครู IEP พร้อมท้ังการออกแบบส่ือการ

ตรงตามความต้องการจ าเป็น สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับ

พิเศษของแต่ละบุคคลและส่งต่อ ขอนแก่น ตระหนักถึงความส าคัญ ความต้องการเฉพาะบุคคลของนักเรียน

เด็กท่ีมีความบกพร่องให้ได้รับ ในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนา 3. ควรจัดอบรมให้กับครูทุกคน

การช่วยเหลือตามความเหมาะสม ศักยภาพนักเรียนท่ีมีความ 4. ควรมีการติดตามผลเป็นระยะ

2. เพ่ือให้ผู้บริหารโรงเรียนและครู ต้องการพิเศษ และต่อเน่ือง ติดตามการปฏิบัติงาน

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด หลังการอบรม

ขอนแก่น ตระหนักถึงความส าคัญ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ท่ีต้ังไว้ ท่ีต้ังไว้
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4. ยุทธศาสตร์การสรรหาและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา

    4.1 กลยุทธ์สรรค์หาครู บุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอและเหมาะสม

ผลการประเมิน

ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ

1. โครงการจ้างท่ีปรึกษาจัดหาครูชาว 1.เพ่ือพัฒนาสมรรถนะการ 1.โรงเรียนในสังกัดฯ มี โรงเรียนในสังกัดฯ โรงเรียนในสังกัดฯ 1. นักเรียนสามารถสนทนาภาษาอังกฤษ

ต่างชาติพัฒนาหลักสูตรภาษาต่างประเทศ เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครูต่างชาติ(อาสาสมัครผู้ จ านวน 20 แห่ง จ านวน 20 แห่ง กับครูต่างชาติ(อาสาสมัครผู้วิจัย

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ของครูต่างชาติ(อาสาสมัคร วิจัยชาวต่างประเทศ) มีครูต่างชาติ(อาสาสมัคร ชาวต่างประเทศ) ได้ดีย่ิงข้ึน

ผู้วิจัยช่าวต่างประเทศ)กับ มาสอนภาษาอังกฤษให้ ผู้วิจัยชาวต่างประเทศ) 2. ครูไทยและนักเรียนได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษ

ครูไทยท่ีมีผลต่อคุณภาพ กับนักเรียน จ านวน 22 คน กับครูต่างชาติ(อาสาสมัครผู้วิจัย

ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดฯ 2.นักเรียนโรงเรียนในสังกัด ด าเนินการสอน ชาวต่างประเทศ) ได้ดีย่ิงข้ึน

2.เพ่ือจัดหาครูต่างชาติ(อาสา กล้าส่ือสารภาษาอังกฤษ จ านวน 10 เดือน

สมัครผู้วิจัยชาวต่างประเทศ) กับครูต่างชาติ(อาสาสมัคร (พ.ย.2564 - มี.ค. 2565) 3. ควรมีการคัดเลือกครูต่างชาติ

มาสอนภาษาต่างประเทศ ผู้วิจัยชาวต่างประเทศ) และ (อาสาสมัครผู้วิจัยชาวต่างประเทศ)

ให้กับโรงเรียนสังกัดฯให้ (พ.ค.2565-ก.ย.2565) ท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

นักเรียนได้เรียนรู้ภาษา ทางการศึกษาและมีวุฒิภาวะเหมาะสม

อังกฤษกับเจ้าของภาษา

โดยตรง

3.เพ่ือศึกษาปัจจัยความ

ส าเร็จต่อการจัดการเรียน

การสอนภาษาต่างประเทศ

ของโรงเรียนสังกัดฯ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ท่ีต้ังไว้ ท่ีต้ังไว้
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4. ยุทธศาสตร์การสรรหาและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา

    4.2 กลยุทธ์พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา

ผลการประเมิน

ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ

1. โครงการพัฒนาข้าราชการครูของ เพ่ือฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา และ ผู้บริหารสถานศึกษา และ ผู้บริหารสถานศึกษา และ  - เห็นควรส่งผู้บริหารสถานศึกษา 

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน สถานศึกษา และข้าราชการ ข้าราชการครู สังกัดองค์การ ข้าราชการครู สังกัดองค์การ ข้าราชการครู สังกัดองค์การ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

จังหวัดขอนแก่น ครูของโรงเรียนสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือพัฒนา

บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ บุคลากรในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพย่ิงข้ึน 

ความสามารถในการปฏิบัติงาน ความสามารถในการปฏิบัติงาน

2. โครงการเพ่ิมพูนทักษะด้านวิชาชีพ เพ่ือให้ครูโรงเรียนในสังกัดองค์การ ครูโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ครูโรงเรียนในสังกัดองค์การ ครูและผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ96.49

ระยะส้ันส าหรับโรงเรียนสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นพัฒนา ส่วนจังหวัดขอนแก่นได้พัฒนา บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จ านวน 80 คน มีความพึงพอใจต่อโครงการใน

บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ความรู้และทักษะด้านวิชาชีพน า ความรู้และทักษะด้านวิชาชีพ จ านวน 20 โรงเรียน ระดับมากข้ึนไป

ความรู้และทักษะไปประยุกต์ใช้ใน สามารถน าความรู้และทักษะไป (ควรจัดอบรมด้านวิชาชีพท่ีหลาก

การจัดการเรียนการสอนและ ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ หลายและสามารถน าไปประกอบ

พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพในการ สอนได้และมีคุณภาพในการด ารง อาชีพเสริมได้)

ด ารงชีวิตมากข้ึน ชีวิตเพ่ิมมากข้ึน

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ท่ีต้ังไว้ ท่ีต้ังไว้
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6. ยุทธศาสตร์การยกระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมและภาคีเครือข่าย

    6.1 กลยุทธ์สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคีเครือข่ายทางการศึกษา

ผลการประเมิน

ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ

1. โครงการส่งเสริมการบริหารสถานศึกษา เพ่ือฝึกอบรมความรู้เก่ียวกับ คณะกรรมการสถานศึกษาและ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา  - ผลการประเมินโครงการเชิงคุณภาพ

แบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรม คณะกรรมการบริหารสถาน ข้ันพ้ืนฐาน และคณะ ข้ันพ้ืนฐาน และคณะ มีผลการประเมินในระดับ  "มากท่ีสุด"

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น การสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจ กรรมการบริหารสถานศึกษา กรรมการบริหารสถานศึกษา  - เห็นควรจัดโครงการอย่างต่อเน่ือง

และคณะกรรมการบริหาร เก่ียวกับการปฏัติหน้าท่ีใน มีความรู้ความเข้าใจบทบาท มีความรู้ความเข้าใจบทบาท เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถการปฏิบัติ

สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาการ ฐานะคณะกรรมการสถานศึก หน้าท่ีการปฎบัติงานใน หน้าท่ีการปฎบัติงานใน หน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา

จัดการศึกษา ษาข้ันพ้ืนฐานและคณะกรรม ฐานะคณะกรรมการสถาน ฐานะคณะกรรมการสถาน ข้ันพ้ืนฐาน และคณะกรรมการบริหาร

การบริหารสถานศึกษา ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และคณะ ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และคณะ สถานศึกษา เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา

กรรมการบริหารสถานศึกษา กรรมการบริหารสถานศึกษา การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ท่ีต้ังไว้ ท่ีต้ังไว้
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6. ยุทธศาสตร์การยกระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมและภาคีเครือข่าย

    6.2 กลยุทธ์ยกระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของภาคีเครือข่ายให้มีคุณภาพ

ผลการประเมิน

ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ

2. โครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียน เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ครู  - ผลการประเมินโครงการเชิงคุณภาพ

คุ้มครองเด็กเพ่ือยกระดับคุณภาพงาน มีความรู้ ความเข้าใจมาตรฐาน ความเข้าใจมาตรฐานโรงเรียน และบุคลากรทางการ และบุคลากรทางการศึกษา มีผลการประเมินในระดับ  "มากท่ีสุด"

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนคุ้มครองเด็ก คุ้มครองเด็ก ศึกษาผู้รับผิดชอบงานระบบ ได้รับความรู้ความเข้าใจมาตร  - เห็นควรจัดโครงการอย่างต่อเน่ือง เพ่ือ

พัฒนาและขยายเครือข่าย พัฒนาและขยายเครือข่าย การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฐานและแนวทางการด าเนิน พัฒนาความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วย

โรงเรียนคุ้มครองเด็กเพ่ือยก โรงเรียนคุ้มครองเด็กเพ่ือยก โรงเรียนสังกัด อบจ.ขอนแก่น งานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก เหลือนักเรียนและเพ่ือขยายเครือข่ายความ

ระดับคุณภาพงานระบบการ ระดับคุณภาพงานระบบการ  มีความรู้ ความเข้าใจ และน าไปขยายผลสู่การ ร่วมมือในการด าเนินงานระบบการดูแล

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ มาตรฐานโรงเรียนคุ้มครอง พัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพ ช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร โรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร เด็กเพ่ือยกระดับคุณภาพ การด าเนินงานระบบการ

ส่วนจังหวัดขอนแก่น ส่วนจังหวัดขอนแก่น งานระบบการดูแลช่วยเหลือ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

นักเรียน รวมท้ังเกิดเครือข่ายความ

ร่วมมือการด าเนินงานของ

โรงเรียนสังกัด อบจ.ขอนแก่น

สพฐ. และมูลนิธิศูนย์พิทักษ์

สิทธิเด็ก 

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ท่ีต้ังไว้ ท่ีต้ังไว้
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7. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

    7.1 กลยุทธ์ท านุบ ารุงพุทธศาสนาแบะศาสนาอ่ืนให้เจริญ ม่ันคงและย่ังยืน

ผลการประเมิน

ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ

1. โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ า เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ด าเนินการจัดงานประเพณีสรงน้ า การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาครัฐ ภาคเอกฃน และ ได้ด าเนินการตามแผนงาน

พระเจ้าใหญ่ไชยวาน ประเพณีของชุมชน/เพ่ือท านุบ ารุง พระเจ้าใหญ่ไชยวาน ภาคเอกชน และภาคประชาชน และภาคประชาชน

ศาสนา และเป็นการเคารพ เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม มีส่วนร่วมในกิจกรรม

ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิคู่บ้านคู่เมือง/เพ่ือเผย ประเพณีของชุมชน/เพ่ือท านุบ ารุง ไม่น้อยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์

แพร่วัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์ ศาสนา และเป็นการเคารพ

ส่งเสริมการท่องเท่ียว/เพ่ือส่งเสริม ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิคู่บ้านคู่เมือง/เพ่ือเผย

ให้เกิดความรักสามัคคีของ แพร่วัฒนธรรมและประชาสัมพันธ์

ประชาชนในเขต ส่งเสริมการท่องเท่ียว/เพ่ือส่งเสริม

ให้เกิดความรักสามัคคีของ

ประชาชนในเขต

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ท่ีต้ังไว้ ท่ีต้ังไว้
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7. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

    7.2 กลยุทธ์อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานและเผยแพร่ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ินให้ย่ังยืน

ผลการประเมิน

ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ

1. โครงการประเพณีผูกเส่ียวและ เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และสืบ ประชาชนได้ร่วมการ ประชาชนท่ัวไปได้รู้จัก ประชาชนท่ัวไปได้รู้จัก ได้ด าเนินการตามแผนงาน

การจัดกิจกรรมคุ้มวัฒนธรรม สานวัฒนธรรมประเพณี และยัง อนุรักษ์และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและ ศิลปวัฒนธรรมและ

เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันด้าน วัฒนธรรมประเพณี ซ่ึงเป็น ประเพณีดีงามของภาค ประเพณีดีงามของภาค

จารีต ประเพณี และวัฒนธรรม วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของ อีสานได้ดีย่ิงข้ึน อีสานได้ดีย่ิงข้ึน

ซ่ึงเป็นวิถีชีวิตและอัตลักษณ์ ท้องถ่ินให้คงอยู่สืบไป

ของท้องถ่ินให้คงอยู่สืบไป

2. โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก เพ่ือเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาครัฐ ภาคเอกฃน และ ได้ด าเนินการตามแผนงาน

เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ภาคเอกชน และภาคประชาชน และภาคประชาชน

ขนบธรรมเนียมประเพณี/ มีส่วนร่วมในกิจกรรม

เพ่ือส่งเสริมความสามัคคีของ ไม่น้อยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์

ของประชาชน/เพ่ือสร้างขวัญ

และก าลังใจให้เกษตรกร

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ท่ีต้ังไว้ ท่ีต้ังไว้
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7. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

    7.2 กลยุทธ์อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานและเผยแพร่ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ินให้ย่ังยืน

ผลการประเมิน

ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ท่ีต้ังไว้ ท่ีต้ังไว้

3. โครงการประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน ส่งเสริม ฟ้ืนฟู สืบสาน และอนุรักษ์ ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาครัฐ ภาคเอกฃน และ ได้ด าเนินการตามแผนงาน

เทศกาลดอกคูณเสียงแคนอีสาน ขนบธรรมเนียม ประเพณี/เพ่ือปลูก ภาคเอกชน และภาคประชาชน และภาคประชาชน

และถนนข้าวเหนียว จิตส านึกและแสดงออกซ่ึงความ มีส่วนร่วมในกิจกรรม

กตัญญู/สร้างความรักความสามัคคี ไม่น้อยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์

ของประชาชน/ส่งเสริมรายได้ ,

สร้างอาชีพ/ส่งเสริมการท่องเท่ียว

4. งานประเพณีบุญคูณลาน สู่ขวัญข้าว เพ่ืออนุรักษ์และสืบสานประเพณี ตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาครัฐ ภาคเอกฃน และ ผลการด าเนินการ

เภอแวงน้อย ท้องถ่ินให้คงอยู่สืบไป ภาคเอกชน และภาคประชาชน และภาคประชาชน โครงการเป็นไปตาม

มีส่วนร่วมในกิจกรรม วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้

ไม่น้อยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์
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7. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

   7.3 กลยุทธ์ส่งเสริม สนับสนุน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ินให้คงอยู่สืบไป

ผลการประเมิน
ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ
1. โครงการงานเทศกาลไก่ย่าง เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์ ด าเนินงานเทศกาลไก่ย่าง การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาครัฐ ภาคเอกฃน และ ได้ด าเนินการตามแผนงาน

เขาสวนกวางและประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม/ เขาสวนกวางและประเพณีบุญ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และภาคประชาชน

กระตุ้นเศรษฐกิจ/สร้างความ กุ้มข้าวใหญ่ มีส่วนร่วมในกิจกรรม

สามัคคีและส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์ ไม่น้อยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์

ของประชาชน ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม/
กระตุ้นเศรษฐกิจ/สร้างความ
สามัคคีและส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน

2. โครงการจัดงานประเพณีออกพรรษา เพ่ือเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ ด าเนินการจัดงานประเพณี การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาครัฐ ภาคเอกฃน และ ได้ด าเนินการตามแผนงาน

ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ออกพรรษา ภาคเอกชน และภาคประชาชน และภาคประชาชน

ขนบธรรมเนียมประเพณี ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู มีส่วนร่วมในกิจกรรม

ไม่น้อยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์

โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ท่ีต้ังไว้ ท่ีต้ังไว้
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7. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

    7.4 กลยุทธ์พัฒนาเด็ก เยาวชนและประชาชน ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทัศนคติท่ีดีต่อศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ผลการประเมิน

ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ

1. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เยาวชน เยาวชน ได้สร้างเครือข่าย เยาวชนได้รับการปลูกฝัง เยาวชนได้รับการ ผลการด าเนินการ

และผู้น าศาสนพิธี ได้สร้างเครือข่ายแกนน า แกนน าเยาวชน ให้เยาวชน จิตส านึกอันดีงาม มีคุณธรรม ปลูกฝังจิตส านึกอันดีงาม โครงการเป็นไปตาม

เยาวชน ให้เยาวชนได้พัฒนา ได้พัฒนาตนเองด้านภาวะ  จริยธรรมโดยการใช้หลักธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้

ตนเองด้านภาวะผู้น าตามวิถีพุทธ ผู้น าตามวิถีพุทธ ทางพระพุทธศาสนา โดยการใช้หลักธรรม

ทางพระพุทธศาสนา

2. โครงการอบรมเยาวชนพุทธ เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้ เยาวชนมุสลิมภาคอีสานได้ เยาวชนพุทธ มุสลิมในพ้ืนท่ี เยาวชนพุทธ มุสลิมในพ้ืนท่ี ผลการด าเนินการ

และมุสลิม เยาวชนพุทธและ มุสลิมภาคอีสาน เตรียมความพร้อมให้ท า ภาคอีสานได้ท าการศึกษา ภาคอีสานได้ท าการศึกษา โครงการเป็นไปตาม

ท าการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเร่ืองฟัรดูอีน ข้ันพ้ืนฐาน ข้ันพ้ืนฐาน วัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้

ได้พร้อมเพรียงกันเหมือนทุกภาค ได้พร้อมเพรียงกันเหมือนทุกภาค

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ท่ีต้ังไว้ ท่ีต้ังไว้
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7. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

    7.5 กลยุทธ์สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เข้มแข็งและมีคุณภาพ

ผลการประเมิน

ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ

1. โครงการจัดงานศิวะราตรี ปูชนียาลัย เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์ ด าเนินการจัดงาน ศิวะราตรี การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาครัฐ ภาคเอกฃน และ ได้ด าเนินการตามแผนงาน

ปราสาทเปือยน้อย ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม / ปูชนียาลัย ปราสาทเปือยน้อย ภาคเอกชน และภาคประชาชน และภาคประชาชน

กระตุ้นเศรษฐกิจ/สร้างความสามัคคี มีส่วนร่วมในกิจกรรม

และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์

2. โครงการงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์ ด าเนินงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาครัฐ ภาคเอกฃน และ ได้ด าเนินการตามแผนงาน

และของดีอ าเภอหนองสองห้อง ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม/ และของดีอ าเภอหนองสองห้อง ภาคเอกชน และภาคประชาชน และภาคประชาชน

กระตุ้นเศรษฐกิจ/สร้างความ มีส่วนร่วมในกิจกรรม

สามัคคีและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ไม่น้อยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์

ของประชาชน

3. โครงการแผ่นดินพระเจ้าใหญ่ เพ่ือเป็นการสืบสานงานประเพณี ด าเนินการจัดโครงการแผ่นดิน การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาครัฐ ภาคเอกฃน และ ได้ด าเนินการตามแผนงาน

รวมของดีอ าเภอซ าสูง และงานประจ าปีของอ าเภอซ าสูง, พระเจ้าใหญ่รวมของดีอ าเภอซ าสูง ภาคเอกชน และภาคประชาชน และภาคประชาชน

ส่งเสริมภาคการเกษตร การท่อง มีส่วนร่วมในกิจกรรม

เท่ียวและสนับสนุนสินค้าOTOP ไม่น้อยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ท่ีต้ังไว้ ท่ีต้ังไว้
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7. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

    7.5 กลยุทธ์สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เข้มแข็งและมีคุณภาพ

ผลการประเมิน

ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ท่ีต้ังไว้ ท่ีต้ังไว้

4. โครงการเทศกาลว่าวและบุญกุ้ม เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์ ด าเนินการจัดเทศกาลว่าวและบุญกุ้ม การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาครัฐ ภาคเอกฃน และ ได้ด าเนินการตามแผนงาน

โนนศิลา ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม / โนนศิลา ภาคเอกชน และภาคประชาชน และภาคประชาชน

กระตุ้นเศรษฐกิจ/สร้างความ มีส่วนร่วมในกิจกรรม

สามัคคีและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ไม่น้อยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์

ของประชาชน

5. โครงการงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์ ด าเนินงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาครัฐ ภาคเอกฃน และ ได้ด าเนินการตามแผนงาน

และของดีอ าเภอบ้านไผ่ ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม / และของดีอ าเภอบ้านไผ่ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และภาคประชาชน

กระตุ้นเศรษฐกิจ/สร้างความ มีส่วนร่วมในกิจกรรม

สามัคคีและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ไม่น้อยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์

ของประชาชน

6. โครงการงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์ ด าเนินงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาครัฐ ภาคเอกฃน และ ได้ด าเนินการตามแผนงาน

และของดีอ าเภอบ้านแฮด ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม / และของดีอ าเภอบ้านแฮด ภาคเอกชน และภาคประชาชน และภาคประชาชน

กระตุ้นเศรษฐกิจ/สร้างความสามัคคี มีส่วนร่วมในกิจกรรม

และส่งเสริมการมีส่วนของประชาชน ไม่น้อยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์
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7. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

    7.5 กลยุทธ์สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เข้มแข็งและมีคุณภาพ

ผลการประเมิน

ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ท่ีต้ังไว้ ท่ีต้ังไว้

8. โครงการ "สืบสานงานบุญประเพณี เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์ ด าเนินการจัดงานอนุรักษ์ ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาครัฐ ภาคเอกฃน และ ได้ด าเนินการตามแผนงาน

 OTOP นวัตวิถี ของดีเมืองกระนวน ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม / ศิลปะประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน ภาคเอกชน และภาคประชาชน และภาคประชาชน

กระตุ้นเศรษฐกิจ/สร้างความ อ าเภอกระนวน มีส่วนร่วมในกิจกรรม

สามัคคีและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ไม่น้อยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์

ของประชาชน

9.โครงการประเพณีบุญคูณลาน เพ่ือส่งเสริมความรักความสามัคคี / ด าเนินการจัดงานประเพณีวัฒนธรรม การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาครัฐ ภาคเอกฃน และ ได้ด าเนินการตามแผนงาน

ข้าวโพดหวาน สานไมตรี ข้าวจ่ีแซบ เพ่ือรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี/ อ าเภอบ้านฝาง ภาคเอกชน และภาคประชาชน และภาคประชาชน

และงานกาชาดอ าเภอบ้านฝาง เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว มีส่วนร่วมในกิจกรรม

ไม่น้อยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์

10. โครงการเทศกาลกล้วยไม้ป่าบาน เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ ด าเนินการจัดงานเทศกาล การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาครัฐ ภาคเอกฃน และ ได้ด าเนินการตามแผนงาน

และของดีเมืองมัญจาคีรี พันธ์กล้วยไม้ช้างกระและวัฒนธรรม กล้วยไม้ป่าบาน และของดี ภาคเอกชน และภาคประชาชน และภาคประชาชน

ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม/ เมืองมัญจาคีรี มีส่วนร่วมในกิจกรรม

สร้างความสามัคคีและส่งเสริม ไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์

การมีส่วนร่วมของประชาชน
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7. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

    7.5 กลยุทธ์สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เข้มแข็งและมีคุณภาพ

ผลการประเมิน

ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ท่ีต้ังไว้ ท่ีต้ังไว้

11. โครงการงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์ ด าเนินจัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ ทุกต าบลในเขตพ้ืนท่ี รวม 52 ภาครัฐ ภาคเอกฃน และ ได้ด าเนินการตามแผนงาน

ของดีแวงใหญ่ ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม / ของดีแวงใหญ่ หมู่บ้านร่วมจัดกิจกรรม และภาคประชาชน

ส่งเสริมอาชีพด้ายการเกษตร/กระตุ้น มีส่วนร่วมในกิจกรรม

เศรษฐกิจ/สร้างความสามัคคีและ ไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

12. งานเทศกาล งมปลาน้ าแดง เพ่ือสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ด าเนินการจัดงานเทศกาล การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาครัฐ ภาคเอกฃน และ ได้ด าเนินการตามแผนงาน

แงงผ้าฝ้าย ไหว้พระพุทธนาค า หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์/ งมปลาน้ าแดง แงงผ้าฝ้าย ภาคเอกชน และภาคประชาชน และภาคประชาชน

เพ่ือสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถ่ิน ไหว้พระพุทธนาค า มีส่วนร่วมในกิจกรรม

ไม่น้อยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์

13. โครงการจัดงานประจ าปี เพ่ือสนับสนุนนโยบายรัฐบาล ด าเนินการจัดงานเทศกาล การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาครัฐ ภาคเอกฃน และ ได้ด าเนินการตามแผนงาน

 รวมของดีเมืองชุมแพ หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์/ ประจ าปี รวมของดีเมืองชุมแพ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และภาคประชาชน

เพ่ือสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีส่วนร่วมในกิจกรรม

ไม่น้อยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์
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8. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม พัฒนาศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ กิจการเด็กและเยาวชน

    8.1 กลยุทธ์ส่งเสริมศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ กิจการเด็กและเยาวชนท่ีหลากหลาย

ผลการประเมิน

ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ

1. โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนความเป็น นักกีฬาและครูผู้ควบคุม นักกีฬาโรงเรียนในสังกัด จ านวนนักกีฬาและ ผลการแข่งขันอยู่ในระดับดี รวมท้ัง

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งประเทศไทย เลิศทางด้านกีฬาและพัฒนาทักษะ เข้าร่วมท้ังหมด 250 คน องค์การบริหารส่วน ครูผู้ควบคุมเข้าร่วม เป็นการสร้างช่ือเสียงและประชา

คร้ังท่ี 38 รอบคัดเลือก ทางด้านกีฬาของนักเรียน จังหวัดขอนแก่นมีทักษะและ จ านวน 250 คน สัมพันธ์ความสามารถด้านการกีฬา

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา ของนักเรียนในสังกัดองค์การบริหาร

รวมท้ังส่งเสริมให้นักเรียน ส่วนจังหวัดขอนแก่นผลการแข่งขัน

มีสุขภาพพลานามัยท่ีสมบูรณ์  อบจ.ขอนแก่น 

แข็งแรง มีระเบียบวินัยเครารพ

กฎ กติกา

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ท่ีต้ังไว้ ท่ีต้ังไว้
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8. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม พัฒนาศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ กิจการเด็กและเยาวชน

    8.2 กลยุทธ์พัฒนาศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ กิจการเด็กและเยาวชนท่ีหลากหลาย

ผลการประเมิน

ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ

1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของ โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วม โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

นักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน ของนักกีฬา นักเรียนในสังกัด มีการพัฒนาศักยภาพ โครงการ เข้าร่วมโครงการ มีอันดับการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์

จังหวัดขอนแก่นสู่ความเป็นเลิศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ของนักกีฬานักเรียนในสังกัด พัฒนานักเรียนในสังกัด นักกีฬาท่ีเข้าร่วมโครงการ กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งประเทศ

ทางด้านกีฬา ไปสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเน่ืองและ องค์การบริหารส่วน ให้เป็นนักกีฬาท่ีเป็นตัวแทน มีศักยภาพสูงข้ึน จนพัฒนา ไทยท่ีดีข้ึนได้รับการคัดเลือกเป็นตัว

เป็นระบบ จังหวัดขอนแก่นสู่ ประสบความส าเร็จจาก สู่ความเป็นเลิศระดับอาชีพ แทนจังหวัดขอนแก่นในการแข่งขัน

ความเป็นเลิศอย่างต่อเน่ือง การแข่งขันท้ังในระดับภูมิภาค ต่อไป กีฬาแห่งชาติต่อไป 

และเป็นระบบ และการแข่งขันกีฬาระดับ

ประเทศรวมถึงกีฬาแห่งชาติ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ท่ีต้ังไว้ ท่ีต้ังไว้
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8. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม พัฒนาศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ กิจการเด็กและเยาวชน

    8.3 กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ

ผลการประเมิน

ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ

1. โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน เพ่ือส่งเสริมคุณภาพการจัด นักกีฬาจ านวน 100 คน นักกีฬาและบุคลากรในสังกัดองค์ จ านวนนักกีฬาและ ผลการแข่งขันอยู่ในระดับดี รวมท้ัง

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งประเทศไทย การศึกษาขององค์การบริหารส่วน ครูผู้ควบคุม การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ครูผู้ควบคุมเข้าร่วม เป็นการสร้างช่ือเสียงและประชา

รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ คร้ังท่ี 38 จังหวัดขอนแก่นโดยส่งเสริม เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง มีทักษะและความเป็นเลิศ จ านวน 150 คน สัมพันธ์ความสามารถด้านการกีฬา

และสนัยสนุนนักเรียนในสังกัด จ านวน 50 คน ทางด้านกีฬารวมท้ังส่งเสริมให้ ของนักเรียนในสังกัดองค์การบริหาร

พัฒนาทักษะทางกีฬาและมุ่งสู่ รวมท้ังหมด 150 คน นักเรียนมีสุขภาพพลานามัย ส่วนจังหวัดขอนแก่น 

ความเป็นเลิศ ท่ีสมบูรณ์แข็งแรง มีระเบียบวินัย

เคราพกฎ กติกา

2. โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพ โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วม จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา โรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ ผลการแข่งขันอยู่ในระดับดี 

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร การจัดการศึกษาขององค์การ ท้ัง 20 แห่งจ านวนนักเรียน นักเรียนโรงเรียนในสังกัด ท้ังหมด 20 แห่ง รวมท้ังเป็นการสร้างช่ือเสียงและ

ส่วนจังหวัดขอนแก่น บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วม 500 คนครู/ มีนักเรียนท่ีเป็นนักกีฬาได้รับ นักเรียนเข้าร่วม 500 คน ประชาสัมพันธ์คุณภาพการจัดก

เพ่ือเป็นการคัดเลือกนักเรียนเป็น บุคลากรทางการศึกษา การคัดเลือกให้เป็นตัวแทนองค์ ครู/บุคลากรทางการศึกษา ารศึกษา การส่งเสริมสนับสนุน

นักกีฬาเป็นตัวแทนองค์การบริหาร เจ้าหน้าท่ีประจ าสนาม การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าท่ีประจ าสนาม ความสามารถด้านการกีฬาของ

ส่วนจังหวัดขอนแก่นในการเข้า กรรมการตันสินจ านวน ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กรรมการตัดสิน นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน

ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน ไม่ต่ ากว่า 80 คน นักเรียน อปท.ระดับ จ านวนไม่ต่ ากว่า 80 คน จังหวัดขอนแก่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ท่ีต้ังไว้ ท่ีต้ังไว้
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8. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม พัฒนาศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ กิจการเด็กและเยาวชน

    8.4 กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมนันทนาการ กิจการเด็กและเยาวชนท่ีหลากหลาย

ผลการประเมิน

ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ

2. โครงการส่งเสริมศักยภาพ เพ่ือส่งเสริมศักยภาพและท่ีเปิด นักเรียนของ นักเรียนของ นักเรียนของ นักเรียนท่ีเขาร่วมโครงการฯได้รับ

นักเรียนด้านศิลปะและดนตรี โอกาสให้นักเรียนท่ีมีความสามารถ โรงเรียนในสังกัด ฯ โรงเรียนในสังกัด ฯ โรงเรียนในสังกัด ฯ ประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง

ในโรงเรียนสังกัด อบจ.ขอนแก่น ด้านศิลปะและดนตรีได้ร่วมกิจกรรม ได้เข้าร่วมโครงการ ได้เข้าร่วมโครงการ ได้เข้าร่วมโครงการ คุ้มค่า น าความรู้ท่ได้รับไปพัฒนาทักษะ

20 โรงเรียน ต่อไปอยู่ในระดับมาก

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ท่ีต้ังไว้ ท่ีต้ังไว้
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8. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม พัฒนาศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ กิจการเด็กและเยาวชน

    8.5 กลยุทธ์สร้างและพัฒนา

ผลการประเมิน

ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ

1. โครงการฝึกอบรมเพ่ือรณรงค์ เพ่ือให้นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวนนักเรียน 60 คน เพ่ือสร้างผู้น าเยาวชนในการ จ านวนนักเรียนเข้าร่วม 60 คน นักเรียนกลุ่มเส่ียงได้รับความรู้ ความ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด ครู เจ้าหน้าท่ี 20 คน ต่อต้านป้องกันการแพร่ระบาด ครู เจ้าหน้าท่ี 20 คน เข้าใจ ในการสร้างทักษะชีวิต สร้าง

TO BE NUMBER ONE ยาเสพติดในโรงเรียนในสังกัด นักเรียนมีทักษะทางความคิด ภูมิคุ้มกันทางสังคมและการป้องกัน

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน เพ่ือพัฒนาคุณภาพทักษะทาง มีภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกาย จิตใจ ยาเสพติด เป็นรูปธรรม ชัดเจน

จังหวัดขอนแก่น ความคิดสร้างภูมิคุ้มกันทาง และเข้มแข็ง

ด้านร่างกายจิตใจนักเรียน โรงเรียนท่ีเขาร่วมโครงการได้รับการคัด

เลือกผ่านเข้ารอบสู่การตัดสินระดับ

ประเทศ ในงานมหกรรมพลสมาชิก

TO BE NUMBER ONE 

2. เงินอุดหนุนส านักงานเขตพ้ืนท่ี เพ่ืออุดหนุนส านักงาน ส่งเสริมศักยภาพ ส่งเสริมและพัฒนาการแสดง  นักเรียนได้แสดงออกทางด้าน ได้ด าเนินการตามแผนงาน

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต1 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นักเรียนด้านศิลปะ ออกด้านศิลป ดนตรีกีฬา และพัฒนาด้าศิลปะดนตรี กีฬา

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ ขอนแก่น เขต 1 ดนตรี กีฬาและวิชาการ และวิชาการในระดับเขต และวิชาการ

นักเรียนด้านศิลปะดนตรีกีฬา ระดับภาคและระดับประเทศ

และวิชาการ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ท่ีต้ังไว้ ท่ีต้ังไว้
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8. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม พัฒนาศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ กิจการเด็กและเยาวชน

    8.5 กลยุทธ์สร้างและพัฒนา

ผลการประเมิน

ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ท่ีต้ังไว้ ท่ีต้ังไว้

3. เงินอุดหนุนส านักงานรศึกษา เพ่ืออุดหนุนส านักงาน ส่งเสริมศักยภาพ ส่งเสริมและพัฒนาการแสดง  นักเรียนได้แสดงออกทางด้าน ได้ด าเนินการตามแผนงาน

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต2 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นักเรียนด้านศิลปะ ออกด้านศิลป ดนตรีกีฬา และพัฒนาด้านศิลปะดนตรี กีฬา

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ ขอนแก่น เขต 2 ดนตรี กีฬาและวิชาการ และวิชาการในระดับเขต และวิชาการ

นักเรียนด้านศิลปะดนตรีกีฬา ระดับภาคและระดับประเทศ

และวิชาการ

4. เงินอุดหนุนส านักงานเขตพ้ืนท่ี เพ่ืออุดหนุนส านักงาน ส่งเสริมศักยภาพ ส่งเสริมและพัฒนาการแสดง  นักเรียนได้แสดงออกทางด้าน ได้ด าเนินการตามแผนงาน

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต3 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นักเรียนด้านศิลปะ ออกด้านศิลป ดนตรีกีฬา และพัฒนาด้านศิลปะดนตรี กีฬา

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ ขอนแก่น เขต 3 ดนตรี กีฬาและวิชาการ และวิชาการในระดับเขต และวิชาการ

นักเรียนด้านศิลปะดนตรีกีฬา

และวิชาการ

5. เงินอุดหนุนส านักงานเขตพ้ืนท่ี เพ่ืออุดหนุนส านักงาน ส่งเสริมศักยภาพ ส่งเสริมและพัฒนาการแสดง  นักเรียนได้แสดงออกทางด้าน ได้ด าเนินการตามแผนงาน

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นักเรียนด้านศิลปะ ออกด้านศิลป ดนตรีกีฬา และพัฒนาด้านศิลปะดนตรี กีฬา

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ ขอนแก่น เขต 4 ดนตรี กีฬาและวิชาการ และวิชาการในระดับเขต และวิชาการ

นักเรียนด้านศิลปะดนตรีกีฬาและวิชาการ ระดับภาคและระดับประเทศ
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8. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม พัฒนาศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ กิจการเด็กและเยาวชน

    8.5 กลยุทธ์สร้างและพัฒนา

ผลการประเมิน

ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ท่ีต้ังไว้ ท่ีต้ังไว้

6. เงินอุดหนุนส านักงานเขตพ้ืนท่ี เพ่ืออุดหนุนส านักงาน ส่งเสริมศักยภาพ ส่งเสริมและพัฒนาการแสดง  นักเรียนได้แสดงออกทางด้าน ได้ด าเนินการตามแผนงาน

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5 เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นักเรียนด้านศิลปะ ออกด้านศิลป ดนตรีกีฬา และพัฒนาด้านศิลปะดนตรี กีฬา

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ ขอนแก่น เขต 5 ดนตรี กีฬาและวิชาการ และวิชาการในระดับเขต และวิชาการ

นักเรียนด้านศิลปะดนตรีกีฬา ระดับภาคและระดับประเทศ

และวิชาการ

7. เงินอุดหนุนส านักงานเขตพ้ืนท่ี เพ่ืออุดหนุนส านักงาน ส่งเสริมศักยภาพ ส่งเสริมและพัฒนาการแสดง  นักเรียนได้แสดงออกทางด้าน ได้ด าเนินการตามแผนงาน

การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  25 เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา นักเรียนด้านศิลปะ ออกด้านศิลป ดนตรีกีฬา และพัฒนาด้านศิลปะดนตรี กีฬา

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ ขอนแก่น เขต 25 ดนตรี กีฬาและวิชาการ และวิชาการในระดับเขต และวิชาการ

นักเรียนด้านศิลปะดนตรีกีฬา ระดับภาคและระดับประเทศ

และวิชาการ

8. อุดหนุนสมาคมผู้บริหาร เพ่ืออุดหนุนสมาคม ส่งเสริมศักยภาพ ส่งเสริมและพัฒนาการแสดง  นักเรียนได้แสดงออกทางด้าน ได้ด าเนินการตามแผนงาน

โรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่น ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน นักเรียนด้านศิลปะ ออกด้านศิลป ดนตรีกีฬา และพัฒนาด้านศิลปะดนตรี กีฬา

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ จังหวัดขอนแก่น ดนตรี กีฬาและวิชาการ และวิชาการในระดับเขต และวิชาการ

นักเรียนด้านศิลปะดนตรีกีฬา ระดับภาคและระดับประเทศ

และวิชาการ
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9. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบลริหารจัดการท่ีดี

    9.1 กลยุทธ์พัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้

ผลการประเมิน

ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ

1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกัน จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกัน พนักงานจ้างตามภารกิจของ พนักงานจ้างตามภารกิจได้รับเงินสมทบ

พนักงานจ้างตามภารกิจ สังคมพนักงานจ้างตามภารกิจ สังคมพนักงานจ้างตามภารกิจ ส านักการศึกษาฯ กองทุนประกันสังคมครบทุกคน

2. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกัน จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกัน พนักงานจ้างของสถานศึกษา พนักงานจ้างได้รับเงินสมทบ

พนักงานจ้าง สังคมพนักงานจ้าง สังคมพนักงานจ้าง กองทุนประกันสังคมครบทุกคน

3. เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญ เพ่ือสมทบกองทุนบ าเหน็ญบ านาญ จ่ายเงินสมทบกองทุนบ าเหน็ญ ข้าราชการของส านักการศึกษา ข้าราชการของส านักการศึกษาฯ ได้รับ

ข้าราชการ(กบข) ของข้าราชการ (กบข.) บ านาญของข้าราชการ (กบข.) ศาสนาและวัฒนธรรม เงินสมทบ กบข.

4. เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญ เพ่ือกองทุนบ าเหน็ญบ านาญ จ่ายเงินกองทุนบ าเหน็ญ ข้าราชการครูและบุคลากรทาง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้าราชการ(กบข) ของข้าราชการ (กบข.) บ านาญของข้าราชการ (กบข.) การศึกษาของสถานศึกษา ของสถานศึกษาท่ีได้รับเงิน กบข.

5. เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ เพ่ือสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ จ่ายเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียง ลูกจ้าประจ าของสถานศึกษา ลูกจ้าประจ าของสถานศึกษา

ส าหรับลูกจ้างประจ า(กสจ.) ส าหรับลูกจ้างประจ า(กสจ.) ชีพส าหรับลูกจ้างประจ า(กสจ.)
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โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ท่ีต้ังไว้ ท่ีต้ังไว้



9. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบลริหารจัดการท่ีดี

    9.1 กลยุทธ์พัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้

ผลการประเมิน

ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ท่ีต้ังไว้ ท่ีต้ังไว้

6. เงินเดือนพนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ จ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการรวม ข้าราชการของส านักการศึกษา ข้าราชการของส านักการศึกษา

รวมท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือนในกรณี ท้ังเงินปรับปรุงเงินเดือนในกรณีท่ี ศาสนาและวัฒนธรรม ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับเงินเดือน

ท่ีมีการเล่ือนข้ันเป็นกรณีพิเศษ หรือ มีการเล่ือนข้ันเป็นกรณีพิเศษหรือ ครบถ้วน

กรณีท่ีมการโอนย้าย กรณีท่ีมีการโอนย้าย

7. เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงาน เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่าง ๆ ให้แก่ จ่ายเงินเพ่ิมต่าง ๆให้แก่ข้าราชการ ข้าราชการของส านักการศึกษา ข้าราชการของส านักการศึกษา

ข้าราชการท่ีมีสิทธิได้รับเงินเพ่ิม ท่ีมีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมตามท่ีมี ศาสนาและวัฒนธรรม ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับเงินเพ่ิม

ตามท่ีมีระเบียบและกฎหมาย ระเบียบและกฎหมายก าหนดไว้ ต่างๆของพนักงาน

ก าหนดไว้ รวมท้ังเงินเพ่ิทส าหรับ รวมท้ังเงินเพ่ิมส าหรับข้าราชการ

ข้าราชการท่ีมีเงินเดือนเต็มข้ัน ท่ีมีเงินเดือนเต็มข้ัน

8. เงินประจ าต าแหน่ง เพ่ือจ่ายเป็นเงินประจ าต าแหน่ง จ่ายเงินประจ าต าแหน่งให้แก่ ข้าราชการของส านักการศึกษา ข้าราชการของส านักการศึกษา

ให้แก่ข้าราชการท่ีมีสิทธิได้รับและ ข้าราชการท่ีมีสิทธิได้รับและ ศาสนาและวัฒนธรรม ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับเงิน

จ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก่ จ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก่ ประจ าต าแหน่ง

ศึกษานิเทศก์ ตามท่ีมีระเบียบและ ศึกษานิเทศก์ตามท่ีมีระเบียบ

กฎหมายก าหนดไว้ และกฎหมายก าหนดไว้
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9. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบลริหารจัดการท่ีดี

    9.1 กลยุทธ์พัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้

ผลการประเมิน

ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ท่ีต้ังไว้ ท่ีต้ังไว้

9.เงินวิทยฐานะ เพ่ือจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะให้แก่ จ่ายวิทยฐานะให้แก่ข้าราชการครู ข้าราชการครูและบุคลากร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ และบุคลากรทางการศึกษาของ ทางการศึกษาของสถานศึกษา ของสถานศึกษาท่ีมีวิทยฐานะช านาญการ

ศึกษาของสถานศึกษา สถานศึกษาตามระเบียบและ ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญและ

กฎหมายก าหนดไว้ เช่ียวชาญพิเศษ

10.ค่าจ้างลูกจ้างประจ า เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างประจ าของสถานศึกษา ลูกจ้างประจ าของสถานศึกษา

ประจ าของสถานศึกษา ของสถานศึกษา

11. ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพ่ือจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ จ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ พนักงานจ้างของส านักการศึกษา พนักงานจ้างของส านักการศึกษา

พนักงานจ้างตามภารกิจ ผู้เช่ียวชาญ พนักงานจ้างตามภารกิจ ศาสนาและวัฒนธรรม ศาสนาและวัฒนธรรม

พนักงานจ้างท่ัวไป รวมท้ังเงิน ผู้เช่ียวชาญพนักงานจ้าง ได้รับค่าตอบแทน

ปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ท่ัวไปรวมท้ังเงินปรับปรุง

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

12. เงินเพ่ิมต่างๆของพนักงานจ้าง เพ่ือจ่ายเป็นเงินเพ่ิมต่างๆรวมท้ังเงิน จ่ายเงินเพ่ิมต่างๆ รวมท้ังเงินเพ่ิม พนักงานจ้างของส านักการศึกษา พนักงานจ้างของส านักการศึกษา

เพ่ิมค่าตรองชีพช่ัวคราวของพนักงาน ค่าครองชีพช่ัวคราวของพนักงานจ้าง ศาสนาและวัฒนธรรม ศาสนาและวัฒนธรรม

จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างท่ัวไป ตามภารกิจและพนักงานจ้างท้ัวไป ได้รับเงินเพ่ิมต่างๆ

ตามระเบียบและกฎหมายก าหนดไว้ ตามระเบียบและกฎหมายก าหนดไว้
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9. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบลริหารจัดการท่ีดี

    9.1 กลยุทธ์พัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้

ผลการประเมิน

ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ท่ีต้ังไว้ ท่ีต้ังไว้

13.ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจ เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะ จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจประเมิน คณะกรรมการตรวจประเมิน

ประเมินผลงานข้าราชการครู กรรมการตรวจประเมินผลงาน ตรวจประเมินผลงานข้าราชการครู ผลงานข้าราชการครูของ ผลงานข้าราชการครูของ

ข้าราชการครูของสถานศึกษา ของสถานศึกษา สถานศึกษา สถานศึกษา

14. ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติ จ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน ข้าราชการ พนักงานจ้างตาม ข้าราชการ พนักงานจ้างตาม

นอกเวลาราชการ งานนอกเวลาราชการให้แก่ นอกเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ ภารกิจ และพนักงานจ้างท่ัวไป ภารกิจ และพนักงานจ้างท่ัวไป

ข้าราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างตามภารกิจ ส านักการศึกษา ศาสนาและ ได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน

และพนักงานจ้างท่ัวไป และพนักงานจ้างท่ัวไป วัฒนธรรม นอกเวลาราชการ

15. ค่าเช่าบ้าน เพ่ือจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านของ จ่ายเงินค่าเช่าบ้านของข้าราชการ ข้าราชการเละลูกจ้าง ข้าราชการเละลูกจ้างส านักการศึกษา 

ข้าราชการเละลูกจ้างท่ีมึสิทธิได้รับ เละลูกจ้างท่ีมึสิทธิได้รับเงิน ส านักการศึกษา ศาสนาและ ศาสนาและวัฒนธรรมได้รับค่าเช่าบ้าน

เงินตามระเบียบและกฎหมาย ตามระเบียบและกฎหมาย วัฒนธรรม ตามระเบียบและกฎหมาย

16. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา จ่ายเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรให้ ข้าราชการของส านักการศึกษา ข้าราชการของส านักการศึกษา

บุตรให้แก่ ข้าราชการท่ีมีสิทธิได้รับ แก่ ข้าราชการท่ีมีสิทธิได้รับเงิน ศาสนาและวัฒนธรรม ศาสนาและวัฒนธรรม ได้รับเงิน

เงินตามระเบียบและกฎหมาย ตามระเบียบและกฎหมาย ช่วยเหลือการศึกษาบุตร
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9. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบลริหารจัดการท่ีดี

    9.1 กลยุทธ์พัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้

ผลการประเมิน

ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ท่ีต้ังไว้ ท่ีต้ังไว้

17. ค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ จ่ายเงินนค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ การจ้างเหมาบริการต่างๆ ของ ได้ด าเนินการจ้างเหมาบริการต่าง ๆ

ท่ีเป็นภารกิจขององค์การบริหารส่วน ท่ีเป็นภารกิจขององค์การบริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดขอนแก่นและโรงเรียน ส่วนจังหวัดขอนแก่นและ ขอนแก่นและโรงเรียนในสังกัดฯ จังหวัดขอนแก่นและโรงเรียนในสังกัดฯ

ในสังกัด ฯ โรงเรียนในสังกัด ฯ

18. ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพ่ือจ่ายให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง จ่ายเงินให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 

ไปราชการ ประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ ประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างตามภารกิจ และ พนักงานจ้างตามภารกิจ และ

และพนักงานท่ัวไปสังกัดองค์การ และพนักงานท่ัวไปสังกัดองค์การ พนักงานท่ัวไป สังกัดองค์การ พนักงานท่ัวไป สังกัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนในสังกัดฯ ในการเดินทาง โรงเรียนในสังกัดฯ ในการเดินทาง และโรงเรียนในสังกัดฯ และโรงเรียนในสังกัดฯ ได้เดินทางไป

ไปราชการท้ังในและนอกเขต ไปราชการท้ังในและนอกเขต ราชการเพ่ือพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วน งานให้มีประสิทธิภพาเพ่ิมข้ึน

จังหวัดขอนแก่น

19. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพ่ือสนับสนุนเพ่ิมประสิทธิภาพ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์มีสภาพท่ีดีมีคุณภาพ  มีอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

การท างาน เพ่ือสนับสนุนเพ่ิม ท่ีสะดวกรวดเร็ว

ประสิทธิภาพการท างาน
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9. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบลริหารจัดการท่ีดี

    9.1 กลยุทธ์พัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้

ผลการประเมิน

ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ท่ีต้ังไว้ ท่ีต้ังไว้

20. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ ซ่อมแซมยานพาหนะ ยานพาหนะมีสภาพท่ีดี ผู้ขับข่ีเกิดความปลอดภัย

ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ เกิดความปลอดัยผู้ขับข่ี ในการเดินทาง

ในการปฏิบัติงาน

21 ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ซ่อมแฒระบบไฟฟ้า มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ ในพุทธมณทลและรร.ในสังกัด

ในการปฏิบัติงาน

22. ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง เพ่ือให้อาคารส่ิงก่อสร้าง ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคารส่ิงก่อสร้าง อาคารส่ิงก่อสร้างมีสภาพท่ีดี

มีสภาพท่ีดี เพ่ือให้อาคารส่ิงก่อสร้าง ในราชการส านักการศึกษา

มีสภาพท่ีดี พุทธมณทลและรร.ในสังกัด
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9. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาระบบลริหารจัดการท่ีดี

    9.2 กลยุทธ์พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีให้มีความสามารถในการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการประเมิน

ผลการ ผลการ เชิงคุณภาพ

ด าเนินงาน ด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ

1. โครงการพัฒนาศึกยภาพการปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ บุคลากรส านักการศึกษาฯ บุคลากรส านักการศึกษาฯ บุคลากรส านักการศึกษาฯ  - ผลการประเมินโครงการเชิงคุณภาพ

ราชการของบุคลากรส านักการศึกษา ในการท างาน สร้างความรัก ได้รับการพัฒนาขีดความ ได้รับการพัฒนาขีดความ ได้รับการพัฒนาขีด มีผลการประเมินในระดับ  "มากท่ีสุด"

ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้บริหารสถานศึกษา ความสามัคคี  คุณลักษณะ สามารถในการท างาน สามารถในการท างาน ในการท างาน สร้างความรัก  - เห็นควรจัดโครงการอย่างต่อเน่ือง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อันพึงประสงค์ต่อองค์กร และ เกิดความรักสามัคคี และคุณ สร้างความรัก ความสามัคคี ความสามัคคี  คุณลักษณะ เพ่ือพัฒนาทีมงานและเตรียม

สนับสนุนการสอนของสถานศึกษา สังกัด ทัศนคติ เจตคติท่ีดีต่อการ ลักษณะอันพึงประสงค์ต่อ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ อันพึงประสงค์ต่อองค์กร ความพร้อมด้านบุคลากรในการปฏิบัติงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ท างานและต่อเพ่ือนร่วมงาน องค์กร และมีทัศนคติ เจตคติ และมีทัศนคติ เจตคติท่ีดีต่อ และมีทัศนคติ เจตคติท่ีดี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ท่ีดีต่อการท างานและเพ่ือนร่วมงาน การท างานและเพ่ือนร่วมงาน ต่อการท างานและเพ่ือนร่วมงาน

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์ เป้าหมาย

ท่ีต้ังไว้ ท่ีต้ังไว้
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บทที่ 3 
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ ์

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น มียุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดหา สนับสนุน    
                    และพัฒนาทรัพยากร         
                    ทางการศึกษา 

กลยุทธ์ 1.1 จัดหาและสนับสนุนทรัพยากรทาง       
               การศึกษาให้พอเพียงและเหมาะสม 
กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา 
               ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 

- ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศกึษา 
- ฝ่ายการศึกษานอกระบบฯ 

- ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศลิปะ  
  และวัฒนธรรม 

- ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและ 
  นันทนาการ 
- ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนและ 
                     พัฒนาข้าราชการ  
                     ข้าราชการครู    
                    และบุคลากร 
                    ทางการศึกษา 

กลยุทธ์ 2.1 สนับสนุนสถานศึกษาได้สรรหา 
                ข้าราชการครแูละบุคลากร 
                ทางการศึกษาให้เพียงพอ  
กลยุทธ์ 2.2 พัฒนาข้าราชการ ข้าราชการครูและ 
               บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ                 
               ตามมาตรฐานต าแหน่ง 
กลยุทธ์ 2.3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                สู่ความเป็นมืออาชีพ 
 

- ฝ่ายกิจการโรงเรยีน 
- ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศกึษา 
- ฝ่ายการศึกษานอกระบบฯ 

- ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศลิปะ  
  และวัฒนธรรม 

- ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและ 
  นันทนาการ 
- ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
- กลุ่มงานนิเทศฯ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและ  
                    พัฒนาระบบบริหาร  
                    จัดการที่ดี 

กลยุทธ์ 3.1  พัฒนาขีดความสามารถการบริหาร 
                จัดการด้านการเงินการคลัง 
                ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม 
                และตรวจสอบได้ 
กลยุทธ์ 3.2  พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและ  
                   เจ้าหน้าที่ให้มีความสามารถ 
                   ในการปฏิบัติราชการอย่างมี 
                ประสิทธิภาพ 
 

- ฝ่ายกิจการโรงเรยีน 
- ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศกึษา 
- ฝ่ายการศึกษานอกระบบ ฯ 
- ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
- กลุ่มงานนิเทศฯ 
 



ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาหลักสูตร                   
                    สถานศึกษา 

กลยุทธ์ 4.1  ส่งเสริมการจัดหลักสูตรสถานศึกษา 
                เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ 4.2  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่ 
                ความเป็นเลิศตามศักยภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ 4.3  พัฒนากระบวนการนิเทศ ก ากับ  
                ติดตาม ตรวจสอบการใช้หลักสูตร  
                สถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้     
                และการวัดผลประเมินผล  
กลยุทธ์ 4.4  พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 
                การศึกษา 
 

- ฝ่ายกิจการโรงเรยีน 
- ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศกึษา 
- กลุ่มงานนิเทศฯ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับ 
                     การบริหารแบบ 
                    มีส่วนรว่มและ 
                    ภาคีเครือข่าย 

กลยุทธ์ 5.1  พัฒนาให้โรงเรียนเป็นฐาน             
                ในการพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ 5.2  สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคี   
                เครือข่ายทางการศึกษา 
กลยุทธ์ 5.3  ยกระดับการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
                จัดการศึกษาของภาคีเครือข่าย 
                ให้มีคุณภาพ 
 

- ฝ่ายกิจการโรงเรยีน 
- ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศกึษา 
- ฝ่ายการศึกษานอกระบบฯ 

- ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศลิปะ  
  และวัฒนธรรม 

- ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและ 
  นันทนาการ 
- ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
- กลุ่มงานนิเทศฯ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมและ 
                   พัฒนาการจัด  
                   การศึกษาตลอดชีวิต 

กลยุทธ์ 6.1  ส่งเสริมการจัดแหล่งเรียนรู้ 
                เพ่ือการศึกษาตลอดชีวิต 
กลยุทธ์ 6.2  พัฒนากิจกรรมการจัดการศึกษา 
                ตลอดชีวิต 
 

- ฝ่ายการศึกษานอกระบบฯ 
- กลุ่มงานนิเทศฯ 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมและ  
                   พัฒนาเด็ก เยาวชน   
                   ประชาชน 

กลยุทธ์ 7.1  ส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชน 
                ให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ 7.2  พัฒนาเด็ก  เยาวชน และประชาชน 
                ให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ 7.3  พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ 
                ทางวิชาการ ศิลปะ-ดนตรี กีฬา 
กลยุทธ์ 7.4  ส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชน  
                ที่มีความต้องการพิเศษให้ได้รับ 
                โอกาสทางการศึกษา 
 

- ฝ่ายการศึกษานอกระบบฯ 

- ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศลิปะ  
  และวัฒนธรรม 

- ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและ 
  นันทนาการ 
- กลุ่มงานนิเทศฯ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ 
                   การส่งเสริม พัฒนา      
                   ศิลปะ ดนตรี กีฬา                
                   นันทนาการ     
                   กิจการเด็กและ 
                   เยาวชน 

กลยุทธ์ 8.1 ส่งเสริมกิจการเด็กและ 
               เยาวชน ด้านศิลปะ ดนตรี   
               กีฬา และนันทนาการ  
               อย่างหลากหลาย 
กลยุทธ์ 8.2 พัฒนากิจการเด็กและ 
               เยาวชน ด้านศิลปะ ดนตรี  
               กีฬา และนันทนาการ  
               อย่างหลากหลาย 
กลยุทธ์ 8.3 พัฒนา ศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
                      สู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพเด็ก  
                      และเยาวชน 
         

- ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและ 
  นันทนาการ 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การท านุบ ารุงศาสนา  
                    อนุรักษ์ สืบสาน     
                    วัฒนธรรม ประเพณี   
                    และภูมิปัญญา 
                    ท้องถิ่น 
 

กลยุทธ์ 9.1 ท านุบ ารุงพุทธศาสนาและ 
               ศาสนาอื่น ให้เจริญ มั่นคง  
               และยั่งยืน 
กลยุทธ์ 9.2 อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานและ 
               เผยแพร่ ศิลปะ วัฒนธรรม  
               ประเพณีและภูมิปัญญา 
               ท้องถิ่นให้ยั่งยืน 
กลยุทธ์ 9.3 ส่งเสริม สนับสนุน ศิลปะ              
               วัฒนธรรม ประเพณีและ 
               ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ 
               สืบไป 
กลยุทธ์ 9.4  พัฒนาเด็ก เยาวชนและ 
                ประชาชน ให้มคีุณธรรม   
                จริยธรรมมีทัศนคติท่ีดีต่อ  
                ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
                และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

- ฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศลิปะ  
  และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 การน้อมน าศาสตร์ 
                     พระราชาสู่การพัฒนา                      
                     คุณภาพชีวิต 

กลยุทธ์ 10.1  น้อมน าหลักศาสตร์ 
                  พระราชาสู่การพัฒนา 
                  คุณภาพชีวิต 

- ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพการศกึษา 
- กลุ่มงานนิเทศฯ 
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บทที่ 4 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 ส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
มีโครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาของส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดังนี้ 
4.1 บัญชีสรุปโครงการ / กิจกรรม 

 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568 ปีงบประมาณ 2569 ปีงบประมาณ 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดหา สนับสนุน 
และพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 1.1 จัดหาและสนับสนุน
ทรัพยากรทางการศึกษาให้พอเพียง 
และเหมาะสม 
กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาทรัพยากรทาง
การศึกษาใหเ้อื้อต่อการเรียนรู้ 

 

99 

 

4 

 

 

326,914,687 

 

3,679,210 

 

57 

 

4 

 

 

290,729,900 

 

3,900,000 

 

 

41 

 

 

2 

 

 

131,023,034 

 

 

3,500,000 

 

 

29 

 

 

1 

 

 

135,685,900 

 

 

3,000,000 

 

 

23 

 

 

2 

 

 

126,741,000 

 

 

3,300,000 

 

 

249 

 

 

13 

 

 

879,437,521 

 

 

17,379,210 

รวม 103 330,593,897 61 294,629,900 43 134,523,034 30 138,685,900 25 130,041,000 262 896,816,731 

 

 



 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568 ปีงบประมาณ 2569 ปีงบประมาณ 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสนับสนุนและพัฒนา
ข้าราชการ ข้าราชการครู   
และบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 2.1 สนับสนุนสถานศึกษาได้สรร
หาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้เพียงพอ 
กลยุทธ์ที่ 2.2 พัฒนาข้าราชการ ข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพต
มามาตรฐานต าแหน่ง 
กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 

 

1 

 

2 

 

4 

 

15,501,700 

 

2,400,000 

 

2,000,000 

 

1 

 

2 

 

4 

 

15,501,700 

 

2,400,000 

 

2,000,000 

 

1 

 

2 

 

4 

 

15,501,700 

 

2,400,000 

 

2,100,000 

 

1 

 

2 

 

4 

 

15,501,700 

 

2,400,000 

 

2,100,000 

 

1 

 

2 

 

4 

 

15,501,700 

 

2,400,000 

 

2,100,000 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

20 

 

 

77,508,500 

 

 

12,000,000 

 

 

10,300,000 

รวม 7 19,901,700 7 19,901,700 7 20,001,700 7 20,001,700 7 20,001,700 35 99,808,500 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการที่ดี 
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาขีดความสามารถการ
บริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม 
และตรวจสอบได้ 

 

23 

 

57,525,60 

 

23 

 

 

58,739,000 

 

 

 

 

23 

 

 

59,799,000 

 

 

 

23 

 

 

61,069,000 

 

 

 

23 

 

 

62,129,000 
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299,261,600 

 

 

117 



 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568 ปีงบประมาณ 2569 ปีงบประมาณ 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

กลยุทธ์ที่ 3.2 พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการ

และเจ้าหน้าท่ีให้มีความสามารถในการปฏิบัติ

ราชการ 

อย่างมีประสิทธิภาพ 

2 135,000 2 135,000 2 135,000 2 135,000 2 135,000 10 675,000 

รวม 25 57,660,600 25 58,874,000 25 59,934,000 25 61,204,000 25 62,264,000 125 299,936,600 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาหลักสูตร                   
สถานศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4.1 ส่งเสริมการจัดหลักสูตร
สถานศึกษาเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง 
กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
สู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพผู้เรียน 
กลยุทธ์ที่ 4.3 พัฒนากระบวนการนิเทศ 
ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการใช้หลักสูตร 
สถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้    
และการวัดผลประเมินผล 
กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 

3 

1 

1 

 

4 

 

9,800,000 

1,500,000 

200,000 

 

1,200,000 

 

3 

1 

1 

 

4 

 

 

9,800,000 

1,500,000 

200,000 

 

1,200,000 

 

3 

1 

1 

 

4 

 

9,800,000 

1,500,000 

200,000 

 

1,200,000 

 

3 

1 

1 

 

4 

 

9,800,000 

1,500,000 

200,000 

 

1,200,000 

 

3 

1 

1 

 

4 

 

9,800,000 

1,500,000 

200,000 

 

1,200,000 

 

15 

5 

5 

 

20 

 

49,000,000 

7,500,000 

1,000,000 

 

6,000,000 

รวม 9 12,700,000 9 12,700,000 9 12,700,000 9 12,700,000 9 12,700,000 45 63,500,000 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568 ปีงบประมาณ 2569 ปีงบประมาณ 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมและภาคีเครือข่าย 
กลยุทธ์ที่ 5.1 พัฒนาให้โรงเรียนเป็นฐาน
การพัฒนาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 5.2 สร้างความเข้มแข็งให้กับ
ภาคีเครือข่ายทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 5.3 ยกระดับการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการศึกษาของภาคี
เครือข่ายให้มีคุณภาพ 

 

1 

2 

2 

 

 

6,000,000 

902,400 

400,000 

 

1 

2 

2 

 

 

6,000,000 

902,400 

400,000 

 

 

1 

 

2 

 

2 

 

 

6,000,000 

 

902,400 

 

400,000 

 

 

1 

 

2 

 

2 

 

 

6,000,000 

 

902,400 

 

400,000 

 

 

1 

 

2 

 

2 

 

 

6,000,000 

 

902,400 

 

400,000 

 

 

5 

 

10 

 

10 

 

 

30,000,000 

 

4,512,000 

 

2,000,000 

รวม 5 7,302,400 5 7,302,400 5 7,302,400 5 7,302,400 5 7,302,400 25 36,512,000 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
กลยุทธ์ที่ 6.1 ส่งเสริมการจัดแหล่งเรียนรู้
เพื่อการศึกษาตลอดชีวิต 
กลยุทธ์ที่ 6.2 พัฒนากิจกรรมการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต 

 

2 

3 

 

 

3,630,000 

1,350,000 

 

2 

3 

 

3,630,000 

1,350,000 

 

 

2 

 

3 

 

 

3,630,000 

 

1,350,000 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

3,630,000 

 

1,350,000 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

3,630,000 

 

1,350,000 

 

 

10 

 

15 

 

 

 

18,150,000 

 

6,750,000 

 

รวม 5 18,150,000 5 18,150,000 5 18,150,000 5 18,150,000 5 18,150,000 25 90,750,000 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568 ปีงบประมาณ 2569 ปีงบประมาณ 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมและ  
พัฒนาเด็ก เยาวชน  ประชาชน 
กลยุทธ์ที่ 7.1 ส่งเสริมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 7.2 พัฒนาเด็ก  เยาวชน และ
ประชาชนให้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 7.3 พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ ศิลปะ-ดนตรี กีฬา 
กลยุทธ์ที่ 7.4 ส่งเสริมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน ท่ีมีความต้องการพิเศษให้ได้รับ
โอกาสทางการศึกษา 
 

 

4 

1 

6 

2 

 

700,000 

500,000 

6,000,000 

22,119,000 

 

4 

1 

6 

2 

 

700,000 

500,000 

6,000,000 

22,119,000 

 

 

4 
 

1 
 

6 
 

2 

 
 

700,000 
 

500,000 
 

6,000,000 
 

22,119,000 

 
 

4 
 

1 
 

6 
 

2 

 

 

 
 

750,000 
 

500,000 
 

6,000,000 
 

22,119,000 

 
 

4 
 

1 
 

6 
 

2 

 

 
 

750,000 
 

500,000 
 

6,000,000 
 

22,119,000 

 
 

20 
 

5 
 

30 
 

10 

 

 
 

3,600,000 
 

2,500,000 
 

30,000,000 
 

22,119,000 

รวม 13 29,319,000 13 29,319,000 13 29,319,000 13 29,319,000 13 29,319,000 65 146,585,000 

 

 

 

 

 120 



 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568 ปีงบประมาณ 2569 ปีงบประมาณ 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การส่งเสริม พัฒนา ศิลปะ ดนตรี 
กีฬา นันทนาการ กิจการเด็กและเยาวชน 
กลยุทธ์ที่ 8.1 ส่งเสริมกิจการเด็กและเยาวชน 
ด้านศิลปะ ดนตรี  กีฬา และนันทนาการ  
อย่างหลากหลาย 
กลยุทธ์ที่ 8.2 พัฒนากิจการเด็กและเยาวชน 
ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และนันทนาการ อย่าง
หลากหลาย 
กลยุทธ์ที่ 8.3 พัฒนา ศิลปะ ดนตรี และกีฬา 
สู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพเด็ก และเยาวชน 
 

 

2 

 

7 

 

6 

 

 

 

300,000 

 

1,250,000 

 

6,400,000 

 

 

2 

 

7 

 

6 

 

300,000 

 

1,250,000 

 

6,400,000 

 

 

 

 

 

 
 

2 

 

 

7 

 

 

6 

 

300,000 

 

1,250,000 

 

6,400,000 

 

 

 

 
 

2 

 

 

7 

 

 

6 

 

300,000 

 

1,250,000 

 

6,400,000 

 

 

 

 

 
 

2 

 

 

7 

 

 

6 

 

 

300,000 

 

1,250,000 

 

6,400,000 

 

 

 

10 

 

 

35 

 

 

30 

 
 

1,500,000 

 
 

6,250,000 

 

 

32,000,000 

รวม 15 7,950,000 15 7,950,000 15 7,950,000 15 7,950,000 15 7,950,000 75 39,750,000 
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ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568 ปีงบประมาณ 2569 ปีงบประมาณ 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การอนุรักษ์  
สืบสาน ศาสนา วัฒนธรรม    
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ 9.1 ท านุบ ารุงพุทธศาสนาและ
ศาสนาอื่น ให้เจริญ มั่นคง  
และยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 9.2 อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานและ
เผยแพร่ ศิลปะ วัฒนธรรม  
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ให้ยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 9.3 ส่งเสริม สนับสนุน ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ สืบไป 
กลยุทธ์ที่ 9.4 พัฒนาเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน ให้มีคุณธรรม  จริยธรรมมี
ทัศนคติท่ีดีต่อศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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30,300,000 

 

8,470,000 

 

200,000 

 

300,000 

 

 

1 

 

15 

 

1 

 

1 

 

 

 

300,000 

 

8,470,000 

 

200,000 

 

300,000 

 

 

 

1 

 

 

15 

 

 

1 

 

 
1 

 

 

 

300,000 

 

 

8,470,000 

 

 

200,000 

 

 
300,000 

 

 

 

1 

 

 

15 

 

 

1 

 

 
1 

 

 

 

300,000 

 

 

8,470,000 

 

 

200,000 

 

 
300,000 

 

 

 

1 

 

 

15 

 

 

1 

 

 
1 

 

 

 

300,000 

 

 

8,470,000 

 

 

200,000 

 

 
300,000 

 

 

 

6 

 

 

75 

 

 

5 

 
 

5 

 

 

 

 

31,500,000 

 

 

42,350,000 

 

 

1,000,000 

 

 

1,500,000 

รวม 19 39,270,000 19 9,270,000 19 9,270,000 19 9,270,000 19 9,270,000 95 76,350,000 
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ยุทธศาสตร์/กล

ยุทธ์ 

ปีงบประมาณ 2566 ปีงบประมาณ 2567 ปีงบประมาณ 2568 ปีงบประมาณ 2569 ปีงบประมาณ 2570 รวม 5 ปี 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ(บาท) จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ(บาท) จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ

(บาท) 

จ านวน

โครงการ 

งบประมาณ(บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 
การน้อมน าศาสตร์
พระราชาสู่การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ์ที่ 10.1  
น้อมน าหลัก
ศาสตร์พระราชาสู่
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

 

1 

 

 

100,000 

 

1 

 

100,000 

 
 

1 

 
 

100,000 

 

 

1 

 

 

100,000 

 

 

1 

 

 
 

100,000 

 

 
 

5 

 

 
 

500,000 

 

รวม 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 1 100,000 5 500,000 

 
รวมทั้งสิ้น 

 

202 

 

6,231,346,979 

 

160 

 

458,197,000 
 

142 

 

299,258,134 

 

129 

 

304,683,000 

 

124 

 

297,098,100 

 

757 

 

7,590,583,213 
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4.2 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดหา สนับสนุน และพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

1 ค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกายนักเรียน เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุเคร่ือง วัสดุเคร่ืองแต่งกายนักเรียน 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 ความพึงพอใจของ ท างานได้รวดเร็ว ทันเวลา ฝ่ายการศึกษา

เคร่ืองเขียน หนังสือและ แต่งกายนักเรียน เคร่ืองเขียน เคร่ืองเขียน หนังสือและแบบเรียน นักเรียนท่ีได้รับ และมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน นอกระบบ

แบบเรียนเสริมทักษะ หนังสือและแบบเรียนเสริมทักษะ เสริมทักษะของโรงเรียนในสังกัดฯ วัสดุเคร่ืองแต่งกายฯ

2 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 จ านวนโรงเรียน โรงเรียนมีการจัดการเรียน ฝ่ายการศึกษา

ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ โรงเรียนสังกัด อบจ.ขอนแก่น จ านวน 10 ชุด ท่ีได้รับครุภัณฑ์ การสอนท่ีมีคุณภาพเมข้ึน นอกระบบ

1.ระบบบันทึกการเรียนการสอนและถ่ายทอดสด

   1.1 เคร่ืองบันทึกการเรียนและถ่ายทอดสด

   1.2 กล้องวิดีโอส าหรับบันทึกภาพผู้สอน

2. ระบบเสียง

   2.1 เคร่ืองผสมและขยายเสียง 

   2.2 ล าโพงแขวนผนัง 

   2.3 ไมโครโฟนแบบสายส าหรับผู้สอน

   2.4 ตู้เก็บอุปกรณ์

3. จอภาพระบบสัมผัสและอินเตอแรคทีฟ 

ขนาดไม่น้อยกว่า 55 น้ิว

4. คอมพิวเตอร์ส าหรับผู้สอน

5. เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ 

6. ส่ือการสอนกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ 

7. ระบบคลังข้อสอบ พร้อมระบบจัดการข้อสอบ

8. โต๊ะและเก้าอ้ีส าหรับผู้สอน

9. กระดานชอล์คบอร์ดแม่เหล็ก 

10. หนังสือชุดสรุปเข้มและตะลุยโจทย์

วิชาคณิตศาสตร์ 

    กลยุทธ์ท่ี 1.1 จัดหาและสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาให้พอเพียงและเหมาะสม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งท่ีมา

11. งานติดต้ังระบบ

     ปี 2566 จ านวน 2 ชุด

     ปี 2567 จ านวน 2 ชุด

     ปี 2568 จ านวน 2 ชุด

     ปี 2569 จ านวน 2 ชุด

     ปี 2570 จ านวน 2 ชุด

3 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ เพ่ือพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น 4 แห่ง  400,000 จ านวนโรงเรียน โรงเรียนมีการจัดการเรียน ฝ่ายการศึกษา

ห้องสมุดมีชีวิต มุ่งสู่สังคมแห่งการอ่าน ได้แก่ ท่ีได้รับครุภัณฑ์ การสอนท่ีมีคุณภาพเมข้ึน นอกระบบ

1.สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น แห่งท่ี 3 

2.สถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอบ้านไผ่

3.สถานีขนส่งผู้โดยสารอ าเภอภูเวียง

4.สถานีขนส่งผู้โดยสวารอ าเภอชุมแพ

ประกอบด้วย

 - ช้ันวางวารสารนิตยสารแบบ 1 ด้าน 1 ช่วง

 5 ระดับช้ัน จ านวน 4 ชุด

 - ช้ันหนังสือห้องสมุดแบบ 1 ด้าน 2 ช่วง

 3 ระดับช้ัน จ านวน 4 ชุด

 - ช้ันหนังสือห้องสมุดแบบ 1 ด้าน 1 ช่วง

 3 ระดับช้ัน จ านวน 4 ชุด

 - ช้ันหมุนวางนิตยสาร จ านวน 4 ชุด

 - ช้ันหนังสือไม้ แบบ 3 ระดับช้ัน จ านวน 4 ชุด

 - ช้ันวางหนังสือรูปแบบต้นไม้ จ านวน 8 ชุด

 - ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอ้ี แบบ 4 ท่ีน่ัง ส าหรับอ่าน

หนังสือ จ านวน 4 ชุด

 - ฉากก้ันหนังสือคละสีขนาดเล็กจ านวน 48 ช้ิน

 - ฉากเหล็กโชว์หนังสือใหม่ จ านวน 36 ช้ิน
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งท่ีมา

 - รถเข็นหนังสือห้องสมุด 2 ช้ัน มีก้ันกลาง 

จ านวน 2 คัน

 - ช้ันหนังสือเด็กแบบพลาสติก 4 ระดับช้ัน  

จ านวน 8 ชุด

 - หนังสือ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์

 ส่ือการเรียนรู้ AR แบบ3 มิติ

 - ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ วิดีโอ ดีวิดี และส่ือออนไลน์ 

E-book

 - วัสดุอุปกรณ์เพ่ือพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้

4 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์พัฒนา เพ่ือสร้างสังคมและวัฒนธรรม ชุมชนในจังหวัดขอนแก่น 500,000        จ านวนโรงเรียน โรงเรียนมีการจัดการเรียน ฝ่ายการศึกษา

และส่งเสริมศูนย์สารสนเทศ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ประกอบด้วย ท่ีได้รับครุภัณฑ์ การสอนท่ีมีคุณภาพเมข้ึน นอกระบบ

และแหล่งเรียนรู้ชุมชน  - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน

 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า  19 น้ิว)

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์  All In One 

ส าหรับงานส านักงาน

 - ช้ันหนังสือแบบ 1 ด้าน 1 ช่วง 3 ระดับช้ัน 

จ านวน 2 ชุด

 - ช้ันวางวารสารนิตยสาร แบบ 1 ด้าน 1 ช่วง 

5 ระดับช้ัน จ านวน 2 ชุด

 - ช้ันหนังสือเด็กแบบพลาสติก  4 ระดับช้ัน

 จ านวน 3 ชุด

 - ช้ันหนังสือไม้ แบบ 3 ระดับช้ัน จ านวน 4 ชุด

 - ช้ันแขวนหนังสือพิมพ์แบบแคร่หนีบ 10 ก้าน

 - ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอ้ี แบบ 4 ท่ีน่ัง ส าหรับ

อ่านหนังสือ จ านวน 2 ชุด
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งท่ีมา

 - ฉากก้ันหนังสือคละสีขนาดเล็ก จ านวน 36 ช้ิน

 - หนังสือ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์

 ส่ือการเรียนรู้ AR แบบ3 มิติ

 - ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ วิดีโอ ดีวิดี 

และส่ือออนไลน์ E-book

 - วัสดุ อุปกรณ์เพ่ือพัฒนาศูนย์สารสนเทศ

และแหล่งเรียนรู้ชุมชน

 - อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย

 (Access Point) แบบท่ี 1

5 ค่าจัดซ้ือจักรยานยนต์ขนาด เพ่ือจัดซ้ือรถจักรยานยนต์ จักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 44,000         ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา แบบเกียร์ธรรมดา ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง

6 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 44,000         44,000         ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

ส าหรับงานประมวลผล ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 1 แบบท่ี 1 จ านวน 4 เคร่ือง ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง

     ปี 2566 จ านวน 2 เคร่ือง

     ปี 2567 จ านวน 2 เคร่ือง

7 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ เคร่ืองพิมพ์Multifunction เลเซอร์ หรือ LED 20,000         20,000         ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

Multifunction เลเซอร์ หรือ LED Multifuntion เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า จ านวน 4 เคร่ือง ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง

ขาวด า ขาวด า      ปี 2566 จ านวน 2 เคร่ือง

     ปี 2567 จ านวน 2 เคร่ือง

8 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 30,000 ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

ส าหรับงานประมวลผล ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 จ านวน 1 เคร่ือง ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง

แบบท่ี 2 แบบท่ี 2
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9 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ เคร่ืองปร้ินเตอร์เลเซอร์ หรือ LED สี 37,500 ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

เลเซอร์ หรือ LED สี เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบท่ี  2 ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง

ชนิด Network แบบท่ี  2 ชนิด Network แบบท่ี  2 จ านวน 1 เคร่ือง

10 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองปร้ินเตอร์ เคร่ืองปร้ินเตอร์เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า 15,000 15,000 ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า เลเซอร์ หรือ LED ขาวด า ชนิด Network แบบท่ี  2 จ านวน 2 เคร่ือง ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง

ชนิด Network แบบท่ี  2 ชนิด Network แบบท่ี  2     ปี 2566 จ านวน 1 เคร่ือง

    ปี 2569 จ านวน 1 เคร่ือง

11 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 22,000 ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

โน๊ตบุ๊คส าหรับงานประมวลผล โน๊ตบุ๊คส าหรับงานประมวลผล ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง

12 ค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต เพ่ือจัดซ้ือคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบท่ี 2 20,000 ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

 แบบท่ี 2  แบบท่ี 2 จ านวน 1 เคร่ือง ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง

13 ค่าจัดซ้ือกล้องดิจิตอล DSLR เพ่ือจัดซ้ือกล้องดิจิตอล DSLR กล้องดิจิตอล DSLR พร้อมอุปกรณ์เสริม 120,000 ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

 พร้อมอุปกรณ์เสริม  พร้อมอุปกรณ์เสริม  จ านวน 1 ตัว ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง

14 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดีย เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมีเดีย เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 55,800 55,800 ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

โปรเจคเตอร์ XGA ขนาด 5,000 โปรเจคเตอร์ XGA ขนาด 5,000 5,000 lumens จ านวน 2 เคร่ือง ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง

Lumens Lumens      ปี 2566 จ านวน 1 เคร่ือง

     ปี 2569 จ านวน 1 เคร่ือง

15 ค่าจัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี เพ่ือจัดซ้ือโทรทัศน์ แอล อี ดี โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart 39,800 ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

(LED TV) แบบ Smart TV (LED TV) แบบ Smart TV TV ขนาด 55 น้ิว จ านวน 2 ตัว ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง

ขนาด 55 น้ิว ขนาด 55 น้ิว
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16 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็น เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็น เคร่ืองท าน้ าเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก 14,600 ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

