
กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพดี ได้มาตรฐาน 

แผนปฏิบัติการประจ าปี ตัววัดแผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณรวม

 (บาท)

รายการค่าใช้จ่าย/รายการครุภัณฑ์ จ านวน หน่วยนับ งบประมาณต่อ

หน่วย

รวม ระยะเวลา

ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับการ

เรียนรู้ของหลักสูตรต่าง ๆ

1. สัดส่วนของทรัพยากรท่ีจัดหาในรูปแบบดิจิทัล

ต่อทรัพยากรแบบรูปเล่ม (ร้อยละงบประมาณใน

การจัดซ้ือ/จัดหา)

70 : 30 1.โครงการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ (เงิน

งบประมาณแผ่นดิน)

1,983,200 ค่าวัสดุการศึกษา 150,000 ตค.65-มีค..66 หน.ฝ่ายหอสมุด/อนวัช 

สุกัญญา พิมใจ

2. ร้อยละการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตาม

ความต้องการของหลักสูตร

80 บอกรับฐานบข้อมูลออนไลน์/จัดซ้ือ 

E-book

1,833,200

2. .โครงการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศ (เงิน

รายได้)

       4,016,800 ค่าวัสดุการศึกษา 500,000            ตค.65-กย.66 หน.ฝ่ายหอสมุด อนวัช 

สุกัญญา พิมใจ

บอกรับฐานบข้อมูลออนไลน์/จัดซ้ือ 

E-book

3,516,800

2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ท่ีทันสมัยและเอ้ือต่อการ

เรียนรู้

3. ร้อยละการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตาม

ความต้องการของผู้ใช้บริการ

80 3. โครงการ จัดหาครุภัณฑ์เพ่ือพัฒนาห้องสมุดเพ่ือ

เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

640,000 คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบท่ี 1 20 เคร่ือง 22,000 440,000 ตค.65-กค.66 ปุชนีย์ วริชาวรรณ ภีรติ

 พัสกร

4. ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของการเข้าถึงทรัพยากร

สารสนเทศ และทรัพยากรการเรียนรู้ เทียบกับปี

ท่ีผ่านมา

5 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน

ประมวลผล

10 เคร่ือง 20,000 200,000

3. จัดกิจกรรมบริการเชิงรุก และเพ่ิมช่องทางการ

แนะน าทรัพยากรสารสนเทศ

4. โครงการกิจกรรม Roads show แนะน า

ทรัพยากร

15,000 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 1 กิจกรรม 15,000 15,000 ต.ค.65-ก.ค.66 สุกัญญา พนม รุ้งลาวัลย์

 ชนิตา อนวัช

6,655,000 6,655,000

แผนปฏิบัติการประจ าปี ตัววัดแผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณรวม

 (บาท)

รายการค่าใช้จ่าย/รายการครุภัณฑ์ จ านวน หน่วยนับ งบประมาณต่อ

หน่วย

รวม ระยะเวลา

ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1.ปรับปรุงด้านกายภาพและส่ิงอ านวยความ

สะดวกในการเข้าใช้บริการ

1. จ านวนพ้ืนท่ีการเรียนรู้และท างานร่วมกันท่ี

ได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัยและตรงตาม

ความต้องการ (นับสะสม)

2 1. โครงการปรับปรุงอาคารสถานท่ีเพ่ือการบริการ 900,000 ปรับปรุงพ้ืนท่ี edutainment zone โซน

 2

1 พ้ืนท่ี 300,000 300,000 มค.-กย.66 หน.ฝ่ายหอสมุด,กันต

พัฒน์,ภีรติ

2. จ านวนระบบบริการท่ีได้รับการพัฒนา (นับ

สะสม)

3 ปรับปรุงห้อง Co-Working space

 - ชุดโต๊ะและปล๊ักไฟ USB เคร่ืองท าน้ า

ร้อนน้ าเย็น

1 พ้ืนท่ี 100,000 100,000 มค.-กย.66 หน.ฝ่ายหอสมุด

3. ร้อยละการจัดการความไม่พึงพอใจ 80 ปรับปรุงห้องประชุม Lockard 1 พ้ืนท่ี 250,000 250,000 มค.-กย.66 หน.สนง.

