
รายรับ

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน 2,070,600.00                                            

2. เงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา 14,843,000.00                                           

3. เงินสะสมเหลือจ่าย 10,821,000.00                                           คิดเป็นร้อยละ 14.49 ของเงินสะสมเหลือจ่ายท้ังหมด (เงินสะสมท้ังหมด จ านวน 74,684,344.38 บาท)

4. รายได้จากแหล่งอ่ืน (ค่าปรับห้องสมุด 

และการผลิตส่ือ)
61,800.00                                                

รวมรายรับ 27,796,400.00                                           

แผนรายจ่าย รวม (1 +2) 27,796,400.00                                           คิดเป็นร้อยละ คิดเป็นร้อยละ

1. จัดสรรตามยุทธศาสตร์ 22,611,100 81.35            2. ค่าใช้จ่ายประจ า (เงินรายได้) 5,185,300.00    18.65

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 3,089,200 13.66  - ค่าจ้างพนักงานเงินรายได้ 2,449,000.00      47.23

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 3,149,600 13.93  - ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 675,900.00        13.03 -                                                   

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 1,361,300 6.02  - ค่าสาธารณูปโภค 2,060,400.00      39.74

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 5,011,000 22.16

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 10,000,000 44.23

รวม 22,611,100

ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) หมวดรายจ่าย รายการค่าใช้จ่าย งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 มีทรัพยากรสารสนเทศ ท่ีมี

คุณภาพดีและได้มาตรฐาน

1. ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของการเข้าถึงทรัพยากร

สารสนเทศ 

 - การยืม ตัวเล่ม

 - การหยิบอ่านในห้องสมุด 

 - บริการส่ือโสตทัศน์

ร้อยละ 5 1.โครงการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

วัสดุ วัสดุการศึกษา เงินงบประมาณ

แผ่นดิน

หัวหน้าฝ่ายหอสมุด

2. ร้อยละการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ 

(โน้ตบุ๊ค/ipad/ห้องประชุม/อ่ืนๆ)

ร้อยละ 5 ใช้สอย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซ้ือฐานข้อมูลออนไลน์ เงินงบประมาณ

แผ่นดิน

3. ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของการเข้าถึงบริการออนไลน์ท่ี

ให้บริการ

 - ฐานข้อมูลออนไลน์ e-book

 - การเข้าใช้ฐานข้อมูลท้องถ่ิน

- เข้าชมเว็บไซต์

ร้อยละ 10 2. โครงการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ

ด้านสังคมศาสตร์

239,500 วัสดุ วัสดุการศึกษา เงินงบประมาณ

แผ่นดิน

หัวหน้าฝ่ายหอสมุด

 แผนปฏิบัติงานและแผนรายจ่ายงบประมาณส านักวิทยบริการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 

วิสัยทัศน์  : เป็นศูนย์การเรียนรู้ช้ันเลิศ และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้เป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าในอาเซียน ”

449,500 449,500

239,500



ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) หมวดรายจ่าย รายการค่าใช้จ่าย งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

4. สัดส่วนของทรัพยากรท่ีจัดหาในรูปแบบดิจิทัลต่อ

ทรัพยากรแบบรูปเล่ม (ร้อยละงบประมาณในการ

จัดซ้ือ/จัดหา)

ร้อยละ 65 : 35 ใช้สอย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซ้ือฐานข้อมูลออนไลน์ เงินงบประมาณ

แผ่นดิน

3.โครงการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1,381,600 วัสดุ วัสดุการศึกษา เงินงบประมาณ

แผ่นดิน

หัวหน้าฝ่ายหอสมุด

ใช้สอย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซ้ือฐานข้อมูลออนไลน์ เงินงบประมาณ

แผ่นดิน

4.โครงการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ

ทุกสาขา

1,018,600 ใช้สอย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จัดซ้ือฐานข้อมูลออนไลน์ 924,800 เงินรายได้ หัวหน้าฝ่ายหอสมุด

วัสดุ วัสดุการศึกษา 93,800 เงินรายได้

งบประมาณรวมยุทธศาสตร์ท่ี 1 3,089,200 13.66

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้

นอกห้องเรียนท่ีทันสมัย

1. จ านวนพ้ืนท่ีการเรียนรู้และท างานร่วมกันท่ีมีการ

ปรับปรุง พัฒนา

5 พ้ืนท่ี 1.โครงการพัฒนาห้องสมุดเพ่ือเป็นแหล่ง

เรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัย (งบ

ด าเนินงาน)

