เล่มที่ 5 งบประมาณรายจ่ายจากเงินผลประโยชน์
จากที่ราชพัสดุ

65

รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ก

คํานํา
แผนการใชเงิน รายไดจากเงินผลประโยชนจากที่ ราชพัสดุ ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อยุ ธ ยา จั ดทํ าขึ้ น ภายใตว งเงิน งบประมาณที่ ได รับ อนุ มั ติจ ากสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันพุธที่ 21 กรกฏาคม พ.ศ.2564 โดยมีประมาณการ
รายรับ 7,888,000 บาท จัดสรรเปนแผนที่ระบุความเชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณ ประเด็นยุทธศาสตรกระทรวง เปาหมายการใหบริการกระทรวง กับเปาหมายการใหบริการ
หน ว ยงาน กลยุ ท ธห น วยงาน ผลผลิ ต ตัว ชี้วัดและกิจ กรรมหลัก เป น งบประมาณรายจายประจําป
รวมทั้งสิ้น 6,310,400 บาท
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ พระนครศรีอยุธ ยา หวั งเปน อยางยิ่งแผนการใชจายเงิน รายได จากเงิน
ผลประโยชนจากที่ราชพัสดุป ระจําป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบั บนี้ จะเป นประโยชน ตอ
ผู บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ ผู ป ฏิ บั ติ ง านที่ เ กี่ ย วข อ ง และผู รั บ ผิ ด ชอบในการดํ า เนิ น งาน และการติ ด ตาม
ประเมินผล ตอไป

กองนโยบายและแผน
1 ตุลาคม 2564

ข
สารบัญ
หนา
คํานํา
สาบัญ
สรุปงบประมาณรายจาย จําแนกตามยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
สรุปงบประมาณรายจาย จําแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจาย จําแนกตามงบรายจายและหมวดรายจาย
แผนงานพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
แผนงาน 3.1 : แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
แผนงานรอง 3.1.2 : แผนงานรองยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต
ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคม
กองกลาง
1
6511000004 สืบสานและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา(กฐินสามัคคี)
2
6511000006 พัฒนาสิง่ อํานวยความสะดวก สภาพแวดลอม รองรับการดําเนินงาน
มหาวิทยาลัย
3
6511000007 สนับสนุนการสรางเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชน
4
6511000018 สนับสนุนการพิธกี ารวันสําคัญตามธรรมเนียม ประเพณีปฏิบัติ
5
6511000021 สนับสนุนการบริหารจัดการเงินรายไดเชิงพื้นที่
(โรงอาหาร รานคา ซุม อาคารสถานที่)
6
6511000027 สนับสนุนการบริหารจัดการเงินรายไดจากที่ราชพัสดุ (ตลาดนัด)
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7
6515000012 บริหารจัดการสํานักงาน
สถาบันอยุธยาศึกษา
8
6517000004 โครงการวันสําคัญและเอกลักษณความเปนไทย

ก
ข
ค
ง
จ

1
5
10
15
22
27
33
36

ค

สรุปงบประมาณรายจายเจากเงินผลประโยชนจากที่ราชพัสดุ
จําแนกตาม ยุทธศาสตร/แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

งบประมาณ เงินเดือนและ
คาจางชั่วคราว
คาจางประจํา
***รวมทั้งสิ้น***
6,310,400
464,400
ยุทธศาสตร : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
80,000
P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
80,000
65201 โครงการยกระดับการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
80,000
สถาบันอยุธยาศึกษา
80,000
- 6517000004 โครงการวันสําคัญและเอกลักษณความเปนไทย
80,000
ยุทธศาสตร : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
6,230,400
464,400
P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
160,000
65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
160,000
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
160,000
- 6515000012 บริหารจัดการสํานักงาน
160,000
464,400
P6 แผนงานบริหารจัดการเงินรายไดอื่น ๆ
6,070,400
65B01 โครงการบริหารเงินรายไดจากทรัพยสินและผลประโยชนจากที่ราชพัสดุ
6,070,400
464,400
กองกลาง
6,070,400
464,400
- 6511000004 สืบสานและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา(กฐินสามัคคี)
188,000
- 6511000006 พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก สภาพแวดลอม รองรับการดําเนินงานมหาวิทยาลัย
1,220,000
- 6511000007 สนับสนุนการสรางเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชน
359,000
- 6511000018 สนับสนุนการพิธีการวันสําคัญตามธรรมเนียม ประเพณีปฏิบัติ
1,093,000
- 6511000021 สนับสนุนการบริหารจัดการเงินรายไดเชิงพื้นที่ (โรงอาหาร รานคา ซุม อาคารสถานที่ ) 1,217,600
275,400
- 6511000027 สนับสนุนการบริหารจัดการเงินรายไดจากที่ราชพัสดุ (ตลาดนัด)
1,992,800
189,000
-

หมวดรายจาย
คา ต-ช-ว

ครุภัณฑ

10,062,909
80,000
80,000
80,000
80,000
80,000
9,982,909
5,397,229
5,397,229
160,000
160,000
4,585,680
4,585,680
4,585,680
188,000
220,000
359,000
1,093,000
942,200
1,783,480

1,281,820
1,281,820
1,261,500
1,261,500
20,320
20,320
20,320
20,320

สิ่งกอสราง เงินอุดหนุน รายจายอื่น
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
-

-

-

ง
สรุปงบประมาณรายจายเจากเงินผลประโยชนจากที่ราชพัสดุ
จําแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
***รวมทั้งสิ้น***
P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
65201 โครงการยกระดับการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
6517000004 โครงการวันสําคัญและเอกลักษณความเปนไทย
65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
6515000012 บริหารจัดการสํานักงาน
P6 แผนงานบริหารจัดการเงินรายไดอื่น ๆ
P601 แผนงานบริหารจัดการเงินรายไดอื่น ๆ
65B01 โครงการบริหารเงินรายไดจากทรัพยสินและผลประโยชนจากที่ราชพัสดุ
6511000004 สืบสานและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา(กฐินสามัคคี)
6511000006 พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก สภาพแวดลอม รองรับการดําเนินงานมหาวิทยาลัย
6511000007 สนับสนุนการสรางเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชน
6511000018 สนับสนุนการพิธีการวันสําคัญตามธรรมเนียม ประเพณีปฏิบัติ
6511000021 สนับสนุนการบริหารจัดการเงินรายไดเชิงพื้นที่ (โรงอาหาร รานคา ซุม อาคารสถานที่ )
6511000027 สนับสนุนการบริหารจัดการเงินรายไดจากที่ราชพัสดุ (ตลาดนัด)

งบประมาณ
6,310,400
240,000
240,000
80,000
80,000
160,000
160,000
6,070,400
6,070,400
6,070,400
188,000
1,220,000
359,000
1,093,000
1,217,600
1,992,800

เงินเดือนและ
คาจางชั่วคราว
คาจางประจํา
464,400
464,400
464,400
464,400
275,400
189,000
-

หมวดรายจาย
คา ต-ช-ว ครุภัณฑ สิ่งกอสราง เงินอุดหนุน รายจายอื่น
4,825,680
240,000
240,000
80,000
80,000
160,000
160,000
4,585,680
4,585,680
4,585,680
188,000
220,000
359,000
1,093,000
942,200
1,783,480

20,320
20,320
20,320
20,320
20,320

1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
-

-

-

จ

สรุปงบประมาณรายจายเจากเงินผลประโยชนจากที่ราชพัสดุ
จําแนกตามหนวยงาน/โครงการ
หมวดรายจาย
หนวยงาน/โครงการ

งบประมาณ

***รวมทั้งสิ้น***

6,310,400
6,070,400
188,000
1,220,000
359,000
1,093,000
1,217,600
1,992,800
160,000
160,000
80,000
80,000

กองกลาง
6511000004 สืบสานและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา(กฐินสามัคคี)
6511000006 พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก สภาพแวดลอม รองรับการดําเนินงานมหาวิทยาลัย
6511000007 สนับสนุนการสรางเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชน
6511000018 สนับสนุนการพิธีการวันสําคัญตามธรรมเนียม ประเพณีปฏิบัติ
6511000021 สนับสนุนการบริหารจัดการเงินรายไดเชิงพื้นที่ (โรงอาหาร รานคา ซุม อาคารสถานที่ )
6511000027 สนับสนุนการบริหารจัดการเงินรายไดจากที่ราชพัสดุ (ตลาดนัด)
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6515000012 บริหารจัดการสํานักงาน
สถาบันอยุธยาศึกษา
6517000004 โครงการวันสําคัญและเอกลักษณความเปนไทย

เงินเดือนและ
คาจางชั่วคราว
คาจางประจํา
464,400
464,400
275,400
189,000
-

คา ต-ช-ว ครุภัณฑ สิ่งกอสราง เงินอุดหนุน รายจายอื่น
4,825,680 20,320 1,000,000
4,585,680 20,320 1,000,000
188,000
220,000
- 1,000,000
359,000
1,093,000
942,200
1,783,480 20,320
160,000
160,000
80,000
80,000
-

