แผนผลปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กองอาคารสถานที่
รอบ ๑๒ เดือน

แผนปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
หน่วยงาน กองอาคารสถานที่

รอบ ๖ เดือน
รอบ ๙ เดือน
รอบ ๑๒ เดือน

พันธกิจ. พัฒนาคุณภาพงานและบุคลากรสายสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้าของภาครัฐ
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมการท้านุบ้ารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชื่อ
ตัวชี้วัดในแผน
๑. โครงการอนุรักษ์และส่งเสริม
เอกลักษณ์ศลิ ปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
๑.๑ ร้อยละการบรรลุเป้าหมายด้าน
ผลผลิตการท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดกิจกรรม
๑.๑ จ้านวนโครงการ
๑.๑ ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติ
ราชการ

๘๕

รายละเอียดของชื่อโครงการ/
กิจกรรม
ของเป้าหมายตัวชี้วัด

กิจกรรมท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม
“ท้าบุญขึ้นปีใหม่ถวายภัตตาหารแด่
พระภิกษุสงฆ์ ปี .พศ. ๒๕๖๒”

งบประมาณ
เดือน/ปี
ของโครงการ/กิจกรรม
ที่จะดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรม งบคลัง งบรายได้ งบอื่นๆ

๘ ม.ค. ๖๒

-

๑
๓.๖๖

-

๓๐,๐๐๐

ผลการดาเนินงาน
เบิก
วัน/เดือน/ปี
งบประมาณ
ที่ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

จ่ายจริง

งานธุรการ ฯ
งานอาคารฯ
งานช่างฯ
งานก่อสร้างฯ
งานสวัสดิการฯ

* หมายเหตุ งบอื่นๆ (งบบริจาค,งบโครงการพิเศษ,งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ ) โปรดระบุที่มาของงบประมาณ
ผู้ประสานงานของหน่วยงาน นายสนั่น อุ่นฐิติวฒ
ั น์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๓๑๐๘๒๔
๑

พันธกิจ พัฒนาคุณภาพงานและบุคลากรสายสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้าของภาครัฐ
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชื่อ
ตัวชี้วัดในแผน

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติ
ราชการ

รายละเอียดของชื่อโครงการ/
กิจกรรม
ของเป้าหมายตัวชี้วัด

รอบ ๖ เดือน
รอบ ๙ เดือน
รอบ ๑๒ เดือน
เดือน/ปี
ที่จะดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ของโครงการ/กิจกรรม
งบ
งบคลัง
งบอื่นๆ
รายได้

ผลการดาเนินงาน
เบิก
วัน/เดือน/ปี
ที่ดาเนินการ งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

จ่ายจริง

๑. การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในกองอาคารสถานที่
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
๑.๒ ระดับความส้าเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของกอง
อาคารสถานที่

๔.๐๐

การด้าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๑
กองอาคารสถานที่

ก.ค.๕๑ – มิ.ย.
๖๒

-

๑๐,๐
๐๐

-

คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษากอง
อาคารสถานที่

* หมายเหตุ งบอื่นๆ (งบบริจาค,งบโครงการพิเศษ,งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ ) โปรดระบุที่มาของงบประมาณ
ผู้ประสานงานของหน่วยงาน นายสนั่น อุ่นฐิติวฒ
ั น์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๓๑๐๘๒๔-๒๒

รอบ ๖ เดือน
รอบ ๙ เดือน
รอบ ๑๒ เดือน

พันธกิจ พัฒนาคุณภาพงานและบุคลากรสายสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาบริหารเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุกซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กร
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชื่อ
ตัวชี้วัดในแผน
๑.โครงการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
๑.๑ ร้อยละการบรรลุเป้าหมายของ
แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและ
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตัวชี้วัดโครงการ
๑.๑ จ้านวนโครงการ
๑.๒ ร้อยละบุคลากรมีความรู้ ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติ
ราชการ

๙๐

รายละเอียดของชื่อโครงการ/
กิจกรรม
ของเป้าหมายตัวชี้วัด

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลในการบริการกองอาคาร
สถานที่”

งบประมาณ
เดือน/ปี
ของโครงการ/กิจกรรม
ที่จะดาเนินการ
งบ
โครงการ/กิจกรรม งบคลัง งบรายได้
อื่นๆ

๑๙-๒๑ธ.ค.
๒๕๖๑

-

๓๒๐,๐๐๐

-

ผลการดาเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
ที่ดาเนินการ

เบิก
งบประมาณ
จ่ายจริง

ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

กองอาคาร
สถานที่

๑
๖๐

* หมายเหตุ งบอื่นๆ (งบบริจาค,งบโครงการพิเศษ,งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ ) โปรดระบุที่มาของงบประมาณ
ผู้ประสานงานของหน่วยงาน นายสนั่น อุ่นฐิติวัฒน์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๓๑๐๘๒๔๙
๓

รอบ ๖ เดือน
รอบ ๙ เดือน
รอบ ๑๒ เดือน

พันธกิจ พัฒนาคุณภาพงานและบุคลากรสายสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาบริหารเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุกซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กร

