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บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
แผนปฏิบัติราชการประจํา ปงบประมาณ 2563 ของสํานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ที่
แสดงใหเห็นถึงภารกิจ ของหน่วยงานที่จะดําเนินการในปงบประมาณ 2563 สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562-2565) (ฉบับปรับปรุง 2562) และจัดทําเป็น
แผนประจําปของหน่วยงานที่ละเอียด และชัดเจนขึ้น เพื่อนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน และเปนกรอบใน
การจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําป รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติราชการเมื่อสิ้นปงบประมาณ
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1.2 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
สํานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้จัดตั้ งขึ้นตามมติของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 ที่ได้มีมติอนุมัติจัดตั้งหน่วยทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ เป็นหน่วยงานภายในระดับกอง สังกัดสํานักงานอธิการบดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับ
การดําเนินการจัดหารายได้และสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยฯ และดําเนินงานด้านการจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่องจัดตั้งหน่วยทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์เมื่อวันที่
1 พฤษภาคม 2550 หน่วยทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เดิมเป็นหน่วยงานที่ไม่มีการกํา หนดไว้ในการแบ่งส่วน
ราชการตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดตั้งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยฯ แต่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน
และแนวโน้มในอนาคต มหาวิทยาลัยฯจะมีภารกิจด้านต่างๆ ที่จําเป็นต้องใช้งบประมาณจํานวนมากขึ้น ซึ่งต้อง
มีการบริหารจัดการที่ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเป็น เอกภาพ โดยมุ่งเน้นให้สามารถสนับสนุนการเรียนการ
สอน การบริหารงานวิชาการ และด้านงานสนับสนุนอื่นๆ ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงจําเป็นต้องจัดตั้งสําหน่วย
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ขึ้น เพื่อรับผิดชอบภารกิจที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการสินทรัพย์ต่างๆที่มีอยู่รวมถึง
การแสวงหาช่องทางการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อมหาวิทยาลัย
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 11 (9/2551) เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551 ได้อนุมัติให้เปลี่ยน
ชื่อ “หน่วยทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ” เป็น “สํานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ” โดยมีฐานะ
เทียบเท่ากองดังเดิม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการประสานงานกับหน่วยงานองค์กรภายนอก
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1.3 กาหนดเป้าหมายของหน่วยงาน (Goal)
1.3.1 วิสัยทัศน์
“สร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มเชิงวิชาการและเชิงพาณิชย์ ดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ของบุคลากรและ

มหาวิทยาลัยด้วยความเป็นธรรม”
1.3.2 พันธกิจ
1. มุ่งมั่นบริหารรายได้และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. ส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการทางวิชาการด้านต่างๆ ที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความ
ต้องการของบุคลากร ผู้ประกอบการที่สนใจ
3. บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพสูงสุด
1.3.3 เอกลักษณ์
สํานักงานบริหารทรัพย์สิน จะเป็นหน่วยงานสําคัญในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ การให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม โดยประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจในด้านต่างๆ
รวมถึงการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย
1.3.4 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4

การสร้างมูลค่าเพิ่มในทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
การเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย
การส่งเสริมการสร้างรายได้จากการบริการสังคม
การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

1.3.5 กลยุทธ์ของหน่วยงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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ลดขั้นตอนและความซ้ําซ้อนของการปฏิบัติงานให้กระชับและมีประสิทธิภาพ
แสวงหารายได้จากทรัพย์สินที่มีอยู่
พัฒนาการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา และนวัตกรรมใหม่ร่วมกับภาคเอกชน
สร้างระบบการให้บริการเข้าสู่รูปแบบ One Stop Service
การประชาสัมพันธ์เชิงรุก แสวงหาช่องทางการตลาดหาลูกค้ารายใหม่
ใช้ระบบการควบคุมคุณภาพเพื่อให้เกิดมาตรฐานในการดําเนินงานทุกส่วนงาน
สร้างจิตสํานึกให้บุคลากรของหน่วยงานมีความพร้อมในการให้บริการ
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1.3.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างมูลค่าเพิ่มในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด มี
เป้าหมายยุทธศาสตร์คือ
1) สร้ า งมู ล ค่ า ในเชิง พาณิ ช ย์ไ ด้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งให้ กั บ ทรัพ ย์ สิ น และสิ ทธิ
ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยฯ
2) มี แ ผนยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการพั ฒ นาทรั พ ย์ สิ น และสิ ท ธิ ป ระโยชน์ข อง
มหาวิทยาลัยฯ
3) มี แ ผนการจั ด หารายได้ จ ากทรั พ ย์ สิ น และสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข อง
มหาวิทยาลัยฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารรายได้ ใ ห้ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย ฯ มี
เป้าหมายยุทธศาสตร์ คือ
1) มหาวิทยาลัยมีแนวทางการจัดหารายได้เพิ่มขึ้น
2) มีแนวทางการจัดหารายได้จากอัตลักษณ์ของเขตพื้นที่
3) มีแผนบริหารการลงทุนของมหาวิทยาลัยฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างศักยภาพเชิงพาณิชย์ให้แก่คณะ/หน่วยงาน และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยฯ มีเป้าหมายยุทธศาสตร์ คือ
1) การจัดตั้งหน่ ว ยบริการสั งคม (Business Unit) ของคณะ หน่ว ยงาน
เขตพื้นที่ต่างๆ
2) มีเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ จากภายนอกทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนเพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มีเป้าหมายยุทธศาสตร์ คือ
1) มี ผ ลงานสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ งานวิ จั ย ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ รั บ การจดทะเบี ย น
ทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น
2) การนําทรัพย์สินทางปัญญาออกสู่เชิงพาณิชย์มากขึ้น
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1.3.7 โครงสร้างองค์กร
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แผนยุทธศาสตร์สานักงานอธิการบดี 2562-2565
สานักงานอธิการบดี
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แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2562-2565) สานักงานอธิการบดี
โดยการดาเนินงานของสานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
ค่าเป้าหมาย ของ สอ.
ประเด็นยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการ กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาประสิทธิภาพงาน
เพื่อรองรับนโยบายของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การสนับสนุนการขับเคลื่อน
นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ 1.1 เป็นหน่วยงาน 1.1) ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ที่
สนับสนุนการดาเนินงานตาม ดาเนินการตามนโยบายการพัฒนา
นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

ค่าเป้าหมาย ของ สทส.

2562
80

2563
80

2564
90

ดี
(>3.51)

ดี
(>4.00)

ดีมาก
(>4.51)

ดีมาก
(>4.51)

80

85

90

95

2) ระดับความพึงพอใจของ "ผู้ใช้ช่องทาง" ระดับ
การสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ ของ
หน่วยงานในสานักงานอธิการบดี

ดี

ดี

ดีมาก

3) องค์ความรูห้ รือแนวปฏิบัติที่ดี (Best
Practice)

องค์ความรู้

1

1

1

ระดับ

ดี

ดี

ดีมาก

1.2) ผลการประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับสถาบัน

หน่วยวัด
ร้อยละ

ระดับ

2565 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
90 โครงการติดตามผลการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของ
สานักงานบริหารทรัพย์สินฯ

ระยะเวลาในการดาเนินงาน

งบประมาณต่อปี
แผ่นดิน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ย่อย)
1. จัดประชุมติดตามผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
สานักงานอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้
2. จัดทารายงานผลการดาเนินงานและ
เร่งรัดการใช้งบประมาณให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปี

ตัวชี้วัด สทส
ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ที่
ดาเนินการตามนโยบายการพัฒนาของ
สานักงานอธิการบดี

หน่วยวัด
ร้อยละ

2562
80

2563
80

2564
90

2565
90

2562
→

2563
→

2564
→

2565
→

1. จัดประชุมติดตามผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของ
สานักงานอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้
2. จัดทารายงานผลการดาเนินงานและ
เร่งรัดการใช้งบประมาณให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติราชการประจาปี

ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติราชการของสานักงาน
บริหารทรัพย์สินฯ

ร้อยละ

80

85

90

95

→

→

→

→

ระดับ

ดี

ดี

ดีมาก

ดีมาก

→

→

→

→

10,000

1. จัดทาแผนการจัดการองค์ความรู้
มีการพัฒนาองค์ความรูห้ รือแนวปฏิบัติที่ดี องค์ความรู้
ภายในหน่วยงาน
(Best Practice) ในการปฏิบัติงานของ
2. ดาเนินการตามแผนงานการจัดการองค์ สานักงานบริหารทรัพย์สินฯ
ความรูภ้ ายในหน่วยงาน อย่างน้อย 1 องค์
ความรูต้ ่อปี
3. จัดทารายงานและสรุปผลการ
ดาเนินงานปีละ 1 ครัง้

1

1

1

1

→

→

→

→

5,000

๑. ออกแบบและจัดทามาตรฐานการ
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ใน การให้บริการของสานักงานบริหาร
ทุกงานบริการ และความพึงพอใจใน
ทรัพย์สินฯ
ช่องทางการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ ของ
สานักงานบริหารทรัพย์สินฯ
2. จัดทาระบบการประเมินที่เข้าถึง
ผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง
3. รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ดี

ดี

ดีมาก

ดีมาก

→

→

→

→

ผลประโยชน์

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม ที่ ดาเนินการ สุภาวดี
ตามนโยบายการพัฒนาของ
สานักงานอธิการบดีประสบ
ความสาเร็จตามแผน

1.3) ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย
ทางด้านหลักธรรมาภิบาล ตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบ
กลยุทธ์ 2.1 พัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน
บริหารจัดการสานักงานอธิการบดีมี ของหน่วยงานในสานักงานอธิการบดี ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ความคล่องตัวเพื่อรองรับทิศทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ 2.2 เพิ่มประสิทธิภาพของการ
ติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร

เป้าประสงค์ 2.1 ระบบบริหาร 1) ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงาน ร้อยละ
จัดการมีความคล่องตัวและมี
ตามแผนปฏิบัติราชการทุกหน่วยงาน
ประสิทธิภาพ (รวดเร็ว โปร่งใส ภายใต้สานักงานอธิการบดี
ประหยัด)

เป้าประสงค์ 2.2 เป็นหน่วยงาน 1) ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ที่ สามารถให้บริการอย่างมี
ต่อการให้บริการของหน่วยงานใน
คุณภาพ
สานักงานอธิการบดี

โครงการติดตามผลการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปีของ
สานักงานบริหารทรัพย์สินฯ

ดีมาก โครงการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
สานักงานบริหารทรัพย์สินฯ

1

โครงการการจัดการองค์
ความรูแ้ ละหรือแนวปฏิบัติที่ดี
ในการปฏิบัติงานของ
สานักงานบริหารทรัพย์สินฯ

ดีมาก โครงการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ
สานักงานบริหารทรัพย์สินฯ

๑. ออกแบบและจัดทามาตรฐานการ
ระดับความพึงพอใจของ "ผู้ใช้ช่องทาง"
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ใน การสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ ของ
ทุกงานบริการ และความพึงพอใจใน
สานักงานบริหารทรัพย์สินฯ
ช่องทางการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ ของ
สานักงานบริหารทรัพย์สินฯ
2. จัดทาระบบการประเมินที่เข้าถึง
ผู้ใช้บริการอย่างแท้จริง
3. รวบรวมข้อมูลและสรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ระดับ

ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการของ สทส มากกว่า 90
ในแต่ละปี

สุภาวดี

ระดับความพึงพอใจของ "ผู้ใช้ อารีวัณย์
ช่องทาง" การสื่อสาร/
ประชาสัมพันธ์ ของสานักงาน
บริหารทรัพย์สินอยู่ในระดับดีมาก

บุคลากรในสานักงานได้รับการ
พัฒนาและมีระบบการจัดการ
องค์ความรูท้ ี่ดี สามารถนามา
ปฏิบัติได้จริง

ธนพร
สุภาวดี

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อ อารีวัณย์
การให้บริการของสานักงาน
บริหารทรัพย์สินฯ ในระดับดีมาก
และนาข้อเสนอแนะที่ ได้รับมา
ปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น

ค่าเป้าหมาย ของ สอ.
ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์
กลยุทธ์ 1.1 มุ่งมั่นพัฒนาและรักษา
คุณภาพงานบริการ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย ของ สทส.

