
 

 

รายละเอียดโครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
(แผนการใชจายงบประมาณรายโครงการ) 

 

 

เลมที่ 5 งบประมาณรายจายจากเงนิผลประโยชนจากที่ราชพัสด ุ

(งบที่ราชพสัดุ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

คํานํา 
 
 
 แผนการใชจายงบประมาณรายจายจากเงินผลประโยชนจากท่ีราชพัสดุ (งบท่ีราชพัสดุ) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดทําข้ึนภายใตวงเงิน
งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 6/2562 เม่ือวันจันทรท่ี 8 
มิถุนายน พ.ศ.2563 โดยจัดสรรเปนแผนท่ีระบุความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตรกระทรวง เปาหมายการใหบริการกระทรวง กับเปาหมายการใหบริการ
หนวยงาน กลยุทธหนวยงาน ผลผลิต ตัวชี้วัดและกิจกรรมหลัก โดยประกอบดวย 2 ผลผลิต 
งบประมาณรายจายประจําป รวมท้ังสิ้น 8,590,000 บาท 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา หวังเปนอยางยิ่งวา แผนการใชจายงบประมาณรายจาย
จากเงินผลประโยชนจากท่ีราชพัสดุ (งบท่ีราชพัสดุ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้ จะเปน
ประโยชนตอผูบริหารทุกระดับ ผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ และผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน และการ
ติดตามประเมินผล ตอไป 

 
 
 
 

                                                                 กองนโยบายและแผน 
                                                               1 ตุลาคม 2563 

 

ก 



สารบัญ  
  

 หนา 
  

คํานํา ก 

สาบัญ ข 

สรุปงบประมาณรายจาย จําแนกตามยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน และหมวดรายจาย ค 

สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจาย จําแนกตามงบรายจายและหมวดรายจาย ง 

สรุปงบประมาณรายจาย จําแนกตาม ยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน หนวยงาน  จ 

แผนงานพ้ืนฐาน     

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน     

แผนงาน 3.1 : แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน     

แผนงานรอง 3.1.2 : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต  

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร      
สํานักงานอธิการบดี กองกลาง    

 

1 1 6411000003 โครงการสืบสานและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา (กฐินสามัคค)ี 1 

2 2 6411000004 โครงการสนับสนุนการสรางเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชน 5 

3 3 6411000006 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการเงินรายไดเชิงพื้นท่ี (โรงอาหาร รานคา ซุม อาคารสถานท่ี) 9 

4 4 6411000009 โครงการพัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวก สภาพแวดลอม รองรับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 14 

5 5 6411000022 โครงการสนับสนุนการจัดพิธีการวันสําคัญตามธรรมเนียม ประเพณีปฏิบัติ 18 

6 6 6411000024 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการเงินรายไดจากท่ีราชพัสดุ (ตลาดนัด) 25 

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหล่ือมลํ้า และสรางการ
เจริญเติบโตจากภายใน   

 

แผนงาน 4 แผนงานพ้ืนฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหล่ือมลํ้า และสรางการ
เจริญเติบโตจากภายใน   

 

แผนงานรอง 4.1.26 แผนงานพ้ืนฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหล่ือมลํ้า และสราง
การเจริญเติบโตจากภายใน   

 

ผลผลิตที่  : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     
สถาบันอยุธยาศึกษา   

 

7 1 6417000008 โครงการสืบสานพิธีกรรมทางศาสนา 29 

 

ข 



 

สรุปงบประมาณรายจายจากเงินผลประโยชนจากท่ีราชพัสดุ (งบท่ีราชพัสดุ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จําแนกตามยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน และหมวดรายจาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ค 

เงินเดือน

และ

คาจาง

ประจํา

คาจางชั่วคราว คา ต-ช-ว ครุภัณฑ สิ่งกอสราง เงินอุดหนุน รายจายอื่น

-      180,000       8,323,500  86,500  -         -          -         8,590,000     100.00            

-      180,000       8,323,500  86,500  -         -          -         8,590,000     100.00            

-      180,000       8,073,800  86,500  -         -          -         8,340,300     97.09              

-      180,000       8,073,800  86,500  -         -          -         8,340,300     97.09              

-      180,000       8,073,800  86,500  -         -          -         8,340,300     97.09              

-      180,000       8,073,800  86,500  -         -          -         8,340,300     97.09              

-      -              249,700     -       -         -          -         249,700        2.91               

-      -              249,700     -       -         -          -         249,700        100.00            

-      -              249,700     -       -         -          -         249,700        100.00            

-      -              249,700     -       -         -          -         249,700        100.00            

-      -              249,700     -       -         -          -         249,700        100.00            สถาบันอยุธยาศึกษา

ผลผลิตที่ : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

รอยละของประเภทงบประมาณรายจาย

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนงานพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

แผนงาน 3.1 : แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

แผนงานรอง 3.1.2 : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต

ผลผลิตที่  : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางการเจริญเติบโตจากภายใน

แผนงาน 4 แผนงานพื้นฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางการเจริญเติบโตจากภายใน

แผนงานรอง 4.1.26 แผนงานพื้นฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางการเจริญเติบโตจากภายใน

ยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หนวยงาน/รายการ

ประเภทงบรายจาย

รวมทั้งสิ้น รอยละ



สรุปงบประมาณรายจายจากเงินผลประโยชนจากท่ีราชพัสดุ (งบท่ีราชพัสดุ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จําแนกตามงบรายจายและหมวดรายจาย 

 
งบรายจาย/หมวดรายจาย งบประมาณ (บาท) รอยละ 

งบบุคลากร 441,600 5.14 

     เงินเดือน  0 0.00 

     คาจางประจํา 0 0.00 

     คาตอบแทนพนักงานราชการ 0 0.00 

     คาจางช่ัวคราว 441,600 100.00 

งบดําเนินงาน 8,061,900 93.85 

     คาตอบแทน 175,600 2.18 

     คาใชสอยและคาวัสด ุ 7,536,300 93.48 

     คาสาธารณูปโภค 350,000 4.34 

งบลงทุน 86,500 1.01 

     คาครุภัณฑ 86,500 100.00 

     คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 0 0.00 

งบเงินอุดหนุน 0 0.00 

งบรายจายอ่ืน 0 0.00 

รวม 6,590,000 100.00 

 
 
 
 
 

ง 



สรุปงบประมาณรายจายจากเงินผลประโยชนจากท่ีราชพัสดุ (งบท่ีราชพัสดุ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จําแนกตาม ยุทธศาสตร แผนงาน ผลผลิต-โครงการ งาน หนวยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ 

เงินเดือนและ

คาจางประจํา
คาจางชั่วคราว คา ต-ช-ว ครุภัณฑ สิ่งกอสราง เงินอุดหนุน รายจายอื่น

-                   180,000       8,323,500  86,500  -         -          -         8,590,000     100.00            

-                   180,000       8,323,500  86,500  -         -          -         8,590,000     100.00            

-                   180,000       8,073,800  86,500  -         -          -         8,340,300     97.09              

-                   180,000       8,073,800  86,500  -         -          -         8,340,300     97.09              

-                   180,000       8,073,800  86,500  -         -          -         8,340,300     97.09              

-                   180,000       8,073,800  86,500  -         -          -         8,340,300     97.09              

-                   180,000       8,073,800  86,500  -         -          -         8,340,300     97.09              

1 1 6411000003 โครงการสืบสานและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา (กฐินสามัคค)ี 186,000     186,000        2.17               

2 2 6411000004 โครงการสนับสนุนการสรางเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชน 326,000     326,000        3.80               

3 3 6411000006 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการเงินรายไดเชิงพื้นที่ (โรงอาหาร รานคา ซุม อาคารสถานที)่ 1,960,000   1,960,000      22.82              

4 4 6411000009 โครงการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก สภาพแวดลอม รองรับการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 1,690,000   1,690,000      19.67              

5 5 6411000022 โครงการสนับสนุนการจัดพิธีการวันสําคัญตามธรรมเนียม ประเพณีปฏิบัติ 1,515,580   42,500  1,558,080      18.14              

6 6 6411000024 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการเงินรายไดจากที่ราชพัสดุ (ตลาดนัด) 180,000        2,396,220   44,000  2,620,220      30.50              

-                   -              249,700     -       -         -          -         249,700        2.91               

-                   -              249,700     -       -         -          -         249,700        100.00            

-                   -              249,700     -       -         -          -         249,700        100.00            

-                   -              249,700     -       -         -          -         249,700        100.00            

-                   -              249,700     -       -         -          -         249,700        100.00            

7 1 6417000008 โครงการสืบสานพิธีกรรมทางศาสนา 249,700     249,700        100.00            

สถาบันอยุธยาศึกษา

ผลผลิตที่ : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

สํานักงานอธิการบดี กองกลาง

รอยละของประเภทงบประมาณรายจาย

รวมงบประมาณทั้งสิ้น

แผนงานพื้นฐาน

ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

แผนงาน 3.1 : แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

แผนงานรอง 3.1.2 : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต

ผลผลิตที่  : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางการเจริญเติบโตจากภายใน

แผนงาน 4 แผนงานพื้นฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางการเจริญเติบโตจากภายใน

แผนงานรอง 4.1.26 แผนงานพื้นฐานดานการแกไขปญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางการเจริญเติบโตจากภายใน

ยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/งาน/หนวยงาน/รายการ

ประเภทงบรายจาย

รวมทั้งสิ้น รอยละ



โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. หนวยงานหลัก UสํานักงานอธิการบดUี หนวยงานรอง Uกองกลาง 
2. ช่ือโครงการ โครงการสืบสานและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา (กฐินสามัคคี)

รหัสโครงการ U6411000003 

Uความสอดคลองของโครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 17 ดานความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคมการเติบโตอยางยั่งยืน 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 9 ดานสังคม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู
ความม่ังค่ังและยั่งยืน 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ

บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
เปาหมายท่ี : 4.2 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
 ชื่อโครงการหลัก :  64B01 โครงการบริหารเงินรายไดจากทรัพยสินและผลประโยชนจากท่ีราชพัสดุ 
 ผลผลิต/โครงการ :  P601 แผนงานบริหารจัดการเงินรายไดอ่ืน ๆ 
 แผนงาน :  P6 แผนงานบริหารจัดการเงินรายไดอ่ืน ๆ 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (93 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ : 
Uประเภทโครงการ 
    [  ] โครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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3. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีนโยบายการบริหารงานเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน
นั้น  ซ่ึงนอกจากการจัดการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการเพ่ือพัฒนาทองถ่ินในมิติตาง ๆ เชน 
สรางรายได  สรางองคความรู พัฒนาคุณภาพ ผลผลิต ผลิตภัณฑ ใหกับทองถ่ินตามโครงการยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยเพ่ือทองถ่ิน การพัฒนาดานสั งคมโดยเฉพาะการสงเสริมสนับสนุน ทํานุบํ ารุง
พระพุทธศาสนา ถือเปนอีกหนาท่ีความรับผิดชอบหนึ่ง ซ่ึงมหาวิทยาลัยและพุทธศาสนิกชนทุกคน ควร
ใหความสําคัญและสืบสาน ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ไดแกการจัดกิจกรรมทอดกฐิน กิจกรรมวัน
เขาพรรษา วันออกพรรษา ฯลฯ  โดยเฉพาะการทอดกฐินซ่ึงเปนประเพณีท่ีสําคัญมีมาต้ังแตสมัย
พุทธกาล ระยะเวลาท่ีพระพุทธเจาทรงอนุญาตใหประกอบกฐินกรรมมีเพียง 1 เดือนตอจากสิ้นสุดการจํา
พรรษาเรียกวา เขตกฐิน คือตั้งแตแรม 1 คํ่าเดือน 11  ถึงข้ึน 15 คํ่าเดือน 12  การทอดกฐินหรือการ
ถวายกฐิน ไดแก การท่ีคฤหัสถผูศรัทธาหรือแมแตภิกษุสามเณรนําผาไปถวายแกพระสงฆผูจําพรรษาแลว 
ณ วัดใดวัดหนึ่ง เพ่ือทําเปนผากฐิน เรียกสามัญวา ทอดกฐิน ปจจุบันนอกจากผากฐินแลว นิยมการถวาย
อยางอ่ืนดวย เรียกวา บริวารกฐิน    และในปงบประมาณท่ีผานมา มหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรมดังกลาว
เพ่ือรวมสมทบทุนสรางและบํารุงวัดวังแดงเหนือ และปจจุบันพบวายังมีความตองการระดมทุนในการ
บูรณะเพ่ิมเติม  ดังนั้นเพ่ือเปนการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา สํานักงานอธิการบดีจึงเห็นควรใหจัด
โครงการสืบสานและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา (กฐินสามัคคี) เปนโครงการสืบเนื่อง เพ่ือเปนการอนุรักษ
และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยใหคงอยูสืบไป 
 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรไดรวมสืบสาน สรางบุญกุศลและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา 

2. เพ่ือใหผูรวมงานเกิดความซาบซ้ึงและศรัทธาในพุทธศาสนา 
3. เพ่ืออนุรักษ สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณีทอดกฐินซ่ึงเปนวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาใหคง

อยูสืบไป 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร เจาหนาท่ี นักเรียน นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป 
 
6. วิธีการดําเนินงาน  

1. จัดองคกฐิน และบริวารกฐิน 
2. ระดมเงินบริจาครวมทําบุญ 
3. ถวายผาพระกฐิน 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 11/10/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U186,000.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 5, งบ อ่ืนๆ 
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10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. ผูเขารวมงาน คน 200 

เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจ รอยละ 95 
เชิงเวลา   

เชิงคาใชจาย   

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           1.จัดงานทอดกฐินสามัคคี จํานวน 1 งาน 

2. ชุมชน วัด ไดรับการพัฒนา 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           1.ชุมชน ทองถ่ิน มีศรัทธาและยึดม่ันในพระพุทธศาสนา ทําใหเกิดความผาสุก 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           1. ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาอยางยั่งยืน 

2. สรางภาพลักษณท่ีดีใหกับมหาวิทยาลัย 
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

Q06101010121 1. จัดองคกฐินและบริวารกฐิน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   1 - 11 ตุลาคม 2563 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   วัดวังแดงเหนือ  ต.วังแดง อ.ทาเรือ  จ.
พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1. คาจัดซื้อใบอนุโมทนาบัตร  
2,9000 เครื่ององคกฐินและบริวารกฐิน  26,760 
2. คาจางพิมพใบฏีกากฐิน  4,840 บาท 
3.คาน้ํามันรถ/คาเชารถ  3,000 บาท 
4.เงินทําบุญถวายวัด 140,000 บาท 
5.คาปจจัยถวายพระสงฆ  5,500 บาท 
6. คาดนตรีและการแสดง 3,000 บาท 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 186,000 บาท 

186,000.00 186,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 186,000.00     

13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2563 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) 

1. จัดองคกฐินและบริวารกฐิน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1 งาน 186000.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
   

15. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานอธิการบดี 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UสํานักงานอธิการบดUี หนวยงานรอง Uกองกลาง 
2. ช่ือโครงการ โครงการสนับสนุนการสรางเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชน    

     รหัสโครงการ U6411000004 
 

Uความสอดคลองของโครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 20 ดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ

บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
เปาหมายท่ี : 4.2 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64B01 โครงการบริหารเงินรายไดจากทรัพยสินและผลประโยชนจากท่ีราชพัสดุ 
    ผลผลิต/โครงการ :  P601 แผนงานบริหารจัดการเงินรายไดอ่ืน ๆ 
    แผนงาน :  P6 แผนงานบริหารจัดการเงินรายไดอ่ืน ๆ 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (93 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
Uประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน    
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3. หลักการและเหตผุล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนหนวยงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีพันธกิจตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา ฯ   โดยเฉพาะพันธกิจ
ดานการพัฒนาทองถ่ินและยังเปนยุทธศาสตรแรกที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ  มีการดําเนินงาน โครงการ 
กิจกรรมตาง ๆ ที่ใหสอดคลองสัมพันธกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย โดยจะตองประสานความรวมมือจากทุก
ภาคสวน หนวยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน ทองถ่ินเปนตน  ปจจุบันมหาวิทยาลัยไดมีการพัฒนาการสราง
เครือขายความรวมมือในดานวิชาการ การวิจัย การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดานเทคเทคโนโลยีและอ่ืนๆ  
เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง ทําใหมหาวิทยาลัยจําเปนจะตองจัดโครงการ กิจกรรมเพื่อมารองรับการประชุมพบปะ
ผูบริหาร การประชุม เจรจา ตกลงความรวมมือ ฯ  ซ่ึงการรับรองภารกิจดังกลาว ถือเปนเร่ืองที่ตองให
ความสําคัญมาก เพราะจะเปนสวนหนึ่งที่ชวยใหการพบปะ การประชุม เจรจา ตกลงความรวมมือ เครือขาย
พันธมิตรประสบผลสําเร็จ เกิดความเขมแข็ง ยั่งยืน ตลอดจนทําใหบุคคลภายนอก องคกร หนวยงาน เกิดความ
ประทับใจและเกิดภาพลักษณที่ดีตอมหาวิทยาลัยตอไป 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหการสรางเครือขาย การประสานงานระหวางหนวยงานเปนไปดวยความเรียบรอย 

2. เพื่อใหมีเครือขาย สรางสัมพนัธอันดีและสรางภาพลักษณของมหาวิทยาลัยเพิ่มข้ึน 
5. กลุมเปาหมาย หนวยงานภาครัฐ เอกชน กลุมเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย 
6. วิธีการดําเนินงาน  

1) จัดประชุม/สัมมนา /ประชมุทางราชการ/จัดนิทรรศการ  
2) รับรองทางราชการ   
3) สนับสนนุการดําเนนิงาน ทปอ. , สป.อว.,อ่ืนๆ  

7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2563  ถึง วันที่ 30/09/2564    
8. พ้ืนที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U326,000.00U บาท แหลงงบประมาณ 5, งบ อ่ืนๆ 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ผูรวมงาน คน 200 

เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจ รอยละ 85 
เชิงเวลา   

เชิงคาใชจาย   

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           จํานวนหนวยงานท่ีสรางเครือขายความรวมมือ ไมนอยกวา 12 แหง 
     ผลกระทบ (Impact)  
           มหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับ และไดรับความรวมมือจากหนวยงาน สังคมและประเทศ 
     ผลลัพธ (Outcome)  
           1.มหาวิทยาลัยมีเครือขายความรวมมือเพ่ิมข้ึน  
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

Q06101020121 1. กิจกรรมพบปะหารือ "สภากาแฟ" อยางไมเปนทางการ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 2 หรือตามที่จังหวัดกําหนด 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1. คาตกแตงสถานที่  คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คา
ดนตรีและการแสดง คาของที่ระลึกและอ่ืน ๆ   42,000 บาท 
2. คาวัสดุ  4,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 46,000 บาท 

46,000.00 0.00 46,000.00 0.00 0.00 

Q06101020221 2. รับรองทางราชการของมหาวิทยาลัย / สํานักงาน
อธิการบดี 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   12 เดือน 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : 1. คาอาหารวางและเครืองดืม / อาหารกลางวัน /อาหาร
เย็น  คานํามันรถ คาตอบแทนฯ คาของที่ระลึก ตกแตงสถานที่  คาดนตรี
และการแสดง และอ่ืนๆ 
2.คาวัสดุ 4,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 85,000 บาท 

85,000.00 25,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 

Q06101020321 3. รับรองทางราชการ คณะ/สํานัก 8 หนวยงาน (คคศ. 
ควท. ควจ. คมส. สคบ. สอศ. สวท.สวพ.) 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   12 เดือน 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัย และสถานที่ที่กําหนด 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชจายในการรับรองทางราชการ  (อาหารและ
เครื่องด่ืม/ อาหารกลางวัน/ อาหารเย็นคาตกแตงสถานที่ คาดนตรีและ
การแสดง คาตอบแทน คาเบี้ยแลี้ยง คาน้ํามัน)1) คณะละ 10,000 บาท 
2.) สํานัก สถาบัน บัณฑิตวิทยาลัยหนวยละ 5,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท 

60,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 

Q06101020421 4. สนับสนุนการดําเนินการของ ทปอ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   12 เดือน 
สถานที่ดําเนินการ    ทปอ.  หรือตามที่ ทปอ. กําหนด 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงานของ ทปอ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท 

100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 

Q06101020521 5. สนับสนุนกิจการเครือขายความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยกับหนวยงานอ่ืน 
ระยะเวลาดําเนินการ   12 เดือน 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัย หรือหนวยงานเครือขาย 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชจายในการสนับสนุนกิจการเครือขายความรวมมือ
ระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงานอ่ืน 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 35,000 บาท 

35,000.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 

รวม 326,000.00     
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13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2563 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) 

1. กิจกรรมพบปะหารือ "สภากาแฟ" อยางไมเปนทางการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูรวมงาน คน 0.00 200.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
2. รับรองทางราชการของมหาวิทยาลัย / สํานักงานอธิการบดี ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูรวมงาน คน 200.00 200.00 200.00 200.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
3. รับรองทางราชการ คณะ/สํานัก 8 หนวยงาน (คคศ. ควท. 
ควจ. คมส. สคบ. สอศ. สวท.สวพ.) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนวยงานที่รับรอง รายการ 3.00 4.00 4.00 3.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

4. สนับสนุนการดําเนินการของ ทปอ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนครั้งที่สนับสนุน คร้ัง 0.00 0.00 1.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 
5. สนับสนุนกิจการเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย
กับหนวยงานอ่ืน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนวยงานเครือขาย งาน 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
การใชจายงบอาจไมตรงตามไตรมาส เนื่องจากข้ึนอยูกับกําหนดการของหนวยงานภายนอก ประสานงานและขออนุญาต ปรับรายละเอียดโครงการใหเหมาะสม 

   

   

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานอธิการบดี 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UสํานักงานอธิการบดUี หนวยงานรอง Uกองกลาง 
2. ช่ือโครงการ โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการเงินรายไดเชิงพ้ืนท่ี (โรงอาหาร รานคา ซุม อาคาร
สถานท่ี)    
     รหัสโครงการ U6411000006 

 
Uความสอดคลองของโครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 20 ดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 9 ดานสังคม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ

บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
เปาหมายท่ี : 4.2 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64B01 โครงการบริหารเงินรายไดจากทรัพยสินและผลประโยชนจากท่ีราชพัสดุ 
    ผลผลิต/โครงการ :  P601 แผนงานบริหารจัดการเงินรายไดอ่ืน ๆ 
    แผนงาน :  P6 แผนงานบริหารจัดการเงินรายไดอ่ืน ๆ 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (93 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
 
Uประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน    
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3. หลักการและเหตุผล 
 งานบริหารทรัพยสินและจัดหารายได กองกลาง สํานักงานอธิการบดี เปนหนวยงานท่ีมีภารกิจ
ในการบริหารจัดการบริหารทรัพยสิน และจัดหารายไดเชิงพ้ืนท่ีเปนหลักและอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย  
เปนหนวยงานสําคัญท่ีสามารถจัดหาเงินรายไดเขามหาวิทยาลัยเพ่ือนําไปบริหารจัดมาอยางตอเนื่อง   
และในปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 งานบริหารทรัพยสินและจัดหารายได ยังคงมีภาระงานเชิงพ้ืนท่ี
ภายใน เชน โรงอาหารอาคารบานพลูหลวง โรงอาหารอาคารสวนหลวงคางคาว มีระบบศูนยอาหารเพ่ือ
รับชําระเงินรายวัน  ซุมสินคา รานสะดวกซ้ือ ตูสินคาอัตโนมัติ  ระบบเชาเสาสัญญาณแตละบริษัท 
รวมท้ังดูแลการใชสอยพ้ืนท่ีท่ีศูนยอุดมศึกษาอางทอง และอ่ืน ๆ ท่ีไดรับมอบมายเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 
จึงตองบริหารจัดการเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ   ซ่ึงนอกจากการหารายไดเชิงพ้ืนท่ี
ดังกลาวแลว ยังจะตองบํารุงรักษาโรงอาหาร อาคารสถานท่ีตาง ๆ รานคาท่ีจําหนายสินคาใหมีความ
สะอาด ปลอดภัย  วัสดุอุปกรณพรอมใชงาน และตองเตรียมพรอมสําหรับปญหาการซอมบํารุง หรือ
อุบัติเหตุตาง ๆ อยางทันทวงที  ท้ังนี้เพ่ือรองรับและใหบริการแกบุคลากร นักเรียน นักศึกษาและบุคคล
ท่ัวไป 
 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหการบริหารจัดการการหารายไดจากท่ีราชพัสดุ (โรงอาหาร ฯ เปนไปดวยความ
เรียบรอย 

2. เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีรายไดจากการหารายไดจากโรงอาหาร ฯ เพ่ิมข้ึน 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 คณาจารย บุคลากรเจาหนาท่ี นักเรียน นักศึกษา บุคคลท่ัวไป 
 
6. วิธีการดําเนินงาน  

1. หาและจัดเก็บรายได     
2. บริหารสัญญา      
3. ปรับปรุงระบบและบํารุงรักษา      

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U1,960,000.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 5, งบ อ่ืนๆ 
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10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนอาคาร รานคา ราน/อาคาร 30 

เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจ : ความสะอาด สะดวก สบาย รอยละ 85 
เชิงเวลา   

เชิงคาใชจาย   

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           1. รายรับจากรายไดเชิงพ้ืนท่ี โรงอาหาร ซุม รานคา อาคารสถานท่ี  

2. อาคาร ครุภัณฑไดรับซอมบํารุงรักษาใหพรอมใชงานอยางมีประสิทธิภาพ 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           มีการดําเนินการท่ีเปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           ผูรับบริการจากโรงอาหาร รานคา ตาง ๆ มีความพึงพอใจในการใชบริการอยางตอเนื่อง 
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

Q06101030121 1. คาใชจายในการบริหารจัดการ 
ระยะเวลาดําเนินการ   12 เดือน 
สถานที่ดําเนินการ 
   โรงอาหาร ซุมอาหาร รานคาตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาใชจายในการบริหารจัดการ เชน วัสดุงานบานงาน
ครัว วัสดุประชาสัมพันธ เปนตน   
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 472580 บาท 

472,580.00 118,145.00 118,145.00 118,145.00 118,145.00 

Q06101030221 2. คาตอบแทนตางๆ 
ระยะเวลาดําเนินการ   12 เดือน 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยรชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย เชน คาตอบแทน  คาลวงเวลา เปนตน 
 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 70,000 บาท 

