ผลผลิต : ผูส้ ำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หน่วยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา
2. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา รหัสโครงการ 6317000001
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63402 โครงการจัดหาและปรับปรุงครุภัณฑ์ (ด้านบริหารจัดการ)
ผลผลิต/โครงการ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 401 ผลการประเมินด้าน Green University ตามเกณฑ์ UI greenmetric
(2000 คะแนน)
KPI : S 402 จำนวนฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (2 ฐานข้อมูล)
KPI : S 403 จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนและ
การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย (3 ระบบ)
KPI : S 407 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยด้านการบริหาร
จัดการ (ไม่น้อยกว่าระดับ 5)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตร์ที : 04, ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ : 0401, 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและการสร้างภาพลักษณ์
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้
[ ] โครงการ อืน่ ๆ..........................................................
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3. หลักการและเหตุผล
สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่มีหน้าที่ และพันธกิจ
ในการทำนุบำรุง ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างสรรค์เผยแพร่ งานด้านศิลปวัฒ นธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่ น
รวมทั้งยังมีบทบาทหน้าที่ในฐานะศูนย์ท่องเที่ยวและศูนย์ข้อมูลทางวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี
การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ตอบสนองความต้องการของบุคลากรทางการศึกษา ปราชญ์
ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. วัตถุประสงค์
1.มีครุภัณฑ์ เพียงพอต่อการใช้งาน
2. การดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆของสถาบันอยุธยาศึกษา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
3.การให้บริการทางวิชาการและข้อมูลสารสนเทศมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว แก่บุคลากรทาง
การศึกษาและประชาชนทั่วไป
5. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรในหน่วยงานของสถาบันอยุธยาศึกษามีครุภัณฑ์ที่ทันสมัยและเพียงพอต่อการใช้งาน
6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อครุภัณฑ์ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/01/2563 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 322,800.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ครุภัณฑ์ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. บุคลากรในหน่วยงานมีความพึงพอใจในการใช้ครุภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ
เชิงเวลา
1. ครุภัณฑ์ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

รายการ

5

ร้อยละ

85

รายการ

5

11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน แบบแยกส่วน
ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 18,000 บีทียู

101218020131

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดำเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

2. เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน แบบแยกส่วน
ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
(มีระบบฟอกอากาศ)
ขนาด 36,000 บีทียู

101218020231

ระยะเวลาดำเนินการ
ต.ค. 2562- ก.ย.2563
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

แผนการปฏิบตั งิ าน

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

ครุภัณฑ์
รายละเอียด : ค่าครุภัณฑ์
ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา
เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วนชนิดตัง้ พื้นหรือชนิดแขวน
(มีระบบฟอกระบบ) ขนาด
18,000 บีทียู จำนวน 8 เครื่อง
(28,600) จำนวนเงิน 228,800
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 228,800
บาท
รายการครุภัณฑ์
1. เครื่องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน แบบแยกส่วน ชนิดตั้ง
พื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บี
ทียู ราคา 28600 จำนวน 8
เครื่อง รวมเป็นเงิน
228,800.00 บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
228,800.00 บาท
ครุภัณฑ์
รายละเอียด :
เครื่องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน แบบแยกส่วน ชนิดตั้ง
พืน้ หรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บี
ทียู เครื่องละ 47,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 94,000
บาท

228,800.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
228,800.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00

94,000.00

0.00

94,000.00

0.00

0.00

รายการครุภัณฑ์
1. ครื่องปรับอากาศ แบบแยก
ส่วน แบบแยกส่วน ชนิดตั้ง
พื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บี
ทียู ราคา 47000 จำนวน 2
เครื่อง รวมเป็นเงิน 94,000.00
บาท
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน
94,000.00 บาท

รวม 322,800.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ นางสาวจงกล เฮงสุวรรณ
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13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบ
แยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู

2. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบ
แยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2562

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2563

ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครุภัณฑ์
ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา

รายการ

0

1

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผูรับบริการสถาบัน
อยุธยาศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ครุภัณฑ์ประจำสถาบันอยุธยา
ศึกษษ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจของผู้รับบริการสถาบัน
อยุธยาศึกษา