-

-

1

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ สืบสานและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา(กฐินสามัคคี)
รหัสโครงการ 6511000004
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 17 ดานความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคมการเติบโตอยางยั่งยืน
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 9 ดานสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู
ความมั่งคั่งและยั่งยืน
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ
บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65B01 โครงการบริหารเงินรายไดจากทรัพยสินและผลประโยชนจากที่ราชพัสดุ
ผลผลิต/โครงการ : P601 แผนงานบริหารจัดการเงินรายไดอื่น ๆ
แผนงาน : P6 แผนงานบริหารจัดการเงินรายไดอื่น ๆ
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (95 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

3. หลักการและเหตุผล
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีนโยบายการบริหารงานเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
นั้น นอกจากการจัดการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการเพื่อพั ฒ นาทองถิ่นในมิ ติตาง ๆ เชน
สรางรายได สรางองคความรู พัฒนาคุณภาพ ผลผลิต ผลิตภัณฑ ใหกับทองถิ่นตามโครงการยุทธศาสตร
มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ท อ งถิ่ น การพั ฒ นาด า นสั ง คมโดยเฉพาะการส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ทํ า นุ บํ า รุ ง
พระพุทธศาสนา มหาวิทยาก็ถือเปนนโยบาย หนาที่ความรับผิดชอบหนึ่ง ที่ตองสืบสานใหความสําคัญ
และทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ไดแกการจัดกิจกรรมทอดกฐิน กิจกรรมวันเขาพรรษา วันออกพรรษา
ฯลฯ โดยเฉพาะการทอดกฐินซึ่งเปนประเพณีที่สําคัญมีมาตั้งแตสมัยพุทธกาล ระยะเวลาที่พระพุทธเจา
ทรงอนุญาตใหประกอบกฐินกรรมมีเพียง 1 เดือนตอจากสิ้นสุดการจําพรรษาเรียกวา เขตกฐิน คือตั้งแต
แรม 1 ค่ําเดือน 11 ถึงขึ้น 15 ค่ําเดือน 12 การทอดกฐินหรือการถวายกฐิน ไดแก การที่คฤหั สถผู
ศรัทธาหรือแมแตภิกษุสามเณรนําผาไปถวายแกพระสงฆผูจําพรรษาแลว ณ วัดใดวัดหนึ่ง เพื่อทําเปนผา
กฐิน เรียกสามัญวา ทอดกฐิน ปจจุบันนอกจากผากฐินแลว นิยมการถวายอยางอื่นดวย เรียกวา บริวาร
กฐิน จึงเห็นควรให จัดโครงการสืบสานและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา (กฐิน สามัคคี) เป นโครงการ
สืบเนื่อง เพื่อเปนการอนุรักษและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยใหคงอยูสืบไป
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสงเสริมใหบุคลากรไดรวมทําบุญ สืบสานและทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา
2. เพื่อบูรณะวัดสําหรับชุมชน ทองถิ่น ในการปฏิบัติศาสนกิจทางพระพุทธศาสนาใหคงอยู
สืบไป
5. กลุมเปาหมาย
ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร เจาหนาที่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป
6. วิธีการดําเนินงาน 1. จัดองคกฐิน และบริวารกฐิน
2. ระดมเงินบริจาครวมทําบุญ
3. ถวายผากฐิน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 188,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ
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10. ตัวชี้วัดของโครงการ
เชิงปริมาณ
1. ผูเขารวม
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจ
เชิงเวลา
เชิงคาใชจาย

ตัวชี้วดั (Indicators)

3
หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

150

รอยละ

95

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output)
1.จัดงานทอดกฐินสามัคคี จํานวน 1 งาน
2. ถวายผากฐินแดพระสงฆและถวายเงินทําบุญแกวัด ไมนอยกวา 200,000 บาท
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
1.วัด ชุมชน ทองถิ่น มีการพัฒนาดานศาสนสถาน
2.วัด ชุมชนทองถิ่นเกิดความรักสามัคคีกัน
ผลลัพธ (Outcome)
1. ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาอยางยั่งยืน
2. สรางภาพลักษณที่ดีใหกับมหาวิทยาลัย

4
12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

Q06101010121

1. จัดองคกฐินและบริวารกฐิน และถวายผา
กฐิน
ระยะเวลาดําเนินการ
1 - 31 ตุลาคม 2564
สถานที่ดําเนินการ
วัดราชสกุณา อ.วิเศษชัยชาญจ.อางทอง

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : 1.คาใบอนุโมทนาบัตร 2,000 บาท
2. คาจัดองคกฐินและบริวารกฐิน 28,000 บาท
3.คาจางพิมพใบฎีกากฐิน 4,000 บาท
4.คาปจจัยถวายพระสงฆ 4,000 บาท
5. เงินทําบุญถวายวัด 140,000 บาท
6.คาดนตรีพิธีกรรม 3,000 บาท
7. คาอาหารถวายพระสงฆ 3,000 บาท
8. คาน้ํามันรถ/เชารถ 3,000 บาท
9. คาวัสดุอื่นๆ 1,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 188,000 บาท

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

ตัวชี้วดั (Indicators)

1. จัดองคกฐินและบริวารกฐิน และถวายผากฐิน

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูรวมงาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

จํานวนเงิน

รวม

แผนการปฏิบัติงาน

188,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
188,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

188,000.00

47,000.00

56,400.00

47,000.00

37,600.00

หนวยนับ
คน
รอยละ

ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

150.00
95.00

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

0.00
0.00

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565
ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

0.00
0.00
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก สภาพแวดลอม รองรับการดําเนินงานมหาวิทยาลัย
รหัสโครงการ 6511000006
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 20 ดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 6 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ
บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65B01 โครงการบริหารเงินรายไดจากทรัพยสินและผลประโยชนจากที่ราชพัสดุ
ผลผลิต/โครงการ : P601 แผนงานบริหารจัดการเงินรายไดอื่น ๆ
แผนงาน : P6 แผนงานบริหารจัดการเงินรายไดอื่น ๆ
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (95 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา

3. หลักการและเหตุผล
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีนโยบายในการบริหาราชการใหเกิดผล
สัมฤทธิ์สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ยุทธศาสตรกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร
วิจัยและนวัตกรรม และกลยุทธในการพัฒนามหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพไปสูเปาหมาย ภายใต
สถานการณ และบริ บ ทการเปลี่ ย นแปลงในป จจุบัน และเพื่ อตอบสนองความตองการของสังคมและ
ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยสํานักงานอธิการบดี ซึ่งมีพันธกิจในการสนับสนุน
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะดานการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเปนหลักนั้น
จากการดําเนินการที่ผานมาไดปฏิบัติหนาที่ในการดูแลรักษา ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวก
สภาพแวดลอมที่เอื้อแกการจัดการเรียนการสอน ซึ่งถือเปนความรับผิดชอบและอนุรักษสิ่งแวดลอมดวย
อยางตอเนื่อง และถือเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
นักเรียนนักศึกษาเกิดความพึงพอใจ ผูใชบริการเกิดความประทับใจเปนตน โดยปจจุบันพบวามีอาคาร
สถานที่และสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของมีสภาพชํารุดเสียหายตามสภาพการใชงาน เกิดปญหาที่ตองมีการ
ปรับ ปรุงแก ไขอย างเรงดว น รวมทั้ งตองบํ ารุงรักษาอยางต อเนื่ อง อาทิ ทางเท า หองน้ํ า อาคารหอง
ประชุม สถานที่เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ แหลงที่พักผอนสําหรับนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย
และระบบการจราจร เปนตน จากความสําคัญดังกลาวจึงสมควรที่จะปรับปรุงพัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวกตาง ๆ จัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการจัดการเรียนการสอนและรองรับกับพันธกิจอื่น ๆ โดยรวม
ของมหาวิทยาลัย
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีสิ่งอํานวยความสะดวก สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนการสอนอยาง
เหมาะสม
2. เพื่อใหการจัดสถานที่และสภาพแวดลอมมีความปลอดภัยและพรอมใชงาน
3. เพื่อบริการบุคลากร นักศึกษา และผูมาใชบริการของมหาวิทยาลัย
5. กลุมเปาหมาย
ผูบริหาร คณาจารย บุคลากรเจาหนาที่ นักเรียน นักศึกษา บุคคลภายนอก
6. วิธีการดําเนินงาน 1. สํารวจ วางแผนการปรับปรุง/จัดซื้อจัดจาง
2. ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม
3. ตรวจรับ ใชงานและบํารุงรักษา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,220,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ

6

10. ตัวชี้วัดของโครงการ
เชิงปริมาณ
1. งานปรับปรุง
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจ
เชิงเวลา
เชิงคาใชจาย

ตัวชี้วดั (Indicators)