741,600 ตอบแทน ตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 190,000       เงินรายได้ หัวหน้าฝ่ายหอสมุด

2. จ านวนระบบบริการท่ีได้รับการพัฒนาโดยการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล (ท้ังระบบเดิมท่ีมีการปรับปรุงพัฒนา

 และระบบใหม่ท่ีสร้างข้ึน)

5 ระบบ ใช้สอย จ้างเหมาบริการ 318,800       เงินรายได้

3. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

  - ด้านระบบการให้บริการ

  - ด้านการให้บริการของบุคลากร

  - ด้านอาคารสถานท่ี

ระดับ 4.40 วัสดุ วัสดุคอมพิวเตอร์ 100,000       เงินรายได้

4. ร้อยละการจัดการความไม่พึงพอใจ ร้อยละ 60 วัสดุ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 80,000         เงินรายได้

วัสดุ วัสดุอ่ืน ๆ 52,800         เงินรายได้ รายได้จากแหล่งอ่ืน

2.โครงการพัฒนาห้องสมุดเพ่ือเป็นแหล่ง

เรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัย 

(ครุภัณฑ์)

1,128,000 ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์แทปเล็ต 10.2 น้ิว 32 GB (23 

เคร่ือง)

494,500       เงินรายได้ หัวหน้าฝ่ายหอสมุด

1) ขยายพ้ืนท่ีให้บริการห้อง 

Edutainment zoneและห้อง

บริการส่ือโสตทัศน์ 

2) ปรับปรุงห้องประชุมกลุ่มย่อยให้มี

ความทันสมัยมากข้ึน 

3) เพ่ิมพ้ืนท่ีให้บริการรูปแบบ Z-Zone 

4) เพ่ิมพ้ืนท่ี ให้บริการ Music Zone  

5) นิทรรศการหมุนเวียน

1,381,600

239,500



ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) หมวดรายจ่าย รายการค่าใช้จ่าย งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

ครุภัณฑ์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Swiching Hub ( 7

 ตัว)

59,500         เงินรายได้

ครุภัณฑ์ ระบบกล้องวงจรปิดผ่านเครือข่าย ( 1 ชุด) 220,000       เงินรายได้

ครุภัณฑ์ เคร่ืองพิมพ์เลซอร์ขาว ด า (1 เคร่ือง) 15,000         เงินรายได้

เคร่ืองปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ ากว่า 18,000 

BTU ( 3 เคร่ือง)

90,000         เงินรายได้

เคร่ืองเล่น PS 5 (2 เคร่ือง) 40,000         เงินรายได้

โซฟา ขนาด 2 เมตร ( 2 ตัว) 26,000         เงินรายได้

เก้าอ้ีสตูล ( 5 ตัว) 7,500          เงินรายได้

ช้ันวางทีวี ( 2 ชุด) 15,000         เงินรายได้

เคร่ืองท าน้ าร้อน น้ าเย็น ( 1 เคร่ือง) 8,600          เงินรายได้

Smart TV ขนาด 55 น้ิว ( 4 เคร่ือง) 64,000         เงินรายได้

Smart TV ขนาด 75 น้ิว ( 1 เคร่ือง) 38,900         เงินรายได้

เคร่ืองเติมลมอัตโนมัติ ( 1 เคร่ือง) 49,000         เงินรายได้

3.โครงการปรับปรุง ซ่อมบ ารุง อาคาร

สถานท่ี

280,000 ใช้สอย ค่าจ้างเหมาบริการ 200,000       เงินรายได้ หัวหน้าส านักงาน

เลขานุการ

วัสดุ ค่าวัสดุทุกประเภท 80,000         เงินรายได้

4. โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ีเพ่ือ

การบริการ

1,000,000 ใช้สอย ปรับปรุงเคาน์เตอร์บริการ 500,000       เงินรายได้ หัวหน้าฝ่ายหอสมุด