ร้อยละ

0

0

0
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รายการ

0.00

1.00

0.00

0.00

ร้อยละ

0.00

0.00

0.00

85.00

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หน่วยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการสืบสานโครงการตามพระราชดำริและนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
รหัสโครงการ 6317000004
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63318 โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ผลผลิต/โครงการ ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 302 จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ จำนวน (300 คน)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ที่ : 0302, 3.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ X ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้
[ ] โครงการ อืน่ ๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
ศาสตร์พระราชา เป็นองค์ความรู้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ได้ มาจาก
การทรงงานอย่ างหนั กตลอดรัชสมัย ของพระองค์ท่าน เพื่อให้ ประชาชนชาวไทยได้อยู่ กันอย่างผาสุก ด้ว ย
โครงการตามพระราชดำริ หลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ด้วยการเข้าใจ
เข้าถึง พัฒนา เราชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเคยได้รับน้ำพระทัยของพระองค์ผ่านโครงการตามพระราชดำริ
เช่น โครงการก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็ จพระสุริโยทัย และการพัฒนาเป็นพื้นที่รับน้ำตามโครงการแก้ม
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ลิง ณ ทุ่ งมะขามหย่อง โครงการปรับ ปรุง และขุดลอกคลองเมื อง อำเภอพระนครศรีอยุธยา เพื่ อปรับปรุง
ทัศนี ยภาพที่ส่งผลให้พวกเรามีวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงดำเนินตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงทรงแนะนำให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี นำศาสตร์แห่ง
พระราชามาเป็นหลักการบริ หารประเทศ ความใส่พระราชหฤทัยในทุกข์สุขของประชาชนชาวไทยได้เป็นที่
ประจักษ์มาตั้งแต่ครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จ พระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร จากพระ
ราชกรณียกิจหลายด้าน พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมการเกษตรไทย การให้ท้องถิ่นสามารถ
พึ่งพาตนเอง และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ทรงแนะนำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นแกนนำใน
การพัฒ นาท้อ งถิ่น เพิ่มขีดความสามารถทางสังคมและเศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อเป็นรากฐานการ
ขับเคลื่อนประเทศไทยต่อไป สถาบันอยุธยาศึกษา เป็นหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มี
พันธกิจในการส่งเสริม และสนับสนุนการนำศาสตร์พระราชา และข้อมูลทางวัฒนธรรมอยุธยามาประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาสังคมปัจจุบันอย่างยั่งยืน จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตร์พระราชาสู่
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพื่อให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา และสามารถนำ
ศาสตร์พระราชา มาปรับใช้กับการดำรงชีวิต ตลอดจนสามารถนำมาใช้แก้ปัญหาของตนเองและชุมชนได้อย่าง
ยั่งยืน
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชา และสามารถนำศาสตร์พระราชา มา
ปรับใช้กับการดำรงชีวิต ตลอดจนสามารถนำมาใช้แก้ปัญหาของตนเองและชุมชนได้อย่างยั่งยืน
5. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ที่สนใจทั่วไป จำนวน 30 คน
6. วิธีการดำเนินงาน การอบรมทางวิชาการ เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 30,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
เชิงคุณภาพ
1. จำนวนชุมชนเป้าหมายที่สืบสานโครงการตามพระราชดำริและน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้ องถิ่นที่ยั่งยืน
เชิงเวลา
1. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ตรงตามไตรมาส
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน

30

ชุมชน

5

ร้อยละ

85

11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการตามรอยศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

101302010142

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2 (มกราคม –
มีนาคม 2563)
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

แผนการปฏิบตั งิ าน

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : • ค่าตอบแทน

30,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
30,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00

- ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ
ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
7,200
• ค่าใช้สอย
- ค่าอาหารกลางวัน 30 คนๆ
ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท
3,000
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
30 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35
บาท 2,100
ค่าบำรุงรถ/ค่าน้ำมัน 1 ครั้งๆ
ละ 1 งานๆละ 5,500 บาท
• ค่าวัสดุ
- วัสดุในการจัดกิจกรรม
12,200
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30000
บาท

รวม 30,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สถาบันอยุธยาศึกษา
13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอย
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนชุมชน
เป้าหมายที่สืบสานโครงการตาม
พระราชดำริและน้อมนำศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่
ยั่งยืน