แบบต่อท่อ 2 ก๊อก แบบต่อท่อ 2 ก๊อก  จ านวน 1 เคร่ือง ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง

17 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า เคร่ืองตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน 12,000 ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

แบบล้อจักรยาน แบบล้อจักรยาน  จ านวน 1 เคร่ือง ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง

18 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยุ เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองรับส่งวิทยุ เคร่ืองรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM 36,000 ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ชนิดมือถือ 5 วัตต์ จ านวน 3 เคร่ือง ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง

ขนาด 5 วัตต์ ขนาด 5 วัตต์

19 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้อแข็งจ านวน 3 เคร่ือง 9,500 9,500 9,500 ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

แบบข้อแข็ง แบบข้อแข็ง     ปี 2566 จ านวน 1 เคร่ือง ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง

    ปี 2568 จ านวน 1 เคร่ือง

    ปี 2570 จ านวน 1 เคร่ือง

20 ค่าจัดซ้ือรถจักรยานยนต์ เพ่ือจัดซ้ือรถจักรยานยนต์ รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี 51,600 51,600         ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

ขนาด 110 ซีซี แบบอัตโนมัติ ขนาด 110 ซีซี แบบอัตโนมัติ แบบอัตโนมัติ จ านวน 2 คัน ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง

    ปี 2566 จ านวน 1 คัน

    ปี 2569 จ านวน 1 คัน

21 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ เพ่ือให้มีเคร่ืองปรับอากาศ ใช้ใน เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 456,000        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

แบบแยกส่วน ส านักงาน (ราคารวมค่าติดต้ัง) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง

(รวมราคาค่าติดต้ัง) ขนาด 50,000 บีทียู จ านวน 8 เคร่ือง

22 ค่าจัดซ้ือพัดลมอุตสาหกรรมติด เพ่ือให้มีพัดลมส าหรับใช้ใน พัดลมอุตสาหกรรมติดผนัง 92,480 ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

ผนัง ขนาด 24 น้ิว ส านักงาน ขนาด 24 น้ิว จ านวน 32 ตัว ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง
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23 ค่าจัดซ้ือกล้องวงจรปิดชนิด เพ่ือจัดซ้ือกล้องวงจรปิดชนิด กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย 45,600         45,600 ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

เครือข่ายแบบมุมมองคงท่ี เครือข่ายแบบมุมมองคงท่ี แบบมุมมองคงท่ี ส าหรับติดต้ังภายนอก ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง

ส านักงาน จ านวน 16 ตัว

24 ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์บันทึกภาพ เพ่ือจัดซ้ืออุปกรณ์บันทึกภาพ อุปกรณ์บันทึกภาพผ่าน 22,000         22,000 ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

ผ่านเครือข่าย แบบ 8 ช่อง ผ่านเครือข่าย แบบ 8 ช่อง เครือข่าย แบบ 8 ช่อง จ านวน 2 เคร่ือง ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง

25 ค่าจัดซ้ือโต๊ะ-เก้าอ้ี โรงอาหาร เพ่ือให้มีโต๊ะ-เก้าอ้ี ส าหรับใช้ โต๊ะ - เก้าอ้ีโรงอาหาร 200,000 ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

โรงเรียนบ้านบะแค ในโรงอาหาร จ านวน 25 ชุด (รร.บ้านบะแค) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

26 ค่าจัดซ้ือโต๊ะ - เก้าอ้ี นักเรียน เพ่ือจัดซ้ือโต๊ะ - เก้าอ้ี นักเรียน โต๊ะ - เก้าอ้ีนักเรียน จ านวน 100 ชุด 200,000 ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

 โรงเรียนบ้านบะแค  โรงเรียนบ้านบะแค ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

27 ค่าจัดซ้ือโต๊ะ-เก้าอ้ี ครู เพ่ือให้มีโต๊ะ-เก้าอ้ี ครู โต๊ะ - เก้าอ้ี ครู 15 ชุด (รร.บ้านบะแค) 100,000        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

 โรงเรียนบ้านบะแค ใช้ในโรงเรียน ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

28 ค่าจัดซ้ือตูเก็บเอกสาร 4 ช้ัน 4 ตู้ เพ่ือให้มีตู้เพียงพอส าหรับเก็บ ตู้เก็บเอกสาร 4 ช้ัน 4 ตู้ (รร.บ้านบะแค) 30,000 ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

 โรงเรียนบ้านบะแค เอกสาร ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

29 ค่าจัดซ้ือโต๊ะ-เก้าอ้ี ครู เพ่ือให้มีโต๊ะ-เก้าอ้ี ครู โต๊ะ - เก้าอ้ีครู จ านวน 24 ชุด 90,000         ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

 โรงเรียนบ้านหนองเส้ียว ใช้ในโรงเรียน (รร.บ้านหนองเส้ียว) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

30 ค่าจัดซ้ือกล้องวงจรปิด เพ่ือให้มีกล้องวงจรปิด กล้องวงจรปิด จ านวน 5 ตัว 100,000        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

โรงเรียนบ้านหนองเส้ียว ใช้ในโรงเรียน (รร.บ้านหนองเส้ียว) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

31 ค่าจัดซ้ือโซฟารับแขก เพ่ือให้มีโซฟารับแขก โซฟารับแขกหวาย 1 ชุด 20,634         ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

โรงเรียนบ้านหนองเส้ียว ใช้ในโรงเรียน (รร.บ้านหนองเส้ียว) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน
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32 ค่าจัดซ้ือตูเก็บเอกสาร 4 ช้ัน 4 ตู้ เพ่ือให้มีตู้เพียงพอส าหรับเก็บ ตู้เหล็กเก็บเอกสารงานประกัน 55,200         ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

 โรงเรียนบ้านบะแค เอกสารในโรงเรียน จ านวน 8 ตัว (รร.บ้านหนองเส้ียว) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

33 ค่าจัดซ้ือโต๊ะ-เก้าอ้ี ครู เพ่ือให้มีโต๊ะ-เก้าอ้ี ครู โต๊ะ เก้าอ้ีครู จ านวน 30 ชุด 135,000        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ใช้ในโรงเรียน  (รร.เมืองพลพิทยาคม) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

34 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วย 900,000        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

ส าหรับการสอน 1 License ส าหรับการสอน 1 License 1. ระบบควบคุมการปฏิบัติการ ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

ส าหรับการสอน 1 License

2. ชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟนส าหรับ ผู้สอน 1 ชุด

3. ระบบจัดการบริหารข้อสอบ 1 ชุด

4. โปรแกรมชุดปฏิบัติการส าหรับผู้เรียน 20 License

5. ชุดหูฟังพร้อมไมโครโฟน ส าหรับผู้เรียน 20 ชุด

6. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับผู้สอนและผู้เรียน 21 ชุด

7. โต๊ะวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับผู้สอน 1 ชุด

8. โต๊ะวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับ

ผู้เรียนพร้อมเก้าอ้ี 20 ชุด

9. เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์

ขนาดไม่น้อยกว่า 3000 Ansi Lumen 1 เคร่ือง

10. จอรับภาพขนาดแขวนมือดึง

ขนาดไม่น้อยกว่า 100 น้ิว 1 ชุด

11. ชุดเคร่ืองเสียงส าหรับห้องเรียน 1 ชุด

12. ล าโพงส าหรับห้องเรียน 2 ตัว

13. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 1 เคร่ือง

14. ตู้เก็บอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Rack 6U) 1 ตู้

15. ระบบไฟฟ้าและระบบเครือข่าย 1 ระบบ

(รร.เมืองพลพิทยาคม)
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35 ค่าครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เพ่ือให้มีห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทาง วิทยาศาสตร์ ม.ต้น 1,000,000     ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และ ม.ปลาย จ านวน 2 ห้อง ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

 (รร.เมืองพลพิทยาคม)

36 ค่าจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) 4 สูบ เพ่ือใช้ในรถบรรทุก (ดีเซล) 4 สูบ รถบรรทุก (ดีเซล) 4 สูบ 4 จังหวะ 2,300,000     ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

4 จังหวะ 6 ล้อ 4 จังหวะ 6 ล้อ 6 ล้อ ก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 190 ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

ก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 190 ก าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 190 แรงม้า จ านวน 1 คัน 

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม (รร.เมืองพลพิทยาคม)

37 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองดนตรีวงโยธวาทิต เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองดนตรีวงโยธวาทิต เคร่ืองดนตรีวงโยธวาทิต 1,985,607     ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

(รร.เมืองพลพิทยาคม) (รร.เมืองพลพิทยาคม) (รร.เมืองพลพิทยาคม) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

38 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาษาต่างประเทศ 900,000        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

ภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศ จ านวน 1 ห้อง (รร.เมืองพลพิทยาคม) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

(รร.เมืองพลพิทยาคม) (รร.เมืองพลพิทยาคม)

39 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์การศึกษา เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์การศึกษา ห้อง E - Classroom 500,000        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

ห้อง E - Classroom ห้อง E - Classroom  จ านวน 1 ห้อง ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

(รร.เมืองพลพิทยาคม) (รร.เมืองพลพิทยาคม) (รร.เมืองพลพิทยาคม)

40 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทาง 500,000        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

ทางภาษาอังกฤษ – จีน – ญ่ีปุ่น ทางภาษาอังกฤษ – จีน – ญ่ีปุ่น ภาษาอังกฤษ – จีน – ญ่ีปุ่น (รร.เมืองพลพิทยาคม) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

 (รร.เมืองพลพิทยาคม)  (รร.เมืองพลพิทยาคม)

41 ค่าจัดซ้ือจอรับภาพชนิด เพ่ือจัดซ้ือจอรับภาพชนิด จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า  จ านวน 5 จอ 100,000        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

มอเตอร์ไฟฟ้า  จ านวน 5 จอ มอเตอร์ไฟฟ้า  จ านวน 5 จอ (รร.บ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์)) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

(รร.บ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) (รร.บ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์)
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42 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมิเดีย เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองมัลติมิเดีย เคร่ืองมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน 5 เคร่ือง 200,000        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

โปรเจคเตอร์ โปรเจคเตอร์ (รร.บ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์)) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

(รร.บ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) (รร.บ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) 

43 ค่าจัดซ้ือโต๊ะเก้าอ้ีโรงอาหาร เพ่ือจัดซ้ือโต๊ะเก้าอ้ีโรงอาหาร โต๊ะเก้าอ้ีโรงอาหาร จ านวน 20 ชุด 200,000        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

(รร.บ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์)) (รร.บ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์)) (รร.บ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์)) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

44 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองดนตรีสากล เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองดนตรีสากล เคร่ืองดนตรีสากล ประเภทวงโยธวาทิต  ชุดกลาง 500,000        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

ประเภทวงโยธวาทิต  ชุดกลาง ประเภทวงโยธวาทิต  ชุดกลาง (รร.แท่นศิลาทิพย์ศึกษา) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

(รร.แท่นศิลาทิพย์ศึกษา) (รร.แท่นศิลาทิพย์ศึกษา)

45 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ห้องเรียน เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์ห้องเรียน ครุภัณฑ์ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 1,200,000     ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Classroom) อิเล็กทรอนิกส์ (E-Classroom) (E-Classroom) จ านวน 2 ห้อง ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

(รร.แท่นศิลาทิพย์ศึกษา) (รร.แท่นศิลาทิพย์ศึกษา) (รร.แท่นศิลาทิพย์ศึกษา)

46 ค่าจัดซ้ือโต๊ะ - เก้าอ้ี นักเรียน เพ่ือจัดซ้ือโต๊ะ - เก้าอ้ี นักเรียน โต๊ะ - เก้าอ้ีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 150,000        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

 โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา  โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา จ านวน 100 ชุด (รร.แท่นศิลาทิพย์ศึกษา) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

47 ค่าจัดซ้ือโต๊ะ - เก้าอ้ีโรงอาหาร ค่าจัดซ้ือโต๊ะ - เก้าอ้ีโรงอาหาร โต๊ะ - เก้าอ้ีโรงอาหาร โต๊ะโรงอาหาร 150,000        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะโรงอาหาร ไม้เต็ง ขนาด 75*120*75 ซม. พร้อม ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

ม้าน่ังยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม. 

จ านวน 20 ชุด (รร.แท่นศิลาทิพย์ศึกษา)

48 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าร้อนน้ าเย็น เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าร้อน น้ าเย็น เคร่ืองท าน้ าร้อน น้ าเย็นแบบต่อท่อ 120,000        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

แบบต่อท่อ  ขนาด 2 ก๊อก  ตู้แช่ แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก  ตู้แช่ ขนาด 2 ก๊อก จ านวน 2 เคร่ือง ตู้แช่ ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

อาหาร ขนาด 20 คิวบิกฟุต โต๊ะ อาหาร ขนาด 20 คิว บิกฟุต โต๊ะ อาหาร ขนาด 20 คิวบิกฟุต โต๊ะ

ปฏิบัติการอาหาร (รร.แท่นศิลาทิพย์ศึกษา)ปฏิบัติการอาหาร (รร.แท่นศิลาทิพย์ศึกษา)ปฏิบัติการอาหาร (รร.แท่นศิลาทิพย์ศึกษา)
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49 ค่าจัดซ้ือโต๊ะ - เก้าอ้ี นักเรียน เพ่ือจัดซ้ือโต๊ะ - เก้าอ้ี นักเรียน โต๊ะ - เก้าอ้ีนักเรียน จ านวน 200 ชุด 500,000        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา (รร.พิศาลปุณณวิทยา) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

50 ค่าจัดซ้ือรถโดยสาร ขนาด 12 ท่ีน่ัง เพ่ือให้มีรถโดยสาร ขนาด รถโดยสารขนาด 12 ท่ีน่ัง ดีเซล 1,358,000     ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม 12 ท่ีน่ัง (ดีเซล) ใช้ในโรงเรียน จ านวน 1 คัน (รร.พิศาลปุณณวิทยา) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

51 ค่าจัดซ้ือโต๊ะ-เก้าอ้ี ครู เพ่ือให้มีโต๊ะ-เก้าอ้ี ครู โต๊ะ - เก้าอ้ีครู จ านวน  6 ชุด 22,500         ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

 โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม ใช้ในโรงเรียน (รร.ศรีเสมาวิทยาเสริม) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

52 ค่าจัดซ้ือกล้องดิจิตอล เพ่ือให้มีกล้องดิจิตอล กล้องถ่ายภาพดิจิตอล จ านวน 1 ตัว 35,000         ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม ใช้ในการจัดการเรียนการสอน (รร.ศรีเสมาวิทยาเสริม) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

53 ค่าจัดซ้ือโต๊ะ - เก้าอ้ี นักเรียน เพ่ือจัดซ้ือโต๊ะ - เก้าอ้ี นักเรียน โต๊ะ - เก้าอ้ีนักเรียน จ านวน 200 ชุด 300,000        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม (รร.ศรีเสมาวิทยาเสริม) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

54 ค่าจัดซ้ือรถโดยสาร ขนาด 12 ท่ีน่ัง เพ่ือให้มีรถโดยสาร ขนาด รถโดยสารขนาด 12 ท่ีน่ัง ดีเซล 1,358,000     ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม 12 ท่ีน่ัง (ดีเซล) ใช้ในโรงเรียน จ านวน 1 คัน (รร.ศรีเสมาวิทยาเสริม) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

55 ค่าจัดซ้ือโต๊ะ-เก้าอ้ี โรงอาหาร เพ่ือให้มีโต๊ะ-เก้าอ้ี ส าหรับใช้ โต๊ะ - เก้าอ้ีโรงอาหารไม้เต็ง 175,000        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ในโรงอาหาร จ านวน 25 ชุด ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

 (รร.พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย)

56 ค่าจัดซ้ือโต๊ะ - เก้าอ้ี นักเรียน เพ่ือจัดซ้ือโต๊ะ - เก้าอ้ี นักเรียน โต๊ะ - เก้าอ้ีนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 150,000        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย จ านวน 100 ชุด ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

(รร.พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย)
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57 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ห้องเรียน เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์ห้องเรียน ครุภัณฑ์ห้องเรียนอีเล็กทรอนิกส์ 979,500        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

อีเล็กทรอนิกส์ (E-Classroom) อีเล็กทรอนิกส์ (E-Classroom) (E-Classroom) จ านวน 2 ห้อง ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

(รร.พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย) (รร.พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย) (รร.พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย)

58 ค่าจัดซ้ือพัดลมติดผนังห้องประชุม เพ่ือจัดซ้ือพัดลมติดผนังห้องประชุม พัดลมติดผนังห้องประชุมอาคาร 55,000         ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

อาคารอเนกประสงค์ ขนาด 30 อาคารอเนกประสงค์ ขนาด 30 อเนกประสงค์ ขนาด 30 น้ิว 4 ใบพัด ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

น้ิว 4 ใบพัด 4 หัวพ่นหมอก น้ิว 4 ใบพัด 4 หัวพ่นหมอก 4 หัวพ่นหมอก จ านวน 16 ตัว

(รร.พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย) (รร.พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย) (รร.พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย)

59 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ส าหรับห้องโสต เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์ส าหรับห้องโสต ครุภัณฑ์ส าหรับห้องโสตทัศนูปกรณ์ 134,400        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

ทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์ประกอบ ทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์ประกอบ และอุปกรณ์ประกอบพร้อมติดต้ัง ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

พร้อมติดต้ัง พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 ชุด (รร.พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย)

(รร.พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย) (รร.พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย)

60 ค่าจัดซ้ือโต๊ะ-เก้าอ้ี ครู เพ่ือให้มีโต๊ะ-เก้าอ้ี ครู โต๊ะ – เก้าอ้ีครู จ านวน 30 ตัว 150,000        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ใช้ในโรงเรียน (รร.หนองโนประชาสรรค์) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

61 ค่าจัดซ้ือโต๊ะ - เก้าอ้ี นักเรียน เพ่ือจัดซ้ือโต๊ะ - เก้าอ้ี นักเรียน โต๊ะ - เก้าอ้ีนักเรียน จ านวน 100 ชุด 200,000        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ (รร.หนองโนประชาสรรค์) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

62 ค่าจัดซ้ือโต๊ะ - เก้าอ้ีคอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซ้ือโต๊ะ-เก้าอ้ีคอมพิวเตอร์ โต๊ะ – เก้าอ้ีคอมพิวเตอร์ จ านวน 140,000        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ 40 ชุด (รร.หนองโนประชาสรรค์) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

63 ค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีห้องประชุม เพ่ือให้มีเก้าอ้ีห้องประชุม เก้าอ้ีประชุม จ านวน 100 ตัว 70,000         ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

โรงเรียนหนองโนประชาสรรพ์ ใช้ในโรงเรียน  (รร.หนองโนประชาสรรค์) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน
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64 ค่าจัดซ้ือโต๊ะหมู่บูชาชุด 9 เพ่ือให้มีโต๊ะหมู่บูชาชุด 9 โต๊ะหมู่บูชาชุด 9 จ านวน 2 ชุด 15,000         ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

โรงเรียนหนองโนประชาสรรพ์ ใช้ในโรงเรียน  (รร.หนองโนประชาสรรค์) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

65 ค่าจัดซ้ือชุดโต๊ะรับแขกหลุยส์ เพ่ือจัดซ้ือชุดโต๊ะรับแขกหลุยส์ ชุดโต๊ะรับแขกหลุยส์ จ านวน 2 ชุด 140,000        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

 (รร.หนองโนประชาสรรค์)  (รร.หนองโนประชาสรรค์)  (รร.หนองโนประชาสรรค์) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

66 ค่าจัดซ้ือชุดโต๊ะประชุม เพ่ือให้มีโต๊ะประชุม ชุดโต๊ะประชุม จ านวน 2 ชุด 200,000        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

โรงเรียนหนองโนประชาสรรพ์ ใช้ในโรงเรียน  (รร.หนองโนประชาสรรค์) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

67 ค่าจัดซ้ือชุดรับแขกไม้ เพ่ือให้มีชุดรับแขกไม้ ชุดรับแขกไม้ จ านวน 2 ชุด 40,000         ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

โรงเรียนหนองโนประชาสรรพ์ ใช้ในโรงเรียน  (รร.หนองโนประชาสรรค์) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

68 ค่าจัดซ้ือกล้องวงจรปิด เพ่ือให้มีกล้องวงจรปิด กล้องวงจรปิด จ านวน 8 ตัว 160,000        -              ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ใช้ในโรงเรียน  (รร.หนองโนประชาสรรค์) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

69 ค่าจ้ัดซ้ืออุปกรณ์ห้องฟิตเนส เพ่ือจัดซ้ืออุปกรณ์ห้องฟิตเนส อุปกรณ์ห้องฟิตเนส จ านวน 1 ห้อง 500,000        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

 (รร.หนองโนประชาสรรค์)  (รร.หนองโนประชาสรรค์)  (รร.หนองโนประชาสรรค์) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

70 ค่าจัดซ้ือโต๊ะ-เก้าอ้ี โรงอาหาร เพ่ือให้มีโต๊ะ-เก้าอ้ี ส าหรับใช้ โต๊ะ - เก้าอ้ีโรงอาหาร 200,000        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ ในโรงอาหาร จ านวน 25 ชุด (รร.โคกสูงประชาสรรพ์) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

71 ค่าจัดซ้ือโต๊ะครูประจ าห้องเรียน เพ่ือให้มีโต๊ะครูประจ าห้องเรียน โต๊ะครูประจ าห้องเรียน 60,000         ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

โรงเรียนโนนหันวิทยายน ใช้ในโรงเรียน จ านวน 24 ตัว (รร.โนนหันวิทยายน) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

72 ค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีครูประจ าห้องเรียน เพ่ือให้มีเก้าอ้ีครูประจ าห้องเรียน เก้าอ้ีครูประจ าห้องเรียน 56,400         ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

โรงเรียนโนนหันวิทยายน ใช้ในโรงเรียน จ านวน 24 ตัว (รร.โนนหันวิทยายน) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน
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73 ค่าจ้ัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ เพ่ือจ้ัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบต้ังพ้ืน 600,000        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

แบบต้ังพ้ืน 81,000 BTU 5 ตัว แบบต้ังพ้ืน 81,000 BTU 5 ตัว 81,000 BTU 5 ตัว (รร.โนนหันวิทยายน) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

 (รร.โนนหันวิทยายน)  (รร.โนนหันวิทยายน)

74 ค่าจัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซ้ือโต๊ะคอมพิวเตอร์ โต๊ะคอมพิวเตอร์ 30 ชุด (รร.โนนหันวิทยายน) 78,000         ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

โรงเรียนโนนหันวิทยายน โรงเรียนโนนหันวิทยายน ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

75 ค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีคอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซ้ือเก้าอ้ีคอมพิวเตอร์ เก้าอ้ีคอมพิวเตอร์ 30 ชุด (รร.โนนหันวิทยายน) 54,000         ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

โรงเรียนโนนหันวิทยายน โรงเรียนโนนหันวิทยายน ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

76 ค่าจัดซ้ือโต๊ะ - เก้าอ้ี นักเรียน เพ่ือจัดซ้ือโต๊ะ - เก้าอ้ี นักเรียน โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน 200 ชุด 350,000        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

โรงเรียนโนนหันวิทยายน โรงเรียนโนนหันวิทยายน (รร.โนนหันวิทยายน) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

77 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ส าเนาระบบ เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ส าเนาระบบ เคร่ืองพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอล 1 เคร่ือง 130,000        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

ดิจิตอล (รร.โนนหันวิทยายน) ดิจิตอล (รร.โนนหันวิทยายน) (รร.โนนหันวิทยายน) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

78 ค่าจัดซ้ือโต๊ะพับอเนกประสงค์ เพ่ือจัดซ้ือโต๊ะพับอเนกประสงค์ โต๊ะพับอเนกประสงค์ 20 ตัว (รร.โนนหันวิทยายน) 37,000         ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

(รร.โนนหันวิทยายน) (รร.โนนหันวิทยายน) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

79 ค่าจ้ัดซ้ือเคร่ืองดนตรีสากล เพ่ือจ้ัดซ้ือเคร่ืองดนตรีสากล เคร่ืองดนรีสากลโรงเรียนสีมพูศึกษา 500,000        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

 (รร.สีชมพูศึกษา)  (รร.สีชมพูศึกษา) จ านวน 10 ช้ิน (รร.สีชมพูศึกษา) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

80 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองดนตรีส าหรับ เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองดนตรีส าหรับ เคร่ืองดนตรีส าหรับวงโยธวาทิต 500,000        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

วงโยธวาทิต (รร.สีชมพูศึกษา) วงโยธวาทิต (รร.สีชมพูศึกษา) จ านวน 20 ช้ิน (รร.สีชมพูศึกษา) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

81 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองดนตรีพ้ืนบ้าน เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองดนตรีพ้ืนบ้าน เคร่ืองดนตรีพ้ืนบ้าน 500,000        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

(รร.สีชมพูศึกษา) (รร.สีชมพูศึกษา) (รร.สีชมพูศึกษา) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน
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82 ค่าจัดซ้ือรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ เพ่ือใช้ใน รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ จ านวน 1 คัน 1,700,000     ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

โรงเรียนสีชมพูศึกษา โรงเรียนสีชมพูศึกษา (รร.สีชมพูศึกษา) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

83 ค่าจัดซ้ือโต๊ะ นักเรียน เพ่ือจัดซ้ือโต๊ะ  นักเรียน โต๊ะนักเรียน จ านวน 350 ตัว 292,250        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

โรงเรียนสีชมพูศึกษา โรงเรียนสีชมพูศึกษา (รร.สีชมพูศึกษา) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

84 ค่าจัดซ้ือเก้าอ้ี นักเรียน เพ่ือจัดซ้ือเก้าอ้ี นักเรียน เก้าอ้ีนักเรียน จ านวน 350 ตัว 232,750        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

โรงเรียนสีชมพูศึกษา โรงเรียนสีชมพูศึกษา (รร.สีชมพูศึกษา) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

85 ค่าจัดซ้ือโต๊ะพับอเนกประสงค์ เพ่ือให้มีโต๊ะพับอเนกประสงค์ โต๊ะพับอเนกประสงค์หน้าโฟเมก้า 270,000        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

หน้าโฟเมก้า หน้าโฟเมก้า.ใช้ในโรงเรียน  จ านวน 180 ตัว ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

โรงเรียนสีชมพูศึกษา (รร.สีชมพูศึกษา)

86 ค่าจัดซ้ือรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ เพ่ือใช้ใน รถยนต์ 4 ประตู จ านวน 1 คัน 1,100,000     ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

โรงเรียนสีชมพูศึกษา โรงเรียนสีชมพูศึกษา (รร.สีชมพูศึกษา) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

87 ค่าจ้ัดซ้ือชุดโซล่าเซลล์ 1000W เพ่ือจ้ัดซ้ือชุดโซล่าเซลล์ 1000W ชุดโซล่าเซลล์ ขนาด 1000W จ านวน 6 ชุด 650,000        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

(รร.สีชมพูศึกษา) (รร.สีชมพูศึกษา) 12 ห้อง (รร.สีชมพูศึกษา) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

88 ค่าจัดซ้ือพัดลมยักษ์ เพ่ือให้มีพัดลมยักษ์ใช้ในโรงเรียน พัดลมยักษ์โรงเรียนสีมพูศึกษา 2 เคร่ือง 480,000        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

โรงเรียนสีชมพูศึกษา (รร.สีชมพูศึกษา) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

89 ค่าจัดซ้ือโต๊ะ - เก้าอ้ี นักเรียน เพ่ือจัดซ้ือโต๊ะ - เก้าอ้ี นักเรียน โต๊ะ - เก้าอ้ีนักเรียนมัธยมศึกษา 150,000        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

โรงเรียนมัธยมหนองเขียด โรงเรียนมัธยมหนองเขียด จ านวน 100 ชุด (รร.มัธยมหนองเขียด) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน
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90 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ดังน้ี 200,000        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ เคร่ืองฉายข้ามศรีษะ จ านวน 1 เคร่ือง ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

(รร.มัธยมหนองเขียด) (รร.มัธยมหนองเขียด) โปรเจ็คเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง

จอภาพ จ านวน 1 จอ

(รร.มัธยมหนองเขียด)

91 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้มีห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.ต้น 500,000        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

วิทยาศาสตร์ ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 1 ชุด ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

โรงเรียนมัธยมหนองเขียด (รร.มัธยมหนองเขียด)

92 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้มีห้องปฎิบัติการเคมี ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี 800,000        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

เคมี ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  จ านวน  1 ชุด (รร.มัธยมหนองเขียด) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

โรงเรียนมัธยมหนองเขียด

93 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้มีห้องปฎิบัติการฟิสิกส์ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 800,000        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

ฟิสิกส์ ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 1 ชุด (รร.มัธยมหนองเขียด) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

โรงเรียนมัธยมหนองเขียด

94 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้มีห้องปฎิบัติการชีววิทยา ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 800,000        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

ชีววิทยา ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 1 ชุด (รร.มัธยมหนองเขียด) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

โรงเรียนมัธยมหนองเขียด

95 ค่าจ้ัดซ้ือครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ เพ่ือจ้ัดซ้ือครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ 500,000        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

โรงเรียนสร้างคนดี โรงเรียนสร้างคนดี โรงเรียนสร้างคนดี จ านวน 1 ห้อง ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

(รร.มัธยมหนองเขียด) (รร.มัธยมหนองเขียด) (รร.มัธยมหนองเขียด)
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96 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนู เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนู ครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 500,000        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

ปกรณ์ (รร.มัธยมหนองเขียด) ปกรณ์ (รร.มัธยมหนองเขียด) จ านวน 1 ชุด (รร.มัธยมหนองเขียด) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

97 ค่าจัดซ้ือโต๊ะ-เก้าอ้ี ครู ประจ า เพ่ือให้มีโต๊ะ-เก้าอ้ี ครูประจ าห้องเรียน โต๊ะ - เก้าอ้ีครูประจ าห้องเรียน 100,000        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ใช้ห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการ จ านวน 25 ชุด ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

โรงเรียนมัธยมหนองเขียด  (รร.มัธยมหนองเขียด)

98 ค่าจัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เพ่ือัดซ้ือคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ส าหรับ 150,000        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

ส าหรับห้องปฏิบัติการ/ส านักงาน ส าหรับห้องปฏิบัติการ/ส านักงาน ห้องปฏิบัติการ/ส านักงาน จ านวน 5 เคร่ือง ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

(รร.มัธยมหนองเขียด) (รร.มัธยมหนองเขียด) (รร.มัธยมหนองเขียด)

99 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบพ่นหมึก เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบพ่นหมึก เคร่ืองพิมพ์แบบพ่นหมึก (มัลติฟังก์ชัน) 25,000         ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

(มัลติฟังก์ชัน) พร้อมแท้งค์หมึก (มัลติฟังก์ชัน) พร้อมแท้งค์หมึก พร้อมแท้งค์หมึก จ านวน 3 เคร่ือง ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

(รร.มัธยมหนองเขียด) (รร.มัธยมหนองเขียด) (รร.มัธยมหนองเขียด)

100 ค่าจัดซ้ือตู้เก็บเอกสาร 2 บานเล่ือน เพ่ือให้มีตู้เพียงพอส าหรับเก็บ ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเล่ือน 30,000         ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

 โรงเรียนมัธยมหนองเขียด เอกสารในโรงเรียน จ านวน 5 ตัว (รร.มัธยมหนองเขียด) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

101 ค่าจ้ัดซ้ือโต๊ะพับส าหรับห้อง เพ่ือจ้ัดซ้ือโต๊ะพับส าหรับห้อง โต๊ะพับส าหรับห้องปฏิบัติการ 60,000         ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

ปฏิบัติการ(รร.มัธยมหนองเขียด) ปฏิบัติการ(รร.มัธยมหนองเขียด) จ านวน 30 ตัว (รร.มัธยมหนองเขียด) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

102 ค่าจ้ัดซ้ือพัดลม ติดต้ังในห้องเรียน เพ่ือจ้ัดซ้ือพัดลม ติดต้ังในห้องเรียน พัดลม ติดต้ังในห้องเรียนและ 55,000         ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

และหอประชุมเอนกประสงค์ และหอประชุมเอนกประสงค์ หอประชุมเอนกประสงค์ ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

(รร.มัธยมหนองเขียด) (รร.มัธยมหนองเขียด) จ านวน 30 ตัว (รร.มัธยมหนองเขียด)
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103 ค่าจัด้ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ติดต้ัง เพ่ือจัด้ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ติดต้ัง เคร่ืองปรับอากาศ ติดต้ังภายใน 90,000         ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

ภายในส านักงานวิชาการ ภายในส านักงานวิชาการ ส านักงานวิชาการ ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

ส านักงานปกครอง ห้องปฏิบัติ ส านักงานปกครอง ห้องปฏิบัติ ส านักงานปกครอง ห้องปฏิบัติการ

การ คอมพิวเตอร์ การ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์

(รร.มัธยมหนองเขียด) (รร.มัธยมหนองเขียด) จ านวน 6 ตัว (รร.มัธยมหนองเขียด)

104 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองเสียงกลางแจ้ง เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองเสียงกลางแจ้ง เคร่ืองเสียงกลางแจ้ง จ านวน 1 ชุด 60,000         ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

(รร.มัธยมหนองเขียด) (รร.มัธยมหนองเขียด) (รร.มัธยมหนองเขียด) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

105 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบ เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบ เคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย 1 เคร่ือง 10,000         ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

สะพาย(รร.มัธยมหนองเขียด) สะพาย (รร.มัธยมหนองเขียด) (รร.มัธยมหนองเขียด) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

106 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบรถเข็น เพ่ือจ้ัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้าแบบรถเข็น เคร่ืองตัดหญ้าแบบรถเข็น 1 เคร่ือง 25,000         ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

(รร.มัธยมหนองเขียด) (รร.มัธยมหนองเขียด) (รร.มัธยมหนองเขียด) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

107 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองตัดแต่งก่ิงไม้ เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองตัดแต่งก่ิงไม้ เคร่ืองตัดแต่งก่ิงไม้ 1 เคร่ือง 10,000         ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

(รร.มัธยมหนองเขียด) (รร.มัธยมหนองเขียด) (รร.มัธยมหนองเขียด) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

108 ค่าจัดซ้ือป๊ัมลม เพ่ือจัดซ้ือป๊ัมลม ป๊ัมลม 1 เคร่ือง (รร.มัธยมหนองเขียด) 10,000         ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

(รร.มัธยมหนองเขียด) (รร.มัธยมหนองเขียด) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

109 ค่าจัดซ้ือสว่านแท่น เพ่ือจัดซ้ือสว่านแท่น สว่านแท่น 1 เคร่ือง (รร.มัธยมหนองเขียด) 20,000         ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

(รร.มัธยมหนองเขียด) (รร.มัธยมหนองเขียด) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

110 ค่าจัดซ้ือตู้เช่ือมไฟฟ้า เพ่ือจัดซ้ือตู้เช่ือมไฟฟ้า ตู้เช่ือมไฟฟ้า 1 เคร่ือง (รร.มัธยมหนองเขียด) 20,000         ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

(รร.มัธยมหนองเขียด) (รร.มัธยมหนองเขียด) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

111 ค่าจัดซ้ือรถบรรทุก (ดีเซล) เพ่ือใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ รถบรรทุก (ดีเซล) จ านวน 1 คัน 854,000        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร (รร.พระยืนวิทยาคาร) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน
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112 ค่าจัดซ้ือตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก เพ่ือให้มีตู้เพียงพอส าหรับเก็บ ตู้เหล็กบานเล่ือนกระจก จ านวน 20 ชุด 110,000        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

 โรงเรียนเปรมติณสุลานนท์ เอกสารในโรงเรียน (รร.เปรมติณสุลานนท์) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

113 ค่าจัด้ซ้ือพัดลมติดผนังห้องเรียน เพ่ือจัด้ซ้ือพัดลมติดผนังห้องเรียน พัดลมติดผนังห้องเรียน ขนาด 90,000         ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

ขนาด 20 น้ิว พร้อมใช้งาน ขนาด 20 น้ิว พร้อมใช้งาน 20 น้ิว พร้อมใช้งาน จ านวน 18 เคร่ือง ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

 (รร.เปรมติณสุลานนท์)  (รร.เปรมติณสุลานนท์)  (รร.เปรมติณสุลานนท์)

114 ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็กกว้าง เพ่ือจัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็กกว้าง โต๊ะท างานเหล็กกว้าง 4 ฟุต 300,000        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

 4 ฟุต พร้อมเก้าอ้ีส านักงาน  4 ฟุต พร้อมเก้าอ้ีส านักงาน พร้อมเก้าอ้ีส านักงานขาเหล็ก ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

ขาเหล็กมีล้อเล่ือน ขาเหล็กมีล้อเล่ือน มีล้อเล่ือน จ านวน 30 ชุด

(รร.เปรมติณสุลานนท์) (รร.เปรมติณสุลานนท์) (รร.เปรมติณสุลานนท์)

115 ค่าจัดซ้ือโต๊ะ - เก้าอ้ีนักเรียน เพ่ือจัดซ้ือโต๊ะ - เก้าอ้ีนักเรียน โต๊ะ - เก้าอ้ีนักเรียน ห้องคณิตศาสตร์ 120,000        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหาร

ห้องคณิตศาสตร์ ห้องคณิตศาสตร์ จ านวน 32 ชุด ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง งานท่ัวไป

(รร.เปรมติณสุลานนท์) (รร.เปรมติณสุลานนท์) (รร.เปรมติณสุลานนท์) และโรงเรียน

116 ค่าจัดซ้ือชุดโต๊ะประชุมหน้า เพ่ือจัดซ้ือชุดโต๊ะประชุมหน้า ชุดโต๊ะประชุมหน้ากระจก โครงเหล็ก 36 ท่ีน่ัง 100,000        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหาร

กระจกโครงเหล็ก 36 ท่ีน่ัง กระจกโครงเหล็ก 36 ท่ีน่ัง รูปตัวโอ จ านวน 1 ชุด ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง งานท่ัวไป

รูปตัวโอ(รร.เปรมติณสุลานนท์) รูปตัวโอ(รร.เปรมติณสุลานนท์) (รร.เปรมติณสุลานนท์) และโรงเรียน

117 ค่าจัด้ซ้ือเก้าอ้ีประชุมแบบ เพ่ือจัด้ซ้ือเก้าอ้ีประชุมแบบ เก้าอ้ีประชุมแบบขาเหล็กมีล้อเล่ือน 100,000        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหาร

ขาเหล็กมีล้อเล่ือน  ขาเหล็กมีล้อเล่ือน  จ านวน 30 ตัว ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง งานท่ัวไป

(รร.เปรมติณสุลานนท์) (รร.เปรมติณสุลานนท์) (รร.เปรมติณสุลานนท์) และโรงเรียน

118 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงห้องประชุม เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงห้องประชุม เคร่ืองขยายเสียงห้องประชุม 50,000         ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหาร

ขนาด 3,000 วัตต์ พร้อมไมค์ลอย 2 อัน ขนาด 3,000 วัตต์ พร้อมไมค์ลอย 2 อัน ขนาด 3,000 วัตต์ พร้อมไมค์ลอย 2 อัน ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง งานท่ัวไป

(รร.เปรมติณสุลานนท์) (รร.เปรมติณสุลานนท์) (รร.เปรมติณสุลานนท์) และโรงเรียน
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119 ค่าจัดซ้ือชุดโต๊ะและม้าน่ังยาว เพ่ือจัดซ้ือชุดโต๊ะและม้าน่ังยาว ชุดโต๊ะและม้าน่ังยาวโครงเหล็ก 250,000        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหาร

โครงเหล็กใช้ในโรงอาหาร โครงเหล็กใช้ในโรงอาหาร ใช้ในโรงอาหาร จ านวน 30 ชุด ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง งานท่ัวไป

(รร.เปรมติณสุลานนท์) (รร.เปรมติณสุลานนท์) (รร.เปรมติณสุลานนท์) และโรงเรียน

120 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองฉายภาพโปรเจคเตอร์ เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองฉายภาพโปรเจคเตอร์ เคร่ืองฉายภาพโปรเจคเตอร์ พร้อมจอภาพ 100,000        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

พร้อมจอภาพ(รร.เปรมติณฯ) พร้อมจอภาพ(รร.เปรมติณฯ)  จ านวน 10 ชุด  (รร.เปรมติณสุลานนท์) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

121 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงส าหรับ เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองขยายเสียงส าหรับ เคร่ืองขยายเสียงส าหรับห้องเรียน 100,000        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหาร

ห้องเรียน 80วัตต์ มีไมค์ลอย ห้องเรียน 80วัตต์ มีไมค์ลอย ขนาด 80 วัตต์มีไมค์ลอย ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง งานท่ัวไป

และไมค์สาย พร้อมล าโพงติด และไมค์สาย พร้อมล าโพงติด และไมค์สาย พร้อมล าโพงติดผนัง 1 และโรงเรียน

ผนัง 1 คู่ ขนาด 10 น้ิว ผนัง 1 คู่ ขนาด 10 น้ิว คู่ ขนาด 10 น้ิว จ านวน 10 ชุด

(รร.เปรมติณสุลานนท์) (รร.เปรมติณสุลานนท์) (รร.เปรมติณสุลานนท์)

122 ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง เพ่ือจัดซ้ืออุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง อุปกรณ์ค้นหาเส้นทางเครือข่าย 44,000         ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหาร

เครือข่าย(Router Firewall) เครือข่าย(Router Firewall) (Router Firewall) จ านวน 1 เคร่ือง ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง งานท่ัวไป

(รร.เปรมติณสุลานนท์) (รร.เปรมติณสุลานนท์) (รร.เปรมติณสุลานนท์) และโรงเรียน

123 ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์กระจายการท า เพ่ือจัดซ้ืออุปกรณ์กระจายการท า อุปกรณ์กระจายการท างานส าหรับเครือข่าย 360,000        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหาร

งานส าหรับเครือข่าย งานส าหรับเครือข่าย  (Link Load Balancer) จ านวน 2 เคร่ือง ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง งานท่ัวไป

 (Link Load Balancer)  (Link Load Balancer) (รร.เปรมติณสุลานนท์) และโรงเรียน

(รร.เปรมติณสุลานนท์) (รร.เปรมติณสุลานนท์)

124 ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์กระจาย อุปกรณ์กระจายสัญญาณไวไฟ 54,000         ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหาร

สัญญาณไวไฟ (Access Point)  (Access Point) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง งานท่ัวไป

 แบบท่ี 1  แบบท่ี 1 จ านวน 10 เคร่ือง และโรงเรียน

(รร.เปรมติณสุลานนท์)  (รร.เปรมติณสุลานนท์)
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125 ค่าจัดซ้ือโต๊ะ - เก้าอ้ี นักเรียน เพ่ือจัดซ้ือโต๊ะ - เก้าอ้ี นักเรียน โต๊ะ - เก้าอ้ีนักเรียน จ านวน 160 ชุด 280,000        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

โรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค์ โรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค์ (รร.นาง้ิววิทยาสรรค์) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

126 ค่าจัดซ้ือโต๊ะโรงอาหารไม้ปาติเก้ิล เพ่ือจัดซ้ือโต๊ะโรงอาหารไม้ปาติเก้ิล โต๊ะโรงอาหารไม้ปาติเก้ิล ปิดผิว 339,000        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหาร

ปิดผิวด้วยฟอเมก้าขาว ขนาด ปิดผิวด้วยฟอเมก้าขาว ขนาด ด้วยฟอเมก้าขาว ขนาด ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง งานท่ัวไป

75x150x75ซม.พร้อมม้าน่ังยาว 75x150x75ซม.พร้อมม้าน่ังยาว 75x150x75 ซม. พร้อมม้าน่ังยาว และโรงเรียน

2 ตัว ขนาด 30x150x45 ซม. 2 ตัว ขนาด 30x150x45 ซม. 2 ตัว ขนาด 30x150x45 ซม.

โรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค์ โรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค์ จ านวน 100 ชุด (รร.นาง้ิววิทยาสรรค์)

127 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One 340,000        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหาร

All In One ส าหรับส านักงาน All In One ส าหรับส านักงาน ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 20 เคร่ือง ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง งานท่ัวไป

โรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค์ โรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค์ (รร.นาง้ิววิทยาสรรค์) และโรงเรียน

128 ค่าจัดซ้ือถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง เพ่ือจัดซ้ือถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ 72,000         ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

ขนาด 15 ปอนด์ (รร.นาง้ิวฯ) ขนาด 15 ปอนด์ (รร.นาง้ิวฯ) (รร.นาง้ิววิทยาสรรค์) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

129 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็น 8 หัว เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็น 8 หัว เคร่ืองท าน้ าเย็น 8 หัว จ านวน 2 เคร่ือง 136,000        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

โรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค์ โรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค์ (รร.นาง้ิววิทยาสรรค์) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

130 ค่าจัดซ้ือรถบรรทุก(ดีเซล)  เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ รถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน 854,000        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหาร

ขนาด 1 ตัน โรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ ากว่า ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง งานท่ัวไป

โรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค์ 2,400 ซีซี ขับเคล่ือน 2 ล้อ แบบ และโรงเรียน

ดับเบ้ิลแค๊บ (รร.นาง้ิววิทยาสรรค์)

131 ค่าจัดซ้ือโต๊ะ - เก้าอ้ีท างาน เพ่ือจัดซ้ือโต๊ะ - เก้าอ้ีท างาน โต๊ะ และเก้าอ้ีท างาน จ านวน 10 ชุด 58,000         ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหาร

โรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค์ (รร.นาง้ิววิทยาสรรค์) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง งานท่ัวไป

และโรงเรียน
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132 ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญ เพ่ือจัดซ้ืออุปกรณ์กระจายสัญ อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย 23,000         ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหาร

ญาณไร้สาย (Access Point) ญาณไร้สาย (Access Point) (Access Point) แบบท่ี 2 ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง งานท่ัวไป

แบบท่ี 2  (รร.ซับสมบูรณ์ฯ)  แบบท่ี 2  (รร.ซับสมบูรณ์ฯ)  จ านวน 1 ตัว (รร.ซับสมบูรณ์พิทยาลัย) และโรงเรียน

133 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One 85,000         ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหาร

All In One ส าหรับส านักงาน All In One ส าหรับส านักงาน ส าหรับงานส านักงาน ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง งานท่ัวไป

โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย จ านวน 5 เคร่ือง (รร.ซับสมบูรณ์พิทยาลัย) และโรงเรียน

134 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One 69,000         ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหาร

All In One ส าหรับประมวลผล All In One ส าหรับประมวลผล  ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 3 เคร่ือง ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง งานท่ัวไป

โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย (รร.ซับสมบูรณ์พิทยาลัย) และโรงเรียน

135 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 66,000         ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหาร

โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงานประมวลผล ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 3 เคร่ือง ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง งานท่ัวไป

โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย (รร.ซับสมบูรณ์พิทยาลัย) และโรงเรียน

136 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบท่ี 1 550,000        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหาร

แท็ปแล็ต แท็ปแล็ต จ านวน 50 เคร่ือง ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง งานท่ัวไป

โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย (รร.ซับสมบูรณ์พิทยาลัย) และโรงเรียน

137 ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์กระจาย เพ่ือจัดซ้ืออุปกรณ์กระจาย อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) 21,000         ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหาร

 สัญญาณ (L2 Switch)  สัญญาณ (L2 Switch)  ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2  จ านวน 1 ชุด ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง งานท่ัวไป

ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 (รร.ซับสมบูรณ์พิทยาลัย) และโรงเรียน

โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย
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138 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ แบบหมึกฉีด เพ่ือให้มีเคร่ืองพิมพ์แบบหมึกฉีด เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดต้ัง 8,600           ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหาร

(Inkjet Printer) พร้อมติดต้ัง (Inkjet Printer) พร้อมติดต้ัง ถังหมึกพิมพ์ ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง งานท่ัวไป

ถังหมึกพิมพ์ ถังหมึกพิมพ์ ใช้ในการจัดการ  (Ink Tank Printer) จ านวน 2 เคร่ือง และโรงเรียน

โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย เรียนการสอน  (รร.ซับสมบูรณ์พิทยาลัย)

139 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน 212,500        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหาร

แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง) แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดต้ัง) (ราคารวมค่าติดต้ัง) แบบแขวน ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง งานท่ัวไป

 แบบแขวน (ระบบ Inverter)  แบบแขวน (ระบบ Inverter) (ระบบ Inverter) และโรงเรียน

โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย จ านวน 5 เคร่ือง

 (รร.ซับสมบูรณ์พิทยาลัย)

140 ค่าจัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก เพ่ือจัดซ้ือโต๊ะท างานเหล็ก โต๊ะท างานเหล็ก จ านวน 3 ตัว 21,000         ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย (รร.ซับสมบูรณ์พิทยาลัย) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

141 ค่าจัดซ้ือเก้าอ้ีท างาน เพ่ือจัดซ้ือเก้าอ้ีท างาน เก้าอ้ีท างานจ านวน 5 ตัว 12,500         ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย (รร.ซับสมบูรณ์พิทยาลัย) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

142 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองย่อยก่ิงไม้ เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองย่อยก่ิงไม้ เคร่ืองย่อยก่ิงไม้ จ านวน 1 เคร่ือง 19,500         ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย (รร.ซับสมบูรณ์พิทยาลัย) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

143 ค่าจัดซ้ือพัดลมไอน้ าติดผนังขนาด เพ่ือจัดซ้ือพัดลมไอน้ าติดผนังขนาด พัดลมไอน้ าติดผนังขนาด 30 น้ิว 264,000        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหาร

 30 น้ิวครอบคลุมพ้ืนท่ี 6 ตร.ม  30 น้ิวครอบคลุมพ้ืนท่ี 6 ตร.ม ครอบคลุมพ้ืนท่ี 6 ตร.ม. จ านวน 8  ตัว ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง งานท่ัวไป

(รร.โนนโพธ์ิศรีวิทยาคม) (รร.โนนโพธ์ิศรีวิทยาคม) (รร.โนนโพธ์ิศรีวิทยาคม) และโรงเรียน

144 ค่าจัดซ้ือโต๊ะ - เก้าอ้ี นักเรียน เพ่ือจัดซ้ือโต๊ะ - เก้าอ้ี นักเรียน โต๊ะ - เก้าอ้ีนักเรียน จ านวน 100 ชุด 200,000        ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหาร

โรงเรียนโนนโพธ์ิศรีวิทยาคม โรงเรียนโนนโพธ์ิศรีวิทยาคม (รร.โนนโพธ์ิศรีวิทยาคม) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง งานท่ัวไป

และโรงเรียน
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145 ค่าจัดซ้ือโต๊ะ-เก้าอ้ีครู เพ่ือให้มีโต๊ะ-เก้าอ้ีครู โต๊ะ – เก้าอ้ีครู จ านวน 30 ตัว 150,000 ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

โรงเรียนโนนโพธ์ิศรีวิทยาคม ใช้ในโรงเรียน (รร.โนนโพธ์ิศรีวิทยาคม) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

146 ค่าจัดซ้ือชุดโต๊ะประชุม เพ่ือให้โต๊ะประชุมใช้ในโรงเรียน ชุดโต๊ะประชุม จ านวน 2 ชุด 200,000 ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

โรงเรียนโนนโพธ์ิศรีวิทยาคม (รร.โนนโพธ์ิศรีวิทยาคม) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

147 ค่าจัดซ้ือกล้องวงจรปิด เพ่ือให้มีกล้องวงจรปิด กล้องวงจรปิด จ านวน 8 ตัว 160,000 ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

โรงเรียนโนนโพธ์ิศรีวิทยาคม ใช้ในโรงเรียน (รร.โนนโพธ์ิศรีวิทยาคม) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

148 ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์ฟิตเนส เพ่ือให้นักเรียนได้ อุปกรณ์ห้องฟิตเนส จ านวน 1 ห้อง 500,000 ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

โรงเรียนโนนโพธ์ิศรีวิทยาคม ออกก าลังกาย ส่งเสริมสุขภาพ (รร.โนนโพธ์ิศรีวิทยาคม) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

149 ค่าจัดซ้ือโต๊ะ-เก้าอ้ี โรงอาหาร เพ่ือให้มีโต๊ะ-เก้าอ้ี ส าหรับใช้ โต๊ะ - เก้าอ้ีโรงอาหาร จ านวน  25 ชุด -              200,000 ความพึงพอใจ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ฝ่ายบริหารงานฯ

โรงเรียนโนนโพธ์ิศรีวิทยาคม ในโรงอาหาร (รร.โนนโพธ์ิศรีวิทยาคม) ของผู้ท่ีเก่ียวข้อง โรงเรียน

150 โครงการก่อสร้างร้ัว และก่อสร้าง  เพ่ือก าหนดแนวเขตท่ีชัดเจน ก่อสร้างร้ัว ความยาว 1,600,000 มีร้ัวแบ่งเขตพ้ืนท่ี สนามกีฬามีแนวเขต ฝ่ายบริหาร

ป้ายโครงการสนามกีฬา ของพ้ืนท่ีสนามกีฬาอ าเภอ 250 ม.และก่อสร้างป้าย ชัดเจนข้ึน ท่ีชัดเจน งานท่ัวไป

อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น พระยืน โครงการสนามกีฬา  และโรงเรียน

อ าเภอพระยืน จังหวัด

ขอนแก่น

151 โครงการเดินท่อเช่ือมหอถังสูง เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ า ก่อสร้างถนน คสล.พร้อม 700,000 ท่อเช่ือมได้มาตรฐาน มีระบบเก็บน้ า ฝ่ายบริหาร

พร้อมปรับปรุงระบบสูบน้ า ส าหรับรดน้ าสนามหญ้า ท่อระบายน้ าสนามกีฬา ระบบสูบน้ าได้มาตรฐานท่ีมีมาตรฐาน งานท่ัวไป

สนามกีฬาอ าเภอพระยืน อ าเภอพระยืน จังหวัด และโรงเรียน

จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น
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152 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ผู้มารับบริการสนาม ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 4,792,100 ถนน คสล. ได้มาตรฐานประชาชนผู้มารับบริการ ฝ่ายบริหาร

พร้อมท่อระบายน้ า กีฬาได้รับความสะดวกและ ยาว 344 ม. ท่อระบายน้ า สัญจรไปมาสะดวก งานท่ัวไป

สนามกีฬาอ าเภอพระยืน ปลอดภัยในการคมนาคม ความยาวรวม 805 ม. ปลอดภัย และโรงเรียน

จังหวัดขอนแก่น สนามกีฬาอ าเภอพระยืน

จังหวัดขอนแก่น

153 โครงการก่อสร้างห้องเก็บวัสดุ เพ่ือใช้ส าหรับเป็นห้องเก็บ ห้องเก็บวัสดุ ขนาดกว้าง 500,000 ห้องเก็บวัสดุท่ีได้มาตรฐานการเก็บวัสดุอุกรณ์ ส านักการ

สนามกีฬาอ าเภอพระยืน รักษา วัสดุ อุปกรณ์ 4 ม. ยาว 8 ม. ระเบียบเรียบร้อยข้ึน ศึกษาฯ

จังหวัดขอนแก่น สนามกีฬาอ าเภอพระยืน

จังหวัดขอนแก่น

154 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือให้ผู้มารับบริการสนาม ถนน คสล.กว้าง 5 ม. 1,467,500 ถนน คสล. ได้มาตรฐานประชาชนผู้มารับบริการ ฝ่ายบริหาร

พร้อมท่อระบายน้ า กีฬาได้รับความสะดวกและ ยาว 200 ม. ท่อระบายน้ า สัญจรไปมาสะดวก งานท่ัวไป

สนามกีฬาอ าเภอพระยืน ปลอดภัยในการคมนาคม ยาว 175 ม. ปลอดภัย และโรงเรียน

จังหวัดขอนแก่น สนามกีฬาอ าเภอพระยืน

จังหวัดขอนแก่น

155 โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล เพ่ือให้สนามฟุตบอลมี สนามฟุตบอลหญ้าจริง 500,000        สนามฟุตบอลได้มาตรฐานสนามฟุตบอลมีมาตรฐาน ฝ่ายบริหาร

หญ้าจริง สนามกีฬาอ าเภอ มาตรฐาน สนามกีฬาอ าเภอพระยืน ปลอดภัย งานท่ัวไป

พระยืน จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และโรงเรียน

156 โครงการก่อสร้างอาคารออก เพ่ือส าหรับเป็นสถานท่ีการ อาคารออกก าลังกาย คสล. 900,000 อาคารออกก าลังกาย อาคารออกก าลังกาย ฝ่ายบริหาร

ก าลังกาย คสล. สนามกีฬา ออกก าลังกายส าหรับ ขนาดพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า ได้มาตรฐาน ท่ีมีมาตรฐาน งานท่ัวไป

อ าเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น ประชาชนพ้ืนท่ี 110 ตร.ม. สนามกีฬา และโรงเรียน

อ าเภอพระยืน จังหวัด

ขอนแก่น
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157 โครงการก่อสร้างคบเพลิง คสล. เพ่ือส าหรับจัดกิจกรรมการ คบเพลิง คสล. 500,000        ฐานคบเพลิงได้มาตรฐานมีฐานให้วางคบเพลิง ฝ่ายบริหาร

สนามกีฬาอ าเภอพระยืน แข่งขันกีฬา สนามกีฬาอ าเภอพระยืน ท่ีได้มาตรฐานในการ งานท่ัวไป

จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมกีฬา และโรงเรียน

โครงการก่อสร้างแท่นเสาธง เพ่ือส าหรับจัดกิจกรรมต่างๆ แท่นเสาธง 500,000        แท่นเสาธงได้มาตรฐานมีแท่นเสาธงท่ีได้

สนามกีฬาอ าเภอพระยืน ภายในสนามกีฬา สนามกีฬาอ าเภอพระยืน มาตรฐานในการจัด

จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมกีฬา

158 โครงการก่อสร้างโดมอเนก เพ่ือเป็นอาคารส าหรับจัด โดมอเนกประสงค์ 600,000        โดมอเนกประสงค์ มีโดมอเนกประสงค์ ฝ่ายบริหาร

ประสงค์ สนามกีฬาอ าเภอ กิจกรรมต่าง ๆ ภายในสนาม ขนาด 6x 25 ม. ได้มาตรฐาน ท่ีได้มาตรฐานในการ งานท่ัวไป

พระยืน จังหวัดขอนแก่น กีฬา พ้ืนท่ี 150 ตร.ม. จัดกิจกรรม และโรงเรียน

สนามกีฬาอ าเภอพระยืน

จังหวัดขอนแก่น

159 โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้า เพ่ืออ านวยความสะดวกและ เสาไฟฟ้า HIGHT MAST 9,000,000     เสาไฟฟ้า HIGHT MASTผู้มารับบริการมีความ ฝ่ายบริหาร

HIGHT MAST อัฒจันทร์ ปลอดภัยแก่ประชาชนผู้มา อัฒจันทร์ จ านวน 4 จุด ได้มาตรฐาน ปลอดภัยเพ่ิมข้ึน งานท่ัวไป

สนามกีฬาอ าเภอพระยืน ใช้บริการ สนามกีฬาอ าเภอพระยืน และโรงเรียน

จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

160 ก่อสร้างระบบประปา เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบ ก่อสร้างระบบประปาขนาด 880,000 จ านวนระบบ โรงเรียนมีระบบกักเก็บ ฝ่ายบริหาร

พร้อมถังกรอง โรงเรียนบ้านบะแค รองรับและแก้ปัญหาน้ า 20 ลบ.ม พร้อมถังกรอง ประปาท่ีก่อสร้าง น้ ารองรับและจ่ายน้ า งานท่ัวไป

 ไม่เพียงพอตลอดท้ังปี มีท่ีปรับปรุง ระบบกักเก็บน้ า ประปาให้ใช้งานได้ และโรงเรียน

นักเรียน ครู และบุคลากร และจ่ายน้ าประปาให้ ท่ัวถึงตลอดท้ังปี 

มีน้ าใช้ท่ีเพียงพอต่อ สามารถใช้งานได้อย่างท่ัวถึง นักเรียน ครู และ

ความจ าเป็น บุคลากร มีน้ าใช้ท่ี

เพียงพอ
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161 ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ช้ัน เพ่ือให้โรงเรียนมีห้องเรียนท่ี อาคารเรียน 3 ช้ัน 15,600,000 มีอาคารเรียน 3  โรงเรียนบ้านบะแค ฝ่ายบริหาร

12 ห้องเรียน จะรองรับนักเรียนท่ีจะเพ่ิมมากข้ึน 12 ห้องเรียน   ช้ัน 12 ห้องเรียน สังกัด อบจ. ขอนแก่น งานท่ัวไป

 โรงเรียนบ้านบะแค มีบรรยากาศการเรียนรู้มีท่ีจัด จ านวน 1 หลัง จ านวน 2 หลัง   มีอาคารเรียนและห้อง และโรงเรียน

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมี เรียนท่ีเพียงพอ

คุณภาพและยกระดับคุณภาพ

การศึกษาให้มีมาตรฐานการ

ศึกษาเป็นท่ียอมรับของหน่วย

งานและชุมชน

162 ก่อสร้างร้ัวทึบ เพ่ือก่อสร้างร้ัวทึบรอบ ก่อสร้างร้ัวทึบบล็อก 9 700,000 จ านวนร้ัวท่ีก่อ โรงเรียนมีร้ัวรอบ ฝ่ายบริหาร

โรงเรียนบ้านบะแค บริเวณโรงเรียนแก้ปัญหา ก้อน ยาว 212 เมตร สร้าง บริเวณโรงเรียน งานท่ัวไป

การเข้าออกของผู้ท่ีเข้ามา นักเรียนมีความ และโรงเรียน

ใช้สถานท่ีและเพ่ิมความ ปลอดภัย

ปลอดภัยให้มากข้ึน 

163 ก่อสร้างห้องส้วม พ่ือให้บริการ และอ านวย มีห้องน้ า ห้องส้วม  500,000 มีห้องน้ า ห้องส้วม โรงเรียนบ้านบะแค ฝ่ายบริหาร

โรงเรียนบ้านบะแค  ความสะดวกให้กับนักเรียน จ านวน 10 ห้อง ท่ีสะอาดและเพียง สังกัด อบจ. มีห้องน้ า งานท่ัวไป

ครู และผู้ปกครองแขกผู้มา พอต่อการให้บริการ ห้องส้วมท่ีมีอุปกรณ์ และโรงเรียน

เย่ียมโรงเรียน และเพ่ือความ อ านวยความสะดวก

เป็นสัดส่วนของนักเรียน  สะอาดและเพียงพอต่อ

และครู การให้บริการ

164 ก่อสร้างอาคารห้องสมุด เพ่ือให้โรงเรียนมีอาคารห้อง มีห้องสมุดโรงเรียน   1,000,000 มีห้องสมุดโรงเรียน   โรงเรียนบ้านบะแค ฝ่ายบริหาร

โรงเรียนบ้านบะแค  สมุดท่ีจะรองรับนักเรียนท่ีจะ จ านวน 1 หลัง พร้อม วัสดุ จ านวน 1 หลัง สังกัด อบจ. ขอนแก่น มี งานท่ัวไป

เพ่ิมมากข้ึน มีบรรยากาศการ /ครุภัณฑ์ห้องสมุดนักเรียน พร้อม วัสดุ/ ห้องสมุดโรงเรียนให้ และโรงเรียน

เรียนรู้มีท่ีจัดกิจกรรมการ โรงเรียนบ้านบะแค  ครุภัณฑ์ห้องสมุด นักเรียนได้สืบค้นข้อมูล

เรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ ในห้องสมุดท่ีมีความ
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165 และยกระดับคุณภาพการ พร้อม เกิดคุณภาพการ

ศึกษาให้มีมาตรฐานการศึกษา ศึกษาท่ีดีย่ิงข้ึน

เป็นท่ียอมรับของหน่วยงาน

และชุมชน

166 ก่อสร้างถนนคอนกรีต เพ่ืออ านวยความสะดวก ก่อสร้างถนนคอนกรีต 1,950,000 ระยะทางท่ีก่อ นักเรียน ครู บุคลากร ฝ่ายบริหาร

เสริมเหล็กภายในโรงเรียน และความปลอดภัยในการ เสริมเหล็กขนาดความกว้าง สร้างถนนคอนกรีต ผู้ปกครองนักเรียนมีความ งานท่ัวไป

บ้านบะแค คมนาคมภายในโรงเรียน 5 เมตร ยาว 200 เมตร สะดวกและปลอดภัยใน และโรงเรียน

และเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ หนา 0.15 เมตร การคมนาคม ภูมิทัศน์

ให้โรงเรียนน่าอยู่ย่ิงข้ึน โรงเรียนมีความสะอาด

และสวยงาม

167 ก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์ เพ่ือให้โรงเรียนมีหอประชุม 1.หอประชุมอเนกประสงค์  8,000,000 อาคารอเนก โรงเรียนบ้านบะแค ฝ่ายบริหาร

แบบ สน.ศท. ช้ันลอย อเนกประสงค์ท่ีจะรองรับ จ านวน 1 หลัง ประสงค์ จ านวน สังกัด อบจ. ขอนแก่น งานท่ัวไป

 โรงเรียนบ้านบะแค นักเรียนท่ีจะเพ่ิมมากข้ึน 1 หลัง มีอาคารอเนกประสงค์ และโรงเรียน

มีบรรยากาศการเรียนรู้มีท่ีจัด ส าหรับจัดการเรียนการ

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ี สอน และให้บริการห้อง

มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพ ประชุมแก่ผู้เรียน 

คณะครู ผู้ปกครอง 

และชุมชน

168 ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ 1. เพ่ือให้นักเรียนมีสถานท่ี ลานกีฬาอเนกประสงค์ 1,200,000 - มีลานกีฬาอเนก โรงเรียนบ้านบะแค ฝ่ายบริหาร

โรงเรียนบ้านบะแค  เล่นกีฬาและออกก าลังกาย จ านวน 1 หลัง เคร่ืองขยาย ประสงค์ สังกัด อบจ. ขอนแก่น งานท่ัวไป

นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย เสียง อุปกรณ์สนามวอลเลย์ จ านวน 1 หลัง มีลานกีฬาอเนกประสงค์ และโรงเรียน

แข็งแรง สมบูรณ์ บอล ตะกร้อ ฟุตซอล ระบบ ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ มีลาน ท่ีเพียงพอต่อการออก

2. เพ่ือให้นักเรียนมีสถานท่ี ไฟฟ้าแสงสว่าง กีฬาอเนกประสงค์ ก าลังกายและเล่นกีฬา

ฝึกซ้อมอย่างเพียงพอเป็นศูนย์ ท่ีเพียงพอต่อการ
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169 รวมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ออกก าลังกายและ

ของโรงเรียนบ้านบะแค เล่นกีฬา

170 ก่อสร้างบ้านพักครู เพ่ือให้โรงเรียนมีบ้านพัก บ้านพักครู 8 ครอบครัว 5,000,000 มีบ้านพักครู 8  โรงเรียนบ้านบะแค ฝ่ายบริหาร

โรงเรียนบ้านบะแค ส าหรับครู (แบบแฟลต 8 หน่วย) ครอบครัว(แบบ สังกัด อบจ. ขอนแก่น งานท่ัวไป

แฟลต 8 หน่วย) มีบ้านพักครู และโรงเรียน

171 ก่อสร้างอาคารโดมอเนก เพ่ือให้โรงเรียนมีโดมอเนก อาคารโดมอเนกประสงค์ 3,500,000 มีอาคารโดมอเนก โรงเรียนบ้านบะแค ฝ่ายบริหาร

ประสงค์ ประสงค์ ส าหรับให้นักเรียนมี จ านวน 1 หลัง ประสงค์ จ านวน สังกัด อบจ. ขอนแก่น งานท่ัวไป

โรงเรียนบ้านบะแค  ลานสถานท่ีท ากิจกรรมการ 1 หลัง มีโดมอเนกประสงค์ และโรงเรียน

เรียนการสอน ได้ตลอดท้ังวัน ส าหรับให้นักเรียนมีลาน

สถานท่ีท ากิจกรรมการ

เรียนการสอน ได้ตลอดวัน

172 ก่อสร้างโรงอาหารหอประชุม เพ่ือก่อสร้างโรงอาหาร โรงอาหารหอประชุม แบบ 9,465,600 ร้อยละความพึง โรงเรียนมีความพร้อม ฝ่ายบริหาร

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ส าหรับนักเรียน 101 ล/27 (พิเศษ) เน้ือท่ี พอใจของครู ด้านอาคาร สถานท่ีใน งานท่ัวไป

1,840 ตารางเมตร ตอกเสา บุคลากร นักเรียน การให้บริการนักเรียน และโรงเรียน

เข็ม คอร. จ านวน 1 หลัง ผู้ปกครองและ ในการรับประทานอาหาร

ชุมชนไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 90

173 ก่อสร้างอาคารเรียน เพ่ือก่อสร้างอาคารเรียน คสล. อาคารเรียน คสล. 3 ช้ัน 12 13,236,500 ร้อยละความพึง โรงเรียนมีความพร้อม ฝ่ายบริหาร

คสล. 3 ช้ัน ขนาด 12 ห้อง 3 ช้ัน ขนาด 12 ห้องเรียน ห้องเรียน เน้ือท่ี 2,088 ตร.ม. พอใจของครู ด้านอาคารสถานท่ีใน งานท่ัวไป

เรียนตอกเสาเข็ม ตอกเสาเข็ม ส าหรับจัดการ แบบ 212 ล./57 ตอกเสาเข็ม บุคลากร นักเรียน การให้บริการนักเรียน และโรงเรียน

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เรียนการสอน คอร. จ านวน 1 หลัง ผู้ปกครองและ ในการจัดการเรียนการ

ชุมชนไม่น้อยกว่า สอน

ร้อยละ 90
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174 ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน เพ่ือก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน อาคารเรียน 4 ช้ัน ขนาด 24 20,289,100 ร้อยละความพึง โรงเรียนมีความพร้อม ฝ่ายบริหาร

ขนาด 24 ห้องเรียน ขนาด 24 ห้องเรียน ตอกเสา ห้องเรียน เน้ือท่ี 3,596 พอใจของครู ด้านอาคารเรียนในการ งานท่ัวไป

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม เข็ม เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน ตารางเมตร แบบ 324 ล. บุคลากร นักเรียน จัดการเรียนการสอน และโรงเรียน

/55-ก ตอกเสาเข็ม  คอร. ผู้ปกครองและ

จ านวน 1 หลัง ชุมชนไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 90

175 ก่อสร้างบ้านพักครู เพ่ือก่อสร้างบ้านพักครูแบบ บ้านพักครูแบบแฟลต ครอบครัว - 4,755,000 ร้อยละความพึง โรงเรียนมีความพร้อม ฝ่ายบริหาร

แบบแฟลต (กรมฯ) แฟลตส าหรับพักอาศัยของ 4 หน่วย เด่ียว 8 หน่วย  พอใจของครู ด้านอาคารท่ีพักอาศัย งานท่ัวไป

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ข้าราชการครู จ านวน 1 หลัง บุคลากร นักเรียน ในการให้บริการแก่ครู และโรงเรียน

ผู้ปกครองและ และบุคลากร

ชุมชนไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 90

176 ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ เพ่ือก่อสร้างอาคารโรงจอด โรงจอดรถยนต์ ขนาด กว้าง 500,000 ร้อยละความพึง โรงเรียนมีความพร้อม ฝ่ายบริหาร

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม รถยนต์ส าหรับจอดยานพาหนะ 12 เมตร ยาว 17 เมตร พอใจของครู ด้านอาคารสถานท่ีในการ งานท่ัวไป

รถยนต์ส่วนกลาง บุคลากร นักเรียน จอดรถยนต์ส่วนกลาง และโรงเรียน

ผู้ปกครองและ

ชุมชนไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 90

177 ก่อสร้างถนน คสล. เพ่ือก่อสร้างถนนไว้อ านวย ถนน คสล. กว้าง 6 เมตร 4,683,000 ร้อยละความพึง โรงเรียนมีถนน คสล. ฝ่ายบริหาร

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ความสะดวก ยาว 1,561 เมตร หนา พอใจของครู ไว้อ านวยความสะดวก งานท่ัวไป

กว้าง 6 เมตร ยาว 1,561 15 เซนติเมตร บุคลากร นักเรียน และโรงเรียน

เมตร หนา 15 เซนติเมตร ผู้ปกครองและ

(อบจฯ) ชุมชนไม่น้อยกว่า 

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ร้อยละ 90
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178 ก่อสร้างท่ีพักนักกีฬา เพ่ือก่อสร้างท่ีพักนักกีฬา อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 ร้อยละความพึง โรงเรียนมีความพร้อม ฝ่ายบริหาร

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 1 ช้ัน ขนาดกว้าง 6 เมตร พอใจของครู ด้านสถานท่ีในการให้ งานท่ัวไป

ยาว 9 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีใช้ บุคลากร นักเรียน การส่งเสริมความเป็น และโรงเรียน

งานไม่น้อยกว่า 60 ตร.ม. ผู้ปกครองและ เลิศด้านกีฬา

ชุมชนไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 90

179 ก่อสร้างลานคอน เพ่ือก่อสร้างลานคอนกรีต ลานคอนกรีตเสริมเหล็กอเนก 500,000 ร้อยละความพึง โรงเรียนมีความพร้อม ฝ่ายบริหาร

กรีตเสริมเหล็กอเนกประสงค์ เสริมเหล็กอเนกประสงค์ ประสงค์ ขนาดพ้ืนท่ีไม่ พอใจของครู ด้านสถานท่ีในการให้ งานท่ัวไป

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ส่งเสริมการจัดกิจกรรมศิลปะ น้อยกว่า 880 ตร.ม. บุคลากร นักเรียน บริการแก่ครู นักเรียน และโรงเรียน

ดนตรี กีฬาและนันทนาการ ผู้ปกครองและ และผู้ปกครอง

ชุมชนไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 90

180 ก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอล เพ่ือก่อสร้างสนามกีฬาฟุตบอล สนามฟุตบอล แบบ ฟ 3 พิเศษ 1,290,700 ร้อยละความพึง โรงเรียนมีความพร้อม ฝ่ายบริหาร

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมการ จ านวน 1 แห่ง พอใจของครู ด้านสถานท่ีในการจัด งานท่ัวไป

เล่นกีฬาและออกก าลังกาย บุคลากร นักเรียน การเรียนการสอนด้าน และโรงเรียน

ของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้ปกครองและ กีฬาและส่งเสริมการ

และชุมชน ชุมชนไม่น้อยกว่า ออกก าลังกายแก่ชุมชน

ร้อยละ 90

181 ก่อสร้างแนวกันไฟ เพ่ือก่อสร้างแนวกันไฟ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 500,000 ร้อยละความพึง โรงเรียนมีความพร้อม ฝ่ายบริหาร

โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.5 พอใจของครู ด้านสถานท่ีในการให้ งานท่ัวไป

เมตร ยาว 344 เมตร หนา บุคลากร นักเรียน บริการแก่ครู นักเรียน และโรงเรียน

0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง ผู้ปกครองและ และผู้ปกครอง

ข้างละ 0.50 เมตร ชุมชนไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 90
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182 ก่อสร้างหลังคาโดมคลุมลาน เพ่ือป้องกันแดดและฝนเพ่ือ หลังคาโดมคลุมลานอเนก 1,000,000 หลังคาโดมคลุม โรงเรียนบ้านคูขาด ฯ ฝ่ายบริหาร

อเนกประสงค์ ใช้เป็นพ้ืนท่ีในการจัดกิจกรรม ประสงค์  จ านวน 1 หลัง ลานอเนกประสงค์ มีหลังคาโดมอเนกประสงค์ งานท่ัวไป

โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์) การเรียนการสอนและกิจกรรม จ านวน 1 หลัง  ์ในการจัดกิจกรรมการ และโรงเรียน

ต่างๆ เรียนการสอนและ

กิจกรรมต่างๆ

183 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพ่ือให้มีอาคารอเนกประสงค์  อาคารอเนกประสงค์ขนาด 7,909,500  อาคารอเนก โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ ฝ่ายบริหาร

ขนาดเล็ก มีช้ันลอย (ตอกเสาเข็ม) ส าหรับใช้ในการจัดกิจกรรม เล็ก มีช้ันลอย (ตอกเสาเข็ม) ประสงค์ขนาดเล็ก ศึกษาสังกัด อบจ.ขอนแก่น งานท่ัวไป

โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา การเรียนการสอนให้กับ เน้ือท่ี  900  ตารางเมตร มีช้ันลอย (ตอกเสา มีอาคารอเนกประสงค์ และโรงเรียน

นักเรียน จ านวน 1 หลัง เข็ม)เน้ือท่ี  900 ส าหรับใช้ในการจัด

 ตารางเมตร กิจกรรมการเรียนการ

จ านวน 1 หลัง สอนของนักเรียน

184 ก่อสร้างโรงอาหาร เพ่ือให้โรงเรียนมีโรงอาหารท่ี โรงอาหาร ขนาด กว้าง 16 1,000,000 โรงอาหาร ขนาด โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ ฝ่ายบริหาร

โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา ให้บริการนักเรียนเพียงพอ เมตร ยาว 18 เมตร  ประกอบ กว้าง 16 เมตร ศึกษาสังกัด อบจ.ขอนแก่น งานท่ัวไป

เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย ด้วย ห้องปรุงอาหาร พ้ืนท่ีรับ ยาว 18 เมตร  มีโรงอาหารท่ีให้บริการ และโรงเรียน

และถูกสุขลักษณะ ประทานอาหาร ประกอบด้วยห้อง นักเรียนเพียงพอ เหมาะสม 

ปรุงอาหาร พ้ืนท่ี สะอาด ปลอดภัยและถูก

รับประทานอาหาร สุขลักษณะ

จ านวน 1 หลัง

185 ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน  เพ่ือให้มีอาคารเรียนและห้อง อาคารเรียน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน 17,840,000 อาคารเรียน 4 ช้ัน โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ฝ่ายบริหาร

12 ห้องเรียน ใต้ถุ่นโล่ง เรียนเพียงพอส าหรับใช้ใน ใต้ถุ่นโล่งจ านวน 1 หลัง 12 ห้องเรียน มีอาคารเรียนและห้องเรียน งานท่ัวไป

พร้อมโต๊ะ-เก้าอ้ีครู การจัดกิจกรรมการเรียนการ พร้อมโต๊ะ-เก้าอ้ีครู ห้องละ 1 ชุด ใต้ถุ่นโล่งจ านวน เพียงพอส าหรับใช้ในการจัด และโรงเรียน

โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สอนของนักเรียนตามแผนการ 1 หลัง พร้อมโต๊ะ- กิจกรรมการเรียนการสอน

จัดห้องเรียน เก้าอ้ีครู ห้องละ ของนักเรียนตามแผนการจัด

1 ชุด ห้องเรียน
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186 ก่อสร้างระบบระบายน้ าภาย เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบระบาย วางท่อ คสล.ช้ัน 3 ขนาด 0.40 ม. 1,600,000 ระบบระบายน้ า โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ฝ่ายบริหาร

ในโรงเรียน น้ าท่ีได้มาตรฐานแก้ปัญหา พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม รอบโรงเรียน มีระบบการระบายน้ า งานท่ัวไป

โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา ปัญหาน้ าขังในช่วงฤดูฝน 350 เมตร สามารถระบายน้ า รอบอาคารท่ีดี และโรงเรียน

ได้สะดวก ด้วยการ

วางท่อ คลส.ช้ัน 3 

ขนาด 0.40 ม. 

