
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

งานทรัพยากรบุคคล กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 



 

 

 

โครงการตามแผนปฏบิัตริาชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

 

1. หนวยงานหลัก สำนักงานอธิการบด ีหนวยงานรอง กองกลาง 
2. ชื่อโครงการ : รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ (งบประมาณแผนดิน)    

     รหัสโครงการ 6511000026 

 

ความสอดคลองของโครงการ 

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

ยุทธศาสตรท่ี : ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

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

ประเด็นท่ี : ประเด็นท่ี 11 ดานการพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 

แผนการปฏริปูประเทศ : ดานท่ี 12 ดานการศึกษา 

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาต ิฉบบัที ่12  

ยุทธศาสตรท่ี : ไมมี 

แผนปฏบิตัริาชการระยะ 3 ป (พ.ศ.2564-2565) ของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

กลยุทธท่ี : กลยุทธท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  

แนวทางการพัฒนาท่ี : 4.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการโดยเฉพาะฐานขอมูลงบประมาณ และบุคลากร

ใหทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 

เปาหมายท่ี : 4.2 เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

    ชื่อโครงการหลัก : 65H01 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชีวิต 

    ผลผลิต/โครงการ :  P101 รายการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชีวิต 

    แผนงาน :  P1 แผนงานบคุลากรภาครัฐ 

    ตัวชีว้ัดท่ี : OKRs 403 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (95 คะแนน) 

    ตัวชีว้ัดสำนักงบประมาณ :  
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ประเภทโครงการ 

[ X ] โครงการบริหารจัดการหนวยงาน  [   ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 

[  ] โครงการดานบริการทางวิชาการ  [  ] โครงการวิจัยเพ่ือสราง  

[   ] ดานการศึกษา    [   ] สะสมองคความรู ดานวิจัย  

[   ] ดานเศรษฐกิจ    [   ] ดานบริการวิชาการ 

[   ] ดานสังคม     [   ] ดานการจัดการเรียนการสอน 

[   ] ดานสิ่งแวดลอม 

[   ] นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

[   ] ดานศาสตรพระราชา 

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

[   ] ดานวิจัย 

[   ] ดานบริการวิชาการ   

[   ] ดานการจัดการเรียนการสอน   

 

3. หลักการและเหตุผล 

 เพ่ือใหการบริหารราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 

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 270,961,400.00 บาท 

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

เชิงปริมาณ   

   1. จำนวนบุคลากรภาครัฐในสงกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คน 817 

เชิงคุณภาพ    

   1. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย รอยละ 85 

เชิงเวลา   

   1. รอยละของกิจกรรมที่สามารถดำเนนิไดตรงตามไตรมาส รอยละ 90 

เชิงคาใชจาย   

   1. รอยละของการเบิกจายเปนไปตามโครงการ รอยละ 90 

 

11. การประเมนิผล (evaluation)  

     ผลผลติ (Output)  

           ไมมี 

     ผลกระทบ (Impact)  

           ไมมี 

     ผลลัพธ (Outcome)  

           ไมมี 

12. แผนการดำเนนิงานกจิกรรมยอย 
รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
11

01
01

01
11

 

1. เงินเดือนขาราชการ 

(อัตราเดิม 89 อัตรา) 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

30/092565 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

เงินเดือน 

   รายละเอียด : เงินเดือน

ขาราชการ (อัตราเดิม 89 

อัตรา) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 

50,397,200 บาท 

50,397,200.00 12,599,300.00 12,599,300.00 12,599,300.00 12,599,300.00 

10
11

01
01

02
11

 

2. เงินประจำตำแหนงทาง

วิชาการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

30/09/2565 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

เงินเดือน 

   รายละเอียด : เงินประจำ

ตำแหนงทางวิชาการ  จำนวน 

52 อัตรา 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,855,600 

บาท 

3,855,600.00 963,900.00 963,900.00 963,900.00 963,900.00 

10
11

01
01

03
11

 

3. เงินคาตอบแทนรายเดือน

สำหรับขาราชการ 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

30/09/2565 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

เงินเดือน 

   รายละเอียด : เงิน

คาตอบแทนรายเดือนสำหรับ

ขาราชการ  จำนวน 44 อัตรา 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,266,400 

บาท 

3,266,400.00 816,600.00 816,600.00 816,600.00 816,600.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
11

01
01

04
11

 

4. คาจางประจำ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

เงินเดือน 

   รายละเอียด : คาจาง

ประจำ อัตราเดิม 12 อัตรา 

รวมเปนเงินทัง้สิ้น 4,125,100 

บาท 

4,125,100.00 1,031,275.00 1,031,275.00 1,031,275.00 1,031,275.00 

10
11

01
01

05
11

 