ปี 2562

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2563

ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

คน

0

30

0

0

รายการ

0

5

0

0

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หน่วยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม
รหัสโครงการ 6317000005
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63318 โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ผลผลิต/โครงการ ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 302 จำนวนนักศึกษาเข้าใหม่ จำนวน (300 คน)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตร์ที : 03, ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา
กลยุทธ์ที่ : 0302, 3.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้
[ X ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................
3. หลักการและเหตุผล
พระนครศรีอยุธยา นับเป็นเมืองที่ถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของไทย ด้วยเคยเป็น ราชธานีของ
ไทยยาวนานถึง 417 ปี และยังปรากฏร่องรอยของความรุ่งเรืองในอดีตให้เห็นได้ กระทั่งเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม
2534 องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) มีมติประกาศให้ บริเวณ
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุ ธยาเป็น “เมืองมรดกโลก” รวมพื้ นที่ที่ประกาศเป็นเมืองมรดกโลก
ประมาณ 3,000ไร่ บนเกาะเมื องพระนครศรีอ ยุธ ยา อย่างไรก็ต าม มิ ใช่แ ต่เฉพาะพื้ น ที่ ที่ ป ระกาศให้ ขึ้ น
ทะเบียนเป็นมรดกโลก ที่มีโบราณสถานที่สำคัญ และสวยงาม เหมาะสมที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่ง
เรีย นรู้ เท่ านั้ น หากแต่ในทุ กอำเภอของจั งหวัดพระนครศรีอยุธ ยาก็ มีโบราณสถาน และประวัติศาสตร์ที่
เกี่ ย วข้ อ งเชื่ อ มโยงกั บ ความเป็ น มหานครของพระนครศรี อ ยุ ธ ยาในอดี ต ด้ ว ยพื้ น ที่ ที่ ไม่ ห่ า งจาก
กรุงเทพมหานครมากนัก เส้นทางคมนาคมสะดวกต่อการเดินทางไปยังภูมิภาคต่าง
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4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม
2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม
5. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 800 คน
6. วิธีการดำเนินงาน
1) ดำเนินการประสานงานโครงการและติดต่อวิทยากร
2) ประชาสัมพันธ์โครงการไปยังหน่วยงานต่างๆ
3) ดำเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผน
4) ประเมินผลและติดตามผลโครงการ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 209,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
3. จำนวนผลงานด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในเมืองมรดกโลก
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น และทักษะที่จำเป็นเพิ่มขึ้น
เชิงเวลา
1. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ตรงตามไตรมาส
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน
คน
ผลงาน

500
800
10

ร้อยละ

85

ร้อยละ

85

11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมแหล่งเรียนรู้
ด้านสิลปวัฒนธรรมอยุธยา

101302020142

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

2. กิจกรรมบรรยายการ
อนุรักษ์และพัฒนาอยุธยา
เมืองมรดกโลก

101302020242

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดำเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด
ใช้สอย
รายละเอียด : ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าจ้างจัดทำ
บอร์ดนิทรรศการ จำนวน 4
บอร์ดๆละ 10,000 = 40,000
บาท
ค่าจ้างจัดทำวิดีโอแหล่งเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรมอยุธยา =
25,000 บาท
ค่าจ้างจัดทำเอกสารแหล่ง
เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
อยุธยา = 20,000 บาท
ค่าจ้างเก็บรวบรวมข้อมูล =
8,000 บาท
ค่าจ้างทำป้ายแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา =
7,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000
บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : • ค่าตอบแทน

แผนการปฏิบตั งิ าน
จำนวนเงิน
100,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
100,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00

9,000.00

0.00

9,000.00

0.00

0.00

- ค่าตอบแทนวิทยากร 1
คนๆละ 3 ชั่วโมง ชั่วโมงละ
600 บาท 1,800
• ค่าใช้สอย
- ค่าจัดทำเอกสาร
ประกอบการบรรยาย 1 ครั้งๆ
ละ 50 เล่ม
เล่มละ50 บาท 2,500
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
50 คนๆ ละ 1 มื้อ มื้อละ 35
บาท 1,750
• ค่าวัสดุ
- วัสดุอุปกรณ์ 2,950
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9000 บาท
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รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
3. พัฒนาศูนย์ท่องเที่ยว
ทางวัฒนธรรมอยุธยาเมือง
มรดกโลก

101302020342

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

แผนการปฏิบตั งิ าน

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

ใช้สอย
รายละเอียด : • ค่าใช้สอย

100,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
100,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00

- ค่าจัดทำหนังสือนำชม
วัฒนธรรมสถานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จำนวน
500 เล่ม ๆ ละ 120 บาท เป็น
เงิน 60,000 บาท
-ค่าจัดทำแผ่นพับขนาด A3 นำ
ชมวัฒนธรรมสถานภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จำนวน
1,200 ใบ ๆ ละ 30 บาท เป็น
เงิน 36,000 บาท
-ค่าจ้างเก็บข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ของวัฒนธรรม
สถานภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา 4,000
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100000
บาท

รวม 209,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สถาบันอยุธยาศึกษา
13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ด้านสิลปวัฒน
ธรรมอยุธยา
2. กิจกรรมบรรยายการอนุรักษ์และ
พัฒนาอยุธยาเมืองมรดกโลก