หน่วยวัด

2562

2563

2564

2565

ร้อยละ

80

80

80

80

กลยุทธ์ 3.2 พัฒนา "ระบบการพัฒนา
บุคลากร" ของมหาวิทยาลัย ให้สมรรถนะ
ตามสายงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

3.2) ร้อยละของบุคลากรสานักงาน
ร้อยละ
อธิการบดี ที่ได้รับการพัฒนาความรูแ้ ละ
ทักษะทางด้านบริหารหรือความเชี่ยวชาญ
ชานาญการ

10

10

10

10

กลยุทธ์ 3.3 สร้างเสริมกิจกรรมความสุข 8
ประการในที่ทางาน Happy Workplace

3.3) ระดับความพึงพอใจในการ
ระดับ
ปฏิบัติงานของบุคลากรและความผูกพัน
ต่อองค์กรของบุคลากรในสังกัดสานักงาน
อธิการบดี (ภาวะความสุขในการทางาน 8
ประการ)

4

4.5

5

5

4) ร้อยละของบุคลากรในสานักงาน
ร้อยละ
อธิการบดีมีสมรรถนะ ผ่านการอบรมและ
ผ่านการทดสอบมาตรฐาน RCDL

60

80

90

100

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ย่อย)

ตัวชี้วัด สทส

หน่วยวัด

ระยะเวลาในการดาเนินงาน

งบประมาณต่อปี

2562

2563

2564

2565

2562

2563

2564

2565

แผ่นดิน

80

80

80

80

→

→

→

→

40,000

60

80

90

100

→

→

→

→

ผลประโยชน์

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

กลยุทธ์ 1.1 สร้างค่านิยมในองค์กร (Core
Value) เป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวของ
บุคลากรให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ด้วย
ความคิดสร้างสรรค์และมีความยืดหยุ่น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรและ กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
คุณภาพชีวิตการทางาน
ความเชี่ยวชาญ ทักษะ ความสามารถ
เฉพาะตาแหน่งและทัศนคติที่เหมาะสม

เป้าประสงค์ 3.1 บุคลากรได้รับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สอดคล้องกับภาระงานที่
รับผิดชอบและพันธกิจของ
หน่วยงาน

3.1) ร้อยละของบุคลากรสานักงาน
อธิการบดี ที่ได้รับการพัฒนาความรูแ้ ละ
ทักษะเป็นไปตามพัฒนาสมรรถนะ
รายบุคคล (IDP)

โครงการพัฒนาบุคลากร
ประจาปี

1. จัดทา/ทบทวนแผนการพัฒนา
รายบุคคล (IDP) ของสานักงานบริหาร
ทรัพย์สินฯ
2. จัดหาหน่วยงานที่ให้การบริการ
ฝึกอบรม/กาหนดวิธีการที่เหมาะสม
สาหรับการพัฒนาความรูแ้ ละทักษะของ
บุคลากร
3. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนาความรู้
และทักษะที่สอดคล้องกับภาระงานที่
รับผิดชอบและพันธกิจของหน่วยงาน
4. จัดทารายงานสรุปผลการฝึกอบรมราย
ครัง้ ที่มีการพัฒนา/เข้ารับการฝึกอบรม

ร้อยละของบุคลากรสานักงานบริหาร
ทรัพย์สินฯ ที่ได้รับการพัฒนาความรูแ้ ละ
ทักษะเป็นไปตามพัฒนาสมรรถนะ
รายบุคคล (IDP)

ร้อยละ

จัดส่งบุคลากรของสานักงานบริหาร
ร้อยละ
ทรัพย์สินฯ เข้ารับการอบรมและผ่านการ
ทดสอบมาตรฐาน RCDL

บุคลากรสานักงานบริหาร
อารีรัตน์
ทรัพย์สินฯ ที่ได้รับการพัฒนา
ความรูแ้ ละทักษะเป็นไปตาม
พัฒนาสมรรถนะรายบุคคล (IDP)

บุคลากรของสานักงานบริหาร บุคลากร
ทรัพย์สินฯ ได้รับการอบรมและ สนง.บริ
ผ่านการทดสอบมาตรฐาน RCDL หาร
ทรัพย์สินฯ

3

Chapter

แผนปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

6|Page

แผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจาปีงบประมาณ 2563

ความเชือ่ มโยงตัวชีว้ ัด (KPI) หน่วยงาน สานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ แผนงาน โครงการ/กิจกรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการ/กิจกรรม (ง.9)

วัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม (ง.9)

ตัวชี้วัด (KPI) โครงการ/กิจกรรม(ง.9)

รวม
ช่วงเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
(บาท)

1-202-00-01 โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย

1. เพื่อจัดทาระเบียบ ประกาศ และกาหนดแนวทางกระบวนการดาเนินงานต่างๆ
ที่อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของสานักงานบริหารทรัพย์สินฯ
2. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิผล
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการบริหารอย่างมีธรร
มาภิบาล

มีระเบียบหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินฯ
อย่างน้อย 1 ฉบับ

2-202-00-02 โครงการจัดทาระบบ
สารสนเทศการจาหน่าย
สินค้าตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัย

1. เพื่อจัดทาระบบสารสนเทศการจาหน่ายสินค้าตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
2. เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากระบบสารสนเทศมาศึกษา วิเคราะห์ และบริหารจัดการ
เพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร

มีระบบสารสนเทศการจาหน่ายสินค้าตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

1-202-00-03 โครงการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา

1. เพื่อกาหนดนโยบายด้านการบริหารทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยฯ ใน
ระยะสั้น และระยะยาวให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (ปี
2563-2567)
2. เพื่อให้นักวิจัยได้ทราบแนวทางการพัฒนาโจทย์งานวิจัย เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการนาผลงานเข้าสู่กระบวนการจดทรัพย์สินทางปัญญา
3. เพื่อให้นาผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรและ
นักศึกษา เข้าสู่กระบวนการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
4. เพื่อจัดทาผลิตภัณฑ์ตน้ แบบผลงานทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์
5. เพื่อนาผลงานทรัพย์สินทางปัญญาเข้าร่วมกิจกรรมต่อยอดเชิงพาณิชย์

1. มีแผนยุทธศาสตร์การดาเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา 1 ฉบับ
1 ก.พ.63 2. มีโจทย์วิจัยที่สามารถพัฒนาให้สามารถยืน่ จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 30 ก.ย. 63
ไม่น้อยกว่า 5 ผลงาน
3. มีผลงานวิจัยที่ได้รับยืน่ จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ไม่น้อยกว่า 10
ผลงาน
4. มีจานวนผลงานผลิตภัณฑ์ตน้ แบบที่พร้อมต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ 3 ผลงาน
5. เข้าร่วมการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมที่พร้อมต่อยอดเชิงพาณิชย์ใน
ระดับประเทศ อย่างน้อย 1 ครั้ง
6. จานวนผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 50 ราย

2-202-00-04 โครงการพัฒนาระบบการ
จัดการโรงอาหาร

1. กากับและตรวจติดตามผลการดาเนินงานการให้เช่าพื้นที่โรงอาหาร พื้นที่
จาหน่ายสินค้า และพื้นที่เช่าเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน
2. เพื่อรายงานผลการตรวจติดตามผลการดาเนินงานให้เช่าพื้นที่โรงอาหาร พื้นที่
จาหน่ายสินค้าให้กับมหาวิทยาลัย
3. เพื่อบริหารจัดการเงินรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยและความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์

1. มหาวิทยาลัยมีระเบียบ ประกาศ คณะกรรมการการบริหารจัดการพื้นที่
และมิเตอร์ไฟฟ้าแบบมีมาตรฐาน
2. มีการปรับปรุงพื้นที่จาหน่ายอาหารภายในมหาวิทยาลัยจานวน 1 แห่ง

1 ม.ค.63 30 ก.ย. 63

1,512,785 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการ
บริหารจัดการและการสร้าง
ฐานวัฒนธรรมองค์กร

2-202-00-05 โครงการบริการจัดจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
มหาวิทยาลัย

1. เพื่อออกแบบและจัดทาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
2. เพื่อสร้างอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จัก ใน
เครือข่ายมหาวิทยาลัย องค์กรและหน่วยงานภายนอก
3. เพื่อสร้างรายได้ให้กับมหาลัยจากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกตรา
สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

มีผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยอย่างน้อย 3 ชนิด เพื่อ
1 ธ.ค.62 จาหน่ายและสร้างอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็น 30 ก.ย. 63
ที่รู้จัก ในเครือข่ายมหาวิทยาลัย องค์กรและหน่วยงานภายนอก

2-202-00-06 โครงการบริการจัดจาหน่าย 1. เพื่อจัดหาอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์สาหรับการศึกษาให้กับนักศึกษา
อุปกรณ์นักศึกษา ปีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2563
2. เพื่อสร้างอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
3. เพื่อสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยจากการจาหน่ายอุปกรณ์สาหรับนักศึกษา
2-202-00-07 โครงการบริการจัดจาหน่าย
เครื่องหมายพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา

1. เพื่อเป็นการบริการจัดหาเครื่องแต่งกายที่ถูกระเบียบให้แก่พนักงานใน
มหาวิทยาลัย
2. เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยเกิดความพร้อมเพรียงในการแต่งกายในชุด
เครื่องแบบปกติขาวของทางราชการ

1 พ.ย.62 31 มี.ค. 63

ความสอดคล้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย/
หน่วยงาน

1 ธ.ค.62 30 ก.ย. 63

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการ
บริหารจัดการและการสร้าง
ฐานวัฒนธรรมองค์กร

ความสอดคล้อง
กลยุทธ์มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน

ตัวชี้วัด (KPI) หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบกลไกการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้าง
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้
ประสิทธิภาพการบริหารรายได้
หลักธรรมาภิบาล
ให้กับมหาวิทยาลัย

อารีวัณย์

35,000 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการ
บริหารจัดการและการสร้าง
ฐานวัฒนธรรมองค์กร

กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการ
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สุภาวดี

187,280 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
มหาวิทยาลัยเพื่อการเติบโตร่วมกับ
การพัฒนาประเทศ

กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสริมการเผยแพร่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการ
ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์
ทรัพย์สินทางปัญญา
นวัตกรรม และผลงานบริการวิชาการ
ในระดับชาติ และนานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการบริหารรายได้
ให้กับมหาวิทยาลัย

อารีวัณย์

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาระบบกลไกการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้าง
บริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้
ประสิทธิภาพการบริหารรายได้
หลักธรรมาภิบาล
ให้กับมหาวิทยาลัย

ธนพร

53,550 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการ
บริหารจัดการและการสร้าง
ฐานวัฒนธรรมองค์กร

กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการ
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการบริหารรายได้
ให้กับมหาวิทยาลัย

สุภาวดี

รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดจาหน่ายอุปกรณ์การศึกษาคิดเป็นไม่ต่ากว่า 1 ก.พ.63 ร้อยละ 25
30 ก.ย. 63

1,210,000 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการ
บริหารจัดการและการสร้าง
ฐานวัฒนธรรมองค์กร

กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการ
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการบริหารรายได้
ให้กับมหาวิทยาลัย

ธนพร

รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดจาหน่ายอุปกรณ์การศึกษาคิดเป็นไม่ต่ากว่า 1 ม.ค.63 ร้อยละ 15
30 ก.ย. 63

231,600 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการ
บริหารจัดการและการสร้าง
ฐานวัฒนธรรมองค์กร

กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการ
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการบริหารรายได้
ให้กับมหาวิทยาลัย

อารีรัตน์

โครงการ/กิจกรรม (ง.9)

วัตถุประสงค์ โครงการ/กิจกรรม (ง.9)

ตัวชี้วัด (KPI) โครงการ/กิจกรรม(ง.9)

รวม
ช่วงเวลา
งบประมาณ
ดาเนินการ
(บาท)

ความสอดคล้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย/
หน่วยงาน

ความสอดคล้อง
กลยุทธ์มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน

ตัวชี้วัด (KPI) หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ

2-202-00-08 โครงการบริการหน้ากาก
อนามัยเพื่อการป้องกันไวรัส
COVID-19 และฝุ่น PM 2.5
(ครั้งที่ 1)

1. เพื่อจัดซื้อหน้ากากอนามัยที่ใช้สาหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่
(COVID-19) และฝุ่น PM 2.5 ที่มีตน้ ทุนต่าและจาหน่ายให้กับนักศึกษาและ
บุคลากรในราคาถูกกว่าท้องตลาด
2. เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรมีอุปกรณ์ป้องกันไวรัสและฝุ่นที่ได้มาตรฐาน
ป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสและสภาวะแวดล้อมที่เป็นพิษได้

