
 
แผนพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ. 2561-2565)  
เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 

 
 
 
 

ของ 
 

 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  
อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 





ค ำน ำ 
 

   ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ได้มีการจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 
2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ประกาศใช้ เมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2563 
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 1 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร ์
ประกาศใช้ เมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2563 แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ประกาศใช้ เมื่อวันท่ี 21 ตุลาคม 2563 และแผนพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร ์ประกาศใช ้
เมื่อวันท่ี 2 สิงหาคม 2564  ไปแล้ว นั้น 

    เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์มีความจ าเป็นต้องด าเนินการเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเป็นการรวบรวมปัญหาความต้องการของประชาชน สนับสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ ด้านการศึกษาตามภารกิจหน้าท่ีท่ีกฎหมายก าหนดและด าเนินการตามยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาท่ีก าหนดไว้ ดังนั้น 
จึงจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4 ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรินทร์ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรินทร์ และใช้เป็นกรอบในการจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และการใช้จ่ายจากเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 
ต่อไป 



สารบัญ 
 
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561-2565) เพิม่เตมิ ฉบับที่ 4 ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสุรินทร ์ 
                               หน้า 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม     
 บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม        1 
 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม        2 
      ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสติปัญญา     2 
  กลยุทธ์ท่ี 1.2 กลยุทธ์จัดหาส่ือ อุปกรณ์ อาคารสถานท่ี ให้เพียงพอและ 2   
             เหมาะสม 
      ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ     46
  กลยุทธ์ท่ี 2.7 กลยุทธ์ส่งเสริมการออกก าลังกายและนันทนาการ  46 

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



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  -  -  -  -  -  -  -  - 65 29,750,200   65 29,750,200   

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ

กลยุทธ์ท่ี 2.7 กลยุทธ์ส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยและ

นันทนำกำร

รวม  -  -  -  -  -  -  -  - 3 1,123,425     1 1,123,425     

รวมท้ังส้ิน  -  -  -  -  -  -  -  - 68 30,873,625   66 30,873,625   

1 1,123,425      -  -  - 3 1,123,425      -  -  -  -  -

65 29,750,200   65 29,750,200    -  -  -  -  -  -  -  -

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



        ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสติปัญญา

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

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

1 โครงการปรับปรุงและจัดหาเพ่ิมเติม  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์เคร่ืองเล่นสนาม - - - - 304,160 จ านวนเคร่ืองเล่น 1. โรงเรียนมีสนามเด็กเล่น กอง

อุปกรณ์เคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านกรูดหนองซ า เพ่ือด าเนิน จ านวน 6 รายการ ได้แก่ สนามเด็กเล่น ท่ีปลอดภัยและมีเคร่ืองเล่น การศึกษาฯ

โรงเรียนบ้านกรูดหนองซ า โครงการตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1. ปีนป่ายลอดอุโมงค์ จ านวน 1 ชุด ท่ีเหมาะสมตามวัยของเด็ก

ต าบลเมืองลีง อ าเภอจอมพระ 1. เพ่ือให้โรงเรียนมีสนามเด็กเล่นท่ี 2. เดินไต่ห่วง จ านวน 1 ชุด นักเรียนและมีสนามท่ีมี

จังหวัดสุรินทร์ ปลอดภัย เหมาะสม มีคุณภาพ 3. ปีนป่าย-ไต่เชือก-สไลเดอร์-ห้อยโหน คุณภาพได้มาตรฐาน

และได้มาตรฐาน จ านวน 1 ชุด

2. เพ่ือให้โรงเรียนมีความพร้อมของ 4 กระดานเดินทรงตัว จ านวน 1 ชุด

สนามเด็กเล่นและมีเคร่ืองเล่นท่ีมี 5. ม้าไม้กระดก จ านวน 1 ชุด

คุณภาพและได้มาตรฐาน 6. บาร์โหนสนาม จ านวน 1 ชุด

2 โครงการปรับปรุงและจัดหาเพ่ิมเติม  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์เคร่ืองเล่นสนาม - - - - 377,990 จ านวนเคร่ืองเล่น 1. โรงเรียนบ้านกันโจรง กอง

อุปกรณ์เคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านกันโจรง เพ่ือด าเนิน จ านวน 6 รายการ ได้แก่ สนามเด็กเล่น มีพัฒนาการทางด้าน การศึกษาฯ

โรงเรียนบ้านกันโจรง โครงการตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1. ปีนป่ายลอดอุโมงค์ จ านวน 1 ชุด ร่างกาย อารมณ์ สังคม

ต าบลกระหาด อ าเภอจอมพระ 1. เพ่ือเป็นท่ีจัดกิจกรรมนันทนาการ 2. เดินไต่ห่วง จ านวน 1 ชุด สติปัญญาและพัฒนา

จังหวัดสุรินทร์ และออกก าลังกายของเด็กนักเรียน 3. ปีนป่าย-ไต่เชือก-สไลเดอร์-ห้อยโหน ผู้เรียนให้มีคุณภาพตาม

และเด็กในหมู่บ้านใกล้เคียง จ านวน 1 ชุด เกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด

2. เพ่ือให้โรงเรียนมีสนามเด็กเล่นท่ี 4 กระดานเดินทรงตัว จ านวน 1 ชุด 2. โรงเรียนมีสนามเด็ก

ปลอดภัยเหมาะสมเป็นท่ียอมรับของ 5. ม้าไม้กระดก จ านวน 1 ชุด เล่นและเคร่ืองเล่น

ชุมชนและผู้เก่ียวข้อง 6. บาร์โหนสนาม จ านวน 1 ชุด สนามท่ีมีคุณภาพและ

ได้มาตรฐาน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

            กลยุทธ์ท่ี 1.2 กลยุทธ์จัดหาส่ือ อุปกรณ์ อาคารสถานท่ี ให้เพียงพอและเหมาะสม

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน 308,160.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 304,160.- บาท
- โรงเรียนบ้านกรูดหนองซ า 

ต.เมืองลีง  อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
สมทบ 4,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 381,990.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 377,990.- บาท
- โรงเรียนบ้านกันโจรง 

ต.กระหาด อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
สมทบ 4,000.- 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

3 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์เคร่ืองเล่นสนาม - - - - 493,550 จ านวนเคร่ืองเล่น 1. นักเรียนทุกคนได้เล่น กอง

เด็กเล่น โรงเรียนเมืองสุรินทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ เพ่ือด าเนิน จ านวน 6 รายการ ได้แก่ สนามเด็กเล่น เคร่ืองเล่นท่ีมีคุณภาพ การศึกษาฯ

ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง โครงการตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1. เรือมหาสนุก จ านวน 1 ชุด 2. นักเรียนทุกคนได้

จังหวัดสุรินทร์ 1. เพ่ือจัดหาอุปกรณ์เคร่ืองเล่นของ 2. ปีนป่ายลอดอุโมงค์ จ านวน 1 ชุด ออกก าลังกายทุกวัน

โรงเรียนเมืองสุรินทร์ให้ดีย่ิงข้ึน 3. เดินไต่ห่วง จ านวน 1 ชุด

2. เพ่ือปลูกฝังให้เด็กหันมาออก 4. ม้าไม้กระดก จ านวน 1 ชุด

ก าลังกาย 5. บาร์โหนสนาม จ านวน 1 ชุด

6. กระดานเดินทรงตัว จ านวน 1 ชุด

4 โครงการจัดหาเคร่ืองดนตรี  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์ดนตรีสากล - - - - 494,000 จ านวนเคร่ืองดนตรี  1. นักเรียนโรงเรียนบ้านโดง กอง

วงโยธวาทิต โรงเรียนบ้านโดง โรงเรียนบ้านโดง เพ่ือด าเนินโครงการ จ านวน 3 รายการ ได้แก่ วงโยธวาทิต ได้ใช้เคร่ืองดนตรีในการเรียน การศึกษาฯ

ต าบลสังขะ อ าเภอสังขะ ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1. บีแฟลตทรัมเป็ต จ านวน 4 ตัว วิชาดนตรีโดยการปฏิบัติจริง

จังหวัดสุรินทร์ 1. เพ่ือจัดหาเคร่ืองดนตรีสากล ท่ีมี 2. ยูโฟเนียม 1 ตัว 2. นักเรียนมีทักษะในการ

คุณภาพส าหรับการเรียนการสอนให้ผู้ 3. ดับเบ้ิลบีแฟลตทูบา จ านวน 1 ตัว ปฏิบัติดนตรีในระดับข้ัน

เรียนสามารถใช้ฝึกทักษะทางด้านดนตรี พ้ืนฐานสามารถบรรเลง

และส่งเสริมให้นักเรียนท่ีเรียนวิชา ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ

ดนตรี สามารถน าความรู้และทักษะท่ีมี ในโรงเรียนได้

ไปสร้างคุณประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 3. วงโยธวาทิตร่วมออกแสดง

2. เพ่ือต่อยอดวงโยธวาทิต สู่กิจกรรม ในกิจกรรมของชุมชน

ชุมชน นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์

งบประมาณทั้งสิ้น 497,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 494,000.- บาท
- โรงเรียนบ้านโดง

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

งบประมาณท้ังสิ้น 497,550.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 493,550.- บาท
- โรงเรียนเมืองสุรินทร์

ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
สมทบ 4,000.- 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

5 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์เคร่ืองเล่นสนาม - - - - 488,680 จ านวนเคร่ืองเล่น 1. เด็กมีอุปกรณ์เคร่ือง กอง

เด็กเล่น โรงเรียนบ้านโสมน โรงเรียนบ้านโสมน เพ่ือด าเนิน จ านวน 5 รายการ ได้แก่ สนามเด็กเล่น เล่นเหมาะสมตามวัย การศึกษาฯ

ต าบลบัวโคก อ าเภอท่าตูม โครงการตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1. เรือมหาสนุก จ านวน 1 ชุด 2. บริเวณสนามเด็ก

จังหวัดสุรินทร์ 1. เพ่ือให้โรงเรียนได้มีสนามเด็กเล่น 2. ปีนป่ายลอดอุโมงค์ จ านวน 1 ชุด เล่นมีความปลอดภัย 

ท่ีปลอดภัย เหมาะสม มีคุณภาพ 3. เดินไต่ห่วง จ านวน 1 ชุด มีอาณาเขตชัดเจน

และได้มาตรฐาน 4. ม้าไม้กระดก จ านวน 2 ชุด 3. เด็กมีความสุขได้รับ

2. เพ่ือปลูกฝังให้เด็กหันมาออก 5. กระดานเดินทรงตัว จ านวน 1 ชุด การเพ่ิมพลังสมองจาก

ก าลังกายเพ่ือหลีกเล่ียงยาเสพติด การเคล่ือนไหว มีพัฒนา

การทุกด้านเหมาะสม

ตามวัย

6 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์เคร่ืองเล่นสนาม - - - - 495,550 จ านวนเคร่ืองเล่น 1. เด็กมีอุปกรณ์เคร่ือง กอง

เด็กเล่น โรงเรียนบ้านหัวพี โรงเรียนบ้านหัวพี เพ่ือด าเนิน จ านวน 6 รายการ ได้แก่ สนามเด็กเล่น เล่นเหมาะสมตามวัย การศึกษาฯ

ต าบลพรมเทพ อ าเภอท่าตูม โครงการตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1. เรือมหาสนุก จ านวน 1 ชุด 2. บริเวณสนามเด็ก

จังหวัดสุรินทร์ 1. เพ่ือให้โรงเรียนได้มีสนามเด็กเล่น 2. ปีนป่ายลอดอุโมงค์ จ านวน 1 ชุด เล่นมีความปลอดภัย 

ท่ีปลอดภัย เหมาะสมเป็นท่ียอมรับ 3. เดินไต่ห่วง จ านวน 1 ชุด มีอาณาเขตชัดเจน

ของชุมชนและผู้ท่ีเก่ียวข้อง 4. ม้าไม้กระดก จ านวน 1 ชุด 3. เด็กมีความสุขได้รับ

2. เพ่ือปลูกฝังให้เด็กหันมาออก 5. บาร์โหนสนาม จ านวน 1 ชุด การเพ่ิมพลังสมองจาก

ก าลังกายเพ่ือหลีกเล่ียงยาเสพติด 6. กระดานเดินทรงตัว จ านวน 1 ชุด การเคล่ือนไหว มีพัฒนา

การทุกด้านเหมาะสม

ตามวัย

งบประมาณท้ังสิ้น 494,340.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 488,680.- บาท
- โรงเรียนบ้านโสมน

ต.บัวโคก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
สมทบ 5,660.- บาท

งบประมาณท้ังสิ้น 497,550.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 495,550.- บาท
- โรงเรียนบ้านหัวพี

ต.พรมเทพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
สมทบ 2,000.- 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

7 โครงการปรับปรุงและจัดหาเพ่ิมเติม  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์เคร่ืองเล่นสนาม - - - - 280,000 จ านวนเคร่ืองเล่น 1. โรงเรียนมีสนามเด็ก กอง

อุปกรณ์เคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น โรงเรียนบ้านอันโนง เพ่ือด าเนิน จ านวน 5 รายการ ได้แก่ สนามเด็กเล่น เล่นท่ีปลอดภัยและมี การศึกษาฯ

โรงเรียนบ้านอันโนง ต าบลกระหาด โครงการตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1. ปีนป่ายลอดอุโมงค์ จ านวน 1 ชุด เคร่ืองเล่นท่ีเหมาะสม

อ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 1. เพ่ือให้โรงเรียนได้มีสนามเด็กเล่น 2. เดินไต่ห่วง จ านวน 1 ชุด ตามวัยของเด็กนักเรียน

ท่ีปลอดภัย เหมาะสม มีคุณภาพ 3. ปีนป่าย-ไต่เชือก-สไลเดอร์-ห้อยโหน และมีสนามท่ีได้

และได้มาตรฐาน จ านวน 1 ชุด มาตรฐาน

2. เพ่ือให้โรงเรียนมีความพร้อมของ 4 กระดานเดินทรงตัว จ านวน 1 ชุด

สนามเด็กเล่นและมีเคร่ืองเล่นท่ีมี 5. บาร์โหนสนาม จ านวน 1 ชุด

คุณภาพและได้มาตรฐาน

8 โครงการปรับปรุงและจัดหา  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์เคร่ืองเล่นสนาม - - - - 381,930 จ านวนเคร่ืองเล่น 1. เด็กนักเรียนโรงเรียน กอง

เพ่ิมเติมอุปกรณ์เคร่ืองเล่นสนาม โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา เพ่ือด าเนิน จ านวน 6 รายการ ได้แก่ สนามเด็กเล่น ลุ่มระวีวิทยามีพัฒนา การศึกษาฯ

เด็กเล่น โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา โครงการตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1. ปีนป่ายลอดอุโมงค์ จ านวน 2 ชุด การทางด้านร่างกาย

ต าบลลุ่มระวี อ าเภอจอมพระ 1. เพ่ือให้โรงเรียนมีความพร้อมของ 2. เดินไต่ห่วง จ านวน 2 ชุด อารมณ์ สังคม สติปัญญา

จังหวัดสุรินทร์ สนามเด็กเล่นและเคร่ืองเล่นท่ีมี 3. ปีนป่าย-ไต่เชือก-สไลเดอร์-ห้อยโหน และพัฒนาผู้เรียนให้มี

คุณภาพและได้มาตรฐาน จ านวน 1 ชุด คุณภาพตามเกณฑ์

2. เพ่ือพัฒนาพลังสมองของเด็ก 4 กระดานเดินทรงตัว จ านวน 1 ชุด มาตรฐานท่ีก าหนด

วัยเรียนในช่วงอายุ 5-12 ปี 5. ม้าไม้กระดก จ านวน 1 ชุด 2. เด็กนักเรียนโรงเรียน

6. บาร์โหนสนาม จ านวน 1 ชุด ลุ่มระวีวิทยาและใน

ชุมชนได้รับการพัฒนา

พลังสมองของเด็ก

วัยเรียนท่ีเหมาะสม

งบประมาณท้ังสิ้น 282,480.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 280,000.- บาท
- โรงเรียนบ้านอันโนง

