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คํานํา 
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สารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัด ลพบุรี  มีจุดประสงคสําคัญเพ่ือเปนคูมือในการ
บริหารงานดานตาง ๆ ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ในการจัดทําแผนปฏิบัติการงบประมาณประจาํป 2564 จําแนกตามประเภทงบประมาณไดแก 
งบแผนดิน และงบบํารุงการศึกษา ในการจัดทําแผนปฏิบัติการยึดหลักความโปรงใส เปนธรรม ประหยัด 
เนนการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ฯ  

 หวังเปนอยางยิ่งการจัดทําแผนปฏิบัติการงบประมาณประจาํป 2564 จะเปนโยชนใหการดําเนิน
โครงการตางๆ ของหนวยใหเปนไปตามไตรมาส และชวยใหการเบิกจายงบประมาณตามโครงการตรงเวลา 
และเปนแนวทางใหผูรับผิดชอบโครงการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
        
 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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กิจกรรมหลัก 0221108 
งานสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(64C0000001) 



 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หนวยงานหลัก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
หนวยงานรอง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
1. ประเภทงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 
2. แผนงาน  พ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
3. ผลผลิต  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
4. งาน/โครงการ  งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
5. รหัสโครงการ  64C0000001 
6. กิจกรรมหลัก 0221108, งานสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. สถานภาพโครงการ 2, โครงการปกติ 
8. ลักษณะงาน 1, งานพ้ืนฐาน 
9. ประเด็นยุทธศาสตร 04, พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
10. กลยุทธ 0406, ยกระดับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นช้ันนํา 
11. หลักการและเหตุผล 
 ดวยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานท่ีสนับสนุนภารกิจดานการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัย โดยสนับสนุนดานงานบริการสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศผานเครือขายคอมพิวเตอร ท่ีใช
ในการเรียนการสอน การคนควาวิจัยของนักศึกษา อาจารย และการปฏิบัติงานของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีสํานักวิทยบริการฯ จะตองหาครุภัณฑคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือเอ้ือประโยชนตอผูใชบริการ ใหไดรับความสะดวกในการเขาใชบริการและเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต  
 
12. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานและใหบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

2. เพ่ือจัดหาครุภัณฑท่ีจําเปนสําหรับการใหบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 
13. กลุมเปาหมายกิจกรรมหลัก 
 บริการนักศึกษา อาจารย บุคลากรของมหาวิทยาลัย จํานวน   6,000 คน
 
 
14. รูปแบบกิจกรรม 
 2, จัดซ้ือจัดจาง  
 
15. สอดคลองกับอัตลักษณมหาวิทยาลัย 

[ X ] ม (มืออาชีพ) [   ]  ร (รักษทองถ่ิน) [   ]  ท (ทันสมัย) 
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16.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมหลัก 

ตัวชี้วัด(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. เคร่ืองคอมพิวเตอรเพื่อศึกษาคนควาและใหบริการ เครื่อง 100 
   2. กลองวงจรปด ระบบ 1 
เชิงคุณภาพ    
   1. ครุภัณฑที่มีประสิทธิภาพพรอมสําหรับการใหบริการ รอยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. ดําเนินการเสร็จส้ินภายในระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 90 
 

17. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/
รายละเอียด 

จํานวนเงิน 

แผนการปฏิบัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63- 
ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64- 
ม.ีค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64- 
ม.ิย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64- 
ก.ย.64) 

102211080131 1. เคร่ือง
คอมพิวเตอรเพื่อ
ศึกษาคนควาและ
ใหบริการ 
 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 
   ตุลาคม 2563 - 
ธันวาคม 2563 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
ผูรับผิดชอบ
กิจกรรมนางอัญชลี  
เขื่อนขันธ,  
นายธงชัย  ไสวงาม 
 
การขอจัดกิจกรรม 
   งานประจํา(ไม
ตองขออนุมัติ
ดําเนินการ) 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : เคร่ือง
คอมพิวเตอรแตละเคร่ือง 
มีคุณลักษณะดังนี้  
1. ตัวเคร่ืองเปนชนิด 
Tower หรือ Mini Tower 
หรือ Micro Tower 
(T,MT) 
2. หนวยประมวลผลกลาง
ที่มีประสิทธิภาพไมนอย
กวา Intel 8th 
generation i7-8700 
ความเร็วไมตํ่ากวา  3.2 
GHz (12MB cache, 6 
Core) 
3. มีพอรตส่ือสารแบบ 
USB รวมไมนอยกวา 8 
พอรต โดยอยูดานหนาไม
นอยกวา 4 พอรท และ
ดานหลัง ไมนอยกวา 4 
พอรตหรือดีกวา 
4. มีชองเสียบแบบ M.2 
slot อยางนอย 1 ชอง 
เพื่อรองรับการเพิ่มขยาย 
Solid State Drive  
5. มี BIOS ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกตองตามกฎหมายซ่ึงมี
เคร่ืองหมายการคา
เดียวกับเคร่ือง
คอมพิวเตอร 
6. มีหนวยความจําหลัก
แบบ DDR4 2666MHz 
ขนาด 8 GB  หรือดีกวา  
สามารถขยายไดสูงสุดไม
นอยกวา 32 GB   
 7. มีฮารดดิสกที่มีขนาด
ความจุไมตํ่ากวา 1 TB 