สามารถจัดจาหน่ายหน้ากากอนามัยได้ทั้งหมด 2,000 ชิ้น คิดเป็นเงิน 40,000 1 ก.พ.63 บาท
30 ก.ย. 63

32,100 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการ
บริหารจัดการและการสร้าง
ฐานวัฒนธรรมองค์กร

กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการ
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการบริหารรายได้
ให้กับมหาวิทยาลัย

สุภาวดี

2-202-00-09 โครงการบริการจัดทาเข็มที่
ระลึกฉลองครบรอบ 15 ปี
ราชมงคลล้านนา

1. เพื่อเป็นการแสดงถึงความสาคัญที่มหาวิทยาลัยได้รับสนองงานในโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริฯ และได้ดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมมาเป็นเวลากว่า
15 ปี
2. เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันได้มีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนในกิจการของมหาวิทยาลัยฯ และเกิดความภาคภูมิใจในตราสัญลักษณ์
ของสถาบัน
3. เพื่อหาทุนทรัพย์ในการจัดตัง้ กองทุนสนับสนุนงานกิจกรรมทางศาสนาและการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยฯ

- มีเข็มที่ระลึกฉลองครบรอบ 15 ปี ราชมงคลล้านนา สาหรับจาหน่ายให้กับ
นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ
บุคคลทั่วไป จานวน 1,000 ชิ้น
- รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดจาหน่ายคิดเป็นไม่ต่ากว่าร้อยละ 40

1 ม.ค.63 30 ก.ย. 63

64,150 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการ
บริหารจัดการและการสร้าง
ฐานวัฒนธรรมองค์กร

กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการ
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการบริหารรายได้
ให้กับมหาวิทยาลัย

สุภาวดี

2-202-00-10 โครงการบริการหน้ากาก
อนามัยเพื่อการป้องกันไวรัส
COVID-19 และฝุ่น PM 2.5
(ครั้งที่ 2)

1. เพื่อจัดซื้อหน้ากากอนามัยที่ใช้สาหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่
(COVID-19) และฝุ่น PM 2.5 ที่มีตน้ ทุนต่าและจาหน่ายให้กับนักศึกษาและ
บุคลากรในราคาถูกกว่าท้องตลาด
2. เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรมีอุปกรณ์ป้องกันไวรัสและฝุ่นที่ได้มาตรฐาน
ป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสและสภาวะแวดล้อมที่เป็นพิษได้

สามารถจัดจาหน่ายหน้ากากอนามัยได้ทั้งหมด 10,000 ชิ้น คิดเป็นเงิน
200,000 บาท

1 มี.ค.63 30 ก.ย. 63

160,500 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการ
บริหารจัดการและการสร้าง
ฐานวัฒนธรรมองค์กร

กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการ
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการบริหารรายได้
ให้กับมหาวิทยาลัย

สุภาวดี

2-202-00-11 โครงการบริการจัดหาชุดครุย
วิทยฐานะและส่วนประกอบ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ในงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร
ประจาปีการศึกษา 2562

1. เพื่อเป็นการบริการจัดหาเพื่อบริการจัดหาชุดครุยวิทยฐานะและส่วนประกอบ สามารถจัดจาหน่ายชุดครุยวิทยฐานะได้มากกว่าร้อยละ 90 จากยอดจัดหา
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจาปีการศึกษา 2562 แก่บัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ในการเข้าร่วมพิธีพระราชปริญญาบัตร
2. เพื่อให้การจัดหาชุดครุยวิทยฐานะและส่วนประกอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
3. เพื่อจัดหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

1 ก.พ.63 30 ก.ย. 63

4,125,000 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการ
บริหารจัดการและการสร้าง
ฐานวัฒนธรรมองค์กร

กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการ
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการบริหารรายได้
ให้กับมหาวิทยาลัย

อารีรัตน์

1-202-00-12 โครงการพัฒนาบุคลากร
ประจาปี

บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับภาระงานที่รับผิดชอบและ
พันธกิจของหน่วยงาน

1 ต.ค.62 30 ก.ย. 63

12,500 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการ
บริหารจัดการและการสร้าง
ฐานวัฒนธรรมองค์กร

กลยุทธ์ที่ 4.2 บริหารจัดการ
ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1-202-00-13 วัสดุสานักงาน

1 ต.ค.62 30 ก.ย. 63

60,000

อารีรัตน์

1-202-00-14 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

1 ต.ค.62 30 ก.ย. 63

50,000

อารีรัตน์

ร้อยละของบุคลากรสานักงานบริหารทรัพย์สินฯ ที่ได้รับการพัฒนาความรู้
และทักษะเป็นไปตามพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล (IDP)

ผลรวมงบประมาณ

7,734,465

ผู้อานวยการ

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2563

แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ 2563

สานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

สานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ของสานักงานอธิการบดี
ประเด็นยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเพื่อ กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาประสิทธิภาพงาน เพื่อให้ เป้าประสงค์ 1.1 เป็นหน่วยงาน
รองรับนโยบายของมหาวิทยาลัย
การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายการ
สนับสนุนการดาเนินงานตามนโยบาย
พัฒนามหาวิทยาลัย
การพัฒนามหาวิทยาลัย

ตัวชีว้ ัด
1.1) ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ที่
ดาเนินการตามนโยบายการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

โครงการ
1-202-00-01 โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

หมวดงบประมาณ
งบประมาณแผ่นดิน
หมวดงบดาเนินงาน

แผนการดาเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
งบประมาณ
โครงการ (บาท)
-

รายละเอียดกิจกรรม
1)การประชุมเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
2)แต่งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ
อารีวณ
ั ย์

3)จัดทาระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารจัดการ

1.2) ผลการประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับสถาบัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการสานักงานอธิการบดีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลยุทธ์ 2.1 พัฒนากระบวนการปฏิบัตงิ าน
ของหน่วยงานในสานักงานอธิการบดี ให้มี
ความคล่องตัวเพื่อรองรับทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

เป้าประสงค์ 2.1 ระบบบริหารจัดการมี
ความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
(รวดเร็ว โปร่งใส ประหยัด)

35,000

1)การประชุมร่วมกับ สวส. เพื่อวางแผนการดาเนินงาน

2-202-00-04 โครงการพัฒนาระบบการจัดการโรง
อาหาร

งบประมาณแผ่นดิน
หมวดงบดาเนินงาน

เงินรายได้

187,280

1,512,785

อารีวณ
ั ย์

ธนพร

1)วางแผนกาหนดเวลาการจัดหาผู้ผลิต และการจัดจาหน่าย

สุภาวดี

ธนพร

2-202-00-08 โครงการบริการหน้ากากอนามัยเพื่อ เงินรายได้
การป้องกันไวรัส COVID-19 และฝุ่น
PM 2.5 (ครั้งที่ 1)
2-202-00-09 โครงการบริการจัดทาเข็มที่ระลึกฉลอง เงินรายได้
ครบรอบ 15 ปี ราชมงคลล้านนา

32,100 1)
2)
3)
64,150 1)
2)
3)
4)

5)จัดจาหน่ายและสรุปรายได้การจัดจาหน่ายเป็นรายเดือน
1)กาหนดแนวทางและขอบเขตการดาเนินการจัดหาผู้ผลิต/จาหน่าย
เครื่องหมายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
2)สารวจราคา จัดหาผู้ผลิต และสั่งซื้อเครื่องหมายพนักงานฯ
3)ประชาสัมพันธ์การจัดจาหน่าย
4)จัดจาหน่ายและสรุปรายได้การจัดจาหน่าย
ดาเนินการจัดซื้อ
ประชาสัมพันธ์การจัดจาหน่ายให้นักศึกษาและบุคลากร
จัดจาหน่ายและสรุปรายได้การจัดจาหน่าย
วางแผนกาหนดรูปแบบ ออกแบบและจัดหาผู้ผลิตเข็มที่ระลึก
ดาเนินการจัดซื้อ
ประชาสัมพันธ์และจัดจาหน่าย
จัดจาหน่ายและสรุปรายได้การจัดจาหน่ายเป็นรายเดือน

922,000

53,550
-

487,000

53,550

1,210,000

4)ประชาสัมพันธ์และจัดจาหน่าย
231,600

102,000

487,000

2)นับจานวนสินค้าคงคลังและวางแผนการจัดซื้อ

เงินรายได้

1,785

-

3)ดาเนินการจัดซื้อจัดหาผู้ผลิต

2-202-00-07 โครงการบริการจัดจาหน่าย
เครื่องหมายพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา

46,140

922,000

6)ปรับปรุงพื้นที่จาหน่ายอาหารและเครื่องดืม่ โรงอาหารของ

1,210,000

15,000

-

มหาวิทยาลัย (ดอยสะเก็ด)

เงินรายได้

26,600

102,000

5)ปรับปรุงพื้นที่จาหน่ายอาหารและเครื่องดืม่ โรงอาหารของ

2-202-00-06 โครงการบริการจัดจาหน่ายอุปกรณ์
นักศึกษา ปีการศึกษา 2563

67,000
32,540

-

มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการพลังงาน

53,550

ก.ค.

35,000

67,000
32,540
26,600
15,000
46,140
1,785

4)ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคของผู้ประกอบการร้านค้าภายใน

เงินรายได้

มิ.ย.

-

โรงอาหารและซุ้มจาหน่ายสินค้าในมหาวิทยาลัย

2-202-00-05 โครงการบริการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์
ของที่ระลึกมหาวิทยาลัย

ปี 2563
พ.ค.

-

3)ตรวจประเมินคุณภาพและสุขอนามัยร้านค้า

มหาวิทยาลัย (เจ็ดลิน)
1)วางแผนกาหนดรูปแบบ ออกแบบและจัดหาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
2)สารวจราคาและจัดหาผู้ผลิต
3)ดาเนินการจัดซื้อจัดหาผู้ผลิต
4)ประชาสัมพันธ์และจัดจาหน่าย
5)จัดจาหน่ายและสรุปรายได้การจัดจาหน่ายเป็นรายเดือน

เม.ย.

35,000
-

4)บันทึกข้อมูลเพื่อทดสอบระบบ
1-202-00-03 โครงการบริหารจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา

มี.ค.

สุภาวดี

3)จัดหาอุปกรณ์เพื่อใช้งานในการจาหน่ายสินค้าและรองรับกับ
ระบบโปรแกรมที่จัดทาขึ้น
4)การจัดทาระบบฐานข้อมูลแลระบบสารสนเทศ
5)ปรับปรุงและเริ่มใช้งานระบบสารสนเทศ
1)การประชุมคณะกรรมการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์
2)การพัฒนาโจทย์งานวิจัยเพื่อพัฒนาสู่การจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา
3)การเผยแพร่ความรู้ดา้ นทรัพย์สินทางปัญญา
4)จัดทาผลิตภัณฑ์ตน้ แบบผลงานทรัพย์สินทางปัญญา
5)จัดแสดงผลงานทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์
1)แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่
2)การจัดทาระเบียบและประกาศเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่

ก.พ.

-

2)จัดเตรียมข้อมูลเบื้องต้นเพื่อออกแบบระบบสารสนเทศ

1) ร้อยละความสาเร็จของการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัตริ าชการทุก
หน่วยงานภายใต้สานักงานอธิการบดี

ม.ค.

-

5)ประกาศใช้งานระเบียบ/ประกาศ พร้อมติดตามและประเมินผล
เงินรายได้

ธ.ค.

-

4)นาเสนอระเบียบและประกาศต่อคณะกรรมการบริหารและสภา

2-202-00-02 โครงการจัดทาระบบสารสนเทศการ
จาหน่ายสินค้าตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัย

ต.ค.

ปี 2562
พ.ย.

-

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย

1.3) ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย
ทางด้านหลักธรรมาภิบาล ตามเกณฑ์
การประเมินคุณธรรม

งบประมาณ
รายกิจกรรม
-

1,210,000

อารีรัตน์

สุภาวดี

สุภาวดี

231,600
32,100
64,150
-

231,600

32,100

64,150

ส.ค.

ก.ย.