3. พัฒนาศูนย์ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
อยุธยาเมืองมรดกโลก

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
นิทรรศการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้า
การอบรมมีความรู้ความเข้าใจใน
แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นและ
ทักษะที่จำเป็นเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้า
การอบรมมีความรู้ความเข้าใจใน
แหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นและ
ทักษะที่จำเป็นเพิ่มขึ้น

ปี 2562

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2563

ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

งาน

0

4

0

0

คน

0
0

0
50

0
0

0
0

ร้อยละ

0

85

0

0

คน

0

0

200

0

ร้อยละ

0

0

85

0
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14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หน่วยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น รหัสโครงการ 6317000006
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63318 โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ผลผลิต/โครงการ ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนงาน แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ตัวชี้วัดที่ : KPI : BB 401 จำนวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ (5 ชุมชน) สงป.
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ : 0101, 1.1 สืบสานโครงการตามพระราชดำริและนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ X ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้
[ ] โครงการ อืน่ ๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 กำหนดให้ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ เป็ น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรูเชิดชูภูมิปญญา
ของทองถิ่น สรางสรรคศิลปวิทยา เพื่อ ความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวนร่วมในการ
จัดการการบํารุงรักษาการ ใชประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมี
วัตถุประสงคให การศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม
ปรับปรุงถายทอด และพัฒ นาเทคโนโลยี ทะนุบํารุงศิลปะและวัฒ นธรรม ผลิ ตครูและสงเสริมวิทยฐานะครู
นอกจากนี้ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติ
สิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ได้พระราชทาน
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พระราชดำรัสไว้เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ณ พระที่ นั่งอัมพรสถาน ซึ่งทรงย้ำให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยราช
ภัฏจะต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ว่า“.... อยากให้ทุกคนมีกำลังใจที่จะทำให้มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ของเรา เป็ นประโยชน์แก่ป ระชาชน เป็นประโยชน์ ต่อภูมิภ าคและท้องถิ่นจริง ๆ จัง ๆ ในเรื่องการ
ดำรงชี วิ ต ในเรื่ อ งความรู้ ทั่ ว ไป และข้ อ สำคั ญ คื อ ผลิ ต คนดี ผลิ ต คนที่ เห็ น ประ โชน์ แ ก่ ช าติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และสังคม คิ ดว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันที่เป็นประโยชน์และเป็นกลไกที่พัฒ นา
ประเทศได้อย่างยิ่ง ถ้าหากตั้งใจ ร่วมกัน และคุยกันมาก ๆ จะเป็นสถาบันหลักที่พัฒนาประเทศและประชาชน
ได้อย่างมาก...” จากพระราชดำรัสของพระองค์ท่าน มหาวิ ทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง จึง ได้ร่วมกันกำหนด
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20ปี (พ.ศ. 2560-2579) เพื่อเป็นแนวทางหลัก
ในการดำเนินงาน สถาบันอยุธยาศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา มีพันธ
กิจหลักในการทำนุบำรุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา วิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมอยุธยา
และบูรณาการการพัฒ นาท้องถิ่น ตามศาสตร์พระราชาและแนวทางพระราชดำริ จึงกำหนดการดำเนินงาน
โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้ องถิ่น
ระยะ 20ปี (พ.ศ. 2560-2579) ยุ ท ธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) และแผนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมอยุธยา และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เพื่อยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1,840 คน
6. วิธีการดำเนินงาน
1.รวบรวมองค์ความรู้ด้านอยุธยาศึกษา เช่น ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา และ
เผยแพร่ผ่านวารสาร เอกสารเผยแพร่ และเว็บไซต์ของสถาบันอยุธยาศึกษา
2.จัดกิจกรรมสัมมนา / อบรม ให้ความรู้ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ
3.กิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย และยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นทีด่ ำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 526,000.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
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10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
2. ร้อยละผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นและทักษะที่จำเป็นเพิ่มขึ้น
3. จำนวนผลงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์และวัฒนธรรม
ของชาติ
4. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม
เชิงคุณภาพ
1. ร้อยละของการรับรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น
เชิงเวลา
1. ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้ตรงตามไตรมาส

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

คน
ร้อยละ
กิจกรรม

80
85
9

คน

1,840

ร้อยละ

85

ร้อยละ

85

11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย

101302030142

1. กิจกรรมจัดทำ
วารสารวิชาการอยุธยา
ศึกษา (2 ฉบับ)
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2-4
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