4. จ านวนเร่ืองท่ีไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ ไม่เกิน 10 เร่ือง ทาสีอาคารข้อมูลท้องถ่ิน 1 พ้ืนท่ี 250,000 250,000 หน.สนง.

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

รวมกลยุทธ์ท่ี 1

กลยุทธ์ท่ี 2 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้นอกห้องเรียนท่ีทันสมัย



แผนปฏิบัติการประจ าปี ตัววัดแผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณรวม

 (บาท)

รายการค่าใช้จ่าย/รายการครุภัณฑ์ จ านวน หน่วยนับ งบประมาณต่อ

หน่วย

รวม ระยะเวลา

ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

2. โครงการส่งเสริมการใช้บริการพ้ืนท่ีการเรียนรู้

ร่วมกัน

233,800 ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม จัดแข่งขัน 

E-Sport

1 โครงการ 2,000.00 2,000 มค.-กย.66 หน.ฝ่ายหอสมุด/พนม/

กันตพัฒน์

ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 120,000.00 120,000.00 ตค.65-กย.66

ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 61,800.00 61,800.00

ค่าวัสดุอ่ืน ๆ 50,000.00 50,000.00

2. พัฒนาระบบสนับสนุนการให้บริการ 3. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการ 57,000.00 ปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 15 เคร่ือง 3,800.00 57,000.00 ตค.65-กย.66 หน.ฝ่ายหอสมุด/ภีรติ

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการให้บริการ 4. โครงการปรับปรุงบ ารุงระบบการให้บริการ 226,000.00 ค่าใช้สอย ค่าซ่อมบ ารุงรักษาระบบ

ป้องกันหนังสือหาย RFID

1 ระบบ 40,000.00 40,000.00 ตค.65-กย.66 วริชาวรรณ/ปุชนีย์

ระบบ WALAI AutoLib 1 ระบบ 100,000.00 100,000.00

ค่าบ ารุงเคร่ืองยืม คืนอัตโนมัติ 1 ระบบ 41,000.00 41,000.00

ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

Battery ขนาด 5 K  ห้อง  Server 

อาคารสารสนเทศ

1 ชุด 45,000.00 45,000.00 ตค.65-กย.66

5. โครงการบริการวิชาการเพ่ือสร้างบรรยากาศ

การเรียนรู้

15,000.00 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 3 โครงการ 5,000.00 15,000.00 ตค.65-กย.66 หน.ฝ่ายหอสมุด/รุ้งลา

วัลย์/พนม

1,431,800.00 1,431,800.00

กลยุทธ์ท่ี 3 สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ท่ีทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

แผนปฏิบัติการประจ าปี ตัววัดแผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณรวม

 (บาท)

รายการค่าใช้จ่าย/รายการครุภัณฑ์ จ านวน หน่วยนับ งบประมาณต่อ

หน่วย

รวม ระยะเวลา

ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1. พัฒนารูปแบบส่ือและนวัตกรรมการเรียนรู้ให้

ทันสมัยต่อการเปล่ียนของเทคโนโลยี และตรงตาม

ความต้องการของผู้ใช้

1. จ านวนส่ือการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้ใช้บริการ นับสะสม (ช้ินงาน)

100 1. โครงการการบูรณาการรูปแบบการจัดการ

เรียนรู้ด้วย 3D Printing ร่วมกับหลักสูตรต่าง ๆ

84,000.00 เคร่ืองคอมพิวเตอร์All In One  เพ่ืองาน

กราฟฟิก ระดับสูง

1 ชุด 50,000.00 50,000.00 มค.-มีค.66 หน.ฝ่ายหอสมุด/กันต

พัฒน์

2. พัฒนาทักษะของบุคลากรในการผลิตส่ือและ

นวัตกรรมการเรียนรู้

2. จ านวนนวัตกรรมท่ีทันสมัยมาใช้ในการจัดการ

เรียนรู้ (นับสะสม)

