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ของ 
 

 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 



คำนำ 
 

   ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้มีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 
2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ โดยประกาศใช้ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 
ไปแล้ว นั้น 

    เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์มีความจำเป็นต้องดำเนินการเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเป็นการรวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชน สนับสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ ด้านการศึกษาตามภารกิจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดและดำเนินการตามยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ ดังนั้น 
จึงจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรินทร์ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรินทร์ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และการใช้จ่ายจากเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 
ต่อไป 



สารบัญ 
 
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเตมิ ฉบบัที่ 1 ขององค์การบรหิารส่วน
จังหวัดสุรินทร ์ 
                               หน้า 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม     
 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม        1 
 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม        2 
      ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสติปัญญา     2 
  กลยุทธท์ี่ 1.2 กลยทุธ์จัดหาส่ือ อุปกรณ์ อาคารสถานที่ ให้เพียงพอและ 2   
             เหมาะสม 
      ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ     18
  กลยุทธ์ที่ 2.7 กลยทุธ์ส่งเสริมการออกกำลังกายและนันทนาการ  18 

 
********************************* 



                   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ มีโครงการ/กิจกรรมจ าแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดสุรินทร์ เพ่ิมเติม ดังน้ี

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสติปัญญา

กลยุทธ์ท่ี 1.2 กลยุทธ์จัดหาส่ือ อุปกรณ์ อาคารสถานท่ี -    -             -    -             14     4,255,495    18     6,415,800    18     6,415,800    50     17,087,095    

ให้เพียงพอและเหมาะสม

รวม -   -            -   -            14    4,255,495   18    6,415,800   18    6,415,800   50    17,087,095   

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ

กลยุทธ์ท่ี 2.7 กลยุทธ์ส่งเสริมการออกก าลังกายและ -    -             -    -             2       750,000       1       375,000       1       375,000       4       1,500,000      

นันทนาการ

รวม -   -            -   -            2      750,000      1      375,000      1      375,000      4      1,500,000     

รวมท้ังส้ิน -   -            -   -            16    5,005,495   19    6,790,800   19    6,790,800   54    18,587,095   

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

รวม 5 ปี
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565พ.ศ. 2564
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2561

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2562

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2563



2

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสติปัญญา

    กลยุทธ์ท่ี 1.2 กลยุทธ์จัดหาส่ือ อุปกรณ์ อาคารสถานท่ี ให้เพียงพอและเหมาะสม
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจัดซ้ือ 1. เพ่ือจัดหาอุปกรณ์เคร่ืองเล่น 1. อุปกรณ์เคร่ืองเล่นสนาม -           -           497,000     -           -           1. จ านวนอุปกรณ์ 1. นักเรียนและชุมชนมี กองการ

เคร่ืองเล่นสนามเด็ก สนามเด็ก เด็ก จ านวน 1 ชุด เคร่ืองเล่นสนาม ความพึงพอใจเคร่ืองเล่น ศึกษาฯ

โรงเรียนบ้านกูน 2. เพ่ือให้นักเรียนมีการ 2. เคร่ืองเล่นสนามเด็ก (งบประมาณท้ังส้ิน  500,000.- บาท เด็ก สนามเด็ก

ต าบลโคกสะอาด พัฒนาการด้านต่าง ๆ ด้าน มีความแข็งแรง ปลอดภัย  - อบจ.สร. อุดหนุน  497,000.- บาท 2. จ านวนเคร่ืองเล่น 2. นักเรียนมีการพัฒนาการ

อ าเภอปราสาท ร่างกาย อารมณ์ สังคมและ มีความเหมาะสมในการใช้  - โรงเรียน สมทบ  3,000.- บาท) สนามเด็กท่ีมีความ ด้านต่าง ๆ ด้านร่างกาย 

จังหวัดสุรินทร์ สติปัญญาจากการใช้เคร่ืองเล่น งาน แข็งแรง ปลอดภัย อารมณ์ สังคมและสติ

สนามเด็ก มีความเหมาะสมใน ปัญญา

การใช้งาน

2 โครงการสนามเด็ก 1. เพ่ือจัดหาเคร่ืองเล่นสนาม เคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่นท่ี -           -           487,060     -           -           จ านวนเคร่ืองเล่น 1. โรงเรียนมีเคร่ืองเล่น กองการ

เล่นสร้างปัญญา เด็กเล่น มีมาตรฐาน เอ้ือต่อ สนามเด็กเล่นท่ีมี สนามเด็กเล่นท่ีได้มาตรฐาน ศึกษาฯ

พัฒนาสมอง 2. เพ่ือให้มีสนามเด็กเล่นสร้าง การเรียนการสอน จ านวน (งบประมาณท้ังส้ิน  490,060.- บาท มาตรฐาน เอ้ือต่อ และปลอดภัย เอ้ือต่อ

โรงเรียนบ้านตายัวะ ปัญญาพัฒนาสมองในการจัด 1 ชุด  - อบจ.สร. อุดหนุน  487,060.- บาท การเรียนการสอน การเรียนการสอน        

ต าบลโคกสะอาด กิจกรรมการเรียนการสอน  - โรงเรียน สมทบ  3,000.- บาท) 2. นักเรียนมีพัฒนาการ

อ าเภอปราสาท 3. เพ่ือเป็นสถานท่ีนันทนาการ ทางด้านร่างกาย อารมณ์ 

จังหวัดสุรินทร์ และออกก าลังกายของนักเรียน สังคม และสติปัญญาอย่าง

ต่อเน่ือง

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

3 โครงการจัดซ้ือ 1. เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองเล่นกลางแจ้ง เคร่ืองเล่นกลางแจ้งส าหรับ -           -           247,310     -           -           1. จ านวนเคร่ืองเล่น 1. นักเรียนมีอุปกรณ์ กองการ

เคร่ืองเล่นกลางแจ้ง ส าหรับสนามเด็กเล่น ส าหรับสนามเด็กเล่น กลางแจ้งส าหรับสนาม เคร่ืองเล่นเหมาะสมตามวัย ศึกษาฯ

ส าหรับสนามเด็กเล่น  2. เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการทาง จ านวน 1 ชุด (งบประมาณท้ังส้ิน  249,310.- บาท เด็กเล่น 2. บริเวณสนามเด็กเล่นมี

โรงเรียนนิคมสร้าง ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม  - อบจ.สร. อุดหนุน  247,310.- บาท 2. นักเรียนและผู้ท่ีมา ความปลอดภัย มีอาณาเขต

ตนเองปราสาท 2 และสติปัญญาของเด็ก  - โรงเรียน สมทบ  2,000.- บาท) ใช้บริการได้ประโยชน์ ชัดเจน   