2. กิจกรรมสัมมนาอยุธยา
ศึกษาวิชาการ ครั้งที่ 1
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2

101302030242

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด
ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : • ค่าตอบแทน
-ค่าตอบแทนผู้ประเมิน
บทความวิชาการ 2 ฉบับๆ ละ
9,000 บาท18,000
• ค่าใช้สอย
-ค่าจ้างทำวารสารวิชาการ ปีที่
12 จำนวน 2 ฉบับๆ ละ
54,000 บาท 108,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 126000
บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : • ค่าตอบแทน

แผนการปฏิบตั งิ าน
จำนวนเงิน
126,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
63,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
63,000.00

70,000.00

0.00

70,000.00

0.00

0.00

-ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คนๆ
ละ 3 ชั่วโมงๆละ 600บาท
เป็นเงิน5,400 บาท
• ค่าใช้สอย
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
200 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35
บาท เป็นเงิน14,000บาท
-ค่าอาหารกลางวัน 200 คนๆ
ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาทเป็น
เงิน 20,000บาท-ค่าจ้างทำ
รูปเล่มเอกสารประกอบการ
สัมมนา 200 ชุดๆ ละ 100
บาท เป็นเงิน 20,000บาท
-ค่าตกแต่งสถานที่ 1 ครั้ง
5,000 บาท เป็นเงิน 5,000
บาท
• ค่าวัสดุ
-ค่าวัสดุ 1 ครั้ง 5,600 บาท
เป็นเงิน 5,600 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70000
บาท
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หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด

3. กิจกรรมสัมมนาอยุธยา
ศึกษาวิชาการ ครั้งที่ 2

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : • ค่าตอบแทน

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 4

-ค่าตอบแทนวิทยากร 3 คนๆ
ละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
เป็นเงิน 5,400บาท
• ค่าใช้สอย
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
200 คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35
บาท เป็นเงิน14,000 บาท
-ค่าอาหารกลางวัน 200 คนๆ
ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท เป็น
เงิน 20,000 บาท
-ค่าจ้างทำรูปเล่มเอกสาร
ประกอบการสัมมนา 200
ชุดๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน
20,000 บาท
-ค่าตกแต่งสถานที่ 1 ครั้ง
5,000 บาท เป็นเงิน 5,000
บาท
• ค่าวัสดุ
-ค่าวัสดุ 1 ครั้ง 5,600 บาท
เป็นเงิน 5,600 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70000
บาท
ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : • ค่าใช้สอย

101302030342

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

4. กิจกรรมอบรมให้
ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา

101302030442

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 4
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

แผนการปฏิบตั งิ าน
จำนวนเงิน
70,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
70,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

50,000.00

-ค่าจ้างจัดทำรูปเล่มเอกสาร
ประกอบการอบรม 1 ครั้งๆละ
1,200 ชุดๆละ 20 บาท เป็น
เงิน 24,000 บาท
-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
1,200 คนๆละ 1 มื้อๆละ15
บาท เป็นเงิน 18,000 บาท
-ค่าวัสดุในการจัดอบรม
1-10 รายการ เป็นเงิน 8,000
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50000
บาท
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ชือ่ กิจกรรมย่อย
5. กิจกรรม อบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านศิลปะ และ
วัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 1

101302030542

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

6. กิจกรรม อบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านศิลปะ และ
วัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 2

101302030642

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ
ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
เป็นเงิน 7,200 บาท
• ค่าใช้สอย
- ค่าอาหาร 30 คนๆละ 1
มื้อๆละ 100 บาท เป็นเงิน
3,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
30 คนๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35
บาทเป็นเงิน 2,100 บาท
• ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น ป้าย
ประชาสัมพันธ์ วัสดุการ
ฝึกอบรมกระดาษทำเกียรติ
บัตร ฯลฯ 1 ครั้ง เป็นเงิน
14,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26300
บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร 2 คนๆ
ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
เป็นเงิน 7,200 บาท
• ค่าใช้สอย
- ค่าอาหาร 30 คนๆละ 1
มื้อๆละ 100 บาท เป็นเงิน
3,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
30 คนๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35
บาทเป็นเงิน 2,100 บาท
• ค่าวัสดุ
- ค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น ป้าย
ประชาสัมพันธ์ วัสดุการ
ฝึกอบรมกระดาษทำเกียรติ
บัตร ฯลฯ 1 ครั้ง เป็นเงิน
14,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26300
บาท

แผนการปฏิบตั งิ าน
จำนวนเงิน
26,300.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
26,300.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00

