
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณรายจ่ายเงินงบบ ารุงการศึกษา พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 



 
 
 
 

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองกลาง 
2. ชื่อโครงการ รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ    

     รหัสโครงการ 6511000014 
 

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

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

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ดานท่ี 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ

บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
เปาหมายท่ี : 4.2 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  65H01 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรูตลอดชีวิต 
    ผลผลิต/โครงการ :  P101 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรูตลอดชีวิต 
    แผนงาน :  P1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (95 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :     
 
ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  
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3. หลักการและเหตุผล 
 เพ่ือใหการบริหารราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
4. วัตถุประสงค 
 เพ่ือจายเปนเงินเดือน คาจาง และคาตอบแทนแกบุคลากรรัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจางประจํา 
 
6. วิธีการดําเนินงาน จายเปนเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน 
 
7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564  ถึง วันท่ี 30/09/2565    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 17,533,400.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. จํานวนบุคลากรภาครัฐในสงกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คน 630 

เชิงคุณภาพ    
   1. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย รอยละ 85 
เชิงเวลา   

   1. รอยละของกิจกรรมทีส่ามารถดําเนินไดตรงตามไตรมาส รอยละ 90 
เชิงคาใชจาย   
   1. รอยละของการเบิกจายเปนไปตามโครงการ รอยละ 90 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output)  
           จํานวน ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจางประจํา 
     ผลกระทบ (Impact)  
           ไมมี 
     ผลลัพธ (Outcome)  
           จํานวน ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจางประจํา 
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.65-มี.ค.

65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.65-ก.ย.

65) 
201101040111 1. เงินเดือนและคาจางประจําสายวิชาการ 

5 อัตรา 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2564-30/09/2565 

เงินเดือน 
   รายละเอียด : อาจารยชาวตางประเทศ จํานวน 5 อัตรา 
อัตราเงินคาจางเดือนละ 22,490 บาท จํานวน 12 เดือน รวม 1,349,400 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1349400 บาท 

1,349,400.00 337,350.00 337,350.00 337,350.00 337,350.00 

201101040211 2. เงินเดือนและคาจางประจําสายสนับสนุน
วิชาการ จํานวน 106 อัตรา 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2564 - 30/09/2565 

เงินเดือน 
   รายละเอียด : คาจางเจาหนาที่ประจําตามสัญญา จํานวน 106 อัตรา จํานวน 
13624800 บาท รวม 13624800 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 13624800 บาท 

13,624,800.00 3,406,200.00 3,406,200.00 3,406,200.00 3,406,200.00 

201101040321 3. คาเบี้ยประกันสังคมเจาหนาที่ประจํา
ตามสัญญา จํานวน 106 อัตรา 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2564 - 30/09/2564 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : คาเบี้ยประกันสังคม เจาหนาที่ประจําตามสัญญา 106 อัตรา 
จํานวนเงิน 682560 บาท  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 682560 บาท 

682,560.00 170,640.00 170,640.00 170,640.00 170,640.00 

201101040421 4. คาเบี้ยประกันสังคม ลูกจางชั่วคราวชาว
ตางประเทศ จํานวน 5 อัตรา 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2564 - 30/09/2565 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : คาเบี้ยประกันสังคม ลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ จํานวน 5 
อัตรา จํานวนเงิน 45000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 45000 บาท 

45,000.00 11,250.00 11,250.00 11,250.00 11,250.00 

201101040521 5. คาเชาบาน ลูกจางชั่วคราวชาว
ตางประเทศ จํานวน 5 อัตรา 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2564 - 30/09/2565 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : คาเชาบาน ลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ จํานวน 5 อัตรา 
อัตราเดือนละ 8000 บาท จํานวน 12 เดือน รวม 480000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 480000 บาท 

480,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00 

201101040621 6. คาตอบแทนพิเศษลูกจางชั่วคราวชาว
ตางประเทศ จํานวน 12 อัตรา 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2564 - 30/09/25645 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : คาตอบแทนพิเศษลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ 12 อัตรา 
1. จํานวน 10 อัตรา อัตราละ 22490 บาท จํานวนเงิน 224900 บาท 
2. จํานวน 2 อัตรา อัตราละ 23370 บาท จํานวน 46740 บาท 
รวม 271640 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 271640 บาท 

271,640.00 67,910.00 67,910.00 67,910.00 67,910.00 

201101040721 7. คาธรรมเนียมสําหรับการจางลูกจาง
ชั่วคราวชาวตางประเทศ จํานวน 12 อัตรา 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2564 - 30/09/2565 
 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : คาธรรมเนียมสําหรับการจางลูกจางชั่วคราวตางประเทศ
ประเทศ จํานวน 12 อัตรา อัตราละ 5000 บาท รวม 60000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 60000 บาท 

60,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 
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รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.65-มี.ค.

