แผนปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
กองอาคารสถานที่

แผนปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยงาน กองอาคารสถานที่

 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

พันธกิจ. พัฒนาคุณภาพงานและบุคลากรสายสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนให้ตระหนักเห็นคุณค่าศิลปะ และวัฒนธรรมไทย และเชิดชูสถาบันหลักของชาติ
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชือ่
ตัวชี้วัดในแผน

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติ
ราชการ

รายละเอียดของชื่อโครงการ/
กิจกรรม
ของเป้าหมายตัวชี้วัด

เดือน/ปี
ที่จะดำเนินการ
โครงการ/กิจกรรม

๑. โครงการอนุรักษ์และส่งเสริม
เอกลักษณ์ศลิ ปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
๑.๑ ร้อยละของโครงการที่ก่อให้เกิด
๙๐
กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
๘ ม.ค. ๖๔
ความรู้ความเข้าใจหรือทำให้เห็นประ
“ทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
โยชน์คุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม
ปี พ.ศ. ๒๕๖๔”
๑.๑ จำนวนกิจกรรม
๑
๑.๒ ค่าเฉลีย่ ระดับความพึงพอใจของ
๓.๖๖
ผู้เข้าร่วมโครงการ
๑.๓ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมี
๙๐
ความรู้ความเข้าใจด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม เห็นประโยชน์คุณค่าของ
ศิลปะวัฒนธรรม
* หมายเหตุ งบประมาณได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารและผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณ
ของโครงการ/กิจกรรม
งบคลัง งบรายได้ งบอื่นๆ

-

-

๓๐,๐๐๐

ผลการดำเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ

เบิก
งบประมาณ
จ่ายจริง

ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ

งานธุรการ ฯ
งานอาคารฯ
งานช่างฯ
งานก่อสร้างฯ
งานสวัสดิการฯ

ผู้ประสานงานของหน่วยงาน นายเสกสม เชี่ยวงาน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๓๑๐-๘๒๔๙
- ๑ -

 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

พันธกิจ พัฒนาคุณภาพงานและบุคลากรสายสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชือ่
ตัวชี้วัดในแผน

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดการ รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม
ปฏิบัติ
ของเป้าหมายตัวชี้วัด
ราชการ

เดือน/ปี
ที่จะดำเนินการ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ของโครงการ/กิจกรรม
งบ
งบคลัง
งบรายได้
อื่นๆ

ผลการดำเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ

เบิก
งบประมาณ
จ่ายจริง

ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ

๑. การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในกองอาคารสถานที่
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
๑.๑ ระดับความสำเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของกอง
อาคารสถานที่

๔.๐๐

การดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
กองอาคารสถานที่

ก.ค.๖๓ – มิ.ย.
๖๔

-

๑๐,๐๐๐

-

คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษากอง
อาคารสถานที่

* หมายเหตุ งบอื่นๆ (งบบริจาค,งบโครงการพิเศษ,งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ ) โปรดระบุที่มาของงบประมาณ
ผู้ประสานงานของหน่วยงาน นายเสกสม เชี่ยวงาน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๓๑๐-๘๒๔๙

-

๒ -

 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

พันธกิจ พัฒนาคุณภาพงานและบุคลากรสายสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากรให้มบี ทบาทเชิงรุกซือ่ สัตย์และภักดีต่อองค์กร
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชือ่
ตัวชี้วัดในแผน
๑.โครงการพัฒนาบุคลากร
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
๑.๑ ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วม
โครงการพัฒนาบุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติ
ราชการ
๗๐

งบประมาณ
ของโครงการ/กิจกรรม
งบ
งบคลัง งบรายได้
อื่นๆ

เดือน/ปี
ที่จะดำเนินการ
โครงการ/กิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟ”

๑๔ ม.ค. ๒๕๖๔

-

๕๑,๙๐๐

-

งานสวัสดิการ
ฯ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรือ่ ง
“การบริหารเชิงบูรณาการเพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรกองอาคารสถานที่”

