
 

 

 

 

โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก สถาบนัอยุธยาศึกษา หนวยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา 
2. ชื่อโครงการ สนับสนุนระบบการปองกันอัคคีภัย ประจำสถาบันอยธุยาศึกษา   รหัสโครงการ 6417000001 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ไมมี 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ไมมี 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และบุคลากร

ใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 

เปาหมายท่ี : 4.2 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  64404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร 

    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 

    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (93 คะแนน) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 301 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานสังคมศาสตร (865 คน) 
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ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 สถาบันอยุธยาศึกษาเปนหนวยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาท่ีมีหนาท่ี และพันธกิจ

ในการทำนุบำรุง สงเสริม สนับสนุน และสรางสรรคเผยแพรงานดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

รวมท้ังยังมีบทบาทหนาท่ีในฐานะศูนยทองเท่ียวและศูนยขอมูลทางวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี

การดำเนินงานอยางตอเนื่องเพ่ือสรางองคความรูท่ีตอบสนองความตองการของบุคลากรทางการศึกษา ปราชญ

ชาวบาน ภูมิปญญาทองถ่ิน 

 

4. วัตถุประสงค 

 1. การดำเนินงานตามโครงการตาง ๆ ของสถาบันอยุธยาศึกษา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 2. การใหบริการทางวิชาการและขอมูลสารสนเทศมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว แกบุคลากรทาง

การศึกษา และประชาชนท่ัวไป 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 นักทองเท่ียวและบุคลากรในหนวยงาน 

6. วิธีการดำเนินงาน จัดซ้ือครุภัณฑ 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563 ถึง วันท่ี 30/09/2564    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 250,000.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 
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10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. ระบบแจงเหตุเพลิงไหมดานลางสถาบันอยุธยาศึกษา ระบบ 1 

เชิงคุณภาพ    

   1. มีระบบแจงเหตุเพลิงไหมดานลางสถาบันอยุธยาศึกษา ระบบ 1 

เชิงเวลา   

   1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด รอยละ 100 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           ระบบแจงเหตุเพลิงไหมดานลางสถาบันอยุธยาศึกษา     1 ระบบ 

     ผลกระทบ (Impact)  

           คาดวาจะมีรระบบแจงเหตุเพลิงไหมดานลางสถาบันอยุธยาศึกษา      

     ผลลัพธ (Outcome)  

           ระบบแจงเหตุเพลิงไหมดานลางสถาบันอยุธยาศึกษา   1 ระบบ 
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
21

04
07

01
31

 

1. กิจกรรมจัดซื้อระบบ

แจงเหตุเพลิงไหมดานลาง

สถาบันอยุธยาศึกษา 

จำนวน 1 ระบบ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ครุภัณฑ 

   รายละเอียด : ระบบแจง

เหตุเพลิงไหมดานลางสถาบัน

อยุธยาศึกษา     1 ระบบ 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 250,000 

บาท 

 

รายการครุภัณฑ 

1. ระบบแจงเหตุเพลิงไหม

ดานลางสถาบันอยุธยาศึกษา 

ราคา 250000 จำนวน 1 

รายการ รวมเปนเงิน 

250,000.00 บาท 

รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 

250,000.00 บาท 

250,000.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00 

        

        

รวม 250,000.00     
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. กิจกรรมจัดซื้อระบบแจงเหตุเพลิงไหม

ดานลางสถาบันอยุธยาศึกษา จำนวน 1 

ระบบ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบแจง

เหตุเพลิงไหมดานลางสถาบัน

อยุธยาศึกษา 

งาน 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีระบบแจง

เหตุเพลิงไหมดานลางสถาบัน

อยุธยาศึกษา 

งาน 1.00 0.00 0.00 0.00 

       

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผูอำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
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โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก สถาบนัอยุธยาศึกษา หนวยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา 
2. ชื่อโครงการ พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑชุมชน    รหัสโครงการ 6417000006 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

ยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาต ิระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 13 ดานการเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 5 ดานเศรษฐกิจ 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา 

ภูมิปญญาทองถ่ิน และทำนุบำรงุศิลปวัฒนธรรม 

 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก :  64101 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับ

คนในชุมชน 

    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 
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 ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ :  