65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.65-ก.ย.

65) 

201101040821 8. คาวิชาชีพวิศวกร (กว.) 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2564 - 30/09/2565 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : คาวิชาชีพวิศวกร (กว.)  
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 300000 บาท 

300,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 

201101040921 9. เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับเจาหนาที่ประจํา
ตามสัญญา จํานวน 133 อัตรา 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2564 - 30/09/2565 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับเจาหนาที่ประจําตามสัญญา 133 อัตรา 
รวมเงินงบ บกศ จํานวน 106 อัตรา 
รวมโรงเรียนสาธิต 3 โรงเรียน และที่จางดวยเงินรับฝาก จํานวน 27 อัตรา 
จํานวนเงิน 420000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 420000 บาท 

420,000.00 420,000.00 0.00 0.00 0.00 

201101041021 10. คาสนับสนุนการทําผลงานเขาสู
ตําแหนงที่สูงข้ึนของสายสนับสนุน จํานวน 
30 ราย 
 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : คาสนับสนุนการทําผลงานเขาสูตําแหนงที่สูงข้ึนของสาย
สนับสนุน จํานวน 30 ราย รายละ 10000 บาท รวมจํานวน 300000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 300000 บาท 

300,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 75,000.00 

รวม 17,533,400.00  4,383,350.00   ,260,020.00   4,383,350.00   ,506,680.00  
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โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หนวยงานหลัก สํานักงานอธิการบดี หนวยงานรอง กองกลาง 
2. ชื่อโครงการ โครงการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในสวนท่ีงานบุคลรับผิดชอบ    

     รหัสโครงการ 6511000015 
 

ความสอดคลองของโครงการ 
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 : ดานท่ี 2 ดานการบริหารราชการแผนดิน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  
แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และ

บุคลากรใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
เปาหมายท่ี : 4.2 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 
แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
    ชื่อโครงการหลัก :  65405 โครงการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรพัยากรมนุษย 
    ผลผลิต/โครงการ :  P201 ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 
    แผนงาน :  P2 แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรณมนุษย 
    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (95 คะแนน) 
    ตัวชีว้ัดสํานักงบประมาณ :  
    
 
ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน    
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3. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 กําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปน
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มีวัตถุประสงคในการใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพ
ชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการวิชาการแกสังคมเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคดังกลาว กองกลางมี
หนา ท่ีสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ตามโครงสรางและประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง การแบงสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฉบับลง
วันท่ี 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ดังนั้น เพ่ือใหกองกลาง สํานักงานอธิการบดี ได
สนับสนุนภารกิจของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) ไดอยางคลองตัว ในการบริหารจัดการดานงานประชุม นั้น มีความ
จําเปนเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใชงบประมาณไปในการดําเนินการจัดประชุม การจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน และ
การอํานวยความสะดวกใหกับผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือตอบสนองเปาประสงคของการปฏิบัติภารกิจท่ีไดรับ
มอบหมายจากมหาวิทยาลัย 
4. วัตถุประสงค 
 1) เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการและการสรางภาพลักษณของกองกลางใหมีประสิทธิภาพและ
สามารถสนับสนุนภารกิจและพันธกิจของหนวยงาน อ่ืนท่ี เก่ียวของกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไดอยางคลองตัว 
          2) เพ่ือใหการปฏิบัติการรวมกัน และการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ
กับมหาวิทยาลัยท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เปนไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
          3) เพ่ือใหการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและกองกลาง ดําเนินการเปนไปตาม กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับตาง ๆ  ของราชการ 
 
5. กลุมเปาหมาย 
 1) กลุมผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิดานบริหารงานบุคคล และ ผูทรงคุณวุฒิดาน
กฎหมาย 
          2) กลุมผูบริหารระดับสูง ประกอบดวย อธิการบดี รองอธิการบดี    
 3) กลุมผูบริหารระดับกลางและระดับตน ประกอบดวย คณบดี ผูอํานวยการสํานัก 
ผูอํานวยการสถาบัน 
          4) กลุมผูปฎิบัติการ/เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ/หัวหนางาน  
6. วิธีการดําเนินงาน  

1) การประชุมตามปฏิทินการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการจัดกิจกรรม  
2) อํานวยความสะดวกใหกับผูทรงคุณวุฒิ ผูบริหารและผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของกับการจัด
กิจกรรม  
3) การจัดกิจกรรมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

7. ระยะเวลา วันท่ี 01/10/2564  ถึง วันท่ี 30/09/2565    
8. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุมเปาหมาย  
9. งบประมาณโครงการ 1,869,360.00 บาท 

แหลงงบประมาณ 2, งบ บกศ. 
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10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 
ตัวชี้วดั(Indicators) หนวยนับ คาเปาหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ   
   1. รอยละของจํานวนคณะกรรมการ ที่เขารวมประชุม รอยละ 80 

