โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หนวยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา
2. ชื่อโครงการ สนับสนุนระบบการปองกันอัคคีภัย ประจำสถาบันอยุธยาศึกษา รหัสโครงการ 6417000001
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ไมมี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ไมมี
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และบุคลากร
ใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (93 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 301 จำนวนผูสำเร็จการศึกษา : ดานสังคมศาสตร (865 คน)
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ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
สถาบันอยุธยาศึกษาเปนหนวยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่มีหนาที่ และพันธกิจ
ในการทำนุบำรุง สงเสริม สนับสนุน และสรางสรรคเผยแพรงานดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น
รวมทั้งยังมีบทบาทหนาที่ในฐานะศูนยทองเที่ยวและศูนยขอมูลทางวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี
การดำเนินงานอยางตอเนื่องเพื่อสรางองคความรูที่ตอบสนองความตองการของบุคลากรทางการศึกษา ปราชญ
ชาวบาน ภูมิปญญาทองถิ่น
4. วัตถุประสงค
1. การดำเนินงานตามโครงการตาง ๆ ของสถาบันอยุธยาศึกษา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. การใหบริการทางวิชาการและขอมูลสารสนเทศมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว แกบุคลากรทาง
การศึกษา และประชาชนทั่วไป
5. กลุมเปาหมาย
นักทองเที่ยวและบุคลากรในหนวยงาน
6. วิธีการดำเนินงาน จัดซื้อครุภัณฑ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 250,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
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10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. ระบบแจงเหตุเพลิงไหมดานลางสถาบันอยุธยาศึกษา
เชิงคุณภาพ
1. มีระบบแจงเหตุเพลิงไหมดานลางสถาบันอยุธยาศึกษา
เชิงเวลา
1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ระบบ

1

ระบบ

1

รอยละ

100

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
ระบบแจงเหตุเพลิงไหมดานลางสถาบันอยุธยาศึกษา 1 ระบบ
ผลกระทบ (Impact)
คาดวาจะมีรระบบแจงเหตุเพลิงไหมดานลางสถาบันอยุธยาศึกษา
ผลลัพธ (Outcome)
ระบบแจงเหตุเพลิงไหมดานลางสถาบันอยุธยาศึกษา 1 ระบบ
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

102104070131

1. กิจกรรมจัดซื้อระบบ
แจงเหตุเพลิงไหมดานลาง
สถาบันอยุธยาศึกษา
จำนวน 1 ระบบ
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดำเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

จำนวนเงิน

ครุภัณฑ
รายละเอียด : ระบบแจง
เหตุเพลิงไหมดานลางสถาบัน
อยุธยาศึกษา 1 ระบบ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 250,000
บาท

250,000.00

รายการครุภัณฑ
1. ระบบแจงเหตุเพลิงไหม
ดานลางสถาบันอยุธยาศึกษา
ราคา 250000 จำนวน 1
รายการ รวมเปนเงิน
250,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน
250,000.00 บาท

รวม 250,000.00
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แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)
250,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.64)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. กิจกรรมจัดซื้อระบบแจงเหตุเพลิงไหม
ดานลางสถาบันอยุธยาศึกษา จำนวน 1
ระบบ

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบแจง
เหตุเพลิงไหมดานลางสถาบัน
อยุธยาศึกษา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีระบบแจง
เหตุเพลิงไหมดานลางสถาบัน
อยุธยาศึกษา

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

งาน

1.00

0.00

0.00

0.00

งาน

1.00

0.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผูอำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
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โครงการตามแผนปฏิบัตริ าชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หนวยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา
2. ชื่อโครงการ พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑชุมชน รหัสโครงการ 6417000006
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 13 ดานการเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี
แผนการปฏิรปู ประเทศ : ดานที่ 5 ดานเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบตั ริ าชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
แนวทางการพัฒนาที่ : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน
สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เปาหมายที่ : 1.2 ทองถิ่นไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา
ภูมปิ ญญาทองถิ่น และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนปฏิบตั ริ าชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 64101 โครงการพัฒนาทองถิ่น ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายไดใหกับ
คนในชุมชน
ผลผลิต/โครงการ : P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
แผนงาน : P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 101 รอยละความสำเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น (รอยละ 100)
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ตัวชี้วัดสำนักงบประมาณ :
KPI:BB 106 ผลิตภัณฑชมุ ชน OTOP ที่เขารวมโครงการไดรับการพัฒนาและยกระดับใหมีมาตรฐาน
และคุณภาพที่สูงขึ้น (5 ผลิตภัณฑ)
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ X ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา
[ X ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................

3. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการดำเนินภารกิจหลักที่สำคัญตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 - 2579) ประกอบดวย ยุทธศาสตรที่
1 การพัฒนาทองถิ่น ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การ
วิจัยและพัฒนานวัตกรรม และยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยนอมนำหลักการทรงงานแนวคิด
ทฤษฎีใหม และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระรา
โชบายสมเด็ จ พระเจ าอยู หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ บดิน ทรเทพยวรางกู ร เป น หลั กในการปฏิ บั ติงานจากการ
ดำเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีพื้นที่รับผิดชอบ 2
จังหวัด ประกอบดวย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอางทอง ซึ่งแตละชุมชนมีผลิตภัณฑ หรือสินคา ที่
ตองการจะพัฒนา และยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ ดังนั้น สถาบันอยุธยาศึกษา จึงตระหนักถึงความสำคัญใน
การพัฒ นาและยกระดับผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นมีอาชีพ และรายไดใหสามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงครัวเรือนได นอกจากนั้นยังสงเสริมการพัฒนาศักยภาพสินคาเพื่อนำไปสูมาตรฐานใหมี
คุณภาพเหมาะสมกับราคา และอัตลักษณของชุมชน โดยการขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาสินคาใหมีคุณภาพตรง
ตอความตองการของตลาดและสามารถขยายสินคาใหเกิดการสรางรายไดอยางยั่งยืน
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4. วัตถุประสงค
1) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ และตราสินคาของชุมชนใหสอดคลองกับความตองการของตลาด
และสรางเอกลักษณที่เปนอัตลักษณของชุมชน
2) เพื่อยกระดับผลิตภัณฑชุมชนที่ไดรับการพัฒนาจากสถาบันอยุธยาศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ.
2563 ใหมีมูลคาเพิ่มขึ้น และสอดคลองกับความตองการของตลาด
3) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถใหกับผูประกอบการ
5. กลุมเปาหมาย
1. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. จังหวัดอางทอง
6. วิธีการดำเนินงาน จัดประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564
8. พื้นที่ดำเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 227,800.00 บาท
แหลงงบประมาณ 1, งบประมาณแผนดิน
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
ตัวชีว้ ดั (Indicators)
เชิงปริมาณ
1. จำนวนผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่ไดรับการพัฒนาและยกระดับ (พัฒนาผลิตภัณฑใหม 1 และยกระดับ
ผลิตภัณฑเดิม 1)
เชิงคุณภาพ
1. รายไดของผูประกอบการ/กลุมวิสาหกิจชุมชนเพิ่มขึ้นหรือลดตนทุนการผลิตได
2. ผลิตภัณฑไดรับการพัฒนา (ผลิตภัณฑใหม)
3. ผลิตภัณฑไดรับการยกระดับสูมาตรฐานที่สูงขึ้น (ผลิตภัณฑเดิม)
เชิงเวลา
1. รอยละความสำเร็จแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงคาใชจาย
1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ผลิตภัณฑ

2

รอยละ
ผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑ

5
1
1

รอยละ

100

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
1) ผูประกอบการ ไดรับความรูในดานการพัฒนาสินคา ใหมีมูลคาเพิ่มขึ้น
2) ผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ และตราสินคาของชุมชน ไดรับการออกแบบและพัฒนาโดยผูเชี่ยวชาญ
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
1) ผลิตภัณฑชุมชนที่ไดรับการพัฒนา ใหมีมูลคาเพิ่มขึ้น และสอดคลองกับความตองการของตลาด
2) ผลิตภัณฑชุมชน มีความสอดคลองกับความตองการของตลาด และเปนที่ยอมรับของผูบริโภค
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ผลลัพธ (Outcome)
1) ผลิตภัณฑชุมชนที่ไดรับการพัฒนาจนกลายเปนเอกลักษณของชุมชน
2) ชุมชนมีสภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายไดเพิ่มมากขึ้น
12. แผนการดำเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103101190142

1. กิจกรรมจัดประชุมกำหนด
เกณฑการคัดเลือกผลิตภัณฑเพื่อ
นำมาพัฒนา (ผลิตภัณฑใหม จ.
อยุธยา)
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาสที่ 1
สถานที่ดำเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

2. กิจกรรมคัดเลือกผลิตภัณฑ
เพื่อนำมาพัฒนา (ผลิตภัณฑใหม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