26,300.00

0.00

26,300.00

0.00

0.00
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ชือ่ กิจกรรมย่อย
7. กิจกรรมวันอนุรักษ์
มรดกไทย และยกย่องเชิด
ชูเกียรติ บุคคลผู้มีผลงาน
ดีเด่นทางการศึกษา ศิลปะ
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ไทย
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3

101302030742

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

101302030842

8. กิจกรรมยกระดับแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : • ค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตัดสิน และพิจารณารางวัล
บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ 6
คนๆละ 400 บาท เป็นเงิน
2,400 บาท
• ค่าใช้สอย
- ค่าจ้างทำโล่รางวัล 1 ครั้ง x
10 ชิ้น ๆ ละ 1,500 บาท เป็น
เงิน 15,000 บาท
- ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ถวาย
พระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราช
กุมารี และพิธีมอบรางวัล
บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ 1 งาน
เป็นเงิน 8,000บาท
- ค่าจ้างจัดทำเอกสารสูจิบัตร
ประกอบกิจกรรม 1 ครั้ง 100
เล่ม ๆ ละ 190 บาท เป็นเงิน
19,000 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
100 คนๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 35
บาท 3,500 บาท
• ค่าวัสดุ
-ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ 27,100
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 75000
บาท
วัสดุ
รายละเอียด : ค่าวัสดุ
-ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำ
ป้ายและสื่อการเรียนรู้ ณ
แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้ได้รับรางวัลบุษราคัมมณีศรี
ราชภัฏ 5 แห่ง
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 39200
บาท

แผนการปฏิบตั งิ าน
จำนวนเงิน
75,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
75,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00

39,200.00

0.00

39,200.00

0.00

0.00
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9. กิจกรรมเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 1
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3

101302030942

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

10. กิจกรรมเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ครั้งที่ 2
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3

101302031042

สถานที่ดำเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

แผนการปฏิบตั งิ าน

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : • ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ
ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
เป็นเงิน 3,600 บาท
• ค่าใช้สอย
- ค่าเช่าเหมารถพานักศึกษา
เยาวชน เจ้าหน้าที่และอาจารย์
จำนวน 40 คน ไปยังแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้ได้รับ
รางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ
4 คัน ๆละ 2,800 บาท เป็น
เงิน 11,200 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
40 คนๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35
บาทเป็นเงิน 2,800 บาท
-ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆละ
100บาท จำนวน 40 คน เป็น
เงิน 4,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21600
บาท
ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : • ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คนๆ
ละ 6 ชั่วโมงๆ ละ 600 บาท
เป็นเงิน 3,600 บาท
• ค่าใช้สอย
- ค่าเช่าเหมารถพานักศึกษา
เยาวชน เจ้าหน้าที่และอาจารย์
จำนวน 40 คน ไปยังแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้ได้รับ
รางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ
4 คัน ๆละ 2,800 บาท เป็น
เงิน 11,200 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
40 คนๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 35
บาทเป็นเงิน 2,800 บาท
-ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อ ๆละ
100บาท จำนวน 40 คน เป็น
เงิน 4,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21600
บาท

21,600.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
21,600.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00

21,600.00

0.00

0.00

21,600.00

0.00

รวม 526,000.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ สถาบันอยุธยาศึกษา
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13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

1. กิจกรรมจัดทำวารสารวิชาการอยุธยา
ศึกษา (2 ฉบับ)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วารสานออก
ตามกำหนด
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บทความมี
มาตรฐานตามเกณฑ์ TCI
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
การรับรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย
ของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วม
โครงการเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
การรับรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย
ของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วม
โครงการเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
การรับรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย
ของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วม
โครงการเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
การรับรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย
ของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วม
โครงการเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
การรับรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย
ของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วม
โครงการเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม

2. กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ
ครั้งที่ 1

3. กิจกรรมสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ
ครั้งที่ 2

4. กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยา
ศึกษา

5. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
ศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 1

6. กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
ศิลปะ และวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 2

7. กิจกรรมวันอนุรักษ์ มรดกไทย และยก
ย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลผู้มีผลงานดีเด่น
ทางการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาไทย
8. กิจกรรมยกระดับแหล่งเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
9. กิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ครั้ง
ที่ 1