ความสอดคล้องประเด็นยุทธศาสตร์ของสานักงานอธิการบดี
ประเด็นยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการเพื่อ กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาประสิทธิภาพงาน เพื่อให้ เป้าประสงค์ 1.1 เป็นหน่วยงาน
รองรับนโยบายของมหาวิทยาลัย
การสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายการ
สนับสนุนการดาเนินงานตามนโยบาย
พัฒนามหาวิทยาลัย
การพัฒนามหาวิทยาลัย

ตัวชีว้ ัด
1.1) ร้อยละของโครงการ/กิจกรรม ที่
ดาเนินการตามนโยบายการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

โครงการ
โครงการพัฒกนาระบบการบริ
หาร
ารหน้ากากอนามั
ยเพื่อ
2-202-00-10 โครงการบริ
จัดการทรั
ย์สินสของมหาวิ
ทยาลั
ย ่น
การป้
องกันพไวรั
COVID-19
และฝุ

หมวดงบประมาณ
เงินรายได้

PM 2.5 (ครั้งที่ 2)
2-202-00-11 โครงการบริการจัดหาชุดครุยวิทย
เงินรายได้
ฐานะและส่วนประกอบของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ในงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรประจาปีการศึกษา 2562

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรและ
คุณภาพชีวติ การทางาน

งบประมาณ
โครงการ (บาท)
- 1)
160,500

กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความ เป้าประสงค์ 3.1 บุคลากรได้รับการ
3.1) ร้อยละของบุคลากรสานักงาน
1-202-00-12 โครงการพัฒนาบุคลากรประจาปี
เชี่ยวชาญ ทักษะ ความสามารถเฉพาะ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับภาระ อธิการบดี ที่ได้รับการพัฒนาความรู้และ

งบประมาณแผ่นดิน

รายละเอียดกิจกรรม
ดาเนินการจัดซื้อ

2)

ประชาสัมพันธ์การจัดจาหน่ายให้นักศึกษาและบุคลากร

3)

จัดจาหน่ายและสรุปรายได้การจัดจาหน่าย

4,125,000 1)
2)

กาหนดแนวทางและขอบเขตการดาเนินการจัดหาผู้ผลิต/จาหน่าย
ดาเนินการจัดหาตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อ

ผู้รับผิดชอบ
สุภาวดี

งบประมาณ
รายกิจกรรม
160,500

งบประมาณแผ่นดิน

3)

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสั่งตัด/การชาระเงิน

-

4)

สรุปและรายงานผลการดาเนินโครงการ

12,500
-

1-202-00-14 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

งบประมาณแผ่นดิน
ผลรวมงบประมาณ

60,000

วัสดุสานักงาน

50,000

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ

7,734,465

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ปี 2563
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

160,500

4,125,000

1-202-00-13 วัสดุสานักงาน

ธ.ค.

อารีรัตน์

-

หมวดงบดาเนินงาน

ปี 2562
พ.ย.

-

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

12,500

ต.ค.

60,000
50,000

7,734,465

4,125,000

4

Chapter

ภาคผนวก
รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม ง.8 และ ง.9
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แผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจาปีงบประมาณ 2563

แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
 งบประมาณแผ่นดิน ❑ งบประมาณเงินรายได้ ❑ นอกแผน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รหัสโครงการ 1-202-00-01
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
3. สถานทีด่ าเนินงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
4. กาหนดการจัดโครงการ พฤศจิกายน 2562 – กันยายน 2563
5. หลักการและเหตุผล
เพื่อเป็นการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้าง
ฐานวัฒนธรรมองค์กร ให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสร้าง
ค่านิยมร่วม พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล และเพื่อให้สามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สานักงานบริหารทรัพย์สินฯ จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีการ
พัฒ นาระบบการบริหารจัดการให้ มีประสิทธิภาพและมุ่งผลสาเร็จ โดยการจัดท าระเบี ยบ ประกาศ และกาหนดแนวทาง
กระบวนการดาเนินงานต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของสานั กงานบริหารทรัพย์สินฯ เช่น การจัดการเช่าพื้นที่ การพัฒนา
พื้นที่เชิงพาณิชย์อย่างเป็นระบบ ให้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน สามารถบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อจัดทาระเบียบ ประกาศ และกาหนดแนวทางกระบวนการดาเนินงานต่างๆ ที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของ
สานักงานบริหารทรัพย์สินฯ
6.2 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักการบริหารอย่างมีธรรมาภิบาล
7. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ
บุคลากรสานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. งบประมาณ - บาท (.......................................................................................................)
หมวดงบประมาณ
จานวนเงิน
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าวัสดุ
จานวนเงิน
หมายเหตุ งบประมาณ ให้ระบุรายละเอียดการคานวณรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องการให้ชัดเจน ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง และตามนโยบายมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ให้ผรู้ ับผิดชอบโครงการ
ประสานในส่วนนี้กับกองคลัง ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ
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9. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) และ ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต
รายละเอียดกิจกรรม

ปี พ.ศ. 2562

ปี พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. การประชุ ม เพื่ อ วางแผนการ
→
ดาเนินงาน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
→

3. จั ด ท าระเบี ย บและประกาศที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ระบบการบริ ห าร
จัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
4. นาเสนอระเบียบและประกาศต่อ
คณะกรรมการบริห ารและสภา
มหาวิทยาลัย
5. ประกาศใช้งานระเบียบ/ประกาศ
พร้อมติดตามและประเมินผล

→

งบประมาณ

→

ผลลัพธ์ของกิจกรรม

มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดาเนินงาน
มีระเบียบหรือประกาศที่
เกี่ยวข้องกับระบบการ
บริหารจัดการทรัพย์สินฯ

→

→

10. ตัวชี้วัดของโครงการ
10.1 เชิงปริมาณ มีระเบียบหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินอย่างน้อย 1 ฉบับ
10.2 เชิงคุณภาพ สามารถพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการบริหารอย่างมีธรรมาภิบาล
11. ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output) (ผลผลิตที่ได้รับจากการดาเนินงานซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของ
โครงการ/กิจกรรม)
มีระเบียบหรือประกาศที่เกี่ยวข้องกับระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินอย่างน้อย 1 ฉบับ ทาให้เกิดการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ตามหลักการ
บริหารอย่างมีธรรมาภิบาล
12. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) (ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)
มีแนวทางกาปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยที่ถูกต้อง ลดกระบวนการทางาน แล ะ
ผู้บริหารสามารถกาหนดนโยบายการจัดหารายได้ได้อย่างชัดเจน และคล่องตัว
13. ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) (ผลกระทบที่ได้รับจากผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรม)
มหาวิทยาลัยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากกระบวนการบริหารจัดการทรัพย์สนิ ของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ

ลงชื่อ ................................................................................. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
(น.ส.อารีวณ
ั ย์ อรุณสิทธิ์)
...................../.................../..................
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อโดยตรง ..................................
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หน่วยงาน สานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
 งบประมาณแผ่นดิน ❑ งบประมาณเงินรายได้ ❑ นอกแผน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รหัสโครงการ 1-202-00-03
1.
2.
3.
4.

ชื่อโครงการ/กิจกรรม.......บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์.................................................
หน่วยงานที่รับผิดชอบ......สานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์...............................................................................
สถานทีด่ าเนินงาน ........มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา........................................................................................
กาหนดการจัดโครงการ .......มกราคม..-..สิงหาคม...2563......................................................................................................

5. หลักการและเหตุผล
ตามแนวทางของแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ในนโยบายที่ 2
การพัฒนาด้านวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ (Creativity for innovation Solution) ที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้มีการนาองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ได้นาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และใช้
ประโยชน์ ใ นเชิ งพาณิ ช ย์ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ กลยุ ท ธ์ ห ลั ก ที่ 2 สร้ า งความเป็ น เลิ ศ ทางด้ า นวิ ช าการ วิ จั ย และนวั ต กรรม
(Community Research and Innovation) ที่ มี เป้ า ประสงค์ เพื่ อ ผลิ ต ผลงานวิ จั ย ที่ มี คุ ณ ภาพสู งที่ เป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ
นานาชาติและมีศักยภาพในการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ชุมชนและวัฒนธรรม ตลอดจนนาผลงานวิจัย
ไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์โดยมีแนวทางเกี่ยวกับการจัดการด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญาเป็นสาคัญ
สานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีภารกิจในด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ส่งเสริม เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญา จัดทาระบบและกลไกเพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนงานทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริม และสนับสนุนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
ตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่มในทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การดาเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และมีแผนการปฏิบัติงานในระยะยาวที่ตรงกับค่าตัวชี้วั ดของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดทา
บริ ห ารจั ด การทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาขึ้ น มา เพื่ อ ส่ งเสริ ม กิ จ กรรมข้ า งต้ น ให้ ส นั บ สนุ น กลยุ ท ธ์ ห ลั ก ของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่ อกาหนดนโยบายด้านการบริห ารทรัพ ย์สิน ทางปั ญ ญาของมหาวิท ยาลัยฯ ในระยะสั้ น และระยะยาวให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (ปี 2563-2567)
6.2 เพื่ อ ให้ นั ก วิ จั ย ได้ ท ราบแนวทางการพั ฒ นาโจทย์ งานวิ จั ย เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการน าผลงานเข้ า สู่
กระบวนการจดทรัพย์สินทางปัญญา
6.3 เพื่อให้นาผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรและนักศึกษา เข้าสู่กระบวนการขอรับ
ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
6.4 เพื่อจัดทาผลิตภัณฑ์ต้นแบบผลงานทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์
6.5 เพื่อนาผลงานทรัพย์สินทางปัญญาเข้าร่วมกิจกรรมต่อยอดเชิงพาณิชย์
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7. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ
7.1 คณะกรรมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิประโยชน์
7.2 บุคลากรสานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
7.3 คณาจารย์ นักศึกษา เขตพื้นที่

จานวน 14
จานวน 5
จานวน 70
รวม 89

คน
คน
คน
คน

8. งบประมาณ 187,280.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมืน่ เจ็ดพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
หมวดงบประมาณ

จานวนเงิน
48,200.138,080.1,000.187,280.-

1.ค่าตอบแทน
2.ค่าใช้สอย
3.ค่าวัสดุ
จานวนเงิน

**ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ**
หมายเหตุ งบประมาณ ให้ระบุรายละเอียดการคานวณรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องการให้ชัดเจน ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง และตามนโยบายมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ให้ผรู้ ับผิดชอบโครงการ
ประสานในส่วนนี้กับกองคลัง ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ
9. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) และ ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต
ปี พ.ศ…2563....

รายละเอียดกิจกรรม
ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

งบประมาณ
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

1. จัดการประชุม
คณะกรรมการทรัพย์สินทาง
ปัญญา

ผลลัพธ์ของ
กิจกรรม

67,000.- มีแผนยุทธศาสตร์
การดาเนินงานด้าน
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา 1 ฉบับ
32,540.- มีผลงานวิจัย

2. พัฒนาโจทย์งานวิจยั เพื่อ
พัฒนาสู่กระบวนการจด
ทรัพย์สินทางปัญญา
3. เผยแพร่ความรู้ด้านทรัพย์สิน
ทางปัญญา
4. จัดทาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
5. จัดแสดงผลงานทรัพย์สิน
ทางปัญญาต่อยอดเชิง
พาณิชย์

26,600.15,000.46,140.-

รวมเป็นเงิน

187,280.-

10. ตัวชี้วัดของโครงการ
10.1 เชิงปริมาณ
10.1.1 มีแผนยุทธศาสตร์การดาเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย (ปี 2563-2567) จานวน 1 ฉบับ
10.1.2 มีโจทย์วิจัยที่สามารถพัฒนาให้สามารถยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ไม่น้อยกว่า 5 ผลงาน
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10.1.3
10.1.3
10.1.4
10.1.5

มีผลงานวิจัยที่ได้รับยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ไม่น้อยกว่า 10 ผลงาน
มีจานวนผลงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่พร้อมต่อยอดสูเ่ ชิงพาณิชย์ 3 ผลงาน
เข้าร่วมการจัดแสดงผลงานนวัตกรรมที่พร้อมต่อยอดเชิงพาณิชย์ในระดับประเทศ อย่างน้อย 1 ครั้ง
จานวนผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 50 ราย

10.2 เชิงคุณภาพ
10.2.1 มีระบบและกลไกการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาทีช่ ัดเจนมากขึ้น
10.2.2 นักวิจัย บุคลากร สามารถเตรียมผลงานวิจัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การยื่นขอสิทธิบัตรมากขึ้น
10.2.3 มีการพัฒนางานวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของสถานประกอบการมากขึ้น
10.2.4 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ/ผู้รับบริการ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 70
10.3 เชิงเวลา
10.3.1 สามารถปฏิบัติงานได้ภายในเวลาที่กาหนดไว้ ไม่ต่ากว่าร้อยละ 75
10.4 เชิงค่าใช้จ่าย (บาท)