2,200,000.00 2,200,000.00 0.00 0.00 0.00 
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แบบ SATA 6.0 Gb/s 
หรือดีกวา มีความเร็วรอบ
ไมนอยกวา 7,200 รอบ
ตอนาที จํานวน 1 หนวย 
และมีฮารดดิสกที่มีขนาด
ความจุไมตํ่ากวา 512 GB 
แบบ SSD จํานวน 1 
หนวย  
8. มี DVD Writer จํานวน 
1 หนวย   
9. มีหนวยควบคุมการ
แสดงผลชนิดแยกออกจาก
แผงวงจรหลัก โดยมี
หนวยความจําไมนอยกวา 
2 GB   
10. มีพอรตเชื่อมตอออก
จอภาพแสดงผลดานนอก
ชนิด Digital อยางนอย 2 
พอรต เชน Display Port  
หรือ HDMI  
11. มีระบบเสียง High 
Definition Audio  หรือ
ดีกวา  
12. มีอุปกรณเครือขาย 
Ethernet ความเร็ว 
10/100/1000 Mbps 
โดยมีชองสําหรับเชื่อมตอ
สัญญาณแบบ RJ-45 ไม
นอยกวา 1 ชอง  
13. มี ไฟ LED (Light 
Emitting Diode) บน
ตัวเคร่ืองสําหรับการแสดง
ถึงปญหาที่เกิดขึ้นกับ
อุปกรณภายในโดยตรง 
(Direct Detect)เพื่อ
นําไปสูการแกไขปญหา
เบื้องตนไมตํ่ากวา 7 
รายการ เชน BIOS, PCI 
Slot, USB, Hard Disk, 
Memory, CPU, System 
board เปนตน  
14. อุปกรณปอนขอมูล มี
แปนพิมพ (Keyboard) 
แบบ Multimedia ชนิด 
USB Port ที่มีอักษรไทย 
อังกฤษ ตัวเลข และ
เคร่ืองหมายสัญลักษณ
พิเศษ ปรากฏบน
แปนพิมพอยางถาวร และ
มีอุปกรณเมาสมีปุมไม
นอยกวา 6 Button 
(Laser Mouse) แบบ 
Multimedia ชนิดUSB 
Port โดยทั้งชุดตองเปน
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เคร่ืองหมายการคา     
เดียวกันกับตัวเคร่ือง
คอมพิวเตอร   
15. มี Power Supply ที่
มีเทคโนโลยีประหยัด
พลังงานไฟฟา (Active 
PFC)  
16. มีซอฟตแวรและไดร
เวอรติดต้ังมาบนเคร่ือง
คอมพิวเตอรโดยมีลิขสิทธิ์
การใชงาน ถูกตองตาม
กฎหมาย อยางนอยดังนี ้
     - ระบบปฏิบัติการ 
Microsoft Windows รุน
ลาสุดสําหรับองคกร 
17. มี Hardware ตาม
มาตรฐาน TPM 2.0 หรือ
ดีกวา ทําหนาที่รักษา
ความปลอดภัยบน
แผงวงจรหลัก 
18. มีจอภาพ ขนาด 
23.8” ความละเอียด 
1920 x 1080 contrast 
ratio 1,000:1 หรือดีกวา 
จํานวน 1 จอ 
19. มาตรฐานของ
ผลิตภัณฑเคร่ือง
คอมพิวเตอร ตองมีอยาง
นอยดังนี้ 
     - ตองเปนผลิตภัณฑที่
ประกอบหรือผลิตจาก
โรงงานที่ไดรับรอง
มาตรฐาน ISO9000 
Series 
     - ไดรับรองมาตรฐาน
ทางดานการแผกระจาย
ของแมเหล็กไฟฟา เชน 
FCC Class A หรือ FCC 
Class B หรือ NECTEC 
หรือ มอก.1956-2548 
     - ไดรับรองมาตรฐาน
ทางดานความปลอดภัย 
เชน UL หรือ TUV หรือ 
CSA หรือ EN หรือ 
NECTEC หรือ มอก.
1561-2548 
     - ไดรับการรับรอง
มาตรฐานดานส่ิงแวดลอม 
เชน EPEAT  
20. ไดรับการรับรอง
มาตรฐาน  Energy Star 
หรือดีกวา 
21. มีเง่ือนไขการ
รับประกันเปนเวลา 3 ป 



 5 
ในกรณีที่เกิดปญหา
ทางดาน Hardware  โดย
เขามาทําการแกไข /
ซอมแซม ณ ที่ติดต้ัง
เคร่ือง (On-Site Service) 
ภายในวันทําการถัดไป 
(Next Business Day 
Response) 
22. ผูเสนอราคาหรือ
บริษัทเจาของผลิตภัณฑ
ตองมีศูนยบริการ Call 
Center ที่ใหบริการแบบ 
7 วัน x 24 ชั่วโมง พรอม
เบอรโทรศัพทรับแจง
เหตุขัดของแบบเบอรโทร
ฟรี โดยตัวเคร่ือง
คอมพิวเตอรที่เสนอตอง 
รองรับ Software ที่มี
เคร่ืองหมายการคา
เดียวกันกับตัวเคร่ือง
คอมพิวเตอร เพื่อ
ตรวจสอบ แจงเตือนความ
ชํารุด เสียหาย ของ
อุปกรณตางๆ ไดแก Hard 
Disk, Memory, CPU 
โดยที่ Software นั้นตอง
สามารถทําการแจงเปด
งานซอมอัตโนมัติผานทาง 
e-mail ไปยังศูนยบริการ 
Call Center ได โดยมี
เอกสาร แคตตาลอค 
Datasheet พรอมหนังสือ
รับรองจากบริษัทผูผลิต 
หรือสาขาของผูผลิตใน
ประเทศไทย 
23. มีระบบ Online 
Support ที่ใหบริการ 
Download คูมือ Driver 
และ BIOS Update ผาน
ทางระบบ Internet 
24. เพื่อปองกันสินคา
ลอกเลียนแบบหรือสินคา
เกานํามาประกอบใหม
บริษัทฯ ที่นําเสนอจะตอง
ไดรับหนังสือรับรอง
ผลิตภัณฑ และไดรับการ
แตงต้ังเปนตัวแทนอยาง
เปนทางการในการยื่น
ประมูลงานคร้ังนี้ จาก
บริษัทผูผลิตฯ หรือสาขา
ของผูผลิตฯ ที่ประจําใน
ประเทศไทย เพื่อนําเสนอ
ตอหนวยงาน โดยอางอิง
เลขที่เอกสาร 
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รายการครุภัณฑ 
1. เคร่ืองคอมพิวเตอร 
ราคา 22000 จํานวน 100 
เคร่ือง รวมเปนเงิน 
2,200,000.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 
2,200,000.00 บาท 

102211080231 2. กลองวงจรปด 
 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 
   ตุลาคม 2563-
ธันวาคม 2563 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทย
บริการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
ผูรับผิดชอบ
กิจกรรม 
   นายธงชัย  ไสว
งาม, นางอัญชลี  
เขื่อนขันธ 
 
การขอจัดกิจกรรม 
   งานประจํา(ไม
ตองขออนุมัติ
ดําเนินการ) 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : 1. กลอง
วงจรปด ความละเอียดไม
นอยกวา 5.0MP Infrared 
10-20 เมตร water 
Proof IP66 หรือดีกวา 
จํานวน 64 ชุด พรอม
ติดต้ัง 
2. เคร่ืองบันทึก NVR16 
ชองสัญญาน H265 
support 5.0 MP หรือ
ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 
4 ชุด 
3. Harddisk 10TB หรือ
ดีกวา สําหรับเคร่ือง
บันทึกกลองวงจรปด 
จํานวนไมนอยกวา 4 ชุด 
4. ตู RACK ขนาด 
60*60*139 หรือดีกวา 
พรอมพัดลม จํานวน 1 
ชุด 
5. สายนําสัญญาณ UTP 
CAT6 OUTDOOR 
สําหรับตอเขากับตัวกลอง
วงจรปด 
6. อุปกรณติดต้ังพรอมชุด
อุปกรณเชื่อมตอสัญญาณ 
7. รับประกันการติดต้ังไม
นอยกวา 1 ป 
 
รวมเปนเงินทั้งส้ิน 
491,700 บาท 
 
รายการครุภัณฑ 
1. กลองวงจรปด ราคา 
491700 จํานวน 1 ระบบ 
รวมเปนเงิน 491,700.00 
บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 
491,700.00 บาท 

491,700.00 491,700.00 0.00 0.00 0.00 

        
รวม 2,691,700.00     
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18. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วัด(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63 – ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.64 – มี.ค.64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 – มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.64 – ก.ย.64) 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอรเพื่อศึกษา
คนควาและใหบริการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :  
เคร่ืองคอมพิวเตอรเพื่อศึกษา
คนควาและใหบริการ 

รายการ 100.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :  
ความพึงพอใจของผูใชบริการ 

รอยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

2. กลองวงจรปด ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :  
กลองวงจรปด 

ระบบ 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :  
มีครุภัณฑเพื่อการรักษาความ
ปลอดภัยทรัพยสินที่มีคุณภาพ 

รอยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

 
19. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถดําเนินงานและการบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ
 
