
สรุปงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2563

จัดสรร

เงินงบประมาณแผ่นดิน 4,433,400.00                                 

เงินรายได้ 17,592,900.00                                

รวม 22,026,300.00                                

ยุทธศาสตร์ที่ 1 (1.50%) 331,200

ยุทธศาสตร์ที่ 2 (34.39%) 7,575,800

ยุทธศาสตร์ที่ 3 (32.65%) 7,191,200

ยุทธศาสตร์ที่ 4 (31.45%) 6,928,100

รวม 22,026,300

1.จ ำนวนกำรผลิตส่ือ หรือพฒันำนวัตกรรมกำรเรียนรู้ในระบบ UBU 

LMS (จ ำนวนรำยวิชำ/ปี)

 - รำยวิชำที่มีกำรผลิตใหม่ 

 - รำยวิชำที่มีกำรเพิ่มหรือพฒันำ เนื้อหำจำกเดิมอย่ำงมีนัยส ำคัญ

20 1.โครงกำรผลิตส่ือและบริกำรเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 175,200 เงินรำยได้ หัวหน้ำฝ่ำยเทค

โนฯ

2. ร้อยละในกำรผลิตส่ือตำมควำมต้องกำร เพื่อกำรบริกำรหน่วยงำน

ภำยใน

100 2.จัดหำครุภณัฑ์เพื่อสนับสนุนกำรผลิตส่ือและกำร

พฒันำกำรบริกำร
156,000 เงินรำยได้

3.จ ำนวนนวัตกรรมและแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนกำรเรียนรู้ 1

4.ร้อยละของอำจำรย์ในกำรผลิตและพฒันำส่ือ นวัตกรรมกำรเรียนรู้ ใน

ระบบ UBU LMS ที่มีควำมพงึพอใจ เฉล่ียไม่ต่ ำกว่ำระดับ 3.50
70

5.ร้อยละของผู้ใช้ส่ือและนวัตกรรมกำรเรียนรู้ ในระบบ UBU LMS ที่มี

ควำมพงึพอใจ เฉล่ียไม่ต่ ำกว่ำระดับ 3.50
70

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัย 

เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยตนเอง

1.พฒันำและส่งเสริมกำรผลิตส่ือที่ทันสมัยให้

ตอบสนองต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ใน ระบบ UBU 

LMS และผู้ใช้บริกำร

2.ประชำสัมพนัธ์ เผยแพร่รูปแบบกำรผลิตส่ือ

เชิงรุกไปยังหน่วยงำนต่ำงๆ
หัวหน้ำฝ่ำยเทค

โนฯ

หัวหน้ำฝ่ำยหอสมุด

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   ฉบับปรับปรุงยุทธศาสตร์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการยบริหาร วาระพิเศษ วันที่ 24 มกราคม 2563

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)



ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

6. ร้อยละควำมพงึพอใจของผู้เข้ำอบรมหลักสูตร/หลักสูตรออนไลน์ใน

กำรผลิตส่ือดิจิทัลและนวัตกรรมกำรเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  

เฉล่ียไม่ต่ ำกว่ำระดับ 3.50

70

331,200

1.โครงกำรพฒันำห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของ

นักศึกษำมหำวิทยำลัย

891,000 เงินรำยได้ หัวหน้ำฝ่ำยหอสมุด

2.โครงกำรปรับปรุง ซ่อมบ ำรุง อำคำรสถำนที่ 327,800 เงินรำยได้ หัวหน้ำส ำนักงำน

เลขำนุกำร

2. จ ำนวนระบบบริกำรที่ได้รับกำรพฒันำโดยกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (ทั้ง

ระบบเดิมที่มีกำรปรับปรุงพฒันำ และระบบใหม่ที่สร้ำงขึ้น)

2 3.โครงกำรปรับปรุงหลังคำอำคำรข้อมูลท้องถิ่น 1,900,000 เงินรำยได้ หัวหน้ำส ำนักงำน

เลขำนุกำร

4.โครงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสำธำรณูปโภค 2,720,000 เงินรำยได้ หัวหน้ำส ำนักงำน

เลขำนุกำร

5.โครงกำรปรับปรุงอำคำรและสถำนที่เพื่อให้บริกำร 

(ครุภณัฑ์เคร่ืองปรับอำกำศห้อง CWS)