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม

ปี 2562

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2563

ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

รายการ

0

1

0

1

รายการ

0

1

0

1

คน

0

200

0

0

ร้อยละ

0

85

0

0

คน

0

0

0

200

ร้อยละ

0

0

0

85

คน

0

0

0

1200

ร้อยละ

0

0

0

85

คน

0

30

0

0

ร้อยละ

0

85

0

0

คน

0

30

0

0

ร้อยละ

0

85

0

0

กิจกรรม

0

0

100

0

รายการ

0
0

0
5

0
0

0
0

คน

0
0

0
0

0
40

0
0
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กิจกรรมย่อย

10. กิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ครั้งที่ 2

ตัวชีว้ ดั (Indicators)
ศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
การรับรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย
ของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วม
โครงการเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของ
การรับรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย
ของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วม
โครงการเพิ่มขึ้น

หน่วยนับ

ปี 2562

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2563

ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

ร้อยละ

0

0

85

0

คน

0

0

40

0

ร้อยละ

0

0

85

0

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง
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โครงการ : โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่

โครงการแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หน่วยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หน่วยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา
2. ชื่อโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน รหัสโครงการ 6317000008
ความสอดคล้องของโครงการ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการ 63101 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชมท้องถิ่น
ผลผลิต/โครงการ โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง
ทางสังคม
ตัวชี้วัดที่ : KPI : S 101 จำนวนชุมชนเป้าหมายที่สืบสานโครงการตามพระราชดำริและน้อมนำศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน (อย่างน้อย 5 ชุมชน)
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)
ยุทธศาสตร์ที : 01, ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น
กลยุทธ์ที่ : 0103, 1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน
[ X ] โครงการด้านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้
[ ] โครงการ อืน่ ๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการดำเนินภารกิจหลักที่สำคัญตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่
1 การพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุ ณภาพการศึกษา การ
วิจัยและการพัฒนานวัตกรรม และยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยน้ อมนำหลักการทรงงาน
แนวคิดทฤษฎีใหม่ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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พระราโชบายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็น หลักในการปฏิบัติงาน จากการ
ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่รับผิดชอบ 2
จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง ซึ่งแต่ละชุมชนมีผลิตภัณฑ์หรือสินค้า
OTOP ที่ต้องการจะพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน จึ งตระหนักถึงความสำคัญในการ
พัฒ นาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนในท้ องถิ่น มีอาชีพ และรายได้อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐาน
สินค้าให้ได้มาตรฐานซึ่งเป็นไปตามนโยบายในการบริหารจัดการของภาครัฐ และการส่งเสริ มสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาอาชีพ ให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงครัวเรือน นอกจากนั้นยังส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพสินค้าเพื่อ
นำไปสู่มาตรฐานให้มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา และอัตลักษณ์ของชุมชน โดยการขับเคลื่ อนให้เกิดการพัฒนา
สินค้าให้มีคุณภาพตรงต่อความต้องการของตลาดและสามารถขยายสินค้าให้เกิดการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
4. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และตราสินค้าของชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
และสร้างเอกลักษณ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ชุมชน
3. เพื่อสร้างรายได้และโอกาสทางการตลาดให้กบั ผลิตภัณฑ์ชุมชน
5. กลุ่มเป้าหมาย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ผลิตภัณฑ์ และ จังหวัดอ่างทอง 1 ผลิตภัณฑ์
6. วิธีการดำเนินงาน จัดอบรบ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2562 ถึง วันที่ 30/09/2563
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
9. งบประมาณโครงการ 358,550.00 บาท
แหล่งงบประมาณ 1, งบประมาณแผ่นดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนผลิตภัณฑ์
เชิงคุณภาพ
1. จำนวนผลิตภัณฑ์
เชิงเวลา
1. ร้อยละความสำเร็จ
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หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย(Target)

ผลิตภัณฑ์

4

ผลิตภัณฑ์

4

ร้อยละ

85

11. แผนการดำเนินงานกิจกรรมย่อย

103217080242

103217080142

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
1. 1.
กิจกรรม
การศึกษา รวบรวม ข้อมูล
ด้านวัฒนธรรม เอกลักษณ์
อัตลักษณ์ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดำเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา
2. 2.
กิจกรรม
คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย
จากผู้ประกอบการที่มี
ศักยภาพเข้าร่วมกิจกรรม
และ มีศักยภาพทางการ
ผลิตและมีความพร้อมใน
การพัฒนาเชิงตลาด
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดำเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา
3. กิจกรรมจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการแก่
ผู้ประกอบการ
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3