5. คาจางชั่วคราว อาจารย

ชาวตางชาติ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

เงินเดือน 

   รายละเอียด : คาจาง

ชั่วคราว อาจารยชาวตางชาติ 

7 อัตรา 

รวมเปนเงินทัง้สิ้น 1,910,300 

บาท 

1,910,300.00 477,575.00 477,575.00 477,575.00 477,575.00 

10
11

01
01

06
11

 

6. คาตอบแทนพนักงาน

ราชการ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

เงินเดือน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

พนักงานราชการ 32 อัตรา 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8,505,100 

บาท 

8,505,100.00 2,126,275.00 2,126,275.00 2,126,275.00 2,126,275.00 

10
11

01
01

07
21

 

 

7. คาเชาบาน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาเชาบาน 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 720,000 

บาท 

720,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 180,000.00 

10
11

01
01

08
21

 

 

8. คาตอบแทนผูปฏิบัติงาน

ใหราชการ (เงินคาตอบแทน

เต็มข้ัน) 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

ผูปฏิบัติงานใหราชการ เงิน

คาตอบแทนเต็มข้ัน 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 16,300 

บาท 

16,300.00 4,075.00 4,075.00 4,075.00 4,075.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
11

01
01

09
21

 

 

9. เงินประจำตำแหนง

ประเภทผูบริหารที่มีวาระ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : เงินประจำ

ตำแหนงประเภทผูบริหารที่มี

วาระ 42 อัตรา 

1.เงินประจำตำแหนงปะเภท

ผูบริหารที่มีวาระของ

ขาราชการ 15 อัตรา จำนวน 

1,490,400 บาท 

2. เงินประจำตำแหนง

ประเภทผูบริหารที่มีวาระของ

พนักงานมหาวิทยาลัย 27 

อัตรา จำนวน 2,011,200 

บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,501,600 

บาท 

3,501,600.00 875,400.00 875,400.00 875,400.00 875,400.00 

10
11

01
01

10
21

 

 

10. คาตอบแทนรายเดือน

ตำแหนงประเภทผูบริหารที่

มีวาระ 

 

ระยะเวลาดำเนนิการ 

   01/10/2564-

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลันราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

รายเดือนตำแหนงประเภท

ผูบริหารที่มีวาระ 41 อัตรา 

1. คาตอบแทนรายเดือน

ตำแหนงประเภทผูบริหารที่มี

วาระของขาราชการ 11 

อัตรา จำนวน 1,221,600 

บาท 

2. คาตอบแทนรายเดือน

ตำแหนงประเภทผูบรหิารที่มี

วาระของพนักงาน

มหาวิทยาลัย 26 อัตรา 

จำนวน 2,011,200 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,232,800 

บาท 

3,232,800.00 808,200.00 808,200.00 808,200.00 808,200.00 

10
11

01
01

11
21

 

 

11. เงินประจำตำแหนง

ประเภทผูบริหารที่ไมมีวาระ

ของขาราชการ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : เงินประจำ

ตำแหนงประเภทผูบริหารที่

ไมมีวาระของขาราชการ 11 

อัตรา 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 792,000 

บาท 

792,000.00 198,000.00 198,000.00 198,000.00 198,000.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
11

01
01

12
21

 

 

12. คาตอบแทนรายเดือน

ตำแหนงประเภทผูบริหารที่

ไมมีวาระของขาราชการ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ตอบแทน 

   รายละเอียด : คาตอบแทน

รายเดือนตำแหนงประเภท

ผูบริหารที่ไมมีวาระของ

ขาราชการ 11 อัตรา 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 792,000 

บาท 

792,000.00 198,000.00 198,000.00 198,000.00 198,000.00 

10
11

01
01

13
21

 

 

13. เงินสมทบกองทุน

ประกันสังคม 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : เงินสมทบ

กองทุนประกันสังคม 

1.พนักงานราชการ จำนวน 

283,500 บาท 

2. ลูกจางชัว่คราว จำนวน 

63,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 346,500 

บาท 

346,500.00 86,625.00 86,625.00 86,625.00 86,625.00 

10
11

01
01

14
21

 

 

14. เงินสมทบกองทุน

ทดแทน 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ใชสอย 

   รายละเอียด : เงินสมทบ

กองทุนทดแทน 

1.พนักงานราชการ จำนวน 

15,000 บาท 

2.ลูกจางชั่วคราว จำนวน 

3,400 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 18,400 

บาท 

18,400.00 0.00 0.00 0.00 18,400.00 

10
11

01
01

15
44

 