187,280.- บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

11. ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ(Output)(ผลผลิตที่ได้รับจากการดาเนินงานซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ/
กิจกรรม)
11.1 มีแผนยุทธศาสตร์การดาเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย (ปี 2563-2567) จานวน 1 ฉบับ
11.2 มีผลงานวิจัยที่พร้อมเข้าสู่กระบวนการจดทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น
11.3 บุคลากร คณาจารย์ และนักวิจัย ของมหาวิทยาลัย และเขตพื้นที่ต่างๆ มีความรูด้ ้านการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา (สิทธิบัตร) ในผลงานวิจยั นวัตกรรม มากขึ้น
11.4 บุคลากร คณาจารย์ และนักวิจัย ของมหาวิทยาลัย และเขตพื้นที่ต่างๆ รับทราบถึงแนวทางการนาผลงานวิจัยที่
ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ต่อยอดในเชิงพาณิชย์มากขึ้น
11.5 มีผลงานวิจัยที่พร้อมเข้าสู่กระบวนการพัฒนาเพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์มากขึ้น
11.6 ประชาสัมพันธ์แนวทางการดาเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย และส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่งานทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยมากขึ้น
12. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) (ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)
12.1 มีระบบและกลไกการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
12.2 มีแ ผนการปฏิ บั ติงานประจาปีที่ เชื่อ มโยงสอดคล้ องกับ แผนการปฏิบั ติงานของคณะ สถาบั น สานั ก ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
12.3 บุคลากรมีความเข้าใจในกระบวนการวิจัยเพื่อเชื่อมโยงสู่การจดทะเบียนคุ้มครองในทรัพ ย์สินทางปัญญา และการ
ไปสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์มากขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
12.4 มีการยื่นรับความคุ้มครองทางสิทธิบัตร ไม่น้อยกว่า 10 ผลงาน
12.5 มีแผนงานด้านการส่งเสริมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย อย่างน้อย 1 แผนงาน
12.6 มีแผนงานด้านนาผลงานทางทรัพย์สินทางปัญญาสู่กระบวนการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมมากขึ้น

3

แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)

13. ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) (ผลกระทบที่ได้รับจากผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรม)
13.1 มีคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา เข้าให้ความสนใจในการยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญามากขึ้น
13.2 มีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ตาราทางวิชาการ ยื่นขอรับความคุม้ ครองในทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มมากขึ้น
13.3 มีผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น และส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น
13.4 บุคลากรมีความเข้าใจในงานทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้เกิดการยื่นขอรับความคุ้มครองในงาน
ทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มมากขึ้นในระยะยาว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
13.5 มีผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้น และส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มากขึ้น

ลงชื่อ ................................................................................. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
(......นางสาวอารีวณ
ั ย์......อรุณสิทธิ์....)
............./...ธันวาคม..../....2562....
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อโดยตรง 08-1673-7929
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
❑ งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้ ❑ นอกแผน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รหัสโครงการ 2-202-00-02
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการจัดทาระบบสารสนเทศการจาหน่ายสินค้าตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
3. สถานทีด่ าเนินงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
4. กาหนดการจัดโครงการ ธันวาคม 2562 – กันยายน 2563
5. หลักการและเหตุผล
เพื่อเป็นการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการและการสร้าง
ฐานวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสร้าง
ค่านิยมร่วม เพื่อพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อให้สามารถบริหารจัดการ
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สานักงานบริหารทรัพย์สินฯ จึงได้จัดทาโครงการพัฒนาระบบการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพื่อให้มีการ
บริหารจัดการแบบสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพและมุ่งผลสาเร็จ โดยนาเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ในการวางแผนการบริหาร
จัดการ เพิ่มมูลค่าทรัพย์สินในอนาคตให้มีมาตรฐานในการจัดการ พัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความ
ทันสมัยและมีแผนสาหรับการบริหารสินทรัพ ย์อย่างเป็นระบบ โดยผลักดันให้มีการแสวงหารายได้ที่เป็นรูปธรรม และให้
บุคลากรได้ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการทรัพย์สินที่สามารถนาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยมีระบบในการจัดการที่โปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ ด้วยการใช้ระบบสารสนเทศในการควบคุมเพื่อการใช้ทรัพยากร และบริหารอานาจต่อรองร่วมกันอย่าง
เป็นระบบ และสามารถสะท้อนต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แม่นยามากขึ้น
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อจัดทาระบบสารสนเทศการจาหน่ายสินค้าตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
6.2 เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากระบบสารสนเทศมาศึกษา วิเคราะห์ และบริหารจัดการเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร
7. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ
บุคลากรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรสานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
8. งบประมาณ 35,000 บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
หมวดงบประมาณ
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าวัสดุ/ครุภัณฑ์
ชุดอุปกรณ์ระบบขายหน้าร้าน ระบบ POS
- เครื่องอ่านบาร์โค้ด SL2208 พร้อมขาตั้ง
- ลิ้นชักเก็บเงินขนาด 4 ช่องแบงค์ 8 ช่องเหรียญ สายสัญญาณเชื่อมต่อเข้ากับ
เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ
- เครื่องพิมพ์ใบเสร็จพิมพ์เสร็จ ใช้งานกระดาษความร้อนขนาด 80x80mm
จานวนเงิน

1

จานวนเงิน

5,000 บาท
18,000 บาท
12,000 บาท
35,000 บาท
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หมายเหตุ งบประมาณ ให้ระบุรายละเอียดการคานวณรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องการให้ชัดเจน ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง และตามนโยบายมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ให้ผรู้ ับผิดชอบโครงการ
ประสานในส่วนนี้กับกองคลัง ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ
9. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) และ ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต
รายละเอียดกิจกรรม

1.
2.
3.

4.
5.
6.

ปี พ.ศ. 2562

ปี พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
การประชุมร่วมกับ สวส. เพื่อวาง
→
แผนการดาเนินงาน
จั ด เตรี ย มข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น เพื่ อ
→
ออกแบบระบบสารสนเทศ
จัด หาอุ ป กรณ์ เพื่อ ใช้งานในการ
→ →
จ าหน่ า ยสิ น ค้ า และรองรั บ กั บ
ระบบโปรแกรมที่จัดทาขึ้น
การจั ด ท าระบบฐานข้ อ มู ล แล
→ → → →
ระบบสารสนเทศ
บันทึกข้อมูลเพื่อทดสอบระบบ
→
ปรั บ ปรุ ง และเริ่ ม ใช้ ง านระบบ
→ → → → →
สารสนเทศ

งบประมาณ

ผลลัพธ์ของกิจกรรม
มีระบบสารสนเทศการ
จาหน่ายสินค้าตรา
สัญลักษณ์
มหาวิทยาลัย

35,000 บาท

10. ตัวชี้วัดของโครงการ
10.1 เชิงปริมาณ มีระบบสารสนเทศการจาหน่ายสินค้าตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
10.2 เชิงคุณภาพ สามารถใช้ข้อมูลที่ได้จากระบบสารสนเทศมาศึกษา วิเคราะห์ และบริหารจัดการเพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร
11. ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output) (ผลผลิตที่ได้รับจากการดาเนินงานซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของ
โครงการ/กิจกรรม)
11.1 มีระบบสารสนเทศการจาหน่ายสินค้าตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
11.2 สามารถใช้ข้อมูลที่ได้จากระบบสารสนเทศมาศึกษา วิเคราะห์ และบริหารจัดการเพื่อใช้ในการตัดสินใจของ
ผู้บริหารและวางแผนการดาเนินงานในอนาคตได้
12. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) (ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)
ระบบสารสนเทศที่จัดทาขึ้นนีส้ ามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้กับหน่วยงานอื่นๆ หรือเขตพื้นที่อื่นๆ ที่มีการจัดจาหน่าย
สินค้าของมหาวิทยาลัยได้
13. ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) (ผลกระทบที่ได้รับจากผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรม)
มีระบบเครือ ข่ายข้ อมู ลที่ เชื่อ มโยงข้ อมู ลเกี่ ยวกับ การจั ดหารายได้ จากการขายสิ นค้ า จากทุ ก เขตพื้ น ที่ ทั นสมั ย
สามารถนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อ สะท้อนต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้แม่นยาและรวดเร็ว มากขึ้น เป็นประโยชน์ในการ
กาหนดนโยบายเพื่อจัดหารายได้ของผู้บริหาร

2

แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)

ลงชื่อ ................................................................................. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
(น.ส.สุภาวดี เดชธรรมรงค์)
...................../.................../..................
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อโดยตรง 1120, 2217

3

แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
❑ งบประมาณแผ่นดิน ❑ งบประมาณเงินรายได้ ❑ นอกแผน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รหัสโครงการ 2-202-00-04
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการพัฒนาระบบการจัดการโรงอาหาร
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
3. สถานทีด่ าเนินงาน พื้นที่โรงอาหารกลางห้วยแก้ว โรงอาหารเจ็ดยอด โรงอาหารดอยสะเก็ด โรงอาหารจอมทอง ร้านถ่าย
เอกสาร ร้านค้าจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม พื้นที่เช่าอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย
4. กาหนดการจัดโครงการ วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 พฤษภาคม 2563
5. หลักการและเหตุผล
เพื่อดาเนินงานตามกรอบภาระงานที่สานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้รับมอบหมาย ในด้านการจัดหา
รายได้จากทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ที่มีอยู่ สานักงานบริหารทรัพย์สินฯ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารพื้นที่โรงอาหารและ
พื้นที่จาหน่ายสินค้าและการจัดทาระเบียบและประกาศเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่ ทางสานักงานบริหารทรัพย์สินได้มีการ
ประสานงานกับทางกองพัฒนาอาคารสถานที่เพื่อพัฒนาพื้นที่จาหน่ายอาหารของโรงอาหารกลางห้วยแก้ว โรงอาหารเจ็ดยอด
โรงอาหารดอยสะเก็ด โรงอาหารจอมทอง ร้านถ่ายเอกสาร ร้านค้ าจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม พื้น ที่เช่าต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักโภชนาการและสุขอนามัย เพื่อทาให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจใน
ระดับหนึ่ง แต่ก็ยังมีบางส่วนที่ต้องการให้การจัดการบริหารทางด้านการบริการและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ให้มีมากกว่าเดิม เพื่อ
จะเป็นข้อมูลสาหรับผู้บริหารนาไปเป็นแนวทางในการวางแผน กาหนดนโยบาย การพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของโรง
อาหารให้ เหมาะสม มี ป ระสิ ท ธิภ าพตามศัก ยภาพที่ มี อ ยู่ โดยคานึ งถึงความต้อ งการของกลุ่ม เป้ าหมายหลั ก คื อ อาจารย์
เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบุคคลภายนอก ผู้มาติดต่อราชการ อันจะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ และการช่วยรักษาและปรับปรุง
สภาพแวดล้อมของพื้นที่จาหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มให้ดีขึ้น
6. วัตถุประสงค์
6.1 กากับและตรวจติดตามผลการดาเนิ นงานการให้เช่าพื้นที่โรงอาหาร พื้นที่จาหน่ายสินค้า และพื้นที่เช่าเพื่อให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน
6.2 เพื่อรายงานผลการตรวจติดตามผลการดาเนินงานให้เช่าพื้นที่โรงอาหาร พื้นทีจ่ าหน่ายสินค้าให้กับมหาวิทยาลัย
6.3 เพื่อบริหารจัดการเงินรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
7. งบประมาณ 103,785 บาท ( หนึ่งแสนสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)
หมวดงบประมาณ
จานวนเงิน
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอย
- ประชุมผู้ประกอบการเพื่อตรวจสอบคุณภาพและ
1,785
สุขอนามัย
อาหารว่าง (1 มื้อ x 51 คน x มื้อละ 35 บาท)
3. ค่าวัสดุ
102,000
- มิเตอร์ไฟฟ้ามี มอก. 5 แอมป์ (51 เครื่องx2,000 บาท)
จานวนเงิน
103,785

1

แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)

หมายเหตุ งบประมาณ ให้ระบุรายละเอียดการคานวณรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องการให้ชัดเจน ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง และตามนโยบายมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ให้ผรู้ ับผิดชอบโครงการ
ประสานในส่วนนี้กับกองคลัง ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ
8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) และ ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต
รายละเอียดกิจกรรม
1. แต่ งตั้ งคณะกรรมการบริ ห าร
จัดการพื้นที่
2. การจัดทาระเบียบและประกาศ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่
โรงอาหารและซุ้ ม จ าหน่ า ย
สินค้าในมหาวิทยาลัย
3. ตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพและ
สุขอนามัยร้านค้า
4. ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค
ของผู้ ป ระกอบ การร้ า นค้ า
ภายในมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ เป็ น
แนวทางในการจัดการพลังงาน