103101190242

ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 1
สถานที่ดำเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : รายละเอียด
: คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ
- คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิใน
การกำหนดเกณฑการ
คัดเลือกผลิตภัณฑ จำนวน 3
คนๆ ละ 3,000 บาท
เปนเงิน 9,000 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
ในการจัดประชุมกำหนด
เกณฑการคัดเลือกผลิตภัณฑ
จำนวน 10 คนๆ ละ 1 มื้อๆ
ละ 35 บาท เปนเงิน 350
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,350
บาท
ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิใน
การตัดสินการคัดเลือก
ผลิตภัณฑ จำนวน 3 คนๆ ละ
3,000 บาท เปนเงิน 9,000
บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม
ในการคัดเลือก จำนวน 30
คนๆ ละ 2 มื้อๆ ละ 35 บาท
เปนเงิน 2,100 บาท
- คาอาหารกลางวันในการ
คัดเลือกผูประกอบการ
จำนวน 30 คนๆ ละ 1 มื้อๆ
ละ 100 บาท เปนเงิน 3,000
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 14,100
บาท

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)

9,350.00

9,350.00

0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.
64)
0.00

14,100.00

14,100.00

0.00

0.00

จำนวนเงิน

600

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

0.00

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย
3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ
พื้นฐาน และออกแบบบรรจุภัณฑ
พรอมตราสินคา (ผลิตภัณฑใหม
จ.อยุธยา)
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2

103101190442

103101190342

สถานที่ดำเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

4. กิจกรรมผลิตบรรจุภัณฑ
(ผลิตภัณฑใหม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา)
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
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 มื้อๆ
ละ 35 บาท เปนเงิน 3,150
บาท
- คาอาหารกลางวัน จำนวน
15 คนๆละ 3 วันๆ ละ 1
มื้อๆ 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
ใชสอย
รายละเอียด : รายละเอียด
: คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ
- คาจางจัดทำบรรจุภัณฑ
50,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000
บาท

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)

49,550.00

0.00

49,550.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.
64)
0.00

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

จำนวนเงิน

สถานที่ดำเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

601

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

0.00

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103101190542

5. กิจกรรมศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการพัฒนา
ผลิตภัณฑ และการตลาด
(ผลิตภัณฑใหม จ.อยุธยา)
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 3
สถานที่ดำเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

103101190742

103101190642

6. กิจกรรมแนะนำผลิตภัณฑ
(ผลิตภัณฑใหม จ.อยุธยา)
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 4
สถานที่ดำเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

7. กิจกรรมออกรานจัดจำหนาย
ผลิตภัณฑ (ผลิตภัณฑใหม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 4

หมวดรายจาย/
รายละเอียด
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 มื้อๆ ละ 35 บาท
เปนเงิน 1,050 บาท
-คาอาหารกลางวัน 15 คน
จำนวน 1มื้อ ๆ ละ 100 บาท
เปนเงิน 1,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 11,150
บาท
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
วัสดุ
รายละเอียด : รายละเอียด
: คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ
- คาวัสดุ 10,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10000
บาท

แผนการปฏิบตั งิ าน
ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)

11,150.00

0.00

0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.
64)
11,150.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

40,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

10,000.00

จำนวนเงิน

สถานที่ดำเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

602

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

รหัส 12
หลัก

ชือ่ กิจกรรมยอย

103101190842

8. กิจกรรม อบรมเพื่อยกระดับ
ผลิตภัณฑสูมาตรฐานทาง
การตลาด และพัฒนาชองทาง
การคาออนไลน (ผลิตภัณฑเดิม
จ.อางทอง ในปงบประมาณ
2563)
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดำเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

103101191042

103101190942

9. กิจกรรมศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการพัฒนา
ผลิตภัณฑ และการตลาด
(ผลิตภัณฑเดิม จ.อางทอง ใน
ปงบประมาณ 2563)
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดำเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

10. กิจกรรมออกรานจัดจำหนาย
ผลิตภัณฑ(ผลิตภัณฑเดิม จ.
อางทอง ในปงบประมาณ 2563)
ระยะเวลาดำเนินการ
ไตรมาส 2

แผนการปฏิบตั งิ าน

หมวดรายจาย/
รายละเอียด

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.63-ธ.ค.63)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.64-มี.ค.64)

22,500.00

0.00

22,500.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.64-มิ.ย.
64)
0.00

11,150.00

0.00

11,150.00

0.00

0.00

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

จำนวนเงิน

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 มื้อๆ ละ 35 บาท
เปนเงิน 2,100 บาท
-คาอาหารกลางวัน จำนวน
15 คนๆละ 2 มื้อๆ 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
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 มื้อๆ ละ 35 บาท
เปนเงิน 1,050 บาท
-คาอาหารกลางวัน 15 คน
จำนวน 1มื้อ ๆ ละ 100 บาท
เปนเงิน 1,500 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 11150
บาท
วัสดุ
รายละเอียด : รายละเอียด
: คาตอบแทน ใชสอย วัสดุ
- คาวัสดุ 10,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10000
บาท

