
 
แผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 

 
 
 
 

ของ 
 

 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 



คำนำ 
 

   ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้มีการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 
2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 
ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 และแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม 
ฉบับที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ประกาศใช ้เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ไปแล้ว นั้น 

    เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์มีความจำเป็นต้องดำเนินการเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเป็นการรวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชน สนับสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ ด้านการศึกษาตามภารกิจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดและดำเนินการตามยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาที่กำหนดไว้ ดังนั้น 
จึงจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรินทร์ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรินทร์ และใช้เป็นกรอบในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และการใช้จ่ายจากเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 
ต่อไป 



สารบัญ 
 
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเตมิ ฉบบัที่ 3 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     42
  กลยุทธ์ที่ 2.7 กลยทุธ์ส่งเสริมการออกกำลังกายและนันทนาการ  42 

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



บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ

โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสติปัญญา

กลยุทธ์ท่ี 1.2 กลยุทธ์จัดหำส่ือ อุปกรณ์ อำคำรสถำนท่ี

ให้เพียงพอและเหมำะสม

รวม  -  -  -  -  -  -  -  - 56 29,020,960   56 29,020,960   

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ

กลยุทธ์ท่ี 2.7 กลยุทธ์ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยและ

นันทนำกำร

รวม  -  -  -  -  -  -  -  - 1 375,000        1 375,000        

รวมท้ังส้ิน  -  -  -  -  -  -  -  - 57 29,395,960   57 29,395,960   

พ.ศ. 2565
รวม 5 ปี

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

                            ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2565 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสุรินทร์ มีโครงกำร/กิจกรรมจ ำแนกตำมยุทธศำสตร์และกลยุทธ์ในกำรจัดกำรศึกษำขององค์กำรบริหำรส่วน

จังหวัดสุรินทร์ เพ่ิมเติม ดังน้ี

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์

ปีงบประมำณ

พ.ศ. 2561

ปีงบประมำณ

พ.ศ. 2562

ปีงบประมำณ

พ.ศ. 2563

ปีงบประมำณ

พ.ศ. 2564

ปีงบประมำณ

56 29,020,960   56 29,020,960    -  -  -  -  -  -  -  -

 -  -  -  -  - 1 375,000         -  -  - 1 375,000        



        ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสติปัญญา

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการห้องเรียนดิจิทัล 4.0  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ อุปกรณ์ห้องเรียนดิจิทัล - - - - 495,000 1.โรงเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ 1.นักเรียนมีผลการ กอง

เทคโนโลยีพัฒนาการศึกษา โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ จ านวน 11 รายการ ได้แก่ ทางการเรียนปีการศึกษา ทดสอบผู้เรียนระดับชาติ การศึกษาฯ

ผ่านกระบวนการการจัดการ เพ่ือด าเนินโครงการ 1.จอinteractive multimedia display  2563 ทุกกลุ่มสาระวิชา (NT) ช้ันประถมศึกษา
เรียนรู้แบบบูรณาการ เพ่ือพัฒนา ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี ขนาดไม่น้อยกว่า 85 น้ิว จ านวน 1 จอ สูงข้ึนจากปีการศึกษา ปีท่ี 3 ระดับชาติ
ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 1. เพ่ือพัฒนาห้องเรียนให้มีส่ือท่ีมี 2.Stand จอ Interactive multimedia 2562 ร้อยละ 3 ข้ึนไป ข้ันพ้ืนฐาน (O-NET) 
โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ ประสิทธิภาพต่อการจัดการเรียน  display จ านวน 1 ชุด 2.นักเรียนร้อยละ 90 มี ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6
ต าบลโชคนาสาม อ าเภอปราสาท การสอน 3.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA ความรู้ความสามารถ เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่า
จังหวัดสุรินทร์ 2. เพ่ือส่งเสริมทักษะวิชาการ-ความรู้ จ านวน 1 ชุด ป้องกันตนเองและลด ร้อยละ 3 
(โรงเรียนสมทบ 3,000 บาท) พ้ืนฐาน/ทักษะชีวิต-ทักษะงาน-ทักษะ 4.เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ (แบบมี WIFI) ผลกระทบในเชิงสังคม 2.นักเรียนมีทักษะใน

อาชีพความรู้เฉพาะทางต่อผู้เรียน จ านวน 1 ชุด ความปลอดภัย ศตวรรษท่ี 21 และ
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทาง 5.ชุดเคร่ืองเสียง(พร้อมอุปกรณ์และ อาชญากรรมทางไซเบอร์ เตรียมพร้อมสู่ยุคดิจิทัล
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย ติดต้ัง)จ านวน 1 ชุด และสามารถใช้ รวมท้ังรู้เท่าทัน

6. ไมโครโฟนแบบมีสาย จ านวน 1 อัน เทคโนโลยีได้อย่าง เทคโนโลยี
7. ล าโพงติดผนังแบบสองทาง ถูกต้อง
ขนาด 10 น้ิว จ านวน 2 ตู้
8. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์และเคร่ืองเสียง
จ านวน 1 ตัว
9.เก้าอ้ี (ส าหรับครู)จ านวน 1 ตัว
10.สาย HDMI ขนาดยาวไม่น้อยกว่า
5 เมตรจ านวน 1 เส้น
11.สาย USB ขนาดยาวไม่น้อยกว่า
10 เมตร จ านวน 1 เส้น

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

            กลยุทธ์ท่ี 1.2 กลยุทธ์จัดหาส่ือ อุปกรณ์ อาคารสถานท่ี ให้เพียงพอและเหมาะสม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ

งบประมาณท้ังสิ้น 498,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 495,000.- บาท
- โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ

ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
สมทบ 3,000.- บาท

2



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ

2 โครงการห้องเรียนดิจิทัล 4.0  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ อุปกรณ์ห้องเรียนดิจิทัล - - - - 493,000 1.โรงเรียนมีห้องเรียนท่ีมี 1.โรงเรียนมีกระบวน กอง

เทคโนโลยีพัฒนาการศึกษา โรงเรียนบ้านตาเสาะ จ านวน 11 รายการ ได้แก่ ส่ือเทคโนโลยีท่ีใช้ในการ การจัดการเรียน การศึกษาฯ

ผ่านกระบวนการการจัดการ เพ่ือด าเนินโครงการ 1.จอinteractive multimedia display จัดการเรียนการสอนได้ การสอนท่ีมีส่ือ

เรียนรู้แบบบูรณาการ เพ่ือพัฒนา ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี ขนาดไม่น้อยกว่า 85 น้ิว จ านวน 1 จอ น่าสนใจเป็นศูนย์กลาง เทคโนโลยีท่ีทันสมัย

ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 1. เพ่ือพัฒนาห้องเรียนให้มีส่ือท่ีมี 2.Stand จอ Interactive multimedia การเรียนรู้ของโรงเรียน เป็นศูนย์กลางการ

โรงเรียนบ้านตาเสาะ ประสิทธิภาพต่อการจัดการเรียน  display จ านวน 1 ชุด และชุมชน เรียนรู้ของโรงเรียน

ต าบลกังแอน อ าเภอปราสาท การสอน 3.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2.ร้อยละของผู้เรียนระดับ และชุมชน

จังหวัดสุรินทร์ 2. เพ่ือให้โรงเรียนส่งเสริมทักษะ จ านวน 1 ชุด ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 มี 2.นักเรียนมีทักษะใน

(โรงเรียนสมทบ 5,000 บาท) วิชาการ-ความรู้พ้ืนฐาน/ทักษะชีวิต 4.เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ (แบบมี WIFI) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ศตวรรษท่ี 21 และ

ทักษะงาน-ทักษะอาชีพ-ความรู้ จ านวน 1 ชุด ทุกกลุ่มสาระวิชาเพ่ิมข้ึน เตรียมพร้อมสู่ยุคดิจิทัล

เฉพาะทางต่อผู้เรียนผ่านกระบวนการ 5.ชุดเคร่ืองเสียง(พร้อมอุปกรณ์และ ร้อยละ 50 รวมท้ังรู้เท่าทัน

เรียนรู้ทางเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ติดต้ัง)จ านวน 1 ชุด เทคโนโลยี

6. ไมโครโฟนแบบมีสาย จ านวน 1 อัน

7. ล าโพงติดผนังแบบสองทาง

ขนาด 10 น้ิว จ านวน 2 ตู้

8. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์และเคร่ืองเสียง

จ านวน 1 ตัว

9.เก้าอ้ี (ส าหรับครู)จ านวน 1 ตัว

10.สาย HDMI ขนาดยาวไม่น้อยกว่า

5 เมตรจ านวน 1 เส้น

11.สาย USB ขนาดยาวไม่น้อยกว่า

10 เมตร จ านวน 1 เส้น

งบประมาณท้ังส้ิน 498,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 493,000.- บาท
- โรงเรียนบ้านตาเสาะ

ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
สมทบ 5,000.- บาท

3



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ

3 โครงการห้องเรียนดิจิทัล 4.0  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ อุปกรณ์ห้องเรียนดิจิทัล - - - - 493,000 1.โรงเรียนมีห้องเรียนท่ีมี 1.โรงเรียนมีกระบวน กอง

เทคโนโลยีพัฒนาการศึกษา โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท จ านวน 11 รายการ ได้แก่ ส่ือเทคโนโลยีท่ีใช้ในการ การจัดการเรียน การศึกษาฯ

ผ่านกระบวนการการจัดการ เพ่ือด าเนินโครงการ 1.จอinteractive multimedia display จัดการเรียนการสอนได้ การสอนท่ีมีส่ือ

เรียนรู้แบบบูรณาการ เพ่ือพัฒนา ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี ขนาดไม่น้อยกว่า 85 น้ิว จ านวน 1 จอ น่าสนใจเป็นศูนย์กลาง เทคโนโลยีท่ีทันสมัย

ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 1. เพ่ือพัฒนาห้องเรียนให้มีส่ือท่ีมี 2.Stand จอ Interactive multimedia การเรียนรู้ของโรงเรียน เป็นศูนย์กลางการ

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ประสิทธิภาพต่อการจัดการเรียน  display จ านวน 1 ชุด และชุมชน เรียนรู้ของโรงเรียน

ต าบลปรือ อ าเภอปราสาท การสอน 3.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2.ร้อยละของผู้เรียนระดับ และชุมชน

จังหวัดสุรินทร์ 2. เพ่ือให้โรงเรียนส่งเสริมทักษะ จ านวน 1 ชุด ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 มี 2.นักเรียนมีทักษะใน

(โรงเรียนสมทบ 5,000 บาท) วิชาการ-ความรู้พ้ืนฐาน/ทักษะชีวิต 4.เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ (แบบมี WIFI) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ศตวรรษท่ี 21 และ

ทักษะงาน-ทักษะอาชีพ-ความรู้ จ านวน 1 ชุด ทุกกลุ่มสาระวิชาเพ่ิมข้ึน เตรียมพร้อมสู่ยุคดิจิทัล

เฉพาะทางต่อผู้เรียนผ่านกระบวนการ 5.ชุดเคร่ืองเสียง(พร้อมอุปกรณ์และ ร้อยละ 50 รวมท้ังรู้เท่าทัน

เรียนรู้ทางเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ติดต้ัง)จ านวน 1 ชุด เทคโนโลยี

6. ไมโครโฟนแบบมีสาย จ านวน 1 อัน

7. ล าโพงติดผนังแบบสองทาง

ขนาด 10 น้ิว จ านวน 2 ตู้

8. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์และเคร่ืองเสียง

จ านวน 1 ตัว

9.เก้าอ้ี (ส าหรับครู)จ านวน 1 ตัว

10.สาย HDMI ขนาดยาวไม่น้อยกว่า

5 เมตรจ านวน 1 เส้น

11.สาย USB ขนาดยาวไม่น้อยกว่า

10 เมตร จ านวน 1 เส้น

งบประมาณท้ังส้ิน 498,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 493,000.- บาท
- โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท

ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
สมทบ 5,000.- บาท

4



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ

4 โครงการห้องเรียนดิจิทัล 4.0  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ อุปกรณ์ห้องเรียนดิจิทัล - - - - 493,000 1.โรงเรียนมีห้องเรียนท่ีมี 1.โรงเรียนมีกระบวน กอง

เทคโนโลยีพัฒนาการศึกษา โรงเรียนบ้านตานี จ านวน 11 รายการ ได้แก่ ส่ือเทคโนโลยีท่ีใช้ในการ การจัดการเรียน การศึกษาฯ

ผ่านกระบวนการการจัดการ เพ่ือด าเนินโครงการ 1.จอinteractive multimedia display จัดการเรียนการสอนได้ การสอนท่ีมีส่ือ

เรียนรู้แบบบูรณาการ เพ่ือพัฒนา ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี ขนาดไม่น้อยกว่า 85 น้ิว จ านวน 1 จอ น่าสนใจเป็นศูนย์กลาง เทคโนโลยีท่ีทันสมัย

ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 1. เพ่ือพัฒนาห้องเรียนให้มีส่ือท่ีมี 2.Stand จอ Interactive multimedia การเรียนรู้ของโรงเรียน เป็นศูนย์กลางการ

โรงเรียนบ้านตานี ประสิทธิภาพต่อการจัดการเรียน  display จ านวน 1 ชุด และชุมชน เรียนรู้ของโรงเรียน

ต าบลตานี อ าเภอปราสาท การสอน 3.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2.ร้อยละของผู้เรียนระดับ และชุมชน

จังหวัดสุรินทร์ 2. เพ่ือให้โรงเรียนส่งเสริมทักษะ จ านวน 1 ชุด ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 มี 2.นักเรียนมีทักษะใน

(โรงเรียนสมทบ 5,000 บาท) วิชาการ-ความรู้พ้ืนฐาน/ทักษะชีวิต 4.เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ (แบบมี WIFI) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ศตวรรษท่ี 21 และ

ทักษะงาน-ทักษะอาชีพ-ความรู้ จ านวน 1 ชุด ทุกกลุ่มสาระวิชาเพ่ิมข้ึน เตรียมพร้อมสู่ยุคดิจิทัล

เฉพาะทางต่อผู้เรียนผ่านกระบวนการ 5.ชุดเคร่ืองเสียง(พร้อมอุปกรณ์และ ร้อยละ 50 รวมท้ังรู้เท่าทัน

เรียนรู้ทางเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ติดต้ัง)จ านวน 1 ชุด เทคโนโลยี

6. ไมโครโฟนแบบมีสาย จ านวน 1 อัน

7. ล าโพงติดผนังแบบสองทาง

ขนาด 10 น้ิว จ านวน 2 ตู้

8. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์และเคร่ืองเสียง

จ านวน 1 ตัว

9.เก้าอ้ี (ส าหรับครู)จ านวน 1 ตัว

10.สาย HDMI ขนาดยาวไม่น้อยกว่า

5 เมตรจ านวน 1 เส้น

11.สาย USB ขนาดยาวไม่น้อยกว่า

10 เมตร จ านวน 1 เส้น

งบประมาณท้ังส้ิน 498,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 493,000.- บาท
- โรงเรียนบ้านตานี

ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
สมทบ 5,000.- บาท

5



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ

5 โครงการห้องเรียนดิจิทัล 4.0  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ อุปกรณ์ห้องเรียนดิจิทัล - - - - 493,000 1.โรงเรียนมีห้องเรียนท่ีมี 1.โรงเรียนมีกระบวน กอง

เทคโนโลยีพัฒนาการศึกษา โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) จ านวน 11 รายการ ได้แก่ ส่ือเทคโนโลยีท่ีใช้ในการ การจัดการเรียน การศึกษาฯ

ผ่านกระบวนการการจัดการ เพ่ือด าเนินโครงการ 1.จอinteractive multimedia display จัดการเรียนการสอนได้ การสอนท่ีมีส่ือ

เรียนรู้แบบบูรณาการ เพ่ือพัฒนา ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี ขนาดไม่น้อยกว่า 85 น้ิว จ านวน 1 จอ น่าสนใจเป็นศูนย์กลาง เทคโนโลยีท่ีทันสมัย

ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 1. เพ่ือพัฒนาห้องเรียนให้มีส่ือท่ีมี 2.Stand จอ Interactive multimedia การเรียนรู้ของโรงเรียน เป็นศูนย์กลางการ

โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์ ประสิทธิภาพต่อการจัดการเรียน  display จ านวน 1 ชุด และชุมชน เรียนรู้ของโรงเรียน

นุสรณ์) ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท การสอน 3.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2.ร้อยละของผู้เรียนระดับ และชุมชน

จังหวัดสุรินทร์ 2. เพ่ือให้โรงเรียนส่งเสริมทักษะ จ านวน 1 ชุด ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 มี 2.นักเรียนมีทักษะใน