ต าบลแนงมุด 3. เพ่ือพัฒนาสมองของเด็กวัยเรียน ร้อยละ 90 3. นักเรียนมีความสุข ได้รับ

อ าเภอกาบเชิง   4. เพ่ือเป็นท่ีนันทนาการและ การเพ่ิมพลังสมองจาก

จังหวัดสุรินทร์ ออกก าลังกายของนักเรียนและ การเคล่ือนไหว มีพัฒนาการ

เด็กในหมู่บ้านใกล้เคียง ทุกด้านเหมาะสมตามวัย

4 โครงการจัดซ้ือ 1. เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม เคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น -           -           424,000     -           -           จ านวนเคร่ืองเล่น 1. นักเรียนมีอุปกรณ์ กองการ

เคร่ืองเล่นสนาม เด็กเล่น จ านวน 1 ชุด สนามเด็กเล่น เคร่ืองเล่นเหมาะสมตามวัย ศึกษาฯ

เด็กเล่น โรงเรียน 2. เพ่ือให้มีสนามเด็กเล่นท่ี (งบประมาณท้ังส้ิน  426,000.- บาท 2. นักเรียนมีความสุข ได้รับ

เกษตรอีสานสามัคคี ปลอดภัย เหมาะสมมีคุณภาพ  - อบจ.สร. อุดหนุน  424,000.- บาท การเพ่ิมพลังสมองจาก

ต าบลโคกตะเคียน และได้มาตรฐาน  - โรงเรียน สมทบ  2,000.- บาท) การเคล่ือนไหว มีพัฒนาการ

อ าเภอกาบเชิง   3. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ทุกด้านเหมาะสมตามวัย

จังหวัดสุรินทร์ 

5 โครงการจัดหาโต๊ะ 1. เพ่ือจัดหาโต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน โต๊ะเก้าอ้ีนักเรียน จ านวน -           -           243,640     -           -           จ านวนโต๊ะเก้าอ้ี 1. นักเรียนมีโต๊ะเก้าอ้ีเพ่ือจัด กองการ

เก้าอ้ีของนักเรียน 2. เพ่ือให้นักเรียนมีโต๊ะเก้าอ้ีน่ัง จ านวน 148 ชุด นักเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน ศึกษาฯ

โรงเรียนบ้านโคก เรียนหนังสือท่ีเป็นมาตรฐาน (งบประมาณท้ังส้ิน  248,640.- บาท ท่ีเพียงพอ ครบทุกคน

สะอาด ต าบลคูตัน ม่ันคง แข็งแรง  - อบจ.สร. อุดหนุน  243,640.- บาท 2. การจัดการเรียนการสอน

อ าเภอกาบเชิง   3. เพ่ือเสริมสร้างความรู้  - โรงเรียน สมทบ  5,000.- บาท) เป็นระเบียบ สวยงาม และ

จังหวัดสุรินทร์ ระเบียบ วินัย และสร้าง สร้างบรรยากาศแห่งการ

บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เรียนรู้
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

6 โครงการจัดหาส่ือ 1. เพ่ือจัดซ้ือส่ือส่งเสริมพัฒนาการ ส่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก -           -           90,000      -           -           จ านวนส่ือส่งเสริม 1. โรงเรียนมีส่ือเพ่ือพัฒนา กองการ

วัสดุและอุปกรณ์ เด็กปฐมวัยท่ีเหมาะสมและ ปฐมวัย จ านวน 1 ชุด พัฒนาการเด็กปฐมวัย เด็กปฐมวัยท่ีเพียงพอและ ศึกษาฯ

การเรียนการสอน หลากหลาย (งบประมาณท้ังส้ิน  92,115.- บาท หลากหลาย                

เพ่ือพัฒนาและ 2. เพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรม  - อบจ.สร. อุดหนุน  90,000.- บาท 2. เด็กปฐมวัยได้พัฒนา

ส่งเสริมพัฒนาการ การเรียนการสอนอย่างมี  - โรงเรียน สมทบ  2,115.- บาท) ตนเองจากส่ือของเล่นท่ี

ผู้เรียนท้ังส่ีด้านอย่างประสิทธิภาพ เหมาะสม                   

เต็มศักยภาพ 3. เพ่ือให้โรงเรียนมีส่ือท่ีเพียงพอ 3. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ

โรงเรียนบ้านราวนครแก่ความต้องการของผู้เรียน ทางด้านร่างกายอารมณ์

ต าบลคูตัน อ าเภอ 4. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้พัฒนา จิตใจ สังคม และสติปัญญา

กาบเชิง จังหวัด   ตนเองให้เต็มตามศักยภาพ สูงข้ึน

สุรินทร์

7 โครงการจัดหาส่ือ 1. เพ่ือจัดซ้ือส่ือส่งเสริมพัฒนาการ ส่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก -           -           58,485      -           -           จ านวนส่ือส่งเสริม 1. ห้องเรียนปฐมวัยมีส่ือ กองการ

วัสดุและอุปกรณ์ เด็กปฐมวัยท่ีเหมาะสมและ ปฐมวัย จ านวน 1 ชุด พัฒนาการเด็กปฐมวัย เพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ี ศึกษาฯ

การเรียนการสอน หลากหลาย (งบประมาณท้ังส้ิน  59,950.- บาท เหมาะสม หลากหลาย           

เพ่ือพัฒนาและ 2. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยได้มีโอกาส  - อบจ.สร. อุดหนุน  58,485.- บาท และเพียงพอ

ส่งเสริมพัฒนาการ พัฒนาตัวเองตามศักยภาพจาก  - โรงเรียน สมทบ  1,465.- บาท) 2. เด็กปฐมวัยได้มีโอกาส

ผู้เรียนท้ังส่ีด้านอย่าง ส่ือของเล่นและส่ิงแวดล้อมรอบ พัฒนาตัวเองตามศักยภาพ

เต็มศักยภาพ ตัวเด็ก จากส่ือของเล่นและ

โรงเรียนบ้านโคก 3. เพ่ือให้โรงเรียนมีส่ือท่ีเพียงพอ ส่ิงแวดล้อมรอบตัวเด็ก

สะอาด ต าบลคูตัน กับความต้องการของเด็กปฐมวัย 3. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการ

อ าเภอกาบเชิง   ทางด้านร่างกายอารมณ์

จังหวัดสุรินทร์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา

สูงข้ึน

4



5

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

8 โครงการห้องเรียน 1. เพ่ือจัดซ้ือส่ือท่ีมีคุณภาพ มี 1. ส่ือท่ีมีคุณภาพ มีประโยชน์ -           -           490,000     490,000     490,000     1. จ านวนส่ือท่ีมี 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ กองการ