7
หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

งาน

3

รอยละ

95

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)
1. หองน้ํา ทอระบายน้ํา บอน้ํา รางระบายตามอาคารตาง ๆ ไมอุดตัน
2. อาคาร โรงเรือน ปายประชาสัมพันธตางๆ ไดรับการปรับปรุงใหมีมาตรฐาน พรอมใชงาน
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
สภาพแวดลอมของอาคารสถานที่ดี มีความสะอาดเปนระเบียบและปลอดภัย
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ)
เกิดภูมิทัศนและสภาพแวดลอมทีดี สงผลใหมีภาพลักษณดานอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมที่ดี
แกมหาวิทยาลัย
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
Q06101020121

ชื่อกิจกรรมยอย
1. ซอมบํารุงสถานที่และภูมิทัศน
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

Q06101020232

2. ปรับปรุงประตูระบายน้ําและคลองดาด
คอนกรีต

Q06101020332

3. ปรับปรุงลานอเนกประสงค

Q06101020421

4. ปรับปรุงปายประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย
ระยะเวลาดําเนินการ
เมษายน - สิงหาคม 2565

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

70,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
17,500.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
17,500.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
17,500.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
17,500.00

500,000.00

500,000.00

0.00

0.00

0.00

500,000.00

0.00

500,000.00

0.00

0.00

150,000.00

0.00

0.00

150,000.00

0.00

รวม 1,220,000.00

305,000.00

366,000.00

305,000.00

244,000.00

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย/วัสดุ
1.คาดูดสิ่งปฏิกูล หองน้ํา ทอระบายน้ํา บอน้ําเปนตน 60,000 บาท
2.คาตัดแตงแกงไม ตนไม 10,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 70,000 บาท
สิ่งกอสราง
รายละเอียด : คาที่ดิน/สิ่งกอสราง
-ปรับปรุงประตูระบายน้ําและคลองดาดคอนกรีต
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท
สิ่งกอสราง
รายละเอียด : คาที่ดิน/สิ่งกอสราง
-คาปรับปรุงลานอเนกประสงค
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
-ปรับปรุงปายประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย (หอพักอูทอง)
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. ซอมบํารุงสถานที่และภูมิทัศน

2. ปรับปรุงประตูระบายน้ําและคลอง
ดาดคอนกรีต
3. ปรับปรุงลานอเนกประสงค

4. ปรับปรุงปายประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานที่ที่
ปรับปรุง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :
ประสิทธิภาพการใชงาน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : งาน
ปรับปรุง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ลาน
อเนกประสงค
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ปาย
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจ

หนวย
นับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.
64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.
65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.
65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

1.00

1.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

งาน

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

งาน

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

95.00

0.00

0.00

งาน

0.00

0.00

1.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

งาน

1.00

1.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ สนับสนุนการสรางเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชน
รหัสโครงการ 6511000007
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 20 ดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ
บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65B01 โครงการบริหารเงินรายไดจากทรัพยสินและผลประโยชนจากที่ราชพัสดุ
ผลผลิต/โครงการ : P601 แผนงานบริหารจัดการเงินรายไดอื่น ๆ
แผนงาน : P6 แผนงานบริหารจัดการเงินรายไดอื่น ๆ
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (95 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
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3. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนหนวยงานจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีพันธกิจ
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา ฯ โดยเฉพาะ
พันธกิจดานการพัฒนาทองถิ่นและยังเปนยุทธศาสตรแรกที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ มีการดําเนินงาน
โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ที่ใหสอดคลองสัมพันธกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย โดยจะตองประสานความ
รวมมือจากทุกภาคสวน หนวยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางเครือขาย สรางสัมพันธอันดีและสรางภาพลักษณของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น
2. เพื่อใหการสรางเครือขาย การประสานงานระหวางหนวยงานเปนไปดวยความเรียบรอย
5. กลุมเปาหมาย
หนวยงานภาครัฐ เอกชน กลุมเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย
6. วิธีการดําเนินงาน 1) จัดประชุม/สัมมนา /ประชุมทางราชการ/จัดนิทรรศการ
2) รับรองทางราชการ พบปะหารือ
3) สนับสนุนการดําเนินงาน ทปอ. , สป.อว.,อื่นๆ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 359,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
เชิงปริมาณ
1. เครือขาย/หนวยงาน
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจ
เชิงเวลา
เชิงคาใชจาย

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

หนวยงาน
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รอยละ

90

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)
รับรองทางราชการ จัดงานจัดกิจกรรมเครือขาย สําเร็จตามกําหนด
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
มหาวิทยาลัยมีเครือขายความรวมมือเพิ่มขึ้น ไมนอยกวา 7หนวยงาน
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ)
มหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับ ไววางใจ และไดรับความรวมมือจากหนวยงาน สังคม
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
Q06101030121

Q06101030221

ชื่อกิจกรรมยอย
1. พบปะหารือ "สภากาแฟ" อยางไมเปน
ทางการ
ระยะเวลาดําเนินการ
1 มกราคม 2565 - กรกฎาคม 2565
สถานที่ดําเนินการ
สํานักงานอธิการบดี
2. รับรองทางราชการของมหาวิทยาลัย
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565

Q06101030321

สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัย/ตามที่กําหนด
3. รับรองราชการสวนงานภายใน
มหาวิทยาลัย
ระยะเวลาดําเนินการ
1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัย/ตามที่กําหนด

Q06101030421

4. สนับสนุนการดําเนินงาน ทปอ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ระยะเวลาดําเนินการ
มกราคม - กันยายน 2565
สถานที่ดําเนินการ
ทปอ.

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย/วัสดุ
1) คาตกแตงสถานที่ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาดนตรีและการแสดง
คาของที่ระลึกและอื่นๆ เปนเงิน 41,000 บาท
2) คาวัสดุ เปนเงิน 4,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 45000 บาท

45,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
45,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย/วัสดุ
1.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม/อาหารกลางวัน/อาหารเย็น คาตกแตงสถานที่
คาน้ํามันรถยนต คาตอบแทน คาของที่ระลึก คาดนตรีและการแสดง เปนตน
เปนเงิน 70,000 บาท
2. คาวัสดุอื่น ๆ เปนเงิน 5,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 75,000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย/วัสดุ
1.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม/อาหารกลางวัน/อาหารเย็น คาตกแตงสถานที่
คาน้ํามันรถยนต คาตอบแทน คาของที่ระลึก คาดนตรีและการแสดง คาวัสดุ
เปนตน (คคศ/ควท/คมส/ควจ/สคบ คณะละ 5,000x5)เปนเงิน 25,000 บาท
2.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม/อาหารกลางวัน/อาหารเย็น คาตกแตงสถานที่
คาน้ํามันรถยนต คาตอบแทน คาของที่ระลึก คาดนตรีและการแสดง คาวัสดุ
เปนตน (สวท/สอศ/สวพ/สนอ. หนวยงานละ 3,500x4) เปนเงิน 14,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 39,000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย/วัสดุ
- คาใชจายสนับสนุนการดําเนินงานของ ทปอ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ เปนเงิน
100,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท

75,000.00

18,750.00

18,750.00

18,750.00

18,750.00

39,000.00

9,750.00

9,750.00

9,750.00

9,750.00

100,000.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00
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รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

Q06101030521

5. สนับสนุนเครือขายความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยกับหนวยงานอื่น
ระยะเวลาดําเนินการ
มกราคม - กันยายน 2565

Q06101030621

6. ตรวจ ติดตามผลการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตร ฯ
ระยะเวลาดําเนินการ
มกราคม - กันยายน 2565
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย/วัสดุ
-สนับสนุนเครือขายความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับหนวยงานอื่น เปนเงิน
20,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย/วัสดุ
1.คาจัดทําขอมูล เอกสาร นําเสนอ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม / อาหาร
กลางวันคาของที่ระลึก คาน้ํามัน /คาเชารถ เปนตนเปนเงิน 70,000 บาท
2. คาวัสดุ อื่น ๆ เปนเงิน 10,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 80,000 บาท

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

20,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
20,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00

80,000.00

รวม 359,000.00

89,750.00

107,700.00

89,750.00

71,800.00
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย

1. พบปะหารือ "สภากาแฟ" อยางไมเปนทางการ
2. รับรองทางราชการของมหาวิทยาลัย
3. รับรองราชการสวนงานภายในมหาวิทยาลัย
4. สนับสนุนการดําเนินงาน ทปอ. มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ
5. สนับสนุนเครือขายความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยกับหนวยงานอื่น
6. ตรวจ ติดตามผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ฯ

ตัวชี้วดั (Indicators)

ป
2564
หนวย
ไตรมาส
นับ
1

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565
ไตรมาส 2
(ม.ค.6–
มี.ค.65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65
มิ.ย.65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–
ก.ย.65)

0.00
0.00

1.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

(ต.ค.
64–ธ.ค.
64)

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ประทับใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรม

ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง
รอยละ
ครั้ง

1.00
85.00
2.00
85.00
0.00

1.00
85.00
2.00
85.00
0.00

1.00
85.00
2.00
85.00
1.00

1.00
85.00
2.00
85.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรม

รอยละ
ครั้ง

0.00
0.00

0.00
0.00

85.00
1.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ

รอยละ
ครั้ง
รอยละ

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

85.00
0.00
0.00

0.00
1.00
85.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ สนับสนุนการพิธีการวันสําคัญตามธรรมเนียม ประเพณีปฏิบัติ
รหัสโครงการ 6511000018
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 20 ดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 9 ดานสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ
บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65B01 โครงการบริหารเงินรายไดจากทรัพยสินและผลประโยชนจากที่ราชพัสดุ
ผลผลิต/โครงการ : P601 แผนงานบริหารจัดการเงินรายไดอื่น ๆ
แผนงาน : P6 แผนงานบริหารจัดการเงินรายไดอื่น ๆ
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (95 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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3. หลักการและเหตุผล
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ได ต ระหนั ก และให ค วามเห็ น สํ า คั ญ ในการ
แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย และจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติแดพระองคทาน
มาอยางตอเนื่อง ใหความสําคัญและรําลึกถึงประวัติศาสตรความเปนมาของมหาวิทยาลัยจากอดีตจนถึง
ป จ จุ บั น ให ค วามสํ าคั ญ การจัด งานตามประเพณี ธรรมเนี ย มปฏิบั ติ เพื่ อสืบ สานมรดกของชาติ ไทย
กิ จ กรรมวั น สํ า คั ญ ดั ง กล า วข า งต น ล ว นเป น กิ จ กรรมที่ บุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ไดปฏิบัติมาอยางตอเนื่อง ใหความรวมมือรวมใจการแสดงรวมงาน และแสดงออกถึง
ความจงรักภักดี เห็นคุณคาของธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม รวมทั้งสอดคลองตามนโยบายของรัฐบาล
ดังนั้นเพื่อสรางความตระหนัก สํานึก และรักษาประเพณีที่ดีงาม มหาวิทยาลัยจึงควรจัดใหกิจกรรมในวัน
สํ า คั ญ ต า ง ๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย และประเทศที่ ป ฏิ บั ติ สื บ ต อ กั น มา อี ก ทั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ได จั ด สวั ส ดิ ก ารให กับ บุ ค ลากรผานสโมสรคณาจารย และสโมสรบุ ค ลากรและ
เจาหนาที่ เปนผูประสานงานและจัดงาน เชน งานมุฑิตาจิตใหกับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
วิช าการในแต ล ะป ซึ่ งการจั ด งานมุ ฑิ ต าจิ ต ถื อเป น ธรรมเนี ย มประเพณี การปฏิ บั ติ ให กับ คณาจารย
บุคลากร เจาหนาที่ผูมีความทุมเท เสียสละ ปฏิบัติงานใหกับมหาวิทยาลัย เปนผูที่ควรเคารพนับถือ และ
แสดงมุฑิตาจิตเมื่อคณาจารย บุคลากร เจาหนาที่ไดครบเกษียณอายุราชการ การจัดงานพิธีการอื่นๆ
การจัดการแขงขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธระหวางสถาบัน ซึ่งการจัดกิจกรรมและเขารวมกิจกรรมที่ผาน
มาไดสรางความสัมพันธและเครือขายที่เขมแข็งใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สรางเสริม
สุขภาพกายและจิตใจของบุคลากร โดยผลการจัดกิจกรรมดังกลาวทําใหมหาวิทยาลัยเปนหนวยงานของ
รัฐที่มีระเบียบแบบแผน บุคลากรมีความจงรักภักดีตอสถาบัน องคกร และมีเครือขายอยางตอเนื่องเปน
อยางดียิ่ง จึงสมควรที่มหาวิทยาลัยจะจัดใหมีกิจกรรมดังกลาวขางตนอยางตอเนื่องตอไป
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูบริหาร คณาจารย บุคลากร เจาหนาที่ นักศึกษา ไดแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีตอ
สถาบัน
2. เพื่อใหผูบริหาร คณาจารย บุคลากร เจาหนาที่ นักศึกษา ไดสํานักในพระมหากรุณาธิคุณใน
การกอตั้งมหาวิทยาลัย
3. เพื่อใหผูบริหาร คณาจารย บุคลากร เจาหนาที่ ไดแสดงมุฑิตาจิตแกผูเกษียณอายุราชการ
4. เพื่อใหผูบริหาร คณาจารย บุคลากร เจาหนาที่ เกิดความรัก สามัคคีในองคกรและสราง
พันธมิตรที่ดี
5. กลุมเปาหมาย
ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร เจาหนาที่ นักศึกษา / มหาวิทยาลัยราชภัฏ / ทปอ./หนวยงาน
เครือขาย
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6. วิธีการดําเนินงาน 1. ทําบุญตักบาตร ฯลฯ
2. จัดกิจกรรมถวายพระพร เทิดพระเกียรติ เทิดทูนสถาบัน
3. จัดกิจกรรมวันสถาปนา วันครบรอบมหาวิทยาลัย
4. จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ กีฬา ประเพณี มุฑิตาจิตบุคลากร
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,093,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
เชิงปริมาณ
1. จํานวนกิจกรรม
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจ
เชิงเวลา
เชิงคาใชจาย

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

กิจกรรม

11

รอยละ

85

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)
1.จัดกิจกรรมวันสําคัญ ตามประเพณีปฏิบัติ ครบถวนและเปนไปดวยดี
2. คณาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา เขารวมทํากิจกรรมรวมกันตามที่กําหนด
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
1. เกิดเครือขายความรวมมือระดับมหาวิทยาลัย
2. ชุมชน ทองถิ่นใหการยอมรับ และใหความรวมมือ
3. รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามใหคงอยู
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ)
1. ประชาชนรักสามัคคี ประเทศชาติมั่นคง
2. สรางภาพลักษณที่ดีใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

Q06101040121

1. วันเฉลิมพระชนมพรรษา "สมเด็จพระ
นางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมรชนนีพันปหลวง"
ระยะเวลาดําเนินการ
สิงหาคม 2565
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. วันเฉลิมพระชนมพรรษา "สมเด็จพระ
นางเจาสุทธิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระ
บรมราชินี"
ระยะเวลาดําเนินการ
มิถุนายน 2565
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3. วันเฉลิมพระชนมพรรษา
"พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว"
รัชกาลที่ 10
ระยะเวลาดําเนินการ
กรกฎาคม 2565
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4. วันครบรอบ 117 ป มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา

Q06101040221

Q06101040321

Q06101040421

ระยะเวลาดําเนินการ
มิถุนายน - กรกฎาคม 2565
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
1. คาภัตตาหารถวายพระ คาเครื่องไทยธรรม ปจจัยถวายพระ คาตกแตงสถานที่ คา
ดนตรีและการแสดง คาอาหารวางและเครื่องดื่ม/อาหารกลางวัน ฯ เปนเงิน 45,000
บาท
2. คาวัสดุ เปนเงิน 5,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
1. คาภัตตาหารถวายพระ คาเครื่องไทยธรรม ปจจัยถวายพระ คาตกแตงสถานที่ คา
ดนตรีและการแสดง คาอาหารวางและเครื่องดื่ม/อาหารกลางวัน เปนตน เปนเงิน
45,000 บาท
2. คาวัสดุ เปนเงิน 5,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
1. คาภัตตาหารถวายพระ คาเครื่องไทยธรรม ปจจัยถวายพระ คาตกแตงสถานที่ คา
ดนตรีและการแสดง คาอาหารวางและเครื่องดื่ม/อาหารกลางวัน ฯ เปนเงิน 55,000
บาท
2. คาวัสดุ เปนเงิน 5,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60,000 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย
1. คาภัตตาหารถวายพระ ปจจัยถวายพระ เครื่องไทยธรรม คาดนตรีและการแสดง คา
ตกแตงสถานที่ คาอาหารวางและเครื่องดื่ม /อาหารกลางวัน คาเชาเครื่องเสียง คาเชา
เต็นท คาสักการะสิ่งศักดิ์ เปนตน เปนเงิน 90,000 บาท
2. คาวัสดุจัดกิจกรรม เปนเงิน 30,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท

แผนการปฏิบัติงาน

50,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.
64)
0.00

50,000.00

0.00

0.00

50,000.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

60,000.00

120,000.00

0.00

0.00

0.00

120,000.00

จํานวนเงิน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

0.00

0.00

50,000.00
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รหัส 12 หลัก
Q06101040521

Q06101040621

Q06101040721

Q06101040821

ชื่อกิจกรรมยอย
5. ราชภัฏสัมพันธสงทายปเกาตอนรับป
ใหม
ระยะเวลาดําเนินการ
มกราคม 2565
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6. วันคลายวันสวรรคต "พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช" วันที่ 13 ตุลาคม
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2565
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
7. วันครบรอบวันสถาปนา "สถาบันราช
ภัฏ"
ระยะเวลาดําเนินการ
กุมภาพันธ 2565
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
8. มุฑิตาจิตบุคลากรผูเกษียณอายุราชการ
ระยะเวลาดําเนินการ
กันยายน 2565
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แผนการปฏิบัติงาน