(โรงเรียนสมทบ 5,000 บาท) วิชาการ-ความรู้พ้ืนฐาน/ทักษะชีวิต 4.เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ (แบบมี WIFI) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ศตวรรษท่ี 21 และ

ทักษะงาน-ทักษะอาชีพ-ความรู้ จ านวน 1 ชุด ทุกกลุ่มสาระวิชาเพ่ิมข้ึน เตรียมพร้อมสู่ยุคดิจิทัล

เฉพาะทางต่อผู้เรียนผ่านกระบวนการ 5.ชุดเคร่ืองเสียง(พร้อมอุปกรณ์และ ร้อยละ 50 รวมท้ังรู้เท่าทัน

เรียนรู้ทางเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ติดต้ัง)จ านวน 1 ชุด เทคโนโลยี

6. ไมโครโฟนแบบมีสาย จ านวน 1 อัน

7. ล าโพงติดผนังแบบสองทาง

ขนาด 10 น้ิว จ านวน 2 ตู้

8. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์และเคร่ืองเสียง

จ านวน 1 ตัว

9.เก้าอ้ี (ส าหรับครู)จ านวน 1 ตัว

10.สาย HDMI ขนาดยาวไม่น้อยกว่า

5 เมตรจ านวน 1 เส้น

11.สาย USB ขนาดยาวไม่น้อยกว่า

10 เมตร จ านวน 1 เส้น

งบประมาณท้ังส้ิน 498,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 493,000.- บาท
- โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)

ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
สมทบ 5,000.- บาท

6



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ

6 โครงการห้องเรียนดิจิทัล 4.0  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ อุปกรณ์ห้องเรียนดิจิทัล - - - - 493,000 1.โรงเรียนมีห้องเรียนท่ีมี 1.โรงเรียนมีกระบวน กอง

เทคโนโลยีพัฒนาการศึกษา โรงเรียนบ้านคลอง จ านวน 11 รายการ ได้แก่ ส่ือเทคโนโลยีท่ีใช้ในการ การจัดการเรียน การศึกษาฯ

ผ่านกระบวนการการจัดการ เพ่ือด าเนินโครงการ 1.จอinteractive multimedia display จัดการเรียนการสอนได้ การสอนท่ีมีส่ือ

เรียนรู้แบบบูรณาการ เพ่ือพัฒนา ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี ขนาดไม่น้อยกว่า 85 น้ิว จ านวน 1 จอ น่าสนใจเป็นศูนย์กลาง เทคโนโลยีท่ีทันสมัย

ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 1. เพ่ือพัฒนาห้องเรียนให้มีส่ือท่ีมี 2.Stand จอ Interactive multimedia การเรียนรู้ของโรงเรียน เป็นศูนย์กลางการ

โรงเรียนบ้านคลอง ประสิทธิภาพต่อการจัดการเรียน  display จ านวน 1 ชุด และชุมชน เรียนรู้ของโรงเรียน

ต.ปรือ อ.ปราสาท การสอน 3.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2.ร้อยละของผู้เรียนระดับ และชุมชน

จังหวัดสุรินทร์ 2. เพ่ือให้โรงเรียนส่งเสริมทักษะ จ านวน 1 ชุด ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 มี 2.นักเรียนมีทักษะใน

(โรงเรียนสมทบ 5,000 บาท) วิชาการ-ความรู้พ้ืนฐาน/ทักษะชีวิต 4.เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ (แบบมี WIFI) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ศตวรรษท่ี 21 และ

ทักษะงาน-ทักษะอาชีพ-ความรู้ จ านวน 1 ชุด ทุกกลุ่มสาระวิชาเพ่ิมข้ึน เตรียมพร้อมสู่ยุคดิจิทัล

เฉพาะทางต่อผู้เรียนผ่านกระบวนการ 5.ชุดเคร่ืองเสียง(พร้อมอุปกรณ์และ ร้อยละ 50 รวมท้ังรู้เท่าทัน

เรียนรู้ทางเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ติดต้ัง)จ านวน 1 ชุด เทคโนโลยี

6. ไมโครโฟนแบบมีสาย จ านวน 1 อัน

7. ล าโพงติดผนังแบบสองทาง

ขนาด 10 น้ิว จ านวน 2 ตู้

8. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์และเคร่ืองเสียง

จ านวน 1 ตัว

9.เก้าอ้ี (ส าหรับครู)จ านวน 1 ตัว

10.สาย HDMI ขนาดยาวไม่น้อยกว่า

5 เมตรจ านวน 1 เส้น

11.สาย USB ขนาดยาวไม่น้อยกว่า

10 เมตร จ านวน 1 เส้น

งบประมาณท้ังส้ิน 498,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 493,000.- บาท
- โรงเรียนบ้านคลอง

ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
สมทบ 5,000.- บาท

7



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ

7 โครงการห้องเรียนดิจิทัล 4.0  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ อุปกรณ์ห้องเรียนดิจิทัล - - - - 493,000 1.โรงเรียนมีห้องเรียนท่ีมี 1.โรงเรียนมีกระบวน กอง

เทคโนโลยีพัฒนาการศึกษา โรงเรียนบ้านโชคนาสาม จ านวน 11 รายการ ได้แก่ ส่ือเทคโนโลยีท่ีใช้ในการ การจัดการเรียน การศึกษาฯ

ผ่านกระบวนการการจัดการ เพ่ือด าเนินโครงการ 1.จอinteractive multimedia display จัดการเรียนการสอนได้ การสอนท่ีมีส่ือ

เรียนรู้แบบบูรณาการ เพ่ือพัฒนา ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี ขนาดไม่น้อยกว่า 85 น้ิว จ านวน 1 จอ น่าสนใจเป็นศูนย์กลาง เทคโนโลยีท่ีทันสมัย

ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 1. เพ่ือพัฒนาห้องเรียนให้มีส่ือท่ีมี 2.Stand จอ Interactive multimedia การเรียนรู้ของโรงเรียน เป็นศูนย์กลางการ

โรงเรียนบ้านโชคนาสาม ประสิทธิภาพต่อการจัดการเรียน  display จ านวน 1 ชุด และชุมชน เรียนรู้ของโรงเรียน

ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท การสอน 3.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2.ร้อยละของผู้เรียนระดับ และชุมชน

จังหวัดสุรินทร์ 2. เพ่ือให้โรงเรียนส่งเสริมทักษะ จ านวน 1 ชุด ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 มี 2.นักเรียนมีทักษะใน

(โรงเรียนสมทบ 5,000 บาท) วิชาการ-ความรู้พ้ืนฐาน/ทักษะชีวิต 4.เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ (แบบมี WIFI) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ศตวรรษท่ี 21 และ

ทักษะงาน-ทักษะอาชีพ-ความรู้ จ านวน 1 ชุด ทุกกลุ่มสาระวิชาเพ่ิมข้ึน เตรียมพร้อมสู่ยุคดิจิทัล

เฉพาะทางต่อผู้เรียนผ่านกระบวนการ 5.ชุดเคร่ืองเสียง(พร้อมอุปกรณ์และ ร้อยละ 50 รวมท้ังรู้เท่าทัน

เรียนรู้ทางเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ติดต้ัง)จ านวน 1 ชุด เทคโนโลยี

6. ไมโครโฟนแบบมีสาย จ านวน 1 อัน

7. ล าโพงติดผนังแบบสองทาง

ขนาด 10 น้ิว จ านวน 2 ตู้

8. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์และเคร่ืองเสียง

จ านวน 1 ตัว

9.เก้าอ้ี (ส าหรับครู)จ านวน 1 ตัว

10.สาย HDMI ขนาดยาวไม่น้อยกว่า

5 เมตรจ านวน 1 เส้น

11.สาย USB ขนาดยาวไม่น้อยกว่า

10 เมตร จ านวน 1 เส้น

งบประมาณท้ังส้ิน 498,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 493,000.- บาท
- โรงเรียนบ้านโชคนาสาม

ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
สมทบ 5,000.- บาท

8



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ

8 โครงการห้องเรียนดิจิทัล 4.0  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ อุปกรณ์ห้องเรียนดิจิทัล - - - - 493,000 1.โรงเรียนมีห้องเรียนท่ีมี 1.โรงเรียนมีกระบวน กอง

เทคโนโลยีพัฒนาการศึกษา โรงเรียนบ้านมะเมียง จ านวน 11 รายการ ได้แก่ ส่ือเทคโนโลยีท่ีใช้ในการ การจัดการเรียน การศึกษาฯ

ผ่านกระบวนการการจัดการ เพ่ือด าเนินโครงการ 1.จอinteractive multimedia display จัดการเรียนการสอนได้ การสอนท่ีมีส่ือ

เรียนรู้แบบบูรณาการ เพ่ือพัฒนา ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี ขนาดไม่น้อยกว่า 85 น้ิว จ านวน 1 จอ น่าสนใจเป็นศูนย์กลาง เทคโนโลยีท่ีทันสมัย

ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 1. เพ่ือพัฒนาห้องเรียนให้มีส่ือท่ีมี 2.Stand จอ Interactive multimedia การเรียนรู้ของโรงเรียน เป็นศูนย์กลางการ

โรงเรียนบ้านมะเมียง ประสิทธิภาพต่อการจัดการเรียน  display จ านวน 1 ชุด และชุมชน เรียนรู้ของโรงเรียน

ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท การสอน 3.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2.ร้อยละของผู้เรียนระดับ และชุมชน

จังหวัดสุรินทร์ 2. เพ่ือให้โรงเรียนส่งเสริมทักษะ จ านวน 1 ชุด ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 มี 2.นักเรียนมีทักษะใน

(โรงเรียนสมทบ 5,000 บาท) วิชาการ-ความรู้พ้ืนฐาน/ทักษะชีวิต 4.เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ (แบบมี WIFI) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ศตวรรษท่ี 21 และ

ทักษะงาน-ทักษะอาชีพ-ความรู้ จ านวน 1 ชุด ทุกกลุ่มสาระวิชาเพ่ิมข้ึน เตรียมพร้อมสู่ยุคดิจิทัล

เฉพาะทางต่อผู้เรียนผ่านกระบวนการ 5.ชุดเคร่ืองเสียง(พร้อมอุปกรณ์และ ร้อยละ 50 รวมท้ังรู้เท่าทัน

เรียนรู้ทางเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ติดต้ัง)จ านวน 1 ชุด เทคโนโลยี

6. ไมโครโฟนแบบมีสาย จ านวน 1 อัน

7. ล าโพงติดผนังแบบสองทาง

ขนาด 10 น้ิว จ านวน 2 ตู้

8. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์และเคร่ืองเสียง

จ านวน 1 ตัว

9.เก้าอ้ี (ส าหรับครู)จ านวน 1 ตัว

10.สาย HDMI ขนาดยาวไม่น้อยกว่า

5 เมตรจ านวน 1 เส้น

11.สาย USB ขนาดยาวไม่น้อยกว่า

10 เมตร จ านวน 1 เส้น

งบประมาณท้ังส้ิน 498,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 493,000.- บาท
- โรงเรียนบ้านมะเมียง

ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
สมทบ 5,000.- บาท

9



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ

9 โครงการห้องเรียนดิจิทัล 4.0  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ อุปกรณ์ห้องเรียนดิจิทัล - - - - 493,000 1.โรงเรียนมีห้องเรียนท่ีมี 1.โรงเรียนมีกระบวน กอง

เทคโนโลยีพัฒนาการศึกษา โรงเรียนบ้านหนองหร่ี จ านวน 11 รายการ ได้แก่ ส่ือเทคโนโลยีท่ีใช้ในการ การจัดการเรียน การศึกษาฯ

ผ่านกระบวนการการจัดการ เพ่ือด าเนินโครงการ 1.จอinteractive multimedia display จัดการเรียนการสอนได้ การสอนท่ีมีส่ือ

เรียนรู้แบบบูรณาการ เพ่ือพัฒนา ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี ขนาดไม่น้อยกว่า 85 น้ิว จ านวน 1 จอ น่าสนใจเป็นศูนย์กลาง เทคโนโลยีท่ีทันสมัย

ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 1. เพ่ือพัฒนาห้องเรียนให้มีส่ือท่ีมี 2.Stand จอ Interactive multimedia การเรียนรู้ของโรงเรียน เป็นศูนย์กลางการ

โรงเรียนบ้านหนองหร่ี ประสิทธิภาพต่อการจัดการเรียน  display จ านวน 1 ชุด และชุมชน เรียนรู้ของโรงเรียน

ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท การสอน 3.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2.ร้อยละของผู้เรียนระดับ และชุมชน

จังหวัดสุรินทร์ 2. เพ่ือให้โรงเรียนส่งเสริมทักษะ จ านวน 1 ชุด ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 มี 2.นักเรียนมีทักษะใน

(โรงเรียนสมทบ 5,000 บาท) วิชาการ-ความรู้พ้ืนฐาน/ทักษะชีวิต 4.เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ (แบบมี WIFI) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ศตวรรษท่ี 21 และ

ทักษะงาน-ทักษะอาชีพ-ความรู้ จ านวน 1 ชุด ทุกกลุ่มสาระวิชาเพ่ิมข้ึน เตรียมพร้อมสู่ยุคดิจิทัล

เฉพาะทางต่อผู้เรียนผ่านกระบวนการ 5.ชุดเคร่ืองเสียง(พร้อมอุปกรณ์และ ร้อยละ 50 รวมท้ังรู้เท่าทัน

เรียนรู้ทางเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ติดต้ัง)จ านวน 1 ชุด เทคโนโลยี

6. ไมโครโฟนแบบมีสาย จ านวน 1 อัน

7. ล าโพงติดผนังแบบสองทาง

ขนาด 10 น้ิว จ านวน 2 ตู้

8. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์และเคร่ืองเสียง

จ านวน 1 ตัว

9.เก้าอ้ี (ส าหรับครู)จ านวน 1 ตัว

10.สาย HDMI ขนาดยาวไม่น้อยกว่า

5 เมตรจ านวน 1 เส้น

11.สาย USB ขนาดยาวไม่น้อยกว่า

10 เมตร จ านวน 1 เส้น

งบประมาณท้ังส้ิน 498,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 493,000.- บาท
- โรงเรียนบ้านหนองหร่ี

ต.ทุ่งมน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
สมทบ 5,000.- บาท

10



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ

10 โครงการห้องเรียนดิจิทัล 4.0  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ อุปกรณ์ห้องเรียนดิจิทัล - - - - 493,000 1.โรงเรียนมีห้องเรียนท่ีมี 1.โรงเรียนมีกระบวน กอง

เทคโนโลยีพัฒนาการศึกษา โรงเรียนบ้านบักดอก จ านวน 11 รายการ ได้แก่ ส่ือเทคโนโลยีท่ีใช้ในการ การจัดการเรียน การศึกษาฯ

ผ่านกระบวนการการจัดการ เพ่ือด าเนินโครงการ 1.จอinteractive multimedia display จัดการเรียนการสอนได้ การสอนท่ีมีส่ือ

เรียนรู้แบบบูรณาการ เพ่ือพัฒนา ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี ขนาดไม่น้อยกว่า 85 น้ิว จ านวน 1 จอ น่าสนใจเป็นศูนย์กลาง เทคโนโลยีท่ีทันสมัย

ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 1. เพ่ือพัฒนาห้องเรียนให้มีส่ือท่ีมี 2.Stand จอ Interactive multimedia การเรียนรู้ของโรงเรียน เป็นศูนย์กลางการ

โรงเรียนบ้านบักดอก ประสิทธิภาพต่อการจัดการเรียน  display จ านวน 1 ชุด และชุมชน เรียนรู้ของโรงเรียน

ต.ปรือ อ.ปราสาท การสอน 3.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2.ร้อยละของผู้เรียนระดับ และชุมชน

จังหวัดสุรินทร์ 2. เพ่ือให้โรงเรียนส่งเสริมทักษะ จ านวน 1 ชุด ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 มี 2.นักเรียนมีทักษะใน

(โรงเรียนสมทบ 5,000 บาท) วิชาการ-ความรู้พ้ืนฐาน/ทักษะชีวิต 4.เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ (แบบมี WIFI) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ศตวรรษท่ี 21 และ

ทักษะงาน-ทักษะอาชีพ-ความรู้ จ านวน 1 ชุด ทุกกลุ่มสาระวิชาเพ่ิมข้ึน เตรียมพร้อมสู่ยุคดิจิทัล

เฉพาะทางต่อผู้เรียนผ่านกระบวนการ 5.ชุดเคร่ืองเสียง(พร้อมอุปกรณ์และ ร้อยละ 50 รวมท้ังรู้เท่าทัน

เรียนรู้ทางเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ติดต้ัง)จ านวน 1 ชุด เทคโนโลยี