  KPI:BB 106 ผลิตภัณฑชมุชน OTOP ท่ีเขารวมโครงการไดรับการพัฒนาและยกระดับใหมีมาตรฐาน

และคุณภาพท่ีสูงข้ึน (5 ผลิตภัณฑ) 

 

ประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[ X ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

    [  ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการดำเนินภารกิจหลักท่ีสำคัญตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินตามพระราโชบาย ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 - 2579) ประกอบดวย ยุทธศาสตรท่ี 

1 การพัฒนาทองถ่ิน ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การ

วิจัยและพัฒนานวัตกรรม และยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยนอมนำหลักการทรงงานแนวคิด

ทฤษฎีใหม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระรา

โชบายสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เปนหลักในการปฏิบัติงานจากการ

ดำเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 2 

จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอางทอง ซ่ึงแตละชุมชนมีผลิตภัณฑ หรือสินคา ท่ี

ตองการจะพัฒนา และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ ดังนั้น สถาบันอยุธยาศึกษา จึงตระหนักถึงความสำคัญใน

การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ิน เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินมีอาชีพ และรายไดใหสามารถ

ประกอบอาชีพเลี้ยงครัวเรือนได นอกจากนั้นยังสงเสริมการพัฒนาศักยภาพสินคาเพ่ือนำไปสูมาตรฐานใหมี

คุณภาพเหมาะสมกับราคา และอัตลักษณของชุมชน โดยการขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาสินคาใหมีคุณภาพตรง

ตอความตองการของตลาดและสามารถขยายสินคาใหเกิดการสรางรายไดอยางยั่งยืน 

 

598



4. วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ และตราสินคาของชุมชนใหสอดคลองกับความตองการของตลาด 

และสรางเอกลักษณท่ีเปนอัตลักษณของชุมชน 

 2) เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑชุมชนท่ีไดรับการพัฒนาจากสถาบันอยุธยาศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ.

2563 ใหมีมูลคาเพ่ิมข้ึน และสอดคลองกับความตองการของตลาด 

 3) เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถใหกับผูประกอบการ 

 

5. กลุมเปาหมาย 

 1. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. จังหวัดอางทอง 

 

6. วิธีการดำเนินงาน จัดประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563 ถึง วันท่ี 30/09/2564    

8. พ้ืนท่ีดำเนินการ/กลุมเปาหมาย  

9. งบประมาณโครงการ 227,800.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน 

 

10.  ตวัชี้วัดของโครงการ 
ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนผลิตภัณฑชุมชนในพ้ืนที่ไดรับการพัฒนาและยกระดับ (พัฒนาผลิตภัณฑใหม 1 และยกระดับ

ผลิตภัณฑเดิม 1) 

ผลิตภัณฑ 2 

เชิงคุณภาพ    

   1. รายไดของผูประกอบการ/กลุมวิสาหกิจชุมชนเพ่ิมข้ึนหรือลดตนทุนการผลิตได รอยละ 5 

   2. ผลิตภัณฑไดรับการพัฒนา (ผลิตภัณฑใหม) ผลิตภัณฑ 1 

   3. ผลิตภัณฑไดรับการยกระดับสูมาตรฐานที่สูงข้ึน (ผลิตภัณฑเดิม) ผลิตภัณฑ 1 

เชิงเวลา   

   1. รอยละความสำเร็จแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด รอยละ 100 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด รอยละ 100 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           1) ผูประกอบการ ไดรับความรูในดานการพัฒนาสินคา ใหมีมูลคาเพ่ิมข้ึน 

  2) ผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ และตราสินคาของชุมชน ไดรับการออกแบบและพัฒนาโดยผูเชี่ยวชาญ 

     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 

           1) ผลิตภัณฑชุมชนท่ีไดรับการพัฒนา ใหมีมูลคาเพ่ิมข้ึน และสอดคลองกับความตองการของตลาด 

 2) ผลิตภัณฑชุมชน มีความสอดคลองกับความตองการของตลาด และเปนท่ียอมรับของผูบริโภค 
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     ผลลพัธ (Outcome)  

           1) ผลิตภัณฑชุมชนท่ีไดรับการพัฒนาจนกลายเปนเอกลักษณของชุมชน 

 2) ชุมชนมีสภาพชีวิตท่ีดีข้ึน มีรายไดเพ่ิมมากข้ึน  
 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 

รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.