๑๙ - ๒๑ ม.ค.
๒๕๖๔

-

๓๗๖,๔๐๐

-

งานธุรการ"
คณะกรรมการ
ดำเนินงาน
โครงการ
สัมมนาฯ

ตัวชี้วัดโครงการ
๑.๑ จำนวนโครงการ
๑.๒ ร้อยละบุคลากรมีความรู้ ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้น

ผลการดำเนินงาน

รายละเอียดของชื่อโครงการ/
กิจกรรม
ของเป้าหมายตัวชี้วัด

วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง

ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ

๒
๗๐

* หมายเหตุ งบอื่นๆ (งบบริจาค,งบโครงการพิเศษ,งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ ) โปรดระบุที่มาของงบประมาณ
ผู้ประสานงานของหน่วยงาน นายเสกสม เชี่ยวงาน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๓๑๐-๘๒๔๙

-

๓ -

 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

พันธกิจ พัฒนาคุณภาพงานและบุคลากรสายสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากรให้มบี ทบาทเชิงรุกซื่อสัตย์และภักดีตอ่ องค์กร

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชือ่
ตัวชี้วัดในแผน

๑. การดำเนินการพัฒนาสถาบันสู่
สถาบันการเรียนรู้ของกองอาคาร
สถานที่
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
๑.๑ ระดับความสำเร็จของการ
พัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติ
ราชการ

๔.๐๐

รายละเอียดของชื่อโครงการ/
กิจกรรม
ของเป้าหมายตัวชี้วัด

เดือน/ปี
ที่จะดำเนินการ
โครงการ/กิจกรรม

การจัดการความรู้กองอาคารสถานที่
เรื่อง การให้บริการ บำรุงรักษา และ
ซ่อมรถยนต์

ต.ค.๖๓ – ก.ย.
๖๔

งบประมาณ
ของโครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

งบคลัง

งบรายได้

งบ
อื่นๆ

-

-

-

วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ

เบิก
งบประมาณ
จ่ายจริง

ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ

คณะกรรมการ
จัดการความรู้
กองอาคาร
สถานที่

*หมายเหตุ งบอื่นๆ (งบบริจาค,งบโครงการพิเศษ,งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ ) โปรดระบุที่มาของงบประมาณ
ผู้ประสานงานของหน่วยงาน นายเสกสม เชี่ยวงาน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๓๑๐-๘๒๔๙

-

๔ -

 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

พันธกิจ พัฒนาคุณภาพงานและบุคลากรสายสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุกซื่อสัตย์และภักดีตอ่ องค์กร

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชือ่
ตัวชี้วัดในแผน
๑. การจัดการความเสี่ยงของกอง
อาคารสถานที่
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
๑.๑ ระดับความสำเร็จของผลการ
ประเมินระบบบริหารความเสี่ยง
ตัวชี้วัดโครงการ
๑.๑ จำนวนด้านการจัดการความเสี่ยง

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติ
ราชการ

รายละเอียดของชื่อโครงการ/
กิจกรรม
ของเป้าหมายตัวชี้วัด

งบประมาณ
ของโครงการ/กิจกรรม

เดือน/ปี
ที่จะดำเนินการ
โครงการ/กิจกรรม งบคลัง

ผลการดำเนินงาน

งบรายได้

งบ
อื่นๆ

-

-

วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ

เบิก
งบประมาณ
จ่ายจริง

ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ

๔.๐๐
๔

๑. จัดการความเสี่ยงด้าน
- ด้านกลยุทธ์
- ด้านทรัพยากร
- ด้านการปฏิบัติงาน
- ด้านบุคลากรและธรรมาภิบาล

ต.ค.๖๓– ก.ย.
๖๔

-

งานธุรการฯ
งานอาคารฯ
งานช่างฯ
งานก่อสร้างฯ
งานสวัสดิการ,
คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงฯ

* หมายเหตุ งบอื่นๆ (งบบริจาค,งบโครงการพิเศษ,งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ ) โปรดระบุที่มาของงบประมาณ
ผู้ประสานงานของหน่วยงาน นายเสกสม เชี่ยวงาน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๓๑๐-๘๒๔๙

-

๕ -

 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

พันธกิจ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชือ่
ตัวชี้วัดในแผน

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติ
ราชการ

รายละเอียดของชื่อโครงการ/
กิจกรรม
ของเป้าหมายตัวชี้วัด

เดือน/ปี
ที่จะดำเนินการ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ของโครงการ/กิจกรรม

ผลการดำเนินงาน

งบ
คลัง

งบรายได้

งบ
อื่นๆ

-

-

-

วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ

เบิก
งบประมาณ
จ่ายจริง

ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ

๑. การพัฒนาศักยภาพของ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
๑.๑ ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินการระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ

๔.๐๐

จัดการฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการตัดสินใจ

ต.ค.๖๓– ก.ย.๖๔

คณะกรรมการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษากอง
อาคารสถานที่

* หมายเหตุ งบอื่นๆ (งบบริจาค,งบโครงการพิเศษ,งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ ) โปรดระบุที่มาของงบประมาณ
ผู้ประสานงานของหน่วยงาน นายเสกสม เชี่ยวงาน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๓๑๐-๘๒๔๙

-

๖ -

 รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

พันธกิจ พัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
ยุทธศาสตร์ ๒ การพัฒนาการบริหารเพื่อความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบสาธารณูปการตามแนวทางหลักธรรมาภิบาล
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชือ่
ตัวชี้วัดในแผน

๑. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลด
การใช้พลังงาน
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
๑.๑ ร้อยละความสำเร็จของการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและลดการใช้พลังงาน
ตัวชี้วัดโครงการ
๑.๑ ระดับความสำเร็จของการ
จัดการพลังงาน

ค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
การปฏิบัติ
ราชการ

๔
๓

รายละเอียดของชื่อโครงการ/
กิจกรรม
ของเป้าหมายตัวชี้วัด

เดือน/ปี
ที่จะดำเนินการ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ของโครงการ/กิจกรรม
งบคลัง

๑.โครงการประหยัดพลังงานในระบบ
ต.ค. ๖๓– ก.ย. ๖๔
ไฟฟ้าแสงสว่างในมหาวิทยาลัย
รามคำแหง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
ก.ย. ๖๓ – ส.ค. ๖๔
๑. โครงการฝึกอบรมการอนุรักษ์
พลังงาน
ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔
๒. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ดา้ นอนุรักษ์
พลังงาน
ต.ค. ๖๓– ก.ย. ๖๔ ๒๗,๙๔๖
๓. งานปรับปรุงสายเมนไฟฟ้าใต้ดนิ
,๐๐๐
จากหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง
มหาราช ถึง อาคารศรีจุฬาลักษณ์
มี.ค. ๖๔
๔. กิจกรรมร่วมแคมเปญ 60+ Earth
Hour 2021 “ปิดไฟ ๑ ชั่วโมง
เพื่อลดโลกร้อน”

งบรายได้
-

งบ
อื่นๆ

ผลการดำเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ

เบิก
งบประมา
ณจ่าย
จริง

ผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการ

๒๐,๐๐๐

คณะทำงานการ
จัดการพลังงาน
และงานช่างและ
ยานพาหนะ
,,
,,

-

,,

๖๒,๐๐๐

-

,,

* หมายเหตุ งบอื่นๆ (งบบริจาค,งบโครงการพิเศษ,งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ ) โปรดระบุที่มาของงบประมาณ
ผู้ประสานงานของหน่วยงาน นายเสกสม เชี่ยวงาน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๓๑๐-๘๒๔๙

- ๗ -