สถานที่ดำเนินการ
สถาบันอยุธยาศึกษา

รวม 227,800.00

603

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.64-ก.ย.64)
0.00

13. ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

1. กิจกรรมจัดประชุมกำหนดเกณฑการ
คัดเลือกผลิตภัณฑเพื่อนำมาพัฒนา
(ผลิตภัณฑใหม จ.อยุธยา)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่ไดรับการ
พัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ
ไดรับการพัฒนา (ผลิตภัณฑใหม)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่ไดรับการ
พัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ
ไดรับการพัฒนา (ผลิตภัณฑใหม)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่ไดรับการ
พัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ
ไดรับการพัฒนา (ผลิตภัณฑใหม)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่ไดรับการ
พัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ
ไดรับการพัฒนา (ผลิตภัณฑใหม)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่ไดรับการ
พัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ
ไดรับการพัฒนา (ผลิตภัณฑใหม)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่ไดรับการ
พัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ
ไดรับการพัฒนา (ผลิตภัณฑใหม)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่ไดรับการ
พัฒนา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ
ไดรับการพัฒนา (ผลิตภัณฑใหม)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่ไดรับการ
ยกระดับ

2. กิจกรรมคัดเลือกผลิตภัณฑเพื่อนำมา
พัฒนา (ผลิตภัณฑใหม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา)

3. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑพื้นฐาน และ
ออกแบบบรรจุภัณฑ พรอมตราสินคา
(ผลิตภัณฑใหม จ.อยุธยา)

4. กิจกรรมผลิตบรรจุภัณฑ (ผลิตภัณฑ
ใหม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

5. กิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานการพัฒนาผลิตภัณฑ และ
การตลาด (ผลิตภัณฑใหม จ.อยุธยา)

6. กิจกรรมแนะนำผลิตภัณฑ (ผลิตภัณฑ
ใหม จ.อยุธยา)

7. กิจกรรมออกรานจัดจำหนาย
ผลิตภัณฑ (ผลิตภัณฑใหม จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา)

8. กิจกรรม อบรมเพื่อยกระดับ
ผลิตภัณฑสูมาตรฐานทางการตลาด และ
พัฒนาชองทางการคาออนไลน
(ผลิตภัณฑเดิม จ.อางทอง ใน
ปงบประมาณ 2563)

9. กิจกรรมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานการพัฒนาผลิตภัณฑ และ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ
ไดรับการยกระดับสูมาตรฐานที่
สูงขึ้น (ผลิตภัณฑเดิม)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่ไดรับการ

ป 2563

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

ชึ้น

1.00

0.00

0.00

0.00

ชึ้น

1.00

0.00

0.00

0.00

ชึ้น

1.00

0.00

0.00

0.00

ชึ้น

1.00

0.00

0.00

0.00

ชึ้น

0.00

1.00

0.00

0.00

ชึ้น

0.00

1.00

0.00

0.00

ชึ้น

0.00

0.00

1.00

0.00

ชึ้น

0.00

0.00

1.00

0.00

ชึ้น

0.00

0.00

1.00

0.00

ชึ้น

0.00

0.00

1.00

0.00

ชึ้น

0.00

0.00

0.00

1.00

ชึ้น

0.00

0.00

0.00

1.00

ชึ้น

0.00

0.00

0.00

1.00

ชึ้น

0.00

0.00

0.00

1.00

ชึ้น

0.00

1.00

0.00

0.00

ชึ้น

0.00

1.00

0.00

0.00

ชึ้น

0.00

1.00

0.00

0.00
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การตลาด (ผลิตภัณฑเดิม จ.อางทอง ใน
ปงบประมาณ 2563)

10. กิจกรรมออกรานจัดจำหนาย
ผลิตภัณฑ(ผลิตภัณฑเดิม จ.อางทอง ใน
ปงบประมาณ 2563)

ตัวชีว้ ดั (Indicators)

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)
ป 2564

ป 2563
ไตรมาส 1
(ต.ค.63–ธ.ค.63)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.64)

ไตรมาส 3
(เม.ย.64 มิ.ย.64)

ไตรมาส 4
(ก.ค.64–ก.ย.64)

ชึ้น

0.00

1.00

0.00

0.00

ชึ้น

0.00

1.00

0.00

0.00

ชึ้น

0.00

1.00

0.00

0.00

ยกระดับ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ
ไดรับการยกระดับสูมาตรฐานที่
สูงขึ้น (ผลิตภัณฑเดิม)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน
ผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่ไดรับการ
ยกระดับ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ
ไดรับการยกระดับสูมาตรฐานที่
สูงขึ้น (ผลิตภัณฑเดิม)

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

15. ผูร บั ผิดชอบโครงการ ผูอำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
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