ต.กระหาด อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
สมทบ 2,480.- บาท

งบประมาณท้ังส้ิน 383,060.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 381,930.- บาท
- โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา

ต.ลุ่มระวีอ.จอมพระ จ.สุรินทร์
สมทบ 1,130.- 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

9 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์เคร่ืองเล่นสนาม - - - - 495,550 จ านวนเคร่ืองเล่น 1. เด็กมีอุปกรณ์เคร่ืองเล่น กอง

เด็กเล่น โรงเรียนบ้านหมากม่ี โรงเรียนบ้านหมากม่ี เพ่ือด าเนิน จ านวน 6 รายการ ได้แก่ สนามเด็กเล่น เหมาะสมตามวัย การศึกษาฯ

ต าบลท่าตูม อ าเภอท่าตูม โครงการตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1. เรือมหาสนุก จ านวน 1 ชุด 2. บริเวณสนามเด็กเล่น

จังหวัดสุรินทร์ 1. เพ่ือให้โรงเรียนท่ีอยู่ในถ่ินทุรกันดาร 2. ปีนป่ายลอดอุโมงค์ จ านวน 1 ชุด มีความปลอดภัย มีอาณาเขต

ได้มีสนามเด็กเล่นท่ีปลอดภัย 3. เดินไต่ห่วง จ านวน 1 ชุด ชัดเจน

เหมาะสม มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 4. ม้าไม้กระดก จ านวน 1 ชุด 3. เด็กมีความสุขได้รับการ

2. เพ่ือปลูกฝังให้เด็กหันมาออก 5. บาร์โหนสนาม จ านวน 1 ชุด เพ่ิมพลังสมองจากการ

ก าลังกายเพ่ือหลีกเล่ียงยาเสพติด 6. กระดานเดินทรงตัว จ านวน 1 ชุด เคล่ือนไหว มีพัฒนาการ

ทุกด้านเหมาะสมตามวัย

10 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์เคร่ืองเล่นสนาม - - - - 495,550 จ านวนเคร่ืองเล่น 1. นักเรียนมีสนามเด็กเล่น กอง

เด็กเล่น โรงเรียนบ้านศาลา โรงเรียนบ้านศาลา เพ่ือด าเนิน จ านวน 6 รายการ ได้แก่ สนามเด็กเล่น ส าหรับพัฒนาทักษะของ การศึกษาฯ

ต าบลกระโพ อ าเภอท่าตูม โครงการตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1. เรือมหาสนุก จ านวน 1 ชุด นักเรียนท่ีเหมาะสมมี

จังหวัดสุรินทร์ 1. เพ่ือให้โรงเรียนท่ีอยู่ในถ่ินทุรกันดาร 2. ปีนป่ายลอดอุโมงค์ จ านวน 1 ชุด ความม่ันคง ข็งแรงและ

ได้มีสนามเด็กเล่นท่ีปลอดภัย 3. เดินไต่ห่วง จ านวน 1 ชุด เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน

เหมาะสม มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 4. ม้าไม้กระดก จ านวน 1 ชุด 2. นักเรียนได้รับการจัด

2. เพ่ือปลูกฝังให้เด็กหันมาออก 5. บาร์โหนสนาม จ านวน 1 ชุด ประสบการณ์เพ่ือพัฒนา

ก าลังกายเพ่ือหลีกเล่ียงยาเสพติด 6. กระดานเดินทรงตัว จ านวน 1 ชุด ความพร้อมครบทุกมิติ

อย่างเหมาะสมตามวัย

3. โรงเรียนได้รับความ

ไว้วางใจจากผู้ปกครอง

ชุมชน ในการจัดการ

ศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็ก

งบประมาณท้ังสิ้น 497,550.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 495,550.- บาท
- โรงเรียนบ้านหมากมี่

ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
สมทบ 2,000.- บาท

งบประมาณท้ังสิ้น 497,550.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 495,550.- บาท
- โรงเรียนบ้านศาลา

ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
สมทบ 2,000.- 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

11 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์เคร่ืองเล่นสนาม - - - - 493,410 จ านวนเคร่ืองเล่น 1. นักเรียนมีสนามเด็ก กอง

เด็กเล่น โรงเรียนบ้านดู่ โรงเรียนบ้านดู่ เพ่ือด าเนิน จ านวน 3 รายการ ได้แก่ สนามเด็กเล่น เล่นส าหรับพัฒนา การศึกษาฯ

ต าบลหนองบัวบาน อ าเภอรัตนบุรี โครงการตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1. เรือมหาสนุก จ านวน 1 ชุด ทักษะของนักเรียนท่ี

จังหวัดสุรินทร์ 1. เพ่ือให้โรงเรียนท่ีอยู่ในถ่ินทุรกันดาร 2. ปีนป่าย-ไต่เชือก-สไลเดอร์-ห้อยโหน เหมาะสมมีความม่ันคง 

ได้มีสนามเด็กเล่นท่ีปลอดภัย จ านวน 1 ชุด แข็งแรงและเพียงพอต่อ

เหมาะสม มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 3. ม้าไม้กระดก จ านวน 1 ชุด จ านวนนักเรียน

2. เพ่ือปลูกฝังให้เด็กหันมาออก 2. นักเรียนได้รับการจัด

ก าลังกายเพ่ือหลีกเล่ียงยาเสพติด ประสบการณ์เพ่ือพัฒนา

ความพร้อมครบทุกมิติ

อย่างเหมาะสมตามวัย

3. โรงเรียนได้รับความ

ไว้วางใจจากผู้ปกครอง

ชุมชน ในการจัดการ

ศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็ก

งบประมาณท้ังส้ิน 495,410.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 493,410.- บาท
- โรงเรียนบ้านดู่

ต.หนองบัวบาน อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
สมทบ 2,000.- 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

12 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์เคร่ืองเล่นสนาม - - - - 495,550 จ านวนเคร่ืองเล่น 1. นักเรียนมีสนามเด็กเล่น กอง

เด็กเล่น โรงเรียนบ้าน โรงเรียนบ้านหนองตอ-บัวเสียว เพ่ือ จ านวน 6 รายการ ได้แก่ สนามเด็กเล่น ส าหรับพัฒนาทักษะของ การศึกษาฯ

หนองตอ-บัวเสียว ด าเนิน โครงการตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1. เรือมหาสนุก จ านวน 1 ชุด นักเรียนท่ีเหมาะสมมีความ

ต าบลดอนแรด อ าเภอรัตนบุรี 1. เพ่ือให้โรงเรียนท่ีอยู่ในถ่ินทุรกันดาร 2. ปีนป่ายลอดอุโมงค์ จ านวน 1 ชุด ม่ันคงแข็งแรงและเพียงพอ

จังหวัดสุรินทร์ ได้มีสนามเด็กเล่นท่ีปลอดภัย 3. เดินไต่ห่วง จ านวน 1 ชุด ต่อจ านวนนักเรียน

เหมาะสม มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 4. ม้าไม้กระดก จ านวน 1 ชุด 2. นักเรียนได้รับการจัด

2. เพ่ือปลูกฝังให้เด็กหันมาออก 5. บาร์โหนสนาม จ านวน 1 ชุด ประสบการณ์เพ่ือพัฒนา

ก าลังกายเพ่ือหลีกเล่ียงยาเสพติด 6. กระดานเดินทรงตัว จ านวน 1 ชุด ความพร้อมครบทุกมิติ

และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อย่างเหมาะสมตามวัย

3. โรงเรียนได้รับความ

ไว้วางใจจากผู้ปกครอง

ชุมชน ในการจัดการ

ศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็ก

งบประมาณท้ังสิ้น 497,550.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 495,550.- บาท
- โรงเรียนบ้านหนองตอ-บัวเสียว

ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
สมทบ 2,000.- 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

13 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์เคร่ืองเล่นสนาม - - - - 495,550 จ านวนเคร่ืองเล่น 1. นักเรียนมีสนามเด็กเล่น กอง

เด็กเล่น โรงเรียนบ้านม่วงหมาก โรงเรียนบ้านม่วงหมาก เพ่ือด าเนิน จ านวน 6 รายการ ได้แก่ สนามเด็กเล่น ส าหรับพัฒนาทักษะของ การศึกษาฯ

ต าบลธาตุ อ าเภอรัตนบุรี โครงการตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1. เรือมหาสนุก จ านวน 1 ชุด นักเรียนท่ีเหมาะสมมีความ 

จังหวัดสุรินทร์ 1. เพ่ือให้โรงเรียนท่ีอยู่ในถ่ินทุรกันดาร 2. ปีนป่ายลอดอุโมงค์ จ านวน 1 ชุด ม่ันคงแข็งแรงและเพียงพอ

ได้มีสนามเด็กเล่นท่ีปลอดภัย 3. เดินไต่ห่วง จ านวน 1 ชุด ต่อจ านวนนักเรียน

เหมาะสม มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 4. ม้าไม้กระดก จ านวน 1 ชุด 2. นักเรียนได้รับการจัด

2. เพ่ือปลูกฝังให้เด็กหันมาออก 5. บาร์โหนสนาม จ านวน 1 ชุด ประสบการณ์เพ่ือพัฒนา

ก าลังกายเพ่ือหลีกเล่ียงยาเสพติด 6. กระดานเดินทรงตัว จ านวน 1 ชุด ความพร้อมครบทุกมิติ

อย่างเหมาะสมตามวัย

3. โรงเรียนได้รับความ

ไว้วางใจจากผู้ปกครอง

ชุมชน ในการจัดการ

ศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็ก

งบประมาณท้ังสิ้น 497,550.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 495,550.- บาท
- โรงเรียนบ้านม่วงหมาก

ต.ธาตุ อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
สมทบ 2,000.- 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

14 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์เคร่ืองเล่นสนาม - - - - 495,550 จ านวนเคร่ืองเล่น 1. นักเรียนมีสนามเด็กเล่น กอง

เด็กเล่น โรงเรียนบ้านนายม โรงเรียนบ้านนายม "นิยมศึกษาวิทยา" จ านวน 6 รายการ ได้แก่ สนามเด็กเล่น ส าหรับพัฒนาทักษะของ การศึกษาฯ

"นิยมศึกษาวิทยา" ต าบลแคน เพ่ือด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ 1. เรือมหาสนุก จ านวน 1 ชุด นักเรียนท่ีเหมาะสมมีความ 

อ าเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ดังน้ี 2. ปีนป่ายลอดอุโมงค์ จ านวน 1 ชุด ม่ันคงแข็งแรงและเพียงพอ

1. เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนรักการ 3. เดินไต่ห่วง จ านวน 1 ชุด ต่อจ านวนนักเรียน

เคล่ือนไหว ออกก าลังกายเพ่ือหลีกเล่ียง 4. ม้าไม้กระดก จ านวน 1 ชุด 2. นักเรียนได้รับการจัด

ส่ิงเสพติด 5. บาร์โหนสนาม จ านวน 1 ชุด ประสบการณ์เพ่ือพัฒนา

2. เพ่ือใช้ในการทดสอบสมรรถภาพ 6. กระดานเดินทรงตัว จ านวน 1 ชุด ความพร้อมครบทุกมิติ

ทางร่างกายของนักเรียน อย่างเหมาะสมตามวัย

3. โรงเรียนได้รับความ

ไว้วางใจจากผู้ปกครอง

ชุมชน ในการจัดการ

ศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็ก

งบประมาณท้ังสิ้น 497,550.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 495,550.- บาท
- โรงเรียนบ้านนายม "นิยมศึกษาวิทยา"

ต.แคน อ.สนม จ.สุรินทร์
สมทบ 2,000.- 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

15 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์เคร่ืองเล่นสนาม - - - - 495,550 จ านวนเคร่ืองเล่น 1. นักเรียนมีสนามเด็กเล่น กอง

เด็กเล่น โรงเรียนบ้านสวนหม่อน โรงเรียนบ้านสวนหม่อน เพ่ือด าเนิน จ านวน 6 รายการ ได้แก่ สนามเด็กเล่น ส าหรับพัฒนาทักษะของ การศึกษาฯ

ต าบลชุมพลบุรี อ าเภอชุมพลบุรี โครงการตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1. เรือมหาสนุก จ านวน 1 ชุด นักเรียนท่ีเหมาะสมมีความ 

จังหวัดสุรินทร์ 1. เพ่ือให้โรงเรียนท่ีอยู่ในถ่ินทุรกันดาร 2. ปีนป่ายลอดอุโมงค์ จ านวน 1 ชุด ม่ันคงแข็งแรงและเพียงพอ

ได้มีสนามเด็กเล่นท่ีปลอดภัย 3. เดินไต่ห่วง จ านวน 1 ชุด ต่อจ านวนนักเรียน

เหมาะสม มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 4. ม้าไม้กระดก จ านวน 1 ชุด 2. นักเรียนได้รับการจัด

2. เพ่ือปลูกฝังให้เด็กหันมาออก 5. บาร์โหนสนาม จ านวน 1 ชุด ประสบการณ์เพ่ือพัฒนา

ก าลังกายเพ่ือหลีกเล่ียงยาเสพติด 6. กระดานเดินทรงตัว จ านวน 1 ชุด ความพร้อมครบทุกมิติ

อย่างเหมาะสมตามวัย

3. โรงเรียนได้รับความ

ไว้วางใจจากผู้ปกครอง

ชุมชน ในการจัดการ

ศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็ก

งบประมาณท้ังสิ้น 497,550.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 495,550.- บาท
- โรงเรียนบ้านสวนหม่อน

ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
สมทบ 2,000.- 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

16 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์เคร่ืองเล่นสนาม - - - - 495,550 จ านวนเคร่ืองเล่น 1. นักเรียนมีอุปกรณ์ กอง

เด็กเล่น โรงเรียนไตรคามวิทยา โรงเรียนไตรคามวิทยา เพ่ือด าเนิน จ านวน 6 รายการ ได้แก่ สนามเด็กเล่น เคร่ืองเล่นส าหรับพัฒนา การศึกษาฯ

ต าบลเบิด อ าเภอรัตนบุรี โครงการตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1. เรือมหาสนุก จ านวน 1 ชุด ทักษะท่ีม่ันคง แข็งแรง

จังหวัดสุรินทร์ 1. เพ่ือให้โรงเรียนท่ีอยู่ในถ่ินทุรกันดาร 2. ปีนป่ายลอดอุโมงค์ จ านวน 1 ชุด เหมาะสมตามวัย

ได้มีสนามเด็กเล่นท่ีปลอดภัย 3. เดินไต่ห่วง จ านวน 1 ชุด 2. บริเวณสนามเด็กเล่น

เหมาะสม มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 4. ม้าไม้กระดก จ านวน 1 ชุด มีความปลอดภัย อาณา

2. เพ่ือปลูกฝังให้เด็กหันมาออก 5. บาร์โหนสนาม จ านวน 1 ชุด เขตชัดเจน

ก าลังกายเพ่ือหลีกเล่ียงยาเสพติด 6. กระดานเดินทรงตัว จ านวน 1 ชุด 3. เด็กมีความสุขได้รับ

การเพ่ิมพลังสมองจาก

การเคล่ือนไหว

4. ผู้ปกครอง ชุมชน

ไว้วางใจในการส่งบุตร

หลานเข้ามาเรียน

17 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์เคร่ืองเล่นสนาม - - - - 495,550 จ านวนเคร่ืองเล่น 1. เด็กมีอุปกรณ์เคร่ือง กอง