 
20. การประเมินกิจกรรม 
 แบบสอบถามการใชงานของผูรับบริการ 
 
21. การติดตามผล 

 สอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ
 
 

22. ผูประเมิน 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
23. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงไมเปนไปตามที่ตั้งไว พิจารณาจากตัวแทนจําหนายหลายราย เพื่อใหไดราคาใน

วงเงินและคุณสมบัติทางครุภัณฑครบถวน 

 
24. บูรณาการโครงการกับ 

[   ] การจัดการเรียนการสอน ในวิชา  
[   ] การวิจัย  
[ X ] การปฏิบัติงาน   
[   ] การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
[   ] การบริการวิชาการ 
[   ] การพัฒนาทองถ่ิน 
[   ] อ่ืนๆ  



  

  

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมหลัก 0311501  
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 

(64C0000002) 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หนวยงานหลัก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
หนวยงานรอง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
1. ประเภทงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 
2. แผนงาน  ยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 
3. ผลผลิต  โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
4. งาน/โครงการ  โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
5. รหัสโครงการ  64C0000002 
6. กิจกรรมหลัก 0311501, โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
7. สถานภาพโครงการ 2, โครงการปกติ 
8. ลักษณะงาน 2, งานยุทธศาสตร 
9. ประเด็นยุทธศาสตร 03, การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
10. กลยุทธ 0306, สงเสริมใหอาจารยเรียนรูและใชทรัพยากรในทองถิ่นเปนฐานในการพัฒนาองคความรูและ
พัฒนาทองถิ่น 
11. หลักการและเหตุผล 
 ทรัพยากรบุคคลเปนปจจัยท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีจะขับเคลื่อนยุทธศาสตรตาง ๆ ของหนวยงานใหเปนไปตาม
เปาประสงคท่ีกําหนด  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีการดําเนินการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง 
รองรับการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ตลอดจนพฤติกรรมของผูใชบริการ  เพ่ือเปาหมายหลัก
คือผูใชบริการเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด และสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับไดเกิดการเรียนรู พัฒนาตนเอง 
โดยนําความรูท่ีไดรับมาปรับใชในการทํางานซ่ึงเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศใหตอบสนองความตองการในการเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชนและทองถ่ิน ตามยุทธศาสตรและเปาหมาย
ของมหาวิทยาลัย 
 
12. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเพ่ิมความรู ประสบการณ และเสริมสรางวิสัยทัศนดานการบริการของบุคลากรจากการเขารวม
ประชุม อบรม ศึกษาดูงาน หรือจัดอบรม  
 

2. เพ่ือใหบุคลากรสามารถนําความรู ประสบการณมาใชในการบริหารงานและการใหบริการ เพ่ือสนอง
ความตองการในการเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชนและทองถ่ิน  
 
13. กลุมเปาหมายกิจกรรมหลัก 
 บุคลากรของสํานักวิทยบริการฯ จํานวน 22 คน 
 
14. รูปแบบกิจกรรม 
 เขารวมประชุม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน/จัดอบรม 1ครั้ง 
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15. สอดคลองกับอัตลักษณมหาวิทยาลัย 

[ X ] ม (มืออาชีพ) [ X ] ร (รักษทองถ่ิน) [   ]  ท (ทันสมัย) 
 

16.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมหลัก 
ตัวชี้วัด(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาเขารวมประชุม/สัมมนา ศึกษาดูงาน หรือจัดอบรม คน 22 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการของสํานักฯ รอยละ 80 
   2. บุคลากรที่เขารวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจเพิ่มขึ้น รอยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. เสร็จภายในกําหนด รอยละ 90 
 

17. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 

แผนการปฏิบัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63- 
ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64- 
ม.ีค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64- 
ม.ิย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64- 
ก.ย.64) 

1031150118
42 

1. โครงการเพิ่ม
ศักยภาพเพื่อพัฒนา
ทองถิ่น (สายสนับสนุน) 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตุลาคม2563 - 
ธันวาคม2563 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการ 
 
ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
   ผศ.ดร.มยุรี  รัตน
เสริมพงศ 
 
การขอจัดกิจกรรม 
   กิจกรรมที่ตองขอ
อนุมัติดําเนินการ 

ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : ตอบแทน: 
ตอบแทนวิทยากร (1 คน x 600 
บาท x 6 ชม. x 2 วัน) = 7,200 
บาท 
ใชสอย: 
คาเบี้ยเล้ียง (240 บาท x22 คน 
x 2 วัน )  =10,560 บาท 
คาที่พัก ( 750 บาท x 22 คน x 
1 คืน ) =16,500 บาท 
คาน้ํามันเชื้อเพลิง =9,740 บาท 
รวมเปนเงินทั้งส้ิน 44,000 บาท  
ถัวเฉล่ียทุกรายการ 

44,000.00 44,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 44,000.00     

 
18. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วัด(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63 – ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.64 – มี.ค.64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 – มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.64 – ก.ย.64) 

1. โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อ
พัฒนาทองถิ่น (สายสนับสนุน) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
บุคลากรเขารวมประชุม/สัมมนา 
ศึกษาดูงานหรือจัดอบรม 

คน 22.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรที่
เขารวมกิจกรรมมีความรูความ
เขาใจเพิ่มขึ้น 

รอยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 
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19. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. บุคลากรไดรับความรูและทักษะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน
 

2. บุคลากรสามารถนําความรูท่ีไดรับมาขยายผลตอการปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบใหดีข้ึน
 
 
20. การประเมินกิจกรรม 
 แบบสอบถาม 
 
21. การติดตามผล 

 หลังการเขารวมกิจกรรม สอบถามความพึงพอใจ ความรูท่ีไดรับ การใชประโยชนตอการปฏิบัติงาน
ประจํา
 

 
22. ผูประเมิน 

 สํานักงานผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ  
 
23. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
อาจมีเหตุการณที่เปนอุปสรรคตอการจัดกิจกรรม ที่ไม
สามารถควบคุมได 

วางแผนสํารอง เพื่อการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย 

 
24. บูรณาการโครงการกับ 

[   ] การจัดการเรียนการสอน ในวิชา  
[   ] การวิจัย  
[ X ] การปฏิบัติงาน   
[   ] การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
[   ] การบริการวิชาการ 
[   ] การพัฒนาทองถ่ิน 
[   ] อ่ืนๆ  



  

  