อัจฉริยะของนักเรียน ประโยชน์ต่อการน าไปใช้ใน ต่อการน าไปใช้ในการจัด คุณภาพ มีประโยชน์ ทางการเรียนสูงข้ึน ศึกษาฯ

โรงเรียนบ้านภูดิน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน (งบประมาณท้ังส้ิน  498,800.- บาท ต่อการน าไปใช้ใน 2. โรงเรียนสามารถพัฒนา

หนองตะครอง 2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทาง 1 ชุด  - อบจ.สร. อุดหนุน  490,000.- บาท การจัดกิจกรรม ระบบการจัดการเรียนรู้ให้

ต าบลบ้านแร่ การเรียนของผู้เรียนให้สูงข้ึน 2. ห้องเรียนอัจฉริยะ  - โรงเรียน สมทบ  8,800.- บาท) การเรียนรู้ สอดคล้องกับเจตนารมณ์

อ าเภอเขวาสินรินทร์ 3. เพ่ือให้มีส่ือท่ีมีคุณภาพ จ านวน 1 ห้อง 2. จ านวนห้องเรียน ของหลักสูตร

จังหวัดสุรินทร์ คุณประโยชน์ เหมาะสมกับวัย อัจฉริยะ

ของผู้เรียน

9 โครงการห้องเรียน 1. เพ่ือจัดซ้ือส่ือท่ีมีคุณภาพ มี 1. ส่ือท่ีมีคุณภาพ มีประโยชน์ -           -           245,000     245,000     245,000     1. จ านวนส่ือท่ีมี 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ กองการ

อัจฉริยะของนักเรียน ประโยชน์ต่อการน าไปใช้ใน ต่อการน าไปใช้ในการจัด คุณภาพ มีประโยชน์ ทางการเรียนสูงข้ึน ศึกษาฯ

โรงเรียนบ้านพะเนา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน (งบประมาณท้ังส้ิน  250,000.- บาท ต่อการน าไปใช้ใน 2. โรงเรียนสามารถพัฒนา

ต าบลปราสาททอง 2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทาง 1 ชุด  - อบจ.สร. อุดหนุน  245,000.- บาท การจัดกิจกรรม ระบบการจัดการเรียนรู้ให้

อ าเภอเขวาสินรินทร์ การเรียนของผู้เรียนให้สูงข้ึน 2. ห้องเรียนอัจฉริยะ  - โรงเรียน สมทบ  5,000.- บาท) การเรียนรู้ สอดคล้องกับเจตนารมณ์

จังหวัดสุรินทร์ 3. เพ่ือให้มีส่ือท่ีมีคุณภาพ จ านวน 1 ห้อง 2. จ านวนห้องเรียน ของหลักสูตร

คุณประโยชน์ เหมาะสมกับวัย อัจฉริยะ 3. โรงเรียนมีส่ือท่ีมีคุณภาพ

ของผู้เรียน มีคุณประโยชน์และเหมาะสม

กับวัยของผู้เรียน

10 โครงการห้องเรียน 1. เพ่ือจัดซ้ือส่ือท่ีมีคุณภาพ มี 1. ส่ือท่ีมีคุณภาพ มีประโยชน์ -           -           245,000     245,000     245,000     1. จ านวนส่ือท่ีมี 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ กองการ

อัจฉริยะของนักเรียน ประโยชน์ต่อการน าไปใช้ใน ต่อการน าไปใช้ในการจัด คุณภาพ มีประโยชน์ ทางการเรียนสูงข้ึน ศึกษาฯ

โรงเรียนบ้านบุญโลก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน (งบประมาณท้ังส้ิน  250,000.- บาท ต่อการน าไปใช้ใน 2. โรงเรียนสามารถพัฒนา

ต าบลปราสาททอง 2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทาง 1 ชุด  - อบจ.สร. อุดหนุน  245,000.- บาท การจัดกิจกรรม ระบบการจัดการเรียนรู้ให้

อ าเภอเขวาสินรินทร์ การเรียนของผู้เรียนให้สูงข้ึน 2. ห้องเรียนอัจฉริยะ  - โรงเรียน สมทบ  5,000.- บาท) การเรียนรู้ สอดคล้องกับเจตนารมณ์

จังหวัดสุรินทร์ จ านวน 1 ห้อง ของหลักสูตร

5



6

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

3. เพ่ือให้มีส่ือท่ีมีคุณภาพ 2. จ านวนห้องเรียน 3. โรงเรียนมีส่ือท่ีมีคุณภาพ

คุณประโยชน์ เหมาะสมกับวัย อัจฉริยะ มีคุณประโยชน์และเหมาะสม

ของผู้เรียน กับวัยของผู้เรียน

11 โครงการห้องเรียน 1. เพ่ือจัดซ้ือส่ือท่ีมีคุณภาพ มี 1. ส่ือท่ีมีคุณภาพ มีประโยชน์ -           -           490,000     490,000     490,000     1. จ านวนส่ือท่ีมี 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ กองการ

อัจฉริยะของนักเรียน ประโยชน์ต่อการน าไปใช้ใน ต่อการน าไปใช้ในการจัด คุณภาพ มีประโยชน์ ทางการเรียนสูงข้ึน ศึกษาฯ

โรงเรียนบ้านนาตัง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน (งบประมาณท้ังส้ิน  498,000.- บาท ต่อการน าไปใช้ใน 2. โรงเรียนสามารถพัฒนา

ตระแบก(กาญจนูป 2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทาง 1 ชุด  - อบจ.สร. อุดหนุน  490,000.- บาท การจัดกิจกรรม ระบบการจัดการเรียนรู้ให้

ถัมภ์) ต าบลเขวา การเรียนของผู้เรียนให้สูงข้ึน 2. ห้องเรียนอัจฉริยะ  - โรงเรียน สมทบ  8,000.- บาท) การเรียนรู้ สอดคล้องกับเจตนารมณ์

สินรินทร์ อ าเภอ 3. เพ่ือให้มีส่ือท่ีมีคุณภาพ จ านวน 1 ห้อง 2. จ านวนห้องเรียน ของหลักสูตร

เขวาสินรินทร์ คุณประโยชน์ เหมาะสมกับวัย อัจฉริยะ 3. โรงเรียนมีส่ือท่ีมีคุณภาพ

จังหวัดสุรินทร์ ของผู้เรียน มีคุณประโยชน์และเหมาะสม

กับวัยของผู้เรียน

12 โครงการห้องเรียน 1. เพ่ือจัดซ้ือส่ือท่ีมีคุณภาพ มี 1. ส่ือท่ีมีคุณภาพ มีประโยชน์ -           -           245,000     245,000     245,000     1. จ านวนส่ือท่ีมี 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ กองการ