เด็กเล่น โรงเรียนบ้านโคกรัมย์ โรงเรียนบ้านโคกรัมย์ เพ่ือด าเนิน จ านวน 6 รายการ ได้แก่ สนามเด็กเล่น เล่นเหมาะสมตามวัย การศึกษาฯ

ต าบลกระเทียม อ าเภอสังขะ โครงการตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1. เรือมหาสนุก จ านวน 1 ชุด 2. บริเวณสนามเด็ก

จังหวัดสุรินทร์ 1. เพ่ือให้โรงเรียนท่ีอยู่ในถ่ินทุรกันดาร 2. ปีนป่ายลอดอุโมงค์ จ านวน 1 ชุด เล่นมีความปลอดภัย 

ได้มีสนามเด็กเล่นท่ีปลอดภัย 3. เดินไต่ห่วง จ านวน 1 ชุด มีอาณาเขตชัดเจน

เหมาะสม มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 4. ม้าไม้กระดก จ านวน 1 ชุด 3. เด็กมีความสุขได้รับการ

2. เพ่ือปลูกฝังให้เด็กหันมาออก 5. บาร์โหนสนาม จ านวน 1 ชุด เพ่ิมพลังสมองจากการ

ก าลังกายเพ่ือหลีกเล่ียงยาเสพติด 6. กระดานเดินทรงตัว จ านวน 1 ชุด เคล่ือนไหว มีพัฒนาการ

ทุกด้านเหมาะสมตามวัย

งบประมาณท้ังสิ้น 497,550.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 495,550.- บาท
- โรงเรียนไตรคามวิทยา

ต.เบิด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
สมทบ 2,000.- บาท

งบประมาณท้ังสิ้น 497,550.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 497,550.- บาท
- โรงเรียนบ้านโคกรัมย์

ต.กระเทียม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
สมทบ 2,000.- 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

18 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์เคร่ืองเล่นสนาม - - - - 495,550 จ านวนเคร่ืองเล่น 1. เด็กมีอุปกรณ์เคร่ือง กอง

เด็กเล่น โรงเรียนบ้านหลัก โรงเรียนบ้านหลัก เพ่ือด าเนิน จ านวน 6 รายการ ได้แก่ สนามเด็กเล่น เล่นเหมาะสมตามวัย การศึกษาฯ

ต าบลสะกาด อ าเภอสังขะ โครงการตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1. เรือมหาสนุก จ านวน 1 ชุด 2. บริเวณสนามเด็กเล่น

จังหวัดสุรินทร์ 1. เพ่ือให้โรงเรียนท่ีอยู่ในถ่ินทุรกันดาร 2. ปีนป่ายลอดอุโมงค์ จ านวน 1 ชุด มีความปลอดภัย มี

ได้มีสนามเด็กเล่นท่ีปลอดภัย 3. เดินไต่ห่วง จ านวน 1 ชุด อาณาเขตชัดเจน

เหมาะสม มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 4. ม้าไม้กระดก จ านวน 1 ชุด 3. เด็กมีความสุขได้รับ

2. เพ่ือปลูกฝังให้เด็กหันมาออก 5. บาร์โหนสนาม จ านวน 1 ชุด การเพ่ิมพลังสมองจาก

ก าลังกายเพ่ือหลีกเล่ียงยาเสพติด 6. กระดานเดินทรงตัว จ านวน 1 ชุด การเคล่ือนไหว มีพัฒนา

การทุกด้านเหมาะสม

ตามวัย

19 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์เคร่ืองเล่นสนาม - - - - 495,550 จ านวนเคร่ืองเล่น 1. เด็กมีอุปกรณ์เคร่ือง กอง

เด็กเล่น โรงเรียนสหมิตรวิทยา โรงเรียนสหมิตรวิทยา เพ่ือด าเนิน จ านวน 6 รายการ ได้แก่ สนามเด็กเล่น เล่นเหมาะสมตามวัย การศึกษาฯ

ต าบลสะกาด อ าเภอสังขะ โครงการตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1. เรือมหาสนุก จ านวน 1 ชุด 2. บริเวณสนามเด็กเล่น

จังหวัดสุรินทร์ 1. เพ่ือให้นักเรียนมีการพัฒนาการ 2. ปีนป่ายลอดอุโมงค์ จ านวน 1 ชุด มีความปลอดภัย มี

ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและ 3. เดินไต่ห่วง จ านวน 1 ชุด อาณาเขตชัดเจน

สติปัญญา จากการใช้เคร่ืองเล่นสนาม 4. ม้าไม้กระดก จ านวน 1 ชุด 3. เด็กมีความสุขได้รับ

เด็กเล่น 5. บาร์โหนสนาม จ านวน 1 ชุด การเพ่ิมพลังสมองจาก

2. เพ่ือปลูกฝังให้เด็กหันมาออก 6. กระดานเดินทรงตัว จ านวน 1 ชุด การเคล่ือนไหว มีพัฒนา

ก าลังกาย การทุกด้านเหมาะสม

ตามวัย

งบประมาณท้ังสิ้น 497,550.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 497,550.- บาท
- โรงเรียนบ้านหลัก

ต.สะกาด อ.สังขะ จ.สุรินทร์
สมทบ 2,000.- บาท

งบประมาณท้ังสิ้น 497,550.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 497,550.- บาท
- โรงเรียนสหมิตรวิทยา

ต.สะกาด อ.สังขะ จ.สุรินทร์
สมทบ 2,000.- 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

20 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์เคร่ืองเล่นสนาม - - - - 495,550 จ านวนเคร่ืองเล่น 1. เด็กมีอุปกรณ์เคร่ือง กอง

เด็กเล่น โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน เพ่ือด าเนิน จ านวน 6 รายการ ได้แก่ สนามเด็กเล่น เล่นเหมาะสมตามวัย การศึกษาฯ

ต าบลแจนแวน อ าเภอศรีณรงค์ โครงการตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1. เรือมหาสนุก จ านวน 1 ชุด 2. บริเวณสนามเด็กเล่น

จังหวัดสุรินทร์ 1. เพ่ือให้นักเรียนมีการพัฒนาการ 2. ปีนป่ายลอดอุโมงค์ จ านวน 1 ชุด มีความปลอดภัย มีอาณา

ด้านต่าง ๆ ท้ังทางด้านร่ายกาย 3. เดินไต่ห่วง จ านวน 1 ชุด เขตชัดเจน

อารมณ์ สังคม และสติปัญญาจากการ 4. ม้าไม้กระดก จ านวน 1 ชุด 3. เด็กมีความสุขได้รับ

ใช้เคร่ืองเล่นสนามเด็กเล่น 5. บาร์โหนสนาม จ านวน 1 ชุด การเพ่ิมพลังสมองจาก

2. เพ่ือปลูกฝังให้เด็กหันมาออก 6. กระดานเดินทรงตัว จ านวน 1 ชุด การเคล่ือนไหว มีพัฒนา

ก าลังกาย การทุกด้านเหมาะสม

ตามวัย

21 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์เคร่ืองเล่นสนาม - - - - 495,550 จ านวนเคร่ืองเล่น 1. เด็กมีอุปกรณ์เคร่ือง กอง

เด็กเล่น โรงเรียนบ้านหนองแวง โรงเรียนบ้านหนองแวง เพ่ือด าเนิน จ านวน 6 รายการ ได้แก่ สนามเด็กเล่น เล่นเหมาะสมตามวัย การศึกษาฯ

ต าบลหนองแวง อ าเภอศรีณรงค์ โครงการตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1. เรือมหาสนุก จ านวน 1 ชุด 2. บริเวณสนามเด็กเล่น

จังหวัดสุรินทร์ 1. เพ่ือให้โรงเรียนท่ีอยู่ในถ่ินทุรกันดาร 2. ปีนป่ายลอดอุโมงค์ จ านวน 1 ชุด มีความปลอดภัย มีอาณา

ได้มีสนามเด็กเล่นท่ีปลอดภัย 3. เดินไต่ห่วง จ านวน 1 ชุด เขตชัดเจน

เหมาะสม มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 4. ม้าไม้กระดก จ านวน 1 ชุด 3. เด็กมีความสุขได้รับ

2. เพ่ือปลูกฝังให้เด็กหันมาออก 5. บาร์โหนสนาม จ านวน 1 ชุด การเพ่ิมพลังสมองจาก

ก าลังกายเพ่ือหลีกเล่ียงยาเสพติด 6. กระดานเดินทรงตัว จ านวน 1 ชุด การเคล่ือนไหว มีพัฒนา

การทุกด้านเหมาะสม

ตามวัย

งบประมาณท้ังสิ้น 497,550.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 497,550.- บาท
- โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน

ต.แจนแวน อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
สมทบ 2,000.- บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 497,550.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 497,550.- บาท
- โรงเรียนบ้านหนองแวง

ต.หนองแวง อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
สมทบ 2,000.- 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 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์เคร่ืองเล่นสนาม - - - - 495,550 จ านวนเคร่ืองเล่น 1. เด็กมีอุปกรณ์เคร่ือง กอง

เด็กเล่น โรงเรียนบ้านแดง โรงเรียนบ้านแดง เพ่ือด าเนิน จ านวน 6 รายการ ได้แก่ สนามเด็กเล่น เล่นเหมาะสมตามวัย การศึกษาฯ

ต าบลแจนแวน อ าเภอศรีณรงค์ โครงการตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1. เรือมหาสนุก จ านวน 1 ชุด 2. บริเวณสนามเด็กเล่น

จังหวัดสุรินทร์ 1. เพ่ือให้โรงเรียนท่ีอยู่ในถ่ินทุรกันดาร 2. ปีนป่ายลอดอุโมงค์ จ านวน 1 ชุด มีความปลอดภัย มีอาณา

ได้มีสนามเด็กเล่นท่ีปลอดภัย 3. เดินไต่ห่วง จ านวน 1 ชุด เขตชัดเจน

เหมาะสม มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 4. ม้าไม้กระดก จ านวน 1 ชุด 3. เด็กมีความสุขได้รับ

2. เพ่ือปลูกฝังให้เด็กหันมาออก 5. บาร์โหนสนาม จ านวน 1 ชุด การเพ่ิมพลังสมองจาก

ก าลังกายเพ่ือหลีกเล่ียงยาเสพติด 6. กระดานเดินทรงตัว จ านวน 1 ชุด การเคล่ือนไหว มีพัฒนา

การทุกด้านเหมาะสม

ตามวัย

งบประมาณท้ังส้ิน 497,550.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 495,550.- บาท
- โรงเรียนบ้านแดง

ต.แจนแวน อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
สมทบ 2,000.- 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

23 โครงการจัดหาเคร่ืองดนตรี  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์ดนตรีสากล - - - - 479,000 จ านวนเคร่ืองดนตรี 1. นักเรียนโรงเรียน กอง

สากลวงโยธวาทิต เพ่ือการเรียน โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ จ านวน 7 รายการ ได้แก่ สากลวงโยธวาทิต ชุมพลวิทยาสรรค์มี การศึกษาฯ

การสอนและบริการชุมชน เพ่ือด าเนินโครงการ 1. ฟลุต จ านวน 3 ตัว เคร่ืองดนตรีสากล

โรงเรียนชุมพล'วิทยาสรรค์ ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 2. บีแฟลตคลาริเนท จ านวน 3 ตัว ประเภท วงโยธวาทิต

ต าบลชุมพลบุรี อ าเภอชุมพลบุรี 1. เพ่ือจัดการเรียนรู้ด้านดนตรีให้กับ 3. อัลโตแซกโซโฟน จ านวน 2 ตัว ท่ีมีคุณภาพใช้ในการ

จังหวัดสุรินทร์ นักเรียนของโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 4. เทเนอร์แซกโซโฟน จ านวน 3 ตัว จัดการเรียนการสอน

2. เพ่ือให้มีเคร่ืองดนตรีวงโยธวาทิต 5. บีแฟลตทรัมเป็ต จ านวน 3 ตัว การท ากิจกรรม

ทีดีมีคุณภาพและเพียงพอ 6. ฉาบเดินแถว ขนาด 16 น้ิว ให้บริการชุมชน และ

จ านวน 2 ตัว มีการพัฒนาทางดนตรี

7. ไม้คฑากร จ านวน 5 ด้าม ท่ีดีข้ึน

2. นักเรียนโรงเรียน

ชุมพลวิทยาสรรค์น า

วงโยธวาทิตเข้าร่วม

กิจกรรมท้ังในและ

นอกโรงเรียน

3. นักเรียนโรงเรียน

ชุมพลวิทยาสรรค์มีเคร่ือง

ดนตรีวงโยธวาทิตท่ีดี

มีคุณภาพและเพียงพอ

งบประมาณท้ังส้ิน 495,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 479,000.- บาท
- โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 
สมทบ 16,000.- 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

24 โครงการพัฒนาศักยภาพ  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์ดนตรีสากล - - - - 492,500 จ านวนเคร่ือง 1. นักเรียนโรงเรียนล า กอง

วงดนตรีสากลเพ่ือการเรียน โรงเรียนล าพลับพลาวิทยาคาร จ านวน 13 รายการ ได้แก่ ดนตรีสากล พลับพลาวิทยาคาร การศึกษาฯ

การสอนและบริการชุมชน เพ่ือด าเนินโครงการ 1. คีย์บอร์ด จ านวน 1 ตัว และโรงเรียนในเขต

โรงเรียนล าพลับพลาวิทยาคาร ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 2. กีต้าร์เบสไฟฟ้า จ านวน 1 ตัว บริการ มีแหล่งเรียนรู้

ต าบลชุมพลบุรี อ าเภอชุมพลบุรี 1. เพ่ือจัดหาเคร่ืองดนตรีวงดนตรีสากล 3. กีต้าร์ไฟฟ้า จ านวน 2 ตัว ทางดนตรี วงดนตรี

จังหวัดสุรินทร์ ท่ีมีคุณภาพส าหรับการจัดการเรียนการ 4. เอฟเฟคกีต้าร์ จ านวน 1 ตัว เป็นแหล่งเรียนรู้ใกล้

สอนแก่นักเรียน โรงเรียนล าพลับพลา 5. กีต้าร์โปร่ง จ านวน 6 ตัว บ้าน

วิทยาคาร ให้นักเรียนสามารถน าความรู้ 6. กลองชุด จ านวน 1 ชุด 2. นักเรียนมี

และทักษท่ีมีไปสร้างคุณประโยชน์ต่อ 7. อัลโตแซกโซโฟน จ านวน 2 ตัว ความสามารถ ทักษะ

ตัวเองและสังคม 8. เทนเนอร์ แซกโซโฟน จ านวน 1 ตัว ทางด้านดนตรี

2. เพ่ือต่อยอดวงดนตรีสากลสู่กิจกรรม 9. บีแฟรต ทรัมเป็ด จ านวน 2 ตัว สามารถถ่ายทอดและ

ของชุมชน 10. เคร่ืองขยายเสียงส าหรับคีย์บอร์ด ต่อยอดความรู้ไปสู่ชุมชน

พร้อมล าโพง จ านวน 1 ตู้ เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ

11. เคร่ืองขยายเสียงส าหรับกีต้าร์เบส มีลักษณะอันพึงประสงค์

พร้อมล าโพง จ านวน 1 ตู้ ตามมาตรฐานหลักสูตร 

12. เคร่ืองขยายเสียงส าหรับกีต้าร์ มีทักษะการเรียนรู้

พร้อมล าโพง จ านวน 1 ตู้

13. ไมโครโฟนส าหรับร้องเพลง

จ านวน 1 ตัว

งบประมาณท้ังส้ิน 499,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 492,500.- บาท
- โรงเรียนล าพลับพลาวิทยาคาร

ต.ชุมพลบุรี อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์
สมทบ 6,500.- 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