ปรับปรุงพ้ืนท่ีน่ังอ่านบุคคลเด่ียว 500,000       เงินรายได้

งบประมาณรวมยุทธศาสตร์ท่ี 2 3,149,600 13.93

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ท่ี

ทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ด้วยตนเอง 

1.จ านวนการผลิตส่ือและนวัตกรรมการเรียนรู้ ใน

ระบบ UBU LMS และระบบการจัดการเรียนรู้

ออนไลน์ อ่ืน ๆ

100 เร่ือง 1.โครงการผลิตส่ือและบริการเทคโนโลยี

ทางการศึกษา

165,000 ตอบแทน ตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 9,000          เงินรายได้ รายได้จากแหล่งอ่ืน

2.จ านวนรูปแบบของส่ือการเรียนการสอนและ

นวัตกรรมการเรียนรู้ ท่ีผลิต (เช่น วีดิทัศน์ /ebook/

เกมส์/อินโฟกราฟฟิก/Podcast/หนังสือเสียง)

4 รูปแบบ ตอบแทน ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 20,000         เงินรายได้ หัวหน้าฝ่ายเทคโนฯ

4.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการผลิตส่ือ

และนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านคุณภาพ

ระดับ 3.50 วัสดุ วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 100,000       เงินรายได้

5. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในการผลิตส่ือ

และนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านบริการ

ระดับ 3.50 ใช้สอย ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ 36,000         เงินรายได้



ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) หมวดรายจ่าย รายการค่าใช้จ่าย งบประมาณ แหล่ง

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

6. จ านวนคร้ังการรับชมส่ือนวัตกรรมการเรียนรู้ผ่าน

ส่ือสังคมออนไลน์

ไม่น้อยกว่า 

10,000 คร้ัง

2.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ

ให้บริการส่ือโสตทัศน์

            496,300 ครุภัณฑ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ประมวลผล ( 2 เคร่ือง) 113,800       เงินรายได้ หัวหน้าฝ่ายเทคโนฯ

ครุภัณฑ์ Lens ถ่ายภาพ 32 mm f/1.4 ( 1 เลนส์) 18,000         เงินรายได้

7. จ านวน/เร่ือง/หัวข้อท่ีถ่ายทอดองค์ความรู้ในการ

ผลิตส่ือดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้

 - ร่วมกับงานส่ือสารองค์กรของมหาวิทยาลัย 

1 หัวข้อ ครุภัณฑ์ Lens ถ่ายภาพ 22 mm f/2.0 ( 1 เลนส์) 6,500          เงินรายได้

8.ร้อยละของผู้เข้าอบรมการผลิตส่ือดิจิทัลและ

นวัตกรรมการเรียนรู้ตามกลุ่มเป้าหมาย

ร้อยละ 80 ครุภัณฑ์ อุปกรณ์แปลงสัญญาณ SDI-HDMI ( 1 เคร่ือง) 4,500          เงินรายได้

9. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมหลักสูตรการ

ผลิตส่ือดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้

ระดับ 3.50 ครุภัณฑ์ จอภาพระบบสัมผัสและโต้ตอบ ( 1 เคร่ือง) 99,000         เงินรายได้