อัจฉริยะของนักเรียน ประโยชน์ต่อการน าไปใช้ใน ต่อการน าไปใช้ในการจัด คุณภาพ มีประโยชน์ ทางการเรียนสูงข้ึน ศึกษาฯ

โรงเรียนบ้านโชค การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน (งบประมาณท้ังส้ิน  250,000.- บาท ต่อการน าไปใช้ใน 2. โรงเรียนสามารถพัฒนา

ต าบลตากูก อ าเภอ 2. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทาง 1 ชุด  - อบจ.สร. อุดหนุน  245,000.- บาท การจัดกิจกรรม ระบบการจัดการเรียนรู้ให้

เขวาสินรินทร์ การเรียนของผู้เรียนให้สูงข้ึน 2. ห้องเรียนอัจฉริยะ  - โรงเรียน สมทบ  5,000.- บาท) การเรียนรู้ สอดคล้องกับเจตนารมณ์

จังหวัดสุรินทร์ 3. เพ่ือให้มีส่ือท่ีมีคุณภาพ จ านวน 1 ห้อง 2. จ านวนห้องเรียน ของหลักสูตร

คุณประโยชน์ เหมาะสมกับวัย อัจฉริยะ 3. โรงเรียนมีส่ือท่ีมีคุณภาพ

ของผู้เรียน มีคุณประโยชน์และเหมาะสม

กับวัยของผู้เรียน

6



7

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

13 โครงการห้องเรียน 1. เพ่ือเพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ห้อง 1. ครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ -           -           248,000     248,000     248,000     1. จ านวนครุภัณฑ์ 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ กองการ

อัจฉริยะ (Smart เรียนอัจฉริยะ ส าหรับใช้จัด จ านวน 1 ชุด ห้องเรียนอัจฉริยะ ทางการเรียนสูงข้ึน ศึกษาฯ

classroom) ของ กิจกรรมการเรียนการสอน 2. ห้องเรียนท่ีมีคุณภาพ (งบประมาณท้ังส้ิน  250,000.- บาท 2. จ านวนห้องเรียน 2. โรงเรียนมีครุภัณฑ์ห้อง

นักเรียน โรงเรียน 2. เพ่ือปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ มีประโยชน์ต่อการน าไปใช้  - อบจ.สร. อุดหนุน  248,000.- บาท ท่ีมีคุณภาพ มีประโยชน์ เรียนอัจฉริยะในการใช้จัด

บ้านตากแดด ทางการเรียน ในการจัดกิจกรรมการเรียน  - โรงเรียน สมทบ  2,000.- บาท) ต่อการน าไปใช้ใน กิจกรรมการเรียนการสอน

ต าบลตากูก อ าเภอ 3. เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ รู้ จ านวน 1 ห้อง การจัดกิจกรรมการ 3. นักเรียนเกิดทักษะการ

เขวาสิรนิทร์ ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระ เรียนรู้ เรียนรู้ รักการเรียนรู้ เป็น

จังหวัดสุรินทร์ การเรียนรู้เพ่ิมข้ึน คนเก่ง คนดี และมีความสุข

14 โครงการห้องเรียน 1. เพ่ือจัดหาส่ือและอุปกรณ์ 1. ส่ือและอุปกรณ์ห้องเรียน -           -           245,000     245,000     245,000     1. จ านวนส่ือและ 1. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ กองการ

อัจฉริยะ (Smart ห้องเรียนอัจฉริยะ อัจฉริยะ จ านวน 8 รายการ อุปกรณ์ห้องเรียน ทางการเรียนสูงข้ึน ศึกษาฯ

classroom) ของ 2. เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ 2. ห้องเรียนอัจฉริยะ (งบประมาณท้ังส้ิน  250,000.- บาท อัจฉริยะ 2. โรงเรียนมีส่ือท่ีมีคุณภาพ

นักเรียน โรงเรียน ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระ จ านวน 1 ห้อง'  - อบจ.สร. อุดหนุน  245,000.- บาท 2. จ านวนห้องเรียน เพ่ือใช้ประกอบการจัด

บ้านนาโพธ์ิ ต าบล การเรียนรู้เพ่ิมข้ึน  - โรงเรียน สมทบ  5,000.- บาท) อัจฉริยะ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้

เขวาสินรินทร์ 3. เพ่ือให้มีส่ือท่ีมีคุณภาพ เหมาะสมและพอเพียง

อ าเภอเขวาสินรินทร์ คุณประโยชน์ เหมาะสมกับวัย 3. นักเรียนมีสมรรถนะครบ 

จังหวัดสุรินทร์ ของผู้เรียน 5 ประการ และมีคุณลักษณะ

อันพึงประสงค์ 8 ประการ 

ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร 

พุทธศักราช 2551

7



8

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

15 โครงการปรับปรุง 1. เพ่ือปรับปรุงและจัดหาเพ่ิมเติม 1. อุปกรณ์เคร่ืองเล่นสนาม -           -           -           114,000     114,000     1. จ านวนอุปกรณ์ 1. โรงเรียนมีสนามเด็กเล่น กองการ

และจัดหาเพ่ิมเติม อุปกรณ์เคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น เด็กเล่น จ านวน 1 ชุด เคร่ืองเล่นสนาม ท่ีมีมาตรฐาน ศึกษาฯ

อุปกรณ์เคร่ืองเล่น 2. เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการทาง 2. สนามเด็กเล่นท่ีมี (งบประมาณท้ังส้ิน  115,870.- บาท เด็กเล่น 2. นักเรียนมีพัฒนาการทาง

สนามเด็กเล่น ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม มาตรฐาน จ านวน 1 สนาม  - อบจ.สร. อุดหนุน  114,000.- บาท 2. จ านวนสนาม ด้านร่างกาย อารมณ์ 

โรงเรียนบ้านโชค สติปัญญาของเด็ก พัฒนาผู้เรียน  - โรงเรียน สมทบ  1,870.- บาท) เด็กเล่นท่ีมีมาตรฐาน สังคม สติปัญญา มีคุณภาพ

ต าบลตากูก อ าเภอ ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี 

เขวาสินรินทร์ ท่ีก าหนด ก าหนด 

จังหวัดสุรินทร์ 3. เพ่ือเป็นท่ีนันทนาการและ 3. โรงเรียนสามารถจัด

ออกก าลังกายของเด็กนักเรียน กิจกรรมนันทนาการและ

และเด็กในหมู่บ้านใกล้เคียงเพ่ือ การออกก าลังกายของ

สร้างสนามเด็กเล่นท่ีปลอดภัย นักเรียนและเด็กในหมู่บ้าน

เหมาะสมเป็นท่ียอมรับของชุมชน ใกล้เคียงได้

และผู้เก่ียวข้อง 4. โรงเรียนสามารถเพ่ิม

ระดับคุณภาพมาตรฐาน

การศึกษาสูงข้ึน เป็นท่ี

ยอมรับของชุมชนและ

ผู้เก่ียวข้อง

8



9

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

16 โครงการปรับปรุง 1. เพ่ือปรับปรุงและจัดหาเพ่ิมเติม 1. อุปกรณ์เคร่ืองเล่นสนาม -           -           -           114,000     114,000     1. จ านวนอุปกรณ์ 1. โรงเรียนมีสนามเด็กเล่น กองการ