ปี พ.ศ.2562

ปี พ.ศ.2563

งบประมาณ

ผลลัพธ์ของกิจกรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

→
→

1,785 บาท

→
→ →

102,000
บาท

9. ตัวชี้วัดของโครงการ
9.1 เชิงปริมาณ มหาวิทยาลัยมีระเบียบ ประกาศ คณะกรรมการการบริหารจัดการพื้นที่และมิเตอร์ไฟฟ้าแบบมีมาตรฐาน
9.2 เชิงคุณภาพ ร้านค้า โรงอาหาร และพื้นที่เช่าอื่นๆ มีการจัดระบบสาธารณูปโภคที่ดีขึ้นและเพื่อเปนแนวทางใน
การจัดการพลังงานให้ได้มาตรฐาน
9.3 เชิงเวลา โครงการแล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ 100
9.4 เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) 103,785 บาท
10. ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ(Output)(ผลผลิตที่ได้รบั จากการดาเนินงานซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของ
โครงการ/กิจกรรม)
ร้านค้าในโรงอาหารและพื้นที่เช่าอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้รับการปรับปรุง
พัฒนา ระบบการบริหารจัดการ ระบบสาธารณูปโภค
11. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) (ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)
มีระบบกลไกการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยทีช่ ัดเจน มีมาตรฐาน และสามารถใช้ประโยชน์จาก
ทรัพย์สินให้เกิดมูลค่าสูงสุด...
12. ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) (ผลกระทบที่ได้รับจากผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรม)
ระบบกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหารายได้จากทรัพย์สินที่มีอยูข่ องมหาวิทยาลัย
ลงชื่อ ................................................................................. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
(นางสาวธนพร ดีศิริ)
...................../.................../..................
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อโดยตรง 2217
2

แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
❑ งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้ ❑ นอกแผน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รหัสโครงการ 2-202-00-05
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการบริการจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกมหาวิทยาลัย
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
3. สถานทีด่ าเนินงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
4. กาหนดการจัดโครงการ ธันวาคม 2562 – กันยายน 2563
5. หลักการและเหตุผล
ตามที่สานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้มีพันธกิจในการจัดหารายได้จากทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ที่
มีอยู่ ดาเนินการกากับดูแลด้านการจาหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อก่อให้เกิดรายได้ของมหาวิทยาลัย
ส านั ก งานบริห ารทรั พ ย์ สิ น และสิ ท ธิ ป ระโยชน์ จึ งได้ จั ด ท าผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องที่ ร ะลึ ก ตราสั ญ ลั ก ษณ์ มหาวิท ยาลั ย
(RMUTL) เพื่อสร้างอัตลักษณ์และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เ ป็นที่รู้จักในเครือข่ายมหาวิทยาลัย องค์กร และหน่วยงาน
ภายนอก โดยเงินรายได้จากการจาหน่ายทั้งหมดจะนาส่งเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยต่อไป
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อออกแบบและจัดทาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
6.2 เพื่อสร้างอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จัก ในเครือข่ายมหาวิทยาลัย องค์กรและ
หน่วยงานภายนอก
6.3 เพื่อสร้างรายได้ให้กับมหาลัยจากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
7. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ
บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และบุคคลทั่วไป
8. งบประมาณ 53,550 บาท (ห้าหมื่นสามพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
หมวดงบประมาณ

จานวนผลิต

1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ดังนี้
- ค่าจ้างเหมาจัดทากระเป๋าผ้ากระสอบ พร้อมสกรีน 1 จุด
- ค่าจ้างเหมาจัดทาชุดกล่องสมุดบันทึกพร้อมกล่อง พร้อม
สกรีนโลโก้ จานวน 1 จุด
- ค่าจ้างเหมาจัดทาปากกาลูกลื่น พร้อมสกรีนตราสัญลักษณ์
จานวน 1 จุด
3. ค่าวัสดุ
จานวนเงิน
1

ราคาต่อ
หน่วย

100 ใบ
150 บาท
100 ชุด 310.50 บาท
100 ด้าม

75 บาท

จานวนเงิน

15,000 บาท
31,050 บาท
7,500 บาท

53,550 บาท

แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)

หมายเหตุ งบประมาณ ให้ระบุรายละเอียดการคานวณรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องการให้ชัดเจน ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง และตามนโยบายมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ให้ผรู้ ับผิดชอบโครงการ
ประสานในส่วนนี้กับกองคลัง ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ
9. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) และ ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต
รายละเอียดกิจกรรม

ปี พ.ศ. 2562

ปี พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
→
1. วางแผนก าหนดรู ป แบ บ

อ อ ก แ บ บ แ ล ะ จั ด ห า
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
2. สารวจราคาและจัดหาผู้ผลิต
3. ดาเนินการจัดซื้อจัดหาผูผ้ ลิต
4. ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ แ ล ะ จั ด
จาหน่าย
5. จัดจาหน่ายและสรุป รายได้
การจั ด จ าหน่ า ยเป็ น ราย
เดือน

→

→

งบประมาณ

ผลลัพธ์ของกิจกรรม

มีผลิตภัณฑ์ของที่
ระลึกตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลัย อย่าง
น้อย 3 ชนิด

→
→
→

→

→ →

→

→

10. ตัวชี้วัดของโครงการ
10.1 เชิงคุณภาพ มีผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จัก ในเครือข่ายมหาวิทยาลัย องค์กรและหน่วยงานภายนอก
10.2 เชิงปริมาณ มีผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยอย่างน้อย 3 ชนิด
10.3 เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) ประมาณการรายได้ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
จานวน
ราคาต่อ
อุปกรณ์นักศึกษา
จานวนเงิน
จาหน่าย
หน่วย
100 ชิ้น
180 บาท
18,000 บาท
1. กระเป๋าผ้ากระสอบ
100 ชิ้น
350 บาท
35,000 บาท
2. ชุดกล่องสมุดบันทึก
100 ด้าม
90 บาท
9,000 บาท
3. ปากกาลูกลืน่
จานวนเงิน
62,000 บาท
(กาไร 15.8%)
11. ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output) (ผลผลิตที่ได้รับจากการดาเนินงานซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของ
โครงการ/กิจกรรม)
11.1 ออกแบบและจัดทาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย จานวน 3 ชนิด
11.2 มีการสร้างอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยออกมาในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกมหาวิทยาลัย
11.3 มีการจัดหารายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
12. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) (ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)
มหาวิทยาลัยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย
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แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)

13. ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) (ผลกระทบที่ได้รับจากผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรม)
เป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รจู้ ัก ในเครือข่ายมหาวิทยาลัย องค์กรและหน่วยงานภายนอก และการ
ใช้กระเป๋าผ้าเป็นการร่วมสนับสนุนนโยบายการลดใช้พลาสติกเพื่อส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ลงชื่อ ................................................................................. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
(น.ส.สุภาวดี เดชธรรมรงค์)
...................../.................../..................
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อโดยตรง 1120, 2217
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แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
❑ งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้ ❑ นอกแผน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รหัสโครงการ 2-202-00-06
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการบริการจัดจาหน่ายอุปกรณ์เครื่องแต่งกายนักศึกษา ปีการศึกษา 2563
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
3. สถานทีด่ าเนินงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
4. กาหนดการจัดโครงการ กุมภาพันธ์ – กันยายน 2563
5. หลักการและเหตุผล
ตามที่สานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ได้มีพันธกิจในการจัดหารายได้จากทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ที่
มีอยู่ ดาเนินการกากับดูแลด้านการจาหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อก่อให้เกิดรายได้ของมหาวิทยาลัย
สานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จึงได้จัดทาโครงการบริการจัดจาหน่ายอุปกรณ์นักศึกษา เพื่อสร้าง
อัตลักษณ์ให้กับนักศึกษาได้สวมใส่เครื่องแบบตามระเบียบที่กาหนดของมหาวิทยาลัย และมีอุปกรณ์ที่จาเป็นสาหรับการศึกษา
จัดหาไว้ใช้งานได้อย่างสะดวก โดยเงินรายได้จากการจาหน่ายทั้งหมดจะนาส่งเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยต่อไป
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อจัดหาอุปกรณ์เครื่องแต่งกายให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
6.2 เพื่อสร้างอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
6.3 เพื่อสร้างรายได้ให้กับมหาลัยจากการจาหน่ายอุปกรณ์เครื่องแต่งกายนักศึกษา
7. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ชั้นปีที่ 1 รวมทุกเขตพื้นที่ ประมาณการ 7,000 คน
8. งบประมาณ 1,210,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
หมวดงบประมาณ

จานวนผลิต

1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอย
2.1 ค่าจ้างเหมาจัดทาอุปกรณ์เครื่องแต่งกายนักศึกษา ดังนี้
- หัวเข็มขัดชุบโครเมี่ยม ดุนนูน
- สายเข็มขัดหนังสีดา เบอร์ 46
- กระดุมชุบโครเมี่ยมอย่างดี 1 ชุด (บรรจุถุง 5 เม็ดต่อชุด)
- เข็มกลัดอกลงยาชุบทองอย่างดี
- ตุ้งติ้งลงยา ชุบทองอย่างดี
- หูเข็มขัด
2.2 ค่าจ้างเหมาจัดทากระเป๋าเอกสาร
2.3 ค่าจ้างเหมาจัดทาสมุดเรียนขนาด 18.5x26 ซม.
1

7,000 ชิ้น
7,000 ชิ้น
3,500 ชุด
3,500 ชิ้น
3,500 ชิ้น
7,000 ชิ้น
1,000 ใบ
8,000 เล่ม

ราคาต่อ
หน่วย

30 บาท
40 บาท
25 บาท
25 บาท
25 บาท
25 บาท
125 บาท
15 บาท

จานวนเงิน

210,000 บาท
280,000 บาท
87,500 บาท
87,500 บาท
87,500 บาท
175,000 บาท
125,000 บาท
120,000 บาท

แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)

2,000 เล่ม
18 บาท
36,000 บาท
2.4 ค่าจ้างเหมาจัดทาสมุดรายงานขนาด A4
3. ค่าวัสดุ
3.1 ค่าถุงพลาสติกบรรจุชุดอุปกรณ์นักศึกษา
60 แพ็ค
25 บาท
1,500 บาท
จานวนเงิน
1,210,000 บาท
หมายเหตุ งบประมาณ ให้ระบุรายละเอียดการคานวณรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องการให้ชัดเจน ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง และตามนโยบายมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ให้ผรู้ ับผิดชอบโครงการ
ประสานในส่วนนี้กับกองคลัง ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ
9. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) และ ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต
รายละเอียดกิจกรรม

1.
2.
3.
4.
5.