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมหลัก 0311601 

คาใชจายในการดําเนินงานสํานักวิทยบริการ 

/เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรู 

(64C0000003) 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

หนวยงานหลัก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
หนวยงานรอง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
1. ประเภทงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 
2. แผนงาน  ยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 
3. ผลผลิต  โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
4. งาน/โครงการ  โครงการพัฒนาการศึกษาและแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 
5. รหัสโครงการ  64C0000003 
6. กิจกรรมหลัก 0311601, คาใชจายในการดําเนินงานสํานักวิทยบริการ/เพ่ือพัฒนาแหลงเรียนรู 
7. สถานภาพโครงการ 2, โครงการปกติ 
8. ลักษณะงาน 2, งานยุทธศาสตร 
9. ประเด็นยุทธศาสตร 03, การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
10. กลยุทธ 0301, ปรับกระบวนการจัดการเรียนรูใหบูรณาการกับการทํางาน การใชเทคโนโลยีและจิตสํานึกใน
การพัฒนาทองถิ่น 
11. หลักการและเหตุผล 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนหนวยงานท่ีสนับสนุนภารกิจดานการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย โดยสนับสนุนดานงานบริการสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศผานเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ท่ีใชในการเรียนการสอน การคนควาวิจัย ของนักศึกษา อาจารย การปฏิบัติงานของบุคลากร ในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี สนับสนุนการพัฒนาทองถ่ิน รวมท้ังพัฒนาใหเปนแหลงท่ีสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตใหกับผูใชบริการ
ท้ังภายในมหาวิทยาลัย ชุมชน และทองถ่ิน ดังนั้น จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีสํานักวิทยบริการฯ จะตองจัดเตรียม
งบประมาณเพ่ือการดําเนินงานจัดหาวัสดุดําเนินงาน ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบตาง ๆ ท้ังสื่อสิ่งพิมพ สื่อไม
ตีพิมพ และสื่ออิเล็กทรอนิกส ซอมบํารุงเครื่องมือ อุปกรณ ทรัพยากรสารสนเทศ คาสาธารณูปโภค การบํารุงรักษา
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ และดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ท่ีสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต การพัฒนาบุคลากรท้ังดาน
ความรูและสมรรถนะท่ีเก่ียวของกับวิชาชีพ ท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาการปฏิบัติงานและพัฒนา
ตนเองในการเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึน สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมเพ่ือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ชาติ ศาสนา สถาบัน
กษัตริย และภูมิปญญาไทย  
 
12. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานและใหบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 

2. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ ทุกสาขาวิชา รวมท้ัง วัสดุไฟฟา วัสดุคอมพิวเตอร วัสดุสํานักงาน 
ฯลฯ ท่ีจําเปน
 

3. ดําเนินการซอมบํารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑสํานักงาน ครุภัณฑ และอาคารสถานท่ี  
4. จัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ของนักศึกษา บุคลากร และทองถ่ิน  
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5. จัดกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ชาติ ศาสนา สถาบันกษัตริย  
6. ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 7. ดําเนินการดานการควบคุมภายในและแผนบริหารความเสี่ยง  
8. ดําเนินการจัดการความรูบุคลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
9. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร เพ่ิมความรู ประสบการณ และเสริมสรางวิสัยทัศนดานการบริการของ

บุคลากร จากการเขารวมฝกอบรม สัมมนา กับหนวยงานภายนอก การศึกษาดูงาน รวมท้ังจัดประชุมสัมมนา
บุคลากรเพ่ือเนนใหเกิดศักยภาพในการทํางาน  

10. สงเสริมสุขภาวะในการปฏิบัติงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
13. กลุมเปาหมายกิจกรรมหลัก 
 1. บริการนักศึกษา อาจารย บุคลากรของมหาวิทยาลัย และผูใชบริการท่ัวไป จํานวน   6,000 คน
 

2. บุคลากรของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน  22 คน
 
 
14. รูปแบบกิจกรรม 
 1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกรูปแบบ ทุกสาขาวิชา
 

2. ซ้ือวัสดุสํานักงาน 
 
3. จัดหา ซอมแซม บํารุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ ครุภัณฑ และอาคารสถานท่ี
 
4. คาบริการโทรศัพท 
 
5. กิจกรรมสงเสริมการรูสารสนเทศ 
 
6. บริการวิชาการแกสังคม   
7. จัดกิจกรรมหองสมุดสีเขียว  
 8. เพ่ือบํารุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  
9. จัดกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ชาติ ศาสนา สถาบันกษัตริย จํานวน 2 ครั้ง  

 
15. สอดคลองกับอัตลักษณมหาวิทยาลัย 

[ X ] ม (มืออาชีพ) [ X ] ร (รักษทองถ่ิน) [ X ] ท (ทันสมัย) 
 

16.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมหลัก 
ตัวชี้วัด(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. ปริมาณเขารับบริการของนกัศึกษา อาจารย บุคลากรของมหาวิทยาลัย และ
ผูใชบริการทั่วไป 

คน 6,000 

   2. บุคลากรที่มีสวนรวม คน 22 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจของบุคลากรที่เขารวมโครงการ รอยละ 80 
   2. ความพึงพอใจของผูใชบริการ รอยละ 80 
เชิงเวลา   
   1. ดําเนินการเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด รอยละ 90 
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17. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย 
หมวดรายจาย/
รายละเอียด 

จํานวนเงิน 

แผนการปฏิบัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63- 
ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64- 
ม.ีค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64- 
ม.ิย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64- 
ก.ย.64) 

103116010142 1. ดําเนินการสํานัก
วิทยบริการฯ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตุลาคม 2563 – 
มิถุนายน 2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการฯ 
 
ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
   นางสาวอณุภา  ทา
นะรมณ 
 
การขอจัดกิจกรรม 
   งานประจํา(ไมตอง
ขออนุมัติดําเนินการ) 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด :  
คาวัสดุ  
  คาวัสดุสํานักงาน  อยาง
นอย 10 รายการ จํานวน 
35,000 บาท 
ใชสอย 
     จางเหมาบริการ 
5,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งส้ิน 40,000 
บาท   ถัวเฉล่ียทุกรายการ 

40,000.00 10,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

103116010242 2. จัดหาหนังสือ
ภาษาไทย หนังสือ
ภาษาอังกฤษ และ
ฐานขอมูลออนไลน
เพื่อการสืบคน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตุลาคม 2563 – 
กรกฎาคม 2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการฯ 
 
ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
นางสาวชวนชม  
สมนึก 
 
การขอจัดกิจกรรม 
   งานประจํา(ไมตอง
ขออนุมัติดําเนินการ) 

วัสดุ 
   รายละเอียด :  
คาวัสดุ  
จัดซ้ือจัดหาหนังสือ
ภาษาไทย หนังสือ
ภาษาอังกฤษ และ
ฐานขอมูลออนไลนเพื่อ
การสืบคน ไมนอยกวา 
1,700 รายการ   
จํานวน 1,311,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งส้ิน 
1,311,000 บาท 

1,311,000.00 300,000.00 600,000.00 300,000.00 111,000.00 

103116010342 3. ดําเนินงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตุลาคม 2563- 
มิถุนายน 2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการฯ 
 
ผูรับผิดชอบกิจกรรม 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด :  
คาวัสดุ  
   วัสดุเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไมนอยกวา 
10รายการ  = 70,000 
บาท 
คาใชสอย 
    จางเหมาทําความ
สะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 
50 เคร่ือง x 600 บาท  = 

200,000.00 50,000.00 100,000.00 50,000.00 0.00 
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   อาจารย ดร.สรา
ยุทธ  พานเทียน, นาง
อัญชลี  เขื่อนขันธ, 
นายธงชัย  ไสวงาม, 
นางสาวจันทรจิรา  
เกตุยา 
 
การขอจัดกิจกรรม 
   งานประจํา(ไมตอง
ขออนุมัติดําเนินการ) 

30,000 บาท 
    ซอมครุภัณฑไฟฟา
อิเล็กทรอนิกส และ
สาธารณูปโภค 3 คร้ัง = 
100,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งส้ิน 
200,000 บาท  ถัวเฉล่ีย
ทุกรายการ         

103116010442 4. จัดหาทรัพยากร
ส่ือโสตทัศน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตุลาคม 2563 – 
มิถุนายน 2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการฯ 
 
ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
   นางสาวสุกัญญา  
บุญทว ี
 
การขอจัดกิจกรรม 
   งานประจํา(ไมตอง
ขออนุมัติดําเนินการ) 

วัสดุ 
   รายละเอียด : วัสดุ 
 จัดหาทรัพยากรส่ือโสต
ทัศน ไมนอยกวา 80 
รายการ คาวัสดุ 40,000 
บาท 
รวมเปนเงินทั้งส้ิน 40,000 
บาท 
 

40,000.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

103116010542 5. จัดหาวัสดุซอม
บํารุงรักษาทรัพยากร
สารสนเทศ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตุลาคม 2563– 
ธันวาคม 2563 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการฯ 
 
ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
   นางราตรี  คงขุน
ทด 
 
การขอจัดกิจกรรม 
   งานประจํา(ไมตอง
ขออนุมัติดําเนินการ) 

วัสดุ 
   รายละเอียด : คาวัสดุ 
ไมนอยกวา 7 รายการ     
   คาวัสดุ ซอมบํารุงรักษา
ทรัพยากรสารสนเทศ  
25,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งส้ิน 25,000 
บาท 
 

25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 

103116010642 6. บอกรับเปน
สมาชิกวารสาร 
หนังสือพิมพ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตุลาคม 2563 – 
มิถุนายน 2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาวัสดุ 
ไมนอยกวา 150 รายการ 
     บอกรับเปนสมาชิก
หนังสือพิมพ  จํานวน 
72,000 บาท 
คาใชสอย  
     บอกรับเปนสมาชิก
วารสาร  48,000 บาท 

120,000.00 50,000.00 50,000.00 20,000.00 0.00 
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   สํานักวิทยบริการฯ 
 
ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
   นางสาวเพ็ญพิชชา  
สิทธิวรยศ, นางสาว
นฤมลวรรณ  สุข
เกษม 
 
การขอจัดกิจกรรม 
   งานประจํา(ไมตอง
ขออนุมัติดําเนินการ) 

 รวมเปนเงินทั้งส้ิน 
120,000 บาท  
ถัวเฉล่ียทุกรายการ 

103116010742 7. กิจกรรมสงเสริม
การใชบริการ และ
สํารวจความพึงพอใจ
การใหบริการ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตุลาคม 2563– 
มิถุนายน 2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการฯ 
 
ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
   นางปติรัตน  อิน
ทุม 
 
การขอจัดกิจกรรม 
   งานประจํา(ไมตอง
ขออนุมัติดําเนินการ) 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : ตอบ
แทน  
คาทําการนอกเวลา
ราชการ (เปดใหบริการ
หลัง เวลาราชการ 4 คน x 
50 บาท x 2 ชม. x 30 
วัน 1 คร้ัง) = 12,000 
บาท  
 
คาใชสอย 
สํารวจความพึงพอใจ 
ผูใชบริการ 1 คร้ัง = 
2,500 บาท  
จางเหมาบริการ 2 คร้ัง=
15000  
 
คาวัสดุ  
วัสดุจัดกิจกรรมและ 
นิทรรศการ 6 คร้ัง = 
20,500 บาท 
 
รวมเปนเงินทั้งส้ิน 50,000 
บาท ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
 

50,000.00 20,000.00 10,000.00 20,000.00 0.00 

103116010842 8. จัดหา Tag RFID 
ติดตัวเลมหนังสือ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตุลาคม 2563 – 
ธันวาคม 2563 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการฯ 
 
ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
   อาจารย ดร.สรา
ยุทธ  พานเทียน, นาง
อัญชลี  เขื่อนขันธ, 
นายธงชัย  ไสวงาม 
 
การขอจัดกิจกรรม 
   งานประจํา(ไมตอง

วัสดุ 
   รายละเอียด : คาวัสดุ   
    Tag RFID ติดตัวเลม
หนังสือ ไมนอยกวา 
1,500 ชิ้น  = 30,000 
บาท 
รวมเปนเงินทั้งส้ิน 30,000 
บาท 

30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 
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ขออนุมัติดําเนินการ) 

103116010942 9. คาโทรศัพท 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตุลาคม 2563 – 
กันยายน 2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการฯ 
 
ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
   นางสาวพิชญนันท  
พรมพิทักษ 
 
การขอจัดกิจกรรม 
   งานประจํา(ไมตอง
ขออนุมัติดําเนินการ) 

คาสาธารณูปโภค 
   รายละเอียด : 
สาธารณูปโภค : 
     คาบริการโทรศัพท  
12 เดือน = 3,500 บาท 
รวมเปนเงินทั้งส้ิน  3,500 
บาท 

3,500.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 500.00 

103116011042 10. Green library : 
เพื่อการอนุรักษ
พลังงานและ
ส่ิงแวดลอม 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตุลาคม 2563 - 
ธันวาคม 2563, 
กรกฎาคม 2564 - 
กันยายน 2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการฯ 
 
ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
   นางสาวเรวดี  วงษ
สุวรรณ, นางสาววร
นุช  ลอมวงศ 
 
การขอจัดกิจกรรม 
   งานประจํา(ไมตอง
ขออนุมัติดําเนินการ) 

วัสดุ 
   รายละเอียด : คาวัสดุ 
วัสดุจัดนิทรรศการและ
ผลิตส่ือสงเสริมการเรียนรู
การอนุรักษพลังงานและ
ส่ิงแวดลอม 2 คร้ัง = 
10,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งส้ิน 10,000 
บาท 

10,000.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 

103116011142 11. บริการวิชาการ
ดานการจัดการ
หองสมุดและกิจกรรม
สงเสริมการอาน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   มกราคม 2564 – 
มีนาคม 2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการฯ 
 
ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
   วาที่ ร.ต. อํานาจ  
มะลิวัลย 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : บริการ
วิชาการดานการจัดการ
หองสมุดและกิจกรรม
สงเสริมการอาน โรงเรียน
หรือองคกรในชุมชน อยาง
นอย 2 แหง 
  ใชสอย : 
    คาเบี้ยเล้ียง (จํานวน 8 
คน x 240 บาท x 3 วัน x 
2 คร้ัง)  = 11,520 บาท 
    คาอาหารวาง (จํานวน 
50 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 
25 บาท x 3วัน x 2คร้ัง) 
= 15,000 บาท 

70,000.00 0.00 70,000.00 0.00 0.00 
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การขอจัดกิจกรรม 
   กิจกรรมที่ตองขอ
อนุมัติดําเนินการ 

    คาอาหารกลางวัน 
(จํานวน 50 คนๆ ละ 1 
มื้อๆ ละ 80 บาทx3 วัน 
x2 คร้ัง) = 24,000 บาท 
    คาพาหนะ  = 6,000 
บาท 
คาวัสดุ : 
   วัสดุ   13,480 บาท 
รวมเปนเงินทั้งส้ิน 70,000 
บาท     
ถัวเฉล่ียทุกรายการ 

103116011242 12. คาบํารุงรักษา
ระบบหองสมุด
อัตโนมัติ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   กันยายน 2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สานักวิทยบริการฯ 
 
ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
   อาจารย ดร.สรา
ยุทธ  พานเทียน, นาง
อัญชลี  เขื่อนขันธ, 
นายธงชัย  ไสวงาม 
 