และจัดหาเพ่ิมเติม อุปกรณ์เคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น เด็กเล่น จ านวน 1 ชุด เคร่ืองเล่นสนาม ท่ีมีมาตรฐาน ศึกษาฯ

อุปกรณ์เคร่ืองเล่น 2. เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการทาง 2. สนามเด็กเล่นท่ีมี (งบประมาณท้ังส้ิน  115,870.- บาท เด็กเล่น 2. นักเรียนมีพัฒนาการทาง

สนามเด็กเล่น ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม มาตรฐาน จ านวน 1 สนาม  - อบจ.สร. อุดหนุน  114,000.- บาท 2. จ านวนสนาม ด้านร่างกาย อารมณ์ 

โรงเรียนบ้านตลาด สติปัญญาของเด็ก พัฒนาผู้เรียน  - โรงเรียน สมทบ  1,870.- บาท) เด็กเล่นท่ีมีมาตรฐาน สังคม สติปัญญา มีคุณภาพ

ตาโหมก ต าบลบึง ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี 

อ าเภอเขวาสินรินทร์ ท่ีก าหนด ก าหนด 

จังหวัดสุรินทร์ 3. เพ่ือเป็นท่ีนันทนาการและ 3. โรงเรียนสามารถจัด

ออกก าลังกายของเด็กนักเรียน กิจกรรมนันทนาการและ

และเด็กในหมู่บ้านใกล้เคียงเพ่ือ การออกก าลังกายของ

สร้างสนามเด็กเล่นท่ีปลอดภัย นักเรียนและเด็กในหมู่บ้าน

เหมาะสมเป็นท่ียอมรับของชุมชน ใกล้เคียงได้

และผู้เก่ียวข้อง 4. โรงเรียนสามารถเพ่ิม

ระดับคุณภาพมาตรฐาน

การศึกษาสูงข้ึน เป็นท่ี

ยอมรับของชุมชนและ

ผู้เก่ียวข้อง

9



10

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

17 โครงการปรับปรุง 1. เพ่ือปรับปรุงและจัดหาเพ่ิมเติม 1. อุปกรณ์เคร่ืองเล่นสนาม -           -           -           383,000     383,000     1. จ านวนอุปกรณ์ 1. โรงเรียนมีสนามเด็กเล่น กองการ

และจัดหาเพ่ิมเติม อุปกรณ์เคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น เด็กเล่น จ านวน 1 ชุด เคร่ืองเล่นสนาม ท่ีมีมาตรฐาน ศึกษาฯ

อุปกรณ์เคร่ืองเล่น 2. เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการทาง 2. สนามเด็กเล่นท่ีมี (งบประมาณท้ังส้ิน  384,130.- บาท เด็กเล่น 2. นักเรียนมีพัฒนาการทาง

สนามเด็กเล่น ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม มาตรฐาน จ านวน 1 สนาม  - อบจ.สร. อุดหนุน  383,000.- บาท 2. จ านวนสนาม ด้านร่างกาย อารมณ์ 

โรงเรียนบ้านกาเกาะ สติปัญญาของเด็ก พัฒนาผู้เรียน  - โรงเรียน สมทบ  1,130.- บาท) เด็กเล่นท่ีมีมาตรฐาน สังคม สติปัญญา มีคุณภาพ

(แหลมราษฎร์นุ ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี 

เคราะห์) ต าบล ท่ีก าหนด ก าหนด 

กาเกาะ อ าเภอ 3. เพ่ือเป็นท่ีนันทนาการและ 3. โรงเรียนสามารถจัด

เมืองสุรินทร์ ออกก าลังกายของเด็กนักเรียน กิจกรรมนันทนาการและ

จังหวัดสุรินทร์ และเด็กในหมู่บ้านใกล้เคียงเพ่ือ การออกก าลังกายของ

สร้างสนามเด็กเล่นท่ีปลอดภัย นักเรียนและเด็กในหมู่บ้าน

เหมาะสมเป็นท่ียอมรับของชุมชน ใกล้เคียงได้

และผู้เก่ียวข้อง 4. โรงเรียนสามารถเพ่ิม

ระดับคุณภาพมาตรฐาน

การศึกษาสูงข้ึน เป็นท่ี

ยอมรับของชุมชนและ

ผู้เก่ียวข้อง

10



11

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

18 โครงการปรับปรุง 1. เพ่ือปรับปรุงและจัดหาเพ่ิมเติม 1. อุปกรณ์เคร่ืองเล่นสนาม -           -           -           383,000     383,000     1. จ านวนอุปกรณ์ 1. โรงเรียนมีสนามเด็กเล่น กองการ

และจัดหาเพ่ิมเติม อุปกรณ์เคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น เด็กเล่น จ านวน 1 ชุด เคร่ืองเล่นสนาม ท่ีมีมาตรฐาน ศึกษาฯ

อุปกรณ์เคร่ืองเล่น 2. เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการทาง 2. สนามเด็กเล่นท่ีมี (งบประมาณท้ังส้ิน  384,130.- บาท เด็กเล่น 2. นักเรียนมีพัฒนาการทาง

สนามเด็กเล่น ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม มาตรฐาน จ านวน 1 สนาม  - อบจ.สร. อุดหนุน  383,000.- บาท 2. จ านวนสนาม ด้านร่างกาย อารมณ์ 

โรงเรียนบ้านต้ังใจ สติปัญญาของเด็ก พัฒนาผู้เรียน  - โรงเรียน สมทบ  1,130.- บาท) เด็กเล่นท่ีมีมาตรฐาน สังคม สติปัญญา มีคุณภาพ

