ยุทธศาสตรที่ 2
โครงการ
กลยุทธที่ 2
แนวทางขอ 2.7

พัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
พัฒนาคุณภาพผูเรียน และสงเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู
สนับสนุนการผลิต จัดหาและใชสอื่ การเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่หลากหลาย
รวมทั้งการพัฒนาหองสมุดและแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาในการจัดการเรียนรูไดทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ
ตัวชี้วัดที่ 14
รอยละ 100 ของสถานศึกษาผลิตจัดหาและใชสื่อการเรียนการสอนเทคโนโลยี นวัตกรรม หองสมุดและแหลงเรียนรู
งบประมาณ
รายการ
กิจกรรม
ระยะเวลา
กลุม/ผูรับผิดชอบ
สพฐ.
สพป.
โครงการสงเสริมนิสัยรักการอานและพัฒนาแหลงเรียนรู
ยุทธ 2
กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผรู ับผิดชอบหองสมุดโรงเรียน
229,500
40,500 ต.ค.60 – ก.ย.61 กลุมนิเทศติดตามฯ
กลยุทธ
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการ
- นางจันทรเพ็ญ ปุญนุวงศ
2.7
- นายธงชัย โกมลไสย
ตัวชี้วัด 14
กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ
กิจกรรม จัดสรรใหโรงเรียนดําเนินการ
59,500
10,500 ต.ค.60 – ก.ย.61 - นายมณฑล พรอมสันเทียะ
1) โรงเรียนตนแบบ 1 โรงเรียนๆละ 30,000 บาท
2) โรงเรียนเครือขาย 4 โรงเรียนๆละ 10,000 บาท
กิจกรรม พัฒนาหองสมุดโรงเรียนเปนแหลงเรียนรู (OBEC Library) และอบรมเชิง
72,250
12,750 ต.ค.60 – ก.ย.61
ปฏิบัติการเขาใชงาน
1) พัฒนาโปรแกรม
2) อบรมเชิงปฏิบัติการ
กิจกรรม จัดทําขอมูลสารสนเทศดานการอานและการพัฒนาแหลงเรียนรู
42,500
7,500 ต.ค.60 – ก.ย.61
1) คาออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
กิจกรรม นิเทศ กํากับ ติดตาม และสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ
93,500
16,500 ต.ค.60 – ก.ย.61
กิจกรรม เขารวมประชุมสัมมนาพัฒนาสงเสริมรักการอานและพัฒนาแหลงเรียนรูที่
12,750
2,250 ต.ค.60 – ก.ย.61
สพฐ./สมาคมหองสมุด จัดขึ้น 1-2 ครั้ง
รวม
510,000
90,000
หมายเหตุ งบประมาณเฉลี่ยตามอัตราสวนงบประมาณจาก สพฐ. กับ สพท.

ยุทธศาสตรที่ 4
โครงการ
กลยุทธที่ 2
แนวทางขอ 2.2
ตัวชี้วัดที่ 8
รายการ

ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคณ
ุ ภาพ
ขยายโอกาสการเขาถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรูอยางมีคณ
ุ ภาพ
ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา
สงเสริมสนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาใหครอบคลุมทุกพื้นที่อยางทั่วถึง
รอยละ 100 ของผูเรียนไดรับการสนับสนุนการใชเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาอยางทั่วถึง
กิจกรรม

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล (Distance Learning : DL)
ยุทธ 4
กิจกรรม การพัฒนาคุณภาพการการศึกษาทางไกล (Distance Learning : DL)
กลยุทธ
1) ประชุมคณะวิทยากร/คณะทํางาน/จัดทําเอกสาร
2.2
2) พัฒนาบุคลากรผูดูแลระบบเครือขายระดับกลุมคุณภาพการศึกษา
ตัวชี้วัด 8
- ดานการดูแลบํารุงรักษาอุปกรณการจัดการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทียม (DLTV)
- การจัดการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)
- และพัฒนาครูดานการจัดการเรียนการสอนดวยการศึกษาทางไกล DL
3) การจัดหนวยซอมบํารุงเคลื่อนที่เร็ว
กิจกรรม คายไอทีเพื่อการเรียนรู (IT Camp)
1) ประชุมคณะวิทยากร/คณะทํางาน/จัดทําเอกสาร
2) ฝกปฏิบัตเิ พิ่มทักษะใหกับนักเรียนดานการใชเทคโนโลยีและการสื่อสาร
รวม