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย/วัสดุ
1. คาภัตตาหารถวายพระ คาจัดชุดทําบุญ/ปนโต คาน้ํามันรถ คาตกแตงสถานที่ คา
ดนตรีและการแสดง คาเชารถสุขา เชาระบบไฟ คาอาหารวางและเครื่อง อาหาร
กลางวัน/เย็น เปนเงิน 80,000 บาท
2. คาวัสดุ อุปกรณในการจัดกิจกรรม คาใชจายเบ็ดเตล็ด เปนเงิน 40,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 120,000 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย/วัสดุ
1. คาภัตตาหารถวายพระ ปจจัยถวายพระ เครื่องไทยธรรม คาตกแตงสถานที่ คาดนตรี
และการแสดง คาอาหารวางและเครื่องดื่ม เปนตนเปนเงิน 254000 บาท
2.คาวัสดุเปนเงิน 3,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 27,000 บาท

120,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.
64)
0.00

27,000.00

27,000.00

0.00

0.00

0.00

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย/วัสดุ
1. คาภัตตาหารถวายพระ ปจจัยถวายพระ เครื่องไทยธรรม คาดนตรีและการแสดง คา
ตกแตงสถานที่ คาซักผา คาอาหารวางและเครื่องดื่ม เปนตนเปนเงิน 64,000 บาท
2.คาวัสดุจัดกิจกรรม เปนเงิน 4,000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 68,000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย/วัสดุ
สายวิชาการ
1.คาตกแตงสถานที่ คาดนตรีและการแสดง คาอาหารกลางวัน/เย็น คาเชาเครื่องเสียง
ระบบไฟ คาวัสดุจัดงาน คาของที่ระลึก เปนตน รวมเปนเงิน 110,000

68,000.00

0.00

68,000.00

0.00

0.00

220,000.00

0.00

0.00

0.00

220,000.00

หมวดรายจาย/รายละเอียด

สายสนับสนุนวิชาการ
1.คาตกแตงสถานที่ คาดนตรีและการแสดง คาอาหารกลางวัน/เย็น คาเชาเครื่องเสียง
ระบบไฟ คาวัสดุจัดงาน คาของที่ระลึก เปนตน รวมเปนเงิน 110,000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 220,000 บาท

จํานวนเงิน

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

120,000.00

0.00

0.00
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รหัส 12 หลัก
Q06101040921

ชื่อกิจกรรมยอย
9. การแขงขันกีฬาประเพณีกลุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาค
กลาง
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 3-4
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

Q06101041021

Q06101041121

10. การแขงขันกีฬาประเพณี สป.อว. (กีฬา
บุคลากรมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย)
ระยะเวลาดําเนินการ
มกราคม - กันยายน 2565
สถานที่ดําเนินการ
ตามที่ สป.อว.กําหนด
11. บริหารจัดการฝายพิธีการ
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2564- กันยายน 2565
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

245,000.00

100,000.00

0.00

0.00

100,000.00

0.00

33,000.00

8,250.00

8,250.00

8,250.00

8,250.00

1,093,000.00

273,250.00

327,900.00

273,250.00

218,600.00

จํานวนเงิน

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย/วัสดุ
1.คาอาหารวางและเครื่องดื่ม อาหารกลางวัน/เย็น (วันประชุม/วันงาน)เปนเงิน 120,000
บาท
2. คาจัดขบวนพาเหรดพิธีเปด-ปด คาตกแตงสถานที่ คาระบบแสงเสียง ระบบไฟ คา
ดนตรีและการแสดง เปนเงิน 85,000 บาท
3. คาวัสดุอุปกรณ ถวยรางวัล เสื้อกีฬา อุปกรณกีฬา น้ําดื่ม ชุดปฐมพยาบาล ของที่ระลึก
เปนตน เปนเงิน 40,000 บาท
หมายเหตุ ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 245,000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย/วัสดุ
1.คาใชจายในการไปราชการ (คาที่พัก เบี้ยเลี้ยง พาหนะ อาหาร คาน้ํารถ) เปนเงิน
100,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย/วัสดุ
- จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ซอมแซมอุปกรณ/ครุภัณฑ ที่ใชงานงานพิธีการ เปนเงิน 33,000
บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 33,000 บาท

รวม

แผนการปฏิบัติงาน

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.
64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)

0.00

245,000.00

0.00
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. วันเฉลิมพระชนมพรรษา "สมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมรชนนีพันปหลวง"
2. วันเฉลิมพระชนมพรรษา "สมเด็จ
พระนางเจาสุทธิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี"
3. วันเฉลิมพระชนมพรรษา
"พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา
เจาอยูหัว" รัชกาลที่ 10
4. วันครบรอบ 117 ป มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5. ราชภัฏสัมพันธสงทายปเกาตอนรับ
ปใหม
6. วันคลายวันสวรรคต
"พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช" วันที่
13 ตุลาคม
7. วันครบรอบวันสถาปนา "สถาบัน
ราชภัฏ"
8. มุฑิตาจิตบุคลากรผูเกษียณอายุ
ราชการ
9. การแขงขันกีฬาประเพณีกลุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร
ภาคกลาง
10. การแขงขันกีฬาประเพณี สป.อว.
(กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย)
11. บริหารจัดการฝายพิธีการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวย
นับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.
64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.
65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.
65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

0.00
0.00

1.00
85.00

งาน
รอยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

1.00
85.00

0.00
0.00

งาน
รอยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1.00
85.00

งาน
รอยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1.00
85.00

งาน
รอยละ

0.00
0.00

1.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจ

งาน
รอยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

งาน
รอยละ

1.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ

งาน
รอยละ

0.00
0.00

1.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

งาน
รอยละ
งาน
รอยละ

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
1.00
85.00

1.00
85.00
0.00
0.00

งาน
รอยละ

0.00
0.00

0.00
0.00

1.00
85.00

0.00
0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจ

งาน
รอยละ

1.00
85.00

1.00
85.00

1.00
85.00

1.00
85.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ สนับสนุนการบริหารจัดการเงินรายไดเชิงพื้นที่(โรงอาหาร รานคา ซุม อาคารสถานที่)
รหัสโครงการ 6511000021
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 20 ดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 9 ดานสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ
บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65B01 โครงการบริหารเงินรายไดจากทรัพยสินและผลประโยชนจากที่ราชพัสดุ
ผลผลิต/โครงการ : P601 แผนงานบริหารจัดการเงินรายไดอื่น ๆ
แผนงาน : P6 แผนงานบริหารจัดการเงินรายไดอื่น ๆ
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (95 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
[ ] โครงการดานบริการทางวิชาการ
[ ] ดานการศึกษา

[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสราง
[ ] สะสมองคความรู ดานวิจัย

[ ] ดานเศรษฐกิจ
[ ] ดานสังคม
[ ] ดานสิ่งแวดลอม
[ ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี
[ ] ดานศาสตรพระราชา
[ ] โครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
..........................................................
[ ] ดานวิจัย
[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ ] ดานบริการวิชาการ
[ ] ดานการจัดการเรียนการสอน

[ X ] โครงการ อื่นๆ

3. หลักการและเหตุผล
งานบริหารทรัพยสินและจัดหารายได กองกลาง สํานักงานอธิการบดี เปนหนวยงานที่มี
ภารกิจในการบริหารจัดการบริหารทรัพยสิน และจัดหารายไดเชิงพื้นที่เปนหลักและอื่นๆ ที่ไดรับ
มอบหมาย เปนหนวยงานสําคัญที่สามารถจัดหาเงินรายไดเขามหาวิทยาลัยเพื่อนําไปบริหารจัดมาอยาง
ตอเนื่อง และในปงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564 งานบริหารทรัพยสินและจัดหารายได ยังคงมีภาระ
งานเชิงพื้นที่ภายใน เชน โรงอาหารอาคารบานพลูหลวง โรงอาหารอาคารสวนหลวงคางคาว มีระบบ
ศูนยอาหารเพื่อรับชําระเงินรายวัน ซุมสินคา รานสะดวกซื้อ ตูสินคาอัตโนมัติ ระบบเชาเสาสัญญาณ
แตละบริษัท รวมทั้งดูแลการใชสอยพื้นที่ที่ศูนยอุดมศึกษาอางทอง และอื่น ๆที่ไดรับมอบมายเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง จึงตองบริหารจัดการเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากการหา
รายไดเชิงพื้นที่ดังกลาวแลว ยังจะตองบํารุงรักษาโรงอาหาร อาคารสถานที่ตาง ๆ รานคา
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการบริหารจัดการการหารายไดจากที่ราชพัสดุ (โรงอาหาร ฯ เปนไปดวยความ
เรียบรอย
2. เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีรายไดจากการหารายไดจากโรงอาหาร ฯ เพิ่มขึ้น
5. กลุมเปาหมาย
คณาจารย บุคลากรเจาหนาที่ นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป
6. วิธีการดําเนินงาน 1. หาและจัดเก็บรายได 2. บริหารสัญญา 3. บริหารรายได 4. ปรับปรุงระบบ
และบํารุงรักษา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,217,600.00 บาท
แหลงงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ
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10. ตัวชี้วัดของโครงการ
เชิงปริมาณ
1. รานคา/ผูประกอบการ
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจ
เชิงเวลา
เชิงคาใชจาย