 

15. เงินอุดหนุนเปน

คาใชจายพนักงาน

มหาวิทยาลัย 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด : เงินอุดหนุน

เปนคาใชจายพนักงาน

มหาวิทยาลัย (เงินเดือน 

อัตราเดิม 407) 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 

184,011,700 บาท 

184,011,700.00 46,002,925.00 46,002,925.00 46,002,925.00 46,002,925.00 
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รหสั 

12 

หลกั 

ชือ่กจิกรรมยอย 
หมวดรายจาย/

รายละเอยีด 
จำนวนเงนิ 

แผนการปฏบิตังิาน 

ไตรมาสที ่1 

(ต.ค.64-ธ.ค.64) 

ไตรมาสที ่2 

(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสที ่3 

(เม.ย.65-ม.ิย.65) 

ไตรมาสที ่4 

(ก.ค.65-ก.ย.65) 

10
11

01
01

16
44

 

16. เงินประจำตำแหนงทาง

วิชาการพนักงาน

มหาวิทยาลัย 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด : เงินประจำ

ตำแหนงทางวิชาการ พนม. 

58 อัตรา 

ผศ. 57 อัตรา 

รศ. 1 อัตรา 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,949,200 

บาท 

3,949,200.00 987,300.00 987,300.00 987,300.00 987,300.00 

10
11

01
01

17
44

 

17. เงินตกเบิก เงินประจำ

ตำแหนงทางวิชาการ 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด : เงินตกเบิก 

เงินประจำตำแหนงทาง

วิชาการ 10 อัตรา) 

ผศ. 10 อัตรา 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,395,200 

บาท 

1,395,200.00 0.00 0.00 0.00 1,395,200.00 

10
11

01
01

18
44

 

18. เเงินประจำตำแหนง

วิชาชีพฯ พนักงาน

มหาวทิยาลัย 

 

ระยะเวลาดำเนินการ 

   01/10/2564-

30/09/2565 

 

สถานที่ดำเนินการ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

เงินอุดหนุน 

   รายละเอียด : เงินอุดหนุน

เปนคาใชจายบุคลากร (เงิน

ประจำตำแหนงวิชาชีพฯ 

พนม. 3 อัตรา) 

นิติกร 2 อัตรา 

นักวิชาการคอมฯ 1 อัตรา 

รวมเปนเงินทัง้สิ้น 126,000 

บาท 

126,000.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00 31,500.00 

รวม 270,961,400.00     

 

13. ตวัชีว้ดัความสำเรจ็ของกจิกรรมยอย 

กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

1. เงินเดือนขาราชการ (อัตราเดิม 89 อัตรา) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

2. เงินประจำตำแหนงทางวิชาการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

3. เงินคาตอบแทนรายเดือนสำหรับขาราชการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

4. คาจางประจำ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 
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กจิกรรมยอย ตวัชีว้ดั(Indicators) หนวยนบั 

คาเปาหมาย(Target) 

ป 2564 ป 2565 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.64–ธ.ค.64) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.6–ม.ีค.65) 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.65 ม.ิย.65) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.65–ก.ย.65) 

5. คาจางชั่วคราว อาจารยชาวตางชาติ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

6. คาตอบแทนพนักงานราชการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

7. คาเชาบาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

8. คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ (เงิน

คาตอบแทนเต็มข้ัน) 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

9. เงินประจำตำแหนงประเภทผูบรหิารที่มีวาระ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

10. คาตอบแทนรายเดือนตำแหนงประเภท

ผูบริหารทีมี่วาระ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

11. เงินประจำตำแหนงประเภทผูบริหารที่ไมมี

วาระของขาราชการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

12. คาตอบแทนรายเดือนตำแหนงประเภท

ผูบริหารที่ไมมีวาระของขาราชการ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

13. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

14. เงินสมทบกองทุนทดแทน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

15. เงินอุดหนุนเปนคาใชจายพนักงาน

มหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วดัเชิงคุณภาพ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

16. เงินประจำตำแหนงทางวิชาการพนักงาน

มหาวทิยาลัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

17. เงินตกเบิก เงินประจำตำแหนงทางวิชาการ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

18. เเงินประจำตำแหนงวิชาชีพฯ พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : . . 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

14. สาเหตหุรอืปจจัยความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึ้นในการดำเนนิโครงการ / กจิกรรม 

สาเหตุหรือปจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไข/ปองกันความเสี่ยง 

    

   

 

15. ผูรบัผดิชอบโครงการ นางลักขณา เตชวงษ 
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