1,637,000 เงินรำยได้ หัวหน้ำส ำนักงำน

เลขำนุกำร

6.โครงกำรบริกำรวิชำกำรเพื่อสร้ำงบรรยำกำศกำร

เรียนรู้

100,000 เงินรำยได้ หัวหน้ำฝ่ำยหอสมุด

7,575,800

4.4

งบประมาณรวมยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้นอกห้องเรียน

ที่ทันสมัย

1.ปรับปรุงด้ำนกำยภำพและส่ิงอ ำนวยควำม

สะดวกในกำรเข้ำใช้บริกำร

2.ส่งเสริมบรรยำกำศกำรเรียนรู้

3.ประชำสัมพนัธ์กำรบริกำรเชิงรุก

4.มีช่องทำงกำรรับฟงัข้อคิดเห็นของผู้รับบริกำร

 ที่ทันสมัย และสะดวก รวดเร็ว

1. จ ำนวนพื้นที่กำรเรียนรู้และท ำงำนร่วมกันที่มีกำรปรับปรุง พฒันำ 2

3.ระดับควำมพงึพอใจของผู้ใช้บริกำรที่มีควำมพงึพอใจต่อกำรให้บริกำร

  - ด้ำนระบบกำรให้บริกำร

 - ด้ำนกำรให้บริกำรของบุคลำกร

 - ด้ำนอำคำรสถำนที่

งบประมาณรวมยุทธศาสตร์ที่ 1



ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

5 1.โครงกำรจัดซ้ือทรัพยำกรสำรสนเทศด้ำน

วิทยำศำสตร์สุขภำพ

899,100 เงิน

งบประมำณ

แผ่นดิน

หัวหน้ำฝ่ำยหอสมุด

2. โครงกำรจัดซ้ือทรัพยำกรสำรสนเทศด้ำน

สังคมศำสตร์

478,900 เงิน

งบประมำณ

แผ่นดิน

หัวหน้ำฝ่ำยหอสมุด

3.โครงกำรจัดซ้ือทรัพยำกรสำรสนเทศด้ำน

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
2,763,200 เงิน

งบประมำณ

แผ่นดิน

หัวหน้ำฝ่ำยหอสมุด

4.โครงกำรจัดซ้ือทรัพยำกรสำรสนเทศทุกสำขำ 1,800,000 เงินรำยได้ หัวหน้ำฝ่ำยหอสมุด

5. โครงกำรจัดท ำแหล่งเรียนรู้และหอประวัติ 1,000,000 เงินรำยได้ หัวหน้ำฝ่ำยหอสมุด

6.โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 250,000 เงินรำยได้

7,191,200

1.โครงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและกำรบริหำร

ควำมเส่ียง

105,000 เงินรำยได้  -รองฯฝ่ำยบริหำร

และบริกำร

 -งำนนโยบำยและ

แผน

2. โครงกำรบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักวิทยบริกำร 1,737,500 เงินรำยได้ หัวหน้ำส ำนักงำน

เลขำนุกำร

3.โครงกำรส่งเสริมจรรยำบรรณวิชำชีพ 30,000 เงินรำยได้ -รองฯฝ่ำยบริหำร

และบริกำร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการองค์กรสู่ความเปน็เลิศ 1. บริหำรองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศด้วยกำรใช้

เกณฑ์คุณภำพ Thailand Quality Award 

(TQA)

2.ส่งเสริมและพฒันำบุคลำกรให้มี

ควำมก้ำวหน้ำและพร้อมรับกำรเปล่ียนแปลง

3.ส่งเสริมให้บุคลำกรมีควำมสุขในกำร

ปฏบิัติงำนและมีควำมผูกพนัต่อองค์กร

4.ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรบริหำรงบประมำณ

และทรัพยำกร

1.ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมเกณฑ์ TQA (ระดับคะแนน) 70

ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีทรัพยากรสารสนเทศ ที่มีคุณภาพดแีละ

ไดม้าตรฐาน

งบประมาณรวมยุทธศาสตร์ที่ 3

1.จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศให้สอดคล้องกับ

ควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำร

2. ส่งเสริมกำรบริกำรเชิงรุก

3.ส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้และสำรสนเทศแก่

นักศึกษำ

4. พฒันำ และจัดหำส่ิงสนับสนุนกำรเรียนรู้

5.จัดท ำแหล่งทรัพยำกรสำรสนเทศด้ำนกำร

อนุรักษ์และสืบสำนภมูิปัญญำ ศิลปและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น