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Targ

รานคา/คน

30

รอยละ

85

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)
1.
จัดเก็บรายไดเชิงพื้นที่ โรงอาหาร ซุม รานคา อาคารสถานที่
2.
จัดจางเจาหนาที่
3.
บริหารอาคาร ครุภัณฑไดรับซอมบํารุงรักษาใหพรอมใชงานอยางมีประสิทธิภาพ
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
มีการดําเนินการที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ)
ผูรับบริการจากโรงอาหาร รานคา ตาง ๆ มีความพึงพอใจในการใชบริการอยางตอเนื่อง
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

Q06101050121

1. คาใชจายในการบริหารจัดการโรงอาหาร
รานคา ซุม สถานที่
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. บํารุงรักษาอุปกรณ ครุภัณฑ บํารุง
ระบบงานและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : คาใชสอย/วัสดุ
1. คาวัสดุงานบานงานครัว วัสดุประชาสัมพันธ และวัสดุอื่นๆ ที่ใชในโรงอาหาร ฯ
380,000 บาท
2. คาตอบแทน คาลวงเวลา คาจางเหมาบริการ เปนตนเปนเงิน 40,320 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 420,200 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย/วัสดุ
1.คาบํารุงรักษาระบบศูนยอาหาร โรงอาหารสวนหลวงคางคาว 153,000 บาท
คาบํารุงรักษาระบบศูนยอาหาร โรงอาหารสวนหลวงคางคาว 101,000 บาท
2. คาบํารุงรักษาเครื่องพิมพบัตรศูนยอาหาร(RFID) 17,000 บาท
3. คาซอมบํารุง รักษาทําความสะอาดเครื่องดูดควัน เครื่องปรับอากาศ เครื่องลาง
จาน เครื่องเสียง ระบบไฟฟา ประปา ดูดสวม เปนเตน เปนเงิน 135,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 406,000 บาท
คาสาธารณูปโภค
รายละเอียด : คาใชสอย
-คาสาธารณูปโภค เปนเงิน 100,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท

Q06101050221

ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาค 2564 - กันยายน 2565

Q06101050322

Q06101050411

สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3. คาสาธารณูปโภค
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2564- 2 กันยายน 2565
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4. คาจาง เงินเดือน
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2564- กันยายน 2565
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เงินเดือน,ตอบแทน
รายละเอียด : คาใชจายบุคลากร/ คาใชสอย
1.คาจาง 325x29x2x12 = 226,200 บาท
2. คาครองชีพ 1500x2x12 = 36,000 บาท
3. คาประกันสังคม 550x2x12 = 13,200 บาท
4. เงินเพิ่มพิเศษเจาหนาที่ฯ 3000x2 =6,000 บาท
5 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการลูกจาง (คารักษาพยาบาล 2 คน) 10,000 บาท
รวมเปนเงิน 291,400 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 291,400 บาท

จํานวนเงิน

รวม

แผนการปฏิบัติงาน

420,200.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
105,050.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
105,050.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
105,050.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
105,050.00

406,000.00

101,500.00

101,500.00

101,500.00

101,500.00

100,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

25,000.00

291,400.00

72,850.00

72,850.00

72,850.00

72,850.00

1,217,600.00

304,400.00

365,280.00

304,400.00

243,520.00
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. คาใชจายในการบริหารจัดการโรง
อาหาร รานคา ซุม สถานที่
2. บํารุงรักษาอุปกรณ ครุภัณฑ บํารุง
ระบบงานและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3. คาสาธารณูปโภค
4. คาจาง เงินเดือน

ตัวชี้วดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รานคา/
ผูประกอบการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรม
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
ผูปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการ
ประเมินการปฏิบัติงาน

หนวย
นับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.
64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.
65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.
65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

30.00

30.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

งาน

1.00

1.00

1.00

1.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

งาน
รอยละ

1.00
85.00

1.00
85.00

1.00
85.00

1.00
85.00

คน

2.00

2.00

2.00

2.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

คน

30.00

30.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ สํานักงานอธิการบดี

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองกลาง
2. ชื่อโครงการ สนับสนุนการบริหารจัดการเงินรายไดจากที่ราชพัสดุ (ตลาดนัด)
รหัสโครงการ 6511000027
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 20 ดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 9 ดานสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ
บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล
เปาหมายที่ : 4.2 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65B01 โครงการบริหารเงินรายไดจากทรัพยสินและผลประโยชนจากที่ราชพัสดุ
ผลผลิต/โครงการ : P601 แผนงานบริหารจัดการเงินรายไดอื่น ๆ
แผนงาน : P6 แผนงานบริหารจัดการเงินรายไดอื่น ๆ
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (95 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
..........................................................
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3. หลักการและเหตุผล
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดกําหนดยุทธศาสตรการเปนมหาวิทยาลัย
เพื่ อ การพั ฒ นาท อ งถิ่ น ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560- 2679) โดยยุ ท ธศาสตร ที่ 1 การพั ฒ นาท อ งถิ่ น
ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู ยุทธศาสตรที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา และยุทธศาสตรที่
4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ซึ่งสํานักงานอธิการบดี โดยงานบริหารทรัพยสินและจัดหารายได มี
ภารกิจสําคัญในการบริหารจัดการทรัพยสินตาง ๆ ในเชิงพื้นที่เปนหลัก อาทิ อาคารเรียน หอประชุม
โรงอาหาร มีระบบศูนยอาหาร ซุมสินคา ตูสินคาอัตโนมัติตางๆ เปดพื้นที่บริการตลาดนัดและ รับจัด
กิจกรรมตางๆ มากมายเพื่อนํารายไดมาสนับสนุนดําเนินการตามยุทธศาสตรและการบริหารจัดการตาง
ๆ ของ มหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อใหดําเนินงานในงานบริหารทรัพยสินและจัดหารายได เพื่อสนับสนุน
มหาวิทยาลัยในทุกมิติที่ไดรับมอบหมาย และเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงจําเปนจะตองบริหารการดําเนินงานเชิงพื้นที่ ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการบริหารจัดการการหารายไดจากที่ราชพัสดุ (ตลาดนัด) เปนไปดวยความเรียบรอย
2. เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีรายไดจากการหารายไดจากที่ราชพัสดุเพิ่มขึ้น
3. เพื่อสนับสนุนกิจการสวัสดิการ กิจการสาธารณกุศล และการพัฒนามหาวิทยาลัย ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
5. กลุมเปาหมาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา บุคลากร เจาหนาที่ หนวยงานภาครัฐ เอกชน
ประชาชน และผูรับบริการทั่วไป
6. วิธีการดําเนินงาน 1. หารายได
2. บริหารเอกสารสัญญา
3. บริหารจัดการการดําเนินงาน
4. จัดสวัสดิการแกบุคลากร
5. สนับสนุนกิจการภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 1,992,800.00 บาท
แหลงงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ

10. ตัวชี้วัดของโครงการ
เชิงปริมาณ
1. ผูรับบริการ
เชิงคุณภาพ
1. ความพึงพอใจ
เชิงเวลา
เชิงคาใชจาย

ตัวชี้วดั (Indicators)
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

100,000

รอยละ

85

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)
1. การทําสัญญาผูประกอบการ
2. เงินรายไดจากที่ราชพัสดุ
3. ผูรับบริการ ประชาชนที่เขามาซื้อสินคาและบริการ
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
พัฒนางานบริหารทรัพยสินและจัดหารายได อยางมีประสิทธิภาพตอเนื่อง
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ)
มีชื่อเสียงในดานเปนแหลงใหบริการสินคา สถานที่ใหบริการประชาชน ทองถิ่นที่หลากหลาย
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก
Q06101060121

Q06101060221

ชื่อกิจกรรมยอย
1. บริหารจัดการตลาดนัด
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. กิจการสาธารณกุศล พิธีกรรม กิจการ
สาธารณประโยชน สวัสดิการบุคลากร อื่นๆ
ที่เกี่ยวของ
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

Q06101060321

Q06101060421

Q06101060511

สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3. จัดทําสิ่งพิมพสรางภาพลักษณ เนื่องใน
โอกาสตามเทศกาล
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565
4. ศึกษาดูงาน ดานการหารายได
ระยะเวลาดําเนินการ
มีนาคม - สิงหาคม 2565
สถานที่ดําเนินการ
สถานที่ศึกษาดูงาน
5. คาจาง เงินเดือน
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธย

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

แผนการปฏิบัติงาน

ตอบแทน,ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย/วัสดุ
1.คาตอบแทน จนท.ดําเนินการ ส-อา เปนเงิน 90,000 บาท
2. คาตอบแทน จนท.ปฏิบัติงานวันหยุดนักขัตฤกษ/ลวงเวลา เปนเงิน 40,000 บาท
3. คาใชสอย/วัสดุ อื่น ๆ เชน คาจัดทําเสื้อ สําหรับเจาหนาที่ เปนเงิน 496480 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 626,480 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย/วัสดุ
1.กิจการสาธารณกุศล เปนเงิน 100,000 บาท
2. พิธีกรรมทางศาสนา เปนเงิน 54,000 บาท
3. กิจการสาธารณประโยชน เปนเงิน 50,000 บาท
4. สวัสดิการชวยเหลือบุคลากรและครอบครัว 100,000 บาท
5. คาใชจายสําหรับผูทําคุณประโยชนและตามเทศกาล เชน กระเชาของขวัญ ชอ
ดอกไม พวงหรีด เงินชวยงาน เปนเงิน 60,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 364,000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย / วัสดุ
-คาจัดทําสิ่งพิมพ ของที่ระลึก ปฏิทิน การดอวยพร เสื้อ กระเชาของขวัญเปนตน
มอบในโอกาสสําคัญตามเทศกาล เปนเงิน 190,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 190,000 บาท
ใชสอย
รายละเอียด : คาใชสอย
- คาใชจายในการไปราชการ คาของที่ระลึก เปนเงิน 30,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท

626,480.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
156,620.00

364,000.00

91,000.00

91,000.00

91,000.00

91,000.00

190,000.00

120,000.00

70,000.00

0.00

0.00

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

เงินเดือน,ตอบแทน
รายละเอียด : คาใชจายบุคลากร
1. คาจางเปนเงิน 180,000 บาท
2. คาประกันสังคม เปนเงิน 9,000 บาท
3. เงินเพิ่มพิเศษ จนท.ประจําตามสัญญา 3,000 บาท

192,000.00

48,000.00

48,000.00

48,000.00

48,000.00

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 192,000 บาท

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
156,620.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
156,620.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
156,620.00
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รหัส 12 หลัก
Q06101060621
Q06101060731

ชื่อกิจกรรมยอย
6. คาประกันสุขภาพบุคลากร
ระยะเวลาดําเนินการ
เมษายน 2565-เมษายน 2566
7. จัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565

Q06101060822

สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
8. คาสาธารณูปโภค
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565

Q06101060931

9. จัดซื้อรถเข็นบรรทุกของ

Q06101061031

ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
10. จัดซื้อบอรดเสียบกระดาษโปสเตอร
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565

Q06101061131

สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
11. จัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2564- มีนาคม 2565
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

รายละเอียด : คาใชสอย/วัสดุ
- คาประกันสุขภาพบุคลากร เปนเงิน 370,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 370,000 บาท
รายละเอียด : คาครุภัณฑ
เครื่องทําลายเอกสาร 1 เครื่อง เปนเงิน 3,720 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,720 บาท
รายการครุภัณฑ
1. เครื่องทําลายเอกสาร ราคา 3720 จํานวน 1 เครื่อง รวมเปนเงิน 3,720.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 3,720.00 บาท
คาสาธารณูปโภค
รายละเอียด : คาใชสอย
-คาสาธารณูปโภค เปนเงิน 200,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท
รายละเอียด : คาครุภัณฑ
- จัดซื้อรถเข็นบรรทุกของ ขนาด 120x60 ซม. จํานวน 1 คัน เปนเงิน 4,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,000 บาท
รายการครุภัณฑ
1. รถเข็นบรรทุของ ราคา 4000 จํานวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 4,000.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 4,000.00 บาท
รายละเอียด : คาครุภัณฑ
-บอรดเสียบกระดาษโปสเตอร จํานวน 2 ชุดๆละ 2,400 บาท เปนเงิน 4,800 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,800 บาท
รายการครุภัณฑ
1. บอรดเสียบกระดาษโปสเตอร ราคา 2400 จํานวน 2 รายการ รวมเปนเงิน
4,800.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 4,800.00 บาท
รายละเอียด : คาครุภัณฑ
-เครื่องเคลือบบัตร จํานวน 1 เครื่อง เปนเงิน 7,800 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,800 บาท
รายการครุภัณฑ
1. เครื่องเคลือบบัตร ราคา 7800 จํานวน 1 เครื่อง รวมเปนเงิน 7,800.00 บาท
รวมคาครุภัณฑ เปนเงิน 7,800.00 บาท

รวม

แผนการปฏิบัติงาน

370,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
0.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
370,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

3,720.00

3,720.00

0.00

0.00

0.00

200,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

4,000.00

4,000.00

0.00

0.00

0.00

4,800.00

4,800.00

0.00

0.00

0.00

7,800.00

7,800.00

0.00

0.00

0.00

1,992,800.00

498,200.00

597,840.00

498,200.00

398,560.00
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. บริหารจัดการตลาดนัด

2. กิจการสาธารณกุศล พิธีกรรม
กิจการสาธารณประโยชน สวัสดิการ
บุคลากร อื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3. จัดทําสิ่งพิมพสรางภาพลักษณ
เนื่องในโอกาสตามเทศกาล
4. ศึกษาดูงาน ดานการหารายได

5. คาจาง เงินเดือน
6. คาประกันสุขภาพบุคลากร
7. จัดซื้อเครื่องทําลายเอกสาร

8. คาสาธารณูปโภค

9. จัดซื้อรถเข็นบรรทุกของ
10. จัดซื้อบอรดเสียบกระดาษ
โปสเตอร
11. จัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร

ตัวชี้วดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
ผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผูใชบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :
ผูรับบริการ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานที่
ศึกษาดูงาน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 1
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
เครื่อง
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คาน้ํา คา
ไฟ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รถเข็น
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บอรด
เสียบกระดาษ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครื่อง
เคลือบบัตร
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึง
พอใจ

หนวย
นับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.
64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.
65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.
65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

25000.00

25000.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

คน/
หนวยงาน

15.00

15.00

15.00

15.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

คน/
หนวยงาน
รอยละ

50.00

15.00

0.00

0.00

85.00

85.00

0.00

0.00

ครั้ง

0.00

1.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

0.00

85.00

0.00

คน
รอยละ

1.00
85.00

1.00
85.00

1.00
85.00

1.00
85.00

คน
รอยละ

0.00
0.00

715.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

งาน

1.00

1.00

1.00

1.00

รอยละ

85.00

85.00

85.00

85.00

รายการ
รอยละ

1.00
85.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

รายการ

2.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

รายการ

1.00

0.00

0.00

0.00

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

25000.00

25000.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หนวยงานรอง สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ชื่อโครงการ บริหารจัดการสํานักงาน
รหัสโครงการ 6515000012
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ไมมี
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ไมมี
แผนการปฏิรูปประเทศ : ไมมี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ไมมี
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
แนวทางการพัฒนาที่ : 4.2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหเปน Smart
University
เปาหมายที่ : 4.1 เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการอยางชาญฉลาดและคํานึงถึงผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม (Smart and Green University)
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65404 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการองคกร
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 401 ระดับความพรอมและวุฒิภาวะขององคกรในการพัฒนาไปสูรัฐบาลดิจิทัล
(Digital government maturity domain and area : MDA) (ระดับ Smart Government)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน
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3. หลักการและเหตุผล
บริการจัดการสํานักงาน
4. วัตถุประสงค
บริการจัดการสํานักงาน
5. กลุมเปาหมาย
บริการจัดการสํานักงาน
6. วิธีการดําเนินงาน บริการจัดการสํานักงาน
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 160,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ
10. ตัวชี้วัดของโครงการ
เชิงปริมาณ
1. ไมมี
เชิงคุณภาพ
1. ไมมี
เชิงเวลา
1. ไมมี
เชิงคาใชจาย
1. ไมมี

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

ไมมี

1

ไมมี

1

ไมมี

1

ไมมี

1

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)
ไมมี
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
ไมมี
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ)
ไมมี
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
ชื่อกิจกรรมยอย

รหัส 12 หลัก
Q02106010121

1. กิจกรรมบริหารจัดการสํานักงาน
ระยะเวลาดําเนินการ
ตลอดป

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

ใชสอย
รายละเอียด : กิจกรรมบริหารจัดการสํานักงาน
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 160000 บาท

สถานที่ดําเนินการ
มรภ อย

รวม

แผนการปฏิบัติงาน

160,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
40,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
48,000.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
40,000.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
32,000.00

160,000.00

40,000.00

48,000.00

40,000.00

32,000.00

13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. กิจกรรมบริหารจัดการสํานักงาน

ตัวชี้วดั (Indicators)
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ไมมี
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ไมมี

หนวยนับ
รอยละ
รอยละ

ป 2564

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.64)

0.00
0.00

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.65)

0.00
0.00

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565
ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.65)

0.00
0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูอ ํานวยนวยการสํานักวิทยบริการและเทคโยโลยีสารสนเทศ