70,000.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 17,500.00 

Q06101030321 3. คาใชจายในการซอม บํารุงรักษาอาคาร ระบบงาน 
และครุภัณฑ ตาง ๆ 
ระยะเวลาดําเนินการ   12 เดือน 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : -คาบํารุงรักษาระบบศูนยอาหาร โรงอาหารอาคาร
สวนหลวงคางคาว 152,120 บาท 
-คาบํารุงรักษาระบบศูนยอาหาร โรงอาหารอาคารบานพลูหลวง 
100,500 บาท 
-คาบํารุงรักษาเครื่องพิมพบัตรศูนยอาหาร (RFID) 16,100 บาท 
-คาซอมบํารุงรักษา ทําความสะอาด เครื่องดูดควัน เครื่องปรับอากาศ 
เครื่องลางจาน เครื่องเสียง ไฟฟา-ประปา ดูดสวม เปนตน 500,020 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 768,740 บาท 

768,740.00 192,185.00 192,185.00 192,185.00 192,185.00 

Q06101030422 4. คาสาธารณูปโภค 
ระยะเวลาดําเนินการ   12 เดือน 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

คาสาธารณูปโภค 
   รายละเอียด : คาสาธารณูปโภค (คาน้ํา คาไฟ  คาโทรศัพท  คา
ไปรษณีย เปนตน) 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 350,000 บาท 

350,000.00 87,500.00 87,500.00 87,500.00 87,500.00 

Q06101030512 5. จางบุคลากร 
ระยะเวลาดําเนินการ   ตลอดป 
สถานที่ดําเนินการ 
   มรถ อย 

คาจางชั่วคราว 
   รายละเอียด : คาจางบุคลากร 2 อัตราๆละ 9,400 บาท คาครอง
ชีพ อัตราละ 1,500  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 261600 บาท 

261,600.00 65,400.00 65,400.00 65,400.00 65,400.00 

Q06101030621 6. คาใชจายบุคลากร 
 
ระยะเวลาดําเนินการ   ตลอดป 
สถานที่ดําเนินการ 
   มรถ อย 

ใชสอย 
   รายละเอียด : -คาประกันสังคม 545x2x12=13080 
-เงินเพ่ิมพิเศษ 3000x3=9000 
-สมทบกองทุนสวัสดิการลูกจาง 5000x3=15000 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 37080 บาท 

37,080.00 9,270.00 9,270.00 9,270.00 9,270.00 

รวม 1,960,000.00     
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13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2563 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) 

1. คาใชจายในการบริหารจัดการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 30 รายการ 30 30 30 30 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : 85 รอยละ 0 0 0 0 
2. คาตอบแทนตางๆ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การปฏิบัติงานพิเศษ คร้ัง 2.00 2.00 2.00 2.00 

 ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 
3. คาใชจายในการซอม บํารุงรักษาอาคาร ระบบงาน และครุภัณฑ ตาง ๆ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนการซอมบํารุงรักษา งาน 2.00 2.00 2.00 2.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสะอาด/ พรอมใชงานตามปกติ งาน 90.00 90.00 90.00 90.00 

4. คาสาธารณูปโภค ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชําระคาไฟฟา คร้ัง 3.00 3.00 3.00 3.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระบบไฟฟา-ประปา ใชงานไดปกติ รอยละ 98.00 98.00 98.00 98.00 
5. จางบุคลากร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยะการใชจาย รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยะการใชจาย รอยละ 0.00 0.00 0.00 0.00 
6. คาใชจายบุคลากร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละการใชจายงบประมาณ รอยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละการใชจายงบประมาณ รอยละ 80.00 80.00 80.00 80.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานอธิการบดี 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UสํานักงานอธิการบดUี หนวยงานรอง Uกองกลาง 
2. ช่ือโครงการ โครงการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก สภาพแวดลอม รองรับการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย    

     รหัสโครงการ U6411000009 
 

Uความสอดคลองของโครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 20 ดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 6 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ

บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
เปาหมายท่ี : 4.1 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการอยางชาญฉลาดและคํานึงถึงผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอม (Smart and Green University) 
 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64B01 โครงการบริหารเงินรายไดจากทรัพยสินและผลประโยชนจากท่ีราชพัสดุ 
    ผลผลิต/โครงการ :  P601 แผนงานบริหารจัดการเงินรายไดอ่ืน ๆ 
    แผนงาน :  P6 แผนงานบริหารจัดการเงินรายไดอ่ืน ๆ 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (93 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
Uประเภทโครงการ 

[  ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน    
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3. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีนโยบายในการบริหาราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ยุทธศาสตรกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม และกลยุทธในการพัฒนามหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพไปสูเปาหมาย ภายใต
สถานการณและบริบทการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันและเพ่ือตอบสนองความตองการของสังคมและ
ประเทศ   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยสํานักงานอธิการบดีซ่ึงมีพันธกิจในการสนับสนุน
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะดานการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเปนหลักนั้น  
จากการดําเนินการท่ีผานมาไดปฏิบัติหนาท่ีในการดูแลรักษา ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอํานวยความส 
 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีสิ่งอํานวยความสะดวก สภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนการสอนอยาง
เหมาะสม 

2. เพ่ือใหการจัดสถานท่ีและสภาพแวดลอมมีความปลอดภัยและพรอมใชงาน 
3. เพ่ือใหผูรับบริการเกิดความสะดวกสบายและมีความพึงพอใจ 

 
5. กลุมเปาหมาย 
 ผูบริหาร คณาจารย บุคลากรเจาหนาท่ี นักเรียน นักศึกษา บุคคลภายนอก 
6. วิธีการดําเนินงาน  

1. สํารวจ วางแผนการปรับปรุง จัดซ้ือจัดจาง  
2. ดําเนินการปรับปรุงอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม 
3. ตรวจรับ ใชงานและบํารุงรักษา 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U1,690,000.00U บาท แหลงงบประมาณ 5, งบ อ่ืนๆ 
10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. งานปรับปรุง งาน 8 

เชิงคุณภาพ    
   1. ความปลอดภัย และความสะอาดเปนระเบียบ รัอยละ 90 
เชิงเวลา   

เชิงคาใชจาย   

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           1. ทอระบายน้ําหองน้ํา  รางระบายตามอาคารตาง ๆ ไมอุดตัน    

2. อาคาร โรงเรือนตางๆ  ไดรับการปรับปรุงใหมีมาตรฐาน พรอมใชงาน 
     ผลกระทบ (Impact)  
            เกิดภูมิทัศนและสภาพแวดลอมทีดี สงผลใหมีภาพลักษณดานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดลอมท่ี
ดีแกมหาวิทยาลัย 
     ผลลัพธ (Outcome)  
           สภาพแวดลอมของอาคารสถานท่ีดี มีความสะอาด เปนระเบียบ และปลอดภัย 
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

Q06101040121 1. ปรับปรุงอาคารสถานที่ และภูมิทัศน 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   12 เดือน 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : 1. คาปรับปรุง หองน้ํา เปลี่ยน
สุขภัณฑ  80,000 บาท 
2. คาลอกทอระบายน้ําภายในมหาวิทยาลัยและ
หอพักอูทอง 50,000 บาท 
3.คาดูดสิ่งปฏิกูลหองน้ํา อาคารตาง ๆ บอน้ํา  
50,000 บาท 
4. คาทําโรงเก็บรถขยะ พรอมระบบไฟฟา ระบบ
น้ํา ทอระบายน้ํา 390,000 บาท 
5. คาปรับปรุงกันสาดอาคารเจาพระยาบวรราช
นายก (317) 140,000 บาท 
6. คาปรับปรุง ซอมบานพักอธิการบดี  500,000 
บาท 
7. คาปรับปรุงหลังคาลานจอดรถ (ตลาดนดั) 
เพ่ิมเติม 480,000 บาท 
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,690,000 บาท 

1,690,000.00 962,500.00 677,500.00 12,500.00 37,500.00 

รวม 1,690,000.00     
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13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2563 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) 

1. ปรับปรุงอาคารสถานที่ และภูมิทัศน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อาคารสถานที่ที่พัฒนา งาน 4.00 2.00 1.00 2.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
       

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
การปรับปรุงลาชา เนื่องจากใชระยะเวลาในการหาผูรับจาง  สถานะของผูรับจาง และสภาพภูมอิากาศ  
กฎหมายที่เก่ียวของ 

ศึกษากฎหมายที่เก่ียวของ  และคัดเลือกผุรับจางที่มปีระวัติและผลงานดี
มาดําเนนิการ 

   

   

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานอธิการบดี 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UสํานักงานอธิการบดUี หนวยงานรอง Uกองกลาง 
2. ช่ือโครงการ โครงการสนับสนุนการจัดพิธีการวันสําคัญตามธรรมเนียม ประเพณีปฏิบัต ิ   

     รหัสโครงการ U6411000022 
 

Uความสอดคลองของโครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 20 ดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 9 ดานสังคม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ

บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
เปาหมายท่ี : 4.2 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64B01 โครงการบริหารเงินรายไดจากทรัพยสินและผลประโยชนจากท่ีราชพัสดุ 
    ผลผลิต/โครงการ :  P601 แผนงานบริหารจัดการเงินรายไดอ่ืน ๆ 
    แผนงาน :  P6 แผนงานบริหารจัดการเงินรายไดอ่ืน ๆ 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (93 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
 
Uประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน    
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3. หลักการและเหตุผล 
           มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดตระหนักและใหความเห็นสําคัญในการ
แสดงออกซ่ึงความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย และจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติแดพระองคทาน
มาอยางตอเนื่อง  ใหความสําคัญและรําลึกถึงประวัติศาสตรความเปนมาของมหาวิทยาลัยจากอดีตจนถึง
ปจจุบัน  ใหความสําคัญการจัดงานตามประเพณี ธรรมเนียมปฏิบัติเพ่ือสืบสานมรดกของชาติไทย
กิจกรรมวันสํ า คัญ ดั งกล าวข างต น  ล วน เป น กิจกรรม ท่ีบุ คลากรของมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ไดปฏิบัติมาอยางตอเนื่อง ใหความรวมมือรวมใจการแสดงรวมงาน และแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี  เห็นคุณคาของธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงาม รวมท้ังสอดคลองตามนโยบายของรัฐบาล    
ดังนั้นเพ่ือสรางความตระหนัก สํานึก และรักษาประเพณีท่ีดีงาม มหาวิทยาลัยจึงควรจัดใหกิจกรรมในวัน
สําคัญตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยและประเทศท่ีปฏิบัติสืบตอกันมา  อีกท้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ไดจัดสวัสดิการใหกับบุคลากรผานสโมสรคณาจารย และสโมสรบุคลากรและ
เจาหนาท่ี เปนผูประสานงานและจัดงาน เชน งานมุฑิตาจิตใหกับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการในแตละป  ซ่ึงการจัดงานมุฑิตาจิตถือเปนธรรมเนียมประเพณีการปฏิบัติใหกับคณาจารย 
บุคลากร เจาหนาท่ีผูมีความทุมเท เสียสละ ปฏิบัติงานใหกับมหาวิทยาลัย เปนผูท่ีควรเคารพนับถือ และ
แสดงมุฑิตาจิตเม่ือคณาจารย บุคลากร เจาหนาท่ีไดครบเกษียณอายุราชการ การจัดงานพิธีการอ่ืนๆ 
การจัดการแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธระหวางสถาบัน ซ่ึงการจัดกิจกรรมและเขารวมกิจกรรมท่ีผาน
มาไดสรางความสัมพันธและเครือขายท่ีเขมแข็งใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สรางเสริม
สุขภาพกายและจิตใจของบุคลากร โดยผลการจัดกิจกรรมดังกลาวทําใหมหาวิทยาลัยเปนหนวยงานของ
รัฐท่ีมีระเบียบแบบแผน บุคลากรมีความจงรักภักดีตอสถาบัน องคกร และมีเครือขายอยางตอเนื่องเปน
อยางดียิ่ง  จึงสมควรท่ีมหาวิทยาลัยจะจัดใหมีกิจกรรมดังกลาวขางตนอยางตอเนื่องตอไป 
 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหผูบริหาร คณาจารย บุคลากร เจาหนาท่ี นักศึกษา ไดแสดงออกซ่ึงความจงรักภักดีตอ
สถาบันชาติ ศาสน กษัตริย 

2. เพ่ือใหผูบริหาร คณาจารย บุคลากร เจาหนาท่ี นักศึกษา ไดสํานักในพระมหากรุณาธิคุณใน
การกอตั้งมหาวิทยาลัย 

3. เพ่ือใหผูบริหาร คณาจารย บุคลากร เจาหนาท่ี ไดแสดงมุฑิตาจิตแกผูเกษียณอายุราชการ 
4. เพ่ือใหผูบริหาร คณาจารย บุคลากร เจาหนาท่ี เกิดความรัก สามัคคีในองคกรและสราง

พันธมิตรท่ีดี 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร เจาหนาท่ี นักศึกษา / มหาวิทยาลัยราชภัฏ / ทปอ./หนวยงาน
เครือขาย 
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6. วิธีการดําเนินงาน  
1. ทําบุญตักบาตร   
2. จัดกิจกรรมถวายพระพร เทิดพระเกียรติ / 
3. จัดกิจกรรมวันสถาปนา วันครบรอบมหาวิทยาลัย  
4. จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ กีฬาประเพณี  มุฑิตาจิต 
5. จัดซ้ือจัดจาง 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U1,558,080.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 5, งบ อ่ืนๆ 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   

   1. จํานวนการจัดกิจกรรม กิจกรรม 13 
เชิงคุณภาพ    
   1. ความรัก ความสามัคค ี รอยละ 90 

เชิงเวลา   
เชิงคาใชจาย   

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
          1.จัดกิจกรรมวันสําคัญ ตามประเพณีปฏิบัติ ครบถวนและเปนไปดวยดี 

2. เกิดเครือขายความรวมมือระดับมหาวิทยาลัย 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           1. สรางภาพลักษณท่ีดีใหแกสถาบัน มหาวิทยาลัย และบุคลากรในองคกร 

2. ชุมชน ทองถ่ินใหการยอมรับ และใหความรวมมือ 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           1. คณาจารย เจาหนาท่ี นักศึกษา รวมทํากิจกรรมรวมกัน 

2. คณาจารย เจาหนาท่ี นักศึกษา เกิดความรัก สามัคคีในองคกร 
3. รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามใหคงอยู 
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

Q06101050121 1. วันเฉลิมพระชนมพรรษา "สมเด็จพระ
นางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปหลวง" 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   สิงหาคม 2564 
 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด :   - คาใชสอยตางๆ  (คาอาหารถวายพระ ปจจัยถวายพระ เครื่องไทยธรรม คาตกแตง
สถานที่  คาดนตรีและการแสดง คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาอาหารกลางวัน เปนตน  60,000 บาท 
- คาวัสดุในการจัดกิจกรรม 6,000 บาท 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 66,000 บาท 

66,000.00 0.00 0.00 0.00 66,000.00 

Q06101050221 2. วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
"พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว " 
รัชกาลที่ 10 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   กรกฎาคม 2564 
 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - คาใชสอยตางๆ  (คาอาหารถวายพระ ปจจัยถวายพระ เครื่องไทยธรรม คาตกแตง
สถานที่  คาดนตรีและการแสดง คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาอาหารกลางวัน เปนตน  60,000 บาท 
- คาวัสดุในการจัดกิจกรรม 6,000 บาท 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายกา 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 66,000 บาท 

66,000.00 0.00 0.00 0.00 66,000.00 

Q06101050321 3. วันเฉลิมพระชนมพรรษา "สมเด็จพระ
นางเจาสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี" 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   มิถุนายน 2564 
 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : - คาใชสอยตางๆ  (คาอาหารถวายพระ ปจจัยถวายพระ เครื่องไทยธรรม คาตกแตง
สถานที่  คาดนตรีและการแสดง คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาอาหารกลางวัน เปนตน  60,000 บาท 
- คาวัสดุในการจัดกิจกรรม 6,000 บาท 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 66,000 บาท 

66,000.00 0.00 0.00 66,000.00 0.00 

Q06101050421 4. กิจกรรมวันครบรอบ 116 ป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   กรกฎาคม 2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาใชสอย วัสดุ 
1.พิธีเจริญพระพุทธมนตและพิธีรําลึกวันครบรอบ (คาอาหารถวายพระ คาเครื่องสักการะสิ่งศักด์ิใน
มหาวิทยาลัย คาปจจัยถวายพระ คาเครื่องไทยธรรม คาดนตรีและการแสดง คาตกแตงสถานที่  คาเชา
เครื่องเสียง เต็นท คาจางซักผา คาอาหารวางและเครื่องด่ืม เปนตน 65,000 บาท 
2.คาวัสดุในการจัดกิจกรรม 12,000 บาท 
3. พิธีการอ่ืนๆที่เก่ียวของ  50,000 บาท 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 127,000 บาท 

127,000.00 0.00 0.00 0.00 127,000.00 

Q06101050521 5. กิจกรรมทําบุญวันข้ึนปใหม 2564 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   มกราคม 2564 
 

ใชสอย,วัสดุ 
-คาภัตตาหารถวายพระ  คาจัดชุดใสบาตร/ปนโต  คาน้ํามันรถรับ-สงพระ  
เปนตน เปนเงิน  15,680 บาท 
-คาวัสดุในการจัดกิจกรรม เปนเงิน 6,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 21,680 บาท 

21,680.00 0.00 21,680.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

Q06101050621 6. กิจกรรมวันครบรอบวันสถาปนานาม 
"สถาบันราชภัฏ" 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   กุมภาพันธ 2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาใชสอย วัสดุ 
ในพิธีเจริญพระพุทธมนตและถวายราชสดุดี   
-คาอาหารถวายพระ คาปจจัยถวายพระ คาเครื่องไทยธรรม คาตกแตงสถานที่ คาดนตรีและการแสดง 
คาซักผา  คาอาหารวางและเครื่องด่ืม/อาหารกลางวัน เปนตน 64,000 บาท 
-คาวัสดุในการจัดกิจกรรม  4,000 บาท 
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 68,000 บาท 