การขอจัดกิจกรรม 
   งานประจํา(ไมตอง
ขออนุมัติดําเนินการ) 

ใชสอย 
   รายละเอียด : 
บํารุงรักษาระบบหองสมุด
อัตโนมัติ 1 ป จํานวน 
374,500 บาท 
รวมเปนเงินทั้งส้ิน 
374,500 บาท 
 

374,500.00 0.00 0.00 0.00 374,500.00 

103116011342 13. จัดกิจกรรมดาน
การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ชาติ 
ศาสนา สถาบัน
กษัตริย 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   เมษายน 2564 – 
มิถุนายน 2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการฯ 
 
ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
   นายประสิทธิ์  อวม
เนียม 
 
การขอจัดกิจกรรม 
   กิจกรรมที่ตองขอ
อนุมัติดําเนินการ 

วัสดุ 
   รายละเอียด : คาวัสดุ 
4,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งส้ิน 4,000 
บาท   

4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 

103116011442 14. เทิดพระเกียรติ 
รัชกาลที่ 10 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 

วัสดุ 
   รายละเอียด : คาวัสดุ 
จํานวน 4,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งส้ิน 4,000 

4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 
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   กรกฎาคม 2564-
กันยายน 2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการฯ 
 
ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
   นายประสิทธิ์  อวม
เนียม 
 
การขอจัดกิจกรรม 
   กิจกรรมที่ตองขอ
อนุมัติดําเนินการ 

บาท  

103116011542 15. บริการวิชาการ 
สมุดทํามือจากผาทอ
ทองถิ่น 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   มกราคม 2563 – 
มีนาคม 2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการฯ 
/หรือ หนวยงานใน
ทองถิ่น 
 
ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
   นายประสิทธิ์  อวม
เนียม 
 
การขอจัดกิจกรรม 
   กิจกรรมที่ตองขอ
อนุมัติดําเนินการ 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาใช
สอย     
    คาอาหารวางและน้ํา
ด่ืม 30 บาท x 22 คน x 2 
มื้อ x 3 วัน) = 3,960 
บาท  
    คาอาหารกลางวัน 40 
บาท x 22 คน x1 มื้อ x 3 
วัน) = 2,640 บาท 
คาวัสดุ 
    คาวัสดุ  18,400 บาท 
รวมเปนเงินทั้งส้ิน 25,000 
บาท (ถัวเฉล่ียทุกรายการ) 

25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 

103116011642 16. กิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพประกัน
คุณภาพการศึกษา
บุคลากร 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   มกราคม – 
มิถุนายน 2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการฯ 
 
ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
   ผศ.ดร.มยุรี  รัตน
เสริมพงศ, นางสาว
อณุภา  ทานะรมณ 
 
การขอจัดกิจกรรม 
   กิจกรรมที่ตองขอ
อนุมัติดําเนินการ 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาใช
สอย 
   คาอาหารกลางวัน 
(25คนx80บาทx4วัน) = 
8,000 บาท 
   คาอาหารวางและ
เคร่ืองด่ืม (25คนx35บาท
x2มื้อx4วัน) = 7,000 
บาท 
คาวัสดุ 
   คาวัสดุ   500 บาท  
รวมเปนเงินทั้งส้ิน 15,500 
บาท 
ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
 

15,500.00 0.00 7,500.00 8,000.00 0.00 

103116011742 17. การควบคุม ใชสอย,วัสดุ 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 
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ภายในและแผน
บริหารความเส่ียง 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตุลาคม – ธันวาคม 
2563 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการฯ 
 
ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
   ผศ.ดร.มยุรี  รัตน
เสริมพงศ, นางสาว
อณุภา  ทานะรมณ 
 
การขอจัดกิจกรรม 
   กิจกรรมที่ตองขอ
อนุมัติดําเนินการ 

   รายละเอียด : คา ใช
สอย 
       คาอาหารกลางวัน 
(25คนx80บาทx1วัน) = 
2,000 บาท 
คาวัสดุ 
   คาวัสดุ = 500 บาท 
รวมเปนเงินทั้งส้ิน 2,500 
บาท  ถัวเฉล่ียทุกรายการ    

103116011842 18. การจัดการ
ความรู 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   มกราคม 2564-
มีนาคม2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการฯ 
 
ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
   อาจารย ดร.สรา
ยุทธ  พานเทียน, นาง
อัญชลี  เขื่อนขันธ, 
นายธงชัย  ไสวงาม 
 
การขอจัดกิจกรรม 
   กิจกรรมที่ตองขอ
อนุมัติดําเนินการ 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 
คาตอบแทน 
คาวิทยากร (6 ชม. x 
1,000 บาท) = 6,000 
บาท 
 
คาใชสอย 
คาอาหารกลางวัน (22 คน 
x 60 บาท x 3 วัน) = 
3,960 บาท 
คาอาหารวางและนาด่ืม 
(22 คน x 30 บาท x 2 
มื้อ x 3 วัน)= 3,960 บาท 
คาจางเหมาบริการ    = 
1,200 บาท 
คาวัสดุ 
วัสดุ = 880 บาท 
รวมเปนเงินทั้งส้ิน16,000 
บาท ถัวเฉล่ียทุกรายการ 

16,000.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 

103116011942 19. การพัฒนา
สมรรถนะของ
บุคลากร (เขารวม
อบรม/ สัมมนา/หรือ
ศึกษาดูงานกับ
หนวยงานภายนอก) 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตุลาคม 2563 - 
มีนาคม 2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   นอกสถานท่ี 
 
ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
   นางสาวหทัยรัตน  

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด :  คาใช
สอย  
   - คาเบี้ยเล้ียง (จํานวน 
22 คน x 240 บาท x 4 
วัน)  = 21,120 บาท 
   - คาเบี้ยเล้ียง (จํานวน 
10 คน x 240 บาท x 1 
วัน)  = 2,400 บาท 
   - คาที่พัก  (จํานวน 22 
คน x 750 บาท x 3 คืน) 
= 49,500 บาท 
   - คาที่พัก  (จํานวน 10 
คน x 750 บาท x 1 คืน) 
= 7,500 บาท 
   - คาลงทะเบียน (10 

150,000.00 85,000.00 65,000.00 0.00 0.00 
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เสวกพันธ, นางสาว
เพ็ญพิชชา  สิทธิวร
ยศ, นางปติรัตน  อิน
ทุม, นางสาววรนุช  
ลอมวงศ, วาที่ ร.ต. 
อํานาจ  มะลิวัลย, 
นางสาวนฤมลวรรณ  
สุขเกษม 
 
การขอจัดกิจกรรม 
   กิจกรรมที่ตองขอ
อนุมัติดําเนินการ 

คน x 3,500) = 35,000 
บาท 
   - คาพาหนะ (น้ํามัน
เชื้อเพลิง)= 32,480 บาท 
คาวัสดุ  
   - คาวัสดุ = 2,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งส้ิน 
150,000 บาท ถัวเฉล่ีย
ทุกรายการ                

103116012042 20. กิจกรรม Happy 
Workplace สํานัก
วิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   เมษายน.2564-
มิถุนายน2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   สํานักวิทยบริการฯ 
 