6. ไมโครโฟนแบบมีสาย จ านวน 1 อัน

7. ล าโพงติดผนังแบบสองทาง

ขนาด 10 น้ิว จ านวน 2 ตู้

8. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์และเคร่ืองเสียง

จ านวน 1 ตัว

9.เก้าอ้ี (ส าหรับครู)จ านวน 1 ตัว

10.สาย HDMI ขนาดยาวไม่น้อยกว่า

5 เมตรจ านวน 1 เส้น

11.สาย USB ขนาดยาวไม่น้อยกว่า

10 เมตร จ านวน 1 เส้น

งบประมาณท้ังส้ิน 498,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 493,000.- บาท
- โรงเรียนบ้านบักดอก

ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
สมทบ 5,000.- บาท

11



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ

11 โครงการห้องเรียนดิจิทัล 4.0  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ อุปกรณ์ห้องเรียนดิจิทัล - - - - 493,000 1.โรงเรียนมีห้องเรียนท่ีมี 1.โรงเรียนมีกระบวน กอง

เทคโนโลยีพัฒนาการศึกษา โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร จ านวน 11 รายการ ได้แก่ ส่ือเทคโนโลยีท่ีใช้ในการ การจัดการเรียน การศึกษาฯ

ผ่านกระบวนการการจัดการ เพ่ือด าเนินโครงการ 1.จอinteractive multimedia display จัดการเรียนการสอนได้ การสอนท่ีมีส่ือ

เรียนรู้แบบบูรณาการ เพ่ือพัฒนา ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี ขนาดไม่น้อยกว่า 85 น้ิว จ านวน 1 จอ น่าสนใจเป็นศูนย์กลาง เทคโนโลยีท่ีทันสมัย

ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 1. เพ่ือพัฒนาห้องเรียนให้มีส่ือท่ีมี 2.Stand จอ Interactive multimedia การเรียนรู้ของโรงเรียน เป็นศูนย์กลางการ

โรงเรียนอนุบาลปราสาท ประสิทธิภาพต่อการจัดการเรียน  display จ านวน 1 ชุด และชุมชน เรียนรู้ของโรงเรียน

ศึกษาคาร ต.กังแอน อ.ปราสาท การสอน 3.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2.ร้อยละของผู้เรียนระดับ และชุมชน

จังหวัดสุรินทร์ 2. เพ่ือให้โรงเรียนส่งเสริมทักษะ จ านวน 1 ชุด ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 มี 2.นักเรียนมีทักษะใน

(โรงเรียนสมทบ 5,000 บาท) วิชาการ-ความรู้พ้ืนฐาน/ทักษะชีวิต 4.เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ (แบบมี WIFI) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ศตวรรษท่ี 21 และ

ทักษะงาน-ทักษะอาชีพ-ความรู้ จ านวน 1 ชุด ทุกกลุ่มสาระวิชาเพ่ิมข้ึน เตรียมพร้อมสู่ยุคดิจิทัล

เฉพาะทางต่อผู้เรียนผ่านกระบวนการ 5.ชุดเคร่ืองเสียง(พร้อมอุปกรณ์และ ร้อยละ 50 รวมท้ังรู้เท่าทัน

เรียนรู้ทางเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ติดต้ัง)จ านวน 1 ชุด เทคโนโลยี

6. ไมโครโฟนแบบมีสาย จ านวน 1 อัน

7. ล าโพงติดผนังแบบสองทาง

ขนาด 10 น้ิว จ านวน 2 ตู้

8. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์และเคร่ืองเสียง

จ านวน 1 ตัว

9.เก้าอ้ี (ส าหรับครู)จ านวน 1 ตัว

10.สาย HDMI ขนาดยาวไม่น้อยกว่า

5 เมตรจ านวน 1 เส้น

11.สาย USB ขนาดยาวไม่น้อยกว่า

10 เมตร จ านวน 1 เส้น

งบประมาณท้ังส้ิน 498,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 493,000.- บาท
- โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร

ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
สมทบ 5,000.- บาท

12



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ

12 โครงการห้องเรียนดิจิทัล 4.0  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ อุปกรณ์ห้องเรียนดิจิทัล - - - - 493,000 1.โรงเรียนมีห้องเรียนท่ีมี 1.โรงเรียนมีกระบวน กอง

เทคโนโลยีพัฒนาการศึกษา โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง จ านวน 11 รายการ ได้แก่ ส่ือเทคโนโลยีท่ีใช้ในการ การจัดการเรียน การศึกษาฯ

ผ่านกระบวนการการจัดการ เพ่ือด าเนินโครงการ 1.จอinteractive multimedia display จัดการเรียนการสอนได้ การสอนท่ีมีส่ือ

เรียนรู้แบบบูรณาการ เพ่ือพัฒนา ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี ขนาดไม่น้อยกว่า 85 น้ิว จ านวน 1 จอ น่าสนใจเป็นศูนย์กลาง เทคโนโลยีท่ีทันสมัย

ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 1. เพ่ือพัฒนาห้องเรียนให้มีส่ือท่ีมี 2.Stand จอ Interactive multimedia การเรียนรู้ของโรงเรียน เป็นศูนย์กลางการ

โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง ประสิทธิภาพต่อการจัดการเรียน  display จ านวน 1 ชุด และชุมชน เรียนรู้ของโรงเรียน

ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง การสอน 3.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2.ร้อยละของผู้เรียนระดับ และชุมชน

จังหวัดสุรินทร์ 2. เพ่ือให้โรงเรียนส่งเสริมทักษะ จ านวน 1 ชุด ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 มี 2.นักเรียนมีทักษะใน

(โรงเรียนสมทบ 5,000 บาท) วิชาการ-ความรู้พ้ืนฐาน/ทักษะชีวิต 4.เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ (แบบมี WIFI) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ศตวรรษท่ี 21 และ

ทักษะงาน-ทักษะอาชีพ-ความรู้ จ านวน 1 ชุด ทุกกลุ่มสาระวิชาเพ่ิมข้ึน เตรียมพร้อมสู่ยุคดิจิทัล

เฉพาะทางต่อผู้เรียนผ่านกระบวนการ 5.ชุดเคร่ืองเสียง(พร้อมอุปกรณ์และ ร้อยละ 50 รวมท้ังรู้เท่าทัน

เรียนรู้ทางเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ติดต้ัง)จ านวน 1 ชุด เทคโนโลยี

6. ไมโครโฟนแบบมีสาย จ านวน 1 อัน

7. ล าโพงติดผนังแบบสองทาง

ขนาด 10 น้ิว จ านวน 2 ตู้

8. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์และเคร่ืองเสียง

จ านวน 1 ตัว

9.เก้าอ้ี (ส าหรับครู)จ านวน 1 ตัว

10.สาย HDMI ขนาดยาวไม่น้อยกว่า

5 เมตรจ านวน 1 เส้น

11.สาย USB ขนาดยาวไม่น้อยกว่า

10 เมตร จ านวน 1 เส้น

งบประมาณท้ังส้ิน 498,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 493,000.- บาท
- โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
สมทบ 5,000.- บาท

13



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ

13 โครงการห้องเรียนดิจิทัล 4.0  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ อุปกรณ์ห้องเรียนดิจิทัล - - - - 493,000 1.โรงเรียนมีห้องเรียนท่ีมี 1.โรงเรียนมีกระบวน กอง

เทคโนโลยีพัฒนาการศึกษา โรงเรียนบ้านบักจรัง จ านวน 11 รายการ ได้แก่ ส่ือเทคโนโลยีท่ีใช้ในการ การจัดการเรียน การศึกษาฯ

ผ่านกระบวนการการจัดการ เพ่ือด าเนินโครงการ 1.จอinteractive multimedia display จัดการเรียนการสอนได้ การสอนท่ีมีส่ือ

เรียนรู้แบบบูรณาการ เพ่ือพัฒนา ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี ขนาดไม่น้อยกว่า 85 น้ิว จ านวน 1 จอ น่าสนใจเป็นศูนย์กลาง เทคโนโลยีท่ีทันสมัย

ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 1. เพ่ือพัฒนาห้องเรียนให้มีส่ือท่ีมี 2.Stand จอ Interactive multimedia การเรียนรู้ของโรงเรียน เป็นศูนย์กลางการ

โรงเรียนบ้านบักจรัง ประสิทธิภาพต่อการจัดการเรียน  display จ านวน 1 ชุด และชุมชน เรียนรู้ของโรงเรียน

ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง การสอน 3.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2.ร้อยละของผู้เรียนระดับ และชุมชน

จังหวัดสุรินทร์ 2. เพ่ือให้โรงเรียนส่งเสริมทักษะ จ านวน 1 ชุด ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 มี 2.นักเรียนมีทักษะใน

(โรงเรียนสมทบ 5,000 บาท) วิชาการ-ความรู้พ้ืนฐาน/ทักษะชีวิต 4.เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ (แบบมี WIFI) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ศตวรรษท่ี 21 และ

ทักษะงาน-ทักษะอาชีพ-ความรู้ จ านวน 1 ชุด ทุกกลุ่มสาระวิชาเพ่ิมข้ึน เตรียมพร้อมสู่ยุคดิจิทัล

เฉพาะทางต่อผู้เรียนผ่านกระบวนการ 5.ชุดเคร่ืองเสียง(พร้อมอุปกรณ์และ ร้อยละ 50 รวมท้ังรู้เท่าทัน

เรียนรู้ทางเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ติดต้ัง)จ านวน 1 ชุด เทคโนโลยี

6. ไมโครโฟนแบบมีสาย จ านวน 1 อัน

7. ล าโพงติดผนังแบบสองทาง

ขนาด 10 น้ิว จ านวน 2 ตู้

8. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์และเคร่ืองเสียง

จ านวน 1 ตัว

9.เก้าอ้ี (ส าหรับครู)จ านวน 1 ตัว

10.สาย HDMI ขนาดยาวไม่น้อยกว่า

5 เมตรจ านวน 1 เส้น

11.สาย USB ขนาดยาวไม่น้อยกว่า

10 เมตร จ านวน 1 เส้น

งบประมาณท้ังส้ิน 498,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 493,000.- บาท
- โรงเรียนบ้านบักจรัง

ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
สมทบ 5,000.- บาท

14



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ

14 โครงการห้องเรียนดิจิทัล 4.0  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ อุปกรณ์ห้องเรียนดิจิทัล - - - - 493,000 1.โรงเรียนมีห้องเรียนท่ีมี 1.โรงเรียนมีกระบวน กอง

เทคโนโลยีพัฒนาการศึกษา โรงเรียนบ้านตาเมียง จ านวน 11 รายการ ได้แก่ ส่ือเทคโนโลยีท่ีใช้ในการ การจัดการเรียน การศึกษาฯ

ผ่านกระบวนการการจัดการ เพ่ือด าเนินโครงการ 1.จอinteractive multimedia display จัดการเรียนการสอนได้ การสอนท่ีมีส่ือ

เรียนรู้แบบบูรณาการ เพ่ือพัฒนา ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี ขนาดไม่น้อยกว่า 85 น้ิว จ านวน 1 จอ น่าสนใจเป็นศูนย์กลาง เทคโนโลยีท่ีทันสมัย

ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 1. เพ่ือพัฒนาห้องเรียนให้มีส่ือท่ีมี 2.Stand จอ Interactive multimedia การเรียนรู้ของโรงเรียน เป็นศูนย์กลางการ

โรงเรียนบ้านตาเมียง ประสิทธิภาพต่อการจัดการเรียน  display จ านวน 1 ชุด และชุมชน เรียนรู้ของโรงเรียน

ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก การสอน 3.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2.ร้อยละของผู้เรียนระดับ และชุมชน

จังหวัดสุรินทร์ 2. เพ่ือให้โรงเรียนส่งเสริมทักษะ จ านวน 1 ชุด ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 มี 2.นักเรียนมีทักษะใน

(โรงเรียนสมทบ 5,000 บาท) วิชาการ-ความรู้พ้ืนฐาน/ทักษะชีวิต 4.เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ (แบบมี WIFI) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ศตวรรษท่ี 21 และ

ทักษะงาน-ทักษะอาชีพ-ความรู้ จ านวน 1 ชุด ทุกกลุ่มสาระวิชาเพ่ิมข้ึน เตรียมพร้อมสู่ยุคดิจิทัล

เฉพาะทางต่อผู้เรียนผ่านกระบวนการ 5.ชุดเคร่ืองเสียง(พร้อมอุปกรณ์และ ร้อยละ 50 รวมท้ังรู้เท่าทัน

เรียนรู้ทางเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ติดต้ัง)จ านวน 1 ชุด เทคโนโลยี

6. ไมโครโฟนแบบมีสาย จ านวน 1 อัน

7. ล าโพงติดผนังแบบสองทาง

ขนาด 10 น้ิว จ านวน 2 ตู้

8. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์และเคร่ืองเสียง

จ านวน 1 ตัว

9.เก้าอ้ี (ส าหรับครู)จ านวน 1 ตัว

10.สาย HDMI ขนาดยาวไม่น้อยกว่า

5 เมตรจ านวน 1 เส้น

11.สาย USB ขนาดยาวไม่น้อยกว่า

10 เมตร จ านวน 1 เส้น

งบประมาณท้ังส้ิน 498,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 493,000.- บาท
- โรงเรียนบ้านตาเมียง

ต.ตาเมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
สมทบ 5,000.- บาท

15



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ

15 โครงการห้องเรียนดิจิทัล 4.0  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ อุปกรณ์ห้องเรียนดิจิทัล - - - - 493,000 1.โรงเรียนมีห้องเรียนท่ีมี 1.โรงเรียนมีกระบวน กอง

เทคโนโลยีพัฒนาการศึกษา โรงเรียนบ้านอุโลก จ านวน 11 รายการ ได้แก่ ส่ือเทคโนโลยีท่ีใช้ในการ การจัดการเรียน การศึกษาฯ

ผ่านกระบวนการการจัดการ เพ่ือด าเนินโครงการ 1.จอinteractive multimedia display จัดการเรียนการสอนได้ การสอนท่ีมีส่ือ

เรียนรู้แบบบูรณาการ เพ่ือพัฒนา ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี ขนาดไม่น้อยกว่า 85 น้ิว จ านวน 1 จอ น่าสนใจเป็นศูนย์กลาง เทคโนโลยีท่ีทันสมัย

ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 1. เพ่ือพัฒนาห้องเรียนให้มีส่ือท่ีมี 2.Stand จอ Interactive multimedia การเรียนรู้ของโรงเรียน เป็นศูนย์กลางการ

โรงเรียนบ้านอุโลก ประสิทธิภาพต่อการจัดการเรียน  display จ านวน 1 ชุด และชุมชน เรียนรู้ของโรงเรียน

ต.บักได อ.พนมดงรัก การสอน 3.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2.ร้อยละของผู้เรียนระดับ และชุมชน

จังหวัดสุรินทร์ 2. เพ่ือให้โรงเรียนส่งเสริมทักษะ จ านวน 1 ชุด ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 มี 2.นักเรียนมีทักษะใน

(โรงเรียนสมทบ 5,000 บาท) วิชาการ-ความรู้พ้ืนฐาน/ทักษะชีวิต 4.เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ (แบบมี WIFI) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ศตวรรษท่ี 21 และ

ทักษะงาน-ทักษะอาชีพ-ความรู้ จ านวน 1 ชุด ทุกกลุ่มสาระวิชาเพ่ิมข้ึน เตรียมพร้อมสู่ยุคดิจิทัล

เฉพาะทางต่อผู้เรียนผ่านกระบวนการ 5.ชุดเคร่ืองเสียง(พร้อมอุปกรณ์และ ร้อยละ 50 รวมท้ังรู้เท่าทัน

เรียนรู้ทางเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ติดต้ัง)จ านวน 1 ชุด เทคโนโลยี

6. ไมโครโฟนแบบมีสาย จ านวน 1 อัน

7. ล าโพงติดผนังแบบสองทาง

ขนาด 10 น้ิว จ านวน 2 ตู้

8. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์และเคร่ืองเสียง

จ านวน 1 ตัว

9.เก้าอ้ี (ส าหรับครู)จ านวน 1 ตัว

10.สาย HDMI ขนาดยาวไม่น้อยกว่า

5 เมตรจ านวน 1 เส้น

11.สาย USB ขนาดยาวไม่น้อยกว่า

10 เมตร จ านวน 1 เส้น

งบประมาณท้ังส้ิน 498,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 493,000.- บาท
- โรงเรียนบ้านอุโลก

ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
สมทบ 5,000.- บาท

16



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ

16 โครงการห้องเรียนดิจิทัล 4.0  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ อุปกรณ์ห้องเรียนดิจิทัล - - - - 493,000 1.โรงเรียนมีห้องเรียนท่ีมี 1.โรงเรียนมีกระบวน กอง