ครุภัณฑ์ วิทยุส่ือสาร ความถ่ี 245 MHz. ( 3 เคร่ือง) 10,500         เงินรายได้

ครุภัณฑ์ เคร่ืองกระจายสัญญาณ 1:4 ( 1 เคร่ือง) 5,500          เงินรายได้

ครุภัณฑ์ เคร่ืองส่งสัญญาณภาพวิดีโอไร้สาย ( 2 เคร่ือง) 50,000         เงินรายได้

ครุภัณฑ์ โดรนบันทึกภาพ ( 1 เคร่ือง) 41,000         เงินรายได้

ครุภัณฑ์ 3D Printer ( 2 เคร่ือง) 118,000       เงินรายได้

ครุภัณฑ์ เคร่ืองฉายภาพโปรเจคเตอร์ (ห้องบัวหลวง) 29,500         เงินรายได้

3.โครงการปรับปรุงสถานท่ีบริการทาง

เทคโนโลยีทางการศึกษา

700,000 ใช้สอย ปรับปรุงห้องสตูดิโอ 400,000 เงินรายได้ หัวหน้าฝ่ายเทคโนฯ

ใช้สอย ปรับปรุงตกแต่งภายในส่วนบริการฝ่าย

เทคโนโลยีทางการศึกษา

200,000       เงินรายได้

ใช้สอย ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าฝ่าย

เทคโนโลยีทางการศึกษา

100,000       เงินรายได้

งบประมาณรวมยุทธศาสตร์ท่ี 3 1,361,300 6.02

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ยกระดับคุณภาพการรู้

สารสนเทศ ผลิตส่ือดิจิทัลและนวัตกรรมการ

เรียนรู้ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้

และอนุภาคลุ่มน้ าโขง

1. ร้อยละผู้เข้าร่วมอบรมการรู้สารสนเทศมีความรู้ความ

เข้าใจ

 (เกณฑ์ผ่านร้อยละ 60 )

ร้อยละ 80 1. โครงการจัดท าแหล่งเรียนรู้และหอ

ประวัติ

4,421,000 ส่ิงก่อสร้าง จัดท าแหล่งเรียนรู้และหอประวัติ 2,861,000 เงินสะสมเหลือ

จ่าย

หัวหน้าฝ่ายหอสมุด

ส่ิงก่อสร้าง ปรับปรุงเครืองปรับอากาศ ช้ัน 3 อาคาร

ข้อมูลท้องถ่ิน

1,560,000 เงินสะสมเหลือ

จ่าย

2. จ านวน/เร่ือง/หัวข้อท่ีถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิต

ส่ือดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้

1 หัวข้อ 2.โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 45,000 ตอบแทน ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 5,000          เงินรายได้

3.ร้อยละของผู้เข้าอบรมการผลิตส่ือดิจิทัลและนวัตกรรม

การเรียนรู้ตามกลุ่มเป้าหมาย

ร้อยละ 80 ใช้สอย ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ 20,000         เงินรายได้



ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ (บาท) หมวดรายจ่าย รายการค่าใช้จ่าย งบประมาณ แหล่ง
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ผู้รับผิดชอบ

4. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมหลักสูตรการผลิต

ส่ือดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้

ระดับ 3.50 วัสดุ ค่าวัสดุทุกประเภท 20,000         เงินรายได้

5. การจัดต้ังแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์

และสืบสานภูมิปัญญา ศิลปและวัฒนธรรมท้องถ่ิน

1 พ้ืนท่ี 3. โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ีเพ่ือ

การบริการ

500,000 ใช้สอย ปรับปรุงพ้ืนท่ีให้บริการข้อมูลท้องถ่ิน 500,000       เงินรายได้ นส.ขนิษฐา ทุมมา

กรณ์

6.ร้อยละสารสนเทศท้องถ่ินท่ีพัฒนาเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่าน ร้อยละ 3 (ท้ังหมด

 6 เร่ือง)
4.โครงการบริการวิชาการเพ่ือสร้าง

บรรยากาศการเรียนรู้

45,000 ตอบแทน ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 5,000          เงินรายได้ หัวหน้าฝ่ายหอสมุด

ใช้สอย ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ 20,000         เงินรายได้

วัสดุ ค่าวัสดุทุกประเภท 20,000         เงินรายได้

งบประมาณรวมยุทธศาสตร์ท่ี 4 5,011,000 22.16

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 บริหารจัดการองค์กรสู่ความ

เป็นเลิศ

1. การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

ตรวจประเมิน TQA

ร้อยละ 80 1.โครงการประกันคุณภาพการศึกษาและ

การบริหารความเส่ียง และการจัดการ

ความรู้

112,700 ตอบแทน ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 20,000         เงินรายได้ งานนโยบายและ

แผน

2. ร้อยละของบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูงต่อบุคลากร

ท้ังหมด 

(สมรรถนะสูงคิดจากสมรรถนะ 5 ด้าน 80%ของ

คะแนนเต็ม 30 = 24 คะแนน)

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

80

ใช้สอย ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ 83,000         เงินรายได้

3. ร้อยละของบุคลากรท่ีมีทักษะด้านดิจิทัลเป็นไปตาม

เกณฑ์สมรรถนะท่ีก าหนด
ร้อยละ 50 วัสดุ ค่าวัสดุ อ่ืน ๆ 9,700          เงินรายได้

4. จ านวนบุคลากรท่ีย่ืนเสนอเพ่ือเล่ือนระดับท่ีสูงข้ึน 

(เฉพาะต าแหน่งปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน พนักงานห้องสมุด

ระดับ 2 )

3 คน 2. โครงการบริหารจัดการภายในส านัก

วิทยบริการ

987,700 ตอบแทน ค่าตอบแทนผู้บริหาร 361,200       เงินรายได้  หน.สนง.