5 ป้ัมลมแอร์บรัชพ่นสีช้ินงาน 1 ชุด 18,000.00 18,000.00

รวมกลยุทธ์ท่ี 2



แผนปฏิบัติการประจ าปี ตัววัดแผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณรวม

 (บาท)

รายการค่าใช้จ่าย/รายการครุภัณฑ์ จ านวน หน่วยนับ งบประมาณต่อ

หน่วย

รวม ระยะเวลา

ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

3. ระดับความพึงพอของผู้เรียนท่ีใช้ส่ือและ

นวัตกรรมการเรียนรู้

3.50 โต๊ะท างานช่าง 2 ชุด 2 ชุด 8,000.00 16,000.00

2. โครงการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ LMS

 : OAR MOOC

20,000.00 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 20,000.00 20,000.00 ตค.65-กย.66 หน.ฝ่ายเทคโนฯ/ชาญชัย

25,000.00 ครุภัณฑ์ HDMI Card 1 : 4 (ปรับเป็นค่า

วัสดุ)

1 ชุด 15,000.00 15,000.00

จอมอนิเตอร์ 25 น้ิว 2 จอ 5,000.00 10,000.00

3. โครงการพัฒนาส่ือการเรียนรู้ในรูปแบบเสมือน

จริงด้วย Vusual studio Vmix

25,000.00 Software License

v-Mix Live Production

1 ชุด 25,000.00 25,000.00 ตค.65-กย.66 หน.ฝ่ายเทคโนฯ/ชาญชัย

4. โครงการผลิตส่ือตัดต่อวิดีโอด้วย Smart phone 10,000.00 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 10,000.00 10,000.00 ตค.65-กย.66 หน.ฝ่ายเทคโนฯ/ชาญชัย

5. โครงการพัฒนาทักษะผลิตส่ือด้วยโปรแกรม 

Vmix ส าหรับอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร

10,000.00 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 10,000.00 10,000.00 ตค.65-กย.66 หน.ฝ่ายเทคโนฯ/ชาญชัย

6. โครงการอบรมการพัฒนาส่ือและนวัตกรรมการ

เรียนรู้ท่ีทันสมัยต่อการเปล่ียนแปลงในยุค VUCA 

BANI (บุคลากร สนว.)

10,000.00 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 10,000.00 10,000.00 ตค.65-กย.66 หน.ฝ่ายเทคโนฯ/ชาญชัย

7. โครงการผลิตส่ือและบริการเทคโนโลยีทาง

การศึกษา (งบด าเนินงาน)

132,000.00 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 132,000.00 132,000.00 ตค.65-กย.66 หน.ฝ่ายเทคโนฯ

316,000.00 316,000.00

กลยุทธ์ท่ี 4 ยกระดับคุณภาพการรู้สารสนเทศ การผลิตส่ือดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้

แผนปฏิบัติการประจ าปี ตัววัดแผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณรวม

 (บาท)

รายการค่าใช้จ่าย/รายการครุภัณฑ์ จ านวน หน่วยนับ งบประมาณต่อ

หน่วย

รวม ระยะเวลา

ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1.จัดอบรมทักษะการรู้สารสนเทศแก่นักศึกษา

และบุคลากรท่ีสนองต่อหลักสูตรร่วมกับคณะต่างๆ

1. จ านวนเร่ืองในการอบรมทักษะการรู้

สารสนเทศ (นับสะสม)

5 1. จัดอบรมการรู้สารสนเทศแก่นักศึกษาและ

บุคลากร

50,000 ค่าของรางวัล 1 งาน 50,000 50,000 ตค.65-กย.66  หน.ฝ่ายหอสมุด/อนวัช

2. จัดอบรมการผลิตส่ือและนวัตกรรมการเรียนรู้ 2. จ านวนเร่ืองท่ีถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิต

ส่ือและนวัตกรรมการเรียนรู้ (นับสะสม)

2 2. โครงการจัดอบรมการผลิตส่ือและนวัตกรรม

การเรียนรู้

           50,000 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 1 งาน 50,000 50,000 ม.ค.-เม.ย.66 หน.ฝ่ายเทคโนฯ/ 

ศกุนตลา

รวมกลยุทธ์ท่ี 3



แผนปฏิบัติการประจ าปี ตัววัดแผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณรวม

 (บาท)

รายการค่าใช้จ่าย/รายการครุภัณฑ์ จ านวน หน่วยนับ งบประมาณต่อ

หน่วย

รวม ระยะเวลา

ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

3.จัดอบรมการสร้างธุรกิจออนไลน์ และส่งเสริม

อาชีพยุคใหม่ เช่น Youtuber Gamer Vlogger

3. จ านวนเร่ืองการอบรมการสร้างธุรกิจออนไลน์

 และส่งเสริมอาชีพยุคใหม่ เช่น Youtuber 

Gamer Vlogger (นับสะสม) 

1 3. โครงการอบรมหลักสูตร การตลาดออนไลน์

ขายอย่างไรให้ได้ตังค์

           30,000 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 1 งาน 30,000 30,000 ม.ค.-เม.ย.66 หนฝ่ายเทคโนฯ/ธวัชชัย

130,000 130,000

แผนปฏิบัติการประจ าปี ตัววัดแผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณรวม

 (บาท)

รายการค่าใช้จ่าย/รายการครุภัณฑ์ จ านวน หน่วยนับ งบประมาณต่อ

หน่วย

รวม ระยะเวลา

ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1. จัดท าหอประวัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1.จ านวนแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน (นับสะสม)

2 1.โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ในรูปแบบช้ินงานจริง แบบ

เสมือน

200,000.00 จ้างเหมาจัดท าแอพลิเคช่ัน AR VR หรือ 

MR

1 งาน 100,000.00 100,000.00 ตค.65-สค.66 ขนิษฐา ทุมมากรณ์

2. พัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลท้องถ่ินอีสาน

เสมือนจริง

จ้างเหมาออกแบบและติดต้ังนิทรรศการ 

ของเก่า บ่เล่ามันลืม

1 งาน 50,000.00 50,000.00 ขนิษฐา ทุมมากรณ์

จ้างเหมาออกแบบและติดต้ังนิทรรศการ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1 งาน 50,000.00 50,000.00 ปริญญา

420,000.00 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ส าหรับงาน

ประมวลผล 3 มิติข้ันสูง

2 เคร่ือง 50,000 100,000.00 ตค.65-สค.66 ปริญญา

 ชุดแว่นตาเสมือนจริง 2 ชุด 18,000.00 36,000.00 ปริญญา

กระดานไวท์บอร์ดอัจฉริยะ 2 เคร่ือง 100,000 200,000.00 ปริญญา

Smart Phone  เพ่ือประกอบการจัดท า 

Application AR

1 เคร่ือง 12,000.00 12,000.00 ปริญญา

เก้าอ้ีบาร์ทรงสูง 16 ตัว 2,000 32,000.00 ปริญญา

เก้าอ้ีส านักงาน 40 ตัว 1,000 40,000.00 ปริญญา

3. ปรับปรุงพ้ืนท่ีบริการสารสนเทศท้องถ่ิน ช้ัน 3 2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ส าหรับให้บริการ

สารสนเทศ

215,000.00 จอ LED 1 จอ 20,000.00 20,000.00 ตค.65-สค.66 ขนิษฐา ทุมมากรณ์

เคร่ืองฉายพร้อมจอรับภาพ 1 เคร่ือง 50,000 50,000.00

รวมกลยุทธ์ท่ี 4

กลยุทธ์ท่ี 5 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และนวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน



แผนปฏิบัติการประจ าปี ตัววัดแผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณรวม

 (บาท)

รายการค่าใช้จ่าย/รายการครุภัณฑ์ จ านวน หน่วยนับ งบประมาณต่อ

หน่วย

รวม ระยะเวลา

ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

จอ touch screen 1 เคร่ือง 95,000 95,000.00

ชุดเคร่ืองเสียง 1 ชุด 50,000 50,000.00

835,000 835,000

แผนปฏิบัติการประจ าปี ตัววัดแผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณรวม

 (บาท)

รายการค่าใช้จ่าย/รายการครุภัณฑ์ จ านวน หน่วยนับ งบประมาณต่อ

หน่วย

รวม ระยะเวลา

ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1. ด าเนินการประกันคุณภาพภายในโดยใช้เกณฑ์