25 โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์ดนตรีสากล (วงโยธวาทิต) - - - - 774,500 จ านวนเคร่ือง 1. มีนักดนตรีประถม กอง

ดนตรีสากล (วงโยธวาทิต) โรงเรียนบ้านโตงน้อย จ านวน 11 รายการ ได้แก่ ดนตรีสากล และมัธยมต้นเล่นดนตรี การศึกษาฯ

โรงเรียนบ้านโตงน้อย เพ่ือด าเนินโครงการ 1. มาร์ชช้ิง บาริโทน จ านวน 1 ตัว ได้เพ่ิมข้ึน

ต าบลขอนแตก อ าเภอสังขะ ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 2. บีแฟลตคลารีเนท จ านวน 3 ตัว 2. นักเรียนสามารถ

จังหวัดสุรินทร์ 1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้าน 3. อัลโตแซกโซโฟน จ านวน 2 ตัว บรรเลงวงโยธวาทิตได้

วงดนตรีโยธวาทิตของนักเรียนใน 4. บีแฟลต ทรัมเป็ต จ านวน 4 ตัว 3. สามารถบริการ

โรงเรียน 5. เทนเนอร์สไลด์ทรอมโบน กิจกรรมโรงเรียนและ

2. เพ่ือให้มีอุปกรณ์เคร่ืองดนตรี จ านวน 2 ตัว ชุมชนได้

เพียงพอต่อการใช้งาน 6. กลองเล็กเดินแถว (Snare Drum) 4. ได้รับเคร่ืองดนตรี

จ านวน 1 ใบ มากข้ึนเพียงพอกับ

7. กลองใหญ่เดินแถว ขนาดไม่น้อยกว่า สมาชิก

18 น้ิว จ านวน 1 ใบ

8. กลองใหญ่เดินแถว ขนาดไม่น้อยกว่า

20 น้ิว จ านวน 1 ใบ

9. กลองใหญ่เดินแถว ขนาดไม่น้อยกว่า

22 น้ิว จ านวน 1 ใบ

10. ฉาบเดินแถว ขนาดไม่น้อยกว่า

16 น้ิว จ านวน 2 คู่

11. ไม้คฑา จ านวน 1 อัน

งบประมาณท้ังส้ิน 784,500.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 774,500.- บาท
- โรงเรียนบ้านโตงน้อย

ต.ขอนแตก อ.สังขะ 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

26 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์เคร่ืองเล่นสนาม - - - - 200,000 จ านวนเคร่ืองเล่น 1. เด็กมีอุปกรณ์เคร่ือง กอง

เด็กเล่น โรงเรียนหนองเหล็ก โรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ จ านวน 3 รายการ ได้แก่ สนามเด็กเล่น เล่นเหมาะสมตามวัย การศึกษาฯ

ประชาพัฒน์ ต าบลเมืองลีง เพ่ือด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ 1. เดินไต่ห่วง จ านวน 1 ชุด 2. บริเวณสนามเด็กเล่น

อ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ดังน้ี 2. ปีนป่าย-ไต่เชือก-สไลเดอร์-ห้อยโหน มีความปลอดภัย มีอาณา

1. เพ่ือให้โรงเรียนท่ีอยู่ในถ่ินทุรกันดาร จ านวน 1 ชุด เขตชัดเจน

ได้มีสนามเด็กเล่นท่ีปลอดภัย 3. บาร์โหนสนาม จ านวน 1 ชุด 3. เด็กมีความสุขได้รับ

เหมาะสม มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน การเพ่ิมพลังสมองจาก

2. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ การเคล่ือนไหว มีพัฒนา

การทุกด้านเหมาะสม

ตามวัย

27 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - - - - 325,000 จ านวนครุภัณฑ์ 1. โรงเรียนได้ห้อง กอง

คอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้าน โรงเรียนบ้านทวารไพร เพ่ือด าเนิน จ านวน 1 รายการ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การศึกษาฯ

ทวารไพร ต าบลเมืองลีง โครงการตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน เพียงพอในการปฏิบัติการ

อ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 1. เพ่ือให้นักเรียนได้มีห้องปฏิบัติการ ประมวลผล แบบท่ี 1 จ านวน 15 ชุด คอมพิวเตอร์ 100 %

คอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัยและมีเคร่ือง 2. นักเรียนได้ใช้งาน

คอมพิวเตอร์ท่ีเพียงพอร้อยละ 100 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ครบ

2. เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน ทุกคน และได้รับ

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้มีความเหมาะ ประโยชน์จากการใช้

สมกับการใช้เรียนการสอน งานอย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณท้ังส้ิน 208,650.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 200,000.- บาท
- โรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์

ต.เมืองลีง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
สมทบ 8,650.- บาท

งบประมาณท้ังส้ิน 330,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 325,000.- บาท
- โรงเรียนบ้านทวารไพร

ต.เมืองลีง อ.จอมพระ 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

28 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - - - - 325,000 จ านวนครุภัณฑ์ 1. นักเรียนได้ใช้เคร่ือง กอง

คอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านขม้ิน โรงเรียนบ้านขม้ิน (เรืองราษฎร์รังสรรค์) จ านวน 1 รายการ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ครบตาม การศึกษาฯ

(เรืองราษฎร์รังสรรค์) ต าบลเป็นสุข เพ่ือด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน จ านวนนักเรียนใน

อ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ดังน้ี ประมวลผล แบบท่ี 1 จ านวน 15 ชุด แต่ละช้ัน

1. เพ่ือให้นักเรียนได้มีห้องปฏิบัติการ 2. นักเรียนได้รับ

คอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัยและมีเคร่ือง ประโยชน์จากการใช้

คอมพิวเตอร์ท่ีเพียงพอร้อยละ 100 งานอย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายใน

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้มีความเหมาะ

สมกับการใช้เรียนการสอน

29 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์เคร่ืองเล่นสนาม - - - - 495,550 จ านวนเคร่ืองเล่น 1. เด็กมีอุปกรณ์เคร่ือง กอง

เด็กเล่น โรงเรียนบ้านขอนแตก โรงเรียนบ้านขอนแตก เพ่ือด าเนิน จ านวน 6 รายการ ได้แก่ สนามเด็กเล่น เล่นเหมาะสมตามวัย การศึกษาฯ

ต าบลขอนแตก อ าเภอสังขะ โครงการตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1. เรือมหาสนุก จ านวน 1 ชุด 2. บริเวณสนามเด็กเล่น

จังหวัดสุรินทร์ 1. เพ่ือให้โรงเรียนท่ีอยู่ในถ่ินทุรกันดาร 2. ปีนป่ายลอดอุโมงค์ จ านวน 1 ชุด มีความปลอดภัย มีอาณา

ได้มีสนามเด็กเล่นท่ีปลอดภัย 3. เดินไต่ห่วง จ านวน 1 ชุด เขตชัดเจน

เหมาะสม มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 4. ม้าไม้กระดก จ านวน 1 ชุด 3. เด็กมีความสุขได้รับ

2. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 5. บาร์โหนสนาม จ านวน 1 ชุด การเพ่ิมพลังสมองจาก

6. กระดานเดินทรงตัว จ านวน 1 ชุด การเคล่ือนไหว มีพัฒนา

การทุกด้านเหมาะสม

ตามวัย

งบประมาณท้ังสิ้น 330,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 325,000.- บาท
- โรงเรียนบ้านขมิ้น (เรืองราษฎร์รังสรรค)์

ต.เป็นสุข อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
สมทบ 5,000.- บาท

งบประมาณท้ังส้ิน 497,550.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 495,550.- บาท
- โรงเรียนบ้านขอนแตก

ต.ขอนแตก อ.สังขะ จ.สุรินทร์
สมทบ 2,000.- 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 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์เคร่ืองเล่นสนาม - - - - 495,550 จ านวนเคร่ืองเล่น 1. เด็กมีอุปกรณ์เคร่ือง กอง

เด็กเล่น โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค์ โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค์ เพ่ือด าเนิน จ านวน 6 รายการ ได้แก่ สนามเด็กเล่น เล่นเหมาะสมตามวัย การศึกษาฯ

ต าบลณรงค์ อ าเภอศรีณรงค์ โครงการตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1. เรือมหาสนุก จ านวน 1 ชุด 2. บริเวณสนามเด็กเล่น

จังหวัดสุรินทร์ 1. เพ่ือให้โรงเรียนท่ีอยู่ในถ่ินทุรกันดาร 2. ปีนป่ายลอดอุโมงค์ จ านวน 1 ชุด มีความปลอดภัย มีอาณา

ได้มีสนามเด็กเล่นท่ีปลอดภัย 3. เดินไต่ห่วง จ านวน 1 ชุด เขตชัดเจน

เหมาะสม มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน 4. ม้าไม้กระดก จ านวน 1 ชุด 3. เด็กมีความสุขได้รับ

2. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 5. บาร์โหนสนาม จ านวน 1 ชุด การเพ่ิมพลังสมองจาก

6. กระดานเดินทรงตัว จ านวน 1 ชุด การเคล่ือนไหว มีพัฒนา

การทุกด้านเหมาะสม

ตามวัย

งบประมาณท้ังส้ิน 497,550.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 495,550.- บาท
- โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค์

ต.ณรงค์ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
สมทบ 2,000.- 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

31 โครงการพัฒนาศักยภาพ  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์ดนตรีสากล (วงโยธวาทิต) - - - - 490,000 จ านวนเคร่ืองดนตรี 1. มีเคร่ืองดนตรีเพียงพอ กอง

วงดนตรีสากล (วงโยธวาทิต) โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม จ านวน 21 รายการ ได้แก่ สากลวงโยธวาทิต ในการจัดกิจกรรมการ การศึกษาฯ

โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม เพ่ือด าเนินโครงการ 1. ปิคโคโล่ จ านวน 1 ตัว เรียนการสอนวงโยธวาทิต

ต าบลส าโรงทาบ ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 2. ฟลุต จ านวน 1 ตัว 2. วงโยธวาทิตของ

อ าเภอส าโรงทาบ 'จังหวัดสุรินทร์ 1. เพ่ือจัดหาเคร่ืองดนตรีวงโยธวาทิต 3. บีแฟลตคลาริเนต จ านวน 1 ตัว โรงเรียนมีความพร้อม

ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน 4. อัลโตแซกโซโฟน จ านวน 1 ตัว สามารถบรรเลงและ

2. เพ่ือพัฒนาวงโยธวาทิตให้เกิด 5. เทนเนอร์แซกโซโฟน จ านวน 1 ตัว ให้บริการกิจกรรมของ

ความพร้อม ไว้ให้บริการภายใน 6. บีแฟลต ทรัมเป็ต จ านวน 1 ตัว โรงเรียนหน่วยงาน

โรงเรียน หน่วยงานราชการ และชุมชน 7. เฟรนซ์ฮอร์น จ านวน 1 ตัว ราชการ และชุมชน

ตามโอกาสวันส าคัญ ต่าง ๆ 8. มาร์ชช่ิงเมโลโฟน จ านวน 1 ตัว ตามดอกาสวันส าคัญ

9. มาร์ชช้ิง บาริโทน จ านวน 1 ตัว ต่าง ๆ ได้

10. เทนเนอร์สไลด์ทรอมโบน 

จ านวน 1 ตัว

11. ยูโฟเนียม จ านวน 1 ตัว

12. ดับเบ้ิลแฟลตทูบา จ านวน 1 ตัว

13. กลองสแนร์เดินแถว จ านวน 1 ใบ

14. กลองเดินแถว ขนาด 16 น้ิว

จ านวน 1 ใบ

15. กลองเดินแถว ขนาด 18 น้ิว

จ านวน 1 ใบ

16. กลองเดินแถว ขนาด 20 น้ิว

จ านวน 1 ใบ

งบประมาณท้ังส้ิน 493,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 490,000.- บาท
- โรงเรียนส าโรงทาบวิทยาคม

ต.ส าโรงทาบ อ.ส าโรงทาบ 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

17. กลองเดินแถว ขนาด 22 น้ิว

จ านวน 1 ใบ

18. กลองเดินแถว ขนาด 24 น้ิว

จ านวน 1 ใบ

19. กลองเดินแถว จ านวน 1 ชุด

20. ฉาบเดินแถว ขนาด 16 น้ิว

จ านวน 1 คู่

21. ไม้คฑา จ านวน 1 อัน

32 โครงการก่อสร้างโดมเอนก  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ โดมเอนกประสงค์ ขนาดอาคาร - - - - 1,875,000 โรงเรียนมีโดม 1.โรงเรียนได้รับงบประ กอง

ประสงค์ โรงเรียนตานีวิทยา โรงเรียนตานีวิทยา  เพ่ิอด าเนินโครงการ 22x45 เมตร รวม 990 ตร.ม. เอนกประสงค์ส าหรับ มาณสนับสนุนในการก่อ การศึกษาฯ

ต าบลตานี อ าเภอปราสาท ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี โรงเรียนตานีวิทยา ใช้จัดกิจกรรมการ สร้างโดมอเนกประสงค์

จังหวัดสุรินทร์ 1. เพ่ือสร้างโดมอเนกประสงค์ท่ีพร้อม ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ เรียนรู้ของนักเรียน 2.โรงเรียนมีอาคารสถาน

ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และให้ ท่ี ห้องเรียน ห้องประกอบ

บริการชุมชน การท่ีเพียงพอและพร้อม

2. เพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ ใช้งานส าหรับท า

เรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ของ กิจจกรรมต่าง ๆ

โรงเรียนและชุมชนในเขตพ้ืนท่ีบริการ 3. นักเรียนมีสถานท่ีท า

กิจกรรมการเรียนการ

สอนและกิจกรรมต่าง ๆ

4. ชุมชนในเขตพ้ืนท่ี

บริการมีสถานท่ีในการ

จัดกิจกรรมต่าง ๆ

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

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

งบประมาณท้ังสิ้น 2,500,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 1,875,000.- บาท
- โรงเรียนตานีวิทยา

ต.ตานี อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
สมทบ 625,000.- 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

33 โครงการปรับปรุงและจัดหา  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์เคร่ืองเล่นสนาม - - - - 304,160 จ านวนเคร่ืองเล่น โรงเรียนมีสนามเด็กเล่น กอง

เพ่ิมเติมอุปกรณ์เคร่ืองเล่นสนาม โรงเรียนบ้านหนองขนาด เพ่ือด าเนิน จ านวน 6 รายการ ได้แก่ สนามเด็กเล่น ท่ีปลอดภัยและมีเคร่ือง การศึกษาฯ

เด็กเล่น โรงเรียนบ้านหนองขนาด โครงการตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1. ปีนป่ายลอดอุโมงค์ จ านวน 1 ชุด เล่นท่ีเหมาะสมตามวัย

ต าบลหนองบัว อ าเภอศีขรภูมิ 1.เพ่ือใช้ในการทดสอบสมรรถภาพ 2. เดินไต่ห่วง จ านวน 1 ชุด ของเด็กนักเรียน และมี

จังหวัดสุรินทร์ ทางร่างกายเด็กและเป็นท่ีออกก าลังกาย 3. ปีนป่าย-ไต่เชือก-สไลเดอร์-ห้อยโหน สนามท่ีมีคุณภาพได้

ของเด็กนักเรียน จ านวน 1 ชุด มาตรฐาน

2.เพ่ือให้โรงเรียนมีสนามเด็กเล่นท่ีปลอด 4. ม้าไม้กระดก จ านวน 1 ชุด

ภัยเหมาะสมมีคุณภาพและได้มาตรฐาน 5. บาร์โหนสนาม จ านวน 1 ชุด

3.เพ่ือให้โรงเรียนมึคความพร้อม 6. กระดานเดินทรงตัว 1 ชุด

ของสนามเด็กเล่นและมีเคร่ืองเล่นท่ีมี

คุณภาพและได้มาตรฐาน

34 โครงการซ่อมแซมอาคารอเนก  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ อาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง - - - - 112,500 โรงเรียนมีอาคาร 1. นักเรียน ครู คณะ กอง