5. จ านวนบุคลากรท่ีได้รับการยกย่องตามค่านิยม อย่างน้อยฝ่ายละ

 1 คน

ตอบแทน ค่าตอบแทนหัวหน้าฝ่าย 84,000         เงินรายได้

6.ร้อยละบุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 85 ค่าตอบแทนกก.อ่ืน ๆ 60,000         เงินรายได้

7.ร้อยละความผูกพันของบุคลากร ร้อยละ 80 ใช้สอย จ้างเหมาบริการท่ัวไป 112,200       เงินรายได้

8. ร้อยละของปริมาณขยะท่ีน ากลับมาใช้ใหม่ต่อ

ปริมาณขยะท้ังหมด

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

45

ใช้สอย ค่าซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ 100,000       เงินรายได้

9. ร้อยละการมีส่วนร่วมของนักเรียน/นักศึกษาในการ

เข้าร่วมกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อม

ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ

 80 ของ

กลุ่มเป้าหมาย

ใช้สอย ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ 170,000       เงินรายได้
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10. ผ่านการประเมินด้านส่ิงแวดล้อม ตามเกณฑ์

มาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม

1 มาตรฐาน วัสดุ ค่าวัสดุส านักงาน 85,300         เงินรายได้ ปรับลด 20 % 

ตามท่ีกองแผนแจ้ง

วัสดุ ค่าวัสดุเคร่ืองแต่งกาย 10,000         เงินรายได้

วัสดุ ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,000          เงินรายได้

3.โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ 20,000 ตอบแทน ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 5,000 เงินรายได้ งานบุคคล

ใช้สอย ค่าใช้สอย อ่ืน ๆ 10,000 เงินรายได้

วัสดุ ค่าวัสดุอ่ืน ๆ 5,000 เงินรายได้

4.โครงการพัฒนาบุคลากร 540,000 ใช้สอย ค่าเดินทางไปราชการ 420,000       เงินรายได้ งานบุคคล

ใช้สอย ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 120,000       เงินรายได้

5.โครงการวิจัยและพัฒนา 10,000 ใช้สอย ค่าใช้สอย อ่ืน ๆ 5,000          เงินรายได้ งานบุคคล

วัสดุ วัสดุทุกประเภท 5,000          เงินรายได้

6. โครงการส่งเสริมสวัสดิการของบุคลากร
55,000 ตอบแทน ค่าตอบแทนอ่ืน ๆ 5,000 เงินรายได้ งานบุคคล

ใช้สอย ค่าใช้สอย อ่ืน ๆ 40,000 เงินรายได้

วัสดุ ค่าวัสดุอ่ืน ๆ 10,000 เงินรายได้

7.โครงการ บริหารจัดการ การเป็น

องค์กรสีเขียว

6,656,000 ใช้สอย ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าอาหาร อาหารว่างและ

เคร่ืองด่ืม

50,000         เงินรายได้ งานนโยบายและ

แผน

วัสดุ ค่าวัสดุการเกษตร 15,000         เงินรายได้

วัสดุ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (น้ ายาเติม

ถังดับเพลิง)

15,000         เงินรายได้

วัสดุ ค่าวัสดุก่อสร้าง 40,000         เงินรายได้

วัสดุ ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 35,000         เงินรายได้

วัสดุ วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 26,000         เงินรายได้

ครุภัณฑ์ ชุดโซล่าเซลล์ 6,400,000     เงินสะสมเหลือ

จ่าย

รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 75,000         เงินรายได้

8. โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

1,618,600 ครุภัณฑ์

สว่านไฟฟ้า 4,800          

เงินรายได้  หน.สนง.

รถตู้ 1,450,000     เงินรายได้

เคร่ืองฉีดน้ าแรงดันสูง 11,000         เงินรายได้

เก้าอ้ีท างาน (สนง. 3 ,หอสมุด 27 ) 130,800       เงินรายได้

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 22,000         เงินรายได้

งบประมาณรวมยุทธศาสตร์ท่ี 5 10,000,000 44.23