64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

01
19

01
42

 

1. กิจกรรมจัดประชุมกำหนด

เกณฑการคัดเลือกผลิตภัณฑเพ่ือ

นำมาพัฒนา (ผลิตภัณฑใหม จ.

อยุธยา) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาสที่ 1 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : รายละเอียด 

: คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

- คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิใน

การกำหนดเกณฑการ

คัดเลือกผลิตภัณฑ จำนวน 3 

คนๆ ละ 3,000 บาท  

เปนเงิน 9,000 บาท 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม

ในการจัดประชุมกำหนด

เกณฑการคัดเลือกผลิตภัณฑ 

จำนวน 10 คนๆ ละ 1 ม้ือๆ 

ละ 35 บาท เปนเงิน 350 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,350 

บาท 

9,350.00 9,350.00 0.00 0.00 0.00 

10
31

01
19

02
42

 

2. กิจกรรมคัดเลือกผลิตภัณฑ

เพ่ือนำมาพัฒนา (ผลิตภัณฑใหม 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 1 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : - 

คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิใน

การตัดสินการคัดเลือก

ผลิตภัณฑ จำนวน 3 คนๆ ละ 

3,000 บาท เปนเงิน 9,000 

บาท 

- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม

ในการคดัเลือก จำนวน 30 

คนๆ ละ 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท 

เปนเงิน 2,100 บาท 

- คาอาหารกลางวันในการ

คัดเลือกผูประกอบการ 

จำนวน 30 คนๆ ละ 1 ม้ือๆ 

ละ 100 บาท  เปนเงิน 3,000 

บาท 

 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14,100 

บาท 

14,100.00 14,100.00 0.00 0.00 0.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.

64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

01
19

03
42

 

3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เพ่ือพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ

พ้ืนฐาน และออกแบบบรรจุภัณฑ 

พรอมตราสินคา (ผลิตภัณฑใหม 

จ.อยุธยา) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สถาบนัอยุธยาศึกษา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : รายละเอียด 

: คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

- คาวิทยากร 1 คน จำนวน 1 

วันๆ ละ  6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 

บาท เปนเงิน 3,600 บาท  

- คาวิทยากร 2 คน จำนวน 1 

วันๆ ละ  6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 

บาท เปนเงิน 7,200 บาท  

- คาวิทยากร 1 คน จำนวน 1 

วันๆ ละ  6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 

บาท เปนเงิน 3,600 บาท 

- คาอาหารวาง จำนวน 15 

คนๆ ละ 3 วันๆ ละ 2 ม้ือๆ 

ละ 35 บาท เปนเงิน 3,150 

บาท 

- คาอาหารกลางวัน จำนวน 

15 คนๆละ 3 วันๆ ละ 1 

ม้ือๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 

4,500 บาท  

- คาเชารถตู 1 คัน จำนวน 3 

วันๆ ละ 2,500 เปนเงิน 

7,500 บาท  

- คาวัสดุ  20,000 บาท   

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 49,550 

บาท 

49,550.00 0.00 49,550.00 0.00 0.00 

10
31

01
19

04
42

 

4. กิจกรรมผลิตบรรจุภัณฑ 

(ผลิตภัณฑใหม จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : รายละเอียด 

: คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

- คาจางจัดทำบรรจุภัณฑ  

50,000 บาท                     

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000 

บาท 

50,000.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.

64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

01
19

05
42

 

5. กิจกรรมศึกษาดูงานและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการพัฒนา

ผลิตภัณฑ และการตลาด 

(ผลิตภัณฑใหม จ.อยุธยา) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 3 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : รายละเอียด 

: คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

- คาวิทยากร 1 คน จำนวน 3 

ช.ม.ๆ ละ 1,200 เปนเงิน 

3,600 บาท 

- คาเชารถตู 2 คันๆ ละ 1 

วันๆ ละ 2,500 บาท เปนเงิน 

5,000 บาท 

-คาอาหารวาง จำนวน 15 

คนๆ 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท 

เปนเงิน 1,050 บาท 

-คาอาหารกลางวัน  15 คน 

จำนวน 1ม้ือ ๆ ละ 100 บาท 

เปนเงิน 1,500 บาท  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 11,150 

บาท 

11,150.00 0.00 0.00 11,150.00 0.00 

10
31

01
19

06
42

 