1. ร้อยละกำรเพิ่มขึ้นของกำรเข้ำถึงทรัพยำกรสำรสนเทศ 

 - กำรยืม ตัวเล่ม

 - กำรหยิบอ่ำนในห้องสมุด

 - กำรเข้ำใช้ฐำนข้อมูลออนไลน์ และ e-book

 - กำรเข้ำใช้ฐำนข้อมูลท้องถิ่น 

 - บริกำรส่ือโสตทัศน์

2. สัดส่วนของทรัพยำกรที่จัดหำในรูปแบบดิจิทัลต่อทรัพยำกรแบบ

รูปเล่ม (ร้อยละงบประมำณในกำรจัดซ้ือ/จัดหำ)

50:50

3.ร้อยละของระดับควำมส ำเร็จในกำรจัดต้ังแหล่งสนับสนุนกำรเรียนรู้

ด้ำนกำรอนุรักษ์และสืบสำนภมูิปัญญำ ศิลปและวัฒนธรรมท้องถิ่น

20



ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย
แหล่ง

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ 

(บาท)

4.โครงกำรพฒันำบุคลำกร 588,000 เงินรำยได้ -งำนบุคคล

5.โครงกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงบุคลำกร 2,328,400 เงินรำยได้

6.โครงกำรวิจัยและพฒันำ 10,000 เงินรำยได้

7.โครงกำรพฒันำห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 

(ครุภณัฑ์เพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏบิัติงำน)

606,600 เงินรำยได้

8. โครงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์หนังสือม.อุบลฯ (คืน

เงินยืม)

192,200 เงินรำยได้

9.โครงกำรบริหำรจัดกำรกำรเป็นห้องสมุดสีเขียว 430,000 เงินรำยได้  -รองฯฝ่ำยบริหำร

และบริกำร

 -งำนนโยบำยและ

แผน

10.โครงกำร Green Library for Life 80,000 เงิน

งบประมำณ

แผ่นดิน

หัวหน้ำฝ่ำยหอสมุด

11.โครงกำรสร้ำงสุของค์กร (ครุภณัฑ์ห้องออกก ำลัง

กำย เคร่ืองดับเพลิง และเก้ำอี้นั่งปฏบิัติงำน)

113,400 เงินรำยได้  -รองฯฝ่ำยบริหำร

และบริกำร

 -งำนบุคคล

212,200 เงิน

งบประมำณ

แผ่นดิน

หัวหน้ำส ำนักงำน

เลขำนุกำร

494,800 เงินรำยได้

6,928,100งบประมาณรวมยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการองค์กรสู่ความเปน็เลิศ 1. บริหำรองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศด้วยกำรใช้

เกณฑ์คุณภำพ Thailand Quality Award 

(TQA)

2.ส่งเสริมและพฒันำบุคลำกรให้มี

ควำมก้ำวหน้ำและพร้อมรับกำรเปล่ียนแปลง

3.ส่งเสริมให้บุคลำกรมีควำมสุขในกำร

ปฏบิัติงำนและมีควำมผูกพนัต่อองค์กร

4.ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรบริหำรงบประมำณ

และทรัพยำกร

1.ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมเกณฑ์ TQA (ระดับคะแนน) 70

12. โครงกำรจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด

หัวหน้ำส ำนักงำน

เลขำนุกำร

1.ด ำเนินกำรตำมเกณฑ์ ห้องสมุดสีเขียว ( 

Green Library) และส ำนักงำนสีเขียว (Green

 Office)

2. พฒันำประสิทธิภำพของระบบดูแลควำม

ปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สิน

2.ร้อยละควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมเป้ำหมำยส่ิงแวดล้อม

 - กำรใช้พลังงำนไฟฟำ้

 -กำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิง

 -กำรใช้น้ ำ

 -กำรใช้กระดำษ

 -ปริมำณขยะที่น ำกลับมำใช้ใหม่

 -ปริมำณกำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจก

 -กำรมีส่วนร่วมของนศ.ในด้ำนอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

80



รายรับ ค่าธรรมเนียมการศึกษา 13,891,000   80% ของประมาณการรายรับ 17,363,700 บาท

รายรับจากแหลง่อ่ืน (ผลติสื่อ +ค่าปรับ+อ่ืน ๆ) 164,900 80 % ของประมาณการรายรับ 206,100 บาท