ปี พ.ศ. 2562

ปี พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
วางแผนก าหนดเวลาการจั ดหา
→
ผู้ผลิต และการจัดจาหน่าย
นับ จ านวนสินค้าคงคลังและวาง
→
แผนการจัดซื้อ
ดาเนินการจัดซื้อจัดหาผู้ผลิต
→
ประชาสัมพันธ์และจัดจาหน่าย
→ →
จั ดจ าหน่ า ยและสรุป รายได้ ก าร
→ → → →
จัดจาหน่ายเป็นรายเดือน

งบประมาณ

ผลลัพธ์ของกิจกรรม
นักศึกษามีอุปกรณ์
ประดับเครื่องแต่งกาย
และอุปกรณ์ที่จาเป็น
สาหรับการศึกษา

10. ตัวชี้วัดของโครงการ
10.1 เชิงคุณภาพ นักศึกษามีอุปกรณ์ประดับเครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ที่จาเป็นสาหรับการศึกษา
10.2 เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) ประมาณการรายได้จากการจัดจาหน่ายอุปกรณ์ประดับเครื่องแต่งกาย และอุปกรณ์ที่
จาเป็นสาหรับการศึกษา จานวนนักศึกษาประจาปีการศึกษา 2563 ประมาณ 7,000 คน คิดเป็นเงิน
จานวน
ราคาต่อ
อุปกรณ์นักศึกษา
จานวนเงิน
จาหน่าย
หน่วย
7,000 ชิ้น
40 บาท
280,000 บาท
1. หัวเข็มขัดชุบโครเมี่ยม ดุนนูน
7,000 ชิ้น
60 บาท
420,000 บาท
2. สายเข็มขัดหนังสีดา เบอร์ 46
3,500 ชุด
40 บาท
140,000 บาท
3. กระดุมชุบโครเมี่ยมอย่างดี 1 ชุด (บรรจุถุง 5 เม็ดต่อชุด)
3,500 ชิ้น
30 บาท
105,000 บาท
4. เข็มกลัดอกลงยาชุบทองอย่างดี
3,500 ชิ้น
30 บาท
105,000 บาท
5. ตุ้งติ้งลงยา ชุบทองอย่างดี
7,000 ชิ้น
30 บาท
210,000 บาท
6. หูเข็มขัด
1,000 ใบ
140 บาท
140,000 บาท
7. กระเป๋าเอกสาร
8,000 เล่ม
20 บาท
160,000 บาท
8. สมุดเรียนขนาด 18.5x26 ซม.
2,000 เล่ม
25 บาท
50,000 บาท
9. สมุดรายงานขนาด A4
จานวนเงิน
1,610,000 บาท
(กาไร 33.1%)
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แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)

11. ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output) (ผลผลิตที่ได้รับจากการดาเนินงานซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของ
โครงการ/กิจกรรม)
11.1 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา สวมใส่เครื่องแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
11.2 มีการสร้างอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยออกมาในรูปแบบของเครื่องแบบตามระเบียบที่กาหนด
11.3 มหาวิทยาลัยมีรายได้จากการจาหน่ายอุปกรณ์นักศึกษา
12. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) (ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)
มหาวิทยาลัยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจาหน่ายอุปกรณ์นักศึกษา
13. ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) (ผลกระทบที่ได้รับจากผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรม)
นักศึกษาสามารถจัดหาอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์สาหรับการศึกษาได้อย่างสะดวก

ลงชื่อ ................................................................................. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
(น.ส.ธนพร ดีศริ ิ)
...................../.................../..................
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อโดยตรง ..................................
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แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
❑ งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้ ❑ นอกแผน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รหัสโครงการ 2-202-00-07
1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบริการจัดจาหน่ายเครื่องหมายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
สถานทีด่ าเนินงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
กาหนดการจัดโครงการ : มกราคม – กันยายน 2563
หลักการและเหตุผล
ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มอบหมายให้สานักงานบริห ารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ ดาเนินการจัดหน่ายเครื่องหมายพนักงาน ให้แก่พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเป็นการบริการให้แก่
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อเป็นการบริการจัดหาเครือ่ งแต่งกายที่ถูกระเบียบให้แก่พนักงานในมหาวิทยาลัย
6.2 เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยเกิดความพร้อมเพรียงในการแต่งกายในชุดเครื่องแบบปกติขาวของทางราชการ
7. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่สนใจซื้อเครื่องหมาย
8. งบประมาณ 226,500 บาท (สองแสนสองหมืน่ หกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
หมวดงบประมาณ
จานวนเงิน
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าวัสดุ
3.1 อินทรธนูชาย (100 คู่ * 710 บาท)
3.2 อินทรธนูหญิง (100 คู่ * 710 บาท)
3.3.กระดุมเสื้อชาย (100 ชุด * 100 บาท)
3.4 กระดุมเสื้อหญิง (100 ชุด * 100 บาท)
3.5 กระดุมหมวกหญิง (100 ชุด * 45 บาท)
3.6 ตราหน้าหมวกชาย (100 ชุด * 220 บาท)
3.7 ตราหน้าหมวกหญิง (100 ชุด * 220 บาท)
3.8 เข็มตรามหาวิทยาลัย (200 ชิ้น *80 บาท)

71,000.71,000.10,000.10,000.4,500.22,000.22,000.16,000.-

จานวนเงิน

226,500.-

หมายเหตุ งบประมาณ ให้ระบุรายละเอียดการคานวณรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องการให้ชัดเจน ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง และตามนโยบายมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ให้ผรู้ ับผิดชอบโครงการ
ประสานในส่วนนี้กับกองคลัง ก่อนเสนอขออนุมัติโครงกา
1

แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)

9. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) และ ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต
รายละเอียดกิจกรรม

ปี พ.ศ.2562

ปี พ.ศ.2563

งบประมาณ

ผลลัพธ์ของกิจกรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. กาหนดแนวทางและขอบเขตการ
ด าเนิ น การจั ด หาผู้ ผ ลิ ต /จ าหน่ า ย
เ ค รื่ อ ง ห ม า ย พ นั ก ง า น ใ น
สถาบันอุดมศึกษา
2. ส ารวจราคา จั ด หาผู้ ผ ลิ ต และ
สั่งซื้อเครื่องหมายพนักงานฯ
3. ประชาสัมพันธ์การจัดจาหน่าย
4. จัดจาหน่ายและสรุปรายได้การจัด
จาหน่าย

226,500

10. ตัวชี้วัดของโครงการ
10.1 เชิงปริมาณ : สามารถจัดจาหน่ายได้เกิน ร้อยละ 50 จากยอดจัดหา
10.2 เชิงคุณภาพ : พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับสินค้าที่มีคณ
ุ ภาพและได้มาตรฐาน
10.3 เชิงเวลา : ระยะเวลาในการจัดทาโครงการการความสาเร็จจากยอดขายที่วางไว้
10.4 เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) : ประมาณการรายได้จากการจัดจาหน่ายอุปกรณ์ประดับเครื่องแต่งกายพนักงานในสถานบัน
อุดมศึกษา จานวนพนักงานประมาณ 100 คน คิดเป็นเงิน
จานวน
ราคาต่อ
เครื่องหมายพนักงาน
จานวนเงิน
จาหน่าย
หน่วย
100 คู่
820 บาท
82,000 บาท
1. อินทรธนูชาย
100 คู่
820 บาท
82,000 บาท
2. อินทรธนูหญิง
100 ชุด
140 บาท
14,000 บาท
3. กระดุมเสื้อชาย
100 ชุด
140 บาท
14,000 บาท
4. กระดุมเสื้อหญิง
100 ชุด
60 บาท
6,000 บาท
5. กระดุมหมวกหญิง
100 ชุด
240 บาท
24,000 บาท
6. ตราหน้าหมวกชาย
100 ชุด
240 บาท
24,000 บาท
7. ตราหน้าหมวกหญิง
200 ชิ้น
140 บาท
28,000 บาท
8. เข็มตรามหาวิทยาลัย
จานวนเงิน
274,000 บาท
(กาไร 20.97%)

11. ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ(Output)(ผลผลิตที่ได้รับจากการดาเนินงานซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของ
โครงการ/กิจกรรม)
11.1 พนักงานมหาวิทยาลัยแต่งกายด้วยเครื่องหมายที่ถูกระเบียบตามแบบราชการ
11.2 พนักงานมหาวิทยาลัยเกิดความพร้อมเพรียงในการแต่งกายในชุดเครื่องแบบปกติขาวมากขึ้น

2

แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)

12. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) (ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)
13. ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) (ผลกระทบที่ได้รับจากผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรม)
13.1 พนักงานมหาวิทยาลัยมีความภาคภูมิใจ และมีขวัญกาลังใจในการปฏิบัติมากขึ้น
ลงชื่อ ....................................................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
(...นางสาวอารีรัตน์....จักร์วรรณา...)
............6........./...ธันวาคม..../...2562.....
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อโดยตรง 089-7552826
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แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
❑ งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้ ❑ นอกแผน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รหัสโครงการ 2-202-00-08
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการบริการหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันไวรัส COVID-19 และฝุ่น PM 2.5
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
3. สถานทีด่ าเนินงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
4. กาหนดการจัดโครงการ มีนาคม 2563 – กันยายน 2563
5. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ที่สร้างความกังวลใจให้กับคน
ทั้งโลก และมีแนวโน้มที่จะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยการรักษายังจากัดอยู่ในวงแคบ อีกทั้ง พื้นที่ภาคเหนือยังประสบ
ปัญหามลพิษทางอากาศ ตรวจพบฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5 ) เกินค่ามาตรฐาน ซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผล
กระทบต่อสุขภาพอนามัยของนักศึกษาและบุคลากรเป็นอย่างมาก
สานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จึงได้จัดทาโครงการบริการเพื่อการป้องกันมลพิษฝุ่นละออง PM 2.5
โดยจัดทาหน้ากากอนามัยทีม่ ีต้นทุนต่าจาหน่ายให้กับนักศึกษาและบุคลากรในราคาถูก โดยเงินรายได้จากการจาหน่ายทั้งหมด
จะนาส่งเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยต่อไป
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อจัดซื้อหน้ากากอนามัยที่ใช้สาหรับป้องกัน การติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) และฝุ่น PM 2.5 ที่มี
ต้นทุนต่าและจาหน่ายให้กับนักศึกษาและบุคลากรในราคาถูกกว่าท้องตลาด
6.2 เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรมีอุปกรณ์ป้องกันไวรัสและฝุ่นที่ได้มาตรฐานป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสและ
สภาวะแวดล้อมที่เป็นพิษได้
7. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ
บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และบุคคลทั่วไป
8. งบประมาณ 32,100 บาท (สามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
หมวดงบประมาณ

จานวนผลิต

ราคาต่อ
หน่วย

จานวนเงิน

1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอย
3. ค่าวัสดุ
2,000 ชิ้น 16.05 บาท 32,100 บาท
- ค่าหน้ากากอนามัย (วัสดุวิทยาศาสตร์)
จานวนเงิน
32,100 บาท
หมายเหตุ งบประมาณ ให้ระบุรายละเอียดการคานวณรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องการให้ชัดเจน ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง และตามนโยบายมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ให้ผรู้ ับผิดชอบโครงการ
ประสานในส่วนนี้กับกองคลัง ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ
1

แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)

9. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) และ ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต
ปี พ.ศ. 2562
ปี พ.ศ 2563
รายละเอียดกิจกรรม
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
ต.ค. พ.ย.

1. ดาเนินการจัดซื้อ
2. ประชาสัมพันธ์การจัด
จาหน่ายให้นักศึกษา
และบุคลากร

ธ.ค.

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค.

มิ.ย

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

32,100 บาท

→ →

สุภาวดี

→ → → → → →

10. ตัวชี้วัดของโครงการ
10.1 เชิงคุณภาพ บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมี หน้ากากอนามัยที่ใช้สาหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสสาย
พันธุ์ใหม่ (COVID-19) และฝุ่น PM 2.5 ที่มีราคาประหยัด
10.2 เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) ประมาณการรายได้จากการจาหน่ายหน้ากากอนามัย
จานวน
ราคาต่อ
รายการสินค้า
จานวนเงิน
จาหน่าย
หน่วย
2,000 ชิ้น
20 บาท
40,000 บาท
1. หน้ากากอนามัย
40,000 บาท
จานวนเงิน
(กาไร 24.6%)
11. ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output) (ผลผลิตที่ได้รับจากการดาเนินงานซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของ
โครงการ/กิจกรรม)
นักศึกษาและบุคลากรสามารถหาซื้อหน้ากากอนามัยที่ใช้สาหรับป้องกันไวรัสและฝุ่น PM 2.5 ในราคาประหยัด
12. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) (ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)
นักศึกษาและบุคลากรมีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน หาซื้อได้ง่าย เพื่อการป้องกันสุขภาพจากโรคติดต่อและ
การสูดดมฝุ่นพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
13. ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) (ผลกระทบที่ได้รับจากผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรม)
13.1 นักศึกษาและบุคลากรมีสุขภาพอนามัยที่ดี สามารถป้องกันตนเองจากโรคติดต่อและสภาวะแวดล้อมที่เป็น
พิษได้
13.2 รายได้ที่เกิดขึ้นจากการจัดจาหน่ายนาส่งเป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย

ลงชื่อ ................................................................................. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
(น.ส.สุภาวดี เดชธรรมรงค์)
...................../.................../..................
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อโดยตรง 1120, 2217
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แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
❑ งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้  นอกแผน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รหัสโครงการ
1. ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการบริการจัดทาเข็มและเหรียญที่ระลึก ฉลองครบรอบ 15 ปี ราชมงคลล้านนา
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
3. สถานทีด่ าเนินงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
4. กาหนดการจัดโครงการ มกราคม 2563 – มกราคม 2564
5. หลักการและเหตุผล
เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี แห่งการก่อตั้งเป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” ที่พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานชื่อสถาบัน “ราชมงคล” อันหมายถึง
มงคลแห่งพระราชา เมื่อวันที่ 15 กันยายน พุทธศักราช 2531 และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ เชิญพระราชลัญจกร
และพระมหาพิชัยมงกุฏ เป็นเครื่องหมายของสถาบัน เมื่อวันที่ 18 มกราคม พุทธศักราช 2532 นั้น ต่อมามีการประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม พุทธศักราช 2548 จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง หนึ่งในนั้นก็คือ
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” ที่มีพื้นที่ให้บริการศึกษาครอบคลุมใน 6 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน
พิษณุ โลก และลาปาง ในการนี้ ศูนย์วัฒ นธรรมศึกษา ร่วมกับสานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงได้จัดทาเข็มและเหรียญที่ระลึกขึ้น โดยเงินรายได้จากการจาหน่ายทั้งหมดจะนาส่งเป็ นเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัยต่อไป
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อเป็นการแสดงถึงความสาคัญทีม่ หาวิทยาลัยของเรา ได้รับสนองงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ฯ และได้ดาเนินกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมมา
เป็นเวลากว่า 15 ปี
6.2 เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากร ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนในกิจการของมหาวิทยาลัยฯ
และเกิดความภาคภูมิใจในตราสัญลักษณ์ของสถาบัน
6.3 เพื่อหาทุนทรัพย์ในการจัดตั้งกองทุนสนับสนุนงานกิจกรรมทางศาสนาและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยฯ
7. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ
บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และบุคคลทั่วไป
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แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)

8. งบประมาณ 401,350 บาท
หมวดงบประมาณ
จานวนผลิต ราคาต่อหน่วย
1. ค่าตอบแทน
2. ค่าใช้สอย
ค่าจ้างเหมาจัดทาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ดังนี้
- ค่าจ้างเหมาจัดทาเข็มที่ระลึกฉลองครบรอบ 15 ปี
500 ชิ้น
60 บาท
- ค่าจ้างเหมาจัดทาเหรียญทองที่ระลึกฉลองครบรอบ 15 ปี
200 ชิ้น
750 บาท
- ค่าจ้างเหมาจัดทาเหรียญเงินที่ระลึกฉลองครบรอบ 15 ปี
200 ชิ้น
720 บาท
- ค่าจ้างเหมาจัดทาเหรียญทองแดงที่ระลึกฉลองครบรอบ 15 ปี
200 ชิ้น
36 บาท
- ค่าทาต้นแบบแม่พิมพ์ของเหรียญทั้ง 3 ชนิด
1 ชิ้น
6,000 บาท
- ค่ากล่องบรรจุเข็มและเหรียญขนาด 8x8 cm
700 กล่อง
60 บาท
- ค่ากล่องบรรจุเข็มและเหรียญขนาด 20x15 cm
100 กล่อง
180 บาท
3. ค่าวัสดุ
1,000 แผ่น
3.5 บาท
- ค่าแผ่นพับโฆษณา
1 ชุด
650 บาท
- ค่าจัดทาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (X-Stand)
จานวนเงิน
หมายเหตุ งบประมาณ ให้ระบุรายละเอียดการคานวณรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องการให้ชัดเจน ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง และตามนโยบายมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ให้ผรู้ ับผิดชอบโครงการ
ประสานในส่วนนี้กับกองคลัง ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ

จานวนเงิน

30,000 บาท
150,000 บาท
72,000 บาท
7,200 บาท
6,000 บาท
42,000 บาท
18,000 บาท
3,500 บาท
650 บาท
401,350 บาท

9. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) และ ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต
รายละเอียดกิจกรรม

ปี พ.ศ. 2562

ปี พ.ศ. 2563

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.
→ →
1. วางแผนก าหนดรู ป แบบ

อ อ ก แ บ บ แ ล ะ จั ด ห า
ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
2. ส ารวจราคาและจั ด หา
ผู้ผลิต
3. ด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด หา
ผู้ผลิต
4. ประชาสัมพันธ์และจัด
จาหน่าย
5. จั ด จ า ห น่ า ย แ ล ะ ส รุ ป
รายได้การจัดจาหน่ายเป็น
รายเดือน

→

→

→

→

401,350 บาท

→
→

งบประมาณ

→

→

→

2

→

→ →

→

→

ผลลัพธ์ของกิจกรรม

แบบเสนอโครงการ/กิจกรรม (ง.9)

10. ตัวชี้วัดของโครงการ
10.1 เชิงปริมาณ มีเข็มและเหรียญที่ระลึกฉลองครบรอบ 15 ปี ราชมงคลล้านนาสาหรับจาหน่ายให้กับนักศึกษาและ
บุคลากรรวม 700 ชิ้น และชุดรวมเข็มและเหรียญที่ระลึกจานวน 100 ชุด
10.2 เชิงค่าใช้จ่าย (บาท)
หากจาหน่ายสินค้าได้ทั้งหมดจะได้เป็นเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมูลค่า 179,150 บาท (คิดเป็นร้อยละ 44.64)
รายการสินค้า
จานวนจาหน่าย ราคาต่อหน่วย จานวนเงินรายได้
400 ชิ้น
315 บาท
126,000 บาท
1. เข็มที่ระลึกที่ระลึก
100 เหรียญ
1,015 บาท
101,500 บาท
2. เหรียญทองที่ระลึก
100 เหรียญ
915 บาท
91,500 บาท
3. เหรียญเงินที่ระลึก
100 เหรียญ
215 บาท
21,500 บาท
4. เหรียญทองแดงที่ระลึก
100 ชุด
2,400 บาท
240,000 บาท
5. ชุดรวมเข็มและเหรียญที่ระลึก
580,500 บาท
จานวนเงิน
(44.64%)
11. ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ (Output) (ผลผลิตที่ได้รับจากการดาเนินงานซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของ
โครงการ/กิจกรรม)
11.1 ออกแบบและจัดทา เข็มและเหรียญที่ระลึก ฉลองครบรอบ 15 ปี ราชมงคลล้านนา
11.2 มีการสร้างอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยออกมาในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกมหาวิทยาลัย
11.3 มีการจัดหารายได้จากการจาหน่ายเข็มและเหรียญทีร่ ะลึก ฉลองครบรอบ 15 ปี ราชมงคลล้านนา
12. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) (ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)
มหาวิทยาลัยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก เข็มและเหรียญที่ระลึก ฉลองครบรอบ 15 ปี ราช
มงคลล้านนา เพื่อใช้ในการสนับสนุนงานกิจกรรมทางศาสนา
13. ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) (ผลกระทบที่ได้รับจากผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรม)
เป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รจู้ ัก ในเครือข่ายมหาวิทยาลัย องค์กรและหน่วยงานภายนอก
ลงชื่อ ................................................................................. ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
(นางสาวสุภาวดี เดชธรรมรงค์)
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อโดยตรง 1120, 2217
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
❑ งบประมาณแผ่นดิน  งบประมาณเงินรายได้ ❑ นอกแผน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รหัสโครงการ 2-202-00-11
1. ชื่ อโครงการ/กิ จ กรรม : โครงการบริก ารจัด หาชุ ด ครุย วิท ยฐานะและส่ว นประกอบของมหาวิท ยาลัย เทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจาปีการศึกษา 2562
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
3. สถานทีด่ าเนินงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
4. กาหนดการจัดโครงการ : มีนาคม - กันยายน 2563
5. หลักการและเหตุผล
ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 3 กันยายน
2562 วาระที่ 4.4 พิจารณาการนาร้านตัดชุดครุยและร้านถ่ายภาพหมู่บัณฑิตเข้าระบบตามระเบียบของการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการนาร้านตัดชุดครุยและร้านถ่ายภาพหมู่บณ
ั ฑิตเข้าระบบตามระเบียบของการจัดซื้อจัดจ้าง โดยมอบให้
สานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ดาเนินการตามระเบียบของการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้อง และมอบหมายให้กอง
พัฒนานักศึกษาดาเนินการประสานงานในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาและมหาวิทยาลัย
สานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องดาเนินการตามมติคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาข้างต้น จึงได้จัดทา โครงการบริการจัดหาชุดครุยวิทยฐานะและส่วนประกอบของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจาปีการศึกษา 2562 ขึ้น
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่ อเป็น การบริการจัดหาเพื่ อบริการจัด หาชุด ครุยวิทยฐานะและส่วนประกอบของมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2562 แก่บัณฑิต ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการเข้าร่วมพิธพี ระราชปริญญาบัตร
6.2 เพื่อให้การจัดหาชุดครุยวิทยฐานะและส่วนประกอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
6.3 เพื่อจัดหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
7. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ
7.1 บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จานวนประมาณ 5,500 คน
8. งบประมาณ 4,125,000 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
หมวดงบประมาณ
จานวนเงิน
ค่าใช้สอย
-จ้างเหมาบริการตัดชุดครุยวิทยฐานะและส่วนประกอบ (5,500 ชุด x 750 บาท)
(ส่วนประกอบ : ชุดครุย เข็มครุย และถุงคลุมครุย)

4,125,000

จานวนเงิน

4,125,000

หมายเหตุ

1. ราคาชุดละ 750 บาท ประมาณจากราคาตลาดถัวเฉลี่ย จานวน 3 ร้าน
2. งบประมาณ ให้ระบุรายละเอียดการคานวณรายการค่าใช้จ่ายทีต่ อ้ งการให้ชัดเจน ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง และตามนโยบายมาตรการประหยัดของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ให้ผรู้ ับผิดชอบโครงการ
ประสานในส่วนนี้กับกองคลัง ก่อนเสนอขออนุมัติโครงการ
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8. แผนปฏิบัติงาน (แผนงาน) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (แผนเงิน) และ ตัวชี้วัดเป้าหมายผลผลิต
รายละเอียดกิจกรรม

ปี พ.ศ.2562

ปี พ.ศ.2563

งบประมาณ

ผลลัพธ์ของกิจกรรม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. ขออนุมัติโครงการ

โครงการได้รับอนุมัติให้
ดาเนินการ
4,125,000 กระบวนการจัดหา
ถูกต้องตามระเบียบ และ
มีชุดครุยฯ สาหรับใช้ใน
งานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจาปี
การศึกษา 2562 ของ
มหาวิทยาลัย
บัณฑิตรับทราบช่องการ
สั่งตัด/การชาระเงิน
มีรายงานผลการดาเนิน
โครงการ

2. ดาเนินการจัดหาตามระเบียบ
กระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

3. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสั่ง
ตัด/การชาระเงิน
4. สรุปและรายงานผลการดาเนิน
โครงการ

9. ตัวชี้วัดของโครงการ
10.1 เชิงปริมาณ : สามารถจัดจาหน่ายได้เกิน ร้อยละ 90 จากยอดจัดหา
10.2 เชิงคุณภาพ : บัณฑิตได้รับชุดครุยฯที่มีคณ
ุ ภาพและได้มาตรฐาน
10.3 เชิงเวลา : ระยะเวลาในการจัดทาโครงการการความสาเร็จตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
10.4 เชิงค่าใช้จ่าย (บาท) : ค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ จานวน 4,125,000 บาท ประมาณการรายได้จากการ
ดาเนินการ
รายการ
จานวนจาหน่าย (ชุด) ราคาต่อหน่วย จานวนเงิน
-ชุดครุยวิทยฐานะและส่วนประกอบ
5,500
880
4,840,000
(ส่วนประกอบ : ชุดครุย เข็มครุย และถุงคลุมครุย)
รวมจานวนเงินที่จาหน่ายได้
4,840,000
กาไร
715,000
หมายเหตุ : ราคาจาหน่ายต่อหน่วย ประมาณจากราคาจาหน่ายชุดครุยของมหาวิทยาลัยในปีที่ผ่านมา
10. ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ(Output)(ผลผลิตที่ได้รับจากการดาเนินงานซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของ
โครงการ/กิจกรรม)
11.1 บัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีชุดครุยวิทยฐานะและส่วนประกอบ ในการเข้าร่วมพิธีพระ
ราชปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2562 ถูกต้องตามระเบียบ
11. ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ (Outcome) (ผลประโยชน์ที่ได้จากผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม)
12.1 บั ณ ฑิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา ได้ รั บ ความสะดวกในการมี ชุ ด ครุ ย วิ ท ยฐานะและ
ส่วนประกอบ ในการเข้าร่วมพิธีพระราชปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2562
12. ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ (Impact) (ผลกระทบที่ได้รับจากผลลัพธ์ของโครงการ/กิจกรรม)
13.1 บัณฑิตมีความภาคภูมิใจในการความเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ลงชื่อ ....................................................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
(...นางสาวอารีรัตน์....จักร์วรรณา...)
............12........./....มีนาคม...../...2563.....
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อโดยตรง 089-7552826
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