ต าบลต้ังใจ อ าเภอ ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี 

เมืองสุรินทร์ ท่ีก าหนด ก าหนด 

จังหวัดสุรินทร์ 3. เพ่ือเป็นท่ีนันทนาการและ 3. โรงเรียนสามารถจัด

ออกก าลังกายของเด็กนักเรียน กิจกรรมนันทนาการและ

และเด็กในหมู่บ้านใกล้เคียงเพ่ือ การออกก าลังกายของ

สร้างสนามเด็กเล่นท่ีปลอดภัย นักเรียนและเด็กในหมู่บ้าน

เหมาะสมเป็นท่ียอมรับของชุมชน ใกล้เคียงได้

และผู้เก่ียวข้อง 4. โรงเรียนสามารถเพ่ิม

ระดับคุณภาพมาตรฐาน

การศึกษาสูงข้ึน เป็นท่ี

ยอมรับของชุมชนและ

ผู้เก่ียวข้อง

11



12

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

19 โครงการห้องเรียน 1. เพ่ือจัดหาและปรับปรุงห้อง 1. ส่ือการเรียนการสอนท่ี -           -           -           245,000     245,000     1. จ านวนส่ือการเรียน 1. โรงเรียนมีส่ือท่ีมีคุณภาพ กองการ

อัจฉริยะ ปรับปรุง เรียนให้เป็นห้องเรียนคุณภาพ มีคุณภาพ จ านวน 1 ชุด การสอนท่ีมีคุณภาพ เพ่ือใช้ประกอบการจัด ศึกษาฯ

ห้องเรียนให้เป็นส่ือ 2. เพ่ือพัฒนาระบบการจัด 2. ห้องเรียนคุณภาพ (งบประมาณท้ังส้ิน  250,000.- บาท 2. จ านวนห้องเรียน กิจกรรมการเรียนรู้เหมาะสม 

ห้องเรียนคุณภาพ การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ จ านวน 1 ห้อง  - อบจ.สร. อุดหนุน  245,000.- บาท คุณภาพ จ านวน 1 และพอเพียง 

สู่มาตรฐานสากล  เจตนารมณ์ของหลักสูตร  - โรงเรียน สมทบ  5,000.- บาท) ห้อง 2. นักเรียนมีสมรรถนะครบ 

โรงเรียนบ้านบึง- 3. เพ่ือให้มีส่ือท่ีมีคุณภาพ 3. ร้อยละของนักเรียน 5 ประการ และมีคุณลักษณะ

เบาะอุ่น ต าบล คุณประโยชน์ เหมาะสมกับวัย ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทาง อันพึงประสงค์ 8 ประการ 

บ้านแร่ อ าเภอ ของผู้เรียน การเรียนสูงข้ึน ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร 

เขวาสินรินทร์ พุทธศักราช 2551

จังหวัดสุรินทร์

20 โครงการห้องเรียน 1. เพ่ือจัดหาส่ือท่ีมีคุณภาพ 1. ส่ือการเรียนการสอนท่ี -           -           -           495,800     495,800     1. จ านวนส่ือการเรียน นักเรียนมีความรู้ความสามารถ กองการ

คุณภาพ โรงเรียน มีประโยชน์ต่อการน าไปใช้ใน มีคุณภาพ จ านวน 1 ชุด การสอนท่ีมีคุณภาพ ให้ได้รับการพัฒนาด้าน ศึกษาฯ

บ้านผางอุดมสมบูรณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2. ห้องเรียนคุณภาพ (งบประมาณท้ังส้ิน  498,800.- บาท 2. จ านวนห้องเรียน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม

วิทยา ต าบลชุมแสง 2. เพ่ือจัดห้องและสถานท่ี จ านวน 1 ห้อง  - อบจ.สร. อุดหนุน  495,800.- บาท คุณภาพ จ านวน 1 และสติปัญญาอย่างมีคุณภาพ

อ าเภอจอมพระ สนับสนุนการเรียนการสอนได้  - โรงเรียน สมทบ  3,000.- บาท) ห้อง รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดเป็น

จังหวัดสุรินทร์ กับความต้องการของครูและ 3. ร้อยละของนักเรียน ท าเป็นและแก้ปัญหาเป็น 

นักเรียน ท่ีมีความรู้ความเข้าใจ

3. เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ในการเรียนการสอน 

โดยใช้ส่ือวัสดุท่ีตรงตาม มีความรู้ความสามารถ

มาตรฐานการเรียนรู้ ให้ได้รับการพัฒนาด้าน

ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 

สังคมและสติปัญญา

อย่างมีคุณภาพ รู้คิด

12



13

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

วิเคราะห์ คิดเป็น 

ท าเป็นและแก้ปัญหา

เป็น

21 โครงการห้องเรียน 1. เพ่ือจัดหาส่ือท่ีมีคุณภาพ 1. ส่ือการเรียนการสอนท่ี -           -           -           493,800     493,800     1. จ านวนส่ือการเรียน 1. ผู้เรียน ครู ใช้ส่ือการเรียน กองการ

คุณภาพ (Quality มีประโยชน์ต่อการน าไปใช้ใน มีคุณภาพ จ านวน 1 ชุด การสอนท่ีมีคุณภาพ การสอน วัสดุอุปกรณ์ และ ศึกษาฯ

Classroom) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2. ห้องเรียนคุณภาพ (งบประมาณท้ังส้ิน  498,800.- บาท 2. จ านวนห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ ศึกษาหาความรู้ 

โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา2. เพ่ือพัฒนาการทางร่างกาย จ านวน 1 ห้อง  - อบจ.สร. อุดหนุน  493,800.- บาท คุณภาพ จ านวน 1 ฝึกปฏิบัติให้เป็นคนดี มี

ต าบลลุ่มระวี ของผู้เรียนให้เจริญเติบโตตามวัย  - โรงเรียน สมทบ  5,000.- บาท) ห้อง ความรู้ความสามารถให้ได้รับ

อ าเภอจอมพระ และมีสุขภาพท่ีดีและได้ใช้อวัยวะ 3. ร้อยละของนักเรียน การพัฒนาด้านร่างกาย 

จังหวัดสุรินทร์ ของร่างกายได้ประสานสัมพันธ์กัน ท่ีมีความรู้ความเข้าใจ อารมณ์ จิตใจ สังคม และ

ดีข้ึน ในการเรียนการสอน สติปัญญาอย่างมีคุณภาพ

3. เพ่ือพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ มีความรู้ความสามารถ 2. นักเรียนมีความรู้ความ

ของผู้เรียนให้มีความสุขและ ให้ได้รับการพัฒนาด้านสามารถ ให้ได้รับการพัฒนา

มีการแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 

เหมาะสมกับวัย สังคมและสติปัญญา สังคม และสติปัญญาอย่าง

อย่างมีคุณภาพ รู้คิด มีคุณภาพ รู้จักคิดวิเคราะห์ 

วิเคราะห์ คิดเป็น คิดเป็น ท าเป็น และ

ท าเป็นและแก้ปัญหา แก้ปัญหาเป็น 

เป็น

13



14

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

22 โครงการห้องเรียน 1. เพ่ือจัดหาส่ือท่ีมีคุณภาพ 1. ส่ือการเรียนการสอนท่ี -           -           -           495,800     495,800     1. จ านวนส่ือการเรียน 1. ผู้เรียน ครู ใช้ส่ือการเรียน กองการ