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชื่อ
ตัวชี้วัดในแผน

๑. การด้าเนินการพัฒนาสถาบันสู่
สถาบันการเรียนรู้ของกองอาคาร
สถานที่
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
๑๑ ระดับความส้าเร็จของการ
พัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติ
ราชการ

๔.๐๐

รายละเอียดของชื่อโครงการ/
กิจกรรม
ของเป้าหมายตัวชี้วัด

เดือน/ปี
ที่จะดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรม

การจัดการความรู้กองอาคารสถานที่
เรื่อง แนวปฏิบัติทีดีการให้บริการ
บ้ารุงรักษาและซ่อมระบบไฟฟ้า

ต.ค.๖๑ – ก.ย.
๖๒

งบประมาณ
ของโครงการ/กิจกรรม
งบ
คลัง

-

งบรายได้

-

ผลการดาเนินงาน

งบ
อื่นๆ

-

วัน/เดือน/ปี
ที่ดาเนินการ

เบิก
งบประมาณ
จ่ายจริง

ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
กองอาคาร
สถานที่

*หมายเหตุ งบอื่นๆ (งบบริจาค,งบโครงการพิเศษ,งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ ) โปรดระบุที่มาของงบประมาณ
ผู้ประสานงานของหน่วยงาน นายสนั่น อุ่นฐิติวัฒน์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๓๑๐๘๒๔๙
๔

รอบ ๖ เดือน
รอบ ๙ เดือน
รอบ ๑๒ เดือน

พันธกิจ พัฒนาคุณภาพงานและบุคลากรสายสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาบริหารเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุกซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กร

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชื่อ
ตัวชี้วัดในแผน
๑. การจัดการความเสี่ยงของกอง
อาคารสถานที่
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
๑.๑ ระดับความส้าเร็จของผลการ
ประเมินระบบบริหารความเสี่ยง
ตัวชี้วัดโครงการ
๑.๒. จ้านวนด้านการจัดการความเสี่ยง

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติ
ราชการ

รายละเอียดของชื่อโครงการ/
กิจกรรม
ของเป้าหมายตัวชี้วัด

เดือน/ปี
ที่จะดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรม

๑. จัดการความเสี่ยงด้าน
- ด้านกลยุทธ์
- ด้านทรัพยากร
- ด้านการปฏิบัติงาน
- ด้านบุคลากรและธรรมาภิบาล

ต.ค.๖๑–ก.ย.๖๒

งบประมาณ
ของโครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

งบ
คลัง

งบรายได้

งบ
อื่นๆ

-

-

-

วัน/เดือน/ปี
ที่ดาเนินการ

เบิก
งบประมาณ
จ่ายจริง

ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

๔.๐๐
๔

๕ งาน
คณะกรรมการ
บริหารความ
เสี่ยงฯ

* หมายเหตุ งบอื่นๆ (งบบริจาค,งบโครงการพิเศษ,งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ ) โปรดระบุที่มาของงบประมาณ
ผู้ประสานงานของหน่วยงาน นายสนั่น อุ่นฐิติวัฒน์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๓๑๐๘๒๔๙
๕

รอบ ๖ เดือน
รอบ ๙ เดือน
รอบ ๑๒ เดือน

พันธกิจ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาบริหารเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชื่อ
ตัวชี้วัดในแผน

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติ
ราชการ

รายละเอียดของชื่อโครงการ/
กิจกรรม
ของเป้าหมายตัวชี้วัด

เดือน/ปี
ที่จะดาเนินการ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ของโครงการ/กิจกรรม
งบ
คลัง

งบรายได้

ผลการดาเนินงาน

งบ
อื่นๆ

วัน/เดือน/ปี
ที่ดาเนินการ

เบิก
งบประมาณ
จ่ายจริง

ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการ

๑. การพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
๑๑ ระดับความส้าเร็จของการ
ด้าเนินการระบบสารสนเทศเพื่อการก
บริหารและการตัดสินใจ

๔.๐๐

จัดการฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการตัดสินใจ

ต.ค.๖๑–ก.ย.๖๒

-

-

-

* หมายเหตุ งบอื่นๆ (งบบริจาค,งบโครงการพิเศษ,งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ ) โปรดระบุที่มาของงบประมาณ
ผู้ประสานงานของหน่วยงาน นายสนั่น อุ่นฐิติวัฒน์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๓๑๐๘๒๔
๖

คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษากอง
อาคารสถานที่

พันธกิจ พัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
ยุทธศาสตร์ ๒ การพัฒนาการบริหารเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบสาธารณูปการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล
ค่า
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชื่อ
เป้าหมาย
รายละเอียดของชื่อโครงการ/
ตัวชี้วัดในแผน
ตัวชี้วัด
กิจกรรม
การปฏิบัติ
ของเป้าหมายตัวชี้วัด
ราชการ
๑. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลด
๑.โครงการประหยัดพลังงานในระบบ
การใช้พลังงาน
ไฟฟ้าแสงสว่างในมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
รามคาแหง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
๑. ระดับความส้าเร็จของการอนุรักษ์
๓
๑. ความส้าเร็จของการด้าเนินงานตาม
สิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงาน
มาตรการประหยัดพลังงาน
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