68,000.00 0.00 68,000.00 0.00 0.00 

Q06101050721 7. กิจกรรมแสดงมุฑิตาจิตบุคลากร 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   กันยายน 2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย วัสดุ 
 -มุฑิตาจิตบุคลากรสายวิชาการ  (คาอาหารกลางวัน/เย็น  คาดนตรีและการแสดง คาของที่ระลึก คาเชา
ระบบเครื่องเสียง ระบบไฟฟา คาตกแตงสถานที่ คาวัสดุในการจัดงาน เปนตน เปนเงิน 128,000 บาท 
 -ฑิตาจิตบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  (คาอาหารกลางวัน/เย็น  คาดนตรีและการแสดง คาของที่
ระลึก คาเชาระบบเครื่องเสียง ระบบไฟฟา คาตกแตงสถานที่ คาวัสดุในการจัดงาน เปนตน เปนเงิน 
128,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 256,000 บาท 

256,000.00 0.00 0.00 0.00 256,000.00 

Q06101050821 8. กิจกรรมสรางความสัมพันธและสงทายป
เกาตอนรับปใหม 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ธันวาคม 2563 - มกราคม 2564 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชสอย วัสดุ 
- คาวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม กีฬา กระชับความสัมพันธ พบปะสังสรรค 
-คาตกแตงสถานที่  
-คาอาหารวางและเครื่อง  อาหาารกลางวัน/อาหารเย็น 
-คาจางเหมาดนตรีและการแสดง 
-คาใชจายเบ็ดเตล็ดเชน คาเชารถสุขา การดเชิญ  ยากันยุง เปนตน 
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 193,000 บาท 

193,000.00 193,000.00 0.00 0.00 0.00 

Q06101050921 9. การแขงขันกีฬาประเพณี  กลุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาค
กลาง ครั้งที่ 30 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตามมติที่ประชุมกลุมมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเขตภูมิศาสตรภาคกลาง 
 
 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาใชสอย  วัสดุ 
- คาอาหารวางและเครื่อง /อาหารกลางวัน /อาหารเย็น (วันประชุมและวันจัดงานจริง) รวม 135,500 บาท 
-คาใชจายในการจัดขบวนพาเหรดพิธีเปด-ปด  45,000 บาท 
-คาจางเหมาตกแตงสถานที่  ระบบเสียงและระบบไฟ คาดนตรีและการแสดง  45,000 บาท 
- คาวัสดุใชสอยอ่ืน ๆ เชน ถวยรางวัล เสื่อกีฬา อุปกรณกีฬา น้ําด่ืมสําหรับนักกีฬา อุปกรณปฐม
พยาบาล ของที่ระลึก เปนตน  45,000 บาท 
หมายเหตุ  ถัวเฉลี่ยจายทุกรายการ 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 270,500 บาท 

270,500.00 0.00 0.00 270,500.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

Q06101051021 10. การแขงขันกีฬาประเพณี สป.อว. (กีฬา
บุคลากรมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย) 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตามที่ สป.อว.กําหนด 
สถานที่ดําเนินการ 
   ตามที่ สป.อว.กําหนด 

ใชสอย 
   รายละเอียด : ใชสอย วัสดุ 
-คาใชจายในการไปราชการ   (คาที่พัก เบี้ยเลี้ยง พาหนะ อาหาร ฯ)เปนเงิน 120,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท 

120,000.00 0.00 0.00 120,000.00 0.00 

Q06101051121 11. บริหารจัดการงานฝายพิธีการ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   12 เดือน 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย,วัสดุ,ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : คาใชสอย /วัสดุ /ครุภัณฑ 
 - คาชุดสูทฝายพิธีการ 70,000 บาท  
 - ฝกอบรมดูงาน 30,000 บาท 
 - วัสดุตางๆ ที่ใชในงานพิธีการ 127,000 บาท  
- ครุภัณฑ(โตะหมู ขันน้ํามนต อาสนสงฆ) 42500 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 269,500 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. โตะหมูบูชา ราคา 19000 จํานวน 1 ชุด รวมเปนเงิน 19,000.00 บาท 
2. ขันน้ํามนต ราคา 7500 จํานวน 1 ชุด รวมเปนเงิน 7,500.00 บาท 
3. อาสนสงฆ ราคา 16000 จํานวน 1 ชุด รวมเปนเงิน 16,000.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 42,500.00 บาท 

269,500.00 56,650.00 99,550.00 56,650.00 56,650.00 

Q06101051221 12. อบรมการตกแตงสถานที่ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 2 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาใชสอย  วัสดุ 
-คาวิทยากร 2คนx3ชม.x900 บาท  เปนเงิน 5,400 บาท 
- คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 900 บาท 
- คาวัสดุในการอบรม  1,100 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,400 บาท 

7,400.00 0.00 7,400.00 0.00 0.00 

Q06101051321 13. วันคลายวันสวรรคตพระบทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ตลอดป 
สถานที่ดําเนินการ 
   มรภ อย 

   รายละเอียด : คาใชสอย คาวัสดุในพิธีเจริญพระพุททธมนตและถวายราชสดุดี 
-คาอาหารถวายพระ 
-ปจจัยถวายพระ 10 รูป  
-เครื่องไทยธรรม 10 ชุด 
-คาตกแตกสถานที่ 
คาดนตรีและแสดง 
-คาอาหารวางและเครื่องด่ืม 
รวมเปนเงินทัง้สิ้น 27000 บาท 

27,000.00 27,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 1,558,080.00     
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13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 
คาเปาหมาย(Target) 

ป 2563 ป 2564 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. วันเฉลิมพระชนมพรรษา "สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง" ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรม งาน 0.00 0.00 0.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ รอยละ 0.00 0.00 0.00 100.00 

2. วันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว " รัชกาลที่ 10 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรม กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสํานักในพระมหากรุณาธิคุณ รอยละ 0.00 0.00 0.00 100.00 
3. วันเฉลิมพระชนมพรรษา "สมเด็จพระนางเจาสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี" ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรม กิจกรรม 0.00 0.00 1.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ รอยละ 0.00 0.00 100.00 0.00 
4. กิจกรรมวันครบรอบ 116 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดกิจกรรม กิจกรรม 0.00 0.00 0.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรัก สามัคคี รอยละ 0.00 0.00 0.00 90.00 

5. กิจกรรมทําบุญวันข้ึนปใหม 2564 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเขารวมงาน คน 0.00 200.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 0.00 90.00 0.00 0.00 
6. กิจกรรมวันครบรอบวนัสถาปนานาม "สถาบันราชภัฏ" ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูรวมงาน คน 0.00 200.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 0.00 90.00 0.00 0.00 
7. กิจกรรมแสดงมุฑิตาจิตบุคลากร ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูรวมงาน คน 0.00 0.00 0.00 500.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 0.00 0.00 0.00 90.00 

8. กิจกรรมสรางความสัมพันธและสงทายปเกาตอนรับปใหม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูรวมงาน คน 450.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 90.00 0.00 0.00 0.00 
9. การแขงขันกีฬาประเพณี  กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคกลาง ครั้งที่ 30 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูรวมงาน คน 0.00 0.00 320.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ/ความผูกพัน รอยละ 0.00 0.00 90.00 0.00 
10. การแขงขันกีฬาประเพณี สป.อว. (กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูรวมงาน คน 0.00 0.00 60.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรัก ความสามัคคี รอยละ 0.00 0.00 90.00 0.00 

11. บริหารจัดการงานฝายพิธีการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูรวมงาน คน 25.00 25.00 25.00 25.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรูดานการจัดพิธีการ รอยละ 95.00 95.00 95.00 95.00 
12. อบรมการตกแตงสถานที่ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูเขาอบรม คน 0.00 30.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความรู ความสามารถ รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
13. วันคลายวันสวรรคตพระบทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละการใชจาย รอยละ 1.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละการใชจาย รอยละ 1.00 0.00 0.00 0.00 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 
สาเหตุหรือปจจยัความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสีย่ง 

    

15. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานอธิการบด ี
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UสํานักงานอธิการบดUี หนวยงานรอง Uกองกลาง 
2. ช่ือโครงการ โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการเงินรายไดจากท่ีราชพัสดุ (ตลาดนัด)    
     รหัสโครงการ U6411000024 

 
Uความสอดคลองของโครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 20 ดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 9 ดานสังคม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ

บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
เปาหมายท่ี : 4.2 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64B01 โครงการบริหารเงินรายไดจากทรัพยสินและผลประโยชนจากท่ีราชพัสดุ 
    ผลผลิต/โครงการ :  P601 แผนงานบริหารจัดการเงินรายไดอ่ืน ๆ 
    แผนงาน :  P6 แผนงานบริหารจัดการเงินรายไดอ่ืน ๆ 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (93 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
Uประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน    
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3. หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ไดกําหนดยุทธศาสตรการเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนา
ทองถ่ิน ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560- 2679) โดยยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  ยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนา
ครู  ยุทธศาสตรท่ี 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา และยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ   ซึ่งสํานักงาน
อธิการบดี โดยงานบริหารทรัพยสินและจัดหารายได มีภารกิจสําคัญในการบริหารจัดการทรัพยสินตาง ๆ ในเชิงพ้ืนท่ี
เปนหลัก อาทิ อาคารเรียน  หอประชุม โรงอาหาร มีระบบศูนยอาหาร ซุมสินคา ตูสินคาอัตโนมัติตางๆ เปดพ้ืนท่ี
บริการตลาดนัดและ รับจัดกิจกรรมตางๆ มากมายเพ่ือนํารายไดมาสนับสนุนดําเนินการตามยุทธศาสตรและการบริหาร
จัดการตาง ๆ ของ มหาวิทยาลัย  ดังน้ันเพ่ือใหดําเนินงานในงานบริหารทรัพยสินและจัดหารายได เพ่ือสนับสนุน
มหาวิทยาลัยในทุกมิติท่ีไดรับมอบหมาย จึงจําเปนจะตองบริหารการดําเนินงานเชิงพ้ืนท่ี ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือใหการบริหารจัดการการหารายไดจากท่ีราชพัสดุ (ตลาดนัด) เปนไปดวยความเรียบรอย 

2. เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมีรายไดจากการหารายไดจากท่ีราชพัสดุเพ่ิมข้ึน 
3. เพ่ือใหมหาวิทยาลัยสามารถสนับสนุนกิจการสวัสดิการ กิจการสาธารณกุศล ศาสนา และอ่ืน ๆ เพ่ือการ

พัฒนามหาวิทยาลัย ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
5. กลุมเปาหมาย 
 มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา บุคลากร เจาหนาท่ี หนวยงานภาครัฐและ เอกชน ประชาชน และ
ผูรับบริการท่ัวไป 
6. วิธีการดําเนินงาน  

1. หารายได     
2. บริหารเอกสารสัญญา    
3. จัดสวัสดิการแกบุคลากร  
4. สนับสนุนกิจกรรมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U2,620,220.00U บาท แหลงงบประมาณ 5, งบ อ่ืนๆ 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. ผูรับบริการ คน 150,000 

เชิงคุณภาพ    
   1. ความพึงพอใจ รอยละ 90 
เชิงเวลา   

เชิงคาใชจาย   

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลติ (Output)  เครื่องคอมพิวเตอร 2 เครื่อง 
     ผลกระทบ (Impact) สามารถชวยพัฒนางานฐานขอมลูระบบการจดัหารายไดอยางมีประสิทธิภาพ  ลดความซ้าํซอนและขอผดิพลาด 
     ผลลัพธ (Outcome)  
           1.ใชบันทึกขอมูล ประมวลผล จัดเก็บขอมลูและรายงานคณะกรรมการไดด ี

2. มีฐานขอมูลท่ีสามารถใชในการบริหารของผูบริหาร 
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

Q06101060111 1. บริหารงานบุคคล 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   12 เดือน 
สถานที่ดําเนินการ 
   งานบริหารทรัพยสินและจัดหารายได สํานักงาน
อธิการบดี 

เงินเดือน,ตอบแทน,ใชสอย 
   รายละเอียด : คาใชจายบุคลากร 
-คาจาง 180,000 บาท 
-คาประกันสังคม 9,000 บาท 
- เงินเพ่ิมพิเศษ จนท.ประจําตามสัญญา 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 192,000 บาท 

192,000.00 47,250.00 47,250.00 47,250.00 50,250.00 

Q06101060221 2. บริหารจัดการตลาดนัด 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   12 เดือน 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : คาตอบแทน / ใชสอย / วัสดุ 
-คาตอบแทนวันหยุดนักขัตฤกษ 50,000 บาท 
-คาตอบแทนปฏิบัติงาน ส-อา  90,000 บาท 
-คาใชสอย วัสดุ 656,000 บาท 
- คาสาธารณูปโภค 670,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,466,000 บาท 

1,466,000.00 366,500.00 366,500.00 366,500.00 366,500.00 

Q06101060321 3. กิจการสาธารณกุศล พิธีกรรม กิจการ
สาธารณประโยชน สวัสดิการบุคลากร และอ่ืนๆ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   12 เดือน 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 
   รายละเอียด : -กิจการสาธารณกุศล  80,000 บาท 
- พิธิกรรมทางศาสนา 57,000 บาท 
- กิจการสาธารณประโยชน 90,000 
- สวัสดิการชวยเหลือบุคลากร 156,000 
-คาใชจายอ่ืน สําหรับผูทําคุณประโยชนและตามเทศกาล เชน กระเชา
ของขวัญ ชอดอกไม พวงหรีด   35,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 418,000 บาท 

418,000.00 104,500.00 104,500.00 104,500.00 104,500.00 

Q06101060421 4. จัดทําสิ่งพิมพ สรางภาพลักษณเนื่องในโอกาสตาม
เทศกาล 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564 

ใชสอย 
   รายละเอียด : -คาใชจายในการจัดทําวัสดุสื่อสิ่งพิพม ของที่ระลึก ปฏิทิน 
การดอวยพร เสื้อ กระเชาของขวัญ เปนตน ที่มอบในโอกาสสําคัญตาม
เทศกาล 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 240,220 บาท 

240,220.00 240,220.00 0.00 0.00 0.00 

Q06101060521 5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพ่ือรองรับการหารายได 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
 

ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : -คาใชจายในการอบรม /สัมมนา 
-คาใชจายในการไปราชการ (คาที่พัก เบี้ยเลี้ยง อาหาร พาหนะ  ฯลฯ) 
- คาวัสดุในการจัดกิจกรรม (อุปกรณที่ใชในการอบรม  ของที่ระลึก) 
เปนเงินจํานวน 260,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 260,000 บาท 

260,000.00 260,000.00 0.00 0.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

Q06101060631 6. พัฒนาระบบจัดหารายได 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 1 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   งานบริหารทรัพยสินและจัดหารายได 

ครุภัณฑ 
   รายละเอียด : -จัดซื้อคอมพิวเตอรแบบต้ังโตะ จํานวน 2 เครื่อง เปนเงิน 
44,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 44,000 บาท 
รายการครุภัณฑ 
1. เครือ่งคอมพิวเตอร ราคา 22,000 จํานวน 2 เครื่อง รวมเปนเงิน 
44,000.00 บาท 
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 44,000.00 บาท 

44,000.00 44,000.00 0.00 0.00 0.00 

รวม 2,620,220.00     

13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2563 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) 

1. บริหารงานบุคคล ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เจาหนาที่ คน 1.00 1.00 1.00 1.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลประเมินการปฏิบัติงาน รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 

2. บริหารจัดการตลาดนัด ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูประกอบการ คน 450.00 450.00 450.00 450.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 85.00 85.00 85.00 
3. กิจการสาธารณกุศล พิธีกรรม กิจการสาธารณประโยชน สวัสดิการบุคลากร และอ่ืนๆ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รวมกิจกรรม รายการ 60.00 60.00 60.00 70.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 90.00 90.00 90.00 90.00 
4. จัดทําสิ่งพิมพ สรางภาพลักษณเนื่องในโอกาสตามเทศกาล ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนหนวยงาน รายการ 50.00 70.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 85.00 0.00 0.00 

5. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพ่ือรองรับการหารายได ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูรวมกิจกรรม คน 100.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
6. พัฒนาระบบจัดหารายได ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่องคอมพิวเตอร รายการ 2.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คุณภาพไดมาตรฐาน รายการ 2.00 0.00 0.00 0.00 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

15. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานอธิการบดี 
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก UสถาบนัอยุธยาศึกษาU หนวยงานรอง Uสถาบันอยุธยาศึกษา 
2. ช่ือโครงการ โครงการสืบสานพิธีกรรมทางศาสนา    

     รหัสโครงการ U6417000008 
 

Uความสอดคลองของโครงการ 
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)   

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)  

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ไมมี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ไมมี 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2563-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 1.3 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดาน

สิ่งแวดลอม ดานการศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
เปาหมายท่ี : 1.2 ทองถ่ินไดรับการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดาน

การศึกษา ภูมิปญญาทองถ่ิน และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  64104 โครงการพัฒนาทองถ่ิน ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
    ผลผลิต/โครงการ :  P301 โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
    แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 101 รอยละความสําเร็จคาเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน (รอยละ 100) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
Uประเภทโครงการ 
    [ X ] โครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   
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3. หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ี
เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาของทองถ่ิน สรางสรรค
ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญกาวหนาอยางม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การ
บํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน  โดยท่ีผาน
มามหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคมตาง ๆ ไดแกการสงเสริมกิจกรรมการกุศล การ
จัดพิธีกรรมทางศาสนา การบริการกิจการสาธารณประโยชน จัดกิจกรรมประเพณีท่ีสําคัญตามโอกาส 
เพ่ือบริการแกหนวยงานภายในและภายนอก ประชาชนท่ัวไปในชุมชนและสังคม ใหมีความรู เขาใจและ
ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 

สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนหนวยงานหลักในการ
ดําเนินงานดานการทํานุบํ ารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ในการสนับสนุนการศึกษาและการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรมและสํานึกใน
ความเปนไทย เสริมสรางความรูความเขาใจในความเขาใจในคุณคาและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
ทองถ่ินและของชาติ จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมพิธีทําบุญวัดบรมพุทธาราม พิธีเวียนเทียนเนื่องในวัน
มาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา พิธีหลอเทียนพรรษา พิธีถวายเทียนเนื่องในวันเขาพรรษา 
เพ่ือสงเสริมการเรียนรูดานวัฒนธรรม การบูรณาการดานการสืบสานภูมิปญญาทองถ่ิน ตลอดจนเปนการ
ปลูกจิตสํานึกใหเยาวชน บุคลากรในมหาวิทยาลัยแตละทองถ่ินไดตระหนักถึงความสําคัญและเห็นคุณคา
ของมรดกไทยทางวัฒนธรรมซ่ึงเปนความงดงามตามวิถีไทย อันเปนสิ่งท่ีแสดงถึงความเปนอารยะ 
 
4. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมการกุศล พิธีกรรมทางศาสนา การบริการสาธารณประโยชน 
และกิจกรรมประเพณีตาง ๆ ใหมีความคลองตัวและสําเร็จตามเปาหมาย 

2. เพ่ือใหบริการหนวยงานภายในและภายนอก 
3. เพ่ือเปนสวัสดิการของบุคลากรมหาวิทยาลัย 
4. เพ่ือสรางความรวมมือระหวางหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

 
5. กลุมเปาหมาย 
 นักเรียน นักศึกษา และผูสนใจท่ัวไป จํานวน 1,250 คน  
 
6. วิธีการดําเนินงาน  

1. จัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา และวันสําคัญตามประเพณีไทย 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2563  ถึง วันท่ี 30/09/2564    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ U249,700.00U บาท 

แหลงงบประมาณ 5, งบ อ่ืนๆ 
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10.  ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนผูเขารวมโครงการ คน 1,250 

   2. จํานวนผลงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่สอดคลองกับภูมิปญญาทองถ่ิน เอกลักษณและ
วัฒนธรรมของชาติ 

กิจกรรม 8 

เชิงคุณภาพ    
   1. รอยละของการรับรูดานศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน รอยละ 85 

เชิงเวลา   
   1. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดตรงตามไตรมาส รอยละ 100 
เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละการเบิกจายเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด รอยละ 100 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 

1. กลุมเปาหมายไดรับความรูดานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ิมข้ึน 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 

1. กลุมเปาหมายสามารถบูรณาการความรูดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการดําเนิน
ชีวิตได 

     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 

1. การดํารงอยูขององคความรูดานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

Q03104010121 1. กิจกรรมวันลอยกระทง (ประดิษฐกระทง) 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส1 
สถานที่ดําเนินการ 
   สถาบันอยุธยาศึกษา 

ตอบแทน,วัสดุ 
• คาตอบแทน 
- คาวิทยากร 4 คนๆละ 3 ชั่วโมงๆละ 600 บาท เปนเงิน 7,200 บาท 
- คาวัสดุอุปกรณ เปนเงิน 45,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 52,200 บาท 

52,200.00 52,200.00 0.00 0.00 0.00 

Q03104010221 2. กิจกรรมวันสงกรานต 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 3 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
- คาปจจัยถวายพระพุทธ พระสงฆ 5,000 บาท เปนเงิน 5,000 บาท 
- คาจางจัดภัตตาหารพระพุทธ พระสงฆ 10 ชุด ๆ ละ 300 บาท เปนเงิน 3,000 บาท 
- คาจางจัดอาหารสําหรับผูรวมงาน (กลางวัน) 450 คนๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 45,000 บาท 
- คาจางจัดดอกไมและตกแตงสถานที่ เชน ดอกไมรดน้ําผูอาวุโส,เวที 1 งานๆ ละ 10,000 บาท 
เปนเงิน 10,000 บาท 
- คาจางการแสดงดนตรี 5,000 บาท เปนเงิน 5,000 บาท 
- คาเครื่องไทยธรรมและดอกไมธูปเทียน 9 ชุด ๆ ละ 500 บาท เปนเงิน 4,500 บาท 
- คาซื้อวัสดุอุปกรณ 10,000 บาท เปนเงิน 10,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 82,500 บาท 

82,500.00 0.00 0.00 82,500.00 0.00 

Q03104010321 3. กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา (ทําบุญวัด
บรมพุทธาราม) 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 2 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
- คาปจจัยถวายพระพุทธ พระสงฆ 5,000 บาท เปนเงิน 5,000 บาท 
- คาภัตตาหารถวายพระพุทธ พระสงฆ 10 ชุด ๆ ละ 300 บาท เปนเงิน 3,000 บาท 
- คาอาหารสําหรับผูรวมงาน (กลางวัน) 150 คนๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 15,000 บาท 
- คาจางจัดดอกไมและตกแตงสถานที่ 
เชน ดอกไมประดับโตะหมูบูชา 4,000 บาท เปนเงิน 4,000 บาท 
- คาเครื่องไทยธรรมและดอกไมธูปเทียน 10 ชุด ๆ ละ 500 บาท เปนเงิน 5,000 บาท 
- คาวัสดุอุปกรณ เปนเงิน 2,000 บาท 

34,000.00 0.00 34,000.00 0.00 0.00 

Q03104010421 4. กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา (เวียนเทียน
วันมาฆบูชา) 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 2 

วัสดุ 
- คาดอกไม ธูป เทียน 100 ชุด ๆ ละ 15 บาท เปนเงิน 1,500 บาท 
- คาวัสดุอุปกรณ เปนเงิน 1,500 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท 

3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 

Q03104010521 5. กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา (เวียนเทียน
วันวิสาขบูชา) 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 3 

วัสดุ 
- คาดอกไม ธูป เทียน 100 ชุด ๆ ละ 15 บาท เปนเงิน 1,500 บาท 
- คาวัสดุอุปกรณ เปนเงิน 1,500 บาท 
 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท 
 

3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.64) 

Q03104010621 6. กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา (เวียนเทียน
วันอาสาฬหบูชา) 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 4 

วัสดุ 
- คาดอกไม ธูป เทียน 100 ชุด ๆ ละ 15 บาท เปนเงิน 1,500 บาท 
- คาวัสดุอุปกรณ เปนเงิน 1,500 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,000 บาท 

3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 

Q03104010721 7. กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา (หลอเทียน
พรรษา) 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 4 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
   รายละเอียด : • คาตอบแทน 
- คาปจจัยถวายพระพุทธ พระสงฆ 5,000 บาท เปนเงิน 5,000 บาท 
• คาใชสอย 
- คาจางตกแตงสถานที่ 1 ครั้ง เปนเงิน 8,000 บาท 
• คาวัสดุ  
- คาวัสดุอุปกรณในการจัดพิธีหลอเทียนพรรษา 1 ครั้ง เปนเงิน 5,000 บาท 
- คาเครื่องไทยธรรมและดอกไมธูปเทียน 10 ชุด ๆ ละ 500 เปนเงิน  5,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 23,000 บาท 

23,000.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00 

Q03104010821 8. กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา (ถวาย
เทียนพรรษา และผาอาบน้ําฝน) 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   ไตรมาส 4 
สถานที่ดําเนินการ 
   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ 
- คาปจจัยถวายพระพุทธ พระสงฆ 5,000 บาท เปนเงิน  5,000 บาท 
- คาอาหารกลางวัน 150 คนๆ ละ 100 บาท เปนเงิน 15,000 บาท 
- คาจางกลองยาวและนางรํา เปนเงิน 4,000 บาท 
- คาจางตกแตงตนเทียนพรรษา 1 ตน เปนเงิน 10,000 บาท 
- คาบํารุงรถ เปนเงิน 3,000 บาท 
- คาเครื่องไทยธรรมและผาอาบน้ําฝน 10 ชุด ๆ ละ 500 เปนเงิน 5,000 บาท 
- คาน้ํามัน เปนเงิน 2,000 บาท 
- คาวัสดุอุปกรณ เปนเงิน 5,000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 49,000 บาท 

49,000.00 0.00 0.00 0.00 49,000.00 

รวม 249,700.00     
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13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2563 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) 

1. กิจกรรมวันลอยกระทง (ประดิษฐกระทง) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม คน 100.00 0.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรูดานศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน รอยละ 85.00 0.00 0.00 0.00 
2. กิจกรรมวันสงกรานต ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม คน 0.00 0.00 450.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรูดานศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.00 0.00 85.00 0.00 
3. กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา (ทําบุญวัดบรมพุทธาราม) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม คน 0.00 150.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรูดานศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 

4. กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา (เวียนเทียนวันมาฆบูชา) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม คน 0.00 100.00 0.00 0.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรูดานศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
5. กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา (เวียนเทียนวันวสิาขบูชา) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม คน 0.00 0.00 100.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรูดานศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.00 85.00 0.00 0.00 
6. กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา (เวียนเทียนวันอาสาฬหบูชา) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม คน 0.00 0.00 0.00 100.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรูดานศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

7. กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา (หลอเทียนพรรษา) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม คน 0.00 0.00 0.00 100.00 
 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรูดานศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 
8. กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา (ถวายเทียนพรรษา และผาอาบน้ําฝน) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการ / กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรม คน 0.00 0.00 0.00 150.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรูดานศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการเพ่ิมข้ึน รอยละ 0.00 0.00 0.00 85.00 

14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
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