คุณภาพ (Quality มีประโยชน์ต่อการน าไปใช้ใน มีคุณภาพ จ านวน 1 ชุด การสอนท่ีมีคุณภาพ การสอน วัสดุอุปกรณ์ และ ศึกษาฯ

Classroom) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2. ห้องเรียนคุณภาพ (งบประมาณท้ังส้ิน  498,800.- บาท 2. จ านวนห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ ศึกษาหาความรู้ 

โรงเรียนบ้านผือ 2. เพ่ือพัฒนาการทางร่างกาย จ านวน 1 ห้อง  - อบจ.สร. อุดหนุน  495,800.- บาท คุณภาพ จ านวน 1 ฝึกปฏิบัติให้เป็นคนดี มี

ต าบลบ้านผือ ของผู้เรียนให้เจริญเติบโตตามวัย  - โรงเรียน สมทบ  3,000.- บาท) ห้อง ความรู้ความสามารถให้ได้รับ

อ าเภอจอมพระ และมีสุขภาพท่ีดีและได้ใช้อวัยวะ 3. ร้อยละของนักเรียน การพัฒนาด้านร่างกาย 

จังหวัดสุรินทร์ ของร่างกายได้ประสานสัมพันธ์กัน ท่ีมีความรู้ความเข้าใจ อารมณ์ จิตใจ สังคม และ

ดีข้ึน ในการเรียนการสอน สติปัญญาอย่างมีคุณภาพ

3. เพ่ือพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ มีความรู้ความสามารถ 2. นักเรียนมีความรู้ความ

ของผู้เรียนให้มีความสุขและ ให้ได้รับการพัฒนาด้านสามารถ ให้ได้รับการพัฒนา

มีการแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 

เหมาะสมกับวัย สังคมและสติปัญญา สังคม และสติปัญญาอย่าง

อย่างมีคุณภาพ รู้คิด มีคุณภาพ รู้จักคิดวิเคราะห์ 

วิเคราะห์ คิดเป็น คิดเป็น ท าเป็น และ

ท าเป็นและแก้ปัญหา แก้ปัญหาเป็น 

เป็น

14



15

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

23 โครงการห้องเรียน 1. เพ่ือจัดหาส่ือท่ีมีคุณภาพ 1. ส่ือการเรียนการสอนท่ี -           -           -           493,800     493,800     1. จ านวนส่ือการเรียน 1. ผู้เรียน ครู ใช้ส่ือการเรียน กองการ

คุณภาพ (Quality มีประโยชน์ต่อการน าไปใช้ใน มีคุณภาพ จ านวน 1 ชุด การสอนท่ีมีคุณภาพ การสอน วัสดุอุปกรณ์ และ ศึกษาฯ

Classroom) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2. ห้องเรียนคุณภาพ (งบประมาณท้ังส้ิน  498,800.- บาท 2. จ านวนห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ ศึกษาหาความรู้ 

โรงเรียนบ้านกรูด 2. เพ่ือพัฒนาการทางร่างกาย จ านวน 1 ห้อง  - อบจ.สร. อุดหนุน  493,800.- บาท คุณภาพ จ านวน 1 ฝึกปฏิบัติให้เป็นคนดี มี

หนองซ า ต าบล ของผู้เรียนให้เจริญเติบโตตามวัย  - โรงเรียน สมทบ  5,000.- บาท) ห้อง ความรู้ความสามารถให้ได้รับ

เมืองลีง อ าเภอ และมีสุขภาพท่ีดีและได้ใช้อวัยวะ 3. ร้อยละของนักเรียน การพัฒนาด้านร่างกาย 

จอมพระ จังหวัด ของร่างกายได้ประสานสัมพันธ์กัน ท่ีมีความรู้ความเข้าใจ อารมณ์ จิตใจ สังคม และ

สุรินทร์ ดีข้ึน ในการเรียนการสอน สติปัญญาอย่างมีคุณภาพ

3. เพ่ือพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ มีความรู้ความสามารถ 2. นักเรียนมีความรู้ความ

ของผู้เรียนให้มีความสุขและ ให้ได้รับการพัฒนาด้านสามารถ ให้ได้รับการพัฒนา

มีการแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 

เหมาะสมกับวัย สังคมและสติปัญญา สังคม และสติปัญญาอย่าง

อย่างมีคุณภาพ รู้คิด มีคุณภาพ รู้จักคิดวิเคราะห์ 

วิเคราะห์ คิดเป็น คิดเป็น ท าเป็น และ

ท าเป็นและแก้ปัญหา แก้ปัญหาเป็น 

เป็น

15



16

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

24 โครงการห้องเรียน 1. เพ่ือจัดหาส่ือท่ีมีคุณภาพ 1. ส่ือการเรียนการสอนท่ี -           -           -           493,800     493,800     1. จ านวนส่ือการเรียน 1. ผู้เรียน ครู ใช้ส่ือการเรียน กองการ

คุณภาพ (Quality มีประโยชน์ต่อการน าไปใช้ใน มีคุณภาพ จ านวน 1 ชุด การสอนท่ีมีคุณภาพ การสอน วัสดุอุปกรณ์ และ ศึกษาฯ

Classroom) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2. ห้องเรียนคุณภาพ (งบประมาณท้ังส้ิน  498,800.- บาท 2. จ านวนห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ ศึกษาหาความรู้ 

โรงเรียนบ้านดงเค็ง 2. เพ่ือพัฒนาการทางร่างกาย จ านวน 1 ห้อง  - อบจ.สร. อุดหนุน  493,800.- บาท คุณภาพ จ านวน 1 ฝึกปฏิบัติให้เป็นคนดี มี

ต าบลเมืองลีง ของผู้เรียนให้เจริญเติบโตตามวัย  - โรงเรียน สมทบ  5,000.- บาท) ห้อง ความรู้ความสามารถให้ได้รับ

อ าเภอจอมพระ และมีสุขภาพท่ีดีและได้ใช้อวัยวะ 3. ร้อยละของนักเรียน การพัฒนาด้านร่างกาย 

จังหวัดสุรินทร์ ของร่างกายได้ประสานสัมพันธ์กัน ท่ีมีความรู้ความเข้าใจ อารมณ์ จิตใจ สังคม และ

ดีข้ึน ในการเรียนการสอน สติปัญญาอย่างมีคุณภาพ

3. เพ่ือพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ มีความรู้ความสามารถ 2. นักเรียนมีความรู้ความ