6. กิจกรรมแนะนำผลิตภัณฑ 

(ผลิตภัณฑใหม จ.อยุธยา) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 4 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : รายละเอียด 

: คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

- คาจัดทำแผนพับแนะนำ

ผลิตภัณฑ จำนวน 1,000 

ชุดๆ ละ 10 บาท  

เปนเงิน 10,000 บาท 

- คาจางจัดทำวีดิทัศนแนะนำ

ผลิตภัณฑ จำนวน 1 งาน 

เปนเงิน 30,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 40,000 

บาท 

40,000.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 

10
31

01
19

07
42

 

7. กิจกรรมออกรานจัดจำหนาย

ผลิตภัณฑ (ผลิตภัณฑใหม 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 4 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สถาบันอยุธยาศึกษา 

วัสดุ 

   รายละเอียด : รายละเอียด 

: คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

- คาวัสดุ 10,000 บาท  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10000 

บาท 

10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 
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รหสั 12 

หลกั 
ชือ่กจิกรรมยอย 

หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.64-ม.ิย.

64) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.64-ก.ย.64) 

10
31

01
19

08
42

 

8. กิจกรรม อบรมเพ่ือยกระดับ

ผลิตภัณฑสูมาตรฐานทาง

การตลาด และพัฒนาชองทาง

การคาออนไลน (ผลิตภัณฑเดิม 

จ.อางทอง ในปงบประมาณ 

2563) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 

   รายละเอียด : รายละเอียด 

: คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

- คาวิทยากร 2 คน คนละ  6 

ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท เปน

เงิน 7,200 บาท (2 วัน)  

-คาอาหารวาง จำนวน 15 

คนๆ ละ 4 ม้ือๆ ละ 35 บาท 

เปนเงิน 2,100 บาท 

-คาอาหารกลางวัน จำนวน 

15 คนๆละ 2 ม้ือๆ ละ 100 

บาท เปนเงิน 3,000 บาท  

-คาเชารถตู 1 คัน จำนวน 3 

วันๆ ละ 2,500 เปนเงิน 

7,500 บาท  

- คาวัสดุ  2,700 บาท   

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 22500 

บาท 

22,500.00 0.00 22,500.00 0.00 0.00 

10
31

01
19

09
42

 

9. กิจกรรมศึกษาดูงานและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการพัฒนา

ผลิตภัณฑ และการตลาด 

(ผลิตภัณฑเดิม จ.อางทอง ใน

ปงบประมาณ 2563) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ตอบแทน,ใชสอย 

   รายละเอียด : รายละเอียด 

: คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

- คาวิทยากร 1 คน จำนวน 3 

ช.ม.ๆ ละ 1,200 เปนเงิน 

3,600 บาท 

- คาเชารถตู 2 คันๆ ละ 1 

วันๆ ละ 2,500 บาท เปนเงิน 

5,000 บาท 

-คาอาหารวาง จำนวน 15 

คนๆ 2 ม้ือๆ ละ 35 บาท 

เปนเงิน 1,050 บาท 

-คาอาหารกลางวัน  15 คน 

จำนวน 1ม้ือ ๆ ละ 100 บาท 

เปนเงิน 1,500 บาท  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 11150 

บาท 

11,150.00 0.00 11,150.00 0.00 0.00 

10
31

01
19

10
42

 

10. กิจกรรมออกรานจัดจำหนาย

ผลิตภัณฑ(ผลิตภัณฑเดิม จ.

อางทอง ในปงบประมาณ 2563) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   ไตรมาส 2 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   สถาบันอยุธยาศึกษา 

วัสดุ 

   รายละเอียด : รายละเอียด 

: คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ 

- คาวัสดุ 10,000 บาท  

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10000 

บาท 

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 

รวม 227,800.00     
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13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

1. กิจกรรมจัดประชุมกำหนดเกณฑการ

คัดเลือกผลิตภัณฑเพ่ือนำมาพัฒนา 

(ผลิตภัณฑใหม จ.อยุธยา) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผลิตภัณฑชุมชนในพ้ืนที่ไดรับการ

พัฒนา 

ชึ้น 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ

ไดรับการพัฒนา (ผลิตภัณฑใหม) 