เทคโนโลยีพัฒนาการศึกษา โรงเรียนบ้านรุน จ านวน 11 รายการ ได้แก่ ส่ือเทคโนโลยีท่ีใช้ในการ การจัดการเรียน การศึกษาฯ

ผ่านกระบวนการการจัดการ เพ่ือด าเนินโครงการ 1.จอinteractive multimedia display จัดการเรียนการสอนได้ การสอนท่ีมีส่ือ

เรียนรู้แบบบูรณาการ เพ่ือพัฒนา ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี ขนาดไม่น้อยกว่า 85 น้ิว จ านวน 1 จอ น่าสนใจเป็นศูนย์กลาง เทคโนโลยีท่ีทันสมัย

ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 1. เพ่ือพัฒนาห้องเรียนให้มีส่ือท่ีมี 2.Stand จอ Interactive multimedia การเรียนรู้ของโรงเรียน เป็นศูนย์กลางการ

โรงเรียนบ้านรุน ประสิทธิภาพต่อการจัดการเรียน  display จ านวน 1 ชุด และชุมชน เรียนรู้ของโรงเรียน

ต.บักได อ.พนมดงรัก การสอน 3.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2.ร้อยละของผู้เรียนระดับ และชุมชน

จังหวัดสุรินทร์ 2. เพ่ือให้โรงเรียนส่งเสริมทักษะ จ านวน 1 ชุด ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 มี 2.นักเรียนมีทักษะใน

(โรงเรียนสมทบ 5,000 บาท) วิชาการ-ความรู้พ้ืนฐาน/ทักษะชีวิต 4.เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ (แบบมี WIFI) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ศตวรรษท่ี 21 และ

ทักษะงาน-ทักษะอาชีพ-ความรู้ จ านวน 1 ชุด ทุกกลุ่มสาระวิชาเพ่ิมข้ึน เตรียมพร้อมสู่ยุคดิจิทัล

เฉพาะทางต่อผู้เรียนผ่านกระบวนการ 5.ชุดเคร่ืองเสียง(พร้อมอุปกรณ์และ ร้อยละ 50 รวมท้ังรู้เท่าทัน

เรียนรู้ทางเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ติดต้ัง)จ านวน 1 ชุด เทคโนโลยี

6. ไมโครโฟนแบบมีสาย จ านวน 1 อัน

7. ล าโพงติดผนังแบบสองทาง

ขนาด 10 น้ิว จ านวน 2 ตู้

8. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์และเคร่ืองเสียง

จ านวน 1 ตัว

9.เก้าอ้ี (ส าหรับครู)จ านวน 1 ตัว

10.สาย HDMI ขนาดยาวไม่น้อยกว่า

5 เมตรจ านวน 1 เส้น

11.สาย USB ขนาดยาวไม่น้อยกว่า

10 เมตร จ านวน 1 เส้น

งบประมาณท้ังส้ิน 498,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 493,000.- บาท
- โรงเรียนบ้านรุน

ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
สมทบ 5,000.- บาท

17



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ

17 โครงการห้องเรียนดิจิทัล 4.0  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ อุปกรณ์ห้องเรียนดิจิทัล - - - - 493,000 1.โรงเรียนมีห้องเรียนท่ีมี 1.โรงเรียนมีกระบวน กอง

เทคโนโลยีพัฒนาการศึกษา โรงเรียนบ้านสังขะ จ านวน 11 รายการ ได้แก่ ส่ือเทคโนโลยีท่ีใช้ในการ การจัดการเรียน การศึกษาฯ

ผ่านกระบวนการการจัดการ เพ่ือด าเนินโครงการ 1.จอinteractive multimedia display จัดการเรียนการสอนได้ การสอนท่ีมีส่ือ

เรียนรู้แบบบูรณาการ เพ่ือพัฒนา ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี ขนาดไม่น้อยกว่า 85 น้ิว จ านวน 1 จอ น่าสนใจเป็นศูนย์กลาง เทคโนโลยีท่ีทันสมัย

ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 1. เพ่ือพัฒนาห้องเรียนให้มีส่ือท่ีมี 2.Stand จอ Interactive multimedia การเรียนรู้ของโรงเรียน เป็นศูนย์กลางการ

โรงเรียนบ้านสังขะ ประสิทธิภาพต่อการจัดการเรียน  display จ านวน 1 ชุด และชุมชน เรียนรู้ของโรงเรียน

ต.สังขะ อ.สังขะ การสอน 3.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2.ร้อยละของผู้เรียนระดับ และชุมชน

จังหวัดสุรินทร์ 2. เพ่ือให้โรงเรียนส่งเสริมทักษะ จ านวน 1 ชุด ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 มี 2.นักเรียนมีทักษะใน

(โรงเรียนสมทบ 5,000 บาท) วิชาการ-ความรู้พ้ืนฐาน/ทักษะชีวิต 4.เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ (แบบมี WIFI) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ศตวรรษท่ี 21 และ

ทักษะงาน-ทักษะอาชีพ-ความรู้ จ านวน 1 ชุด ทุกกลุ่มสาระวิชาเพ่ิมข้ึน เตรียมพร้อมสู่ยุคดิจิทัล

เฉพาะทางต่อผู้เรียนผ่านกระบวนการ 5.ชุดเคร่ืองเสียง(พร้อมอุปกรณ์และ ร้อยละ 50 รวมท้ังรู้เท่าทัน

เรียนรู้ทางเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ติดต้ัง)จ านวน 1 ชุด เทคโนโลยี

6. ไมโครโฟนแบบมีสาย จ านวน 1 อัน

7. ล าโพงติดผนังแบบสองทาง

ขนาด 10 น้ิว จ านวน 2 ตู้

8. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์และเคร่ืองเสียง

จ านวน 1 ตัว

9.เก้าอ้ี (ส าหรับครู)จ านวน 1 ตัว

10.สาย HDMI ขนาดยาวไม่น้อยกว่า

5 เมตรจ านวน 1 เส้น

11.สาย USB ขนาดยาวไม่น้อยกว่า

10 เมตร จ านวน 1 เส้น

งบประมาณท้ังส้ิน 498,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 493,000.- บาท
- โรงเรียนบ้านสังขะ

ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
สมทบ 5,000.- บาท

18



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ

18 โครงการห้องเรียนดิจิทัล 4.0  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ อุปกรณ์ห้องเรียนดิจิทัล - - - - 493,000 1.โรงเรียนมีห้องเรียนท่ีมี 1.โรงเรียนมีกระบวน กอง

เทคโนโลยีพัฒนาการศึกษา โรงเรียนบ้านโดง จ านวน 11 รายการ ได้แก่ ส่ือเทคโนโลยีท่ีใช้ในการ การจัดการเรียน การศึกษาฯ

ผ่านกระบวนการการจัดการ เพ่ือด าเนินโครงการ 1.จอinteractive multimedia display จัดการเรียนการสอนได้ การสอนท่ีมีส่ือ

เรียนรู้แบบบูรณาการ เพ่ือพัฒนา ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี ขนาดไม่น้อยกว่า 85 น้ิว จ านวน 1 จอ น่าสนใจเป็นศูนย์กลาง เทคโนโลยีท่ีทันสมัย

ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 1. เพ่ือพัฒนาห้องเรียนให้มีส่ือท่ีมี 2.Stand จอ Interactive multimedia การเรียนรู้ของโรงเรียน เป็นศูนย์กลางการ

โรงเรียนบ้านโดง ประสิทธิภาพต่อการจัดการเรียน  display จ านวน 1 ชุด และชุมชน เรียนรู้ของโรงเรียน

ต.สังขะ อ.สังขะ การสอน 3.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2.ร้อยละของผู้เรียนระดับ และชุมชน

จังหวัดสุรินทร์ 2. เพ่ือให้โรงเรียนส่งเสริมทักษะ จ านวน 1 ชุด ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 มี 2.นักเรียนมีทักษะใน

(โรงเรียนสมทบ 5,000 บาท) วิชาการ-ความรู้พ้ืนฐาน/ทักษะชีวิต 4.เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ (แบบมี WIFI) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ศตวรรษท่ี 21 และ

ทักษะงาน-ทักษะอาชีพ-ความรู้ จ านวน 1 ชุด ทุกกลุ่มสาระวิชาเพ่ิมข้ึน เตรียมพร้อมสู่ยุคดิจิทัล

เฉพาะทางต่อผู้เรียนผ่านกระบวนการ 5.ชุดเคร่ืองเสียง(พร้อมอุปกรณ์และ ร้อยละ 50 รวมท้ังรู้เท่าทัน

เรียนรู้ทางเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ติดต้ัง)จ านวน 1 ชุด เทคโนโลยี

6. ไมโครโฟนแบบมีสาย จ านวน 1 อัน

7. ล าโพงติดผนังแบบสองทาง

ขนาด 10 น้ิว จ านวน 2 ตู้

8. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์และเคร่ืองเสียง

จ านวน 1 ตัว

9.เก้าอ้ี (ส าหรับครู)จ านวน 1 ตัว

10.สาย HDMI ขนาดยาวไม่น้อยกว่า

5 เมตรจ านวน 1 เส้น

11.สาย USB ขนาดยาวไม่น้อยกว่า

10 เมตร จ านวน 1 เส้น

งบประมาณท้ังส้ิน 498,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 493,000.- บาท
- โรงเรียนบ้านสังขะ

ต.สังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
สมทบ 5,000.- บาท

19



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ

19 โครงการห้องเรียนดิจิทัล 4.0  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ อุปกรณ์ห้องเรียนดิจิทัล - - - - 493,000 1.โรงเรียนมีห้องเรียนท่ีมี 1.โรงเรียนมีกระบวน กอง

เทคโนโลยีพัฒนาการศึกษา โรงเรียนบ้านลันแต้ จ านวน 11 รายการ ได้แก่ ส่ือเทคโนโลยีท่ีใช้ในการ การจัดการเรียน การศึกษาฯ

ผ่านกระบวนการการจัดการ เพ่ือด าเนินโครงการ 1.จอinteractive multimedia display จัดการเรียนการสอนได้ การสอนท่ีมีส่ือ

เรียนรู้แบบบูรณาการ เพ่ือพัฒนา ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี ขนาดไม่น้อยกว่า 85 น้ิว จ านวน 1 จอ น่าสนใจเป็นศูนย์กลาง เทคโนโลยีท่ีทันสมัย

ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 1. เพ่ือพัฒนาห้องเรียนให้มีส่ือท่ีมี 2.Stand จอ Interactive multimedia การเรียนรู้ของโรงเรียน เป็นศูนย์กลางการ

โรงเรียนบ้านลันแต้ ประสิทธิภาพต่อการจัดการเรียน  display จ านวน 1 ชุด และชุมชน เรียนรู้ของโรงเรียน

ต.เทพรักษา อ.สังขะ การสอน 3.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2.ร้อยละของผู้เรียนระดับ และชุมชน

จังหวัดสุรินทร์ 2. เพ่ือให้โรงเรียนส่งเสริมทักษะ จ านวน 1 ชุด ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 มี 2.นักเรียนมีทักษะใน

(โรงเรียนสมทบ 5,000 บาท) วิชาการ-ความรู้พ้ืนฐาน/ทักษะชีวิต 4.เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ (แบบมี WIFI) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ศตวรรษท่ี 21 และ

ทักษะงาน-ทักษะอาชีพ-ความรู้ จ านวน 1 ชุด ทุกกลุ่มสาระวิชาเพ่ิมข้ึน เตรียมพร้อมสู่ยุคดิจิทัล

เฉพาะทางต่อผู้เรียนผ่านกระบวนการ 5.ชุดเคร่ืองเสียง(พร้อมอุปกรณ์และ ร้อยละ 50 รวมท้ังรู้เท่าทัน

เรียนรู้ทางเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ติดต้ัง)จ านวน 1 ชุด เทคโนโลยี

6. ไมโครโฟนแบบมีสาย จ านวน 1 อัน

7. ล าโพงติดผนังแบบสองทาง

ขนาด 10 น้ิว จ านวน 2 ตู้

8. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์และเคร่ืองเสียง

จ านวน 1 ตัว

9.เก้าอ้ี (ส าหรับครู)จ านวน 1 ตัว

10.สาย HDMI ขนาดยาวไม่น้อยกว่า

5 เมตรจ านวน 1 เส้น

11.สาย USB ขนาดยาวไม่น้อยกว่า

10 เมตร จ านวน 1 เส้น

งบประมาณท้ังส้ิน 498,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 493,000.- บาท
- โรงเรียนบ้านลันแต้

ต.เทพรักษา อ.สังขะ จ.สุรินทร์
สมทบ 5,000.- บาท

20



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ

20 โครงการห้องเรียนดิจิทัล 4.0  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ อุปกรณ์ห้องเรียนดิจิทัล - - - - 493,000 1.โรงเรียนมีห้องเรียนท่ีมี 1.โรงเรียนมีกระบวน กอง

เทคโนโลยีพัฒนาการศึกษา โรงเรียนบ้านตาคง จ านวน 11 รายการ ได้แก่ ส่ือเทคโนโลยีท่ีใช้ในการ การจัดการเรียน การศึกษาฯ

ผ่านกระบวนการการจัดการ เพ่ือด าเนินโครงการ 1.จอinteractive multimedia display จัดการเรียนการสอนได้ การสอนท่ีมีส่ือ

เรียนรู้แบบบูรณาการ เพ่ือพัฒนา ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี ขนาดไม่น้อยกว่า 85 น้ิว จ านวน 1 จอ น่าสนใจเป็นศูนย์กลาง เทคโนโลยีท่ีทันสมัย

ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 1. เพ่ือพัฒนาห้องเรียนให้มีส่ือท่ีมี 2.Stand จอ Interactive multimedia การเรียนรู้ของโรงเรียน เป็นศูนย์กลางการ

โรงเรียนบ้านตาคง ประสิทธิภาพต่อการจัดการเรียน  display จ านวน 1 ชุด และชุมชน เรียนรู้ของโรงเรียน

ต.ตาคง อ.สังขะ การสอน 3.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2.ร้อยละของผู้เรียนระดับ และชุมชน

จังหวัดสุรินทร์ 2. เพ่ือให้โรงเรียนส่งเสริมทักษะ จ านวน 1 ชุด ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 มี 2.นักเรียนมีทักษะใน

(โรงเรียนสมทบ 5,000 บาท) วิชาการ-ความรู้พ้ืนฐาน/ทักษะชีวิต 4.เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ (แบบมี WIFI) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ศตวรรษท่ี 21 และ

ทักษะงาน-ทักษะอาชีพ-ความรู้ จ านวน 1 ชุด ทุกกลุ่มสาระวิชาเพ่ิมข้ึน เตรียมพร้อมสู่ยุคดิจิทัล

เฉพาะทางต่อผู้เรียนผ่านกระบวนการ 5.ชุดเคร่ืองเสียง(พร้อมอุปกรณ์และ ร้อยละ 50 รวมท้ังรู้เท่าทัน

เรียนรู้ทางเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ติดต้ัง)จ านวน 1 ชุด เทคโนโลยี

6. ไมโครโฟนแบบมีสาย จ านวน 1 อัน

7. ล าโพงติดผนังแบบสองทาง

ขนาด 10 น้ิว จ านวน 2 ตู้

8. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์และเคร่ืองเสียง

จ านวน 1 ตัว

9.เก้าอ้ี (ส าหรับครู)จ านวน 1 ตัว

10.สาย HDMI ขนาดยาวไม่น้อยกว่า

5 เมตรจ านวน 1 เส้น

11.สาย USB ขนาดยาวไม่น้อยกว่า

10 เมตร จ านวน 1 เส้น

งบประมาณท้ังส้ิน 498,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 493,000.- บาท
- โรงเรียนบ้านตาคง

ต.ตาคง อ.สังขะ จ.สุรินทร์
สมทบ 5,000.- บาท
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ

21 โครงการห้องเรียนดิจิทัล 4.0  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ อุปกรณ์ห้องเรียนดิจิทัล - - - - 493,000 1.โรงเรียนมีห้องเรียนท่ีมี 1.โรงเรียนมีกระบวน กอง

เทคโนโลยีพัฒนาการศึกษา โรงเรียนบ้านโคกไทร จ านวน 11 รายการ ได้แก่ ส่ือเทคโนโลยีท่ีใช้ในการ การจัดการเรียน การศึกษาฯ

ผ่านกระบวนการการจัดการ เพ่ือด าเนินโครงการ 1.จอinteractive multimedia display จัดการเรียนการสอนได้ การสอนท่ีมีส่ือ

เรียนรู้แบบบูรณาการ เพ่ือพัฒนา ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี ขนาดไม่น้อยกว่า 85 น้ิว จ านวน 1 จอ น่าสนใจเป็นศูนย์กลาง เทคโนโลยีท่ีทันสมัย

ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 1. เพ่ือพัฒนาห้องเรียนให้มีส่ือท่ีมี 2.Stand จอ Interactive multimedia การเรียนรู้ของโรงเรียน เป็นศูนย์กลางการ

โรงเรียนบ้านโคกไทร ประสิทธิภาพต่อการจัดการเรียน  display จ านวน 1 ชุด และชุมชน เรียนรู้ของโรงเรียน

ต.บ้านจารย์ อ.สังขะ การสอน 3.เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2.ร้อยละของผู้เรียนระดับ และชุมชน

จังหวัดสุรินทร์ 2. เพ่ือให้โรงเรียนส่งเสริมทักษะ จ านวน 1 ชุด ประถมศึกษาปีท่ี 1-6 มี 2.นักเรียนมีทักษะใน

(โรงเรียนสมทบ 5,000 บาท) วิชาการ-ความรู้พ้ืนฐาน/ทักษะชีวิต 4.เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ (แบบมี WIFI) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ศตวรรษท่ี 21 และ

ทักษะงาน-ทักษะอาชีพ-ความรู้ จ านวน 1 ชุด ทุกกลุ่มสาระวิชาเพ่ิมข้ึน เตรียมพร้อมสู่ยุคดิจิทัล

เฉพาะทางต่อผู้เรียนผ่านกระบวนการ 5.ชุดเคร่ืองเสียง(พร้อมอุปกรณ์และ ร้อยละ 50 รวมท้ังรู้เท่าทัน

เรียนรู้ทางเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ติดต้ัง)จ านวน 1 ชุด เทคโนโลยี

6. ไมโครโฟนแบบมีสาย จ านวน 1 อัน

7. ล าโพงติดผนังแบบสองทาง

ขนาด 10 น้ิว จ านวน 2 ตู้

8. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์และเคร่ืองเสียง

จ านวน 1 ตัว

9.เก้าอ้ี (ส าหรับครู)จ านวน 1 ตัว

10.สาย HDMI ขนาดยาวไม่น้อยกว่า

5 เมตรจ านวน 1 เส้น

11.สาย USB ขนาดยาวไม่น้อยกว่า

10 เมตร จ านวน 1 เส้น

งบประมาณท้ังส้ิน 498,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 493,000.- บาท
- โรงเรียนบ้านโคกไทร

ต.บ้านจารย์ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
สมทบ 5,000.- บาท
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ

22 โครงการปรับปรุงห้องประชุม  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ เพ่ือจัดท าห้องประชุมเธียเตอร์ - - - - 1,471,820 1. โรงเรียนมีห้องเธียเตอร์ 1. โรงเรียนมีห้อง กอง

เธียเตอร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ขนาด 16x21 เมตร จ านวน 220 ท่ีน่ัง ใช้ในการจัดกิจกรรมการ ประชุมเธียเตอร์เพ่ือใช้ การศึกษาฯ

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ เพ่ือด าเนินโครงการ พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 7 รายการ ดังน้ี เรียนการสอนประชุม ในการจัดกิจกรรมการ

(โรงเรียนสมทบ 490,610 บาท) ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1. เคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 1 เคร่ือง อบรมสัมมนา เรียนการสอน ประชุม

1. เพ่ือจัดท าห้องประชุมเธียเตอร์ 2. โปรเจคเตอร์ เลเซอร์ จ านวน 1 เคร่ือง 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ อบรม

ขนาด 16x21 เมตร จ านวน 220 ท่ีน่ัง 3. จอรับภาพโปรเจคเตอร์ ทางการเรียนสูงข้ึน 2. นักเรียนโรงเรียน

พร้อมเคร่ืองโปรเจคเตอร์ความสว่าง จ านวน 1 ชุด เมืองสุรินทร์ มีการ

คมชัดสูง และระบบเสียงรอบทิศทาง 4. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ควบคุมระบบฉาย พัฒนาการเรียนรู้จาก

2. เพ่ิอน าส่ือภาพยนตร์ทางการศึกษา จ านวน 1 เคร่ือง ส่ือภาพยนต์

และภาพยนตร์สารคดีมาใช้ในการ 5. ระบบเคร่ืองเสียง จ านวน 1 ชุด

จัดการศึกษา 6. แอร์ ระบบ 3 เฟส(BTU:34000)

จ านวน 6 ชุด

7. ถังดับเพลิง จ านวน 4 ถัง

23 โครงการปรับปรุงและจัดหา  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ อุปกรณ์เคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น - - - - 457,000 1. นักเรียนมีสนามเด็กเล่น 1. นักเรียนมีพัฒนาการ กอง

อุปกรณ์สนามเด็กเล่นเพ่ิมเติม โรงเรียนบ้านทุ่งนาค เพ่ือด าเนิน จ านวน 4 รายการ ได้แก่ 2. นักเรียนมีคุณภาพตาม ทางด้านร่างกาย อารมณ์ การศึกษาฯ

โรงเรียนบ้านทุ่งนาค โครงการ ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1. เรือมหาสนุก จ านวน 1 ชุด เกณฑ์ท่ีก าหนด สังคมและสติปัญญาตาม

ต.เมืองลีง อ.จอมพระ 1. เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการทางด้าน 2. บาร์โหนสนาม จ านวน 1 ชุด เกณฑ์มาตรฐานก าหนด

จังหวัดสุรินทร์ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 3. ลอดอุโมงค์ จ านวน 1 ชุด 2. นักเรียนได้นันทนาการ

(โรงเรียนสมทบ 1,270 บาท) ของนักเรียน 4. เดินไต่บนห่วง จ านวน 1 ชุด และการออกก าลังกาย

2. เพ่ือเป็นการนันทนาการและการ อย่างสม่ าเสมอ

ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ

ของเด็กในช่วงอายุ 5 - 12 ปี

งบประมาณท้ังส้ิน 1,962,430.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 1,471,820.- บาท
- โรงเรียนเมืองสุรินทร์

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
สมทบ 490,610.- บาท

งบประมาณท้ังสิ้น 458,270.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 457,000.- บาท
- โรงเรียนบ้านทุ่งนาค

ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
สมทบ 1,270.- บาท
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ

24 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ อาคารหอประชุมใหญ่ แบบ - - - - 2,497,500 ครู บุคลากรทางการ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กอง

อาคารหอประชุมใหญ่ แบบ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ สปช.206/2526 จ านวน 1 หลัง ศึกษาและนักเรียน ของ มีอาคารหอประชุมท่ีมี การศึกษาฯ

สปช.206/2526 จ านวน 1 หลัง เพ่ือด าเนินโครงการ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ความม่ันคง แข็งแรง

โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ร้อยละ 80 มีความ เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 1. เพ่ือให้อาคารหอประชุมแบบ พึงพอใจในระดับดี การเรียนการสอนและ

(โรงเรียนสมทบ 832,500 บาท) 206/2526 ของโรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ กิจกรรมต่าง ๆ

มีสภาพอาคารท่ีม่ันคง แข็งแรง

เกิดความปลอดภัยต่อนักเรียน

และผู้ใช้ประโยชน์ในตัวอาคาร

25 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุม  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ - - - - 3,000,000 นักเรียน นักศึกษา 1. มีหลังคาคลุมลาน กอง

ลานเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ จ านวน 1 หลัง วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ครูผู้สอน ชุมชน ได้ใช้ อเนกประสงค์ การศึกษาฯ

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ เพ่ือด าเนินโครงการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ สถานท่ีจัดกิจกรรมการ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี เรียนการสอนหรือจัด 2. นักเรียน นักศึกษา

(วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ เพ่ือใช้เป็นสถานท่ีจัดการเรียน กิจกรรมนิทรรศการ ครู ได้ใช้จัดกิจกรรมการ

สมทบ 2,660,000 บาท) การสอนรายวิชาทฤษฎีและรายวิชา ประชุมงานด้านวิชาการ เรียนการสอน และ

ปฏิบัติ ของแผนกส ารวจ,ก่อสร้าง, ออกก าลังกาย และ กิจกรรมต่าง ๆ

โยธา,ช่างไฟฟ้าก าลัง,อิเล็กทรอนิกส์, จัดการพิธีการต่าง ๆ

และวิชาช่างโลหะ ได้ร้อยละ 100

งบประมาณท้ังส้ิน 3,330,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 2,497,500.- บาท
- โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
สมทบ 832,500.- บาท

งบประมาณท้ังส้ิน 5,660,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 3,000,000.- บาท
- วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
สมทบ 2,660,000.- บาท
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ

26 โครงการสนามเด็กเล่น  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์เคร่ืองเล่นสนาม - - - - 337,950 1. ผู้เรียนมีคุณภาพ 1. นักเรียนมีพัฒนาการ กอง

เสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านโนนเปือย จ านวน 8 รายการ ได้แก่ ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ทางด้านร่างกาย อารมณ์ การศึกษาฯ

โรงเรียนบ้านโนนเปือย เพ่ือด าเนินโครงการ 1. กระดานล่ืนเด่ียว จ านวน 2 ชุด 2. นักเรียนมีความ สังคม สติปัญญา และ

ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์ ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 2. เคร่ืองเล่นม้าหมุน 4 ท่ีน่ัง สนุกสนาน ผู้เรียนมีคุณภาพตาม

(โรงเรียนสมทบ 5,000 บาท) 1. เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการทางด้าน จ านวน 1 ชุด เกณฑ์ท่ีก าหนด

ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา 3. สะพานไม้ทรงตัว จ านวน 1 ชุด 2. โรงเรียนสามารถจัด

ของเด็ก พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 4. ไม้กระดก 6 ท่ีน่ัง จ านวน 1 ชุด กิจกรรมนันทนาการและ

ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด 5. ชิงช้า 3 ท่ีน่ัง จ านวน 2 ชุด กิจกรรมกลางแจ้งให้กับ

2. เพ่ือเป็นท่ีนันทนาการและออกก าลัง 6. เคร่ืองเล่นปีนป่ายเชือกใหญ่ นักเรียนและเด็กในชุมชน

กายของเด็กนักเรียนและเด็กในหมู่บ้าน จ านวน 2 ชุด

7. บาร์โหน จ านวน 1 ชุด

8. ถังลอดอุโมงค์ 2 ตอนกระดานล่ืน

2 ทาง จ านวน 1 ชุด

27 โครงการสนามเด็กเล่น  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์เคร่ืองเล่นสนาม - - - - 300,000 1. ร้อยละ 100 ของ 1. นักเรียนมีความสุข กอง

เสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านโนนเปือย เพ่ิอด าเนิน จ านวน 6 รายการ ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้าน สนุกสนานและ การศึกษาฯ

โรงเรียนบ้านส าโรง โครงการตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1. เดินไต่ห่วง จ านวน 1 ชุด ส าโรงสามารถเล่นเคร่ือง เพลิดเพลิน

ต.ส าโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 1. เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการทางด้าน 2. ชุดปีนป่ายสไลเดอร์ห้อยโหน เล่นสนามอย่างถูกต้อง 2. นักเรียนมีอุปกรณ์

(โรงเรียนสมทบ 8,160 บาท) ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา จ านวน 1 ชุด 2. ร้อยละ 100 ของ เคร่ืองเล่นเหมาะสม

ของเด็ก 3. ม้าไม้กระดก จ านวน 1 ชุด นักเรียนได้ออกก าลังกาย ตามวัย พัฒนาสมรรถนะ

2. เพ่ือพัฒนาพลังสมองของเด็ก 4. บาร์โหนสนาม จ านวน 1 ชุด และเล่นเคร่ืองเล่นสนาม ผู้เรียน 5 ด้าน

วัยเรียนในช่วงอายุ 4 ถึง 12 ปี 5. กระดานเดินทรงตัว A -จ านวน 1 ชุด ทุกวัน พัฒนาสมรรถนะ

6. ปีนป่ายลอดอุโมงค์ จ านวน 1 ชุด ผู้เรียน

งบประมาณท้ังส้ิน 342,950.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 337,900.- บาท
- โรงเรียนบ้านโนนเปือย

ต.โพนโก อ.สนม จ.สุรินทร์
สมทบ 5,000.- บาท

งบประมาณท้ังสิ้น 308,160.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 300,000.- บาท
- โรงเรียนบ้านส าโรง

ต.ส าโรง อ.เมือง จ.สุรินทร์
สมทบ 8,160.- บาท

25



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ

28 โครงการก่อสร้างโดมเอนก  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ โดมเอนกประสงค์ ขนาดอาคาร - - - - 1,350,000 1. โรงเรียนมีโดม 1. มีอาคารสถานท่ี กอง

ประสงค์ โรงเรียนตานีวิทยา โรงเรียนตานีวิทยา  เพ่ิอด าเนินโครงการ 990 ตร.ม. โรงเรียนตานีวิทยา เอนกประสงค์ส าหรับให้ ห้องเรียน ห้องประกอบ การศึกษาฯ

ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี ต.ปรือ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ นักเรียนมีลานสถานท่ี การท่ีเพียงพอและ

(โรงเรียนสมทบ 450,000 บาท) 1. เพ่ือสร้างหลังคาคลุมลาน ท ากิจกรรมการเรียน พร้อมใช้งาน

เอนกประสงค์ให้มีความพร้อมในการ การสอนได้ตลอดท้ังวัน 2. นักเรียนมีลานสถานท่ี

ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ และให้บริการแก่ชุมชน ท ากิจกรรมการเรียน

กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ให้มี 2. โรงเรียนมีโดม การสอนได้ตลอดท้ังวัน

ความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน เอนกประสงค์ส าหรับให้ และให้บริการแก่ชุมชน

2. เพ่ือก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ บริการแก่ชุมชนส าหรับ ส าหรับท ากิจกรรมต่าง ๆ

ส าหรับให้นักเรียนมีลานสถานท่ีท ากิจ ท ากิจกรรมต่าง ๆ

กรรมการเรียนการสอนได้ตลอดท้ังวัน

29 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่น  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์เคร่ืองเล่นสนาม - - - - 489,340 1. ร้อยละ 90 ของนักเรียน 1. นักเรียนและชุมชนมี กอง

สนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านกล้วย โรงเรียนบ้านกล้วย จ านวน 6 รายการ ได้แก่ มีเคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น ความพึงพอใจ การศึกษาฯ

ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ เพ่ือด าเนินโครงการ 1. เดินไต่ห่วง จ านวน 2 ชุด 2. โรงเรียนมีเคร่ืองเล่น เคร่ืองเล่นสนามเด็ก

(โรงเรียนสมทบ 5,000 บาท) ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 2. ปีนป่าย-ไต่เชือก-สไลเดอร์-ห้อยโหน สนามเด็ก มีความแข็งแรง 2. นักเรียนมีพัฒนาการ

1. เพ่ือจัดหาอุปกรณ์เคร่ืองเล่น จ านวน 1 ชุด ปลอดภัย มีความเหมาะสม ด้านร่างกาย อารมณ์

สนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านกล้วย 3. ไม้ทรงตัว จ านวน 1 ชุด ในการใช้งาน สังคมและสติปัญญา

ให้ดีย่ิงข้ึน 4. ม้าโยก จ านวน 2 ชุด จากการใช้เคร่ืองเล่น

2. เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีการพัฒนาการ 5. ชุดบาร์โหน จ านวน 1 ชุด สนามเด็กเล่น

ด้านต่าง ๆ ด้านการพัฒนา ท้ังทาง 6. เดินทรงตัว-ช้ามสะพาน-ลอดอุโมงค์

ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา จ านวน 1 ชุด

จากการใช้เคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น

งบประมาณท้ังส้ิน 1,597,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 1,197,000.- บาท
- โรงเรียนตานีวิทยา

ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
สมทบ 400,000.- บาท

งบประมาณท้ังส้ิน 494,340.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 489,340.- บาท
- โรงเรียนบ้านกล้วย

ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
สมทบ 5,000.- บาท

งบประมาณท้ังส้ิน 1,800,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 1,350,000.- บาท
- โรงเรียนตานีวิทยา

ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
สมทบ 450,000.- บาท
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ

30 โครงการสนามเด็กเล่น  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์เคร่ืองเล่นสนาม - - - - 460,000 1. ร้อยละ 100 ของ 1. นักเรียนมีความสนุก กอง

เสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านสวาย จ านวน 6 รายการ ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านสวาย สนานและเพลิดเพลิน การศึกษาฯ

โรงเรียนบ้านสวาย เพ่ือด าเนินโครงการ 1. เดินไต่ห่วง จ านวน 2 ชุด สามารถเล่นเคร่ืองเล่น 2. โรงเรียนมีอุปกรณ์

ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 2. ปีนป่าย-ไต่เชือก-สไลเดอร์-ห้อยโหน สนามได้อย่างถูกต้อง เคร่ืองเล่นท่ีเหมาะสม