พร้อมบ่อพัก ความ

ยาวรวม 350 เมตร

187 ก่อสร้างบ้านพักครู 2 ช้ัน         เพ่ือรองรับครูและบุคลากรท่ี บ้านพักครู 2 ช้ัน 3 ห้องนอน          945,000 บ้านพักครู 2 ช้ัน โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม ฝ่ายบริหาร

3 ห้องนอน แบบ 203/61 มีความจ าเป็นด้านท่ีพักอาศัย จ านวน 1 หลัง 3 ห้องนอน สังกัด อบจ.ขอนแก่น งานท่ัวไป

โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม จ านวน 1 หลัง มีบ้านพักครูเพ่ือรอบรับ และโรงเรียน

ครูและบุคลากรท่ีมีความ

จ าเป็นด้านท่ีพักอาศัย

188 ก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน เพ่ือประกอบการเรียนการสอน อาคารโรงฝึกงาน  แบบตอก 780,000 อาคารโรงฝึกงาน โรงเรียนศรีเสมาวิทยา ฝ่ายบริหาร

แบบตอกเสาเข็มรหัส วิชาช่างอุตสาหกรรมและอ่ืน ๆ เสาเข็ม จ านวน 1 หลัง แบบตอกเสาเข็ม เสริมมีอาคารโรงฝึกงาน งานท่ัวไป

สน.ศท.ช้ันลอย จ านวน 1 หลัง เพ่ือประกอบการเรียน และโรงเรียน

โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม การสอนวิชาช่างและอ่ืนๆ

189 ก่อสร้างร้ัวคอนกรีตทึบ เพ่ือแสดงขอบเขตของโรงเรียน ร้ัวคอนกรีตทึบ สูง 2 เมตร 600,000 ร้ัวคอนกรีตทึบ สูง โรงเรียนศรีเสมาวิทยา ฝ่ายบริหาร

สูง 2 เมตร ยาว 600 เมตร และรักษาความปลอดภัยทรัพย์ ยาว 600 เมตร 2 เมตร ยาว เสริม มีร้ัวคอนกรีตทึบ งานท่ัวไป

โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม สินโรงเรียน 600 เมตร เพ่ือแสดงขอบเขตของ และโรงเรียน

โรงเรียนและรักษาความ

ปลอดภัยทรัพย์สิน

โรงเรียน
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190 ก่อสร้างสนามฟุตซอล เพ่ือประกอบการเรียนการ สนามฟุตซอลขนาดมาตรฐาน 2,000,000 สนามฟุตซอลขนาด โรงเรียนศรีเสมาวิทยา ฝ่ายบริหาร

ขนาดมาตรฐาน สอนวิชาพละศึกษาและ มาตรฐาน เสริมมีสนามฟุตซอล งานท่ัวไป

โรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม กิจกรรมอ่ืนๆ ขนาดมาตรฐานเพ่ือ และโรงเรียน

ประกอบการเรียนการ

สอนวิชาพละศึกษาและ

กิจกรรมอ่ืนๆ

191 ก่อสร้างร้ัวมาตรฐานแบบทึบ เพ่ือให้โรงเรียนมีร่ัวท่ีได้ ระยะทาง 285 ม. 684,000 ความพึงพอใจของ โรงเรียนซ าสูงพิทยาคม ฝ่ายบริหาร

(ฐานรากไม่ตอกเสาเข็ม) มาตรฐานและปลอดภัย ระบุ ผู้ใช้ บริการร้อยละ สังกัด อบจ. ขอนแก่น งานท่ัวไป

โรงเรียนซ าสูงพิทยาคม ขอบเขตท่ีชัดเจน 80 มีร้ัวท่ีได้มาตรฐานแบบ และโรงเรียน

ทึบและปลอดภัย

192 ก่อสร้างหลังคาโดมคลุมลาน เพ่ือป้องกันแดดและฝนเพ่ือ หลังคาโดมคลุมลานอเนก 2,500,000 หลังคาโดมคลุม โรงเรียนซ าสูงพิทยาคม ฝ่ายบริหาร

อเนกประสงค์ ใช้เป็นพ้ืนท่ีในการจัดกิจกรรม ประสงค์  จ านวน 1 หลัง ลานอเนกประสงค์ สังกัด อบจ. ขอนแก่น งานท่ัวไป

โรงเรียนซ าสูงพิทยาคม การเรียนการสอนและกิจกรรม จ านวน 1 หลัง มีหลังคาโดมอเนก และโรงเรียน

ต่างๆ ประสงค์ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการ

สอนและกิจกรรมต่างๆ

193 ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ช้ัน  เพ่ือให้มีอาคารเรียนและห้อง อาคารเรียน 3 ช้ัน 12 ห้องเรียน 17,840,000 อาคารเรียน 3 ช้ัน โรงเรียนพระธาตุขาม ฝ่ายบริหาร

12 ห้องเรียน พร้อมโต๊ะ-เก้าอ้ีครู เรียนเพียงพอส าหรับใช้ในการ จ านวน 1 หลัง พร้อมโต๊ะ- 12 ห้องเรียน แก่นพิทยาลัย สังกัด งานท่ัวไป

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เก้าอ้ีครู ห้องละ 1 ชุด จ านวน 1 หลัง อบจ.ขอนแก่น มีอาคาร และโรงเรียน

ของนักเรียนตามแผนการ พร้อมโต๊ะ-เก้าอ้ีครู เรียนและห้องเรียนเพียง

จัดห้องเรียน ห้องละ 1 ชุด พอส าหรับใช้ในการจัด

กิจกรรมการเรียนการ

สอนของนักเรียนตาม

แผนการจัดห้องเรียน
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194 ก่อสร้างโรงอาหาร เพ่ือให้โรงเรียนมีโรงอาหารท่ี โรงอาหาร ขนาด กว้าง 12.70 900,000 โรงอาหาร ขนาด โรงเรียนพระธาตุขาม ฝ่ายบริหาร

โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย ให้บริการนักเรียนเพียงพอ เมตร ยาว 14.00 เมตร สูง กว้าง 12.70 เมตร แก่นพิทยาลัย สังกัด งานท่ัวไป

เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย 4.55 เมตร ประกอบด้วย ยาว 14.00 เมตร อบจ.ขอนแก่น มีโรง และโรงเรียน

และถูกสุขลักษณะ ห้องปรุงอาหาร พ้ืนท่ีรับ สูง 4.55 เมตร อาหารท่ีให้บริการ

ประทานอาหาร ประกอบด้วยห้อง นักเรียนเพียงพอ 

ปรุงอาหาร พ้ืนท่ี เหมาะสม สะอาด 

รับประทานอาหาร ปลอดภัยและถูก

จ านวน 1 หลัง สุขลักษณะ

195 ก่อสร้างโรงอาหาร เพ่ือให้มีโรงอาหารท่ีเพียงพอ โรงอาหาร จ านวน 1 หลัง 500,000 โรงอาหาร จ านวน สถานศึกษามีโรงอาหาร ฝ่ายบริหาร

โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ต่อความต้องการและจ านวน 1 หลัง เพ่ิมข้ึนจ านวน 1 หลัง งานท่ัวไป

นักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน ท่ีเพียงพอต่อการใช้งาน และโรงเรียน

196 ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน เพ่ือให้มีอาคารเรียนเพียงพอ อาคารเรียน 4 ช้ัน 14,000,000 อาคารเรียน 4 ช้ัน อาคารเรียนเพียงพอต่อ ฝ่ายบริหาร

12 ห้องเรียน ต่อจ านวนนักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน 12 ห้องเรียน จ านวน 1 หลัง 12 ห้องเรียน จ านวนนักเรียนและ งานท่ัวไป

โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ และเพียงพอส าหรับการจัด จ านวน 1 หลัง พร้อมใช้งานส าหรับการ และโรงเรียน

การเรียนการสอน จัดการเรียนการสอน

197 ก่อสร้างห้องน้ านักเรียนชายหญิง เพ่ือให้มีห้องน้ านักเรียนชาย ห้องน้ านักเรียนชายหญิง 500,000 ห้องน้ านักเรียนชาย สถานศึกษามีห้องน้ า ฝ่ายบริหาร

โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ หญิงเพียงพอต่อความต้องการ จ านวน 1 หลัง หญิง จ านวน 1 นักเรียนชายหญิงเพ่ิม งานท่ัวไป

หลัง จ านวน 1 หลังท่ี และโรงเรียน

เพียงพอต่อการใช้งาน

198 ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ เพ่ือให้มีลานอเนกประสงค์ ลานอเนกประสงค์ 500,000 ลานอเนกประสงค์ สถานศึกษามีลานอเนก ฝ่ายบริหาร

โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ ส าหรับใช้ในการจัดการเรียน จ านวน 1 แห่ง จ านวน 1 หลัง ประสงค์ส าหรับใช้ในการ งานท่ัวไป

การสอนและจัดกิจกรรมต่างๆ จัดการเรียนการสอนและ และโรงเรียน

จัดกิจกรรมต่างๆ
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199 ก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์ เพ่ือให้มีหอประชุมอเนก หอประชุมอเนกประสงค์ 8,200,000 หอประชุมอเนก โรงเรียนพูวัดพิทยาคม ฝ่ายบริหาร

โรงเรียนพูวัดพิทยาคม ประสงค์ส าหรับจัดกิจกรรม จ านวน 1 หลัง ประสงค์ จ านวน สังกัด อบจ.ขอนแก่นมี งานท่ัวไป

การเรียนการสอนและ 1 หลัง หอประชุมอเนกประสงค์ และโรงเรียน

กิจกรรมนันทนาการต่างๆ ส าหรับจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนและ

กิจกรรมนันทนาการต่างๆ

200 ก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์ เพ่ือมีหอประชุมอเนกประสงค์ หอประชุมอเนกประสงค์ 8,200,000 หอประชุมอเนก โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ ฝ่ายบริหาร

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ ส าหรับจัดกิจกรรมการเรียน จ านวน 1 หลัง ประสงค์ จ านวน  สังกัด อบจ.ขอนแก่น งานท่ัวไป

การสอนและกิจกรรม 1 หลัง มีหอประชุมอเนกประสงค์ และโรงเรียน

นันทนาการต่างๆ ส าหรับจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนและกิจกรรม

นันทนาการต่างๆ

201 ก่อสร้างหลังคาโดมคลุมลาน เพ่ือป้องกันแดดและฝนเพ่ือ หลังคาโดมคลุมลานอเนก 1,000,000 หลังคาโดมคลุม โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ ฝ่ายบริหาร

อเนกประสงค์ ใช้เป็นพ้ืนท่ีในการจัดกิจกรรม ประสงค์  จ านวน 1 หลัง ลานอเนกประสงค์ มีหลังคาโดมอเนก งานท่ัวไป

โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ การเรียนการสอนและกิจกรรม จ านวน 1 หลัง ประสงค์ในการจัดกิจกรรม และโรงเรียน

ต่างๆ การเรียนการสอนและ

กิจกรรมต่างๆ

202 ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน เพ่ือให้มีอาคารเรียนเพียงพอ อาคารเรียน 4 ช้ัน 12 ห้องเรียน 14,000,000 อาคารเรียน 4 ช้ัน โรงเรียนโนนหันวิทยายน ฝ่ายบริหาร

12 ห้องเรียน ต่อจ านวนนักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน จ านวน 1 หลัง 12 ห้องเรียน มีอาคารเรียนเพียงพอ งานท่ัวไป

โรงเรียนโนนหันวิทยายน และเพียงพอส าหรับการจัด จ านวน 1 หลัง ต่อจ านวนนักเรียนและ และโรงเรียน

การเรียนการสอน พร้อมใช้งานส าหรับการ

จัดการเรียนการสอน
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203 ก่อสร้างโรงอาหาร เพ่ือให้มีโรงอาหารท่ีเพียงพอ โรงอาหารกว้าง 15 เมตร 3,000,000 โรงอาหาร โรงเรียนโนนหันวิทยายน ฝ่ายบริหาร

โรงเรียนโนนหันวิทยายน ต่อความต้องการและจ านวน ยาว 36 เมตร โต๊ะเก้าอ้ี จ านวน 1 หลัง มีโรงอาหารเพ่ิมข้ึน 1 หลัง งานท่ัวไป

นักเรียนท่ีเพ่ิมข้ึน 20 ชุด จ านวน 1 หลัง ท่ีเพียงพอต่อการใช้งาน และโรงเรียน

204 ก่อสร้างสนามบาสเกตบอล เพ่ือสร้างสนามบาสเกตบอล สนามบาสเกตบอล ขนาดสนาม 500,000 สนามบาสเกตบอล โรงเรียนโนนหันวิทยายน ฝ่ายบริหาร

โรงเรียนโนนหันวิทยายน ไว้ใช้ในการเรียนการสอนและ ยาว 28 เมตร กว้าง 15 เมตร จ านวน 1 สนาม มีสนามบาสเกตบอลท่ี งานท่ัวไป

จัดกิจกรรมกีฬา พ้ืนท่ีรอบขอบสนามกว้าง ได้มาตรฐานใช้ในการ และโรงเรียน

2 เมตร เรียนการสอนและจัด

กิจกรรมกีฬา

205 ก่อสร้างถนนลาดยางภายใน เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบ ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจร 2,000,000 ก่อสร้างถนนลาด โรงเรียนโนนหันวิทยายน ฝ่ายบริหาร

บริเวณโรงเรียน คมนาคมหรือเส้นทาง สัญจร กว้าง 5.00 ม. ยาว 800 ม. ยาง ผิวจราจรกว้าง มีถนนลาดยางรอบ งานท่ัวไป

โรงเรียนโนนหันวิทยายน ท่ีสะดวกและปลอดภัย หนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้าง 5.00 ม.ยาว 800 ม. โรงเรียนไว้ สัญจรท่ี และโรงเรียน

ข้างละ 1 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี หนา 0.15 ม. สะดวกและปลอดภัย

คสล. ไม่น้อยกว่า 4,000 ตร.ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ

1 เมตร หรือมีพ้ืนท่ี

คสล. ไม่น้อยกว่า

4,000 ตร.ม.

206 ก่อสร้างบ้านพักครู เพ่ือก่อสร้างบ้านพักครูแทน ก่อสร้างบ้านพักครู 2,000,000 บ้านพักครู โรงเรียนมีบ้านพักครู ฝ่ายบริหารงานฯ

โรงเรียนโนนหันวิทยายน หลังเก่าท่ีช ารุดทรุดโทรม จ านวน 2 หลัง จ านวน 2 หลัง เพียงพอ โรงเรียน

207 ก่อสร้างอาคารเรียน เพ่ือก่อสร้างอาคารเรียนให้ อาคารเรียน 3 ช้ัน 11,000,000   ร้อยละ 85 โรงเรียนมีอาคารเรียน ฝ่ายบริหาร

3 ช้ัน 12 ห้องเรียน เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 12  ห้องเรียน ของผู้ใช้บริก่าร และห้องเรียนท่ีเพียงพอ งานท่ัวไป

โรงเรียนสีชมพูศึกษา (รหัส สน.ศท.3/12) มีความพึงพอใจ ในการจัดกิจกรรมการ และโรงเรียน

ระบบสาธารณูปโภค ในระดับมาก เรียนการสอน

และอุปกรณ์จ าเป็น
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208 ก่อสร้างบ้านพักเรือนแถว เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้าง บ้านพักครูแบบ 4,400,000     ร้อยละ 90 โรงเรียนมีบ้านพักครู ฝ่ายบริหาร

โรงเรียนสีชมพูศึกษา บ้านพักเรือนแถว 2 ช้ัน 12 หน่วย เรือนแถว 2 ช้ัน 12 หน่วย ของผู้ใช้บริก่าร ท่ีเพียงพอ งานท่ัวไป

(แบบมาตรฐานของกรม จ านวน 1 หลัง มีความพึงพอใจ และโรงเรียน

ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน) ในระดับมาก

209 ก่อสร้างโรงอาหาร เพ่ือก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียน โรงอาหาร จ านวน 6,000,000     ร้อยละ 85 โรงเรียนมีโรงอาหารท่ี ฝ่ายบริหาร

โรงเรียนสีชมพูศึกษา ให้มีขนาดท่ีใหญ่ข้ึนสามารถ 2,000 ท่ีน่ัง ของผู้ใช้บริก่าร ถูกสุขลักษณะและ งานท่ัวไป

รองรับนักเรียนได้อย่างมีประ มีความพึงพอใจ สามารถรองรับนักเรียน และโรงเรียน

สิทธิภาพ ในระดับมาก ได้อย่างเพียงพอ

210 ก่อสร้างลานกิจกรรม ขนาด เพ่ือก่อสร้างลานกิจกรรม ก่อสร้างลานกิจกรรม ขนาด 300,000 มีลานกิจกรรม มีลานกิจกรรมส าหรับ ฝ่ายบริหารงานฯ

50x30 ม.รร.มัธยมหนองเขียด ขนาด 50x30 ม. 50x30 ม. จ านวน 1 ลาน 50x30 ม. 1 งาน จัดการเรียนการสอน โรงเรียน

211 ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน เพ่ือสร้างอาคารเรียน 4/12 สร้างอาคารเรียน 4/12 10,000,000 มีอาคารเรียน 4/12 อาคารเรียนห้องเรียนท่ี ฝ่ายบริหาร

โรงเรียนมัธยมหนองเขียด จ านวน 1 หลัง  จ านวน 1 หลัง เพียงพอต่อการจัดการ งานท่ัวไป

เรียนการสอน และโรงเรียน

212 ก่อสร้างโดมหน้าเสาธง เพ่ือก่อสร้างโดมหน้าเสาธง ก่อสร้างโดมหน้าเสาธง 1,500,000 มีโดมหน้าเสาธง โดมหน้าเสาธงเพ่ือจัด ฝ่ายบริหาร

โรงเรียนมัธยมหนองเขียด ในการจัดกิจกรรมการเรียน จ านวน 1 หลัง เพ่ือจัดกิจกรรม กิจกรรม และจัดการ งานท่ัวไป

การสอน และจัดการเรียน เรียนการสอนท่ีสะดวก และโรงเรียน

การสอน 1 หลัง ปลอดภัย

213 ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ช้ัน มีอาคารเรียน 4 ช้ัน 18 ห้อง อาคารเรียน 4 ช้ัน 18 ห้อง 21,506,000  มีอาคารเรียน 4 โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ฝ่ายบริหาร

18 ห้องเรียน เรียนเพ่ือใช้จัดการเรียนการ เรียน จ านวน 1 อาคาร ช้ัน 18 ห้องเรียน สังกัด อบจ.ขอนแก่น งานท่ัวไป

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร สอนเพียงพอ เพ่ือใช้จัดการเรียน มีอาคารเรียน 4 ช้ัน 18 และโรงเรียน

การสอนเพียงพอ ห้องเรียนเพ่ือใช้จัดการ

เรียนการสอนเพียงพอ
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214 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1,500,000 ก่อสร้างถนนคอน โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ฝ่ายบริหาร

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร รอบบริเวณโรงเรียน รอบบริเวณโรงเรียน กรีตเสริมเหล็กรอบ สังกัด อบจ.ขอนแก่น งานท่ัวไป

ยาว 500 เมตร ยาว 500 เมตร บริเวณโรงเรียน มีถนนคอนกรีตเสริม และโรงเรียน

ยาว 500 เมตร เหล็กรอบบริเวณโรงเรียน

ยาว 500 เมตร

215 ก่อสร้างห้องน้ านักเรียน ก่อสร้างห้องน้ านักเรียน ก่อสร้างห้องน้ านักเรียน ชาย- 3,000,000 ก่อสร้างห้องน้ า โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ฝ่ายบริหาร

โรงเรียนพระยืนวิทยาคาร ชาย-หญิง ขนาด กว้าง 7 เมตร หญิง ขนาด กว้าง 7 เมตร นักเรียน ชาย-หญิง สังกัด อบจ.ขอนแก่น งานท่ัวไป

ยาว 12 เมตร จ านวน 2 หลัง ยาว 12 เมตร จ านวน 2 หลัง ขนาด กว้าง 7 เมตร ห้องน้ านักเรียน ชาย-หญิง ข และโรงเรียน

ยาว 12 เมตร ขนาด กว้าง 7 เมตร 

จ านวน 2 หลัง ยาว 12 เมตร  นวน 2 หลัง 

216 ก่อสร้างหลังคาโดมคลุมลาน เพ่ือให้โรงเรียนมีหลังคาโดม โรงเรียนมีหลังคาโดมคลุม 2,800,000 มีหลังคาโดมคลุม โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ ฝ่ายบริหาร

เอนกประสงค์ ขนาด คลุมลานเอนกประสงค์เพ่ือ ลานเอนกประสงค์ ขนาดพ้ืนท่ี ลานเอนกประสงค์ มีหลังคาโดมคลุมลาน งานท่ัวไป

24 x 40 เมตร ใช้จัดกิจกรรมการเรียนของ 24 x 40 เมตร  จ านวน 1 หลัง พ้ืนท่ีขนาด เอนกประสงค์ ใช้งาน และโรงเรียน

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ นักเรียนอย่างเหมาะสม 24 x 40 เมตร อย่างเหมาะสม

จ านวน 1 หลัง

217 ก่อสร้างห้องซ้อมดนตรี แบบใช้ เพ่ือให้โรงเรียนมีห้องซ้อม เพ่ือให้โรงเรียนมีห้องซ้อมดนตรี 178,000 มีห้องซ้อมดนตรี โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ ฝ่ายบริหาร

วัสดุป้องกันเสียงดังรอบห้อง ดนตรีใช้ในการจัดการเรียน ขนาด 4x8 เมตร จ านวน 1 ห้อง ขนาด 4x8 เมตร มีห้องซ้อมดนตรีแบบป้อง งานท่ัวไป

โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ การสอน จ านวน 1  ห้อง กันเสียงดังท่ีเหมาะสม และโรงเรียน

218 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือให้โรงเรียนมีถนนคอนกรีต โรงเรียนมีถนนคอนกรีต ภาย 800,000 มีถนนคอนกรีต โรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ ฝ่ายบริหาร

ภายในโรงเรียนเปรมติณสูลานนท์ ระหว่างอาคารเรียนเพ่ือให้ ในโรงเรียนอย่างเหมาะสม เสริมเหล็กเพ่ือใช้ มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งานท่ัวไป

เกิดความปลอดภัย และปลอดภัย เดินระหว่างอาคาร เพ่ือใช้เดินภายในโรงเรียน และโรงเรียน

เรียน  ระยะทาง อย่างปลอดภัย

200 เมตร
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219 ก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว เพ่ือให้มีบ้านพักครูเพียงพอ บ้านพักครู8 ครอบครัว 3,876,000 บ้านพักครู8 โรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค์ ฝ่ายบริหาร

แบบแฟลต 8 หน่วย เหมาะสมส าหรับใช้เป็นท่ีพัก (แบบแฟลต 8 หน่วย) ขนาด ครอบครัว (แบบ มีบ้านพักส าหรับข้าราช งานท่ัวไป

โรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค์ เกิดความคล่องตัวในการ อาคารกว้าง 8.50 x31.00 เมตร แฟลต 8 หน่วย) การครูเพียงพอต่อความ และโรงเรียน

ปฏิบัติหน้าท่ี และเกิด ขนาดอาคารกว้าง ต้องการเข้าพักอาศัย

ประสิทธิภาพต่อการท างาน 8.50x31.00 เมตร

220 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพ่ือก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 480,000 ถนนคอนกรีตเสริม โรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค์ ฝ่ายบริหาร

โรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค์ เหล็กภายในโรงเรียนนาง้ิว กว้าง 4 เมตร ยาว 160 เมตร เหล็ก กว้าง 4เมตร มีถนนคอนกรีตเสริม งานท่ัวไป

วิทยาสรรค์ สูง 0.15 เมตร ยาว 160 เมตร ภายในโรงเรียน เพ่ือ และโรงเรียน

สูง 0.15 เมตร สะดวกในการใช้งาน

221 ก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ เพ่ือให้มีอาคารโดมส าหรับใช้ อาคารโดมอเนกปะสงค์ อาคาร 1,998,000 อาคารโดมอเนก โรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค์ ฝ่ายบริหาร

โรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค์ ในการจัดกิจกรรมการจัดการ โครงเหล็ก มุงหลังคาเหล็กรีด ประสงค์ อาคาร มีอาคารโดมส าหรับเป็น งานท่ัวไป

เรียนการสอน ขนาด 23x25 เมตร โครงเหล็กมุงหลัง สถานท่ีจัดการเรียนการ และโรงเรียน

คาเหล็กรีด ขนาด สอนและกิจจัดกิจกรรม

23x25 เมตร พัฒนาผู้เรียน

222 ก่อสร้างลานอเนกประสงค์ เพ่ือก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ลานอเนกประสงค์ คสล. 468,000 ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค์ ฝ่ายบริหาร

โรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค์ ภายในโรงเรียนนาง้ิววิทยาสรรค์ กว้าง 26 เมตร ยาว 38 เมตร คสล. กว้าง 26 มีลานอเนกประสงค์ งานท่ัวไป

เมตร ยาว 38 เมตร ส าหรับใช้ในการจัด และโรงเรียน

กิจกรรมการเรียนการ

สอนและจัดกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน
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223 ก่อสร้างอาคารเรียน เพ่ือให้มีอาคารเรียน ค.ส.ล. งานอาคารเรียน ค.ส.ล. 3 ช้ัน 7,891,300  อาคารเรียน ค.ส.ล. โรงเรียนซับสมบูรณ์ ฝ่ายบริหาร

ค.ส.ล. 3 ช้ัน 12 ห้องเรียน 3 ช้ัน 12 ห้องเรียน (แบบตอก 12ห้องเรียน (แบบตอกเสา 3 ช้ัน 12 ห้องเรียน พิทยาลัย สังกัด อบจ. งานท่ัวไป

(แบบตอกเสาเข็ม) เสาเข็ม)ส าหรับใช้ในการจัด เข็ม)  จ านวน 1 หลัง (แบบตอกเสาเข็ม) ขอนแก่น มีอาคารเรียน และโรงเรียน

โรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย การเรียนการสอนให้กับนักเรียน จ านวน 1 หลัง ค.ส.ล. 3 ช้ัน 12 ห้องเรียน

(แบบตอกเสาเข็ม)

ส าหรับใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนให้กับ

นักเรียน

224 ก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานแบบ เพ่ือใช้ประกอบการกิจกรรม อาคารโรงฝึกงาน แบบตอก 780,000 อาคารโรงฝึกงาน โรงเรียนโนนโพธ์ิศรี ฝ่ายบริหาร

ตอกเสาเข็ม รหัส สน.ศท.ช้ันลอย การเรียนการสอนในรายวิชา เสาเข็ม จ านวน 1 หลัง แบบตอกเสาเข็ม   วิทยาคมมีอาคารโรง งานท่ัวไป

โรงเรียนโนนโพธ์ิศรีวิทยาคม งานช่างและกิจกรรมงานช่าง จ านวน 1 หลัง ฝึกงาน ใช้ในจัดการ และโรงเรียน

ของโรงเรียน เรียนการสอนในรายวิชา

งานช่างและกิจกรรม

งานช่างของโรงเรียน

225 ก่อสร้างอาคารเรือนพยาบาล เพ่ือให้มีเรือนพยาบาลในการ ก่อสร้างเรือนพยาบาล 350,000 อาคารเรือน นักเรียน ครู และบุคลากร ฝ่ายบริหาร

โรงเรียนโนนโพธ์ิศรีวิทยาคม ให้บริการด้านสุขภาพนักเรียน จ านวน 1 หลัง พยาบาลจ านวน ทางการศึกษาได้รับการ งานท่ัวไป

ครูและบุคลากทางการศึกษา  1 หลัง บริการทางด้านสุขภาพ และโรงเรียน

อย่างถูกวิธี
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226 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย  - เพ่ือสนับสนุนทรัพยากรในการ โรงเรียน โรงเรียนในสังกัดจัดการ ฝ่ายส่งเสริม

ในการบริหารสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา ในสังกัดมี เรียนการสอนอย่างมี คุณภาพ

 - ค่ากระแสไฟฟ้า ข้ันพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ - ร.ร. บ้านหนองเส้ียว 4,629,900     4,629,900     4,629,900     4,629,900     4,629,900     มีคุณภาพ คุณภาพและได้รับการรับรอง การศึกษา

 - ค่าน้ าประปา ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา - ร.ร. เมืองพลพิทยาคม 21,504,100   21,504,100   21,504,100   21,504,100   21,504,100   เพ่ิมข้ึน ในการประเมินภายในและ

 - ค่าท่ีนอนนักเรียนอนุบาล - ร.ร. บ้านคูขาดฯ 3,453,400     3,453,400     3,453,400     3,453,400     3,453,400     มากกว่า ภายนอกจากหน่วยงาน

 - ค่ารถรับส่งนักเรียน - ร.ร. แท่นศิลาทิพย์ศึกษา 1,744,200     1,744,200     1,744,200     1,744,200     1,744,200     ร้อยละ 80 ท่ีเก่ียวข้อง

 - ค่าอาหารกลางวัน - ร.ร. พระธาตุขามแก่นฯ 1,555,500     1,555,500     1,555,500     1,555,500     1,555,500     

 - ค่าอาหารเสริม (นม) - ร.ร. ศรีเสมาวิทยาเสริม 2,764,300     2,764,300     2,764,300     2,764,300     2,764,300     

 - ค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน - ร.ร. พิศาลปุณณวิทยา 2,628,000     2,628,000     2,628,000     2,628,000     2,628,000     

 - ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) - ร.ร. ซ าสูงพิทยาคม 3,673,400     3,673,400     3,673,400     3,673,400     3,673,400     

 - ค่าหนังสือเรียน - ร.ร. พูวัดพิทยาคม 1,362,700     1,362,700     1,362,700     1,362,700     1,362,700     

 - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ร.ร. หนองโนประชาสรรค์ 2,851,600     2,851,600     2,851,600     2,851,600     2,851,600     

 - ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน - ร.ร. โคกสูงประชาสรรพ์ 867,800        867,800        867,800        867,800        867,800        

 - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - ร.ร. โนนหันวิทยายน 6,100,700     6,100,700     6,100,700     6,100,700     6,100,700     

- ร.ร. สีชมพูศึกษา 13,031,800   13,031,800   13,031,800   13,031,800   13,031,800   

- ร.ร. มัธยมหนองเขียด 2,313,900     2,313,900     2,313,900     2,313,900     2,313,900     

- ร.ร. พระยืนวิทยาคาร 3,922,900     3,922,900     3,922,900     3,922,900     3,922,900     

- ร.ร. เปรมติณสูลานนท์ 1,889,600     1,889,600     1,889,600     1,889,600     1,889,600     

- ร.ร. นาง้ิววิทยาสรรค์ 3,886,900     3,886,900     3,886,900     3,886,900     3,886,900     

- ร.ร. ซับสมบูรณ์พิทยาลัย 1,611,800     1,611,800     1,611,800     1,611,800     1,611,800     

- ร.ร. โนนโพธ์ิศรีวิทยาคม 1,760,200     1,760,200     1,760,200     1,760,200     1,760,200     

- ร.ร. บ้านบะแค 3,276,100     3,276,100     3,276,100     3,276,100     3,276,100     
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227 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการ โรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละ 80 ของโรงเรียน โรงเรียนมีการพัฒนา ส านักการศึกษาฯ

การศึกษา ส่งเสริมการศึกษาท้ังในระบบ และโรงเรียนในสังกัดจังหวัด ท่ีจัดการศึกษาท้ังใน การศึกษาให้มีคุณภาพ

และนอกระบบ ขอนแก่น และนอกระบบพัฒนา ได้มาตรฐาน

กระบวนการเรียนรู้ของ

ผู้เรียนให้มีคุณภาพได้

326,914,687 159,072,900 131,023,034 135,685,900 126,741,000
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดหา สนับสนุน และพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

1 ปรับปรุงท าขอบคันหินถนน เพ่ือโรงเรียนมีบรรยากาศท่ี ท าขอบคันหินข้างด้านข้าง 379,210 ขอบคันหินข้าง ถนนรอบโรงเรียน ฝ่ายบริหาร

ภายในบริเวณโรงเรียน สะอาด น่าอยู่ น่าเรียน ถนนภายในโรงเรียน ความยาว ด้านข้างถนนภาย พิศาลปุณณวิทยา มีขอบ งานท่ัวไป

โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา มาตรฐานความสะอาด รวม 1516.84 เมตร ราย ในโรงเรียน ความ คันหิน สะอาดเรียบร้อย และโรงเรียน

ความปลอดภัย ละเอียดตามแบบแปลน ยาวรวม 1516.84 เป็นสัดส่วน น่าดู

อบจ.ขอนแก่น เมตร มตรล่ะ 250 

บาทรายละเอียด

ตามแบบแปลน

อบจ.ขอนแก่น

2 ปรับปรุงสนามฟุตบอล เพ่ือปรับปรุงสนามฟุตบอลให้ สนามฟุตบอล จ านวน 1 แห่ง 500,000 สนามฟุตบอล สถานศึกษามีสนาม ฝ่ายบริหาร

โรงเรียนหนองโนประชาสรรค์ พร้อมต่อการใช้งานและการ จ านวน 1 แห่ง ฟุตบอลท่ีพร้อมต่อการ งานท่ัวไป

จัดการแข่งขัน ใช้งานและการจัดการ และโรงเรียน

แข่งขัน

3 ปรับปรุงพ้ืนอาคารเอนก เพ่ือปรับปรุงพ้ืนอาคารเอนก ปรับปรุง ซ่อมแซมพ้ืนอาคาร 300,000 ปรับปรุง ซ่อมแซม สถานศึกษามีอาคาร ฝ่ายบริหาร

ประสงค์ ประสงค์ เอนกประสงค์ จ านวน 1 หลัง พ้ืนอาคารเอนก เอนกประสงค์ไว้ใช้จัด งานท่ัวไป

โรงเรียนโนนหันวิทยายน ประสงค์ จ านวน กิจกรรมต่างๆท่ีปลอดภัย และโรงเรียน

1 หลัง

4 ปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ 100,000 ความพึงพอใจใน มีระบบประปาใน ฝ่ายบริหาร

ระบบประปาในโรงเรียน ประปาในโรงเรียน ประปาในโรงเรียนให้เพียงพอ การบริการระบบ โรงเรียนท่ีสะอาด งานท่ัวไป

โรงเรียนมัธยมหนองเขียด ต่อการให้บริการนักเรียน ครู ประปาในโรงเรียน ปลอดภัยและเพียงพอ และโรงเรียน

บุคลากร ต่อการให้บริการ

    กลยุทธ์ท่ี 1.2 พัฒนาทรัพยากรทางการศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนรู้

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งท่ีมา

5 ปรับปรุงซ่อมแซม เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า 200,000 ความพึงพอใจใน มีระบบไฟฟ้าในอาคาร ฝ่ายบริหาร

ระบบไฟฟ้าในอาคารเรียน ไฟฟ้าในอาคารเรียน ในอาคารเรียน ข การบริการระบบ เรียนท่ีปลอดภัย งานท่ัวไป

โรงเรียนมัธยมหนองเขียด ไฟฟ้าในอาคารเรียน และโรงเรียน

6 ปรับปรุงสนามฟุตบอลและลูว่ิง เพ่ือปรับปรุงสนามฟุตบอล ปรับปรุงสนามฟุตบอลและ 100,000 มีสนามฟุตบอล มีสนามฟุตบอล และ ฝ่ายบริหาร

โรงเรียนมัธยมหนองเขียด และลู่ว่ิง ให้เอ้ือต่อการจัด ลู่ว่ิง ให้เอ้ือต่อการจัดการ และลู่ว่ิง ให้เอ้ือ ลู่ว่ิงท่ีเอ้ือต่อการจัดการ งานท่ัวไป

การเรียนการสอน เรียนการสอน 1 สนาม ต่อการจัดการ เรียนการสอน 1 สนาม และโรงเรียน

เรียนการสอน 

1 สนาม

7 ปรับปรุงอาคารเรียนช่ัวคราว เพ่ือปรับปรุงเรียนช่ัวคราว 1 ปรับปรุงเรียนช่ัวคราว 300,000 อาคารเรียน มีอาคารเรียนช่ัวคราวท่ี ฝ่ายบริหาร

โรงเรียนมัธยมหนองเขียด จ านวน 1 หลัง ช่ัวคราวท่ีเอ้ือ เอ้ือต่อการจัดการเรียน งานท่ัวไป

ต่อการจัดการ การสอน และโรงเรียน

เรียนการสอน 

1 หลัง    

8 ปรับปรุงอาคารเรียน ก, ข 1.เพ่ือทาสีอาคารเรียน ก 1.ทาสีอาคารเรียน ก 500,000 อาคารเรียน มีอาคารเรียนท่ีเอ้ือต่อ ฝ่ายบริหาร

และ3/12 2.เพ่ือทาสีอาคารเรียน ข จ านวน 1 หลัง ท่ีเอ้ือต่อการ การจัดการเรียนการสอน งานท่ัวไป

โรงเรียนมัธยมหนองเขียด 3.เพ่ือทาสีอาคารเรียน 3/12 2.เพ่ือทาสีอาคารเรียน ข จัดการเรียน และโรงเรียน

จ านวน 1 หลัง การสอน 

3.เพ่ือทาสีอาคารเรียน 3/12 1 หลัง    

จ านวน 1 หลัง 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งท่ีมา

9 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ในการบริหารสถานศึกษา 

 - ค่าซ่อมแซมอาคาเรียน เพ่ือซ่อมแซมอาคารเรียน - ร.ร. บ้านหนองเส้ียว 150,000      150,000       150,000      150,000      150,000      โรงเรียน อาคารเรียนและ ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพ

และอาคารประกอบ และอาคารประกอบให้กับโรงเรียน - ร.ร. เมืองพลพิทยาคม 150,000      150,000       150,000      150,000      150,000      ในสังกัดมี อาคารประกอบท่ีเหมาะสม การศึกษา

ในสังกัดฯ - ร.ร. บ้านคูขาดฯ 150,000      150,000       150,000      150,000      150,000      มีคุณภาพ และโรงเรียน

- ร.ร. แท่นศิลาทิพย์ศึกษา 150,000      150,000       150,000      150,000      150,000      เพ่ิมข้ึน

- ร.ร. พระธาตุขามแก่นฯ 150,000      150,000       150,000      150,000      150,000      มากกว่า 

- ร.ร. ศรีเสมาวิทยาเสริม 150,000      150,000       150,000      150,000      150,000      ร้อยละ 80

- ร.ร. พิศาลปุณณวิทยา 150,000      150,000       150,000      150,000      150,000      

- ร.ร. ซ าสูงพิทยาคม 150,000      150,000       150,000      150,000      150,000      

- ร.ร. พูวัดพิทยาคม 150,000      150,000       150,000      150,000      150,000      

- ร.ร. หนองโนประชาสรรค์ 150,000      150,000       150,000      150,000      150,000      

- ร.ร. โคกสูงประชาสรรพ์ 150,000      150,000       150,000      150,000      150,000      

- ร.ร. โนนหันวิทยายน 150,000      150,000       150,000      150,000      150,000      

- ร.ร. สีชมพูศึกษา 150,000      150,000       150,000      150,000      150,000      

- ร.ร. มัธยมหนองเขียด 150,000      150,000       150,000      150,000      150,000      

- ร.ร. พระยืนวิทยาคาร 150,000      150,000       150,000      150,000      150,000      

- ร.ร. เปรมติณสูลานนท์ 150,000      150,000       150,000      150,000      150,000      

- ร.ร. นาง้ิววิทยาสรรค์ 150,000      150,000       150,000      150,000      150,000      

- ร.ร. ซับสมบูรณ์พิทยาลัย 150,000      150,000       150,000      150,000      150,000      

- ร.ร. โนนโพธ์ิศรีวิทยาคม 150,000      150,000       150,000      150,000      150,000      

- ร.ร. บ้านบะแค 150,000      150,000       150,000      150,000      150,000      

3,679,210 3,900,000 3,500,000 3,000,000 3,300,000
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสนับสนุนและพัฒนาข้าราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ในการบริหารสถานศึกษา 

  - ค่าจ้างเหมาบริการโรงเรียนในสังกัดฯ  - เพ่ือจัดหาข้าราชการครู โรงเรียนในสังกัดองค์การ โรงเรียน โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียน ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพ 

และบุคลากรทางการศึกษา บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในสังกัดมี การสอนอย่างมีคุณภาพ การศึกษา

ให้ครบทุกกลุ่มสาระตาม จ านวน 20 แห่ง - - บุคลากร และได้รับการรับรอง และโรงเรียน

ความขาดแคลน ดังน้ี - - เพียงพอ ในการประเมินภายในและ

 - เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการจัด - ร.ร. บ้านหนองเส้ียว 607,400 607,400 607,400 607,400 607,400 มากกว่า ภายนอกจากหน่วยงาน

การศึกษาของโรงเรียน - ร.ร. บ้านคูขาดฯ 469,200 469,200 469,200 469,200 469,200 ร้อยละ 80 ท่ีเก่ียวข้อง

ในสังกัด - ร.ร. เมืองพลพิทยาคม 1,444,800 1,444,800 1,444,800 1,444,800 1,444,800

- ร.ร. แท่นศิลาทิพย์ศึกษา 722,400 722,400 722,400 722,400 722,400

- ร.ร. ศรีเสมาวิทยาเสริม 288,600 288,600 288,600 288,600 288,600

- ร.ร. พิศาลปุณณวิทยา 903,000 903,000 903,000 903,000 903,000

- ร.ร. พระธาตุขามแก่นฯ 469,200 469,200 469,200 469,200 469,200

- ร.ร. ซ าสูงพิทยาคม 541,800 541,800 541,800 541,800 541,800

- ร.ร. พูวัดพิทยาคม 180,600 180,600 180,600 180,600 180,600

- ร.ร. หนองโนประชาสรรค์ 903,000 903,000 903,000 903,000 903,000

- ร.ร. โคกสูงประชาสรรพ์ 361,200 361,200 361,200 361,200 361,200

- ร.ร. โนนหันวิทยายน 180,600 180,600 180,600 180,600 180,600

- ร.ร. สีชมพูศึกษา 1,179,300 1,179,300 1,179,300 1,179,300 1,179,300

- ร.ร. มัธยมหนองเขียด 722,400 722,400 722,400 722,400 722,400

- ร.ร. พระยืนวิทยาคาร 649,800 649,800 649,800 649,800 649,800

- ร.ร. เปรมติณสูลานนท์ 469,200 469,200 469,200 469,200 469,200

    กลยุทธ์ท่ี 2.1 สนับสนุนสถานศึกษาได้สรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เพียงพอ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งท่ีมา

- -

- -

- ร.ร. นาง้ิววิทยาสรรค์ 1,372,200 1,372,200 1,372,200 1,372,200 1,372,200

- ร.ร. ซับสมบูรณ์พิทยาลัย 938,400 938,400 938,400 938,400 938,400

- ร.ร. โนนโพธ์ิศรีวิทยาคม 722,400 722,400 722,400 722,400 722,400

- ร.ร. บ้านบะแค 2,376,200 2,376,200 2,376,200 2,376,200 2,376,200

15,501,700 15,501,700 15,501,700 15,501,700 15,501,700

171
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสนับสนุนและพัฒนาข้าราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาศักยภาพการ เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ บุคลากรของส านักการศึกษา 400,000      400,000      400,000 400,000 400,000 ความพึงพอใจของ บุคลากรเกิดประสิทธิภาพ ฝ่ายกิจการโรงเรียน

ปฏิบัติงานของบุคลากร ของบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพ  ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้เข้าร่วมโครงการ ในการท างาน เกิดความรัก

ส านักการศึกษา ศาสนาและ ในการท างานมากข้ึน และโรงเรียนในสังกัด ไม่น้อยกว่า 80 ความสามัคคีในการท างาน

วัฒนธรรม ผู้บริหารสถานศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด อยู่ในระดับมาก

ข้าราชการครู และบุคลากรทาง ขอนแก่น

การศึกษาในสังกัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดขอนแก่น

2 โครงการพัฒนาข้าราชการครู เพ่ือเป็นการพัฒนาข้าราชการครู บุคลากรโรงเรียนในสังกัด 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 ร้อยละของผู้เข้าร่วม โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียน ฝ่ายกิจการโรงเรียน

ของโรงเรียนในสังกัดองค์การ ของโรงเรียนในสังกัดองค์การ องค์การบริหารส่วน โครงการ ไม่น้อยกว่า การสอนอย่างมีคุณภาพ

บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ร้อยละ 60  ของ และได้รับการรับรอง

จ านวนบุคลากรท้ังหมด ในการประเมินภายในและ

ของโรงเรียนในสังกัด ภายนอกจากหน่วยงาน

2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000

    กลยุทธ์ท่ี 2.2 พัฒนาข้าราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานต าแหน่ง

172

รวม 2 โครงการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา



ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสนับสนุนและพัฒนาข้าราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาทักษะการจัดการ 1.เพ่ือพัฒนาทักษะการจัดการ 1.รร.ระดับมัธยมศึกษา 1,200,000 1,200,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1.ร้อยละ 1.นักเรียน ม.ต้น ในสังกัด กลุ่มงาน ศน.