ชึ้น 1.00 0.00 0.00 0.00 

2. กิจกรรมคัดเลือกผลิตภัณฑเพ่ือนำมา

พัฒนา (ผลิตภัณฑใหม จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผลิตภัณฑชุมชนในพ้ืนที่ไดรับการ

พัฒนา 

ชึ้น 1.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ

ไดรับการพัฒนา (ผลิตภัณฑใหม) 

ชึ้น 1.00 0.00 0.00 0.00 

3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือ

พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑพ้ืนฐาน และ

ออกแบบบรรจุภัณฑ พรอมตราสินคา 

(ผลิตภัณฑใหม จ.อยุธยา) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผลิตภัณฑชุมชนในพ้ืนที่ไดรับการ

พัฒนา 

ชึ้น 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ

ไดรับการพัฒนา (ผลิตภัณฑใหม) 

ชึ้น 0.00 1.00 0.00 0.00 

4. กิจกรรมผลิตบรรจุภัณฑ (ผลิตภัณฑ

ใหม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผลิตภัณฑชุมชนในพ้ืนที่ไดรับการ

พัฒนา 

ชึ้น 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ

ไดรับการพัฒนา (ผลิตภัณฑใหม) 

ชึ้น 0.00 0.00 1.00 0.00 

5. กิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน

เรียนรูดานการพัฒนาผลิตภัณฑ และ

การตลาด (ผลิตภัณฑใหม จ.อยุธยา) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผลิตภัณฑชุมชนในพ้ืนที่ไดรับการ

พัฒนา 

ชึ้น 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ

ไดรับการพัฒนา (ผลิตภัณฑใหม) 

ชึ้น 0.00 0.00 1.00 0.00 

6. กิจกรรมแนะนำผลิตภัณฑ (ผลิตภัณฑ

ใหม จ.อยุธยา) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผลิตภัณฑชุมชนในพ้ืนที่ไดรับการ

พัฒนา 

ชึ้น 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ

ไดรับการพัฒนา (ผลิตภัณฑใหม) 

ชึ้น 0.00 0.00 0.00 1.00 

7. กิจกรรมออกรานจัดจำหนาย

ผลิตภัณฑ (ผลิตภัณฑใหม จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผลิตภัณฑชุมชนในพ้ืนที่ไดรับการ

พัฒนา 

ชึ้น 0.00 0.00 0.00 1.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ

ไดรับการพัฒนา (ผลิตภัณฑใหม) 

ชึ้น 0.00 0.00 0.00 1.00 

8. กิจกรรม อบรมเพ่ือยกระดับ

ผลิตภัณฑสูมาตรฐานทางการตลาด และ

พัฒนาชองทางการคาออนไลน 

(ผลิตภัณฑเดิม จ.อางทอง ใน

ปงบประมาณ 2563) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผลิตภัณฑชุมชนในพ้ืนที่ไดรับการ

ยกระดับ 

ชึ้น 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ

ไดรับการยกระดับสูมาตรฐานที่

สูงข้ึน (ผลิตภัณฑเดิม) 

ชึ้น 0.00 1.00 0.00 0.00 

9. กิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน

เรียนรูดานการพัฒนาผลิตภัณฑ และ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผลิตภัณฑชุมชนในพ้ืนที่ไดรับการ

ชึ้น 0.00 1.00 0.00 0.00 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.63–ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.64) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.64 ม.ิย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.64–ก.ย.64) 

การตลาด (ผลิตภัณฑเดิม จ.อางทอง ใน

ปงบประมาณ 2563) 

ยกระดับ 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ

ไดรับการยกระดับสูมาตรฐานที่

สูงข้ึน (ผลิตภัณฑเดิม) 

ชึ้น 0.00 1.00 0.00 0.00 

10. กิจกรรมออกรานจัดจำหนาย

ผลิตภัณฑ(ผลิตภัณฑเดิม จ.อางทอง ใน

ปงบประมาณ 2563) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน

ผลิตภัณฑชุมชนในพ้ืนที่ไดรับการ

ยกระดับ 

ชึ้น 0.00 1.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ

ไดรับการยกระดับสูมาตรฐานที่

สูงข้ึน (ผลิตภัณฑเดิม) 

ชึ้น 0.00 1.00 0.00 0.00 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ ผูอำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
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