(โรงเรียนสมทบ 2,000 บาท) 1. เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการทางด้าน จ านวน 1 ชุด 2. ร้อยละ 100 ของ ตามวัย พัฒนาสมรรถนะ

ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 3. ม้าไม้กระดก จ านวน 3 ชุด นักเรียนได้ออกก าลังกาย ผู้เรียนท้ัง 5 ด้าน

ของเด็ก 4. บาร์โหนสนาม จ านวน 1 ชุด และเล่นเคร่ืองเล่นสนาม

2. เพ่ือพัฒนาพลังสมองของเด็ก 5. กระดานเดินทรงตัว จ านวน 2 ชุด ทุกวัน พัฒนาสมรรถนะ

วัยเรียนในช่วงอายุ 3 ถึง 12 ปี 6. ปีนป่ายลอดอุโมงค์ จ านวน 2 ชุด ของผู้เรียน

31 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์เคร่ืองเล่นสนาม - - - - 457,000 1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนา 1. เด็กมีอุปกรณ์เคร่ือง กอง

โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา จ านวน 6 รายการ ได้แก่ ดีข้ึนกว่าเดิม เล่นเหมาะสมตามวัย การศึกษาฯ

ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ เพ่ือด าเนินโครงการ 1. ปีนป่าย-สไลเดอร์-ห้อยโหน 2. ผู้เรียนได้เสริมสร้าง 2. บริเวณสนามเด็กเล่น

(โรงเรียนสมทบ 3,100 บาท) ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี จ านวน 1 ชุด พัฒนาการ มีความปลอดภัย

1. เพ่ือให้โรงเรียนท่ีอยู่ในถ่ินทุรกันดาร 2. เดินไต่ห่วง จ านวน 2 ชุด มีอาณาเขตชัดเจน

ได้มีสนามเด็กเล่นท่ีปลอดภัย เหมาะสม 3. ปีนป่ายลอดอุโมงค์ จ านวน 2 ชุด

มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 4. ม้าไม้กระดก จ านวน 2 ชุด

2. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 5. บาร์โหนสนาม จ านวน 1 ชุด

6. กระดานเดินทรงตัว จ านวน 3 ชุด

งบประมาณท้ังส้ิน 462,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 460,000.- บาท
- โรงเรียนบ้านสวาย
ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ 
สมทบ 2,000.- บาท

งบประมาณท้ังส้ิน 460,100.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 457,000.- บาท
- โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา
ต.ด่าน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
สมทบ 3,100.- บาท
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ

32 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์เคร่ืองเล่นสนาม - - - - 492,410 1. ร้อยละ 90 ของนักเรียน 1. นักเรียนและชุมชนมี กอง

เด็กเล่นโรงเรียนบ้านส าโรง โรงเรียนบ้านส าโรง จ านวน 4 รายการ ได้แก่ มีเคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น ความพึงพอใจ การศึกษาฯ

ต.แจนแวน อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ เพ่ือด าเนินโครงการ 1. เรือมหาสนุก จ านวน 1 ชุด 2. โรงเรียนมีเคร่ืองเล่น เคร่ืองเล่นสนามเด็ก

(โรงเรียนสมทบ 3,000 บาท) ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 2. ปีนลอดอุโมงค์ จ านวน 1 ชุด สนามเด็ก มีความแข็งแรง 2. นักเรียนมีพัฒนาการ

1. เพ่ือจัดหาอุปกรณ์เคร่ืองเล่น 3. เดินไต่ห่วง จ านวน 2 ชุด ปลอดภัย มีความเหมาะสม ด้านร่างกาย อารมณ์

สนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านส าโรง 4. ม้าโยกกระดก จ านวน 2 ชุด ในการใช้งาน สังคมและสติปัญญา

ให้ดีย่ิงข้ึน จากการใช้เคร่ืองเล่น

2. เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีการพัฒนาการ สนามเด็กเล่น

ด้านต่าง ๆ ด้านการพัฒนา ท้ังทาง

ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

จากการใช้เคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น

33 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์เคร่ืองเล่นสนาม - - - - 492,550 1. ร้อยละ 90 ของนักเรียน 1. นักเรียนและชุมชนมี กอง

เด็กเล่นโรงเรียนบ้านพระจันทร์ โรงเรียนบ้านพระจันทร์ศรีสุข จ านวน 5 รายการ ได้แก่ มีเคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น ความพึงพอใจ การศึกษาฯ

ศรีสุข ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค์ เพ่ือด าเนินโครงการ 1. เรือมหาสนุก จ านวน 1 ชุด 2. โรงเรียนมีเคร่ืองเล่น เคร่ืองเล่นสนามเด็ก

จ.สุรินทร์ ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 2. ปีนป่ายลอดอุโมงค์ จ านวน 1 ชุด สนามเด็ก มีความแข็งแรง 2. นักเรียนมีพัฒนาการ

(โรงเรียนสมทบ 5,000 บาท) 1. เพ่ือจัดหาอุปกรณ์เคร่ืองเล่น 3. เดินไต่ห่วงสแตนเลส จ านวน 1 ชุด ปลอดภัย มีความเหมาะสม ด้านร่างกาย อารมณ์

สนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านพระจันทร์ 4. ชุดบาร์โหนสนาม จ านวน 1 ชุด ในการใช้งาน สังคมและสติปัญญา

ศรีสุขให้ดีย่ิงข้ึน 5. ม้าโยกกระดก จ านวน 3 ชุด จากการใช้เคร่ืองเล่น

2. เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีการพัฒนาการ สนามเด็กเล่น

ด้านต่าง ๆ ด้านการพัฒนา ท้ังทาง

ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

จากการใช้เคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น

งบประมาณท้ังส้ิน 495,410.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 492,410.- บาท
- โรงเรียนบ้านส าโรง
ต.แจนแวน อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 
สมทบ 3,000.- บาท

งบประมาณท้ังส้ิน 497,550.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 492,550.- บาท
- โรงเรียนบ้านพระจันทร์ศรีสุข
ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 
สมทบ 5,000.- บาท

28



เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ

34 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์เคร่ืองเล่นสนาม - - - - 491,340 1. ร้อยละ 90 ของนักเรียน 1. นักเรียนและชุมชนมี กอง

เด็กเล่นโรงเรียนบ้านฉลีกหนอง โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว จ านวน 5 รายการ ได้แก่ มีเคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น ความพึงพอใจ การศึกษาฯ

มะแซว เพ่ือด าเนินโครงการ 1. เรือมหาสนุก จ านวน 1 ชุด 2. โรงเรียนมีเคร่ืองเล่น เคร่ืองเล่นสนามเด็ก

โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 2. ปีนป่ายอุโมงค์สไลเดอร์สแตนเลส สนามเด็ก มีความแข็งแรง 2. นักเรียนมีพัฒนาการ

ต.ตรวจ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 1. เพ่ือจัดหาอุปกรณ์เคร่ืองเล่น จ านวน 1 ชุด ปลอดภัย มีความเหมาะสม ด้านร่างกาย อารมณ์

(โรงเรียนสมทบ 3,000 บาท) สนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านฉลีกหนอง 3. เดินไต่ห่วงสแตนเลส จ านวน 1 ชุด ในการใช้งาน สังคมและสติปัญญา

มะแซวให้ดีย่ิงข้ึน 4. ม้ากระดก จ านวน 2 ชุด จากการใช้เคร่ืองเล่น

2. เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีการพัฒนาการ 5. กระดานเดินทรงตัว จ านวน 1 ชุด สนามเด็กเล่น

ด้านต่าง ๆ ด้านการพัฒนา ท้ังทาง

ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

จากการใช้เคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น

35 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์เคร่ืองเล่นสนาม - - - - 490,410 1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนา 1. เด็กมีอุปกรณ์เคร่ือง กอง

เด็กเล่นโรงเรียนบ้านละมงค์ โรงเรียนบ้านละมงค์ จ านวน 3 รายการ ได้แก่ ดีข้ึนกว่าเดิม เล่นเหมาะสมตามวัย การศึกษาฯ

ต.ณรงค์ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ เพ่ือด าเนินโครงการ 1. เรือมหาสนุก จ านวน 1 ชุด 2. ผู้เรียนมีความสุขได้รับ 2. เด็กมีความสุขได้รับ

(โรงเรียนสมทบ 5,000 บาท) ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 2. ปีนป่าย- ์สไลเดอร์สแตนเลส-ห้อยโหน การเพ่ิมพลังสมองจากการ การเพ่ิมพลังสมองจาก

1. เพ่ือให้โรงเรียนท่ีอยู่ในถ่ินทุรกันดาร จ านวน 1 ชุด เคล่ือนไหว มีการพัฒนา การเคล่ือนไหว มี

ได้มีสนามเด็กเล่นท่ีปลอดภัย เหมาะสม 3. กระดานเดินทรงตัวA จ านวน 1 ชุด การทุกด้านเหมาะสม พัฒนาการทุกด้าน

มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ตามวัย เหมาะสมตามวัย

2. เพ่ิอใช้ในการทดสอบสมรรถภาพ

ทางร่างกายของเด็ก

งบประมาณท้ังส้ิน 494,340.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 491,340.- บาท
- โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว
ต.ตรวจ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 
สมทบ 3,000.- บาท

งบประมาณท้ังส้ิน 495,410.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 490,410.- บาท
- โรงเรียนบ้านละมงค์
ต.ณรงค์ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 
สมทบ 5,000.- บาท
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ

36 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์เคร่ืองเล่นสนาม - - - - 494,550 1. ร้อยละ 90 ของนักเรียน 1. นักเรียนและชุมชนมี กอง

เด็กเล่นโรงเรียนบ้านคูขาด โรงเรียนบ้านคูขาด จ านวน 6 รายการ ได้แก่ มีเคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น ความพึงพอใจ การศึกษาฯ

ต.หนองแวง อ.ศรีณรงค์ เพ่ือด าเนินโครงการ 1. เรือมหาสนุก จ านวน 1 ชุด 2. โรงเรียนมีเคร่ืองเล่น เคร่ืองเล่นสนามเด็ก

จ.สุรินทร์ ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 2. ปีนป่ายลอดอุโมงค์ จ านวน 1 ชุด สนามเด็ก มีความแข็งแรง 2. นักเรียนมีพัฒนาการ

(โรงเรียนสมทบ 3,000 บาท) 1. เพ่ือจัดหาอุปกรณ์เคร่ืองเล่น 3. เดินไต่ห่วง จ านวน 1 ชุด ปลอดภัย มีความเหมาะสม ด้านร่างกาย อารมณ์

สนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านคูขาด 4. ชุดบาร์โหนสนาม จ านวน 1 ชุด ในการใช้งาน สังคมและสติปัญญา

ให้ดีย่ิงข้ึน 5. กระดานเดินทรงตัวA,B จ านวน 1 ชุด จากการใช้เคร่ืองเล่น

2. เพ่ือให้เด็กนักเรียนมีการพัฒนาการ 6. ม้ากระดก จ านวน 1 ตัว สนามเด็กเล่น

ด้านต่าง ๆ ด้านการพัฒนา ท้ังทาง

ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา

จากการใช้เคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น

37 โครงการสนามเด็กเล่น  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ชุดเคร่ืองเล่นสนามกลางแจ้ง - - - - 122,000 1. ร้อยละ 100 ของ 1. นักเรียนมีความสุข กอง

เสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านระหาร จ านวน 1 ชุด นักเรียนโรงเรียนบ้าน สนุกสนาน เพลิดเพลิน การศึกษาฯ

โรงเรียนบ้านระหาร ต.ชุมพลบุรี เพ่ือด าเนินโครงการ ระหาร สามารถเล่น 2. นักเรียนมีอุปกรณ์

อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี เคร่ืองเล่นสนามได้อย่าง เคร่ืองเล่นเหมาะสม

(โรงเรียนสมทบ 3,000 บาท) 1. เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการทางด้าน ถูกต้อง ตามวัย มีพัฒนาการ

ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ 2. ร้อยละ 100 ของ ทางร่างกาย พัฒนา

สติปัญญาของเด็กให้มีมาตรฐาน นักเรียนได้ออกก าลังกาย สมรรถนะผู้เรียนท้ัง

ตามเกณฑ์ และเล่นเคร่ืองเล่นสนาม 5 ด้าน

2. เพ่ือพัฒนาการทางสมองของเด็ก ทุกวัน

ในช่วงอายุ 4-12 ปี

งบประมาณท้ังส้ิน 497,550.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 494,550.- บาท
- โรงเรียนบ้านคูขาด
ต.หนองแวง อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 
สมทบ 3,000.- บาท

งบประมาณท้ังส้ิน 125,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 122,000.- บาท
- โรงเรียนบ้านระหาร
ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 
สมทบ 3,000.- บาท
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ

38 โครงการสนามเด็กเล่น  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ชุดเคร่ืองเล่นสนามกลางแจ้ง - - - - 122,000 1. ร้อยละ 100 ของ 1. นักเรียนมีความสุข กอง

เสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านตึกชุม จ านวน 1 ชุด นักเรียนโรงเรียนบ้าน สนุกสนาน เพลิดเพลิน การศึกษาฯ

โรงเรียนบ้านตึกชุม ต.ชุมพลบุรี เพ่ือด าเนินโครงการ ตึกชุม สามารถเล่น 2. นักเรียนมีอุปกรณ์

อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี เคร่ืองเล่นสนามได้อย่าง เคร่ืองเล่นเหมาะสม

(โรงเรียนสมทบ 3,000 บาท) 1. เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการทางด้าน ถูกต้อง ตามวัย มีพัฒนาการ

ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ 2. ร้อยละ 100 ของ ทางร่างกาย พัฒนา

สติปัญญาของเด็กให้มีมาตรฐาน นักเรียนได้ออกก าลังกาย สมรรถนะผู้เรียนท้ัง

ตามเกณฑ์ และเล่นเคร่ืองเล่นสนาม 5 ด้าน

2. เพ่ือพัฒนาการทางสมองของเด็ก ทุกวัน

ช่วงอายุ 4-12 ปี

39 โครงการสนามเด็กเล่น  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ชุดเคร่ืองเล่นสนามกลางแจ้ง - - - - 122,000 1. ร้อยละ 100 ของ 1. นักเรียนมีความสุข กอง

เสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านโคกสูง จ านวน 1 ชุด นักเรียนโรงเรียนบ้าน สนุกสนาน เพลิดเพลิน การศึกษาฯ

โรงเรียนบ้านโคกสูง เพ่ือด าเนินโครงการ โคกสูง สามารถเล่น 2. นักเรียนมีอุปกรณ์

โรงเรียนบ้านโคกสูง ต.ชุมพลบุรี ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี เคร่ืองเล่นสนามได้อย่าง เคร่ืองเล่นเหมาะสม

อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 1. เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการทางด้าน ถูกต้อง ตามวัย มีพัฒนาการ

(โรงเรียนสมทบ 3,000 บาท) ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ 2. ร้อยละ 100 ของ ทางร่างกาย พัฒนา

สติปัญญาของเด็กให้มีมาตรฐาน นักเรียนได้ออกก าลังกาย สมรรถนะผู้เรียนท้ัง

ตามเกณฑ์ และเล่นเคร่ืองเล่นสนาม 5 ด้าน

2. เพ่ือพัฒนาการทางสมองของเด็ก ทุกวัน

ช่วงอายุ 4-12 ปี

งบประมาณท้ังส้ิน 125,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 122,000.- บาท
- โรงเรียนบ้านตึกชุม
ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 
สมทบ 3,000.- บาท

งบประมาณท้ังส้ิน 125,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 122,000.- บาท
- โรงเรียนบ้านโคกสูง
ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 
สมทบ 3,000.- บาท
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ

40 โครงการสนามเด็กเล่น  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ชุดเคร่ืองเล่นสนามกลางแจ้ง - - - - 122,000 1. ร้อยละ 100 ของ 1. นักเรียนมีความสุข กอง

เสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านแคนด า จ านวน 1 ชุด นักเรียนโรงเรียนบ้าน สนุกสนาน เพลิดเพลิน การศึกษาฯ

โรงเรียนบ้านแคนด า ต.ชุมพลบุรี เพ่ือด าเนินโครงการ แคนด า สามารถเล่น 2. นักเรียนมีอุปกรณ์

อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี เคร่ืองเล่นสนามได้อย่าง เคร่ืองเล่นเหมาะสม

(โรงเรียนสมทบ 3,000 บาท) 1. เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการทางด้าน ถูกต้อง ตามวัย มีพัฒนาการ

ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ 2. ร้อยละ 100 ของ ทางร่างกาย พัฒนา