เงินคงเหลอืสะสม 3,537,000

เงินงบประมาณแผ่นดนิ 4,433,400

 - ค่าวสัดุการศึกษา 4,141,200

 - ค่าจา้งเหมาท าความสะอาด 212,200

 - เงินอดุหนุนทั่วไปโครงการบริการวชิาการ ท านุฯ 80,000

รวมรายรับ 22,026,300

แผนรายจา่ยรายยทุธศาสตร์ จ านวนเงิน ร้อยละ แบ่งตามหมวดรายจา่ย จ านวนเงิน ร้อยละ

ยทุธศาสตร์ที่ 1 6,116,400 27.77 ค่าตอบแทน 372,900 1.69

ยทุธศาสตร์ที่ 2 5,404,000 24.53 ค่าใชส้อย 8,791,000 39.91

ยทุธศาสตร์ที่ 3 180,000 0.82 ค่าวสัดุ 3,449,400 15.66

ยทุธศาสตร์ที่ 4 3,150,000 14.30 ค่าครุภัณฑ์/

ส่ิงกอ่สร้าง

4,413,000 20.04

ยทุธศาสตร์ที่ 5 3,529,500 16.02 ค่าสาธารณูปโภค 2,720,000 12.35

ยทุธศาสตร์ที่ 6 3,039,800 13.80 ค่าจา้งพนักงาน 2,200,000 9.99

ยทุธศาสตร์ที่ 7 606,600 2.75 เงินอดุหนุนทั่วไป 80,000 0.36

รวมรายจา่ย 22,026,300 100.00 รวม 22,026,300

หมายเหตุ

ตอบแทน ใช้สอย วสัดุ ครุภัณฑ์ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจา้ง

พนักงาน

เงินอุดหนุน

ทั่วไป

1. โครงการจดัซ้ือทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน

การเรียนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

478,900 งบประมาณ

แผ่นดิน

ฝ่ายหอสมดุ

 - จดัซ้ือหนังสือ วารสาร ที่เป็นตัวเล่ม 140,000

 - จดัซ้ือฐานขอ้มลู/ e-book 338,900

2. โครงการจดัซ้ือทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน

การเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตร์สขุภาพ

899,100 งบประมาณ

แผ่นดิน

 - จดัซ้ือหนังสือ วารสาร ที่เป็นตัวเล่ม 269,100

 - จดัซ้ือฐานขอ้มลู/ e-book 630,000

ยทุธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ และสื่อโสตทัศน์ที่ทันสมัยและสอดคลอ้งกับความตอ้งการของผู้ใช้บริการ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหมวดรายจา่ย แหลง่

งบประมาณ

แผนปฏิบัตงิาน แผนรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักวทิยบริการ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารส านักฯ เห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 9/2562 วาระพิเศษ และ ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวทิยบริการ 1/2563 



หมายเหตุ

ตอบแทน ใช้สอย วสัดุ ครุภัณฑ์ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจา้ง

พนักงาน

เงินอุดหนุน

ทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหมวดรายจา่ย แหลง่

งบประมาณ

3. โครงการจดัซ้ือทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน

การเรียนการสอนดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2,763,200 งบประมาณ

แผ่นดิน

 - จดัซ้ือหนังสือ วารสาร ที่เป็นตัวเล่ม 863,200

 - จดัซ้ือฐานขอ้มลู/ e-book 1,900,000

4. โครงการจดัซ้ือทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน

การเรียนการสอน (เงินรายได้)

1,800,000 เงินรายได้

 - จดัซ้ือฐานขอ้มลู/ e-book /บ ารุงและอพัระบบ 

walai (เงินรายได้)

1,800,000

5. โครงการผลติสื่อและบริการเทคโนโลยทีาง

การศึกษา

175,200 เงินรายได้ ฝ่ายเทคโนฯ

 - ว.โฆษณาและเผยแพร่ รวมทุกฝ่าย     104,200

 - ตอบแทนอื่น        20,000

 - OT ให้บริการนอกเวลาราชการ        15,000

 - ค่าใชส้อยอื่น ๆ         36,000

 - โครงการอบรม โปรแกรม animate cc                          20,900

รวม 6,116,400 35,000 4,704,900 1,376,500 0 0 0

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ

ตอบแทน ใช้สอย วสัดุ ครุภัณฑ์ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจา้งพนักงาน เงินอุดหนุน