งบประมาณ
สพฐ.
สพป.
250,000

ระยะเวลา

ต.ค.60 – ก.ย.61 กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ
7,000
- นายมณฑล พรอมสันเทียะ
58,250
กลุมนิเทศติดตามฯ
- นายธงชัย โกมลไสย

ต.ค.60 – ก.ย.61
250,000

กลุม/ผูรับผิดชอบ

11,000
43,750
120,000

ยุทธศาสตรที่ 6
โครงการ
กลยุทธที่ 1
แนวทางขอ 1.3
ตัวชี้วัดที่ 3

พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชือ่ มโยงและเขาถึงได
รอยละ 100 ของหนวยงานทุกระดับไดรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการจัดการศึกษา
งบประมาณ
รายการ
กิจกรรม
ระยะเวลา
สพฐ.
สพป.
โครงการพัฒนาเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information Communication and Technology)
ยุทธ 6
กิจกรรม พัฒนาระบบการประชุมทางไกล (Teleconference)
ต.ค.60 – ก.ย.61
กลยุทธ
1) ศึกษาดูงาน
54,000
1.3
2) จัดหาอุปกรณ และติดตั้งระบบ
3,244,400
ตัวชี้วัด 3
3) จัดฝกอบรมการใชงานและการติดตั้งระบบการประชุมทางไกล ผานระบบ
การประชุมทางไกล (Teleconference)
กิจกรรม พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศกลางเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
(Data Center)
1) ประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงาน ผานระบบการประชุมทางไกล
2) จัดทําเอกสารเผยแพร 2 รูปแบบ (เอกสารรูปเลม และเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส)
3) พัฒนาระบบฐานขอมูลกลาง (Data Center) ของ สพป.เลย 1
กิจกรรม พัฒนาระบบบริหารงบประมาณแบบครบวงจร (E-Budget On AMSS++)
1) ประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน
2) ปรับปรุงระบบเงินงบประมาณใหตรงกับบริบทของ สพป.เลย 1
รวม

ต.ค.60 – ก.ย.61
5,000
15,000
ต.ค.60 – ก.ย.61
3,244,400

45,000
124,000

กลุม/ผูรับผิดชอบ
กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ
- นายมณฑล พรอมสันเทียะ
กลุมนิเทศติดตามฯ
- นายธงชัย โกมลไสย

ยุทธศาสตรที่ 6
โครงการ
กลยุทธที่ 1
แนวทางขอ 1.3
ตัวชี้วัดที่ 3

พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
พัฒนาระบบบริหารจัดการและสงเสริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชือ่ มโยงและเขาถึงได
รอยละ 100 ของหนวยงานทุกระดับไดรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการจัดการศึกษา
งบประมาณ
รายการ
กิจกรรม
ระยะเวลา
กลุม/ผูรับผิดชอบ
สพฐ.
สพป.
โครงการหนวยคอมพิวเตอรเคลื่อนที่ Computer Mobile Unit
ยุทธ 6
กิจกรรม ปรับปรุงซอมแซมรถบรรทุก 6 ลอ และตูคอนเทนเนอร (Mobile Unit)
200,000 ต.ค.60 – ก.ย.61 กลุมนิเทศติดตามฯ
กลยุทธ
- นายธงชัย โกมลไสย
1.3
ตัวชี้วัด 3
กิจกรรม ออกหนวยรถใหบริการพัฒนาทักษะการใชคอมพิวเตอรใหกับนักเรียนใน
100,000
ต.ค.60 – ก.ย.61
โรงเรียนขนาดเล็ก
รวม
100,000
200,000