สติปัญญาของเด็กให้มีมาตรฐาน นักเรียนได้ออกก าลังกาย สมรรถนะผู้เรียนท้ัง

ตามเกณฑ์ และเล่นเคร่ืองเล่นสนาม 5 ด้าน

2. เพ่ือพัฒนาการทางสมองของเด็ก ทุกวัน

ช่วงอายุ 4-12 ปี

41 โครงการสนามเด็กเล่น  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์เคร่ืองเล่นสนาม - - - - 166,000 1. ร้อยละ 100 ของ 1. นักเรียนโรงเรียนบ้าน กอง

เสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านดงถาวร จ านวน 5 รายการ ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้าน ดงถาวรมีความสุข การศึกษาฯ

โรงเรียนบ้านดงถาวร ต.กุดหวาย เพ่ือด าเนินโครงการ 1. เคร่ืองเล่นสนาม"ชุดฟักทองส้ม" ดงถาวร สามารถเล่น สนุกสนานในการเล่น

อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี จ านวน 1 ชุด เคร่ืองเล่นสนามได้อย่าง เคร่ืองเล่นสนาม

(โรงเรียนสมทบ 3,000 บาท) 1. เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการทางด้าน 2. อุโมงค์ปีนป่ายพลาสติก จ านวน 1 ชุด ถูกต้อง 2. โรงเรียนบ้านดงถาวร

ร่างกาย อารมณ์ สังคมและ 3. เคร่ืองเล่นเสริมปีนป่ายชิงช้า 2 ท่ีน่ัง 2. ร้อยละ 100 ของ มีเคร่ืองเล่นสนามท่ีมี

สติปัญญาของนักเรียน จ านวน 1 ชุด นักเรียนได้ออกก าลังกาย ความสะอาด ปลอดภัย

2. เพ่ือพัฒนาการทางสมองของเด็ก 4. ม้ากระดกสปริง 4 ท่ีน่ัง จ านวน 2 ชุด และเล่นเคร่ืองเล่นสนาม และถูกสุชลักษณะ

ช่วงอายุ 4-12 ปี 5. เคร่ืองเล่นเสริม แท่นหมุน ทุกวัน

จ านวน 1 ชุด

งบประมาณท้ังส้ิน 125,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 122,000.- บาท
- โรงเรียนบ้านแคนด า

ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 
สมทบ 3,000.- บาท

งบประมาณท้ังส้ิน 169,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 166,000.- บาท
- โรงเรียนบ้านดงถาวร
ต.กุดหวาย อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 
สมทบ 3,000.- บาท
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ

42 โครงการสนามเด็กเล่น  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์เคร่ืองเล่นสนาม - - - - 166,000 1. ร้อยละ 100 ของ 1. นักเรียนโรงเรียนบ้าน กอง

เสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านผักไหม จ านวน 5 รายการ ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้าน ผักไหมมีความสุข การศึกษาฯ

โรงเรียนบ้านผักไหม ต.ผักไหม เพ่ือด าเนินโครงการ 1. เคร่ืองเล่นสนาม"ชุดฟักทองชมพู" ผักไหม สามารถเล่น สนุกสนานในการเล่น

อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี จ านวน 1 ชุด เคร่ืองเล่นสนามได้อย่าง เคร่ืองเล่นสนาม

(โรงเรียนสมทบ 3,000 บาท) 1. เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการทางด้าน 2. เคร่ืองเล่นสนาม"ชุดวัวน้อยเพ่ือนรัก" ถูกต้อง 2. โรงเรียนบ้านผักไหม

ร่างกาย อารมณ์ สังคมและ จ านวน 1 ชุด 2. ร้อยละ 100 ของ มีเคร่ืองเล่นสนามท่ีมี

สติปัญญาของนักเรียน 3. เคร่ืองเล่นเสริมชิงช้า 2 ท่ีน่ัง นักเรียนได้ออกก าลังกาย ความสะอาด ปลอดภัย

2. เพ่ือพัฒนาการทางสมองของเด็ก จ านวน 1 ชุด และเล่นเคร่ืองเล่นสนาม และถูกสุชลักษณะ

ช่วงอายุ 4-12 ปี 4. อุโมงค์ปีนป่ายพลาสติก จ านวน 1 ชุด ทุกวัน

5. ม้ากระดกสปริง 2 ท่ีน่ัง จ านวน 1 ชุด

43 โครงการสนามเด็กเล่น  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์เคร่ืองเล่นสนาม - - - - 166,000 1. ร้อยละ 100 ของ 1. นักเรียนโรงเรียนบ้าน กอง

เสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์ จ านวน 5 รายการ ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้าน หนองขวาวฯมีความสุข การศึกษาฯ

โรงเรียนบ้านหนองขวาว บ ารุง) เพ่ือด าเนินโครงการ 1. เคร่ืองเล่นสนาม"ชุดฟักทองชมพู" หนองขวาวฯ สามารถเล่น สนุกสนานในการเล่น

(ศรีสุรินทร์บ ารุง) ต.หนองขวาว ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี จ านวน 1 ชุด เคร่ืองเล่นสนามได้อย่าง เคร่ืองเล่นสนาม

อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 1. เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการทางด้าน 2. เคร่ืองเล่นสนาม"ชุดวัวน้อยเพ่ือนรัก" ถูกต้อง 2. โรงเรียนบ้านหนอง

(โรงเรียนสมทบ 1,000 บาท) ร่างกาย อารมณ์ สังคมและ จ านวน 1 ชุด 2. ร้อยละ 100 ของ ขวาวฯ มีเคร่ืองเล่นสนาม

สติปัญญาของนักเรียน 3. เคร่ืองเล่นเสริมชิงช้า 2 ท่ีน่ัง นักเรียนได้ออกก าลังกาย ท่ีมีความสะอาด 

2. เพ่ือพัฒนาการทางสมองของเด็ก จ านวน 1 ชุด และเล่นเคร่ืองเล่นสนาม ปลอดภัย และถูก

ช่วงอายุ 4-12 ปี 4. อุโมงค์ปีนป่ายพลาสติก จ านวน 1 ชุด ทุกวัน สุขลักษณะ

5. อุโมงค์รถไฟ จ านวน 1 ชุด

งบประมาณท้ังส้ิน 169,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 166,000.- บาท
- โรงเรียนบ้านผักไหม
ต.ผักไหม อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 
สมทบ 3,000.- บาท

งบประมาณท้ังส้ิน 167,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 166,000.- บาท
- โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บ ารุง)

ต.หนองขวาว 'อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์
สมทบ 1,000.- บาท
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ

44 โครงการสนามเด็กเล่น  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์เคร่ืองเล่นสนาม - - - - 166,000 1. ร้อยละ 100 ของ 1. นักเรียนโรงเรียนบ้าน กอง

เสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านกางของ จ านวน 5 รายการ ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้าน กางของมีความสุข การศึกษาฯ

โรงเรียนบ้านกางของ ต.ระแงง เพ่ือด าเนินโครงการ 1. เคร่ืองเล่นสนาม"ชุดฟักทองชมพู" กางของ สามารถเล่น สนุกสนานในการเล่น

อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี จ านวน 1 ชุด เคร่ืองเล่นสนามได้อย่าง เคร่ืองเล่นสนาม

(โรงเรียนสมทบ 3,000 บาท) 1. เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการทางด้าน 2. เคร่ืองเล่นสนาม"ชุดวัวน้อยเพ่ือนรัก" ถูกวิธี 2. โรงเรียนบ้านกางของ

ร่างกาย อารมณ์ สังคมและ จ านวน 1 ชุด 2. ร้อยละ 100 ของ มีเคร่ืองเล่นสนาม

สติปัญญาของนักเรียน 3. เคร่ืองเล่นเสริมชิงช้า 2 ท่ีน่ัง นักเรียนได้ออกก าลังกาย ท่ีมีความสะอาด 

2. เพ่ือพัฒนาการทางสมองของเด็ก จ านวน 1 ชุด และเล่นเคร่ืองเล่นสนาม ปลอดภัย และถูก

ช่วงอายุ 4-12 ปี 4. อุโมงค์ปีนป่ายพลาสติก จ านวน 1 ชุด ทุกวัน สุขลักษณะ

5. ม้ากระดกสปริง 2 ท่ีน่ัง จ านวน 1 ชุด

45 โครงการสนามเด็กเล่น  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์เคร่ืองเล่นสนาม - - - - 166,000 1. ร้อยละ 100 ของ 1. นักเรียนโรงเรียนบ้าน กอง

เสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านโคกสนวน จ านวน 5 รายการ ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้าน โคกสนวนมีความสุข การศึกษาฯ

โรงเรียนบ้านโคกสนวน ต.กุด เพ่ือด าเนินโครงการ 1. เคร่ืองเล่นสนาม"ชุดฟักทองชมพู" โคกสนวน สามารถเล่น สนุกสนานในการเล่น

หวาย อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี จ านวน 1 ชุด เคร่ืองเล่นสนามได้อย่าง เคร่ืองเล่นสนาม

(โรงเรียนสมทบ 3,000 บาท) 1. เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการทางด้าน 2. เคร่ืองเล่นสนาม"ชุดวัวน้อยเพ่ือนรัก" ถูกวิธี 2. โรงเรียนบ้านโคกสนวน

ร่างกาย อารมณ์ สังคมและ จ านวน 1 ชุด 2. ร้อยละ 100 ของ มีเคร่ืองเล่นสนาม

สติปัญญาของนักเรียน 3. เคร่ืองเล่นเสริมชิงช้า 2 ท่ีน่ัง นักเรียนได้ออกก าลังกาย ท่ีมีความสะอาด 

2. เพ่ือพัฒนาการทางสมองของเด็ก จ านวน 1 ชุด และเล่นเคร่ืองเล่นสนาม ปลอดภัย และถูก

ช่วงอายุ 4-12 ปี 4. อุโมงค์ปีนป่ายพลาสติก จ านวน 1 ชุด ทุกวัน สุขลักษณะ

5. ม้ากระดกสปริง 2 ท่ีน่ัง จ านวน 1 ชุด

งบประมาณท้ังส้ิน 125,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 122,000.- บาท
- โรงเรียนบ้านตึกชุม
ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 
สมทบ 3,000.- บาท

งบประมาณท้ังส้ิน 169,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 166,000.- บาท
- โรงเรียนบ้านโคกสนวน
ต.กุดหวาย อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 
สมทบ 3,000.- บาท

งบประมาณท้ังส้ิน 169,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 166,000.- บาท
- โรงเรียนบ้านกางของ

ต.ระแงง 'อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์
สมทบ 3,000.- บาท
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ

46 โครงการสนามเด็กเล่น  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์เคร่ืองเล่นสนาม - - - - 166,000 1. ร้อยละ 100 ของ 1. นักเรียนโรงเรียนบ้าน กอง

เสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านจารพัต จ านวน 5 รายการ ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้าน จารพัตมีความสุข การศึกษาฯ

โรงเรียนบ้านจารพัต ต.จารพัต เพ่ือด าเนินโครงการ 1. เคร่ืองเล่นสนาม"ชุดฟักทองชมพู" จารพัต สามารถเล่น สนุกสนานในการเล่น

อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี จ านวน 1 ชุด เคร่ืองเล่นสนามได้อย่าง เคร่ืองเล่นสนาม

(โรงเรียนสมทบ 3,000 บาท) 1. เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการทางด้าน 2. เคร่ืองเล่นสนาม"ชุดวัวน้อยเพ่ือนรัก" ถูกวิธี 2. โรงเรียนบ้านจารพัต

ร่างกาย อารมณ์ สังคมและ จ านวน 1 ชุด 2. ร้อยละ 100 ของ มีเคร่ืองเล่นสนาม

สติปัญญาของนักเรียน 3. เคร่ืองเล่นเสริมชิงช้า 2 ท่ีน่ัง นักเรียนได้ออกก าลังกาย ท่ีมีความสะอาด 

2. เพ่ือพัฒนาการทางสมองของเด็ก จ านวน 1 ชุด และเล่นเคร่ืองเล่นสนาม ปลอดภัย และถูก

ช่วงอายุ 4-12 ปี 4. อุโมงค์ปีนป่ายพลาสติก จ านวน 1 ชุด ทุกวัน สุขลักษณะ

5. ม้ากระดกสปริง 2 ท่ีน่ัง จ านวน 1 ชุด

47 โครงการสนามเด็กเล่น  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์เคร่ืองเล่นสนาม - - - - 470,000 1. ร้อยละ 100 ของ 1. นักเรียนมีอุปกรณ์ กอง

เสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร จ านวน 6 รายการ ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านขาม เคร่ืองเล่นสนาม การศึกษาฯ

โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร เพ่ือด าเนินโครงการ 1. เดินไต่ห่วง จ านวน 2 ชุด ศึกษาคาร สามารถเล่น เหมาะสมตามวัย พัฒนา

ต.บุแกรง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 2. ปีนป่าย-ไต่เชือก-สไลเดอร์-ห้อยโหน เคร่ืองเล่นสนามได้อย่าง สมรรถนะผู้เรียน 5 ด้าน

(โรงเรียนสมทบ 6,150 บาท) 1. เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการทางด้าน จ านวน 1 ชุด ถูกต้อง 2. นักเรียนได้รับการ

ร่างกาย อารมณ์ สังคมและ 3. ม้าไม้กระดก จ านวน 3 ชุด 2. ร้อยละ 100 ของ พัฒนาการกล้ามเน้ือ

สติปัญญาของนักเรียน 4. บาร์โหนสนาม จ านวน 2 ชุด นักเรียนได้ออกก าลังกาย ใหญ่เหมาะสมตามวัย

2. เพ่ือพัฒนาการทางสมองของเด็ก 5. กระดานเดินทรงตัวA,B จ านวน 1 ชุด และเล่นเคร่ืองเล่นสนาม มีความสุข สนุกสนาน

ช่วงอายุ 4-12 ปี 6. ปีนป่ายลอดอุโมงค์ จ านวน 2 ชุด ทุกวัน เพลิดเพลิน

งบประมาณท้ังส้ิน 169,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 166,000.- บาท
- โรงเรียนบ้านจารพัต
ต.จารพัต อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 
สมทบ 3,000.- บาท

งบประมาณท้ังส้ิน 476,150.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 470,000.- บาท
- โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร
ต.บุแกรง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 
สมทบ 6,150.- บาท
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ

48 โครงการสนามเด็กเล่น  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์เคร่ืองเล่นสนาม - - - - 345,000 1. ร้อยละ 100 ของ 1. นักเรียนมีความสุข กอง

เสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านแก"แกศึกษาวิทยา" จ านวน 4 รายการ ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านแก สนุกสนานเพลิดเพลิน การศึกษาฯ

โรงเรียนบ้านแก"แกศึกษาวิทยา" เพ่ือด าเนินโครงการ 1. ชุดรวมพลตัวตลก จ านวน 1 ชุด "แกศึกษาวิทยา" สามารถเล่น 2. สนามเด็กเล่นมีความ

ต.แก อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 2. ชิงช้าแดงส่ีสหาย จ านวน 1 ชุด เคร่ืองเล่นสนามได้อย่าง สะอาด ปลอดภัย และ

(โรงเรียนสมทบ 9,000 บาท) 1. เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการทางด้าน 3. ชุดหลังคาหลายตา จ านวน 1 ชุด ถูกวิธี ถูกสุขลักษณะ

ร่างกาย อารมณ์ สังคมและ 4. ชุดชิงช้าหัวลูกส้ม จ านวน 1 ชุด 2. ร้อยละ 100 ของ

สติปัญญาของเด็ก นักเรียนได้ออกก าลังกาย

2. เพ่ือพัฒนาการทางสมองของเด็ก และเล่นเคร่ืองเล่นสนาม

ช่วงอายุ 3-12 ปี ทุกวัน พัฒนาสมรรถนะ

ผู้เรียน

49 โครงการสนามเด็กเล่น  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์เคร่ืองเล่นสนาม - - - - 484,500 1. ร้อยละ 100 ของ 1. นักเรียนมีความสุข กอง

เสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านยะวึก "ผจงราษฎร์วิทยาคาร" จ านวน 6 รายการ ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้าน สนุกสนานเพลิดเพลิน การศึกษาฯ

โรงเรียนบ้านยะวึก "ผจงราษฎร์ เพ่ือด าเนินโครงการ 1. ชุดหอคอยอุโมงค์ปีนป่ายเชือก ยะวึกฯ  สามารถเล่น 2. นักเรียนมีอุปกรณ์

วิทยาคาร" ต.ยะวึก ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี จ านวน 1 ชุด เคร่ืองเล่นสนามได้อย่าง เคร่ืองเล่นเหมาะสม

อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 1. เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการทางด้าน 2. ชุดปีนป่ายสไลเดอร์ห้อยโหน ถูกต้อง ตามวัย พัฒนาสมรรถนะ