ประสงค์ โรงเรียนขามราษฎร์ โรงเรียนขามราษฎร์วิทยาคม เพ่ิอด าเนิน 12 เมตร ยาว 15 เมตร เอนกประสงค์ส าหรับ กรรมการสถานศึกษา การศึกษาฯ

วิทยาคม ต าบลจอมพระ โครงการตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี โรงเรียนขามราษฎร์วิทยา ใช้จัดกิจกรรมของ ผู้ปกครองนักเรียนและ

อ าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ 1. เพ่ือซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ ต าบลจอมพระ อ าเภอจอมพระ โรงเรียน ประชาชนในเขตบริการ

โรงเรียน จังหวัดสุรินทร์ ของโรงเรียน มีอาคาร

2. เพ่ือให้โรงเรียนจัดกิจกรรมได้อย่าง อเนกประสงค์ในการจัด

มีประสิทธิภาพและปลอดภัย กิจกรรมของโรงเรียน

และชุมชน

2. นักเรียนมีคุณภาพตาม

มาตรฐาน คุณภาพการ

ศึกษาของสถานศึกษา

งบประมาณท้ังส้ิน 308,160.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 304,160.- บาท
- โรงเรียนบ้านหนองขนาด

ต.หนองบัว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
สมทบ 4,000.- บาท

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

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

งบประมาณท้ังส้ิน 150,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 112,500.- บาท
- โรงเรียนขามราษฎร์วิทยาคม

ต.จอมพระ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
สมทบ 37,500.- 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

35 โครงการจัดซ้ือเคร่ืองเล่นสนาม  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์เคร่ืองเล่นสนาม - - - - 304,160 จ านวนเคร่ืองเล่น โรงเรียนมีสนามเด็กเล่น กอง

เด็กเล่น โรงเรียนบ้านตะคร้อ โรงเรียนบ้านตะคร้อ เพ่ือด าเนิน จ านวน 6 รายการ ได้แก่ สนามเด็กเล่น ท่ีปลอดภัยและมีเคร่ือง การศึกษาฯ

ต าบลช่างป่ี อ าเภอศีขรภูมิ โครงการตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1. ปีนป่ายลอดอุโมงค์ จ านวน 1 ชุด เล่นท่ีเหมาะสมตามวัย

จังหวัดสุรินทร์ 1. เพ่ือใช้สนามเด็กเล่นเป็นท่ีทดสอบ 2. เดินไต่ห่วง จ านวน 1 ชุด ของเด็กนักเรียน และมี

สมรรถภาพทางร่างกายเด็กและเป็นท่ี 3. ปีนป่าย-ไต่เชือก-สไลเดอร์-ห้อยโหน สนามท่ีมีคุณภาพได้

ออกก าลังกายของเด็กนักเรียน จ านวน 1 ชุด มาตรฐาน

2. เพ่ือให้โรงเรียนมีสนามเด็กเล่นท่ี 4. ม้าไม้กระดก จ านวน 1 ชุด

ปลอดภัยเหมาะสมมีคุณภาพและได้ 5. บาร์โหนสนาม จ านวน 1 ชุด

มาตรฐาน 6. กระดานเดินทรงตัว 1 ชุด

36 โครงการจัดหาอุปกรณ์เคร่ือง  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ - - - - 379,400 จ านวนครุภัณฑ์ 1. โรงเรียนพนาสนวิทยา กอง

คอมพิวเตอร์และส่ือเทคโนโลยี โรงเรียนพนาสนวิทยา เพ่ือด าเนิน ได้แก่ คอมพิวเตอร์ มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ การศึกษาฯ

สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ โครงการตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ all in one ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี

โรงเรียนพนาสนวิทยา 1. เพ่ือจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ส าหรับส านักงาน จ านวน 25 เคร่ือง เพียงพอเอ้ือต่อการจัดการ

ต าบลอู่โลก อ าเภอล าดวน และส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศในการ 2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ all in one เรียนการสอน ให้บริการ

จังหวัดสุรินทร์ จัดการเรียนการสอน ส าหรับประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง กับนักเรียน

3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 2. นักเรียนได้ใช้ส่ืออุปกรณ์

ขนาด 24 ช่อง แบบท่ี 2 จ านวน 1 ชุด คอมพิวเตอร์และส่ือเทคโน

4. เคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 1 เคร่ือง โลยีสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ

ในการเรียนรู้

งบประมาณท้ังส้ิน 308,160.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 304,160.- บาท
- โรงเรียนบ้านตะคร้อ

ต.ช่างป่ี อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
สมทบ 4,000.- บาท

งบประมาณท้ังส้ิน 499,400.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 379,400.- บาท
- โรงเรียนพนาสนวิทยา

ต.อู่โลก อ.ล าดวน จ.สุรินทร์
สมทบ 120,000.- 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

37 โครงการพัฒนาศักยภาพทาง  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์ดนตรีสากล(วงโยธวาทิต) - - - - 471,000 จ านวนเคร่ืองดนตรี 1.นักเรียนโรงเรียนตาคงวิทยา กอง

ดนตรีสากล วงโยธวาทิต โรงเรียนบ้านตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก จ านวน 9 รายการ ได้แก่ สากลวงโยธวาทิต รัชมังคลาภิเษกเกิดองค์ความรู้ การศึกษาฯ

โรงเรียนบ้านตาคงวิทยา รัชมัง เพ่ือด าเนินโครงการ 1. เทนเนอร์ แซกโซโฟน จ านวน 2 ตัว เก่ียวกับหลักการบรรเลง

คลาภิเษก ต าบลตาคง ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 2. อัลโตแซกโซโฟน จ านวน 2 ตัว เคร่ืองดนตรี และได้พัฒนา

อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 1. เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้เก่ียว 3. บีแฟลตทรัมเป็ต จ านวน 3 ตัว ทักษะความสามารถใน

กับหลักการบรรเลงเคร่ืองดนตรีในวง 4. เมโลโฟน มาร์ชช่ิง จ านวน 2 ตัว บรรเลงวงโยธวาทิต

โยธวาทิต 5. มาร์ชช่ิง บาริโทน จ านวน 2 ตัว 2.นักเรียนโรงเรียนตาคงวิทยา

2. เพ่ือให้มีเคร่ืองดนตรีมาใช้ประกอบ 6. กลองเล็กเดินแถว จ านวน 1 ใบ รัชมังคลาภิเษก ได้พัฒนาความ

การจัดการเรียนการสอนและเปิด 7. กลองใหญ่เดินแถว ขนาดไม่น้อยกว่า สามารถในการบรรเลงเคร่ือง

โอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกในการ 18 น้ิว จ านวน 1 ใบ ดนตรีสากลในวงโยธวาทิต

ร่วมกิจกรรมบรรเลงดนตรีวงโยธวาทิต 8. ฉาบเดินแถว ขนาด 16 น้ิว รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

จ านวน 1 คู่  ์และได้แสดงออกในการบรรเลง

9. ไม้คฑา จ านวน 1 อัน วงโยธวาทิตอย่างสร้างสรรค์

3.นักเรียนโรงเรียนตาคงวิทยา

รัชมังคลาภิเษกได้รับความรู้

เก่ียวกับการบรรเลงวง

โยธวาทิตได้อย่างถูกต้อง

สามารถน าเอาความรู้พ้ืนฐาน

ไปพัฒนาตนเองเข้าสู่องค์

ความรู้ท่ีสูงข้ึนได้เอาความรู้

พ้ืนฐานไปพัฒนาตนเองเข้าสู่

องค์ความรู้ท่ีสูงข้ึนได้

งบประมาณท้ังส้ิน 475,500.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 471,000.- บาท
- โรงเรียนบ้านตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
ต.ตาคง อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 
สมทบ 4,500.- 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 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ - - - - 489,000 จ านวนครุภัณฑ์ 1. โรงเรียนไทรแก้ววิทยา กอง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนไทรแก้ววิทยา เพ่ือด าเนิน ได้แก่ คอมพิวเตอร์ มีห้องปฏิบัติการคอม การศึกษาฯ

โรงเรียนไทรแก้ววิทยา โครงการตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับ พิวเตอร์ และครุภัณฑ์

ต าบลกันตวจระมวล 1. เพ่ือจัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ งานประมวลผล จ านวน 22 ตัว คอมพิวเตอร์ท่ีเพียงพอ

อ าเภอปราสาท คอมพิวเตอร์ท่ีมีคุณภาพในการจัดการ 2. เคร่ืองปร้ินเตอร์แบบเลเซอร์ และเอ้ือต่อการสอนและ

จังหวัดสุรินทร์ เรียนการสอนให้กับรักเรียน โรงเรียน จ านวน 1 เคร่ือง ให้บริการกับนักเรียน

ไทรแก้ววิทยา 2. นักเรียนได้ใช้คอม

2. เพ่ือใช้เป็นส่ือการจัดกิจกรรมการ พิวเตอร์เป็นแหล่งเรียน

เรียนการสอน เป็นแหล่งเรียนรู้และ รู้และสืบค้นข้อมูลท่ีมี

สืบค้นข้อมูลส าหรับนักเรียนโรงเรียน คุณภาพ

ไทรแก้ววิทยา 3. นักเรียนโรงเรียน

ไทรแก้ววิทยา มีความรู้

ความสามารถด้านเทค

โนโลยีและคอมพิวเตอร์

งบประมาณท้ังส้ิน 499,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 489,000.- บาท
- โรงเรียนไทรแก้ววิทยา

ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท 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

39 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ือง  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์ดนตรีสากล - - - - 366,600 จ านวนเคร่ืองดนตรีสากล 1. มีอุปกรณ์เคร่ืองดนตรี กอง

ดนตรีสากล โรงเรียนไทรแก้ว โรงเรียนไทรแก้ววิทยา เพ่ือด าเนิน จ านวน 7 รายการ ได้แก่ และเคร่ืองดนตรีไทย เคร่ืองเสียงเพียงพอต่อ การศึกษาฯ

วิทยา ต าบลกันตวจระมวล โครงการตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1. กลองเล็ก จ านวน 1 ชุด การใช้งานการสอน

อ าเภอปราสาท 1. เพ่ือให้มีอุปกรณ์เคร่ืองดนตรี 2. กีตาไฟฟ้า จ านวน 2 ตัว การฝึกซ้อมและการ

จังหวัดสุรินทร์ เพียงพอต่อการใช้งานการสอน 3. กีตาร์เบสไฟฟ้า จ านวน 2 ตัว แสดงของนักเรียน

การฝึกซ้อม และการแสดงของนักเรียน 4. คีย์บอร์ด จ านวน 2 ชุด โรงเรียนไทรแก้ววิทยา

2. เพ่ือพัฒนาทักษะการทางดนตรี 5. เคร่ืองขยายเสียงส าหรับกีตาร์เบส 2. นักเรียนโรงเรียนไทร

ให้กับนักเรียนและสามารถบรรเลง พร้อมล าโพง จ านวน 2 ชุด แก้ววิทยามีพัฒนาการ

ร่วมวงดนตรีสากลได้ 6. เคร่ืองขยายเสียงส าหรับร้องเพลง และทักษะทางด้านดนตรี

พร้อมล าโพง จ านวน 2 ชุด สูงข้ึน สามารถบรรเลง

7. เคร่ืองขยายเสียงส าหรับกีตาร์พร้อม วงดนตรีสากลได้

ล าโพง จ านวน 2 ชุด

งบประมาณท้ังส้ิน 376,600.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 10,000.- บาท
- โรงเรียนไทรแก้ววิทยา

ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท 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

40 โครงการปรับปรุงส่ือการสอน  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 6 รายการ - - - - 364,200 จ านวนครุภัณฑ์ 1. นักเรียนได้ใช้ห้องส่ือ กอง

ห้องเรียนรวมขนาดใหญ่ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร เพ่ือด าเนิน ได้แก่ คอมพิวเตอร์ เรียนรวมขนาดใหญ่ การศึกษาฯ

โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร โครงการตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1. คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะแบบประมวลผล เป็นแหล่งเรียนรู้และสืบ

ต าบลสมุด อ าเภอปราสาท 1. เพ่ือจัดซ้ือจัดหาครุภัณฑ์ห้องส่ือการ จ านวน 2 เคร่ือง ค้นข้อมูลท่ีมีคุณภาพ

จังหวัดสุรินทร์ สอนห้องเรียนรวมขนาดใหญ่ท่ีมี 2. โปรเจคเตอร์ 5000 ansi 2. นักเรียนโรงเรียน

คุณภาพในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 2 เคร่ือง ทุ่งมนวิทยาคารมีความ

ให้กับนักเรียนโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 3. เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ จ านวน 2 เคร่ือง รู้ความสามารถด้าน

2. เพ่ือใช้เป็นส่ือการจัดกิจกรรมการ 4. จอรับภาพไฟฟ้า 200 น้ิว เทคโนโลยี

เรียนการสอนเป็นแหล่งเรียนรู้และ จ านวน 2 เคร่ือง

สืบค้นข้อมูลส าหรับนักเรียนโรงเรียน 5. แอร์แขวน 36000 btu inverter

ทุ่งมนวิทยาคาร จ านวน 4 เคร่ือง

6. เคร่ืองพิมพ์ Laser ชนิดเครือข่าย

จ านวน 2 เคร่ือง

41 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ห้อง  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ - - - - 375,000 จ านวนครุภัณฑ์ 1. นักเรียนได้ใช้ กอง

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร เพ่ือด าเนิน ได้แก่ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เป็นแหล่ง การศึกษาฯ

โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร โครงการตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ all in one เรียนรู้และสืบค้นข้อมูล

ต าบลสมุด อ าเภอปราสาท 1. เพ่ือจัดซ้ือจัดหาครุภัณฑ์ห้อง จ านวน 20 เคร่ือง ท่ีมีคุณภาพ

จังหวัดสุรินทร์ ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท่ีมีคุณภาพใน 2. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 va 2. นักเรียนมีความรู้

การจัดการเรียนการสอน จ านวน 16 ตัว ความสามารถด้าน

2. เพ่ือใช้เป็นส่ือการจัดกิจกรรมการ เทคโนโลยีและ

เรียนการสอนเป็นแหล่งเรียนรู้และ คอมพิวเตอร์

สืบค้นข้อมูลส าหรับนักเรียน

งบประมาณท้ังส้ิน 485,600.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 364,200.- บาท
- โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร

ต.สมุด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
สมทบ 121,400.- บาท

งบประมาณท้ังส้ิน 500,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 375,000.- บาท
- โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร

ต.สมุด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
สมทบ 125,000.- 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 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ือง  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์ดนตรีสากล(วงโยธวาทิต) - - - - 236,250 จ านวนเคร่ืองดนตรี 1. มีอุปกรณ์วงโยธวาทิต กอง

วงโยธวาทิตโรงเรียนทุ่งมน โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร จ านวน 7 รายการ ได้แก่ สากลวงโยธวาทิต เพียงพอต่อการใช้งาน การศึกษาฯ

วิทยาคาร ต าบลสมุด เพ่ือด าเนินโครงการ 1. อัลโตแซกโซโฟน จ านวน 2 ตัว การสอน การฝึกซ้อม

อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 2. บีแฟลตทรัมเป็ต จ านวน 4 ตัว และการแสดงของ

1. เพ่ือให้มีอุปกรณ์วงโยธวาทิตเพียงพอ 3. เทนเนอร์สไลด์ทรอมโบนจ านวน 1 ตัว นักเรียน

