รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจำปี กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
หน่วย : ล้านบาท
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

วงเงินงบประมาณ
ปี ๒๕๖๕
แผ่นดิน
รายได้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบและ
หมายเหตุ

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 1
การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
เป้าประสงค์ที่ 1
ส่งเสริมการอนุรักษ์
สืบทอด สืบสานประเพณี
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
และเชิดชูสถาบันหลักของ
ชาติ
กลยุทธ์ที่ ๑
ส่งเสริมสนับสนุน ให้เห็น
ประโยชน์ ข องศิ ล ปะ และ
วั ฒ นธรรมไทย และเชิ ด ชู
สถาบันหลักของชาติ

๑. โครงการที่กอ่ ให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจหรือทำ
ให้เห็นประโยชน์คณ
ุ ค่าของ
ศิลปะ และวัฒนธรรม

ร้อยละ ๙๕

กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย เทศกาลสงกรานต์ ปี
๒๕๖๕ ของกองอาคารสถานที่

- จำนวน กิจกรรม
- ระดับความพึงพอใจ
- ร้อยละของผูเ้ ข้าร่วมโครงการมีความรู้ความ
เข้าใจหรือเห็นประโยชน์ของศิลปะวัฒนธรรม

๑ กิจกรรม
ระดับ ๓.๖๖
ร้อยละ ๙๕

-

-

งานธุรการ
คณะกรรมการ
ทำนุบำรุงฯ

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

วงเงินงบประมาณ
ปี ๒๕๖๕
แผ่นดิน

รายได้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบและ
หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
การพัฒนาบริหารจัดการ
ภาครัฐ
เป้าประสงค์ที่ ๒
ส่งเสริมและพัฒนาการ
บริหารจัดการตามแนวทาง
ของการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์ที่ ๒
ส่ งเส ริ ม ก าร ป ร ะ กั น ๒ .ระดับความสำเร็จของ
คุณภาพการศึกษาภายใน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
กลยุทธ์ที่ ๓
๑. ร้อยละของบุคลากรมี
พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาท ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
เชิงรุกซื่อสัตย์และภักดีต่อ
องค์กร

๒. ระดับความสำเร็จของ
การดำเนินการพัฒนา
สถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้
ของกองอาคารสถานที่

ระดับ ๔.๐๐

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในกองอาคาร
สถานที่

ร้อยละ ๗๕

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ”
๒. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองอาคารสถานที่
เพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในยุค
ดิจิตอล”

ระดับ ๔.๐๐

การจัดการความรู้กองอาคารสถานที่

- ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน

ระดับ ๔.๐๐

- จำนวนโครงการ

๒ โครงการ

- บุคลากรมีความรู้เพิม่ ขึ้น (ร้อยละ)

ร้อยละ ๗๕

- ระดับความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนา
สถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ของกองอาคารสถานที่

ระดับ ๔.๐๐

-

-

-

๓๐,๐๐๐
๓๗๐,๐๐๐

-

-

งานธุรการ
งานอาคารฯ
งานช่างฯ
งานก่อสร้างฯ
งานสวัสดิการฯ
งานสวัสดิการ
และรักษาความ
ปลอดภัย,
งานธุรการ,
คณะกรรมการ
โครงการสัมมนาฯ

งานธุรการ
งานอาคารฯ
งานช่างฯ
งานก่อสร้างฯ
งานสวัสดิการฯ

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/
กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ ๔
การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ
กลยุทธ์ที่ ๕
พัฒนาระบบ
สาธารณูปการตามแนวทาง
หลักธรรมมาภิบาล

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

วงเงินงบประมาณ
ปี ๒๕๖๕
แผ่นดิน

รายได้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
และหมาย
เหตุ
งานธุรการ
งานอาคารฯ
งานช่างฯ
งานก่อสร้างฯ
งานสวัสดิการฯ

๓. ระดับความสำเร็จของ
ผลการประเมินระบบ
บริหารความเสี่ยง

ระดับ ๔.๐๐

การจัดการความเสี่ยงของกองอาคาร
สถานที่

- จำนวนด้านการจัดการความเสีย่ ง
- ผลการประเมินความเสี่ยงของกองอาคาร
สถานที่

๔ ด้าน
ระดับ ๔.๐๐

-

-

1.ระดับความสำเร็จของผล
การดำเนินการระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการและการตัดสินใจ

ระดับ ๔.๐๐

กิจกรรมจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศเพือ่
การบริหารจัดการและการตัดสินใจ

-ระดับความสำเร็จของผลการดำเนินการระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการ
ตัดสินใจ

ระดับ ๔.๐๐

-

-

งานธุรการ
งานอาคารฯ
งานช่างฯ
งานก่อสร้างฯ
งานสวัสดิการฯ

๑. ร้อยละความสำเร็จ
ของการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและการลดใช้
พลังงาน

ร้อยละ ๕

การประหยัดพลังงานในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา

- ร้อยละความสำเร็จการประหยัดพลังงานใน
ระบบไฟฟ้าแสงสว่างในมหาวิทยาลัย
รามคำแหงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ร้อยละ ๕

-

-

งานช่างฯ

๒. ระดับความสำเร็จของ
การอนุรักษ์พลังงานและ
ลดใช้พลังงาน

ระดับ ๓

โครงการอนุรกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อม

- ระดับความสำเร็จของการจัดการพลังงาน

ระดับ ๓

๒๔,๘๓๖,๐๐๐

๘๒,๐๐๐

งานช่างฯ

รวมจำนวนเงินทั้งสิน้

๒๔,๘๓๖,๐๐0 ๔๘๒,๐๐๐