ทั่วไป

1. โครงการพัฒนาห้องสมุดเพ่ือเป็นแหลง่เรียนรู้

ของนัศึกษามหาวทิยาลยัอุบลราชธานี

891,000 เงินรายได้ ฝ่ายหอสมดุ

 - OT เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ 128,900

 - จา้งเหมาจดัชั้นและปรับภูมทิัศน์ 3 คน 288,000

 - วสัดุไฟฟ้า 300,500

 - วสัดุคอมฯ 165,600

 - ค่าเชา่โปรแกรม Adobe 8,000

2. โครงการบริหารจดัการดา้นสาธารณูปโภค 2,720,000 เงินรายได้ ส านักงานฯ

ยทุธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการให้บริการเพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ

ผู้รับผิดชอบหมวดรายจา่ย แหลง่

งบประมาณ



หมายเหตุ

ตอบแทน ใช้สอย วสัดุ ครุภัณฑ์ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจา้ง

พนักงาน

เงินอุดหนุน

ทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหมวดรายจา่ย แหลง่

งบประมาณ

 - ค่าไฟฟ้า 2,700,000       ค่าเฉล่ียจา่ยจริง เดือนละ 

205,000 บาท

 - ค่าโทรศัพท์ ค่าธรรมเนียม 20,000           

3. โครงการจดัหาครุภัณฑ์เพ่ือพัฒนาการบริการ

ห้องสมุดและเทคโนโลยทีางการศึกษา

156,000 เงินรายได้ ฝ่ายหอสมดุ

 - โปรเจคเตอร์ห้องอบรมการรู้สารสนเทศ 30,000

 - เคร่ืองอา่นบาร์โค้ด 7 ตัว 24,500

 - เคร่ืองอา่น QR Code 1 ตัว 4,500

 - เคร่ืองเล่น DVD 3 เคร่ือง @ 3,000 บาท 9,000

 - LG UHD DIGITAL SMART TV 43 นิ้ว รุ่น 

43UJ630T

52,000 ห้อง Cws

 - ชดุอปุกรณ์ถา่ยภาพ       36,000

 - เคร่ืองขยายสัญญาณหูฟัง 4 จดุ Z 7 ชดุ ละ 3,500 ค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ

 - หูฟัง Superlux HD681  แบบครอบหู  36 อนั x 900 ค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ

 - ขาต้ังกล้องวดิีทัศน์ 3 ชดุ ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่

 - สาย HDMI ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่

 - สาย SDI ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่

 - Splitter 1:8 ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่

 - Splitter 1:4 ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่

4. โครงการปรับปรุงการให้บริการห้อง Cow 

working Space

เงินรายได้

 - เคร่ืองขยายสัญญาณหูฟัง 4 จดุ ๆ รวมกบัโครงการล าดับที่ 3

 - หูฟัง Superlux HD681 แบบครอบหู รวมกบัโครงการล าดับที่ 3

 - LG UHD DIGITAL SMART TV 43 นิ้ว รุ่น 

43UJ630T

รวมกบัโครงการล าดับที่ 3

5. โครงการจดัหาครุภัณฑ์เพ่ือพัฒนาการให้บริการ 

Co-Working Space (เครื่องปรับอากาศ)

1,637,000 1,637,000 เงินรายได้ 

(คงเหลือสะสม)

รวม 5,404,000 128,900 296,000 466,100 1,793,000 2,720,000 0 0



หมายเหตุ

ตอบแทน ใช้สอย วสัดุ ครุภัณฑ์ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจา้ง

พนักงาน

เงินอุดหนุน

ทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหมวดรายจา่ย แหลง่

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

ตอบแทน ใช้สอย วสัดุ ครุภัณฑ์ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจา้ง

พนักงาน

เงินอุดหนุน

ทั่วไป

1.โครงการบริการวชิาการ (เงินรายได้) 100,000 10,000 60,000 30,000 เงินรายได้ ฝ่ายเทคโนฯ

ฝ่ายหอสมดุ

2.โครงการ Green Library for Life 80,000 80,000 งบประมาณแผ่นดินฝ่ายหอสมดุ

รวม 180,000 10,000 60,000 30,000 0 0 0 80,000

ยทุธศาสตร์ที่ 4 สง่เสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมท้องถ่ิน