ต่อการใช้งานการสอนการฝึกซ้อมและ 4. กลองเล็กเดินแถว จ านวน 1 ใบ 2. นักเรียนมีทักษะด้าน

การแสดงของนักเรียน 5. กลองใหญ่เดินแถว ขนาดไม่น้อยกว่า ดนตรีวงโยธวาทิตท่ี

2. เพ่ือพัฒนาทักษะทางดนตรีให้กับ 16 น้ิว จ านวน 1 ใบ สูงข้ึน

นักเรียนและสามารถบรรเลงเป็น 6. กลองใหญ่เดินแถว ขนาดไม่น้อยกว่า

วงโยธวาทิตได้ 18 น้ิว จ านวน 1 ใบ

7. ฉาบเดินแถว ขนาดไม่น้อยกว่า 16 น้ิว

จ านวน 1 คู่

43 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ - - - - 495,000 จ านวนครุภัณฑ์ 1. นักเรียนและครูของ กอง

คอมพิวเตอร์เพ่ือการจัดการ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา เพ่ือด าเนิน ได้แก่ คอมพิวเตอร์ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา การศึกษาฯ

เรียนการสอน โครงการตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ all in one ร้อยละ 100 ได้ใช้

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 1. เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 20 เคร่ือง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมี

ต าบลคาลาแมะ อ าเภอศีขรภูมิ ท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับการจัด 2. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 va ประสิทธิภาพส าหรับการ

จังหวัดสุรินทร์ การเรียนการสอน จ านวน 16 ตัว จัดการเรียนการสอน

2. นักเรียนสามารถเรียน

รู้และฝึกปฎิบัติเทคโน

โลยีด้านคอมพิวเตอร์

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณท้ังส้ิน 315,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 236,250.- บาท
- โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร
ต.สมุด อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 
สมทบ 78,750.- บาท

งบประมาณท้ังสิ้น 500,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 495,000.- บาท
- โรงเรียนห้วยจริงวิทยา

ต.คาลาแมะ อ.ศีขรภูมิ 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

44 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 6 รายการ - - - - 475,600 จ านวนครุภัณฑ์ 1. โรงเรียนไทรแก้ววิทยา กอง

คอมพิวเตอร์ส าหรับห้องเรียน โรงเรียนไทรแก้ววิทยา เพ่ือด าเนิน ได้แก่ 1. คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะประมวลผล คอมพิวเตอร์ มีห้องปฎิบัติการคอมพิว การศึกษาฯ

คุณภาพโรงเรียนไทรแก้ววิทยา โครงการตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี จ านวน 2 เคร่ือง เตอร์และครุภัณฑ์คอมพิว

ต าบลกันตวจระมวล 1. เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2. โปรเจคเตอร์ 5000 ansi เตอร์ท่ีเพียงพอและเอ้ือ

อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ส าหรับห้องเรียนคุณภาพท่ีมีคุณภาพ จ านวน 2 เคร่ือง ต่อการเรียนการสอนและ

ในการจัดการเรียนการสอนให้กับ 3. เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ จ านวน 2 เคร่ือง และให้บริการกับนักเรียน

นักเรียน 4. จอรับภาพไฟฟ้า 200 น้ิว 2. นักเรียนและบุคลากร

2. เพ่ือใช้เป็นส่ือการจัดกิจกรรมการ จ านวน 2 เคร่ือง ทางการศึกษาในโรงเรียน

เรียนการสอนเป็นแหล่งเรียนรู้และ 5. แอร์แขวน 36000 btu inverter ไทรแก้ววิทยาได้ใช้

สืบค้นข้อมูลส าหรับนักเรียน จ านวน 4 เคร่ือง คอมพิวเตอร์เป็นแหล่ง
6. เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ ชนิดเครือข่าย เรียนรู้และสืบค้นข้อมูล
จ านวน 2 เคร่ือง ทีมีคุณภาพ

45 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ - - - - 497,000 จ านวนครุภัณฑ์ 1. นักเรียนและครูของ กอง

คอมพิวเตอร์เพ่ือการจัดการ โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ เพ่ือ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ โรงเรียนกุดผไทประชา การศึกษาฯ

เรียนการสอนโรงเรียนกุดไผท ด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ all in one สรรค์ได้ใช้เคร่ือง

ประชาสรรค์ ต าบลกุดหวาย 1. จัดซ้ือจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 20 เคร่ือง คอมพิวเตอร์ท่ีมี

อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ท่ีมีประสิทธิภาพ จ านวน 20 เคร่ือง 2. เคร่ืองพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ ประสิทธิภาพส าหรับการ

2. เคร่ืองพิมพ์ 2 เคร่ือง หรือ LED สี จ านวน 2 เคร่ือง จัดการเรียนการสอน

3. เคร่ืองส ารองไฟ 4 เคร่ือง 3. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800 va 2. นักเรียนสามารถเรียน

จ านวน 4 เคร่ือง รู้และฝึกปฎิบัติเทคโน

โลยีด้านคอมพิวเตอร์

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณท้ังส้ิน 485,600.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 475,600.- บาท
- โรงเรียนไทรแก้ววิทยา

ต.กันตวจระมวล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
สมทบ 10,000.- บาท

งบประมาณท้ังสิ้น 500,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 497,000.- บาท
- โรงเรียนกุดผไทประชาสรรค์

ต.กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ 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 โครงการพัฒนาศักยภาพทาง  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์ดนตรีไทยและดนตรีพ้ืนบ้าน - - - - 470,000 จ านวนเคร่ืองดนตรีไทย 1. โรงเรียนมีวงดนตรี กอง

ดนตรีโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา จ านวน 12 รายการ ได้แก่ และเคร่ืองดนตรี ไทยและสากลท่ีสามารถ การศึกษาฯ

ต าบลกาบเชิง อ าเภอกาบเชิง เพ่ือด าเนินโครงการ 1. โปงลางไม้มะหาดด า 60 ซม. 18 ลูก พ้ืนบ้าน ให้บริการในกิจกรรม

จังหวัดสุรินทร์ ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี จ านวน 1 ตัว ต่าง ๆ ได้

1. เพ่ือพัฒนาทักษะในด้านดนตรีของ 2. พิณไฟฟ้า 4 สาย 24 เฟรด 2. นักเรียนมีอุปกรณ์

นักเรียนโรงเรียนปราสาทเบงวิทยา จ านวน 1 ตัว เคร่ืองดนตรีท่ีใช้ในการ

2. เพ่ือจัดหาอุปกรณ์เคร่ืองดนตรีไทย 3. พิณโปร่ง 4 สาย 24 เฟรดจ านวน 1 ตัว ฝึกฝนทักษะด้านดนตรี

และสากล 4. แคน 9 ล้ินเงิน จ านวน 1 เต้า

5. กลองหาง+ร ามะนา+ขาต้ัง 12 น้ิว

จ านวน 1 ชุด

6. โหวต 7 เสียง จ านวน 1 ตัว

7. ไหซอง จ านวน 1 ชุด

8. ฆ้องวงใหญ่ไม้สัก จ านวน 1 ร้าน

9. ลูกฆ้องลงหินหล่อ จ านวน 1 ชุด

10. ซอสามสายเพียงไม้ออชิงชัน

จ านวน 1 คัน

11. จระเข้ไม้ขนุนลายเน้ือ จ านวน 1 ตัว

12 ขิมคางหมู จ านวน 2 ตัว

ครุภัณฑ์เคร่ืองดนตรีสากล

จ านวน 7 รายการ ได้แก่

1. กีต้าร์โปร่ง จ านวน 10 ตัว

2. คาฮอง จ านวน 2 ตัว

งบประมาณท้ังส้ิน 473,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 470,000.- บาท
- โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา
ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง 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

3. เคร่ืองขยายเสียงส าหรับคีย์บอร์ด
พร้อมล าโพง จ านวน 1 ตู้
4. เคร่ืองขยายเสียงส าหรับคีย์บอร์ด
กีต้าร์เบสพร้อมล าโพง จ านวน 1 ตู้
5. เคร่ืองขยายเสียงส าหรับคีย์บอร์ด
กีต้าพร้อมล าโพง จ านวน 2 ตู้
6. เคร่ืองขยายเสียงส าหรับร้องเพลง
พร้อมล าโพง จ านวน 1 ชุด
7. ไมโครโฟนส าหรับร้องเพลง 
จ านวน 5 ตัว

47 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 6 รายการ - - - - 490,000 จ านวนครุภัณฑ์ 1. โรงเรียนนาบัววิทยา กอง

คอมพิวเตอร์และส่ือเทคโนโลยี โรงเรียนนาบัววิทยา เพ่ือด าเนิน ได้แก่ 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ all in one คอมพิวเตอร์ มีห้องปฏิบัติการ การศึกษาฯ

โรงเรียนนาบัววิทยา ต าบลนาบัว โครงการตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 10 ชุด คอมพิวเตอร์พร้อม

อ าเภอเมืองสุรินทร์ 1. เพ่ือจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์และ 2. เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ ขาวด า ชนิด อุปกรณ์ต่อพ่วงและส่ือ

จังหวัดสุรินทร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ เพ่ือใช้ในกิจกรรม Network จ านวน 1 เคร่ือง เทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิ

การเรียนการสอนแก่นักเรียน 3. คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ส าหรับงาน ภาพเพียงพอต่อการจัด

2. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง การเรียนการสอนและ

และส่ือเทคโนโลยีเพ่ือให้นักเรียนและ 4. คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จ านวน 4 เคร่ือง ให้บริการชุมชน

ครูได้ใช้จัดการเรียนการสอนอย่าง 5. โทรทัศน์ แอล อี ดี แบบ SMART TV 2. นักเรียนโรงเรียนนาบัว

มีประสิทธิภาพ ระดับความละเอียด 3840x2160 พิกเซล วิทยาทุกคนและชุมชน
ขนาด 65 น้ิว ได้เรียนรู้และเข้าใจใน
6. เคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน การใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
ขนาด 30,000 บีทียู จ านวน 3 เคร่ือง การศึกษา

งบประมาณท้ังส้ิน 495,400.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 490,000.- บาท
- โรงเรียนนาบัววิทยา

ต.นาบัว อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
สมทบ 5,400.- 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 โครงการจัดหาครุภัณฑ์  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 4 รายการ - - - - 440,000 จ านวนครุภัณฑ์ 1. นักเรียนได้มี กอง

คอมพิวเตอร์ส าหรับโรงเรียน โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย เพ่ือด าเนิน 1. คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ จ านวน 25 เคร่ือง คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ การศึกษาฯ

ศรีณรงค์พิทยาลัย ต าบลศรีสุข โครงการตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 2. เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ ขาวด า ชนิด คอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัย

อ าเภอศรีณรงค์ 1. เพ่ือให้นักเรียนได้มีห้องปฏิบัติการ Network จ านวน 1 เคร่ือง มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์

จังหวัดสุรินทร์ คอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัย มีเคร่ืองคอมพิว 3. เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด ท่ีเพียงพอ

เตอร์เพียงพอต่อการใช้งานของนักเรียน หมึกพร้อมถังหมึกพิมพ์ จ านวน 1 เคร่ือง 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

2. เพ่ือให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ 4. ติดต้ังระบบไฟฟ้าและเครือข่าย ทางการเรียนในกลุ่ม

เรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ท่ีเพ่ิมข้ึน คอมพิวเตอร์ จ านวน 25 ชุด สาระต่าง ๆ ท่ีเพ่ิมข้ึน

49 โครงการจัดหาครุภัณฑ์  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเคร่ืองโทรทัศน์ - - - - 440,000 จ านวนครุภัณฑ์ 1.นักเรียนและครู ของโรงเรียน กอง

คอมพิวเตอร์และเคร่ืองโทรทัศน์ โรงเรียนเช้ือเพลิงวิทยา เพ่ือด าเนิน จ านวน 2 รายการ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ เช้ือเพลิงวิทยา ร้อยละ 100 การศึกษาฯ

แอล อี ดี (LED TV) แบบ โครงการตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ all in one และเคร่ืองโทรทัศน์ ได้ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์และ

SMART TV เพ่ือการจัดการเรียน 1.จัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล จ านวน 15 เคร่ือง เคร่ืองโทรทัศน์แอลอีดี แบบ

การสอน โรงเรียนเช้ือเพลิงวิทยา และเคร่ืองโทรทัศน์แอลอีดีทีวี 2. เคร่ืองโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) สมาร์ท ทีวี ท่ีมีประสิทธิภาพ

อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ แบบสมาร์ททีวี ท่ีมีประสิทธิภาพ แบบ SMART TV ขนาด 55 น้ิว ส าหรับการจัดการเรียนการสอน

ส าหรับการจัดการเรียนการสอน จ านวน 5 เคร่ือง 2.นักเรียนสามารถเรียนรู้

ในสถานศึกษา และฝึกปฏิบัติเทคโนโลยีด้าน

2.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและ คอมพิวเตอร์และเคร่ือง

สามารถใช้เทคโนโลยีและเคร่ืองโทรทัศน์ฯ โทรทัศน์แอลอีดีฯ ได้อย่างมี

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ ประสิทธิภาพ

น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 3.ครูมีส่ือ เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

มีประสิทธิภาพในการจัด

การเรียนการสอน 

งบประมาณท้ังส้ิน 492,500.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 440,000.- บาท
- โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย

ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
สมทบ 52,500.- บาท

งบประมาณท้ังส้ิน 460,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 440,000.- บาท
- โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา

ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
สมทบ 20,000.- 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 โครงการก่อสร้างโดมหลังคา  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ โดมหลังคาคลุมลานกิจกรรม ขนาดกว้าง - - - - 299,325 จ านวนโดมหลังคา 1.โรงเรียนมีพ้ืนท่ีใช้การจัด กอง

คลุมลานกิจกรรม โรงเรียน โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง  เพ่ิอด าเนิน 10 เมตร ยาว 20 เมตร สูง 5.95 เมตร คลุมลานกิจกรรม กิจกรรมในร่มเอ้ือต่อการส่ง การศึกษาฯ

อนุบาลกาบเชิง ต าบลกาบเชิง โครงการตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี จ านวน 1 หลัง เสริมพัฒนาการทุกด้านของ

อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 1. เพ่ือก่อสร้างโดมหลังคาคลุมลาน นักเรียน

กิจกรรมในร่ม ส าหรับจัดกิจกรรมการ 2.มีโดมหลังคาคลุมลานกิจ

เรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร กรรมเพ่ือใช้เป็นพ้ืนท่ีในการ

ต่างๆ ของนักเรียนระดับปฐมวัย ให้มี จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ความปลอดภัย เอ้ือต่อการเรียนรู้ และ และกิจกรรมต่างๆ ของ

เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน โรงเรียนได้ตลอดวัน

51 โครงการพัฒนาปรับปรุงส่ือการ  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 6 รายการ - - - - 400,000 จ านวนครุภัณฑ์ 1.มีระบบเครือข่ายคอม กอง

สอนห้องเรียนรวม โรงเรียน โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ เพ่ือ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ พิวเตอร์ให้มีเสถียรภาพและ การศึกษาฯ

ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1.คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะแบบประมวลผล ความม่ันคงในการใช้งาน

ต าบลท่าตูม อ าเภอท่าตูม 1.เพ่ือให้นักเรียนได้มีห้องเรียนรวม จ านวน 2 เคร่ือง 2.นักเรียนมีห้องปฏิบัติการ

จังหวัดสุรินทร์ ขนาดใหญ่และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ี 2.โปรเจคเตอร์ 5000 ansi ขนาดใหญ่และได้เรียนรู้ตาม

ทันสมัย จ านวน 2 เคร่ือง จุดมุ่งหมาย

2.เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะในการฝึก 3.เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ จ านวน 2 เคร่ือง 3.โรงเรียนมีห้องประชุมท่ี

ปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของ 4.จอรับภาพไฟฟ้า ขนาด 200 น้ิว พร้อมส าหรับการประชุม 

นักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ จ านวน 2 เคร่ือง อบรม ส าหรับบุคลากร

5.แอร์แขวน ขนาด 36000 บีทียู ภายในและนอกหน่วยงาน

จ านวน 4 เคร่ือง

6.เคร่ืองพิมพ์ laser ชนิดเครือข่าย

จ านวน 2 เคร่ือง

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

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

งบประมาณท้ังส้ิน 399,100.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 299,325.- บาท
- โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง

ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
สมทบ 99,775.- บาท

งบประมาณท้ังส้ิน 485,600.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 400,000.- บาท
- โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์

ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
สมทบ 85,600.- 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 โครงการพัฒนาส่ือและเทคโนโลยี  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 6 รายการ - - - - 470,000 จ านวนครุภัณฑ์ 1.โรงเรียนสุรพินท์พิทยามี กอง

ทางการศึกษา (ICT) โรงเรียนสุรพินท์พิทยา เพ่ือ ได้แก่ 1.คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะแบบ คอมพิวเตอร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์และ การศึกษาฯ

โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี ประมวลผล  จ านวน 2 เคร่ือง อุปกรณ์ต่อพ่วงเพ่ือจัดการ

ต าบลล าดวน อ าเภอล าดวน 1.นักเรียนและครูท่ีมีปัญหาด้านการ 2.โปรเจคเตอร์ 5000 ansi จ านวน 2 เคร่ือง เรียนการสอนท่ีมี คุณภาพ

จังหวัดสุรินทร์ ใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตสามารถใช้ 3.เคร่ืองฉายภาพ 3 มิติ จ านวน 2 เคร่ือง ตลอดจนการท ากิจกรรมให้

เทคโนโลยีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 4.จอรับภาพไฟฟ้า ขนาด 200 น้ิว บริการชุมชน

2.นักเรียนและครูสามารถน าเทคโนโลยี จ านวน 2 เคร่ือง 2.นักเรียนโรงเรียนสุรพินท์

ไปช่วยกิจกรรมส่งเสริมด้านการจัดการ 5.แอร์แขวน ขนาด 36000 บีทียู พิทยาน าประสบการณ์การ

เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ านวน 4 เคร่ือง เรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีทาง

6.เคร่ืองพิมพ์ laser ชนิดเครือข่าย ด้านเทคโนโลยีเพ่ือเข้าร่วม

จ านวน 2 เคร่ือง กิจกรรมท้ังในและนอกโรงเรียน

53 โครงการจัดหาส่ือและครุภัณฑ์  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเคร่ืองโทรทัศน์ - - - - 434,700 จ านวนครุภัณฑ์ 1.นักเรียนโรงเรียนสินรินทร์ กอง

คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการจัดการ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา เพ่ือด าเนิน จ านวน 1 รายการ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ วิทยาและโรงเรียนในเขต การศึกษาฯ

เรียนการสอน โรงเรียนสินรินทร์ โครงการตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ all in one และเคร่ืองโทรทัศน์ บริการมีแหล่งเรียนรู้ทาง

วิทยา ต าบลเขวาสินรินทร์ 1.เพ่ือจัดซ้ือส่ือการเรียนการสอน วัสดุ ส าหรับประมวลผล จ านวน 21 เคร่ือง ด้านคอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัย

อ าเภอเขวาสินรินทร์ อุปกรณ์ ท่ีมีความเหมาะสมและมีคุณ 2.นักเรียนมีความสามารถ 

จังหวัดสุรินทร์ ภาพมาใช้พัฒนาการเรียนการสอน ทักษะทางด้านการใช้ส่ือและ

2.เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมกระบวนการ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สามารถ

จัดการเรียนการสอนให้เกิด ถ่ายทอดและต่อยอดความรู้

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ไปสู่ชุมชน เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ 

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ตามมาตรฐาน

งบประมาณท้ังส้ิน 485,600.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 470,000.- บาท
- โรงเรียนสุรพินท์พิทยา

ต.ล าดวน อ.ล าดวน
สมทบ 15,600.- บาท

งบประมาณท้ังส้ิน 483,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 434,700.- บาท
- โรงเรียนสินรินทร์วิทยา

ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ 
จ.สุรินทร์
สมทบ48,300.- 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 โครงการปรับปรุงพัฒนาห้อง  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ อุปกรณ์ซ่อมบ ารุงห้องปฏิบัติการ - - - - 374,700 จ านวนอุปกรณ์ 1.นักเรียนโรงเรียนสินรินทร์ กอง

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ โรงเรียนสินรินทร์วิทยา เพ่ือด าเนิน คอมพิวเตอร์ จ านวน 7 รายการ ซ่อมบ ารุงห้อง วิทยาและโรงเรียนในเขต การศึกษาฯ

ในการจัดเรียนการสอน โครงการตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1.ซ่อมบ ารุงระบบเครือข่ายและระบบ ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ บริการมีแหล่งเรียนรู้ทาง

โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 1.เพ่ือซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าและระบบ ไฟฟ้าคอมพิวเตอร์ จ านวน 20 จุด ด้านคอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัย

ต าบลเขวาสินรินทร์ เครือข่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2.อุปกรณ์ป้องกันความเสียหายท่ี มีความปลอดภัย เพียงพอ

อ าเภอเขวาสินรินทร์ 2.เพ่ือจัดหาอุปกรณ์ป้องกันความ สามารถเกิดข้ึนกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ต่อการให้บริการ

จังหวัดสุรินทร์ เสียหายท่ีสามารถเกิดข้ึนกับอุปกรณ์ จ านวน 82 เคร่ือง

ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 3.อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ เมาส์

และแป้นพิมพ์ จ านวน 40 ชุด

4.อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์หูฟัง

พร้อมไมโครโฟน จ านวน 82 อัน

5.อุปกรณ์ต่อพ่วง บอร์ด Kid bright 

ส าหรับใช้ฝึกเขียนโค๊ด จ านวน 40 ชุด

6.อุปกรณ์ฉายภาพมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง

7.ซ่อมบ ารุงเคร่ืองใช้ไฟฟ้าห้องปฏิบัติ

การคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ห้อง

งบประมาณท้ังส้ิน 499,600.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 374,700.- บาท
- โรงเรียนสินรินทร์วิทยา

ต.เขวาสินรินทร์ อ.เขวาสินรินทร์ 
จ.สุรินทร์
สมทบ 124,900.- บาท

37



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 โครงการพัฒนาศักยภาพทาง  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์ดนตรีสากล(วงโยธวาทิต) - - - - 484,000 จ านวนเคร่ืองดนตรี 1.นักเรียนโรงเรียนกระเทียม กอง

ดนตรีสากล วงโยธวาทิต เพ่ือ โรงเรียนกระเทียมวิทยา เพ่ือด าเนิน จ านวน 6 รายการ ได้แก่ สากลวงโยธวาทิต วิทยาและเขตโรงเรียนในเขต การศึกษาฯ

การเรียนการสอนและบริการ โครงการ ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1. เทนเนอร์ แซกโซโฟน จ านวน 2 ตัว บริการมีแหล่งเรียนรู้ทางด้าน

ชุมชน โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เพ่ือจัดหาเคร่ืองดนตรีวงโยธวาทิต 2. อัลโตแซกโซโฟน จ านวน 2 ตัว วงโยธวาทิต

ต าบลกระเทียม อ าเภอสังขะ ท่ีมีคุณภาพส าหรับการเรียนการสอน 3. บีแฟลตทรัมเป็ต จ านวน 4 ตัว 2.นักเรียนโรงเรียนกระเทียม

จังหวัดสุรินทร์ ให้ผู้เรียนสามารถใช้ฝึกทักษะทางด้าน 4. กลองสแนร์เดินแถว จ านวน 1 ตัว วิทยามีทักษะทางด้านวงโยธ

ดนตรีและส่งเสริมให้นักเรียนท่ีเรียน 5. ฉาบจ านวน 1 คู่ วาทิตสามารถถ่ายทอดและ

วิชาดนตรี สามารถน าความรู้และ 6. บีแฟลตคลาริเนต จ านวน 2 ตัว ต่อยอดความรู้ไปสู่ชุมชนเป็น

ทักษะท่ีมีไปสร้างคุณประโยชน์ต่อ บุคคลท่ีดีและมีคุณภาพใน

ตัวเองและสังคม สังคม

56 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - - - - 425,000 จ านวนครุภัณฑ์ 1.นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการ กอง

คอมพิวเตอร์ โรงเรียนนารายณ์ โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา จ านวน 3 รายการ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์และวิทยา การศึกษาฯ

ค าผงวิทยา ต าบลค าผง เพ่ือด าเนิน โครงการตามวัตถุประสงค์ 1.คอมพิวเตอร์ แบบส านักงาน การค านวณอย่างเต็มท่ีและ

อ าเภอโนนนารายณ์ ดังน้ี จ านวน 25 เคร่ือง มีประสิทธิภาพ

จังหวัดสุรินทร์ 1.เพ่ือเป็นการพัฒนาการเรียนการ 2.เคร่ืองพิมพ์เลเซอร์ ชนิดเครือข่าย 2.ครู บุคลากร นักเรียน 

สอนวิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาการ  จ านวน 1 เคร่ือง ตลอดจนประชาชนในพ้ืนท่ี 

ค านวณ 3.เคร่ืองพิมพ์ multifunction แบบ ได้ใช้บริการห้องปฏิบัติการ

2.เพ่ือพัฒนาห้องปฏิบัติการทาง ฉีดหมึก พร้อมถังหมึกพิมพ์ คอมพิวเตอร์ของโรงเรียน

คอมพิวเตอร์ให้ทันสมัย จ านวน 1 เคร่ือง

งบประมาณท้ังส้ิน 494,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 484,000.- บาท
- โรงเรียนกระเทียมวิทยา
ต.กระเทียม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 
สมทบ 10,000.- บาท

งบประมาณท้ังส้ิน 447,500.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 425,000.- บาท
- โรงเรียนนารายณ์ค าผงวิทยา

ต.ค าผง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์
สมทบ 22,500.- 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

57 โครงการพัฒนาศักยภาพทาง  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์ดนตรีสากล(วงโยธวาทิต) - - - - 490,000 จ านวนเคร่ืองดนตรี 1.นักเรียนโรงเรียนบัวเชด กอง

ดนตรีสากล วงโยธวาทิต เพ่ือ โรงเรียนบัวเชดวิทยา เพ่ือด าเนิน จ านวน 6 รายการ ได้แก่ สากลวงโยธวาทิต วิทยาและเขตโรงเรียนในเขต การศึกษาฯ

การเรียนการสอนและบริการ โครงการ ตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1. เทนเนอร์ แซกโซโฟน จ านวน 2 ตัว บริการมีแหล่งเรียนรู้ทางด้าน

ชุมชน โรงเรียนบัวเชดวิทยา 1. เพ่ือจัดหาเคร่ืองดนตรีวงโยธวาทิต 2. อัลโตแซกโซโฟน จ านวน 2 ตัว วงโยธวาทิต

ต าบลบัวเชด อ าเภอบัวเชด ท่ีมีคุณภาพส าหรับการเรียนการสอน 3. ทรัมเป็ต จ านวน 3 ตัว 2.นักเรียนโรงเรียนบัวเชด

จังหวัดสุรินทร์ ให้ผู้เรียนสามารถใช้ฝึกทักษะทางด้าน 4. เทนเนอร์สไลด์ทรอมโบน จ านวน 2 ตัว วิทยามีทักษะทางด้านวงโยธ

ดนตรีและส่งเสริมให้นักเรียนท่ีเรียน 5. มาร์ชช่ิงเมลโลโฟน จ านวน 1 ตัว วาทิตสามารถถ่ายทอดและ

วิชาดนตรี สามารถน าความรู้และ 6. มาร์ชช่ิงบาริโทน จ านวน 1 ตัว ต่อยอดความรู้ไปสู่ชุมชนเป็น

ทักษะท่ีมีไปสร้างคุณประโยชน์ต่อ 7. กลองใหญ่เดินแถว ขนาดไม่น้อยกว่า บุคคลท่ีดีและมีคุณภาพใน

ตัวเองและสังคม 18 น้ิว จ านวน 1 ใบ สังคม

8. กลองใหญ่เดินแถว ขนาดไม่น้อยกว่า

20 น้ิว จ านวน 1 ใบ

9. กลองใหญ่เดินแถว ขนาดไม่น้อยกว่า
22 น้ิว จ านวน 1 ใบ
10. ฉาบเดินแถว ขนาดไม่น้อยกว่า
16 น้ิว จ านวน 1 คู่

งบประมาณท้ังส้ิน 498,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 490,000.- บาท
- โรงเรียนบัวเชดวิทยา
ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 
สมทบ 8,000.- 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

58 โครงการห้องเรียนอัจฉริยะ  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ - - - - 490,000 จ านวนห้องเรียน 1. โรงเรียนรามวิทยา รัชมัง กอง

โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้แก่ อัจฉริยะ คลาภิเษก มีห้องเรียนคอม การศึกษาฯ

ต าบลราม อ าเภอเมือง เพ่ือด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ 1. ชุดเคร่ืองเสียงส าหรับห้องเรียนพร้อม พิวเตอร์ท่ีทันสมัย ส่งผลต่อ

จังหวัดสุรินทร์ ดังน้ี ติดต้ัง จ านวน 8 ชุด พัฒนาการและการเรียนรู้

1. เพ่ือพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ 2. โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 4000 2. ห้องเรียนคอมพิวเตอร์

จ านวน 8 ห้อง ANSI Lumens พร้อมติดต้ัง ของโรงเรียนรามวิทยา รัชมัง

2. เพ่ือสามารถพัฒนาประสิทธิภาพ จ านวน 8 ชุด คลาภิเษก สามารถเปิดให้

ทางการเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ 3. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ

ของผู้เรียน ประมวลผล แบบท่ี 1 ขนาดจอไม่น้อย เข้ามาใช้บริการได้อย่าง

กว่า 19 น้ิว จ านวน 8 ชุด ภาคภูมิใจ

59 โครงการห้องเรียนคอมพิวเตอร์  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ - - - - 490,000 จ านวนห้องเรียน 1. โรงเรียนรามวิทยา รัชมัง กอง

โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้แก่ คอมพิวเตอร์ คลาภิเษก มีห้องเรียนคอม การศึกษาฯ

ต าบลราม อ าเภอเมือง เพ่ือด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ 1.คอมพิวเตอร์ All I N one พิวเตอร์ท่ีทันสมัย ส่งผลต่อ

จังหวัดสุรินทร์ ดังน้ี จ านวน 21 เคร่ือง พัฒนาการและการเรียนรู้

1. เพ่ือปรับปรุงห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 2.เคร่ืองพิมพ์ Multifunction แบบฉีด ท่ีดีของนักเรียนทุกคน

จ านวน 1 ห้อง หมึกพร้อมติดต้ังถังหมึกพิมพ์ 

จ านวน 2 เคร่ือง

3.อุปกรณ์เดินสายไฟ 1 ชุด

งบประมาณท้ังส้ิน 500,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 490,000.- บาท
- โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก

ต.ราม อ.เมือง จ.สุรินทร์
สมทบ 10,000.- บาท

งบประมาณท้ังส้ิน 500,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 490,000.- บาท
- โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก

ต.ราม อ.เมือง 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

60 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - - - - 373,425 จ านวนครุภัณฑ์ 1. นักเรียน ครู โรงเรียน กอง