คุณภาพ Thailand Quality Award (TQA)

1. การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการตรวจประเมิน TQA

80 1. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาและการ

บริหารความเส่ียง

51,300.00 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 3 ด้าน 51,300.00 51,300.00 ตค.65-ก.ย.66 ขนิษฐา จูมลี

2. พัฒนาเพ่ือสนับสนุนการระบบสารสนเทศ

ตัดสินใจ

2. จ านวนคร้ังการรับชมส่ือประชาสัมพันธ์ผ่าน

ช่องทางต่าง ๆ

ไม่น้อยกว่า 20,000 2. โครงการบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการ 854,400.00 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 1 โครงการ 854,400         854,400.00 ตค.65-ก.ย.66 หัวหน้าสนง.

3. ส่ือสารองค์กร สร้างการรับรู้และเข้าใจให้แก่

บุคลากรและผู้ใช้บริการ

3. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET 

คร้ังท่ี 13

         300,000 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 1 โครงการ 300,000         300,000            ตค.65-ก.ย.66 หน.สนง.

4. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ

1) ระบบรายงานสถิติการให้บริการ

2) ระบบประเมินภาระงาน

3) ระบบติดตาม KPI

           20,000 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 3 ระบบ 20,000.00 20,000              ตค.65-ก.ย.66 สุทธดา/ขนิษฐา จูมลี

5. โครงการสร้างภาพลักษณ์และการส่ือสารองค์กร 20,000.00 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 1 งาน 20,000.00 20,000              ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 ขนิษฐา ทุมมากรณ์ /

พนม/ปริญญา

4. พัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าและพร้อมรับ

การเปล่ียนแปลง

3. ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาตาม

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

80 6. โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร (รายจ่ายประจ า) 14,143,300.00 เงินเดือน 8,543,000       8,543,000          ต.ค. 65-30 ก.ย. 66 สุทธดา

4. ร้อยละของบุคลากรท่ีมีทักษะการท างานได้

มากกว่า 1 งาน

10 ค่าจ้างประจ า 2,000,700       2,000,700          

5. ร้อยละของบุคลากรท่ีมีทักษะด้านดิจิทัล

เป็นไปตามเกณฑ์สมรรถนะท่ีก าหนด

80 ค่าจ้างพนักงานเงินรายได้ 2,824,600       2,824,600          

6. ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาทักษะ

การส่ือสารเป็นภาษาอังกฤษ

10 ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีมี

วาระ (เงินงบประมาณแผ่นดิน
254,400.00     254,400.00        

ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งผู้บริหารท่ีมี

วาระ (เงินรายได้)
361,200         361,200            

ค่าตอบแทนหัวหน้าฝ่าย 84,000           84,000              

รวมกลยุทธ์ท่ี 5

กลยุทธ์ท่ี 6 บริหารจัดการองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล



แผนปฏิบัติการประจ าปี ตัววัดแผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณรวม

 (บาท)

รายการค่าใช้จ่าย/รายการครุภัณฑ์ จ านวน หน่วยนับ งบประมาณต่อ

หน่วย

รวม ระยะเวลา

ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ค่าประกันสังคม 75,400           75,400              

7. โครงการสนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานด้าน

วิจัยและนวัตกรรม

15,000           ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 3 เร่ือง 5,000             15,000              ขนิษฐา จูมลี/สุทธดา

5. จัดกิจกรรม และสวัสดิการเพ่ือส่งเสริมให้

บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงานและมีความ

ผูกพันต่อองค์กร

7. ร้อยละบุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน 80 8. โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 50,000.00 ค่าตรวจสุขภาพประจ าปี 1 โครงการ 50,000 50,000 กพ.- พ.ค. 66 สุทธดา

6. ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 9. โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ 15,000.00 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 1 โครงการ 15,000 15,000 เม.ย.-พ.ค.66 สุทธดา