เรียนรู้ของครูด้วยนวัตกรรม เรียนรู้ของครูโรงเรียนในสังกัด สมัครเข้าร่วมโครงการ ความพึงพอใจ องค์การบริหารส่วน

Smart Learning เพ่ือยกระดับ อบจ.ขอนแก่น ด้วยนวัตกรรม อย่างน้อย 10 โรงเรียน ของผู้เข้าร่วม จังหวัดขอนแก่นมีผลสัมฤทธ์ิ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ Smart Learning 2.ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ 2.ร้อยละของ ทางการเรียนกลุ่มสาระ

นักเรียนสังกัดองค์การบริหาร 2.เพ่ือป็นการยกระดับผล วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ผู้เรียนท่ีผ่าน การเรียนรู้คณิตศาสตร์

ส่วนจังหวัดขอนแก่น กลุ่มสาระ สัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระ ระดับ ม.ต้น ได้รับการอบรม เกณฑ์การประเมิน วิทยาศาสตร์และ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ และก ากับติดตามอย่างต่อเน่ือง ภาษาอังกฤษเป็นท่ีพึงพอใจ

วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ทุกภาคเรียน 2.ครูผู้สอนคณิตศาสตร์

ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัด 3.รร.กลุ่มเป้าหมายได้ใช้ วิทยาศาสตร์และ

อบจ.ขอนแก่น นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาต้น

ท่ีทันสมัยผลิตโดย มีสมรรถนะการจัดการ

มหาวิทยาลัยท่ีเช่ียวชาญ เรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับ

การเปล่ียนแปลงในศตวรรษ

ท่ี 21 

2 โครงการพัฒนาทักษะการจัดการ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะครู  โรงเรียนในสังกัดฯ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 1.ร้อยละ นักเรียน โรงเรียนในสังกัด กลุ่มงาน ศน.

เรียนรู้ครูเพ่ือส่งเสริมการ ในการจัดการเรียนการสอน อบจ.ขอนแก่น ความพึงพอใจ องค์การบริหารส่วน

อ่านคล่อง เขียนคล่อง ของ ท าให้นักเรียนสามารถ ของผู้เข้าร่วม จังหวัดขอนแก่น มีความ

นักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การ อ่านคล่องเขียนคล่องได้เป็น 2.ร้อยละของผู้เรียน สามารถในการอ่านคล่อง

บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น อย่างดี โครงการมีคุณภาพตาม เขียนคล่องมากย่ิงข้ึน

ตามเกณฑ์ท่ีต้ังไว้

ร้อยละการอ่านออก

เขียนคล่อง

    กลยุทธ์ท่ี 2.3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งท่ีมา

3 โครงการส่งเสริมกิจการลูกเสือ  - เพ่ือสนับสนุน และส่งเสริม  - โรงเรียนในสังกัด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม  - เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายกิจการ

เนตรนารีและยุวกาชาด การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ อบจ.ขอนแก่น โครงการ มีความเข้าใจ มีความเข้าใจในบทบาท โรงเรียน

ลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด ในบทบาทหน้าท่ี และได้รับ หน้าท่ี และได้รับการพัฒนา

 - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ การพัฒนาตนเองด้านลูกเสือ ตนเองด้านลูกเสือ

ส่งเสริมกิจการลูกเสือเนตรนารี สามารถน าประสบการณ์ สามารถน าประสบการณ์

และยุวกาชาด ไปประยุกต์ใช้จัดกิจกรรม ไปประยุกต์ใช้จัดกิจกรรม

 - เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึก ส าหรับลูกเสือได้อย่าง ส าหรับลูกเสือได้อย่าง

อบรมผู้ก ากับลูกเสือ เนตรนารี มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพ

และยุวกาชาด ตามโครงการ

ของส านักการศึกษา 

4 โครงการอบรมผู้น าด้าน - เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทาง - จัดโครงการอบรมพัฒนาผู้น าทาง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - ความพึงพอใจของ -  ครูและบุคลากรศึกษาในสังกัด ส านักการศึกษา ฯ

กิจกรรมนันทนาการ การศึกษาในสังกัดองค์การ กิจกรรมนันทนาการ ปีละ 1 คร้ัง ผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่า อบจ. ขอนแก่น ได้รับการ

บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร้อยละ 80 พัฒนาศักยภาพด้านความเป็น

มีศักยภาพในการด าเนินงาน - จ านวนผู้น าทางกิจกรรม ผู้น า มีการร่วมมือในการ

ทางด้านกิจกรรมนันทนาการ นันทนาการผ่านการอบรม ด าเนินงานด้านนันทนาการ

- เพ่ือให้เกิดเครือข่ายผู้น าทางด้าน มากกว่าร้อยละ 90 แลกเปล่ียนความรู้ และประสบ

กิจกรรมนันทนาการ ของครูและ การณ์ สร้างความสมัครสมาน

บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สามัคคีในองค์กร

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น -  มีการสร้างเครือข่ายบุคลากร

ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจัง

หวัดขอนแก่น 

2,000,000 2,000,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000
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รวม 4 โครงการ



ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

1 เงินเดือนข้าราชการ เพ่ือจ่ายเงินเดือนให้แก่ ข้าราชการส านักการศึกษาฯ 19,050,200 20,000,000 21,000,000 22,000,000 23,000,000 ร้อยละของ ท างานได้รวดเร็ว ทันเวลา ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

ข้าราชการส านักการศึกษา ตามโครงสร้าง งบประมาณ และมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

2 เงินสมทบประกันสังคม เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน - พนักงานจ้างตามภารกิจ 1,176,000 1,200,000 1,200,000 1,300,000 1,300,000 ร้อยละของ ท างานได้รวดเร็ว ทันเวลา ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

ประกันสังคมของพนักงานจ้าง - พนักงานจ้างท่ัวไป งบประมาณ และมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

ตามภารกิจและพนักงานจ้าง

ท่ัวไปของส านักการศึกษาฯ

3 เงินประจ าต าแหน่ง เพ่ือจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง ข้าราชการส านักการศึกษาฯ 830,400 850,000 860,000 870,000 880,000 ร้อยละของ ท างานได้รวดเร็ว ทันเวลา ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

ให้ข้าราชการท่ีมีสิทธิได้รับ งบประมาณ และมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

และเป็นเงินวิทยฐานะให้แก่

ศึกษานิเทศก์

4 เงินเพ่ิมต่าง ๆ เพ่ือจ่ายเงินเพ่ิมต่าง ๆ ให้ ข้าราชการส านักการศึกษาฯ 746,400 800,000 850,000 900,000 950,000 ร้อยละของ ท างานได้รวดเร็ว ทันเวลา ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

ของข้าราชการ ข้าราชการส านักการศึกษาฯ งบประมาณ และมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

5 ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างให้พนักงาน - พนักงานจ้างตามภารกิจ 29,860,100 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 ร้อยละของ ท างานได้รวดเร็ว ทันเวลา ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

จ้างตามภารกิจและพนักงานจ้าง - พนักงานจ้างท่ัวไป งบประมาณ และมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

ท่ัวไปของส านักการศึกษาฯ

และโรงเรียนในสังกัด

    กลยุทธ์ท่ี 3.1 พัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังให้มัประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งท่ีมา

6 เงินเพ่ิมต่าง ๆ ของ เพ่ือจ่ายเพ่ิมค่าครองชีพ - พนักงานจ้างตามภารกิจ 833,500 850,000 850,000 850,000 850,000 ร้อยละของ ท างานได้รวดเร็ว ทันเวลา ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

พนักงานจ้าง ให้พนักงานจ้างตามภารกิจ - พนักงานจ้างท่ัวไป งบประมาณ และมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

ของส านักการศึกษาฯ

และโรงเรียนในสังกัด

7 ค่าเช่าบ้าน เพ่ือจ่ายค่าเช่าบ้านให้แก่ ข้าราชการส านักการศึกษาฯ 700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 ร้อยละของ ท างานได้รวดเร็ว ทันเวลา ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

ข้าราชการส านักการศึกษาฯ งบประมาณ และมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

8 เงินช่วยเหลือ เพ่ือจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่า ข้าราชการส านักการศึกษาฯ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละของ ท างานได้รวดเร็ว ทันเวลา ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

การศึกษาบุตร การศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตร งบประมาณ และมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

องข้าราชการส านักการศึกษาฯ

9 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ - เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร - ส านักการศึกษาฯ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ ท างานได้รวดเร็ว ทันเวลา ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

งานนอกเวลาราชการ ท าการนอกเวลา - ร.ร. บ้านหนองเส้ียว 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000 งบประมาณ และมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน และโรงเรียน

- เพ่ือจ่ายเป็นค่าอาหาร - ร.ร. บ้านคูขาดฯ 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000

ในการสอนปรับพ้ืนฐาน - ร.ร. เมืองพลพิทยาคม 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000

นักเรียนช้ัน ม. 1 และ ม.4 - ร.ร. แท่นศิลาทิพย์ศึกษา 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000

และกิจกรรมนอกเวลา - ร.ร. พระธาตุขามแก่นฯ 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000

ของโรงเรียนในสังกัด - ร.ร. ศรีเสมาวิทยาเสริม 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000

จ านวน 20 โรงเรียน - ร.ร. พิศาลปุณณวิทยา 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000

- ร.ร. ซ าสูงพิทยาคม 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

- ร.ร. พูวัดพิทยาคม 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

- ร.ร. หนองโนประชาสรรค์ 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งท่ีมา

- ร.ร. โคกสูงประชาสรรพ์ 48,000 48,000 48,000 48,000 48,000

- ร.ร. โนนหันวิทยายน 96,000 96,000 96,000 96,000 96,000

- ร.ร. สีชมพูศึกษา 159,000 159,000 159,000 159,000 159,000

- ร.ร. มัธยมหนองเขียด 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000

- ร.ร. พระยืนวิทยาคาร 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000

- ร.ร. เปรมติณสูลานนท์ 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000

- ร.ร. นาง้ิววิทยาสรรค์ 54,000 54,000 54,000 54,000 54,000

- ร.ร. ซับสมบูรณ์พิทยาลัย 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

- ร.ร. โนนโพธ์ิศรีวิทยาคม 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

- ร.ร.บ้านบะแค 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

10 ค่าจ้างเหมาบริการ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้างเหมา - เจ้าหน้าท่ีและคนงาน 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,900,000 1,900,000 ร้อยละของ ท างานได้รวดเร็ว ทันเวลา ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

บริการเจ้าหน้าท่ีและคนงาน งบประมาณ และมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

และถ่ายเอกสาร เข้าเล่ม

เย็บเล่มของส านักการศึกษาฯ

11 เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จ เพ่ือจ่ายเป็นเงินสมทบ - ข้าราชการส านักการศึกษาฯ 230,000 240,000 240,000 250,000 250,000 ร้อยละของ ท างานได้รวดเร็ว ทันเวลา ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

บ านาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนบ าเหน็จบ านาญ งบประมาณ และมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

ข้าราชการ (กบข.)

12 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม - ครุภัณฑ์ท่ีอยู่ในความรับผิด 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละของ ท างานได้รวดเร็ว ทันเวลา ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

ครุภัณฑ์ ชอบของส านักการศึกษาฯ งบประมาณ และมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งท่ีมา

13 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม - ยานพาหนะท่ีอยู่ในความรับ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ ท างานได้รวดเร็ว ทันเวลา ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

ยานพาหนะ ผิดชอบของส านักการศึกษาฯ งบประมาณ และมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

และโรงเรียนในสังกัด

14 ค่าซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม - ส่ิงก่อสร้างท่ีเป็นทรัพย์สิน 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ ท างานได้รวดเร็ว ทันเวลา ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

ส่ิงก่อสร้าง องส านักการศึกษาฯ งบประมาณ และมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

และโรงเรียนในสังกัด

15 ค่าซ่อมแซมระบบไฟฟ้า เพ่ือจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมระบบ ระบบไฟฟ้าท่ีอยู่ในความรับ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ ท างานได้รวดเร็ว ทันเวลา ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

ไฟฟ้า  ส านักการศึกษาฯ ผิดชอบส านักการศึกษาฯ งบประมาณ และมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

16 ค่าวัสดุส านักงาน เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุส านักงาน วัสดุส านักงานท่ีใช้ในการ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ ท างานได้รวดเร็ว ทันเวลา ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

ด าเนินงานของ งบประมาณ และมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

ส านักการศึกษาฯ

17 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้าน วัสดุงานบ้านงานครัวท่ีใช้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ ท างานได้รวดเร็ว ทันเวลา ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

งานครัวและวัสดุอ่ืน ๆ ในการด าเนินงานของ งบประมาณ และมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

ข้าราชการส านักการศึกษาฯ

18 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและ เพ่ือจ่ายเป็นค่าน้ ามันเช้ือเพลิง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของ ท างานได้รวดเร็ว ทันเวลา ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

หล่อล่ืน และหล่อล่ืน และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ใน งบประมาณ และมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

ราชการส านักการศึกษาฯ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งท่ีมา

19 ค่าวัสดุยานพาหนะและ เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ วัสดุและอะไหล่ยานพาหนะ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ ท างานได้รวดเร็ว ทันเวลา ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

ขนส่ง ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ รถจักรยานยนต์ งบประมาณ และมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

ตลอดจนวัสดุอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ

ของส านักการศึกษาฯ

20 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุท่ีใช้ 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 ร้อยละของ ท างานได้รวดเร็ว ทันเวลา ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

ไฟฟ้าและวิทยุ ในการด าเนินงานของ งบประมาณ และมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

ตลอดจนวัสดุอ่ืน ๆ ข้าราชการส านักการศึกษาฯ

21 ค่าวัสดุก่อสร้าง เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ วัสดุก่อสร้างท่ีใช้ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละของ ท างานได้รวดเร็ว ทันเวลา ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

ก่อสร้าง ในการด าเนินงานของ งบประมาณ และมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

ตลอดจนวัสดุอ่ืน ๆ ข้าราชการส านักการศึกษาฯ

22 ค่าวัสดุการเกษตร เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ วัสดุการเกษตรท่ีใช้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ ท างานได้รวดเร็ว ทันเวลา ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

การเกษตร ในการด าเนินงานของ งบประมาณ และมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

ตลอดจนวัสดุอ่ืน ๆ ข้าราชการส านักการศึกษาฯ

23 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร้อยละของ ท างานได้รวดเร็ว ทันเวลา ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

คอมพิวเตอร์ ในการด าเนินงานของ งบประมาณ และมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน

ข้าราชการส านักการศึกษาฯ

57,525,600 58,739,000 59,799,000 61,069,000 62,129,000
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดี

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ - จัดประชุมสัญจรของ 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ -บุคลากรท างานมี ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

ไปราชการ เดินทางไปราชการของ ข้าราชการส านักการศึกษา มีความพึงพอใจ ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน

บุคลากรส านักการศึกษา อยู่ในระดับมาก

2 โครงการพัฒนาระบบ 1.เพ่ือเป็นการพัฒนาองค์กร บุคลากรโรงเรียนในสังกัด 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ผู้เข้าร่วมโครงการ 1.โรงเรียนในสังกัดฯ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป

งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้สอดคล้องกับนโยบายของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความพึงพอใจ และส านักการศึกษาฯ

รัฐบาลในยุคดิจิทัล ขอนแก่น และบุคลากร อยู่ในระดับมาก มีระบบงานสารบรรณ

2.เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทาง ส านักการศึกษา ศาสนา อิเล็กทรอนิกส์ใช้

การส่ือสารระหว่างหน่วยงาน และวัฒนธรรม 2.โรงเรียนในสังกัดฯ 

ต้นสังกัดกับโรงเรียนในสังกัด และส านักการศึกษาฯ

3.เพ่ือให้การรับ-ส่งหนังสือ มีช่องทางในการส่ือสาร

ระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดกับ เพ่ือปฏิบัติงานได้สะดวก

โรงเรียนในสังกัด มีความรวดเร็ว รวดเร็ว ประหยัดและมี

ประหยัดและมีคุณภาพย่ิงข้ึน คุณภาพมากย่ิงข้ึน

4.เพ่ือง่ายต่อการสืบค้นหนังสือ

ส่ังการจากหน่วยงานต้นสังกัด

ไปยังโรงเรียนในสังกัด

5.เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มี

ความรู้ ความเข้าใจและ

สามารถใช้ระบบได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ

135,000 135,000 135,000 135,000 135,000

    กลยุทธ์ท่ี 3.2 พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีให้มีความสามารถในการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือพัฒนาคุณภาพและบุคลากร 1.จัดอบรมพัฒนาด้านหลัก 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละ 1. ระบบงานวิชาการ กลุ่มงาน

สถานศึกษาและกระบวนการ ทางการศึกษาด้านหลักสูตร สูตรสถานศึกษาปีละ 1 คร้ัง ความพึงพอใจ ของสถานศึกษามีการ ศน.

จัดการเรียนรู้เพ่ือยกระดับครู สถานศึกษาและการจัดการ ส าหรับครูและบุคลากร ของผู้เข้าร่วม พัฒนาอย่างต่อเน่ือง

และคุณภาพการศึกษา เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ทางการศึกษาในสังกัดปีละ โครงการ 2. สถานศึกษาได้รับการ

300 คน สนับสนุนด้านการพัฒนา

2.จัดอบรมพัฒนาด้าน หลักสูตรและการจัด

กระบวนการจัดการเรียนรู้ การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง

ปีละ 1 คร้ัง ส าหรับครูและ

บุคลากรทางการศึกษา

ในสังกัดปีละปีละ 300 ตน

2 โครงการจ้างท่ีปรึกษาจัดหาครู เพ่ือจ้างท่ีปรึกษาในการวิจัยและ  1. ครูชาวต่างชาติ (อาสา 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 1. ร้อยละ 80 ของนักเรียน1. นักเรียนมีความรู้สามารถ ฝ่ายการศึกษา

ชาวต่างชาติพัฒนาหลักสูตร และจัดหาครูต่างชาติ (อาสา สมัครผู้วิจัยชาวต่างประเทศ) ท่ีเข้าร่วมโครงการมีส่ือสารสนทนาภาษา นอกนระบบฯ

ภาษาต่างประเทศ สังกัดองค์การ สมัครผู้วิจัยชาวต่างประเทศ) กับครูไทยมีสมรรถนะการจัด ความสามารถในการส่ือสารต่างประเทศ

บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปฏิบัติหน้าท่ี ในโรงเรียนสังกัด การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาษาต่างประเทศดีข้ึน2. ครูไทยกับครูชาวต่างชาติ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ท าให้ผู้เรียนมีคุณภาพดี 2. ร้อยละ 80 ของนักเรียน (อาสาสมัครผู้วิจัยชาว

ขอนแก่น ดังน้ี 2. นักเรียนได้เรียนรู้ภาษา ท่ีเข้าร่วมโครงการมีความ ต่างประเทศ) ได้แลกเปล่ียน

1. พัฒนาสมรรถนะการจัดการ ต่างประเทศกับครูชาวต่างชาติ พึงพอใจในการเรียนการสอน เรียนรู้กิจกรรมการจัดการ

เรียนรู้ภาษาต่างประเทศของครู (อาสาสมัครผู้วิจัยชาวต่างประเทศ) ภาษาต่างประเทศกับ เรียนรู้ท่ีตอบสนองความ

ต่างชาติ (อาสาสมัครผู้วิจัยชาวต่าง ซ่ึงเป็นเจ้าของภาษาโดยตรง ครูชาวต่างชาติ ต้องการและความสนใจ

ประเทศ)กับครูไทยท่ีมีผลต่อคุณภาพ 3. การจัดการเรียนการสอน ของนักเรียนได้อย่างมี

ของนักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การ ภาษาต่างประเทศของโรงเรียน ประสิทธิภาพ

บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สังกัดองค์การบริหารส่วน 3. นักเรียนมีความสุข สนุก

    กลยุทธ์ท่ี 4.1 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง
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    กลยุทธ์ท่ี 4.1 ส่งเสริมการจัดหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง
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จังหวัดขอนแก่นมีคุณภาพ ในการเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรม

2. ศึกษาปัจจัยความส าเร็จต่อการ มากย่ิงข้ึน การเรียนรู้ หรือกิจกรรมต่างๆ 

จัดการเรียนการสอนภาษา 4. นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และ 4. ผู้ปกครอง และ ผู้มีส่วน

ต่างประเทศ ของโรงเรียนสังกัด ผู้บริหาร ตลอดจนผู้มีส่วนได้ เก่ียวข้องมีความพึงพอใจ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนเสีย ผู้เก่ียวข้องมีความ ในการจัดการเรียนการสอน

ขอนแก่น พึงพอใจต่อการจัดการเรียน ของครูชาวต่างชาติ (อาสาสมัคร

3. จัดหาครูชาวต่างชาติ (อาสา การสอนของครูชาวต่างชาติ ผู้วิจัยชาวต่างประเทศ) 

สมัครผู้วิจัยชาวต่างประเทศ) มา (อาสาสมัครผู้วิจัยชาวต่างประเทศ) ในโรงเรียนสังกัดองค์การ

สอนภาษาต่างประเทศให้กับ 5. สถานศึกษาในสังกัดมี บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร หลักสูตรภาษาต่างประเทศ

ส่วนจังหวัดขอนแก่น ให้นักเรียน ส าหรับสถานศึกษาท่ีเปิดสอน

ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของ ห้องเรียนปกติ

ภาษาโดยตรง 6. การจัดกิจกรรมนิเทศ

4. จัดประชุมช้ีแจงกิจกรรมนิเทศ ติดตามส่งผลให้ครูผู้สอนจัด

ติดตามให้สอดคล้องกับการปฏิรูป กิจกรรมการเรียนการสอน

การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และจัดกิจกรรมเสริมท้ังใน-นอก

ห้องเรียนเพ่ือยกระดับคุณภาพ

นักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
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3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ในการบริหารสถานศึกษา 

  - ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง  - เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการจัด โรงเรียนในสังกัดองค์การ โรงเรียน โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียน ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพ

หลักสูตรสถานศึกษา การศึกษาของโรงเรียน บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในสังกัดมี การสอนอย่างมีคุณภาพ การศึกษา

ในสังกัด จ านวน 20 แห่ง มีคุณภาพ และได้รับการรับรอง และโรงเรียน

ดังน้ี เพ่ิมข้ึน ในการประเมินภายในและ

- ร.ร. บ้านหนองเส้ียว 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 มากกว่า ภายนอกจากหน่วยงาน

- ร.ร. บ้านคูขาดฯ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ท่ีเก่ียวข้อง

- ร.ร. เมืองพลพิทยาคม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

- ร.ร. แท่นศิลาทิพย์ศึกษา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

- ร.ร. ศรีเสมาวิทยาเสริม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

- ร.ร. พิศาลปุณณวิทยา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

- ร.ร. พระธาตุขามแก่นฯ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

- ร.ร. ซ าสูงพิทยาคม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

- ร.ร. พูวัดพิทยาคม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

- ร.ร. หนองโนประชาสรรค์ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

- ร.ร. โคกสูงประชาสรรพ์ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

- ร.ร. โนนหันวิทยายน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

- ร.ร. สีชมพูศึกษา 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

- ร.ร. มัธยมหนองเขียด 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

- ร.ร. พระยืนวิทยาคาร 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

- ร.ร. เปรมติณสูลานนท์ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
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- ร.ร. นาง้ิววิทยาสรรค์ 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

- ร.ร. ซับสมบูรณ์พิทยาลัย 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

- ร.ร. โนนโพธ์ิศรีวิทยาคม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

- ร.ร. บ้านบะแค 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

9,800,000 9,800,000 9,800,000 9,800,000 9,800,000
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการแข่งขันทักษะทาง 1.เพ่ือให้คณะกรรมการการตัด 1.จัดประชุมคณะกรรมการ 1,500,000 1,500,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1.ร้อยละ 1. สถานศึกษา มีการพัฒนา กลุ่มงาน ศน

วิชาการของครูและนักเรียน สินทางวิชาการได้ทราบและเข้าใจ ตัดสินระดับ อบจ.ขอนแก่น ความพึงพอใจ งานวิชาการย่างต่อเน่ืองเป็นระบบ

ในสังกัดองค์การบริหารส่วน หลักเกณฑ์การแข่งขันก่อน ในการเตรียมความพร้อม ของผู้เข้าร่วม 2. ครูและนักเรียนเกิดการแลก

จังหวัดขอนแก่น ตัดสินจริงในวันแข่งขัน การตัดสินก่อนการแข่งขัน 2. ร้อยละ เปล่ียนเรียนรู้นอกห้องเรียน

2.เพ่ือจัดนิทรรศการและเข้าร่วม จ านวน 1 คร้ัง ของนักเรียน 3. ครูและนักเรียนมีขวัญก าลังใจ

กิจกรรมทางวิชาการในงาน 2.จัดกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ ท่ีได้รับ ในการปฏิบัติหน้าท่ี

มหกรรมการจัดการศึกษา รอบคัดเลือกโรงเรียนในสังกัดฯ ระดับคุณภาพ 4. สถานศึกษามีเวทีประชาสัมพันธ์

ท้องถ่ินระดับ อบจ.ขอนแก่น 1 คร้ัง ตามเกณฑ์ท่ี ผลงานดีเด่นอย่างน่าภูมิใจ

ระดับภาคและระดับประเทศ 3.จัดนิทรรศการและเข้าร่วม  ่ต้ังไว้ หรือ

3.เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมทางวิชาการในงาน รางวัล หรือ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน มหกรรมการจัดการศึกษา เกียรติบัตร

ระดับภาคและระดับประเทศ ท้องถ่ินระดับภาคฯ 1 คร้ัง ท่ีได้รับ

4.เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ 4.จัดนิทรรศการและเข้าร่วม

การคัดเลือก นักเรียนคนเก่ง กิจกรรมทางวิชาการในงาน

ในโรงเรียนท้องถ่ิน รอบคัดเลือก มหกรรมการจัดการศึกษา

และเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ ท้องถ่ินระดับประเทศ 1 คร้ัง

5.ส่งครูและนักเรียนเข้าร่วม

แข่งขันทักษะทางวิชาการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

 ระดับภาคฯ  1  คร้ัง

1,500,000 1,500,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000

    กลยุทธ์ท่ี 4.2 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพผู้เรียน
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการนิเทศ ติดตาม และ 1.เพ่ือนิเทศ ติดตามและ 1.ออกนิเทศติดตาม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละความพึงพอใจ โรงเรียนในสังกัด กลุ่มงาน ศน

ประเมินผลโรงเรียนในสังกัด ประเมินผลการจัดการศึกษา อย่างน้อยโรงเรียนละ ของผู้เข้าร่วม อบจ. ได้รับการก ากับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 2.เพ่ือติดตามประเมินผล 1 คร้ังต่อปีการศึกษา ติดตามการปฏิบัติงาน

ขอนแก่น โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ 2.ออกนิเทศติดตาม อย่างต่อเน่ือง 

พัฒนาการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นระบบ

 3.เพ่ือประเมินคุณภาพของ รร. อย่างน้อย 1 คร้ังต่อการศึกษา

โรงเรียนในสังกัด 3.โรงเรียนในสังกัด 20

โรงเรียน

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

    กลยุทธ์ท่ี 4.3 พัฒนากระบวนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอยการใช้หลักสูตรสถานศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และวัดผลประเมินผล
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาระบบประกัน เพ่ือให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ สถานศึกษาในสังกัด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1.ร้อยละความพึงพอใจ 1. สถานศึกษาในสังกัด กลุ่มงาน ศน

คุณภาพการศึกษาของสถาน และแนะน าสถานศึกษา องค์การบริหารส่วน ของผู้เข้าร่วม องค์การบริหารส่วน

ศึกษาในสังกัดองค์การบริหาร ให้การประกันคุณภาพการศึกษา จังหวัดขอนแก่น 20 แห่ง 2. ร้อยละของสถานศึกษา จังหวัดขอนแก่น มีความ

ส่วนจังหวัดขอนแก่น ต่อเน่ือง ให้สถานศึกษาใน ท่ีสามารถด าเนินงาน เข้มแข็งด้านการพัฒนา

สังกัดองค์การบริหารส่วน ประกันคุณภาพภายใน คุณภาพการศึกษา

จังหวัดขอนแก่นมีระบบประกัน สถานศึกษาอย่างเป็นระบบ

คุณภาพภายในและระบบ สอดคล้องกับแนวทางการ

ประกันคุณภาพภายนอกท่ีได้ ด าเนินงานตามกฏกระทรวง 2.ครูและบุคลากรทางการ

มาตรฐาน การประกันคุณภาพการศึกษา มีการด าเนินการประกัน

พ.ศ.๒๕๖๑ และพร้อม คุณภาพการศึกษาอย่าง

ส าหรับการประเมินคุณภาพ มีประสิทธิภาพ โดยมี

ภายนอก หน่วยงานต้นสังกัด

ท าหน้าท่ีคอยให้ค าปรึกษา

ช่วยเหลือแนะน า

2 โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพครูและ 1.จัดประชุม 1 คร้ัง/ภาคเรียน 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร้อยละความพึงพอใจ 1. ครูผู้สอนได้รับการพัฒนา กลุ่มงาน ศน

สถานศึกษา สังกัดองค์การบริหาร บุคลากรทางการศึกษาด้าน คณะกรรมการประสานงาน ของผู้เข้าร่วม ด้านการจัดการเรียนรู้

ส่วนจังหวัดขอนแก่น พัฒนาหลักสูตร กระบวนการ เข้าร่วมการประชุม 150 คน อย่างต่อเน่ือง ท่ัวถึง

จัดการเรียนรู้ เทคนิคการสอน 2.โรงเรียนในสังกัด 20 2. นักเรียนได้รับการดูแล

การวัดและประเมินผล การวิจัย  โรงเรียนได้รับการ ช่วยเหลือด้านวิชาการ

ในช้ันเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดย ด้วยกระบวนการวิจัย

ผลิตส่ือ เทคโนโลยี นวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีหรือดิจิทัล

การเรียนการสอน การทดสอบ แพลตฟอร์มต่างๆ

ความรู้ความสามารถ  จ านวน 1 คร้ัง/ปี

    กลยุทธ์ท่ี 4.4 พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งท่ีมา

3.จัดทดสอบหลังการพัฒนา

 นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย

 จ านวน 1 คร้ัง

3 โครงการพัฒนาระบบดูแล  - เพ่ือพัฒนางานระบบดูแล  - โรงเรียนในสังกัด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม  - เข้าร่วมโครงการ กลุ่มงาน ศน

ช่วยเหลือนักเรียน ช่วยเหลือนักเรียน อบจ.ขอนแก่น โครงการ ได้รับการพัฒนา ได้รับการพัฒนา

 - จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ ศักยภาพการท างาน ศักยภาพการท างาน

การท างานครูในระบบดูแล ในระบบดูแลช่วยเหลือ ในระบบดูแลช่วยเหลือ

ช่วยเหลือนักเรียนโดยเน้น นักเรียน นักเรียน 

การเสริมสร้างความร่วมมือของ

ผู้เก่ียวข้องและเครือข่าย

สหวิชาชีพ

4 โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ  -เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทาง  1.สถานศึกษาในสังกัดฯ 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 1.ร้อยละความพึงพอใจ 1.สถานศึกษามีความพร้อม กลุ่มงาน ศน

ทางการเรียนของสถานศึกษา การเรียนของนักเรียนในสังกัดฯ 20 แห่ง ของผู้เข้าร่วม ในการวัดและประเมินผล

สังกัดองค์การบริหารส่วน -เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนด้านการวัด 2.มีการเตรียมความพร้อม 2. ร้อยละของ การจัดการเรียนรู้ทุกระดับ

จังหวัดขอนแก่น ประเมินผลการเรียนและการ ในการวัดผลประเมินผล นักเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ 2.ครูสามารถสร้างเคร่ืองมือ

สร้างเคร่ืองมือวัดผลสัมฤทธ์ิ คร้ังส าคัญทุกคร้ัง ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ วัดและประเมินผลการเรียน

ทางการเรียน 3.มีการพัฒนาโปรแกรม ท่ีต้ังไว้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ

-เพ่ือพัฒนาระบบงานทะเบียน บริหารงานวิชาการและคลังข้อสอบ 3.สถานศึกษามีการ

วัดผลของสถานศึกษาในสังกัด 4.ประชุมทบทวนการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบงาน

ปีการศึกษาละ 1 คร้ัง ทะเบียนวัดผล

อย่างต่อเน่ืองและ

และมีประสิทธภาพ

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
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รวม 4 โครงการ



ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การยกระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมและภาคีเครือข่าย

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย - เพ่ือพัฒนาระบบการจัด -โรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น จ านวน โรงเรียนในสังกัดจัดการ ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพ

ในการบริหารสถานศึกษา การศึกษาของโรงเรียน - ร.ร. บ้านหนองเส้ียว 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 โรงเรียนท่ี เรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ การศึกษษ

 - ค่าใช้จ่ายโครงการ ในสังกัด โดยใช้โรงเรียน - ร.ร. บ้านคูขาดฯ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 เข้าร่วม และได้รับการรับรอง และโรงเรียน

บริหารจัดการการศึกษา เป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน - ร.ร. เมืองพลพิทยาคม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 โครงการ ในการประเมินภายในและ

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBMLD) - ร.ร. แท่นศิลาทิพย์ศึกษา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ภายนอกจากหน่วยงาน

ในการพัฒนาท้องถ่ิน - ร.ร. พระธาตุขามแก่นฯ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ท่ีเก่ียวข้อง

(SBMLD) - ร.ร. ศรีเสมาวิทยาเสริม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

- ร.ร. พิศาลปุณณวิทยา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

- ร.ร. ซ าสูงพิทยาคม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

- ร.ร. พูวัดพิทยาคม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

- ร.ร. หนองโนประชาสรรค์ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

- ร.ร. โคกสูงประชาสรรพ์ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

- ร.ร. โนนหันวิทยายน 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

- ร.ร. สีชมพูศึกษา 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

- ร.ร. มัธยมหนองเขียด 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

- ร.ร. พระยืนวิทยาคาร 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

- ร.ร. เปรมติณสูลานนท์ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

- ร.ร. นาง้ิววิทยาสรรค์ 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

- ร.ร. ซับสมบูรณ์พิทยาลัย 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

- ร.ร. โนนโพธ์ิศรีวิทยาคม 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

- ร.ร. บ้านบะแค 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
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    กลยุทธ์ท่ี 5.1 พัฒนาให้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถ่ิน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

รวม 1 โครงการ



ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การยกระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมและภาคีเครือข่าย

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการประสานแผนพัฒนา  - เพ่ือให้การบูรณาแผนพัฒนา  - บุคลากรองค์กรปกครอง 300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 1.ร้อยละ  - แผนพัฒนาการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพ

การศึกษาขององค์กรปกครอง การศึกษาขององค์กรปกครองส่วน ส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ความพึงพอใจ มีคุณภาพและสอดคล้องกับ การศึกษา

ส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท้องถ่ินในเขตจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น ของผู้เข้าร่วม บริบทของโรงเรียน

ขอนแก่น มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  - บุคลากรส านักการศึกษาฯ โครงการ

สูงสุด และโรงเรียนในสังกัดฯ 2.ร้อยละ

 -เพ่ือให้แผนพัฒนาการศึกษา ของแผนพัฒนา

สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน การศึกษา

ปัญหา และความต้องการของ ท่ีมีคุณภาพ

โรงเรียน ชุมชน และท้องถ่ิน

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ในการบริหารสถานศึกษา 

  - ค่าเบ้ียประชุมคณะ  - เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการจัด โรงเรียนในสังกัดองค์การ โรงเรียน โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียน ฝ่ายส่งเสริมคุณภาพ

กรรมการสถานศึกษา การศึกษาของโรงเรียน บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในสังกัดมี การสอนอย่างมีคุณภาพ การศึกษษ

ข้ันพ้ืนฐาน ในสังกัด จ านวน 20 แห่ง มีคุณภาพ และได้รับการรับรอง และโรงเรียน

ดังน้ี เพ่ิมข้ึน ในการประเมินภายในและ

- ร.ร. บ้านหนองเส้ียว 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600 มากกว่า ภายนอกจากหน่วยงาน

- ร.ร. บ้านคูขาดฯ 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600 ร้อยละ 80 ท่ีเก่ียวข้อง

- ร.ร. เมืองพลพิทยาคม 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600

- ร.ร. แท่นศิลาทิพย์ศึกษา 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200

- ร.ร. ศรีเสมาวิทยาเสริม 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600

    กลยุทธ์ท่ี 5.2 สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคีเครือข่ายทางการศึกษา
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งท่ีมา

- ร.ร. พิศาลปุณณวิทยา 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600

- ร.ร. พระธาตุขามแก่นฯ 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200

- ร.ร. ซ าสูงพิทยาคม 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600

- ร.ร. พูวัดพิทยาคม 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200

- ร.ร. หนองโนประชาสรรค์ 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600

- ร.ร. โคกสูงประชาสรรพ์ 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200

- ร.ร. โนนหันวิทยายน 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600

- ร.ร. สีชมพูศึกษา 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600

- ร.ร. มัธยมหนองเขียด 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200

- ร.ร. พระยืนวิทยาคาร 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600

- ร.ร. เปรมติณสูลานนท์ 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200

- ร.ร. นาง้ิววิทยาสรรค์ 36,600 36,600 36,600 36,600 36,600

- ร.ร. ซับสมบูรณ์พิทยาลัย 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200

- ร.ร. โนนโพธ์ิศรีวิทยาคม 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200

- ร.ร. บ้านบะแค 22,200 22,200 22,200 22,200 22,200

902,400 902,400 902,400 902,400 902,400
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รวม 2 โครงการ



ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การยกระดับการบริหารแบบมีส่วนร่วมและภาคีเครือข่าย

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการ  - เพ่ือพัฒนาและส่งเสริม  - โรงเรียนในสังกัดฯ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  - ร้อยละ 80  - ผู้เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายกิจการ

บริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม การบริหารสถานศึกษาแบบ อบจ.ขอนแก่น ของผู้เข้าร่วม มีความเข้าใจและ โรงเรียน

โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียน โครงการ มี ตระหนักในบทบาท

เป็นฐาน ความเข้าใจและ หน้าท่ีสามารถปฏิบัติ

 - เพ่ือจัดโครงการพัฒนา ตระหนักใน หน้าท่ีคณะกรรมการ

การบริหารสถานศึกษาแบบ บทบาทหน้าท่ี สถานศึกษาได้เป็น

มีส่วนร่วม โดยเน้นการมีส่วน สามารถปฏิบัติ อย่างดี 

ร่วมของคณะกรรมการสถาน หน้าท่ี

ศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ

ครูหัวหน้าฝ่าย ผู้ปกครอง สถานศึกษา

และชุมชน ได้เป็นอย่างดี

2 โครงการจัดท า/ทบทวน  - เพ่ือให้แผนพัฒนาการศึกษา  - บุคลากรส านักการศึกษาฯ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1.ร้อยละ  - แผนพัฒนาการศึกษา ฝ่ายส่งเสริม

แผนพัฒนาการศึกษา น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี และโรงเรียนในสังกัดฯ ความพึงพอใจ มีคุณภาพและสอดคล้องกับ คุณภาพการศึกษา

ของ อบจ.ขอนแก่น ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ของผู้เข้าร่วม บริบทของโรงเรียน

สูงสุด โครงการ

 -เพ่ือให้แผนพัฒนาการศึกษา 2.ร้อยละ

สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ของแผนพัฒนา

ปัญหา และความต้องการของ การศึกษา

โรงเรียน ชุมชน และท้องถ่ิน ท่ีมีคุณภาพ

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000
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    กลยุทธ์ท่ี 5.3 ยกระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของภาคเครือข่ายให้มีคุณภาพ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

รวม 2 โครงการ



ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการนิเทศติดตามและ  - เพ่ือติดตามและประเมินผล  - แหล่งเรียนรู้ชุมชน "ท่ีอ่าน 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000  - ความพึงพอใจ  - แหล่งเรียนรู้"ท่ีอ่านหนังสือ กลุ่มงาน ศน.