คอมพิวเตอร์ โรงเรียนโคกยาง โรงเรียนโคกยางวิทยา เพ่ือด าเนิน จ านวน 3 รายการ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ โคกยางวิทยา จ านวน การศึกษาฯ

วิทยา ต าบลโคกยาง โครงการตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1.เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับครู 429 คน มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์

อ าเภอปราสาท 1. เพ่ือให้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เคร่ือง เพียงพอต่อการใช้ในการจัด

จังหวัดสุรินทร์ มีความพร้อมทางด้านครุภัณฑ์ 2.เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับนักเรียน การเรียนการสอน

(คอมพิวเตอร์)ส่ือ ท่ีมีคุณภาพในการ จ านวน 20 เคร่ือง 

จัดการเรียนการสอน 3.เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 

จ านวน 1 เคร่ือง

61 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์ทาง  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ - - - - 493,360 จ านวนอุปกรณ์ 1.โรงเรียนได้รับงบประมาณ กอง

วิทยาศาสตร์ โรงเรียนประดู่แก้ว โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ เพ่ือ จ านวน 26 รายการ ได้แก่ ทางวิทยาศาสตร์ สนับสนุนในการจัดซ้ือ การศึกษาฯ

ประชาสรรค์ ต าบลระเวียง ด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1.กล้องจุลทรรศน์ชนิดกระบอกคู่ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์

อ าเภอโนนนารายณ์ 1.เพ่ือจัดหาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 6 อัน 2.โรงเรียนมีอุปกรณ์ทาง

จังหวัดสุรินทร์ 2.เพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนการทาง 2.กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ วิทยาศาสตร์ท่ีเพียงพอและ

วิทยาศาสตร์ของนักเรียน จ านวน 1 อัน พร้อมใช้งาน

3.หุ่นจ าลองศีรษะและสมอง 

จ านวน 1 อัน

4.แบบจ าลองระบบหมุนเวียนโลหิต

ของมนุษย์ จ านวน 1 อัน

5.แบบจ าลองระบบย่อยอาหารขนาด

ใหญ่ จ านวน 1 อัน

6.สมาร์ทเลนส์ฯ ก าลังขยาย 20 x 

จ านวน 2 อัน

งบประมาณท้ังส้ิน 497,900.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 373,425.- บาท
- โรงเรียนโคกยางวิทยา

ต.โคกยาง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
สมทบ 124,475.- บาท

งบประมาณท้ังส้ิน 498,360.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 493,360.- บาท
- โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์

ต.ระเวียง อ.โนนนารายณ์ 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

7.สมาร์เลนส์ ก าลังขยาย 40 x 
จ านวน 2 อัน

8..สมาร์เลนส์ ก าลังขยาย 50 x 
จ านวน 3 อัน
9.ชุดกล่ันล าดับส่วน จ านวน 1 อัน
10.micropipette ขนาด 100-1000pl
 จ านวน 1 อัน
11.เคร่ืองกล่ันน้ า จ านวน 1 อัน
12.เคร่ืองวัดค่า ph แบบพกพา
จ านวน 1 อัน
13.อ่างควบคุมอุณหภูมิ จ านวน 1 อัน
14.เคร่ืองช่ังไฟฟ้าส าหรับงานวิเคราะห์
จ านวน 1 อัน
15.ชุดเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าอย่างง่าย 
จ านวน 2 อัน
16.ชุดซ่อมอุปกรณ์และเก็บช้ินส่วน 
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 10 อัน
17.ชุดทดลองแรงเสียดทาน 
จ านวน 2 อัน
18.มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล  
จ านวน 10 อัน
19.เคร่ืองเคาะสัญญาณเวลา 
จ านวน 2 อัน

20.กล้องโทรทัศน์แบบสะท้อนแสงขนาด 

8 น้ิว ฐานแบบอิเควเตอเรียล แบบมี
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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

มอเตอร์ตามดาว จ านวน 1 อัน
21.ทรงกลมท้องฟ้า จ านวน 1 อัน
22.กล้องถ่ายภาพดาราศาสตร์ 
จ านวน 1 อัน
23.แบบจ าลองระบบสุริยะ 
จ านวน 1 อัน
24.เคร่ืองจ่ายแรงดันไฟฟ้าแบบปรับ
ค่าได้ จ านวน 1 อัน
25.เคร่ืองวัดความเข้มแสง จ านวน 1 อัน 

26.เคร่ืองวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส

จ านวน 1 อัน

62 โครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ อุปกรณ์ปรับปรุงห้องภูมิปัญญาท้องถ่ิน - - - - 148,500 จ านวนห้องภูมิ นักเรียนโรงเรียนกระเทียม กอง

ด้านภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือการ โรงเรียนกระเทียมวิทยา เพ่ือด าเนิน จ านวน 5 รายการ ได้แก่ ปัญญาท้องถ่ิน วิทยาและชุมชนมีแหล่ง การศึกษาฯ

เรียนการสอนและการบริการ โครงการตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1.งานทาสีภายนอก-ภายใน 150 ตร.ม. เรียนรู้ทางด้านภูมิปัญญา

ชุมชน โรงเรียนกระเทียมวิทยา 1. เพ่ือปรับปรุงห้องภูมิปัญญาท้องถ่ิน 2.งานปูกระเบ้ือง 153 ตร.ม. ท้องถ่ิน

ต าบลกระเทียม อ าเภอสังขะ ให้มีความเหมาะสมในการจัดกิจกรรม 3.งานฝ้าฉาบเรียบ 150 ตร.ม.

จังหวัดสุรินทร์ การเรียนการสอน 4.เดินสายปล้ักไฟ 7 ชุด 

5.ติดต้ังโคมไฟดาวน์ไลท์ 30 ชุด

งบประมาณท้ังส้ิน 198,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 148,500.- บาท
- โรงเรียนกระเทียมวิทยา

ต.กระเทียม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
สมทบ 49,500.- 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

63 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการ  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ - - - - 490,000 จ านวนอุปกรณ์ 1.นักเรียนมีห้องปฏิบัติการ กอง

วิทยาศาสตร์ โรงเรียนศีขรภูมิ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย เพ่ือ จ านวน 6 รายการ ได้แก่ ทางวิทยาศาสตร์ ทางวิทยาศาสตร์ท่ีได้มาตรฐาน การศึกษาฯ

พิสัย์ ต าบลระแงง ด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1.โต๊ะปฏิบัติการกลาง แบบท่ี 1 2.นักเรียนและชุมชนได้รับการ

อ าเภอศีขรภูมิ 1.เพ่ือให้ผู้เรียนมีห้องปฏิบัติการทาง จ านวน 1 ตัว พัฒนาส่งเสริมทักษะอาชีพ

จังหวัดสุรินทร์ วิทยาศาสตร์ท่ีสามารถเข้าถึงได้ 2.โปฏิบัติการกลาง แบบท่ี 2 

2.เพ่ือส่งเสริมการจัดบรรยากาศ จ านวน 1 ตัว

ส่ิงแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 3.โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างล้าง 

จ านวน 1 ตัว

4.ตู้เก็บอุปกรณ์ แบบท่ี จ านวน 2 ตัว 

5.เก้าอ้ีปฏิบัติการ จ านวน 40 ตัว

6.ตู้เก็บสารเคมีพร้อมพัดลมระบายอากาศ

และท่อระบายไอระเหยออกสู่ภายนอก 

จ านวน 1 ตัว

64 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ส าหรับ  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - - - - 483,800 จ านวนครุภัณฑ์ 1. นักเรียนได้มีห้องปฏิบัติ กอง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเทพอุดมวิทยา เพ่ือด าเนิน จ านวน 5 รายการ ได้แก่ คอมพิวเตอร์ การคอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัย มี การศึกษาฯ

โรงเรียนเทพอุดมวิทยา โครงการตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1.คอมพิวเตอร์ งานประมวลผล และเคร่ืองโทรทัศน์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเพียงพอ

ต าบลดม อ าเภอสังขะ 1. เพ่ือให้นักเรียนได้มีห้องปฏิบัติการ แบบท่ี 1  จ านวน 16 เคร่ือง 

จังหวัดสุรินทร์ คอมพิวเตอร์ท่ีทันสมัย มีเคร่ือง 2.โปรเจคเตอร์ 4500 ansi 

คอมพิวเตอร์ท่ีเพียงพอ จ านวน 1 เคร่ือง

3.จอรับภาพไฟฟ้า ขนาด 200 น้ิว

 จ านวน 1 เคร่ือง

4.แอร์แยกส่วนติดผนัง 18000 บีทียู

งบประมาณท้ังส้ิน 500,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 490,000.- บาท
- โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
สมทบ 10,000.- บาท

งบประมาณท้ังส้ิน 493,800.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 483,800.- บาท
- โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

ต.ดม อ.สังขะ 
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

 จ านวน 1 เคร่ือง

5.เคร่ืองคอมฯ All In one

งานประมวลผล จ านวน 1 เคร่ือง

65 โครงการจัดหาครุภัณฑ์วงโยธ  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ครุภัณฑ์วงโยธวาทิต - - - - 490,000 จ านวนครุภัณฑ์ 1.ผู้เรียนได้รับการพัฒนา กอง

วาทิต โรงเรียนเทพอุดมวิทยา โรงเรียนเทพอุดมวิทยา เพ่ือด าเนิน จ านวน 10 รายการ ได้แก่ วงโยธวาทิต สมรรถนะด้านดนตรีสากล การศึกษาฯ

ต าบลดม อ าเภอสังขะ โครงการตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1.บีแฟลตคลาริเนต จ านวน 2 ตัว 2.ผู้เรียนได้ฝึกความกล้าแสดง

จังหวัดสุรินทร์ 1.เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทางด้านโยธวาทิต 2.อัลโตแซกโซโฟน จ านวน 2 ตัว ออกและสามารถเล่นดนตรีได้

ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเทพอุดมวิทยา 3.เทนเนอร์แซกโซโฟน จ านวน 2 ตัว อย่างน้อย 1 ชนิด

2.เพ่ือให้เด็กนักเรียนสามารถเล่น 4.บีแฟลตทรัมเปต จ านวน 2 ตัว

เคร่ืองดนตรีในวงโยธวาทิตได้ 1 คน 5.เท็นเนอร์สไลทรอมโบน จ านวน 2 ตัว

ต่อ 1 ช้ิน 6.ยูโฟเนียม จ านวน 1 ตัว

7.กลองเล็กเดินแถว จ านวน 1 ใบ

8.กลองใหญ่เดินแถวขนาดไม่น้อยกว่า 

20 น้ิว จ านวน 1 ใบ

9.ฉาบเดินแถวขนาดไม่น้อยกว่า 16 น้ิว 

จ านวน 2 คู่

10.ไม้คฑา 1 อัน จ านวน 1 อัน

งบประมาณท้ังสิ้น 500,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 490,000.- บาท
- โรงเรียนเทพอุดมวิทยา

ต.ดม อ.สังขะ 
จ.สุรินทร์
สมทบ 10,000.- 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 โครงการก่อสร้างลานกีฬา  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด - - - - 375,000 จ านวนลานกีฬา 1. เด็กมีอุปกรณ์เคร่ือง กอง

อเนกประสงค์ โรงเรียนต้ังใจ โรงเรียนต้ังใจวิทยาคม เพ่ือด าเนิน กว้าง 26 x ยาว 67 เมตร หนา อเนกประสงค์ เล่นเหมาะสมตามวัย การศึกษาฯ

วิทยาคม  ต าบลต้ังใจ โครงการตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 8 เซนติเมตร ในพ้ืนท่ีโรงเรียนต้ังใจ 2. บริเวณสนามเด็กเล่น

อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 1. นักเรียนได้ใช้ลานกีฬาอเนกประสงค์ วิทยาคม มีความปลอดภัย มีอาณา

(โรงเรียนสมทบ 125,000 บาท) ในการเรียนวิชาด้านพลศีกษา การ เขตชัดเจน

ออกก าลังกาย และการฝึกซ้อม แข่งขัน 3. เด็กมีความสุขได้รับ

กีฬา ท าให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง การเพ่ิมพลังสมองจาก

2. นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้าน การเคล่ือนไหว มีพัฒนา

กีฬาฟุตซอล วอลเล่ย์บอลและตระกร้อ การทุกด้านเหมาะสม

สามารถพัฒนาสู่นักกีฬาในระดับสูงข้ึน ตามวัย

ต่อไป

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม

            กลยุทธ์ท่ี 2.7 กลยุทธ์ส่งเสริมการออกก าลังกายและนันทนาการ

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์

งบประมาณ

งบประมาณท้ังส้ิน 500,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 375,000.- บาท
- โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม

ต.ตั้งใจ อ.เมือง จ.สุรินทร์
สมทบ 125,000.- 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

2 โครงการก่อสร้างลานกีฬา  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ขนาด - - - - 374,925 จ านวนลานกีฬา 1.นักเรียนและครูของ กอง

อเนกประสงค์ โรงเรียนห้วยจริง โรงเรียนห้วยจริงวิทยา เพ่ือด าเนิน กว้าง 26 x ยาว 56.60 เมตร หนา อเนกประสงค์ โรงเรียนห้วยจริงวิทยา การศึกษาฯ

วิทยา  ต าบลคาลาแมะ โครงการตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 7 เซนติเมตร ในพ้ืนท่ีโรงเรียนห้วยจริง ร้อยละ 100 ได้ใช้ลาน

อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 1. สร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ วิทยา กีฬาอเนกประสงค์เพ่ือ

ตามแบบแปลนก่อสร้างในพ้ืนท่ี ออกก าลังกายฝึกซ้อม

โรงเรียนห้วยจริงวิทยา หรือแข่งขันกีฬา

2.นักเรียนได้ใช้ลานกีฬาอเนกประสงค์ 2.นักเรียนโรงเรียนห้วย

ในการเรียนวิชาพลศึกษา การออกก าลัง จริงวิทยามีสุขภาพร่าง

กายและการฝึกซ้อม แข่งขันกีฬา ท าให้ กายแข็งแรง เป็นไปตาม

สุขภาพร่างกายแข็งแรง เกณฑ์มาตรฐานสุข

ภาวะอนามัย

3.โรงเรียนห้วยจริงวิทยา

สามารถส่งเสริม พัฒนา 

นักกีฬาสู่ระดับท่ีสูงข้ึน

3 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลาน  - เพ่ืออุดหนุนงบประมาณให้กับ ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ - - - - 373,500 จ านวนลานกีฬา 1.นักเรียน เยาวชน กอง

กีฬา(สนามบาส สนามตะกร้อ) โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม เพ่ือด าเนิน (สนามบาส และสนามตะกร้อ) ขนาด อเนกประสงค์ ประชาชนมีสถานท่ีไว้ การศึกษาฯ

โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม โครงการตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี กว้าง 30.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร ส าหรับออกก าลังกาย

ต าบลตาตุม อ าเภอสังขะ 1. เพ่ือให้โรงเรียนสามารถให้บริการ หนา 0.12 เมตร  จ านวน  1 แห่ง 2.โรงเรียนหรือชุมชน

จังหวัดสุรินทร์ ลานกีฬาแก่ผู้เรียนคณะครู ผู้ปกครอง สามารถใช้บริการลาน

และชุมชนอย่างเหมาะสมและมี กีฬาส าหรับจัดกิจกรรม

ประสิทธิภาพ ต่างๆ ได้

งบประมาณท้ังส้ิน 499,900.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 374,925.- บาท
- โรงเรียนห้วยจริงวิทยา

ต.คาลาแมะ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
สมทบ 124,975.- บาท

งบประมาณท้ังส้ิน 498,000.- บาท
- อบจ.สร. อุดหนุน 373,500.- บาท
- โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม

ต.ตาตุม อ.สังขะ จ.สุรินทร์
สมทบ 124,500.- บาท
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