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

ตอบแทน ใช้สอย วสัดุ ครุภัณฑ์/

ที่ดนิ

สิ่งก่อสร้าง

ค่าสาธารณูปโภค ค่าจา้งพนักงาน เงินอุดหนุน

ทั่วไป

1. โครงการจดัท าแหลง่เรียนรู้และหอประวตั ิ

มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี

     1,000,000       500,000     500,000  เงินรายได้ ฝ่ายหอสมดุ

2. โครงการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม (เงินรายได้) 250,000 50,000 100,000 100,000  เงินรายได้ ฝ่ายเทคโนฯ

ฝ่ายหอสมดุ

 - โครงการ  จดัท าหนังสือ “ลายอบุลฯ”

3. โครงการปรับปรุงหลงัคาอาคารข้อมูลท้องถ่ิน 

(เพ่ือจดัท าหอประวตัิ)

1,900,000 1,900,000  เงินรายได้ 

(คงเหลือสะสม)

สนง.

ฝ่ายหอสมดุ

รวม 3,150,000 50,000 600,000 600,000 1,900,000 0 0 0

หมวดรายจา่ย แหลง่

งบประมาณ

ยทุธศาสตร์ที่ 3 สง่เสริมและสนับสนุนการบริการวชิาการ

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

หมวดรายจา่ย



หมายเหตุ

ตอบแทน ใช้สอย วสัดุ ครุภัณฑ์ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจา้ง

พนักงาน

เงินอุดหนุน

ทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหมวดรายจา่ย แหลง่

งบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

ตอบแทน ใช้สอย วสัดุ ครุภัณฑ์ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจา้งพนักงาน เงินอุดหนุน

ทั่วไป

1. โครงการบริหารจดัการภายในส านักวทิยบริการ 1,737,500 เงินรายได้ ส านักงานฯ

 - ค่าตอบแทนหัวหน้าฝ่าย 2 คน x 3,500 บาท 84,000

 - ตอบแทน อื่น /เบี้ยประชมุกก.ประจ าส านักฯ 40,000

 - จา้งเหมาบริการทั่วไป 365,500

 - ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 660,000

 - ค่าวสัดุส านักงาน 110,000

 - ค่าวสัดุเชื้อเพลิง (เดือนละ 3,000 ) 36,000

 - ค่าวสัดุกอ่สร้าง 300,000

 - ค่าวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000

 - ค่าใชส้อย (โครงการส านักวทิยสัมพันธ/์อาหาร 

อาหารวา่ง อื่น ๆ)

132,000

2. โครงการสง่เสริมจรรยาบรรณบุคลากร 30,000 เงินรายได้ ส านักงานฯ

 - ค่าตอบแทน 5,000

 - ค่าใชส้อย 15,000

 - ค่าวสัดุ 10,000

3. โครงการจา้งเหมาท าความสะอาด 707,000
ส านักงานฯ

 - ใชส้อย เงินเดือนแมบ่้าน (เงินงบประมาณ) 212,200 เงินงบประมาณ

 - ค่าใชส้อย เงินเดือนแมบ่้าน (เงินรายได้) 384,000 เงินรายได้

 - ค่าวสัดุงานบ้านงานครัว 110,800 เงินรายได้

4. โครงการบริหารจดัการองค์กรสเีขียว 430,000 เงินรายได้ ส านักงานฯ

 -ค่าใชส้อย (จา้งเหมาบริการ/อาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม) 265,000      

 -ค่าวสัดุการเกษตร 15,000      

 - ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์(น้ ายาเติมดับเพลิง) 15,000      

งบประมาณ หมวดรายจา่ย แหลง่

งบประมาณ

ยทุธศาสตร์ที่ 5 บริหารองค์กรภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล



หมายเหตุ

ตอบแทน ใช้สอย วสัดุ ครุภัณฑ์ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจา้ง

พนักงาน

เงินอุดหนุน

ทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหมวดรายจา่ย แหลง่

งบประมาณ

 - ค่าวสัดุกอ่สร้าง 100,000    

 - ค่าวสัดุไฟฟ้า วทิยุ 35,000      

5. โครงการบริหารจดัการดา้นการประกันคุณภาพ 

บริหารความเสี่ยง

105,000 เงินรายได้ ส านักงานฯ

 - ค่าตอบแทนตรวจประเมนิ/ให้ค าปรึกษา 20,000

 - ค่าใชส้อย (ค่าจา้งเหมา อาหาร อาหารวา่งและ

เคร่ืองด่ืม)