ของผู้เรียนให้มีความสุขและ ให้ได้รับการพัฒนาด้านสามารถ ให้ได้รับการพัฒนา

มีการแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 

เหมาะสมกับวัย สังคมและสติปัญญา สังคม และสติปัญญาอย่าง

อย่างมีคุณภาพ รู้คิด มีคุณภาพ รู้จักคิดวิเคราะห์ 

วิเคราะห์ คิดเป็น คิดเป็น ท าเป็น และ

ท าเป็นและแก้ปัญหา แก้ปัญหาเป็น 

เป็น
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17

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

25 โครงการห้องเรียน 1. เพ่ือจัดหาส่ือท่ีมีคุณภาพ 1. ส่ือการเรียนการสอนท่ี -           -           -           495,800     495,800     1. จ านวนส่ือการเรียน 1. ผู้เรียน ครู ใช้ส่ือการเรียน กองการ

คุณภาพ (Quality มีประโยชน์ต่อการน าไปใช้ใน มีคุณภาพ จ านวน 1 ชุด การสอนท่ีมีคุณภาพ การสอน วัสดุอุปกรณ์ และ ศึกษาฯ

Classroom) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2. ห้องเรียนคุณภาพ (งบประมาณท้ังส้ิน  498,800.- บาท 2. จ านวนห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ ศึกษาหาความรู้ 

โรงเรียนบ้านกันโจรง2. เพ่ือพัฒนาและเปล่ียนแปลง จ านวน 1 ห้อง  - อบจ.สร. อุดหนุน  493,800.- บาท คุณภาพ จ านวน 1 ฝึกปฏิบัติให้เป็นคนดี มี

ต าบลกระหาด ห้องเรียนสู่ห้องเรียนคุณภาพ  - โรงเรียน สมทบ  3,000.- บาท) ห้อง ความรู้ความสามารถให้ได้รับ

อ าเภอจอมพระ โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ความ 3. ร้อยละของนักเรียน การพัฒนาด้านร่างกาย 

จังหวัดสุรินทร์ เข้าใจและพัฒนาการเรียนรู้ท่ี ท่ีมีความรู้ความเข้าใจ อารมณ์ จิตใจ สังคม และ

ให้ความส าคัญแก่ผู้เรียน ในการเรียนการสอน สติปัญญาอย่างมีคุณภาพ

3. เพ่ือพัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ มีความรู้ความสามารถ 2. นักเรียนมีความรู้ความ

ของผู้เรียนให้มีความสุขและ ให้ได้รับการพัฒนาด้านสามารถ ให้ได้รับการพัฒนา

มีการแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 

เหมาะสมกับวัยเม่ือเข้ามาใช้ สังคมและสติปัญญา สังคม และสติปัญญาอย่าง

ห้องเรียนคุณภาพ อย่างมีคุณภาพ รู้คิด มีคุณภาพ รู้จักคิดวิเคราะห์ 

วิเคราะห์ คิดเป็น คิดเป็น ท าเป็น และ

ท าเป็นและแก้ปัญหา แก้ปัญหาเป็น 

เป็น

รวม -          -          4,255,495 6,415,800 6,415,800 
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รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ

    กลยุทธ์ท่ี 2.7 กลยุทธ์ส่งเสริมการออกก าลังกายและนันทนาการ
เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการก่อสร้าง 1. เพ่ือก่อสร้างสนามฟุตซอล สนามฟุตซอล ขนาดกว้าง -           -           375,000     -           -           1. จ านวนสนามฟุตซอล 1. นักเรียนทุกคนใช้เวลาว่าง กองการ

สนามฟุตซอล ขนาดมาตรฐาน ขนาดกว้าง  25 เมตร ยาว 42 เมตร 2. ร้อยละผู้เรียนท่ี ให้เกิดประโยชน์จากการเล่น ศึกษาฯ

โรงเรียนบ้านราวนคร 25 เมตร ยาว 42 เมตร จ านวน จ านวน 1 สนาม (งบประมาณท้ังส้ิน  500,000.- บาท เข้าร่วมกิจกรรมใช้ กีฬาฟุตซอล                

ต าบลคูตัน อ าเภอ 1 สนาม  - อบจ.สร. อุดหนุน 375,000.- บาท เวลาว่างให้เกิด 2. โรงเรียนมีท่ีจัดกิจกรรมใน

กาบเชิง จังหวัด 2. เพ่ือส่งเสริมศักยภาพนักเรียน  - โรงเรียน สมทบ  125,000.- บาท) ประโยชน์โดยการเล่น การเรียนการสอนสุขศึกษา 

สุรินทร์ ทุกคนให้มีความสามารถทางด้าน ฟุตซอล และพลศึกษา(ฟุตซอล) ท่ีได้

กีฬาและร่างกายท่ีสมบูรณ์ 3. ร้อยละของชุมชน มาตรฐาน

แข็งแรง ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือ

ส่งเสริมสุขภาพโดย

การเล่นฟุตซอล

2 โครงการสร้างลาน 1. เพ่ือสร้างลานกีฬาคอนกรีต ลานกีฬาคอนกรีต ขนาด -           -           375,000     375,000     375,000     1. จ านวนลานกีฬา 1. นักเรียนทุกคนใช้เวลาว่าง กองการ

กีฬาคอนกรีต ขนาดกว้าง 25 เมตร ยาว 42 กว้าง 25 เมตร ยาว 42 2. ร้อยละผู้เรียนท่ี ให้เกิดประโยชน์จากการเล่น ศึกษาฯ

โรงเรียนบ้านโพธ์ิกอง เมตร จ านวน 1 สนาม เมตร  จ านวน 1 สนาม (งบประมาณท้ังส้ิน  500,000.- บาท เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือ กีฬา                

ต าบลเช้ือเพลิง 2. เพ่ือใช้จัดกิจกรรมการเรียน  - อบจ.สร. อุดหนุน 375,000.- บาท ส่งเสริมคุณธรรมและ 2. โรงเรียนมีท่ีจัดกิจกรรม

อ าเภอปรสาท การสอน และกิจกรรมต่าง ๆ  - โรงเรียน สมทบ  125,000.- บาท) ใช้เวลาว่างให้เกิด การเรียนการสอนและ

จังหวัดสุรินทร์ ของโรงเรียนมีความสมบูรณ์และ ประโยชน์ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 3. ร้อยละของชุมชน อ่ืน ๆ

3. เพ่ือประสานสัมพันธ์การมี ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือ

ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน คือ ส่งเสริมคุณธรรม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ ท่ีรับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณและท่ีผ่านมา

บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) ผ่าน เล่นกีฬาเพ่ือส่งเสริม

การจัดกิจกรรมต่าง ๆ สุขภาพ

รวม -          -          750,000    375,000    375,000    
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