ประเมินผลแหล่งเรียนรู้ชุมชน การให้บริการของแหล่งเรียนรู้ หนังสือท้องถ่ิน รักการอ่าน" ต่อโครงการ ท้องถ่ิน รักการอ่าน" ได้รับการ

และห้องสมุดโรงเรียนในสังกัด "ท่ีอ่านหนังสือท้องถ่ิน รักการอ่าน"  - ห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดฯ  - ร้อยละ 80 บริหารจัดการอย่างเหมาะ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหาส่วนจังหวัดขอนแก่น ของผู้ใช้บริการ  -ห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดฯ

ขอนแก่น  - เพ่ือนิเทศติดตาม ประเมินผล แหล่งเรียนรู้ ได้รับการก ากับติดตาม

การบริหารจัดการ การให้บริการ และห้องสมุด การปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง 

ของห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดฯ มีทักษะการอ่าน  - แหล่งเรียนรู้และห้องสมุด

 - เพ่ือประเมินคุณภาพของแหล่ง และพฤติกรรม โรงเรียนในสังกัดฯมีคุณภาพ

เรียนรู้ชุมชนและห้องสมุดโรงเรียน รักการอ่านเพ่ิมข้ึน ในการให้บริการและตอบสนอง

   ในสังกัดฯ  จ านวนผู้ใช้ ความต้องของผู้ใช้บริการได้

ผู้ใช้บริการ

ท่ีเข้าใช้บริการ

แหล่งเรียนรู้

และห้องสมุด

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ในการบริหารสถานศึกษา 

  - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา  - เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการจัด โรงเรียนในสังกัดองค์การ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 โรงเรียน โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียน ฝ่ายส่งเสริม

ห้องสมุดโรงเรียน การศึกษาของโรงเรียน บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ในสังกัดมี การสอนอย่างมีคุณภาพ คุณภาพ

  - ค่าใช้จ่ายในหารพัฒนา ในสังกัด จ านวน 20 แห่ง 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มีคุณภาพ และได้รับการรับรอง การศึกษา

แหล่งเรียนรู้ฯ ดังน้ี 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 เพ่ิมข้ึน ในการประเมินภายในและ และโรงเรียน

- ร.ร. บ้านหนองเส้ียว 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 มากกว่า ภายนอกจากหน่วยงาน

- ร.ร. บ้านคูขาดฯ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละ 80 ท่ีเก่ียวข้อง

    กลยุทธ์ท่ี 6.1 ส่งเสริมการจัดแหล่งเรียนรู้เพ่ือการศึกษาตลอดชีวิต

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งท่ีมา

- ร.ร. เมืองพลพิทยาคม 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

- ร.ร. แท่นศิลาทิพย์ศึกษา 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

- ร.ร. ศรีเสมาวิทยาเสริม 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

- ร.ร. พิศาลปุณณวิทยา 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

- ร.ร. พระธาตุขามแก่นฯ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

- ร.ร. ซ าสูงพิทยาคม 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

- ร.ร. พูวัดพิทยาคม 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

- ร.ร. หนองโนประชาสรรค์ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

- ร.ร. โคกสูงประชาสรรพ์ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

- ร.ร. โนนหันวิทยายน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

- ร.ร. สีชมพูศึกษา 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

- ร.ร. มัธยมหนองเขียด 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

- ร.ร. พระยืนวิทยาคาร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

- ร.ร. เปรมติณสูลานนท์ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

- ร.ร. นาง้ิววิทยาสรรค์ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

- ร.ร. ซับสมบูรณ์พิทยาลัย 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

- ร.ร. โนนโพธ์ิศรีวิทยาคม 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

- ร.ร. บ้านบะแค 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000

3,630,000 3,630,000 3,630,000 3,630,000 3,630,000
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รวม 2 โครงการ



ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการเพ่ิมทักษะด้านวิชาชีพ 1. เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะ  1. โรงเรียนในสังกัดองค์การ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000  -ความพึงพอใจ 1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ ฝ่ายการศึกษา

ระยะส้ันส าหรับโรงเรียนในสังกัด ด้านวิชาชีพให้แก่ครูและนักเรียน บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ต่อโครงการ พัฒนาความรู้และทักษะ นอกระบบฯ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนในสังกัดฯ  - ร้อยละ 80 ด้านวิชาชีพเพ่ิมมากข้ึน

2. เพ่ือให้ครูสามารถน าความรู้  ของผู้เข้าร่วม 2. ครูสามารถน าความรู้และ

และทักษะด้านวิชาชีพไปประยุกต์ โครงการได้รับ ทักษะด้านวิชาชีพไปประยุกต์

ใช้ในกระบวนการจัดการเรียน ความรู้และทักษะ ในกระบวนการจัดการเรียน

ให้กับนักเรียน ด้านวิชาชีพ ให้กับนักเรียน

3. เพ่ือให้นักเรียนน าความรู้ทักษะ สามารถน าไปใช้ 3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ

ด้านวิชาชีพไปใช้ประโยชน์ในการ ในการเรียน น าความรู้ทักษะด้านวิชาชีพ

ด ารงชีวิตและประกอบอาชีพได้ ไปใช้ประโยชน์ในการด ารง

ชีวิตและประกอบอาชีพได้

2 โครงการค่าย STEM ศึกษา 1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เป้าหมายเชิงปริมาณ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1. ร้อยละ 80 ของผู้ท่ีเข้าร่วม 1. ครูและบุคลากรทาง ฝ่ากยการศึกษา

ของโรงเรียนในสังกัด ครูและบุคลากรทางการศึกษา 1. นักเรียนโรงเรียนสังกัด โครงการมีความรู้ ความเข้าใจ การศึกษา ได้รับการส่งเสริม นอกระบบ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้สามารถพัฒนาการจัดการเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการเรียนการสอนตาม และพัฒนาการจัดการเรียน

ขอนแก่น การสอนให้มีคุณภาพด้วยวิธีการ ขอนแก่น แนวทางสะเต็มศึกษา การสอนให้มีคุณภาพด้วย

Active Learning 2. ครูโรงเรียนสังกัดองค์การ 2. ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม วิธีการ Active Learning

2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โครงการมีความพึงพอใจ ใน 2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนา

ให้มีทักษะการเรียนรู้ทาง เป้าหมายเชิงคุณภาพ กิจกรรมของโครงการ ให้มีทักษะการเรียนรู้ทาง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม 1. นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม 

และ คณิตศาสตร์ ตามแนวทาง สามารถน าความรู้ท่ีได้มา และ คณิตศาสตร์ ตามแนวทาง

สะเต็มศึกษา (STEM Education) ประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ และ สะเต็มศึกษา (STEM Education)

    กลยุทธ์ท่ี 6.2 พัฒนากิจกรรมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งท่ีมา

และการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ และการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์

(Coding) (Coding)

3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 3. ผู้เรียนมีศักยภาพในการ

ในการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ แข่งขัน ด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิศวกรรม และ เทคโนโลยี วิศวกรรม และ 

คณิตศาสตร์ ตามแนวทาง คณิตศาสตร์ ตามแนวทาง

สะเต็มศึกษา (STEM Education) สะเต็มศึกษา (STEM 

และการเรียนภาษาคอมพิวเตอร์ Education) และการเรียน

(Coding) ให้สามารถแข่งขัน ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 

ท้ังในเวทีระดับภาค ระดับประเทศ ให้สามารถแข่งขันท้ังในเวที

และต่างประเทศได้ ระดับภาค ระดับประเทศ 

4. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาก าลังคน และต่างประเทศได้

ด้านดิจิทัล ให้ขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 4. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถ

และสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งต่อความรู้ท่ีได้รับด้านดิจิทัล 

5. เพ่ือให้ครูผู้สอน และนักเรียน ให้ขับเคล่ือนเศรษฐกิจและ

สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ สังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

สร้างนวัตกรรมในอนาคต 5. ส่งเสริมให้เกิดเครือข่าย

6. เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่าย การเรียนรู้ การโค้ดด้ิง และ

การเรียนรู้ การโค้ดด้ิง และ ความรู้ดิจิทัลพ้ืนฐาน 

ความรู้ดิจิทัลพ้ืนฐาน 
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งท่ีมา

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็ก 1. เด็กปฐมวัย ในจังหวัด 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วม 1. เด็กปฐมวัยท่ีเข้าร่วม ฝ่ากยการศึกษา

เด็กปฐมวัย จังหวัดขอนแก่น ปฐมวัยในจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น โครงการมีความพึงพอใจ โครงการได้รับการส่งเสริม นอกระบบ

2. ครู ผู้สอน ผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ในการด าเนินโครงการ พัฒนาการตามวัย ภายใต้

ในจังหวัดขอนแก่น บริบทสังคมและวัฒนธรรม

ท่ีเด็กอาศัยอยู่

2.  ครู ผู้สอน และ ผู้ดูแล

เด็กปฐมวัยในจังหวัดขอนแก่น 

ได้รับการส่งเสริม ในการจัด

การเรียนสอนให้เด็กปฐมวัย

ในจังหวัดขอนแก่น

1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000 1,350,000
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รวม 3 โครงการ



ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการส่งเสริมการป้องกัน เพ่ือรณรงค์ป้องกันและ จัดกิจกรรม/โครงการการป้องกัน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000  - ร้อยละ  - นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ ฝ่ายส่งเสริมกีฬา

และแก้ไขปัญหายาเสพติด แก้ไขปัญหายาเสพติด และแก้ไขปัญหายาเสพติด ของนักเรียน/ครู และมีจิตส านึกในการป้องกัน และนันทนาการ

ในสถานศึกษาสังกัดองค์การ ในสถานศึกษาสังกัดองค์การ สถานศึกษาในสังกัด มีความรู้ความ แก้ไขปัญหาและห่างไกล

บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เข้าใจและมี ยาเสพติด

จิตส านึกใน

การป้องกันแก้ไข

ปัญาหาและ

ห่างไกลยาเสพติด

2 โครงการส่งเสริมสถานศึกษา เพ่ือรองรับรางวัลสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ได้รับการ ได้รับเงินรางวัลเพ่ือ ฝ่ายส่งเสริมกีฬา

ดีเด่นในการรณรงค์ป้องกัน ดีเด่นในการณรงค์ป้องกัน อบจ.ขอนแก่น คัดเลือกจาก ใช้ในกิจกรรมการ และนันทนาการ

ยาเสพติด และแก้ไขปัญหายาเสพติด กรมส่งเสริมฯ รณรงค์ป้องกันและ

ในสถานศึกษาตามโครงการ  ให้ได้รับรางวัล แก้ไขปัญหายา

ของกรมส่งเสริมการปกครอง สถานศึกษา เสพติดในสถานศึกษา

ท้องถ่ิน ยาเสพติดในสถาน ดีเด่นในการ

ศึกษาตามโครงการของกรม รณรงค์

ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน และป้องกัน

ปัญหา

ยาเสพติด

ในสถานศึกษา

    กลยุทธ์ท่ี 7.1 ส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีคุณภาพ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งท่ีมา

3 โครงการกิจกรรม To be  - เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม  - โรงเรียนในสังกัดฯ 100,000 100,000 100,000 150,000 150,000  - ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม  - ผู้เข้าร่วมโครงการ ฝ่ายส่งเสริมกีฬา

number one และกิจกรรม การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และชุมชนในจังหวัดขอนแก่น โครงการ มีความรู้ มีความรู้ความเข้าใจ และนันทนาการ

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด และเผยแพร่พระราชกรณียกิจ ความเข้าใจเก่ียวกับ เก่ียวกับปัญหาพิษภัย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปัญหาพิษภัยยาเสพติด ยาเสพติด และทราบถึง

และพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ และทราบถึงแนวทาง แนวทางการแก้ไขปัญหา

 - เพ่ือสนับสนุน และส่งเสริม การแก้ไขปัญหายาเสพติด ยาเสพติด

การจัดกิจกรรมป้องกัน 

และแก้ไขปัญหายาเสพติด

ในสถานศึกษา และชุมชน 

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ฝ่ายส่งเสริม

ในการบริหารสถานศึกษา คุณภาพ

  - ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์  - เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการจัด โรงเรียนในสังกัดองค์การ โรงเรียน โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียน การศึกษา

และป้องกันยาเสพติด การศึกษาของโรงเรียน บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในสังกัดมี การสอนอย่างมีคุณภาพ และโรงเรียน

ในสังกัด จ านวน 20 แห่ง มีคุณภาพ และได้รับการรับรอง

ดังน้ี เพ่ิมข้ึน ในการประเมินภายในและ

- ร.ร. บ้านหนองเส้ียว 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 มากกว่า ภายนอกจากหน่วยงาน

- ร.ร. บ้านคูขาดฯ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ร้อยละ 80 ท่ีเก่ียวข้อง

- ร.ร. เมืองพลพิทยาคม 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

- ร.ร. แท่นศิลาทิพย์ศึกษา 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

- ร.ร. ศรีเสมาวิทยาเสริม 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

- ร.ร. พิศาลปุณณวิทยา 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

- ร.ร. พระธาตุขามแก่นฯ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

- ร.ร. ซ าสูงพิทยาคม 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งท่ีมา

- ร.ร. พูวัดพิทยาคม 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

- ร.ร. หนองโนประชาสรรค์ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

- ร.ร. โคกสูงประชาสรรพ์ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

- ร.ร. โนนหันวิทยายน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

- ร.ร. สีชมพูศึกษา 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

- ร.ร. มัธยมหนองเขียด 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

- ร.ร. พระยืนวิทยาคาร 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

- ร.ร. เปรมติณสูลานนท์ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

- ร.ร. นาง้ิววิทยาสรรค์ 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

- ร.ร. ซับสมบูรณ์พิทยาลัย 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

- ร.ร. โนนโพธ์ิศรีวิทยาคม 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

- ร.ร. บ้านบะแค 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000

700,000 700,000 700,000 750,000 750,000
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รวม 4 โครงการ



ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการจัดต้ังศูนย์กีฬาและ - เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการ - จัดต้ังศูนย์กีฬาและนันทนาการ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 - ความพึงพอใจของ - นักเรียนเข้าถึงการเล่นกีฬาและ ฝ่ายส่งเสริมกีฬา

นันทนาการนักเรียนสังกัด ส่งเสริมการจัดกิจกรรมแก่ เพ่ือประสานงานและส่งเสริม ผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่า เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้ง่ายย่ิงข้ึน และนันทนาการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด นักเรียนในสังกัดองค์การบริหาร การจัดกีฬาและกิจกรรมเพ่ือ ร้อยละ 80 มีการแลกเปล่ียนและพัฒนาทาง

ขอนแก่น ส่วนจังหวัดขอนแก่น พัฒนานักเรียนในสังกัดองค์การ ด้านกีฬาและการร่วมมือในการ

- เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัด บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมทางการศึกษาเพ่ือ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปีละ 1 แห่ง พัฒนานักเรียนในสังกัดองค์การ

ขอนแก่นใช้เวลาว่างให้เกิด บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

ประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุข - นักเรียนในสังกัดมีสุขภาพร่าง

และยาเสพติด กายแข็งแรงและรู้จักใช้เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชน์

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

    กลยุทธ์ท่ี 7.2 พัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีคุณภาพ
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รวม 1 โครงการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา



ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการส่งเสริมศักยภาพ 1. เพ่ือส่งเสริมให้โรงเรียน นักเรียนในสังกัดส านักงานเขต 1,000,000   1,000,000 1,000,000   1,000,000   1,000,000   ระดับความส าเร็จในการ 1. นักเรียนในระดับการศึกษา ฝ่ายการศึกษา

นักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี   ครูผู้สอนและทุกภาคส่วน ได้ร่วม พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ด าเนินโครงการ ข้ันพ้ืนฐานทุกสังกัด ในเขต นอกระบบฯ

กีฬาและวิชาการ กันเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ขอนแก่น เขต 1 อ าเภอเมืองขอนแก่น อ าเภอ

พัฒนาเด็กและเยาวชนให้เต็ม บ้านฝาง และอ าเภอพระยืน

ตามศักยภาพ ได้แสดงออกซ่ึงความสามารถ

2. เพ่ือจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้ ในด้านดนตรี ศิลปะ กีฬา

นักเรียนแสดงความสามารถท่ีเป็น และวิชาการ

เลิศด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และ 2. นักเรียนได้รับการส่งเสริม

วิชาการ และพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี

3. เพ่ือจัดเวทีให้โอกาสแก่นักเรียน ศิลปะ กีฬา และวิชาการ

ครู และผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้แสดง เต็มศักยภาพ

ความสามารถ และน าเสนอผลงาน 3. ครูและบุคลากรทางการ

เผยแพร่สู่สาธารณะ และเปิดโลก ศึกษาเกิดความรู้และเกิด

แห่งการเรียนรู้ ความรู้และประสบการณ์

4. เพ่ือคัดเลือกนักเรียน ครู จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ผู้บริหาร และสถานศึกษา เป็น 4. ครู ผู้บริหาร นักการศึกษา

ตัวแทนของระดับกลุ่มเครือข่าย และประชาชน ได้รับรู้และเกิด

พัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับ ความภาคภูมิใจในความสามารถ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา เข้าแข่งขัน ของบุตรหลานรวมท้ังมีความ

ระดับภาค/ระดับชาติ ตามล าดับ ม่ันใจในการบริหารการศึกษา

ของสถานศึกษา

    กลยุทธ์ท่ี 7.3 พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา
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งบประมาณและแหล่งท่ีมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งท่ีมา

5. เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมนิเทศ

ติดตาม ก ากับ ช่วยเหลือ สนับสนุน

และส่งเสริมให้โรงเรียนท้ังภาครัฐ

และเอกชนท้ังในสังกัดและนอก

สังกัด ได้รับการส่งเสริมศักยภาพ

นักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา

และวิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพ

2 โครงการส่งเสริมศักยภาพ 1. เพ่ือจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ นักเรียนในสังกัดส านักงานเขต 1,000,000   1,000,000 1,000,000   1,000,000   1,000,000   ระดับความส าเร็จในการ 1. นักเรียน ครู และบุคลากร ฝ่ายการศึกษา

นักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี   และน าเสนอผลงานท่ีเป็นเลิศ พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ด าเนินโครงการ ทางการศึกษา ได้แสดงผลงาน นอกระบบฯ

กีฬาและวิชาการ ในด้านต่างๆ ของนักเรียน ครู และ ขอนแก่น เขต 2 ให้ปรากฎเป็นท่ีประจักษ์

บุคลากรทางการศึกษา ให้ปรากฎ เป็นท่ีน่าช่ืนชมแก่สาธารณชน

แก่สาธารณชน และได้ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้

2. เพ่ือส่งเสริมให้ทุกคน ทุกฝ่าย อย่างกว้างขวาง

มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมสร้าง 2. นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีการ

คามโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ให้กับ ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น

โรงเรียน เป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไป เขต 2 ได้รับการพัฒนา

3. เพ่ือให้นักเรียนมีความคิดริเร่ิม สมรรถนะด้านศิลปะ ดนตรี

สร้างสรรค์ และสร้างผลงานด้วย  กีฬา และวิชาการ อย่างต่อเน่ือง

ความภาคภูมิใจ 3. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทาง

4. เพ่ือเสริมสร้างขวัญ ก าลังใจ การเรียนสูงข้ึน ในทุกกลุ่ม

และยกย่องเชิดชูเกียรติ ครู ผู้บริหาร สาระการเรียนรู้

สถานท่ีศึกษา บุคลากรทางการศึกษา 4. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

และนักเรียนท่ีมีผลงานดีเด่นเป็น  ทุกระดับ มีความพึงพอใจ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งท่ีมา

ท่ีประจักษ์ เกิดความม่ันใจในคุณภาพ

5. เพ่ือประสานความร่วมมือกับ การจัดการศึกษาของโรงเรียน

ทุกภาคส่วนของสังคมในการจัด ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี

และพัฒนาการศึกษา การศึกษาประถมศึกษา

6. เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ ขอนแก่น เขต 2

ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงข้ึน

3 โครงการส่งเสริมศักยภาพ 1. เพ่ือเป็นเวทีในการแสดง นักเรียนในสังกัดส านักงานเขต 1,000,000   1,000,000 1,000,000   1,000,000   1,000,000   ระดับความส าเร็จในการ 1. นักเรียนได้แสดงออกถึง ฝ่ายการศึกษา

นักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี  ศักยภาพนักเรียนด้านศิลปะ  พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ด าเนินโครงการ ศักยภาพทางด้านศิลปะ นอกระบบฯ

กีฬาและวิชาการ ดนตรี  กีฬาและวิชาการของ ขอนแก่น เขต 3 ดนตรี กีฬา และวิชาการ

นักเรียนในสังกัด ส านักงาน อย่างเต็มความรู้ ความสามารถ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ของตนเองอย่างเต็มท่ี เต็ม

ขอนแก่น เขต 3 และน าเสนอ ก าลังความสามารถ

ผลงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2. นักเรียนได้รับข้อมูล

ต่อสาธารณชน สารสนเทศ เก่ียวกับการเรียน

2. เพ่ือพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียน และสามารถเข้าใจคุณสมบัติ

ได้แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี ของบุคคลท่ีจะศึกษาต่อใน

กีฬา และวิชาการ ให้สามารถ ระดับสากลต่อไป

แข่งขันในระดับเขตพ้ืนท่ีและ 3. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา

ระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้ขีดความสามารถและ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งท่ีมา

3. เพ่ือขับเคล่ือนงานแนะแนว แนวทางในการพัฒนาส่งเสริม

นโยบาย และจุดเน้นดังกล่าวลง ศักยภาพของนักเรียนได้ 

สู่การปฏิบัติให้สถานศึกษาได้ อย่างถูกต้องและเต็มศักยภาพ

อย่างมีประสิทธิภาพ ของนักเรียน

4 โครงการส่งเสริมศักยภาพ 1. เพ่ือเป็นเวทีในการแสดง นักเรียนในสังกัดส านักงานเขต 1,000,000   1,000,000 1,000,000   1,000,000   1,000,000   ระดับความส าเร็จในการ 1. นักเรียนได้รับการพัฒนา ฝ่ายการศึกษา

นักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี  ศักยภาพทางด้านศิลปะ ดนตรี พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ด าเนินโครงการ เต็มตามศักยภาพ เป็นบุคคล นอกระบบฯ

กีฬาและวิชาการ กีฬา และวิชาของนักเรียนในสังกัด ขอนแก่น เขต 4 ท่ีมีคุณภาพของประเทศ

ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 2. ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เจ้าหน้าท่ีระดับเขตพ้ืนท่ี

2. เพ่ือพัฒนาส่งเสริมให้นักเรียน การศึกษาด าเนินงานอย่าง

ได้แสดงออกทางด้านศิลปะ ดนตรี เต็มประสิทธิภาพ

 กีฬา และวิชาการ ให้สามารถ 3. โรงเรียนเป็นโรงเรียน

แข่งขันในระดับเขตพ้ืนท่ีและ ท่ีมีคุณภาพและประสิทธิผล

ระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. นักเรียนมีสุขภาพพลามัย

3. เพ่ือขับเคล่ือนงานแนะแนว แข้งแรง มีน้ าใจเป็นนักกีฬา

ตามนโยบาย และจุดเน้นดังกล่าว รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

ลงสู่การปฏิบัติให้สถานศึกษาได้ 5. นักเรียนมีภูมิคุ้มกัน ห่าง

อย่างมีประสิทธิภาพ ไกลยาเสพติดและอบายมุข

4. เพ่ือพัฒนาและจัดหาส่ือ 6. ผู้บริหารสถานศึกษา/ครู/

การเรียนการสอนเทคโนโลยี บุคลากรศึกษา และนักเรียน
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งท่ีมา

5 โครงการส่งเสริมศักยภาพ 1. เพ่ือเป็นการสืบสานข้อตกลง นักเรียนในสังกัดส านักงานเขต 1,000,000   1,000,000 1,000,000   1,000,000   1,000,000   ระดับความส าเร็จในการ 1. มีการบริหารจัดการ ฝ่ายการศึกษา

นักเรียนด้านศิลปะ ดนตรี  ความร่วมมือในการเป็นภาคี พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ด าเนินโครงการ ร่วมกันอย่างมีระบบ และมี นอกระบบฯ

กีฬาและวิชาการ ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนก้าวสู่ ขอนแก่น เขต 5 ประสิทธิภาพ 

ความเป็นเลิศ ด้านศิลปะ ดนตรี 2. ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ได้มี

กีฬา และวิชาการ ท้ังระดับ ส่วนร่วมในการพัฒนา

ภูมิภาคและระดับชาติ ศักยภาพนักเรียน ในสังกัด

2. เพ่ือพัฒนาส่งเสริมศักยภาพ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

นักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านศิลปะ ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5

ดนตรี กีฬา และวิชาการ 3.ผู้บริหาร คณะครู และ

3. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างก าลังใจ นักเรียน ได้มีเวทีแลกเปล่ียน

และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร เรียนรู้ด้านวิชาการ ด้านทักษะ

สถานศึกษา ครูผู้ฝึกสอน และ ชีวิต และด้านอาชีพอย่าง

นักเรียนท่ีมีผลงานเชิงประจักษ์ ต่อเน่ือง ส่งผลให้เป็นบุคคล

ท่ีมีประสิทธิภาพในด้าน

วิชาการ ท้ังในระดับโรงเรียน

ระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับ

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และระดับชาติ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งท่ีมา

6 โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 1.เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงาน  -นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 1,000,000   1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 จ านวนของนักเรียนท่ี 1. หน่วยงานทุกภาคส่วน ฝ่ายการศึกษา

ด้านศิลปะ ดนตรี  กีฬาและวิชาการ ทุกภาคส่วนได้ร่วมกับสถาน ในจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า ได้ร่วมกับสถานศึกษาใน นอกระบบฯ

ศึกษาในการเสริมสร้างสังคม ร้อยละ 80 การเสริมสร้างสังคม

แห่งการเรียนรู้ พัฒนาทุนมนุษย์ แห่งการเรียนรู้ พัฒนาทุน

แก่เด็กและเยาวชน สู่การคิดได้ มนุษย์แก่เด็ก และเยาวชน 

อย่างกว้างไกลรอบด้านและท่ัวถึง สู่การคิดได้อย่างกว้างไกล

2.เพ่ือจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ รอบด้านและท่ัวถึง

ให้นักเรียนแสดงความสามารถ 2.นักเรียนได้แสดงความ

ท่ีเป็นเลิศด้านวิชาการ กีฬา เป็นเลินด้านวิชาการ กีฬา

ศิลปะ ดนตรี การแสดง ศิลปะ ดนตรี การแสดง

ส่ิงประดิษฐ์ และคอมพิวเตอร์ ส่ิงประดิษฐ์ และคอมพิวเตอร์

3.เพ่ือจัดเวทีให้โอกาสแก่ 3. นักเรียน ครู ผู้บริหาร 

นักเรียน ครู ผู้บริหารสถาน สถานศึกษา และผู้มีส่วน

ศึกษา และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง เก่ียวข้องได้แสดงสมรรถนะ

ได้แสดงสมรรถนะและน าเสนอ และน าเสนอผลงานเผยแพร่

ผลงานเผยแพร่สู่สาธารณะ สู่สาธารณะ สู่การเปิดโลก

และเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ สู่การ แห่งการเรียนรู้ 

มีงานท าน าสู่ไทยแลนด์ 4.0 4. นักเรียนเกิดความรู้ 

ความเข้าใจ และมีทักษะใน

การแสวงหาความรู้ ให้เกิด

6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
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ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การส่งเสริมและพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการพัฒนาการจัด 1. เพ่ือให้ผู้บริหารโรงเรียนและ ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบ 150,000      150,000      150,000      150,000      150,000      ร้อยละ 80 1. ผู้บริหารโรงเรียนและ ฝ่ายการศึกษา

การศึกษาพิเศษ องค์การ

ครู ในสังกัดองค์การบริหาร

ส่วน เด็กท่ีมีความต้องการพิเศษ ของผู้เข้าร่วม ครู ในสังกัดองค์การบริหาร นอกระบบฯ

บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นตระหนักถึง ของสถานศึกษาในจังหวัด โครงการ ส่วนจังหวัดขอนแก่น

ความส าคัญในการปฏิบัติงาน ขอนแก่น ตระหนักถึง ตระหนักถึงความส าคัญใน

เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักเรียน ความส าคัญ การปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนา

ท่ีมีความต้องการพิเศษ ของการส่งเสริม ศักยภาพนักเรียนท่ีมีความ

2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพครูโรงเรียน  สนับสนุนและ ต้องการพิเศษ

ในสังกัดองค์การบริหารส่วน ช่วยเหลือนักเรียน 2. ครูโรงเรียนในสังกัด

จังหวัดขอนแก่น ให้สามารถ ท่ีมีความต้องการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

จัดการเรียนการสอนส าหรับ พิเศษในโรงเรียน ขอนแก่น ให้สามารถจัดการ

นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ เรียนการสอนส าหรับนักเรียน

ทางการศึกษาได้ตรงตามความ ท่ีมีความต้องการพิเศษ

ต้องการจ าเป็นพิเศษของแต่ละ ทางการศึกษาได้ตรงตาม

บุคคล และส่งต่อนักเรียนท่ีมี ความต้องการจ าเป็นพิเศษ

ความต้องการพิเศษให้ได้รับการ ของแต่ละบุคคล และส่งต่อ

ช่วยเหลือตามความเหมาะสม นักเรียนท่ีมีความต้องการ

3. เพ่ือให้นักเรียนท่ีมีความ พิเศษให้ได้รับการช่วยเหลือ

ต้องการพิเศษได้รับการดูแล ตามความเหมาะสม

ช่วยเหลืออย่างเหมาะสม 3. เพ่ือให้นักเรียนท่ีมีความ

ต้องการพิเศษทางการศึกษา

ได้รับการดูแลช่วยเหลือ

อย่างเหมาะสม

    กลยุทธ์ท่ี 7.4 ส่งเสริมเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ีมีความต้องการพิเศษให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งท่ีมา

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ฝ่ายส่งเสริม

ในการบริหารสถานศึกษา คุณภาพ

  - ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริม  - เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการจัด โรงเรียนในสังกัดองค์การ โรงเรียน โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียน การศึกษา

โอกาสทางการศึกษา การศึกษาของโรงเรียน บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในสังกัดมี การสอนอย่างมีคุณภาพ และโรงเรียน

  - ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับ ในสังกัด จ านวน 20 แห่ง มีคุณภาพ และได้รับการรับรอง

นักเรียนยากจน ดังน้ี เพ่ิมข้ึน ในการประเมินภายในและ

- ร.ร. บ้านหนองเส้ียว 126,000 126,000 126,000 126,000 126,000 มากกว่า ภายนอกจากหน่วยงาน

- ร.ร. บ้านคูขาดฯ 171,000 171,000 171,000 171,000 171,000 ร้อยละ 80 ท่ีเก่ียวข้อง

- ร.ร. เมืองพลพิทยาคม 2,730,000 2,730,000 2,730,000 2,730,000 2,730,000

- ร.ร. แท่นศิลาทิพย์ศึกษา 1,044,000 1,044,000 1,044,000 1,044,000 1,044,000

- ร.ร. ศรีเสมาวิทยาเสริม 1,201,000 1,201,000 1,201,000 1,201,000 1,201,000

- ร.ร. พิศาลปุณณวิทยา 1,204,000 1,204,000 1,204,000 1,204,000 1,204,000

- ร.ร. พระธาตุขามแก่นฯ 893,000 893,000 893,000 893,000 893,000

- ร.ร. ซ าสูงพิทยาคม 1,258,000 1,258,000 1,258,000 1,258,000 1,258,000

- ร.ร. พูวัดพิทยาคม 899,000 899,000 899,000 899,000 899,000

- ร.ร. หนองโนประชาสรรค์ 1,186,000 1,186,000 1,186,000 1,186,000 1,186,000

- ร.ร. โคกสูงประชาสรรพ์ 833,000      833,000      833,000      833,000      833,000      

- ร.ร. โนนหันวิทยายน 1,562,000   1,562,000   1,562,000   1,562,000   1,562,000   

- ร.ร. สีชมพูศึกษา 2,136,000   2,136,000   2,136,000   2,136,000   2,136,000   

- ร.ร. มัธยมหนองเขียด 1,059,000   1,059,000   1,059,000   1,059,000   1,059,000   

- ร.ร. พระยืนวิทยาคาร 1,258,000   1,258,000   1,258,000   1,258,000   1,258,000   

- ร.ร. เปรมติณสูลานนท์ 1,044,000   1,044,000   1,044,000   1,044,000   1,044,000   

- ร.ร. นาง้ิววิทยาสรรค์ 1,379,000   1,379,000   1,379,000   1,379,000   1,379,000   

- ร.ร. ซับสมบูรณ์พิทยาลัย 887,000      887,000      887,000      887,000      887,000      

- ร.ร. โนนโพธ์ิศรีวิทยาคม 1,017,000   1,017,000   1,017,000   1,017,000   1,017,000   

- ร.ร. บ้านบะแค 82,000       82,000       82,000       82,000       82,000       

22,119,000 22,119,000 22,119,000 22,119,000 22,119,000
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รวม 2 โครงการ



ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การส่งเสริม พัฒนาศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ กิจการเด็กและเยาวชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการจัดกิจกรรมงานวัน - เพ่ือให้เยาวชนได้ทราบถึง  - จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - ความพึงพอใจของ - เยาวชนมีก าลังใจและเห็น ส านักการศึกษาฯ

เยาวชนแห่งชาติ หน้าท่ีความส าคัญของตนเอง ปีละ 1 คร้ัง ผู้เข้าร่วมโครงการ ความส าคัญท่ีจะพัฒนา

และมีความต้ังใจท่ีจะบ าเพ็ญ มากกว่า ตนเองให้เป็นคนดีของสังคม

ประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป ร้อยละ 80

2 โครงการส่งเสริมศักยภาพ เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของ - ส านักการศึกษาฯ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - ความพึงพอใจของ โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียน ส านักการศึกษาฯ

นักเรียนด้านศิลปะและดนตรี นักเรียนด้านศิลปะและดนตรี ผู้เข้าร่วมโครงการ การสอนอย่างมีคุณภาพ

- ผลการประเมิน และได้รับการรับรอง

ภายในตามมาตรฐาน ในการประเมินภายในและ

ของโรงเรียน ภายนอกจากหน่วยงาน

ในสังกัด อปท. ท่ีเก่ียวข้อง

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
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รวม 2 โครงการ

    กลยุทธ์ท่ี 8.1 ส่งเสริมกิจการเด็กและเยาวชน ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ อย่างหลากหลาย

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา



ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การส่งเสริม พัฒนาศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ กิจการเด็กและเยาวชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการเข้าค่ายพัฒนาศักยภาพ  - เพ่ือให้นักเรียนมีความช่ืนชม - จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - ความพึงพอใจของ - นักเรียนในสังกัดองค์การ ฝ่ายส่งเสริม

วงโยธวาทิตนักเรียน องค์การ ร่วมกิจกรรมและมีผลงานด้าน โครงการมีทักษะข้ันพ้ืนฐาน ผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่า บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กีฬาและ

บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ดนตรีวงโยธวาทิต ในการบรรเลงวงโยธวาทิตได้ ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาศักยภาพไปสู่ นันทนาการ

สู่ความเป็นเลิศ  - เพ่ือให้นักเรียนมีความสนใจ อย่างถูกต้อง และเป็นสากล - ผลการประเมินคุณภาพ ความเป็นเลิศอย่างต่อเน่ืองและ

และซาบซ้ึงในคุณค่า และ อย่างน้อย 120 คนต่อปี ภายในตามมาตรฐานการจัด เป็นระบบ

สร้างสรรค์วงโยธวาทิต - นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม การศึกษาด้านกิจกรรมพัฒนา - นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยท่ี

 - ให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ ได้รับการฝึกซ้อมและเกิด ผู้เรียนของโรงเรียนในสังกัดองค์ ดีท้ังร่างกายและจิตใจห่างไกล

ความสามารถในการบรรเลง ประสิทธิภาพ กรปกครองส่วนท้องถ่ินดีข้ึน ยาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิด

วงโยธวาทิต  - นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ประโยชน์

 - เพ่ือส่งเสริมนักเรียนได้แสดง สามารถน ากิจกรรมวงโยธวาทิต - วงโยธวาทิตน าช่ือเสียงมาสู่

ความสามารถทางดนตรี สร้างช่ือเสียงให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

วงโยธวาทิต อบจ.ขอนแก่น ขอนแก่น

2 โครงการอบรมและทัศนศึกษา - เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มี - จัดโครงการอบรมและทัศนศึกษา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - ความพึงพอใจของ - นักเรียนสังกัดองค์การ ฝ่ายส่งเสริม

นอกสถานศึกษาส าหรับนักเรียน ประสบการณ์หลากหลาย และ นอกสถานศึกษาส าหรับเด็กและ ผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่า บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กีฬาและ

ในสังกัดองค์การบริหาร เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เยาวชน ปีละ 1 คร้ัง ร้อยละ 80 มีโลกทัศน์กว้างไกล นันทนาการ

ส่วนจังหวัดขอนแก่น - เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้พัฒนา - ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ มีประสบการณ์แปลกใหม่

ศักยภาพด้านต่างๆของนักเรียน นักเรียนสังกัดองค์การบริหาร น ามาพัฒนาตนเองได้

ให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ส่วนจังหวัดขอนแก่นสูงข้ึน

    กลยุทธ์ท่ี 8.2 พัฒนากิจการเด็กและเยาวชน ด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ อย่างหลากหลาย
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งท่ีมา

3 โครงการเข้าค่ายวงดนตรี - เพ่ือให้นักเรียนมีความสนใจ - จ านวนนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - ความพึงพอใจของ - นักเรียนในสังกัดองค์การ ฝ่ายส่งเสริม

พ้ืนบ้าน นักเรียนในสังกัด และซาบซ้ึงในคุณค่า และ มีทักษะข้ันพ้ืนฐานในการเล่นดนตรี ผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่า บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กีฬาและ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด สร้างสรรค์ของดนตรีพ้ืนบ้าน พ้ืนบ้าน มากกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 80 ได้รับการพัฒนาศักยภาพไปสู่ นันทนาการ

ขอนแก่น - ให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะ - นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้รับ - ผลการประเมินคุณภาพ ความเป็นเลิศอย่างต่อเน่ืองและ

ความสามารถในการเล่นดนตรี การฝึกซ้อมและเกิดประสิทธิภาพ ภายในตามมาตรฐานการจัด เป็นระบบ

พ้ืนบ้าน - นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมสามารถ การศึกษาของโรงเรียนใน - องค์การบริหารส่วนจังหวัด

- เพ่ือส่งเสริมนักเรียนได้แสดง น ากิจกรรมวงดนตรีพ้ืนบ้านสร้างช่ือ สังกัด องค์กรปกครอง ขอนแก่นได้รับช่ือเสียงจากวงดนตรี

ความสามารถทางดนตรีพ้ืนบ้าน เสียงให้แก่ องค์การบริหารส่วน ส่วนท้องถ่ิน พ้ืนบ้านของนักเรียนสังกัดองค์การ

- เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์ จังหวัดขอนแก่น บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วงดนตรีพ้ืนบ้าน

4 โครงการประกวดวงดนตรี - นักเรียนสังกัดองค์การบริหาร - จัดโครงการประกวดวงดนตรี 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - ความพึงพอใจของ  - นักเรียนในสังกัด อบจ. ฝ่ายส่งเสริม

พ้ืนบ้านและวงดนตรีสากล ส่วนจังหวัดขอนแก่นได้พัฒนา พ้ืนบ้านและวงดนตรีสากล ผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่า ขอนแก่น พัฒนาศักยภาพ กีฬาและ

นักเรียนสังกัดองค์การ ทักษะในการเล่นดนตรี นักเรียนสังกัด อบจ. ร้อยละ 80 ไปสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อ นันทนาการ

บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น - เพ่ือส่งเสริมนักเรียนได้แสดง ขอนแก่น ปีละ 1 คร้ัง เน่ืองและเป็นระบบ

ความสามารถทางดนตรี - นักเรียนในสังกัดองค์การบริหาร

- เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้ ส่วนจังหวัดขอนแก่นรู้จักใช้เวลา

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ว่างให้เกิดประโยชน์

5 โครงการเข้าร่วมค่ายฝึกอบรม - เพ่ือส่งเสริมความริเร่ิม - เข้าร่วมโครงการค่ายอบรม 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 - ความพึงพอใจของ  - นักเรียนในสังกัด อบจ. ฝ่ายส่งเสริม

พัฒนาเด็กและเยาวชนของ สร้างสรรค์มีคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาเด็กและเยาวชน ตาม ผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่า ขอนแก่นได้รับการ กีฬาและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  แก่เด็กและเยาวชน สังกัด ท่ีกรมส่งเสริมการปกครอง ร้อยละ 80 พัฒนความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ นันทนาการ

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ส่วนท้องถ่ิน หรือหน่วยงานอ่ืน มีคุณธรรม จริยธรรม

จัดข้ึน อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งท่ีมา

6 โครงการประกวดวงดนตรีพ้ืนบ้าน เพ่ือส่งเสริมทักษะทางด้าน นักเรียนในสังกัด อบจ. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 โรงเรียนในสังกัด เข้าร่วม นักเรียนในสังกัด อบจ. ฝ่ายส่งเสริม

(โปงลาง)โรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร ดนตรีพ้ืนบ้านและการแสดงออก ขอนแก่น ประกวดร้อยละ 50 ของ ขอนแก่นได้ฝึกทักษะทาง กีฬาและ

ส่วนจังหวัดขอนแก่น บนเวทีนักเรียนในสังกัด จ านวนโรงเรียนในสังกัด ด้านดนตรีพ้ืนบ้าน สร้าง นันทนาการ

อบจ.ขอนแก่น 20 โรงเรียน ความสามัคคี ความรับผิดชอบ

การเป็นผู้น า

7 โครงการประกวดดนตรีสากล เพ่ือส่งเสริมทักษะทางด้าน นักเรียนในสังกัด อบจ. 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 โรงเรียนในสังกัด เข้าร่วม นักเรียนในสังกัด อบจ.