75,000

 - ค่าวสัดุอื่น 10,000

6.โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารข้อมูลท้องถ่ิน 

(ทาสรีอบอาคาร)

327,800 107,800 220,000 เงินรายได้ ส านักงานฯ

7. โครงการช าระหน้ีเงินยมืมหาวทิยาลยัในการ

ด าเนินการศูนยห์นังสอื

192,200 192,200 เงินรายได้ ส านักงานฯ

รวม 3,529,500 149,000 2,408,700 971,800 0 0 0 0

โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

ตอบแทน ใช้สอย วสัดุ ครุภัณฑ์ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจา้ง

พนักงาน

เงินอุดหนุน

ทั่วไป
1. โครงการพัฒนาบุคลากรส านักวทิยบริการ        588,000 เงินรายได้ ส านักงานฯ

 - งบพัฒนาบุคลากร 41 x 8,000 บาท       328,000

 - ประชมุคณะท างานขา่ยงานห้องสมดุ  10x8,000บาท

 x 2 คร้ัง

      160,000

 - ผู้บริหารประชมุ สัมมนา       100,000

2. โครงการบริหารจดัการค่าใช้จา่ยบุคลากร 2,328,400     ส านักงานฯ

 - เงินเดือนพนักงาน 2,200,000   ตามการประมาณการของงานบุคคล

 - ค่าประกนัสังคม 63,000        

 - เงินทดแทน (สมทบกองทุน ร้อยละ 0.2) 3,400         

 - กองทุนส ารองเล้ียงชพี 3% 62,000        

ยทุธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีประสทิธภิาพ มีสมรรถนะ ปฏิบัตงิานอยา่งมีความสขุ และมีความผูกพันกับองค์กร

งบประมาณ แหลง่

งบประมาณ

หมวดรายจา่ย



หมายเหตุ

ตอบแทน ใช้สอย วสัดุ ครุภัณฑ์ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจา้ง

พนักงาน

เงินอุดหนุน

ทั่วไป

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบหมวดรายจา่ย แหลง่

งบประมาณ

3. โครงการพัฒนาขีดความสามารถดา้นการวจิยั 10,000         เงินรายได้ ส านักงานฯ

 - ค่าใชส้อย (จา้งเหมา อาหาร อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม) 5,000         

 - ค่าวสัดุอื่น ๆ 5,000        

4.โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์ เพ่ือสง่เสริมสวสัดกิารและ

สวสัดภิาพของบุคลากร

113,400 เงินรายได้ ส านักงานฯ

 - เกา้อี้นั่งปฏิบัติงาน 34,400

 - ชดุอปุกรณ์ดับเพลิง (ชดุหัวจา่ยน้ าพร้อมชดุตู้สายยาง) 55,000

 - จกัรยานออกก าลังกายห้องฟิตเนส 24,000

รวม 3,039,800 0 721,400 5,000 113,400 0 2,200,000 0

ยทุธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย เพ่ือพัฒนาส านักวทิยบริการให้สามารถด าเนินงานอยา่งมีประสทิธภิาพ

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

ตอบแทน ใช้สอย วสัดุ ครุภัณฑ์ ค่าสาธารณูปโภค ค่าจา้ง

พนักงาน

เงินอุดหนุน

ทั่วไป

1.โครงการจดัหาครุภัณฑ์เพ่ือเพิมประสทิธภิาพการ

ปฏิบัตงิาน

606,600 เงินรายได้ ส านักงานฯ

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (สนง.) 16,000

 - เคร่ืองสแกนเอกสาร 29,000

 - เคร่ืองปร๊ินเตอร์ 15,000

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน (สนง.) 102,000

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน (หอสมดุ.) 340,000

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน (เคาน์เตอร์บริการ) 34,000

 - เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน (เทคโนฯ.) 68,000

 - เคร่ืองพิมพ์ส าหรับพิมพ์ label (หอสมดุ) 2,600

รวม 606,600 0 0 0 606,600 0 0 0

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมวดรายจา่ย แหลง่

งบประมาณ