7. ส่งเสริมการเรียนรู้ การจัดการความรู้ เพ่ือมุ่งสู่

องค์กรแห่งการเรียนรู้

10. โครงการส่งเสริมสุขภาพ (ออกก าลังกาย) 10,000 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 1 โครงการ 10,000 10,000 ม.ค.-มี.ค. 66 สุทธดา

11. โครงการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน ไม่มีงบประมาณ สุทธดา

12. ปรับปรุง Tor โดยระบุงานท่ีปฏิบัติงานแทน

เป็นงานรอง

ไม่มีงบประมาณ สุทธดา

13. โครงการพัฒนาบุคลากร

 - ทักษะด้านดิจิทัล

 - ทักษาด้านภาษา

 - เทคโนโลยีและนวัตกรรม

500,000 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 1 โครงการ 500,000 500,000 สุทธดา

15. โครงการกระบวนการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่

การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

20,000 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 1 โครงการ 20,000.00 20,000 ขนิษฐา จูมลี

8. ด าเนินการตามเกณฑ์ ห้องสมุดสีเขียว ( Green

 Library) ส านักงานสีเขียว (Green Office)

8. จ านวนโครงการ/นวัตกรรม/รูปแบบการ

ให้บริการ ท่ีใช้พลังงานทางเลือกเพ่ือทดแทนการ

ใช้ไฟฟ้า (นับสะสม)

2 16. โครงการบริหารจัดการการเป็นองค์กรสีเขียว 145,000 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 1 โครงการ 145,000.00 145,000 ขนิษฐา จูมลี

9.ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินงานตาม

เป้าหมายส่ิงแวดล้อม

80 17. โครงการผลิตพลังงานทดแทน Solar Rooftop 7,638,700 ชุดโซล่าเซลล์ 1 โครงการ        7,638,700 7,638,700 เงินเหลือจ่ายสะสม หน.สนง.

9. พัฒนาประสิทธิภาพของระบบดูแลความ

ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

10. จ านวนนวัตกรรม/ผลงานทางวิชาการด้าน

ส่ิงแวดล้อม (นับสะสม)

3 18. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบดูแล

ความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

     331,900.00 ชุดกล้องวงจรปิด 1 ชุด 250,000.00     250,000.00        วริชาวรรณ ค ามุลตรี

11. ร้อยละความส าเร็จในการด าเนินงานตาม

แผนป้องกันความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

80  เคร่ืองบันทึกส าหรับกล้องวงจรปิด และ

จอภาพ

1 ชุด 45,900.00       45,900.00          วริชาวรรณ ค ามุลตรี

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In One ส าหรับ

ห้องประชุมแบบผสมผสาน (ห้องประชุม

บัวหลวง)

1 เคร่ือง 30,000.00       30,000.00          หน.สนง.,ปุชนีย์



แผนปฏิบัติการประจ าปี ตัววัดแผนปฏิบัติการ ค่าเป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณรวม

 (บาท)

รายการค่าใช้จ่าย/รายการครุภัณฑ์ จ านวน หน่วยนับ งบประมาณต่อ

หน่วย

รวม ระยะเวลา

ด าเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

จอรับภาพขนาด 120 น้ิว (ห้องประชุม

บัวหลวง)

1 จอ 6,000.00         6,000.00 หน.สนง.,ปุชนีย์

19. โครงการป้องกันการละเมิด พรบ.ข้อมูลส่วน

บุคคลและ พรบ.ลิขสิทธ์ิ

10,000.00 1 งาน 10,000.00       10,000.00 รองฯฝายจัดการ

ทรัพยากร

20. โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายนอก

อาคารเพ่ือความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ

100,000.00 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร 

และภายในอาคาร เพ่ือความปลอดภัยต่อ

ผู้รับบริการ

1 งาน 100,000.00 100,000.00 หน.สนง.

21. โครงการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค 1,230,000.00 ค่าไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์ 1,230,000.00 1,230,000.00 หน.สนง.

22. โครงการจ้างเหมาท าความสะอาด 956,000.00 ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน คนสวนและจัดช้ัน 876,000.00 876,000.00 หน.สนง.

ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 80,000.00 80,000.00 หน.สนง.

26,410,600.00 26,410,600.00รวมกลยุทธ์ท่ี 6