 
ผูรับผิดชอบกิจกรรม 
นางปติรัตน  อินทุม 
 
การขอจัดกิจกรรม 
   กิจกรรมที่ตองขอ
อนุมัติดําเนินการ 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 
คาตอบแทน 
     คาวิทยากร  (1คนx6
ชม.x600บาท) = 3600 
บาท 
คาใชสอย 
     คาอาหารวาง (22 
คนๆละ 25 บาท 1 มื้อ) = 
550 บาท 
     คาอาหารกลางวัน 
(22 คนๆละ  40 บาท 1 
มื้อ) = 880 บาท 
 
คาวัสดุ  3,970 บาท 
รวมเปนเงินทั้งส้ิน 9,000 
บาท ถัวเฉล่ียทุกรายการ 
 

9,000.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 

รวม 2,500,000.00     

 
18. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วัด(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 
(ต.ค.63 – 
 ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 
(ม.ค.64 –  
มี.ค.64) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.64 –  
มิ.ย.64) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.64 –  
ก.ย.64) 

1. ดําเนินการสํานักวิทย
บริการฯ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :  
จัดหาวัสดุสํานักงาน 

รายการ 5.00 3.00 2.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีวัสดุ
บริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 

รอยละ 80.00 80.00 80.00 0.00 

2. จัดหาหนังสือภาษาไทย 
หนังสือภาษาอังกฤษ และ
ฐานขอมูลออนไลนเพ่ือการ
สืบคน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :  
จํานวนหนังสือและฐานขอมูล
ออนไลนที่จัดหาเขามาใหบริการ 

รายการ 300.00 600.00 600.00 200.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :  
มีหนังสือสําหรับใหบริการ 

รอยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

3. ดําเนินงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนวัสดุ
เทคโนโลยีสารสนเทศ,จางเหมาลาง
เครื่องปรับอากาศ,ซอมครุภัณฑ 

คร้ัง 2.00 3.00 2.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีวัสดุ
บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 

รอยละ 80.00 80.00 80.00 0.00 
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4. จัดหาทรัพยากรส่ือโสต
ทัศน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :  
จํานวนส่ือโสตทัศน 

รายการ 40.00 20.00 20.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :  
มีส่ือโสตที่มีประสิทธิภาพเพ่ือบริการ 

รอยละ 80.00 80.00 80.00 0.00 

5. จัดหาวัสดุซอมบํารุงรักษา
ทรัพยากรสารสนเทศ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :  
จํานวนวัสดุซอมบํารุงรักษาทรัพยากร
สารสนเทศ 

รายการ 7.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :  
วัสดุครุภัณฑไดรับการซอมบํารุง 

รอยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

6. บอกรับเปนสมาชิกวารสาร 
หนังสือพิมพ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :  
จํานวนวารสาร หนังสือพิมพ 

รายการ 100.00 30.00 20.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
 มีหนังสือวารสารใหบริการ 

รอยละ 80.00 80.00 80.00 0.00 

7. กิจกรรมสงเสริมการใช
บริการ และสํารวจความพึง
พอใจการใหบริการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :  
กิจกรรมสงเสริมการใชบริการ และ
สํารวจพอใจการใหบริการ 

คร้ัง 4.00 3.00 2.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :  
ความพึงพอใจของผูใชบริการ 

รอยละ 80.00 80.00 80.00 0.00 

8. จัดหา Tag RFID ติดตัวเลม
หนังสือ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :  
จํานวน Tag RFID ติดตัวเลมหนังสือ 
1,500 ดวง 

ดวง 1500.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :  
มีวัสดุเพ่ือบริหารงาน 

รอยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

9. คาโทรศัพท ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :  
คาบริการโทรศัพท 12 เดือน 

คร้ัง 3.00 3.00 3.00 3.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :  
การติดตอประสานงานของสํานัก
ดําเนินไปตามวัตถุประสงค 

รอยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

10. Green library : เพ่ือการ
อนุรักษพลังงานและ
ส่ิงแวดลอม 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :  
จัดกิจกรรมเพ่ือการอนุรักษพลังงาน
และส่ิงแวดลอม 

คร้ัง 1.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :  
ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูเรื่องการ
อนุรักษพลังงาน 

รอยละ 80.00 0.00 0.00 80.00 

11. บริการวิชาการดานการ
จัดการหองสมุดและกิจกรรม
สงเสริมการอาน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
 โรงเรียนหรือองคกรในชุมชน 

แหง 0.00 2.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :  
รอยละจํานวนชุมชนเปาหมายที่ไดรับ
การพัฒนาอยางตอเนื่อง 

รอยละ 0.00 50.00 0.00 0.00 

12. คาบํารุงรักษาระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บํารุงรักษา
ระบบหองสมุดอัตโนมัติ 1 ป 

งาน 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบหองสมุด
อัตโนมัติไดรับการซอมบํารุง 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

13. จัดกิจกรรมดานการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ชาติ 
ศาสนา สถาบันกษัตริย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมดาน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ชาติ 
ศาสนา สถาบันกษัตริย 

คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :  
ผูเขารวมกิจกรรมมีความจงรักภักดี
ตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

14. เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 
10 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรมดาน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ชาติ 
ศาสนา สถาบันกษัตริย 

คร้ัง 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :  
ผูเขารวมกิจกรรมมีความจงรักภักดี
ตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

รอยละ 0.00 0.00 0.00 80.00 

15. บริการวิชาการ สมุดทํา
มือจากผาทอทองถิ่น 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 
 ผูเขารวมโครงการ 

คน 0.00 22.00 0.00 0.00 
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 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :  

ผูเขารวมกิจกรรมไดรับความรูในการ
ทําสมุดทํามือ 

รอยละ 0.00 80.00 0.00 0.00 

16. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ประกันคุณภาพการศึกษา
บุคลากร 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :  
บุคลากรเขารวมโครงการ 

คน 0.00 22.00 22.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :  
บุคลากรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
กิจกรรมการประกันคุณภาพ 

รอยละ 0.00 80.00 80.00 0.00 

17. การควบคุมภายในและ
แผนบริหารความเส่ียง 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :  
จัดกิจกรรมการควบคุมภายในและ
แผนบริหารความเส่ียง 1 ครั้ง 

คน 22.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :  
บุคลากรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
กิจกรรมการจัดทําแผนบริหารความ
เส่ียง 

รอยละ 80.00 0.00 0.00 0.00 

18. การจัดการความรู ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :  
จํานวนองคความรูที่ไดจากองค
ความรู 

เร่ือง 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :  
องคความรูถูกตอง สามารถนํามาใช
เปนแนวปฏิบัติที่ดีได 

เร่ือง 0.00 1.00 0.00 0.00 

19. การพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากร (เขารวมอบรม/ 
สัมมนา/หรือศึกษาดูงานกับ
หนวยงานภายนอก) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :  
จํานวนบุคลากรที่เขารวมโครงการ 

คน 12.00 10.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :  
บุคลากรที่เขารวมโครงการมีความรู
ความเขาใจเพ่ิมขึ้นและนําไปใช
ประโยชน 

รอยละ 80.00 80.00 0.00 0.00 

20. กิจกรรม Happy 
Workplace สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :  
บุคลากรที่มีสวนรวมกิจกรรม  
Happy Workplace สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คน 0.00 0.00 22.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 
 ความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม 

รอยละ 0.00 0.00 80.00 0.00 

 
19. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถดําเนินงานและการบริการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
 

2. บุคลากรไดรับความรูและทักษะท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน
 
3. สํานักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศมีทรัพยากรสารสนเทศท่ีเพียงพอและพรอมสําหรับการใหบริการ 

เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิตของนักศึกษา บุคลากร และทองถ่ิน  
4. ผูใชบริการใหเกิดความรูสึกรักและเทิดทูน ชาติ ศาสนา สถาบันกษัตริย   
5.  ผูใชบริการมีความพึงพอใจในการใหบริการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับ

มาก (คะแนน 3.51 ข้ึนไป จากคะแนนเต็ม 5)  
 
20. การประเมินกิจกรรม 
 แบบสอบถามประเมินความสําเร็จของโครงการ 
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21. การติดตามผล 
 ติดตามผลระหวางการดําเนินงานและหลังเสร็จสิ้นโครงการ 
 

22. ผูประเมิน 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
23. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
การดําเนินงานอาจไมเปนไปตามแผน กําหนดปฏิทินการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการฯ 

พรอมระบุผูรับผิดชอบโครงการและกิจกรรมใหชดัเจน 

 
24. บูรณาการโครงการกับ 

[   ] การจัดการเรียนการสอน ในวิชา  
[   ] การวิจัย  
[ X ] การปฏิบัติงาน   
[   ] การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
[   ] การบริการวิชาการ 
[   ] การพัฒนาทองถ่ิน 
[   ] อ่ืนๆ  
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คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

ยุทธศาสตร : พัฒนาระบบบริหารจัดการ -                 

1   งาน/โครงการ : งานสนับสนุนการจัดการศึกษาและบริหารจัดการมหาวิทยาลัย -                 

    64C0000001, งานสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ -                 

        102211080131, เครื่องคอมพิวเตอรเพื่อศึกษาคนควาและใ 4 2,200,000.00    -             -             -            -              -                 -       2,200,000.00    

        102211080231, กลองวงจรปด 4 491,700.00       -             -             -            -              -                 -       491,700.00      

-                 

-                 

-                 

2,691,700.00    -             -             -            -              -                 -       2,691,700.00    

รวมทั้งสิ้น

รายละเอียดคําของบประมาณ/แผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงานหลัก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยงานรอง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทงบประมาณ งบประมาณแผนดิน แผนงาน พื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ผลผลิต ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

ลําดับที่
งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รหัส 12 

หลัก

ยุทธศาสตร

/กลยุทธ คาครุภัณฑ
คาใชจาย

บุคลากร

งบลงทุน งบอุดหนุนทั่วไป

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

คาที่ดิน/

สิ่งกอสราง

ดําเนินงาน

อุดหนุน
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คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

ยุทธศาสตร : การยกระดับคุณภาพการศึกษา -                 

1   งาน/โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาทองถิ่น -                 

    64C0000002, โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาทองถิ่น -                 

        103115011842, โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อพัฒนาทองถิ่น 3 -                 -             -            7,200.00     36,800.00     -                 -       44,000.00        

2   งาน/โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาและแหลงเรียนรูตลอดชีวิต -                 

    64C0000003, คาใชจายในการดําเนินงานสํานักวิทยบริการ/เพื่อพัฒนาแหลงเรียนรู -                 

        103116010142, ดําเนินการสํานักวิทยบริการฯ 3 -                 -             -            -            5,000.00      35,000.00        -       40,000.00        

        103116010242, จัดหาหนังสือภาษาไทย หนังสือภาษาอังก  3 -                 -             -            -            -              1,311,000.00    -       1,311,000.00    

        103116010342, ดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 -                 -             -            -            130,000.00   70,000.00        -       200,000.00      

        103116010442, จัดหาทรัพยากรสื่อโสตทัศน 3 -                 -             -            -            -              40,000.00        -       40,000.00        

        103116010542, จัดหาวัสดุซอมบํารุงรักษาทรัพยากรสารส 3 -                 -             -            -            -              25,000.00        -       25,000.00        

        103116010642, บอกรับเปนสมาชิกวารสาร หนังสือพิมพ 3 -                 -             -            -            48,000.00     72,000.00        -       120,000.00      

        103116010742, กิจกรรมสงเสริมการใชบริการ และสํารวจ 3 -                 -             -            12,000.00   17,500.00     20,500.00        -       50,000.00        

        103116010842, จัดหา Tag RFID ติดตัวเลมหนังสือ 3 -                 -             -            -            -              30,000.00        -       30,000.00        

        103116010942, คาโทรศัพท 3 -                 -             -            -            3,500.00      -                 -       3,500.00          

        103116011042, Green library : เพื่อการอนุรักษพลังงาน 3 -                 -             -            -            -              10,000.00        -       10,000.00        

        103116011142, บริการวิชาการดานการจัดการหองสมุดแล 3 -                 -             -            -            56,520.00     13,480.00        -       70,000.00        

        103116011242, คาบํารุงรักษาระบบหองสมุดอัตโนมัติ 3 -                 -             -            -            374,500.00   -                 -       374,500.00      

        103116011342, จัดกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธร    3 -                 -             -            -            -              4,000.00         -       4,000.00          

รายละเอียดคําของบประมาณ/แผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงานหลัก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยงานรอง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทงบประมาณ งบประมาณแผนดิน แผนงาน ยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม ผลผลิต โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น

ลําดับที่

งบลงทุน

งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รหัส 12 หลัก
ยุทธศาสตร/

กลยุทธ

งบอุดหนุนทั่วไป

รวมทั้งสิ้น
อุดหนุน

ดําเนินงาน
คาครุภัณฑ

คาที่ดิน/

สิ่งกอสราง

คาใชจาย

บุคลากร
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คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ

        103116011442, เทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 3 -                 -             -            -            -              4,000.00         -       4,000.00          

        103116011542, บริการวิชาการ สมุดทํามือจากผาทอทองถิ 3 -                 -             -            -            6,600.00      18,400.00        -       25,000.00        

        103116011642, กิจกรรมพัฒนาศักยภาพประกันคุณภาพก 3 -                 -             -            -            15,000.00     500.00            -       15,500.00        

        103116011742, การควบคุมภายในและแผนบริหารความเส 3 -                 -             -            -            2,000.00      500.00            -       2,500.00          

        103116011842, การจัดการความรู 3 -                 -             -            7,200.00     7,920.00      880.00            -       16,000.00        

        103116011942, การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร (เขารว  3 -                 -             -            -            148,000.00   2,000.00         -       150,000.00      

        103116012042, กิจกรรม Happy Workplace สํานักวิทย 3 -                 -             -            3,600.00     1,430.00      3,970.00         -       9,000.00          

-                -            -           10,800.00  180,950.00  30,250.00      -       222,000.00     

คาครุภัณฑ
คาที่ดิน/

สิ่งกอสราง

คาใชจาย

บุคลากร

ดําเนินงาน
อุดหนุน

งบอุดหนุนทั่วไป

รวมทั้งสิ้น

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

รายละเอียดคําของบประมาณ/แผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนวยงานหลัก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยงานรอง สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทงบประมาณ งบประมาณแผนดิน แผนงาน ยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม ผลผลิต โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น

ลําดับที่ งาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก/กิจกรรมรอง/รหัส 12 หลัก
ยุทธศาสตร/

กลยุทธ

งบลงทุน