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน ดนตรีสากลและการแสดงออก ขอนแก่น ประกวดร้อยละ 50 ของ ขอนแก่นได้ฝึกทักษะทาง

จังวหวัดขอนแก่น บนเวทีนักเรียนในสังกัด จ านวนโรงเรียนในสังกัด ด้านดนตรีสากล สร้าง

อบจ.ขอนแก่น 20 โรงเรียน ความสามัคคี ความรับผิดชอบ

การเป็นผู้น า

1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,250,000
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ยุทธศาสตร์ท่ี 8 การส่งเสริม พัฒนาศิลปะ ดนตรี กีฬา นันทนาการ กิจการเด็กและเยาวชน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา - เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนในสังกัด - ส่งนักเรียนในสังกัดองค์การ 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - ความพึงพอใจของ - นักเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ฝ่ายส่งเสริม

ของนักเรียนสังกัดองค์การ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเข้า ผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่า ส่วนจังหวัดขอนแก่นได้รับการ กีฬาและ

บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน ร้อยละ 80 พัฒนาศักยภาพไปสู่ความเป็น นันทนาการ

ตามความถนัดและความสนใจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่ง - ผลการแข่งขันกีฬาของนักเรียน เลิศอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ

- เพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬา การออก ประเทศไทย รอบคัดเลือกภาคตะ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ระบบ

ก าลังกาย และความเป็นเลิศทาง วันออกเฉียงเหนือ รอบชิงชนะ ขอนแก่นดีข้ึน - มีการน าวิทยาศาสตร์การกีฬา

ด้านกีฬาของนักเรียนในสังกัด เลิศระดับประเทศ รวมท้ังส่งเข้า -จ านวนนักเรียนท่ีมีความ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ร่วมการแข่งขันกีฬารายการอ่ืนๆ สามารถพิเศษด้านการกีฬาได้ ศักยภาพนักเรียนในสังกัดองค์การ

อย่างน้อยปีละ 4  คร้ัง เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

จากโควตานักกีฬาของ - นักเรียนท่ีมีความสามารถ

มหาวิทยาลัยมากข้ึน พิเศษด้านการกีฬาได้เข้าศึกษา

ต่อในระดับอุดมศึกษาจาก

โควตานักกีฬาของมหาวิทยาลัย

และพัฒนาสู่การเป็นนักกีฬา

อาชีพ

    กลยุทธ์ท่ี 8.3 พัฒนาศิลปะ ดนตรี และกีฬา สู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพเด็กและเยาวชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งท่ีมา

2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน - เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพ - มีการเข้าค่ายฝึกซ้อมในตอนเช้า 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมี - นักเรียนในสังกัดองค์การ ฝ่ายส่งเสริม

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ของนักเรียนในสังกัดองค์การ หลังเลิกเรียน และวันหยุดราชการ ความพึงพอใจมากกว่าร้อยละ 80 บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กีฬาและ

ขอนแก่น สู่ความเป็นเลิศทาง บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยมีครูหรือผู้ท่ีมีความสามารถ - ผลการแข่งขันกีฬาของนักเรียน ได้รับการพัฒนาศักยภาพไปสู่ นันทนาการ

ด้านกีฬา ไปสู่ความเป็นเลิศทางด้าน ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้ฝึกสอน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ความเป็นเลิศอย่างต่อเน่ือง

กีฬาอย่างต่อเน่ือง และพัก (กิน-นอน) ท่ีโรงเรียน ขอนแก่น และเป็นระบบระบบ

- เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพ ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด -จ านวนนักเรียนท่ีมีความ - สามารถน าวิทยาศาสตร์การกีฬา

ทางด้านกีฬาของนักเรียน ขอนแก่น อาทิ รร.พระธาตุขามแก่น สามารถพิเศษด้านการกีฬาได้ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

ในสังกัดองค์การบริหาร พิทยาลัย, รร.เมืองพลพิทยาคม, เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ศักยภาพนักเรียนในสังกัดองค์การ

ส่วนจังหวัดขอนแก่นโดยการน า รร.ศรีเสมาวิทยาเสริม,รร.สีชมพู จากโควตานักกีฬาของ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามามี ศึกษาและรร.โนนโพธ์ิศรีวิทยาคม มหาวิทยาลัย - นักเรียนท่ีมีความสามารถ

ส่วนร่วมในการพัฒนาความ อย่างน้อยปีละ 25 สัปดาห์ พิเศษด้านการกีฬาได้เข้าศึกษา

สามารถทางด้านกีฬา -องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ต่อในระดับอุดมศึกษาจาก

- เพ่ือส่งเสริมนักเรียนท่ีมีความ มีนักกีฬาท่ีเป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน โควตานักกีฬาของมหาวิทยาลัย

สามารถพิเศษด้านกีฬาให้มี กีฬาในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และพัฒนาสู่การเป็นนักกีฬา

โอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับ กีฬาแห่งชาติ และการแข่งขันกีฬา อาชีพ

อุดมศึกษาจากโควตานักกีฬา กีฬาแห่งชาติและรายการแข่งขัน

ของมหาวิทยาลัยและพัฒนา กีฬารายการอ่ืนๆ สามารถสร้างช่ือ

สู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ เสียงให้แก่องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดขอนแก่น

-นักเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดขอนแก่นมีศักยภาพสูงข้ึน

จนพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศทางด้าน

กีฬาและเป็นเส้นทางไปสู่นักกีฬา

อาชีพ
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งท่ีมา

3 โครงการพัฒนาศักยภาพ  - เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางด้าน - จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - ความพึงพอใจของ - นักเรียนในสังกัดองค์การ ฝ่ายส่งเสริม

นักเรียนสังกัดองค์การบริหาร กีฬาของนักเรียนสังกัดองค์การ ด้านกีฬาชนิดต่างๆ แก่นักเรียน ผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่า บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กีฬาและ

ส่วนจังหวัดขอนแก่น สู่ความ บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ในสังกัดองค์การบริหาร ร้อยละ 80 มีทักษะทางด้านกีฬาสูงข้ึน นันทนาการ

เป็นเลิศทางด้านกีฬา ภาค อย่างต่อเน่ือง ส่วนจังหวัดขอนแก่นช่วง - เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลา

ฤดูร้อน  - เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและ ปิดภาคเรียน ปีละ 1 คร้ัง ให้เกิดประโยชน์โดยการ

เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิด ออกก าลังกายและเล่นกีฬา

ประโยชน์โดยการออกก าลังกาย

4 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา - เพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬา การ - จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนใน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 - ความพึงพอใจของ - นักเรียนในสังกัดองค์การ ฝ่ายส่งเสริม

นักเรียนในสังกัดองค์การ ออกก าลังกายและความสามัคคี สังกัด ปีละ 1 คร้ัง ผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่า บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กีฬาและ

บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น แก่นักเรียนสังกัดองค์การบริหาร ร้อยละ 80 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง นันทนาการ

ส่วนจังหวัดขอนแก่น - ผลการประเมินคุณภาพ รักการออกก าลังกายการ

- เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัด ภายในตามมาตรฐานการจัด เล่นกีฬา เกิดความสามัคคี

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การศึกษาด้านกิจกรรมพัฒนาผู้ กันในจังหวัดขอนแก่น

5 โครงการพัฒนาวงดนตรีนักเรียน - นักเรียนสังกัดองค์การบริหาร นักเรียนสังกัดองค์การบริหาร 200,000   200,000   200,000   200,000   200,000   - ความพึงพอใจของ- นักเรียนในสังกัดองค์การ ฝ่ายส่งเสริม

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนจังหวัดขอนแก่นได้พัฒนา ส่วนจังหวัดขอนแก่น ผู้เข้าร่วมโครงการ มากกว่าบริหารส่วนจังหวัด กีฬาและ

ขอนแก่น ทักษะในการเล่นดนตรี ร้อยละ 80 ขอนแก่นพัฒนาศักยภาพ นันทนาการ

- เพ่ือส่งเสริมนักเรียนได้แสดง ไปสู่ความเป็นเลิศอย่าง

ความสามารถทางดนตรี ต่อเน่ืองและเป็นระบบ

- เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้ - นักเรียนในสังกัดองค์การ

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ บริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่นรู้จักใช้เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชน์
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งท่ีมา

6 โครงการพัฒนาสนามกีฬาอ าเภอ เพ่ือพัฒนาสนามกีฬาอ าเภอ สนามกีฬาอ าเภอพระยืน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 -ความพึงพอใจของผู้รับ สนามกีฬาได้รับการพัฒนา ฝ่ายส่งเสริม

พระยืน พระยืน เช่น ถนน , ระบบระบาย บริการท่ีสนามกีฬาอ าเภอ สามารถรองรับการใช้บริการ กีฬาและ

น้ า สนามกีฬาอ าเภอพระยืน พระยืน ร้อยละ 80 ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นันทนาการ

6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000
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รวม 6 โครงการ



ยุทธศาสตร์ท่ี 9 การท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการอบรมเยาวชนพุทธ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน จ านวน 100 คน 300,000      300,000      300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึงพอใจ -ประชาชนมีความภาคภูมิใจ ฝ่ายส่งเสริม

คริสต์ หรืออิสลาม มีส่วนร่วมในการสืบสาน ของผู้เข้าร่วมงาน ในเอกลักษณ์ของถ่ิน ศาสนาฯ

ประเพณี วัฒนธรรม -วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

อันดีงามให้คงไว้สืบไป ได้รับการสืบทอด

2 ค่าซ่อมแซมฐานองค์พระ เพ่ือซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ฐานองค์พระฯ พุทธมณฑล 30,000,000  ร้อยละของงานท่ี ประชาชนมีสถานท่ี

ศากยมุณีมหาศิริมงคล และโครงสร้างฐาน อีสานฯสามารถใช้งาน ด าเนินงานแล้วเสร็จ ประกอบพิธีทางศาสนา

พุทธมณฑลอีสานจังหวัด องค์พระ ได้เป็นปกติ สามารถใช้ได้ตาม ท่ีมีความแข็งแรง

ขอนแก่น ปกติ ปลอดภัย

30,300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
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รวม 2 โครงการ

    กลยุทธ์ท่ี 9.1 ท านุบ ารุงพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืนให้เจริญ ม่ันคง และย่ังยืน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา



ยุทธศาสตร์ท่ี 9 การท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการจัดงานประเพณี เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน - จัดคุ้มวัฒนธรรมใน 3,000,000  3,000,000  3,000,000 3,000,000 3,000,000 ร้อยละความพึงพอใจ อนุรักษ์ สืบสานและ ฝ่ายส่งเสริม

ศาสนาและวัฒนธรรม การจัดงานไหมและ เทศกาลงานไหม ของผู้เข้าร่วมงาน เผยแพร่ประเพณี ศาสนา ศาสนาฯ

งานประเพณีท่ีส าคัญ นานาชาติฯ และวัฒนธรรมท่ีดีงาม

ของจังหวัดขอนแก่น - ประชาชนได้ร่วมกัน ของท้องถ่ิน

เพ่ือจัดงานประเพณ๊ สนับสนุนส่งเสริม

สงกรานต์ อบจ.ขก วัฒนธรรมของท้องถ่ิน

เพ่ือจัดงานประเพณี
ท่ีส าคัญของจังหวัด

ขอนแก่น

2 โครงการประเพณีออกพรรษา 1.เพ่ือส่งเสริมอนุรักษ์  -จัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ 100,000     100,000     100,000     100,000     100,000     ภาครัฐ เอกชน 1.ส่งเสริมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ฝ่ายส่งเสริม

ลอยประทีป พุทธกตัญญู ฟ้ืนฟูและสืบสานขนบ ฟ้ืนฟู สืบสานขนบธรรมเนียม ประชาชนในพ้ืนท่ี และสืบสานขนบ ศาสนาฯ

ธรรมเนียมประเพณี ประเพณี และนักท่องเท่ียว ธรรมเนียมประเพณี

ท้องถ่ิน เข้าร่วมกิจกรรม ท้องถ่ิน ศิลปวัฒนธรรม

2.เพ่ือสร้างความรัก ไม่น้อยกว่า80% วิถีอีสานอันเป็น

ความสามัคคี ความร่วมมือ เอกลักษณ์ของท้องถ่ิน

ของหน่วยงาน ท้ังภาครัฐ ให้คงอยู่สืบไป

ภาคเอกชน เยาวชน 2.ส่งเสริมการท่องเท่ียว

และประชาชนโดยใช้ ตามนโยบายของรัฐบาล

วัฒนธรรมเป็นส่ือกลาง เท่ียวท่ัวไทยไปได้

    กลยุทธ์ท่ี 9.2 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสานและเผยแพร่ ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ินให้ย่ังยืน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งท่ีมา

3 โครงการประเพณีสุดยอด 1.เพ่ือให้ทุกภาคส่วนในสังคม  -จัดงานประเพณีสุดยอด 400,000 400,000     400,000 400,000 400,000 ภาครัฐ เอกชน 1.ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมใน ฝ่ายส่งเสริม
สงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูณ มีส่วนร่วมในการส่งเสริม ฟ้ืนฟู สงกรานต์อีสาน ณ บริเวณ ประชาชนในพ้ืนท่ี การส่งเสริมฟ้ืนฟู สืบสาน ศาสนาฯ

เสียงแคนและถนนข้าวเหนียว สืบสานและอนุรักษ์ไว้ซ่ึงขนบ บึงแก่นนคร และถนนข้าวเหนียว และนักท่องเท่ียว และอนุรักษ์ไว้ซ่ึงขนบ

ธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม (ถนนศรีจันทร์ จากบริเวณ เข้าร่วมกิจกรรม ธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

ให้คงอยู่สืบไป ส่ีแยกเตียวฮง-บริเวณศาล ไม่น้อยกว่า80% ให้คงอยู่สืบไป

2.เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน หลักเมืองขอนแก่น) 2.เป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียว

และประชาชนท่ัวไป มีจิตส านึก และกระตุ้นเศรษฐกิจท าให้

และแสดงออกซ่ึงความกตัญญู ประชาชนในท้องถ่ินมีรายได้

กตเวทีต่อญาติผู้ใหญ่และผู้สูง เพ่ิมข้ึน

อายุท่ีตนเคารพนับถือ

3. เพ่ือส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวและเป็นการ

กระตุ้นเศรษฐกิจและ

การใช้จ่ายเงินในเมือง

ขอนแก่น

4 โครงการเทศกาลประเพณี 1.เพ่ือส่งเสริมให้มีงานเทศกาล 1.จัดงานบุญกุ้มข้าว 300,000     300,000     300,000     300,000     300,000     ร้อยละของผู้ 1.เป็นการรักษาศิลปะ ฝ่ายส่งเสริม

บุญกุ้มข้าวใหญ่โนนศิลา ท่ีจัดข้ึนเป็นประเพณีประจ าปี    -จัดพิธีบวงสรวงพระแม่ มาร่วมงาน จารีตประเพณี และภูมิปัญญา ศาสนาฯ

ของอ าเภอโนนศิลา โพสพ/สู่ขวัญข้าว ท้องถ่ิน

2.เพ่ือเสริมสร้างเอกลักษณ์    -ออกร้านนิทรรศการ การ 2.วัฒนธรรมไทยของท้องถ่ิน

และประชาสัมพันธ์อ าเภอ แสดงสินค้า OTOP ให้คงอยู่ตลอดไป

โนนศิลาให้เป็นท่ีรู้จักของคน    -การประกวดผลิตภัณฑ์

ทัวไป ทางการเกษตร แข่งขัน
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งท่ีมา

3.เพ่ือส่งเสริม สร้างรายได้ นวดข้าว ประกวดอาหาร

ควบคู่กับการส่งเสริมวัฒนธรรม 2.จัดงานบุญประเพณีของ

และประเพณีอันดีงามของคน แต่ละต าบลในอ าเภอ

ในท้องถ่ิน โนนศิลา

5 โครงการงานเทศกาลไก่ย่าง 1.เพ่ือประชาสัมพันธ์ช่ือ จัดงานวันไก่ย่างท่ีอ าเภอ 400,000     400,000     400,000     400,000     400,000     ภาครัฐ เอกชน ประชาชนได้เข้าร่วม ฝ่ายส่งเสริม

เขาสวนกวางและประเพณี เสียงไก่ย่างเขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ประชาชนในพ้ืนท่ี กิจกรรมการท่องเท่ียวและ ศาสนาฯ

บุญกุ้มข้าวใหญ่ ของแท้และอร่อยต้อง และนักท่องเท่ียว กระตุ้นเศรษฐกิจ

 "ไก่ย่างเขาสวนกวาง" เข้าร่วมกิจกรรม

2.เพ่ือยกระดับร้านอาหาร ไม่น้อยกว่า80%

และแผงลอย บริเวณริมถนน

มิตรภาพในเขตเทศบาล 

ให้มีความอร่อย สะอาด

และถูกหลักอนามัย 

ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

6 โครงการจัดงานประเพณี 1.เพ่ือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม  -จัดงานประเพณีบุญ 500,000 500,000     500,000 500,000 500,000 ภาครัฐ เอกชน ประชาชนได้เข้าร่วม ฝ่ายส่งเสริม

บุญเดือนหก และขนบธรรมเนียมประเพณี เดือนหก ในเขตอ าเภอ ประชาชนในพ้ืนท่ี กิจกรรมสร้างรายได้ และมี ศาสนาฯ

ท้องถ่ินไว้สืบทอดต่อไป โคกโพธ์ิไชย และนักท่องเท่ียว ส่วนร่วมในการอนุรักษ์

2.เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือ เข้าร่วมกิจกรรม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

ความรักและความสามัคคี ไม่น้อยกว่า80% ของท้องถ่ินให้คงอยู่สืบต่อไป

ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

และภาคเอกชน ตลอดจน

ประชาชน
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งท่ีมา

7 โครงการจัดงานศิวะราตรี 1.เพ่ืออนุรักษ์รักษาไว้ซ่ึงขนบ  -จัดแสดงแสง สี เสียง 400,000     400,000     400,000     400,000     400,000     ภาครัฐ เอกชน ประชาชนได้เข้าร่วม ฝ่ายส่งเสริม

ปูชนียาลัย ธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของ  -จัดขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรม ประชาชนในพ้ืนท่ี กิจกรรมสร้างรายได้ และมี ศาสนาฯ

ประชาชนอ าเภอเปือยน้อย  -จัดนิทรรศการ OTOP และนักท่องเท่ียว ส่วนร่วมในการอนุรักษ์

2.เพ่ือประชาสัมพันธ์สถานท่ี  -จัดประกวดอาหารพ้ืนเมือง เข้าร่วมกิจกรรม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

ท่องเท่ียวให้เป็นท่ีรู้จักแพร่หลาย  -ประกวดผลิตผลทางการ ไม่น้อยกว่า80% ของท้องถ่ินให้คงอยู่สืบต่อไป

3.เพ่ือส่งเสริมความรักสามัคคี เกษตร

ของบุคลากรในท้องถ่ิน  -การแสดงศิลปพ้ืนเมือง

8 โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวง 1.เพ่ืออนุรักษ์รักษาไว้  -จัดแสดงแสง สี เสียง 200,000 200,000     200,000 200,000 200,000 ภาครัฐ เอกชน ประชาชนได้เข้าร่วม ฝ่ายส่งเสริม

หลักเมืองภูเวียงและเทศกาลของดี ซ่ึงขนบธรรมเนียม  -จัดขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรม ประชาชนในพ้ืนท่ี กิจกรรมสร้างรายได้ และมี ศาสนาฯ

เมืองภูเวียง ประเพณีท่ีดีงามของ  -จัดนิทรรศการ OTOP และนักท่องเท่ียว ส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ประชาชนอ าเภอภูเวียง  -จัดประกวดอาหารพ้ืนเมือง เข้าร่วมกิจกรรม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

2.เพ่ือประชาสัมพันธ์  -ประกวดผลิตผลทางการ ไม่น้อยกว่า80% ของท้องถ่ินให้คงอยู่สืบต่อไป

สถานท่ีท่องเท่ียวให้เป็น เกษตร

ท่ีรู้จักแพร่หลาย  -การแสดงศิลปพ้ืนเมือง

3.เพ่ือส่งเสริมความรัก

ความสามัคคีของ

บุคลากรในท้องถ่ิน

9 โครงการฮีตฮอยอีสาน งานของดี 1.เพ่ืออนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสาน  -จัดงานประเพณีสืบสาน 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000  ภาครัฐ เอกชน ประชาชนได้รู้จักประเพณี ฝ่ายส่งเสริม

หนองเรือ จารีตประเพณีท้องถ่ินให้ด ารง ต านานอ าเภอหนองเรือ ประชาชนในพ้ืนท่ี วัฒนธรรมโบราณและสืบ ศาสนาฯ

อยู่อย่างย่ังยืน ร่วมกับเทศบาลต าบลและ และนักท่องเท่ียว ทอดรักษาไว้ให้ชนรุ่นหลังได้

2.เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบล เข้าร่วมกิจกรรม รู้จัก

ภูมิปัญญาท้องถ่ินให้มีมูลค่า ในพ้ืนท่ี จ านวน 13  แห่ง ไม่น้อยกว่า80%
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งท่ีมา

10 โครงการงานเทศกาลงมปลาน้ าแดง 1.เพ่ือสนับสนุนการ จัดงานเทศกาลประจ าปี 300,000     300,000     300,000 300,000 300,000 ภาครัฐ เอกชน 1.เพ่ิมรายได้ให้กับกลุ่มอาชีพ ฝ่ายส่งเสริม

แงงผ้าฝ้าย ไหว้พระพุทธนาค า ปฏิบัติงานตามนโยบาย ระยะเวลา 3 วัน 3 คืน ประชาชนในพ้ืนท่ี ต่าง ๆ ท าให้สมาชิกกลุ่มมี ศาสนาฯ

ของรัฐบาลในเร่ือง และนักท่องเท่ียว รายได้เพ่ิมมากข้ึน

หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ เข้าร่วมกิจกรรม 2.ขนบธรรมเนียมประเพณี

2.เพ่ือสืบสานขนบ ไม่น้อยกว่า80% และวัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ธรรมเนียมประเพณี ท้องถ่ินได้รับการอนุรักษ์และ

และวัฒนธรรมของ สืบทอดไปยังอนุชนรุ่นหลัง

ท้องถ่ินให้ด ารงอยู่ต่อไป

3.เพ่ือเผยแพร่ประชา

สัมพันธ์ของดีของอ าเภอ

ให้เป็นท่ีรู้จักโดยแพร่

หลายของคนท่ัวไป

11 โครงการจัดงานประเพณี 1.เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟู สืบสาน  -จัดงานประเพณีบุญกุ้มข้าว 300,000     300,000     300,000     300,000     300,000     ภาครัฐ เอกชน ประชาชนได้เข้าร่วม ฝ่ายส่งเสริม

บุญกุ้มข้าวใหญ่ และของดีอ าเภอ ขนบธรรมเนียมประเพณี ใหญ่และของดีอ าเภอ ประชาชนในพ้ืนท่ี กิจกรรมสร้างรายได้ ศาสนาฯ

บ้านแฮด และภูมิปัญญาด้าน บ้านแฮด และนักท่องเท่ียว และมีส่วนร่วมใน

ประเพณีท้องถ่ินให้เป็นท่ี เข้าร่วมกิจกรรม การอนุรักษ์

ประจักษ์สืบไป ไม่น้อยกว่า80% วัฒนธรรมประเพณี

2. เพ่ือส่งเสริมการ อันดีงามของท้องถ่ิน

แลกเปล่ียนเรียนรู้ ให้คงอยู่สืบต่อไป

ความรักสามัคคี
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งท่ีมา

12 โครงการจัดงานประเพณีบุญเหล่า 1.เพ่ือบวรสรวงและสมโภชน์  -จัดพิธีบวงสรวงเหล่า 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000     ภาครัฐ เอกชน  -ประชาชนได้เข้าร่วม ฝ่ายส่งเสริม

พระยืน เหล่าพระยืนตะวันออกและ พระยืนตะวันออก และ ประชาชนในพ้ืนท่ี กิจกรรมสร้างรายได้ ศาสนาฯ

เหล่าพระยืนตะวันตก เหล่าพระยืนตะวันตก และนักท่องเท่ียว และมีส่วนร่วมในการ

2.เพ่ืออนุรักษ์ประเพณี  -จัดขบวนแห่จากองค์กรและ เข้าร่วมกิจกรรม อนุรักษ์วัฒนธรรม

อันดีงามของชาวพระยืน ชุมชนในพ้ืนท่ีอ าเภอพระยืน ไม่น้อยกว่า80% ประเพณีอันดีงามของ

 -จัดมหรสพสมโภชน์ ท้องถ่ินให้คงอยู่สืบต่อไป

13 โครงการเทศกาลกล้วยไม้ป่าบาน 1.เพ่ืออนุรักษ์พันธ์ุกล้วยไม้  -จัดงานเทศกาลกล้วยไม้ป่า 570,000 570,000     570,000     570,000     570,000     ภาครัฐ เอกชน ประชาชนได้เข้าร่วม ฝ่ายส่งเสริม

ของดีเมืองมัญจาคีรี ช้างกระและสืบสานวัฒนธรรม บาน และของดีเมืองมัญจาคีรี ประชาชนในพ้ืนท่ี กิจกรรมการท่องเท่ียวและ ศาสนาฯ

ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม และนักท่องเท่ียว กระตุ้นเศรษฐกิจ

2.เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว เข้าร่วมกิจกรรม

3.เพ่ือสร้างความสามัคคีและ ไม่น้อยกว่า80%

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน

14 โครงการจัดงานประจ าปี 1.เพ่ือประชาสัมพันธ์สินค้าของ จัดงานกาชาดฯ 7 วัน 7 คืน 300,000     300,000     300,000     300,000     300,000     ภาครัฐ เอกชน ประชาชนได้เข้าร่วม ฝ่ายส่งเสริม

รวมของดีเมืองชุมแพ อ าเภอชุมแพให้เป็นท่ีรู้จัก โดยมีกิจกรรมในงานดังน้ี ประชาชนในพ้ืนท่ี กิจกรรมสร้างรายได้ และมี ศาสนาฯ

2.เพ่ือรักษาประเพณีอัน  -จัดขบวนแห่ของดีเมือง และนักท่องเท่ียว ส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ดีงามตลอดจนภูมิปัญญา ชุมแพและศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

ท้องถ่ินให้คงอยู่ตลอดไป   -ออกร้านจ าหน่ายสินค้า ไม่น้อยกว่า80% ของท้องถ่ินให้คงอยู่สืบต่อไป

3.เพ่ือส่งเสริมการจ าหน่าย พ้ืนเมือง OTOP

สินค้าตามนโยบายหน่ึงต าบล  -ประกวดและแข่งขันพืชผล

หน่ึงผลิตภัณฑ์และสินค้า ทางการเกษตร

พ้ืนเมือง
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและแหล่งท่ีมา

15 โครงการประเพณีบุญคูนลาน 1.เพ่ือสืบสานและอนุรักษ์ ประชาชนและเยาวชนใน 200,000     200,000     200,000     200,000 200,000 ร้อยละความพึงพอใจ1.ประชาชนและเยาวชน ฝ่ายส่งเสริม

ข้าวโพดหวาน สานไมตรี เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม พ้ืนท่ีอ าเภอบ้านฝางได้ ของผู้เข้าร่วมงานในพ้ืนท่ีอ าเภอบ้านฝาง ศาสนาฯ

ข้าวจ่ีแซบ และงานกาชาด ขนบธรรมเนียมประเพณี ร าลึกถึงจารีตขบบ ได้ร่วมสืบสานจารีต

อ าเภอบ้านฝาง 2.ส่งเสริมการท่องเท่ียว ธรรมเนียม ประเพณี ประเพณีท้องถ่ิน

3.เพ่ือเสริมสร้างความ อันเก่าแก่ของท้องถ่ิน 2.สร้างขวัญก าลังใจให้แก่

สามัคคีของประชาชน เกษตรกร

8,470,000 8,470,000 8,470,000 8,470,000 8,470,000 
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รวม 15 โครงการ



ยุทธศาสตร์ท่ี 9 การท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการอบรมคุณธรรม เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม เยาวชน และประชาชนท่ัวไป 200,000     200,000     200,000     200,000     200,000     ร้อยละความพึงพอใจ เยาวชนและประชาชนได้ ฝ่ายส่งเสริม

จริยธรรมและผู้น า จริยธรรมท่ีดีแก่เยาวชน จ านวน 2 รุ่นๆ ละ 100 คน ของผู้เข้าร่วมงาน รับความรู้ด้านการส่งเสริม ศาสนาฯ

ทางศาสนพิธี และส่งเสริมการเรียนรู้ คุณธรรมจริยธรรมท่ีดี

ทางศาสนพิธี

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

    กลยุทธ์ท่ี 9.3 ส่งเสริม สนับสนุน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ินให้คงอยู่สืบไป
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รวม 1 โครงการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา



ยุทธศาสตร์ท่ี 9 การท านุบ ารุงศาสนา อนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

1 โครงการอบรมส่งเสริมและ เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชน ประชาชนในเขตจังหวัดขอนแก่น 300,000    300,000    300,000 300,000 300,000 ร้อยละความพึงพอใจ -ประชาชนมีความภาคภูมิใจ ฝ่ายส่งเสริม

อนุรักษ์ศิลปะ จารีตประเพณี มีส่วนร่วมในการสืบสาน ของผู้เข้าร่วมงาน ในเอกลักษณ์ของถ่ิน ศาสนาฯ

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ประเพณี วัฒนธรรม อันดีงาม -วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

ให้คงไว้สืบไป ได้รับการสืบทอด

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000

    กลยุทธ์ท่ี 9.4 พัฒนาเด็ก เยาวชนและประชาชน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติท่ีดีต่อศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน
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รวม 1 โครงการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

1 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัด เพ่ือส่งเสริมการจัด โรงเรียนในสังกัดองค์การ 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 - ความพึงพอใจของ โรงเรียนในสังกัดจัดการ ฝ่ายส่งเสริม

กระบวนการเรียนการสอน กระบวนการเรียนการสอน บริหารส่วนจังหวัด ผู้เข้าร่วมโครงการ เรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ คุณภาพการศึกษา

การบริหารตามหลักปรัชญา การบริหารตามหลักปรัชญา ขอนแก่น - ผลการประเมินภายใน และได้รับการรับรอง

ของเศรษฐกิจพอเพียง ของเศรษฐกิจพอเพียง ตามมาตรฐานของ ในการประเมินภายในและ

"สถานศึกษาพอเพียง" "สถานศึกษาพอเพียง" สู่ โรงเรียนในสังกัด อปท. ภายนอกจากหน่วยงาน

สู่"ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก "ศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก ท่ีเก่ียวข้อง

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
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รวม 1 โครงการ

ยุทธศาสตร์ท่ี 10 การน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
งบประมาณและแหล่งท่ีมา

    กลยุทธ์ท่ี 10.1 น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต



บทที่ 5 
การติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ไปสู่การปฏิบัต ิ

5.1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) ไปสู่การปฏิบัติ 
  คณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นมีอ านาจหน้าที่ในการติดตามและประเมินผล
การน าแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) ไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 
  1. นายประเวศ  เทศเรียน  ผู้ทรงคุณวุฒิ               ประธานกรรมการ 

2. นายสุวิไชย  ศรีเสน  ผู้ทรงคุณวุฒิ              รองประธานกรรมการ 
3. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น        กรรมการ 
4. ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น    กรรมการ 
5. ผู้อ านวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น      กรรมการ 
6. ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว           กรรมการ 
7. ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม          กรรมการ 
8. ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์)        กรรมการ 
9. ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา      กรรมการ 
10. ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย      กรรมการ  
11. ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนศรีเสมาวิทยาเสริม        กรรมการ 
12. ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา         กรรมการ 
13. ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนซ าสูงพิทยาคม             กรรมการ 
14. ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพูวัดพิทยาคม              กรรมการ 
15. ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนหนองโนประชาสรรค์         กรรมการ 
16. ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์       กรรมการ 
17. ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนโนนหันวิทยายน           กรรมการ 
18. ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสีชมพูศึกษา                กรรมการ 
19. ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมหนองเขียด          กรรมการ 
20. ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพระยืนวิทยาคาร          กรรมการ 
21. ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเปรมติณสูลานนท์         กรรมการ 
22. ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์           กรรมการ 
23. ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนซับสมบูรณ์พิทยาลัย       กรรมการ 
24. ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม        กรรมการ 
25. ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบะแค         กรรมการ 
26. นายมงคล  อติอนุวรรตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ      กรรมการ          
27. ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25     กรรมการ 



28. นายผจญ  โกจารย์ศรี  ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจ ากัดมิตรประเมิน   กรรมการ 
29. ผู้อ านวยการส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กรรมการ 

   ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นด าเนินการติดตามและประเมินผล
การน าแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ.2566-2570) ไปสู่การปฏิบัติ โดยให้มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลฯ 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อนายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดขอนแก่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย
ปีงบประมาณละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า 30 วัน 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

5.2  วิธีการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ไปสู่การปฏิบัติ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจัดประชุมคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น เพ่ือร่วมกันพิจารณาก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ โดยจะท าการประเมินผล
ส าเร็จเป็นรายโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ ทั้งนี้ ประเมินผลทั้งระบบ  
กล่าวคือ ประเมินทั้งปัจจัยที่ใช้กระบวนการที่ใช้ ผลผลิตที่ได้รับ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือจะได้ทราบถึงปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้น ส าหรับน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

5.3  ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลการน าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ไปสู่การปฏิบัติ 
1. การติดตามและประเมินผลฯ ก าหนดการติดตามและประเมินผลฯ ในระหว่างด าเนินงานตามแผนพัฒนา

การศึกษา ด าเนินการเป็นรายไตรมาสทุก 6 เดือน เพ่ือให้ทราบถึงความก้าวหน้า ในการด าเนินงานในระยะต่างๆ  
ว่ามีผลส าเร็จเพียงใด เมื่อเทียบกับเป้าหมาย และปัญหาอุปสรรคที่ท าให้การด าเนินงานล่าช้า และน าผลที่ได้มาปรับ
กลยุทธ์การด าเนินงาน 

2. การติดตามและประเมินผลฯ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในรอบปีกับค่าเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ในแต่ละตัวชี้วัด (KPI) เพ่ือให้ทราบถงึผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ปัญหา และอุปสรรค 
ที่เกิดขึ้น รวมถึงความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับจากผลการพัฒนา เพ่ือน าผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 
มาทบทวนและปรับแผนพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและน าไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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