103217080342

สถานที่ดำเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด

แผนการปฏิบตั งิ าน
จำนวนเงิน

ใช้สอย
รายละเอียด : 1.1
ค่าจ้างเก็บรวบรวมข้อมูล
จำนวน 2 พื้นที่ๆละ 15,000
บาท = 30,000 บาท
1.2 ค่าจ้างจัดทำรูปเล่ม
จำนวน 2พื้นที่ๆ ละ 3,000 =
6,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 36,000
บาท
ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1.1
ค่าตอบแทนที่ปรึกษา จำนวน
3คนๆละ 3,000 บาท (จำนวน
2พื้นที่)
= 18,000 บาท
1.2 ค่าจ้างเก็บรวบรวมข้อมูล
จำนวน 2 คนๆละ 3,000 บาท
= 6,000 บาท
1.3 ค่าจ้างจัดทำรูปเล่ม
พื้นที่ๆละ 1,500 บาท =
3,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,000
บาท

36,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
0.00

27,000.00

0.00

27,000.00

0.00

0.00

ตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
รายละเอียด : ค่าตอบแทน
วิทยากร จำนวน 5 คนๆละ 6
ชั่วโมง ๆละ 1,200 บาท =
36,000 บาท
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
จำนวน 12 คนๆละ10 มื้อๆละ
35 บาท = 4,200 บาท
ค่าอาหารกลางวัน จำนวน 12
คนๆละ5มื้อๆละ 100 บาท =
6,000 บาท
ค่าที่พักวิทยากรและ
ผู้ประกอบการ จำนวน 7
ห้องๆละ650บาท = 18,200
บาท จำนวน 4 คืน
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ = 61,150
บาท
ค่าจ้างออกแบบผลิตภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์ และตราสินค้า =
30,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 155,550
บาท

155,550.00

0.00

0.00

155,550.00

0.00
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ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
36,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมย่อย
4. กิจกรรมอบรมให้
ความรู้ในการนำผลิตภัณฑ์
ไปจัดจำหน่ายและศึกษาดู
งาน
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3

103217080442

สถานที่ดำเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

แผนการปฏิบตั งิ าน

หมวดรายจ่าย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

ตอบแทน,ใช้สอย
รายละเอียด : ค่าวิทยากร
จำนวน 1คนๆละ จำนวน 6
ชั่วโมงๆละ 1,200 บาท =
7,200 บาท
ค่าเช่ารถ จำนวน 2คันๆละ
2,800 บาท (จำนวน 3วัน) =
8,400 บาท
ค่าที่พัก จำนวน 7 ห้อง ๆละ
1,500 บาท (จำนวน 2 คืน) =
21,000 บาท
ค่าวิทยากรนำชม จำนวน 3
คนๆละ 6 ชั่วโมงๆละ 600
บาท = 10,800 บาท
ค่าอาหารกลางวัน จำนวน
14 คนๆละ 2 มื้อๆละ 150
บาท = 12,600 บาท
ค่าจ้างจัดทำเอกสารแนะนำ
ผลิตภัณฑ์ จำนวน 4
ผลิตภัณฑ์ๆละ 100 ชุด =
40,000 บาท
ค่าจ้างทำป้ายผลิตภัณฑ์
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ = 40,000
บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 140,000
บาท

140,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.62-ธ.ค.62)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.63-มี.ค.63)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.63-มิ.ย.63)
140,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.63-ก.ย.63)
0.00

รวม 358,550.00

12. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ
13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมย่อย
กิจกรรมย่อย
1. 1.
กิจกรรมการศึกษา
รวบรวม ข้อมูลด้านวัฒนธรรม
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

2. 2.
กิจกรรมคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมายจากผู้ประกอบการที่มี
ศักยภาพเข้าร่วมกิจกรรมและ มี
ศักยภาพทางการผลิตและมีความพร้อม
ในการพัฒนาเชิงตลาด

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2562

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2563

ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผลิตภัณฑ์

ชึ้น

0

4

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน
ผลิตภัณฑ์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผลิตภัณฑ์

ชึ้น

0

4

0

0

ชึ้น

0

4

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวน
ผลิตภัณฑ์

ชึ้น

0

4

0

0
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กิจกรรมย่อย
3. กิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก่
ผู้ประกอบการ

4. กิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการนำ
ผลิตภัณฑ์ไปจัดจำหน่ายและศึกษาดูงาน

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หน่วยนับ

ปี 2562

ค่าเป้าหมาย(Target)
ปี 2563

ไตรมาส 1
(ต.ค.62–ธ.ค.62)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.63)

ไตรมาส 3
(เม.ย.63 มิ.ย.63)

ไตรมาส 4
(ก.ค.63–ก.ย.63)

-

0

0

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : -

ร้อยละ

0

0

85

0

-

0

0

0

0

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความ
พึงพอใจ

ร้อยละ

0

0

85

0

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : -

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง

แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง

530