(โรงเรียนสมทบ 10,000 บาท) ร่างกาย อารมณ์ สังคมและ จ านวน 1 ชุด 2. ร้อยละ 100 ของ ผู้เรียน 5 ด้าน

สติปัญญาของนักเรียน 3. ม้าไม้กระดก จ านวน 3 ชุด นักเรียนได้ออกก าลังกาย

2. เพ่ือพัฒนาการทางสมองของเด็ก 4. บาร์โหนสนาม จ านวน 2 ชุด และเล่นเคร่ืองเล่นสนาม

ช่วงอายุ 4-12 ปี 5. กระดานเดินทรงตัวA,B จ านวน 1 ชุด ทุกวัน

6. ปีนป่ายลอดอุโมงค์ จ านวน 2 ชุด

งบประมาณท้ังส้ิน 354,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 345,000.- บาท
- โรงเรียนบ้านแก"แกศึกษาวิทยา"
ต.แก อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 
สมทบ 9,000.- บาท

งบประมาณท้ังสิ้น 494,500.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 484,500.- บาท
- โรงเรียนบ้านยะวึก"ผจงราษฎร์วิทยาคาร"
ต.ยะวึก อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 
สมทบ 10,000.- บาท
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ

50 โครงการพัฒนาศักยภาพ  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์เคร่ืองดนรี - - - - 495,000 1. นักเรียน ประชาชน 1. มีนักดนตรี ม.ต้น กอง

วงโยธวาทิตสู่ความเป็นสากล โรงเรียนบ้านตาวร จ านวน 4 รายการ ได้แก่ ชุมชน ท้องถ่ิน องค์กร ม.ปลาย เล่นเคร่ืองเล่น การศึกษาฯ

โรงเรียนดอนแรดวิทยา เพ่ือด าเนินโครงการ 1. เทนเนอร์แซกโซโฟน จ านวน 2 เคร่ือง ท้องถ่ินในต าบลดอนแรด เคร่ืองเป่าเพ่ิมข้ึน

ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 2. มาร์ชช่ิงบาริโทน จ านวน 4 เคร่ือง มีวงดยตรีท่ีสามารถจัดการ 2. สามารถบริการ

(โรงเรียนสมทบ 5,000 บาท) 1. เพ่ือพัฒนาทักษะผู้เรียนประเภท 3. เมโลโฟนมาร์ชช่ิง จ านวน 3 เคร่ือง เรียนการสอน และให้ กิจกรรมโรงเรียนและ

เคร่ืองเป่าให้มีคุณภาพสูงข้ึน 4. บีบีแฟลตทูบา จ านวน 1 เคร่ือง บริการชุมชน ชุมชนได้

2. เพ่ือเพ่ิมเติมเคร่ืองดนตรีให้เพียงพอ 2. ร้อยละของนักเรียน

กับจ านวนสมาชิกในวงและการจัดการ ชุมชน ใช้เคร่ืองดนตรีใน

เรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน

51 โครงการสนามเด็กเล่น  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์เคร่ืองเล่นสนาม - - - - 405,800 1. ร้อยละ 100 ของ 1. นักเรียนมีความสนุก กอง

เสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านตาวร จ านวน 8 รายการ ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านตาวร สนานและเพลิดเพลิน การศึกษาฯ

โรงเรียนบ้านตาวร เพ่ือด าเนินโครงการ 1. บ้านหรรษา จ านวน 3 ชุด สามารถเล่นเคร่ืองเล่น 2. สนามเด็กเล่นมีความ

ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 2. ชิงช้าบาร์ห่วนกระดานเล่ือน สนามได้อย่างถูกต้อง สะอาด ปลอดภัย และ

(โรงเรียนสมทบ 2,000 บาท) 1. เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการทางด้าน จ านวน 2 ชุด 2. ร้อยละ 100 ของ ถูกสุขลักษณะ

ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 3. บาร์โหนต่างระดับ จ านวน 3 ชุด นักเรียนได้ออกก าลังกาย

ของเด็ก 4. รถไฟโยก จ านวน 3 ชุด และเล่นเคร่ืองเล่นสนาม

2. เพ่ือพัฒนาพลังสมองของเด็ก 5. วงเวียน4ท่ีน่ัง+พวงมาลัย ทุกวัน พัฒนาสมรรถนะ

วัยเรียนในช่วงอายุ 3 ถึง 12 ปี จ านวน 5 ชุด ของผู้เรียน

6. จักรยาน 4 ท่ีน่ัง จ านวน 5 ชุด

7. รถมหัศจรรย์ จ านวน 6 ชุด

8. เรือไวก้ิง จ านวน 3 ชุด

งบประมาณท้ังส้ิน 407,800.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 405,800.- บาท
- โรงเรียนบ้านตาวร
ต.โคกสะอาด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 
สมทบ 2,000.- บาท

งบประมาณท้ังส้ิน 500,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 495,000.- บาท
- โรงเรียนดอนแรดวิทยา
ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 
สมทบ 5,000.- บาท
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ

52 โครงการสนามเด็กเล่น  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์เคร่ืองเล่นสนาม - - - - 300,000 1. ร้อยละ 100 ของ 1. นักเรียนมีความสนุก กอง

เสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านสร้างบก จ านวน 8 รายการ ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านสร้าง สนานและเพลิดเพลิน การศึกษาฯ

โรงเรียนบ้านสร้างบก เพ่ือด าเนินโครงการ 1. เดินไต่บนห่วง จ านวน 1 ชุด บก สามารถเล่นเคร่ืองเล่น 2. นักเรียนมีอุปกรณ์

ต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 2. ชุดปีนป่ายสไลเดอร์ห้อยโหน สนามได้อย่างถูกต้อง เคร่ืองเล่นดหมาะสม

จ.สุรินทร์ 1. เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการทางด้าน จ านวน 1 ชุด 2. ร้อยละ 100 ของ ตามวัย พัฒนาสมรรถนะ

(โรงเรียนสมทบ 2,000 บาท) ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 3. ม้าไม้กระดก จ านวน 1 ชุด นักเรียนได้ออกก าลังกาย ผู้เรียน 5 ด้าน

ของเด็ก 4. บาร์โหนสนาม จ านวน 1 ชุด และเล่นเคร่ืองเล่นสนาม

2. เพ่ือพัฒนาพลังสมองของเด็ก 5. กระดานเดินทรงตัว A,B-จ านวน 1 ชุด ทุกวัน พัฒนาสมรรถนะ

วัยเรียนในช่วงอายุ 4 ถึง 12 ปี 6. ปีนป่ายลอดอุโมงค์ จ านวน 1 ชุด ผู้เรียน 5 ด้าน

53 โครงการสนามเด็กเล่น  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์เคร่ืองเล่นสนาม - - - - 300,000 1. ร้อยละ 100 ของ 1. นักเรียนมีความสนุก กอง

เสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านจารย์ จ านวน 6 รายการ ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนบ้านจารย์ สนานและเพลิดเพลิน การศึกษาฯ

โรงเรียนบ้านจารย์ ต าบลโคกตะเคียน เพ่ือด าเนินโครงการ 1. เดินไต่ห่วง จ านวน 1 ชุด สามารถเล่นเคร่ืองเล่น 2.นักเรียนมีอุปกรณ์

อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 2. ปีนป่าย-ไต่เชือก-สไลเดอร์-ห้อยโหน สนามได้อย่างถูกต้อง เคร่ืองเล่นเหมาะสม

(โรงเรียนสมทบ 8,160 บาท) 1.เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการทางด้าน จ านวน 1 ชุด 2. ร้อยละ 100 ของ ตามวัย พัฒนาสมรรนะ

ร่างกายอารมณ์ สังคม สติปัญญาของเด็ก 3. ม้าไม้กระดก จ านวน 1 ชุด นักเรียนได้ออกก าลังกาย ผู้เรียน 5 ด้าน

2.เพ่ือเป็นท่ีนันทนาการของเด็ก 4. บาร์โหนสนาม จ านวน 1 ชุด และเล่นเคร่ืองเล่นสนาม

และออกก าลังกายของเด็กนักเรียน 5. กระดานเดินทรงตัวA,B จ านวน 1 ชุด ทุกวัน พัฒนาสมรรถนะ

และเด็กในหมู่บ้านใกล้เคียงพัฒนา 6. ปีนป่ายลอดอุโมงค์ จ านวน 1 ชุด ของผู้เรียน

สมรรถนะผู้เรียน 5 ด้าน

งบประมาณท้ังส้ิน 308,160.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 300,000.- บาท
- โรงเรียนบ้านสร้างบก
ต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 
สมทบ 8,160.- บาท

งบประมาณท้ังส้ิน 308,160.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 300,000.- บาท
- โรงเรียนบ้านจารย์
ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 
สมทบ 8,160.- บาท
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ

54 โครงการจัดหาส่ือการเรียน  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์เคร่ืองเล่นสนาม - - - - 498,790 1. โรงเรียนมีส่ือการเรียน 1. โรงเรียนบ้านแตล กอง

การสอนและปรับปรุงจัดหา โรงเรียนบ้านแตล จ านวน 8 รายการ ได้แก่ การสอนและเคร่ืองเล่น มีส่ือการเรียนการสอน การศึกษาฯ

เพ่ิมเติมอุปกรณ์ เพ่ือด าเนินโครงการ 1. เรือมหาสนุก จ านวน 1 ชุด สนามเด็กเล่นท่ีมีคุณภาพ ท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ

โรงเรียนบ้านแตล ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 2. อุโมงค์สไลเดอร์สแตนเลส จ านวน 1 ชุด ปลอดภัยและได้มาตรฐาน มาใช้พัฒนาการเรียน

ต.แตล อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 1.เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการทางด้าน 3. ม้าไม้กระดกขารับสแตนเลส การสอน

(โรงเรียนสมทบ 1,000 บาท) ร่างกายอารมณ์ สังคม สติปัญญา จ านวน 1 ชุด 2.นักเรียนโรงเรียน

ของเด็ก 4. บาร์โหนสนาม จ านวน 1 ชุด บ้านแตลมีพัฒนาการ

2.เพ่ือเป็นท่ีนันทนาการของเด็ก 5. เดินไต่ห่วงสแตนเลส จ านวน 1 ชุด ทางด้านร่างกาย

และออกก าลังกายของเด็กนักเรียน 6. ช้ันวางหนังสือ จ านวน 2 ชุด อารมณ์-จิตใจ สังคม

และเด็กในหมู่บ้านใกล้เคียง 7. บล็อกสีสัน 100 ช้ิน จ านวน 2 ชุด และสติปัญญา มีคุณภาพ

8. เคร่ืองคิดเงิน จ านวน 2 ชุด ตามเกณฑ์มาตรฐาน

ก าหนด

งบประมาณท้ังส้ิน 499,790.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 498,790.- บาท
- โรงเรียนบ้านแตล
ต.แตล อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 
สมทบ 1,000.- บาท
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ

55 โครงการสนามเด็กเล่น  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์เคร่ืองเล่นสนาม - - - - 487,000 1. นักเรียนปฐมวัยทุกคน 1. เด็กปฐมวัยทุกคน กอง

เสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง จ านวน 3 รายการ ได้แก่ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงข้ึน มีผลการพัฒนาด้าน การศึกษาฯ

โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง เพ่ือด าเนินโครงการ 1. เรือมหาสนุก จ านวน 1 ชุด 2. นักเรียนปฐมวัยทุกคน ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ

ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 2. บาร์โหนสนาม จ านวน 1 ชุด มีความสุข สนุกสนาน สังคม และสติปัญญา

(โรงเรียนสมทบ 5,130 บาท) 1.เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการทางด้าน 3. บ้านชิงช้าอุโมงค์หรรษา จ านวน 1 ชุด เป็นองค์รวมอย่างสมดุล

ร่างกายอารมณ์ สังคม สติปัญญาของเด็ก มีเจตคติท่ีดีต่อท้องถ่ิน

2.เพ่ือเป็นท่ีนันทนาการของเด็ก สนใจใฝ่รู้ และเรียนรู้

และออกก าลังกายของเด็กนักเรียน อย่างมีความสุข

และเด็กในหมู่บ้านใกล้เคียง 2. นักเรียนมีสุขภาพ

ร่างกายเจริญเติบโต

ตามวัย แข็งแรง และ

มีสุขลักษณะนิสัยท่ีดี

งบประมาณท้ังส้ิน 483,130.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 487,000.- บาท
- โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง
ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 
สมทบ 5,130.- บาท
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เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ

56 โครงการปรับปรุงและจัดหา  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์เคร่ืองเล่นสนาม - - - - 114,000 1. จ านวนอุปกรณ์เคร่ือง 1. โรงเรียนมีสนามเด็ก กอง

เพ่ิมเติมอุปกรณ์เคร่ืองเล่นสนาม โรงเรียนบ้านตลาดตาโหมก จ านวน 3 รายการ ได้แก่ เล่นสนามเด็กเล่น เล่นท่ีมีมาตรฐาน การศึกษาฯ

เด็กเล่น เพ่ือด าเนินโครงการ 1. ลอดอุโมงค์ จ านวน 1 ชุด 2. จ านวนสนามเด็กเล่น 2. นักเรียนมีพัฒนาการ

โรงเรียนบ้านตลาดตาโหมก ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 2. เดินไต่ห่วง จ านวน 1 ห่วง ท่ีมีมาตรฐาน ทางด้านร่างกาย อารมณ์

ต.บึง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 1. เพ่ือปรับปรุงและจัดหาเพ่ิมเติม 3. บาร์โหนสนาม จ านวน 1 ชุด สังคม สติปัญญา มีคุณภาพ

(โรงเรียนสมทบ 1,870 บาท) อุปกรณ์เคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น  ตามเกณฑ์มาตรฐาน

2. เพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการทางด้าน ก าหนด

ร่างกาย อารมณ์ สังม สิปัญญาของเด็ก 3. โรงเรียนสามารถจัด

พัฒาผู้เรียน้มีคุณภาพามเกณฑ์มารฐาน กิจกรรมนันทนาการและ

ท่ีก าหนด การออกก าลังกายของ

3.เพ่ือเป็นท่ีนันทนาการและออกก าลังกาย นักเรียนและเด็กใน

ของเด็กนักเรียนและเด็กในหมู่บ้านใกล้ หมู่บ้านใกล้เคียงได้

เคียง เพ่ือสร้างสนามเด็กเล่นท่ีปลอดภัย 4. โรงเรียนสามารถเพ่ิม

เหมาะสมเป็นท่ียอมรับของชุมชนและ ระดับคุณภาพมาตรฐาน

ผู้ท่ีเก่ียวข้อง การศึกษาสูงข้ึน เป็นท่ี

ยอมรับของชุมชนและ

ผู้ท่ีเก่ียวข้อง

งบประมาณท้ังส้ิน 115,870.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 114,000.- บาท
- โรงเรียนบ้านตลาดตาโหมก
ต.บึง อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์
สมทบ 1,870.- บาท
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        ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตโครงการ) 2561 2562 2563 2564 2565 KPI จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนาม  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอล - - - - 375,000 1. ร้อยละ 100 ของ 1. นักเรียนมีความรู้ กอง

ฟุตบอลโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา นักเรียนโรงเรียนโคก ความสามารถและทักษะ การศึกษาฯ

ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง เพ่ือด าเนินโครงการ ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ตะเคียนวิทยาและชุมชน ทางกีฬาฟุตบอลให้เต็ม

จ.สุรินทร์ ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี ขนาดกว้าง 76 เมตร ยาว 100 เมตร มีสถานท่ีออกก าลังกาย ศักยภาพและเป็น

(โรงเรียนสมทบ 125,000 บาท) 1. เพ่ือให้สนามฟุตบอลท่ีมีมาตรฐาน และพัฒนาทักษะด้าน นักกีฬาอาชีพและติด

รองรับการแข่งขันต่าง ๆ ได้ กีฬาฟุตบอล ทีมชาติ

2. เพ่ือส่งเสริมการเล่นกีฬาฟุตบอล 2. ร้อยละ 100 ของ 2. โรงเรียนโคกตะเคียน

และมีสถานท่ีออกก าลังกายของชุมชน นักเรียนโรงเรียนโคก วิทยามีสนามฟุตบอล

ตะเคียนวิทยาและคนใน ท่ีมีมาตรฐานรองรับการ

ชุมชนมีพลานามัยสมบูรณ์ แข่งขันต่าง ๆ ได้

มีความสามัคคีในหมู่คณะ

และห่างไกลยาเสพติด

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

            กลยุทธ์ท่ี 2.7 กลยุทธ์ส่งเสริมการออกก าลังกายและนันทนาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ

งบประมาณทั้งส้ิน 500,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 375,000.- บาท
- โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา
ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 
สมทบ 125,000.- บาท
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