เชิงคุณภาพ    
   1. รอยละความสําเร็จของรายงานการประชุม/การรายงานผลการดําเนินงานจากการทํากิจกรรม/
หนังสือเชิญเขารวมกิจกรรม 

รอยละ 80 

เชิงเวลา   

   1. รอยละของการเบิกจายเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด รอยละ 80 
เชิงคาใชจาย   

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลท่ีเกิดข้ึนทันท่ี ผลท่ีเกิดข้ึนโดยตรงหลังจากการดําเนินการ
โครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
           ไมมี 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลท่ีเกิดตอเนื่องมาจากผลผลิต) 
           ไมมี 
     ผลลัพธ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซ่ึงเกิดเปนผลจุดหมายปลายทาง หรือผลตอเนื่องจาก
ผลกระทบ) 
           ไมมี 
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12. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมยอย หมวดรายจาย/รายละเอียด จํานวนเงิน 

แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.65-มี.ค.

65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.65-ก.ย.65) 

202107040121 1. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : คาดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม.) เดือนละ 35920 บาท จํานวน 12 เดือน รวมจํานวนเงิน 431040 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 431040 บาท 

431,040.00 107,760.00 107,760.00 107,760.00 107,760.00 

202107040221 2. คณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงต้ัง
บุคลากรสายสนับสนุน 
 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : คณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงต้ังบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน 12 ครั้ง 
ครั้งละ 22360 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 268320 บาท 

268,320.00 67,080.00 67,080.00 67,080.00 67,080.00 

202107040321 3. สมทบกองทุนสวัสดิการลูกจาง (คา
รักษาพยาบาล) 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2564 - 30/09/2565 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : สมทบกองทุนสวัสดิการลูกจาง (คารักษาพยาบาล)  
เจาหนาที่ประจําตามสัญญา จํานวน 106 อัตรา 
โรงเรียนสาธิตมัธยม จํานวน 33 อัตรา  
โรงเรียนประถมสาธิต จํานวน 26 อัตรา 
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย จํานวน 17 อัตรา 
เจาหนาที่ประจําตามสัญญา ตลาดนัด จํานวน 3 อัตรา 
เจาหนาที่ประจําตามสัญญา UBI จํานวน 1 อัตรา 
รวมจํานวนเงิน 950000 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 950000 บาท 

950,000.00 237,500.00 237,500.00 237,500.00 237,500.00 

202107040421 4. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ จํานวน 106 อัตรา 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
   01/10/2564 - 30/09/2565 
 
สถานที่ดําเนินการ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 
   รายละเอียด : บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ป.ตรี (2500*61คน)  จํานวนเงิน 152500 
บาท 
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (1500*45คน) จํานวนเงิน 67500 บาท 
 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 220000 บาท 

220,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 55,000.00 

รวม 1,869,360.00 467,340.00  560,808.00  467,340.00  373,872.00  
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13. ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมยอย 

กิจกรรมยอย ตัวชี้วดั(Indicators) 
หนวย
นับ 

คาเปาหมาย(Target) 
ป 2564 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. คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของ
จํานวนคณะกรรมการ ที่เขารวม
ประชุม 

รอยละ 20.00 20.00 20.00 20.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ความสําเร็จของรายงานการ
ประชุม/การรายงานผลการ
ดําเนินงานจากการทํากิจกรรม/
หนังสือเชิญเขารวมกิจกรรม 

รอยละ 20.00 20.00 20.00 20.00 

2. คณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงต้ัง
บุคลากรสายสนับสนุน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รอยละของ
จํานวนคณะกรรมการ ที่เขารวม
ประชุม 

รอยละ 20.00 20.00 20.00 20.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ความสําเร็จของรายงานการ
ประชุม/การรายงานผลการ
ดําเนินงานจากการทํากิจกรรม/
หนังสือเชิญเขารวมกิจกรรม 

รอยละ 20.00 20.00 20.00 20.00 

3. สมทบกองทุนสวัสดิการลูกจาง (คา
รักษาพยาบาล) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
บุคลากรที่เบิกคารักษาพยาบาล 

คน 190.00 190.00 190.00 190.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย 

รอยละ 20.00 20.00 20.00 20.00 

4. โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ จํานวน 106 อัตรา 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จํานวน
บุคลากรที่ไดรับการอบรม 

คน 106.00 106.00 106.00 106.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รอยละ
ของจํานวนบุคลากรที่ไดรับการ
อบรม 

รอยละ 20.00 20.00 20.00 20.00 

 
14. สาเหตุหรือปจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 
    

   

   

 
15. ผูรับผิดชอบโครงการ นางลักขณา  เตชวงษ 
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