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

0.00
0.00
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
1. หนวยงานหลัก สถาบันอยุธยาศึกษา หนวยงานรอง สถาบันอยุธยาศึกษา
2. ชื่อโครงการ โครงการวันสําคัญและเอกลักษณความเปนไทย
รหัสโครงการ 6517000004
ความสอดคลองของโครงการ
ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579)
ประเด็นที่ : ประเด็นที่ 15 ดานพลังทางสังคม
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานที่ 9 ดานสังคม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
ยุทธศาสตรที่ : ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กลยุทธที่ : กลยุทธที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนาที่ : 3.1 การพัฒนางานวิจัยและบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมราชภัฏ
เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
เปาหมายที่ : 3.3 มีความเปนเลิศในการสรางความมั่นคงใหกับประเทศดวยการบูรณาการองค
ความรูสูการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ชื่อโครงการหลัก : 65201 โครงการยกระดับการผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผลผลิต/โครงการ : P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร
แผนงาน : P2 แผนงานพื้นฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย
ตัวชีว้ ัดที่ : OKRs 301 อันดับมหาวิทยาลัยในกลุมมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ (Top 10), OKRs 302 ผล
การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน IQA (4.50 คะแนน)
ตัวชีว้ ัดสํานักงบประมาณ :
ประเภทโครงการ
[ X ] โครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
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3. หลักการและเหตุผล
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เป น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ การพั ฒ นาท อ งถิ่ น ที่
เสริ ม สร างพลั ง ป ญ ญาของแผ น ดิ น ฟ น ฟู พ ลั งการเรี ย นรู เชิ ด ชู ภู มิ ป ญ ญาของท อ งถิ่ น สร า งสรรค
ศิล ปวิทยา เพื่ อความเจริ ญ กาวหน าอย างมั่ น คงและยั่ งยืน ของปวงชน มี สวนรว มในการจัด การ การ
บํารุงรักษา การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยที่ผาน
มามหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมตาง ๆ ไดแกการสงเสริมกิจกรรมการกุศล การ
จัดพิธีกรรมทางศาสนา การบริการกิจการสาธารณประโยชน จัดกิจกรรมประเพณีที่สําคัญตามโอกาส
เพื่อบริการแกหนวยงานภายในและภายนอก ประชาชนทั่วไปในชุมชนและสังคม ใหมีความรู เขาใจและ
ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ
สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนหนวยงานหลักในการ
ดํ า เนิ น งานด า นการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ ต อบสนองพั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ในการสนับสนุนการศึกษาและการผลิตบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรมและสํานึกใน
ความเปนไทย เสริมสรางความรูความเขาใจในความเขาใจในคุณคาและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
ทองถิ่นและของชาติ จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีและศาสนา เพื่อสงเสริมการเรียนรูดาน
วัฒนธรรม การบูรณาการดานการสืบสานภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนเปนการปลูกจิตสํานึกใหเยาวชน
บุ คลากรในมหาวิ ทยาลั ย แต ล ะท องถิ่ น ได ตระหนักถึงความสําคัญ และเห็ น คุณ คาของมรดกไทยทาง
วัฒนธรรมซึ่งเปนความงดงามตามวิถีไทย อันเปนสิ่งที่แสดงถึงความเปนอารยะ
4. วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการกุศล พิธีกรรมทางศาสนา การบริการสาธารณประโยชน
และกิจกรรมประเพณีตาง ๆ
2. เพื่อใหบริการหนวยงานภายในและภายนอก
3. เพื่อเปนการสรางความรวมมือระหวางหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5. กลุมเปาหมาย
นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ,ประชาชน
ทั่วไป
6. วิธีการดําเนินงาน จัดกิจกรรมดานประเพณีไทย และพิธีกรรมทางพุทธศาสนา
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564 ถึง วันที่ 30/09/2565
8. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเปาหมาย
9. งบประมาณโครงการ 80,000.00 บาท
แหลงงบประมาณ 5, งบ อื่นๆ

10. ตัวชี้วัดของโครงการ

ตัวชี้วดั (Indicators)

เชิงปริมาณ
1. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมไมนอยกวา
เชิงคุณภาพ
1. การรับรูดานศิลปวัฒนธรรมไทยของกลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการเพิ่มขึ้น
เชิงเวลา
1. กิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดตรงตามไตรมาส
เชิงคาใชจาย
1. รอยละของการเบิกจายงบประมาณเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด
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หนวยนับ

คาเปาหมาย(Target)

คน

200

รอยละ

85

รอยละ

100

รอยละ

100

11. การประเมินผล (evaluation)
ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น)
- กลุมเปาหมายไดรับความรูดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นเพิ่มขึ้น
ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง ผลที่เกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต)
- กลุมเปาหมายไดรับความรูดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นเพิ่มขึ้น
ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ)
- กลุมเปาหมายไดรับความรูดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นเพิ่มขึ้น
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
รหัส 12 หลัก

ชื่อกิจกรรมยอย

Q02101010121

1. กิจกรรมเสวนาประกอบการสาธิตการ
แสดง “จองเปรียง นบพระ ขมาน้ํา :
ประเพณีตามประทีปลอยโคมกรุงศรี
อยุธยา”

Q02101010221

2. กิจกรรมแตงไทย ไหวพระ โอยทาน
รําลึกประวัติศาสตรวัดบรมพุทธาราม
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Q02101010321

3. กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา “วัน
มาฆบูชา”
ระยะเวลาดําเนินการ
ไตรมาส 2
สถานที่ดําเนินการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

หมวดรายจาย/รายละเอียด

จํานวนเงิน

ใชสอย
รายละเอียด : • คาใชสอย
- คาจางสาธิตการแสดง “จองเปรียง นบพระ ขมาน้ํา : ประเพณีตามประทีปลอยโคมกรุงศรี
อยุธยา” = 30,000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 30,000 บาท
ตอบแทน,ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : • คาตอบแทน
- คาปจจัยถวายพระพุทธ พระสงฆ =5,000
• คาใชสอย
- คาจางจัดทําตาลปตร จํานวน 9 เลมๆ ละ 1,500 บาท =13,500
- คาจางจัดภัตตาหารสําหรับพระพุทธ และคณะสงฆ
จํานวน 10 ชุด ๆ ละ 300 บาท =3,000
- คาอาหารกลางวันสําหรับผูรวมงาน
จํานวน 100 คน ๆ ละ 1 มื้อๆ ละ 100 บาท
= 10,000
- คาจางจัดดอกไมประดับโตะหมูบูชา และตกแตงบริเวณสถานที่จัดกิจกรรม = 4,000
• คาใชสอย
- เครื่องไทยธรรมพรอมชอดอกไมธูปเทียนสําหรับคณะสงฆจํานวน 9 ชุด ๆ ละ 500 =4,500
• คาวัสดุ
- คาวัสดุในการจัดกิจกรรม =5,000
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 45,000 บาท
ใชสอย,วัสดุ
รายละเอียด : • คาใชสอย
- คาจางจัดดอกไมประดับโตะหมูบูชา และตกแตงบริเวณสถานที่จัดกิจกรรม =3,000
• คาวัสดุ
- คาดอกไม ธูป เทียน 50 ชุด ๆ ละ 20 บาท =1,000
- เครื่องไทยธรรมพรอมชอดอกไมธูปเทียนสําหรับถวายกัณฑเทศนจํานวน 1 ชุด ๆ ละ 500
=500
- วัสดุในการจัดกิจกรรม =500
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท

รวม

แผนการปฏิบัติงาน

30,000.00

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.64-ธ.ค.64)
30,000.00

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค.65-มี.ค.65)
0.00

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย.65-มิ.ย.65)
0.00

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค.65-ก.ย.65)
0.00

45,000.00

0.00

45,000.00

0.00

0.00

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

80,000.00

20,000.00

24,000.00

20,000.00

16,000.00
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13. ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย
กิจกรรมยอย
1. กิจกรรมเสวนาประกอบการสาธิต
การแสดง “จองเปรียง นบพระ ขมา
น้ํา : ประเพณีตามประทีปลอยโคม
กรุงศรีอยุธยา”

2. กิจกรรมแตงไทย ไหวพระ โอยทาน
รําลึกประวัติศาสตรวัดบรมพุทธาราม

3. กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา “วัน
มาฆบูชา”

ตัวชี้วดั (Indicators)

หนวย
นับ

ป 2564

คาเปาหมาย(Target)
ป 2565

ไตรมาส 1
(ต.ค.64–ธ.ค.
64)

ไตรมาส 2
(ม.ค.6–มี.ค.
65)

ไตรมาส 3
(เม.ย.65 มิ.ย.
65)

ไตรมาส 4
(ก.ค.65–ก.ย.65)

0.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ผูเขารวมโครงการไมนอยกวา

คน

50.00

0.00

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรู
ดานศิลปวัฒนธรรมไทยของ
กลุมเปาหมาย/ผูเขารวม
โครงการเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ผูเขารวมโครงการไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรู
ดานศิลปวัฒนธรรมไทยของ
กลุมเปาหมาย/ผูเขารวม
โครงการเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
ผูเขารวมโครงการไมนอยกวา
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรู
ดานศิลปวัฒนธรรมไทยของ
กลุมเปาหมาย/ผูเขารวม
โครงการเพิ่มขึ้น

รอยละ

85.00

0.00

0.00

0.00

คน

0.00

100.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

คน

0.00

50.00

0.00

0.00

รอยละ

0.00

85.00

0.00

0.00

14. สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม
สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง

15. ผูรับผิดชอบโครงการ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง

Planning
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50
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25%
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25%

Check
25%
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