
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2557

ผลผลิต  :  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม

ตัวช้ีวดัระดับผลลัพธ์ ตัวช้ีวดัระดับผลผลิต
เชิงปริมาณ  :  เชิงปริมาณ  :  
 - โครงการ / กิจกรรม ท่ีมีการเผยแพร่ดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ร้อยละ 82 - จ านวนโครงการ / กิจกรรม ศิลปวฒันธรรม 5 โครงการ/กิจกรรม
เชิงคุณภาพ  :  เชิงคุณภาพ  :  
 - ความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ร้อยละ 88 - โครงการท่ีบรรลุผลตามวตัถุประสงคข์องโครงการ ร้อยละ 88
เชิงเวลา  :  เชิงเวลา  :  
 - โครงการ / กิจกรรม ท่ีมีการเผยแพร่ดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 82  - โครงการ / กิจกรรม ท่ีแลว้เสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 93
    เชิงต้นทุน  :  

 - ค่าใชจ่้ายของการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมตามงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรร บาท

ผู้รับ

ต้นทุน อื่น ๆ ผิดชอบ

แผ่นดนิ เงนิรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

งบรายจา่ยอ่ืน 590,700 10,000
กลยทุธท์ี่ 4.1 สนับสนุน 1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมนุไพรใชป้ระโยชน์จากพันธกุรรมพืช P 1 โครงการ โครงการที่ โครงการ/ 0.150 150,000
และสืบสานงานท านุ เพื่อสนองพระราชด าริ A 60 คน บรรลุผลตาม กิจกรรมที่

บ ารุงศิลปวฒันธรรม 1 คร้ัง วตัถุประสงค์ แล้วเสร็จตาม

และรักษาส่ิงแวดล้อม ของโครงการ ระยะเวลา

กลวธิ/ีมาตรการที่ 4.1.3 ร้อยละ 90 ที่ก าหนด

บูรณาการการอนุรักษ์ ร้อยละ 94

ส่งเสริม และท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม และ 2 โครงการค่ายภาษาและวฒันธรรมจนีเพื่อกา้วสู่ประชาคมอาเซียน P 1 โครงการ โครงการที่ โครงการ/ 0.130 130,800
ส่ิงแวดล้อม ในการจดั A 34 คน บรรลุผลตาม กิจกรรมที่

การศึกษา และการให้ 1 คร้ัง วตัถุประสงค์ แล้วเสร็จตาม

บริการวชิาการ ของโครงการ ระยะเวลา

ร้อยละ 90 ที่ก าหนด

ร้อยละ 94

แผ่นดนิ

600,700

เงนิรายได้
ปี  2556 ปี  2557

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน

งานศิลปวฒันธรรม

งานวเิทศสมัพันธ์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กลยทุธ์ / กลวธีิ/มาตรการ โครงการ/กจิกรรม หมายเหตุ
ปริมาณ คุณภาพ เวลา



ผู้รับ

ต้นทุน อื่น ๆ ผิดชอบ

แผ่นดนิ เงนิรายได้ (ระบุ) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.
แผ่นดนิ เงนิรายได้

ปี  2556 ปี  2557

เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลาด าเนินงาน
กลยทุธ์ / กลวธีิ/มาตรการ โครงการ/กจิกรรม หมายเหตุ

ปริมาณ คุณภาพ เวลา

กลยทุธท์ี่ 4.1 สนับสนุน 3 โครงการค่ายภาษาองักฤษเพื่องานวฒันธรรมไทยด้านคหกรรมศาสตร์ P 1 โครงการ โครงการที่ โครงการ/ 0.179 179,900
และสืบสานงานท านุ A 45 คน บรรลุผลตาม กิจกรรมที่

บ ารุงศิลปวฒันธรรม 1 คร้ัง วตัถุประสงค์ แล้วเสร็จตาม

และรักษาส่ิงแวดล้อม ของโครงการ ระยะเวลา

กลวธิ/ีมาตรการที่ 4.1.3 ร้อยละ 90 ที่ก าหนด

บูรณาการการอนุรักษ์ ร้อยละ 94

ส่งเสริม และท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม และ 4 โครงการค่ายสร้างสรรค์รักษ์ศิลปวฒันธรรมไทยและภูมปิัญญา P 1 โครงการ โครงการที่ โครงการ/ 0.130 130,000 งานศิลปวฒันธรรม

ส่ิงแวดล้อม ในการจดั แห่งแผ่นดิน A 75 คน บรรลุผลตาม กิจกรรมที่

การศึกษา และการให้ 1 คร้ัง วตัถุประสงค์ แล้วเสร็จตาม

บริการวชิาการ ของโครงการ ระยะเวลา

ร้อยละ 90 ที่ก าหนด

ร้อยละ 94

5 โครงการสืบสานงานศิลป์วนัสงกรานต์ไทย P 1 โครงการ โครงการที่ โครงการ/ 0.01 10,000 งานศิลปวฒันธรรม

A 60 คน บรรลุผลตาม กิจกรรมที่

1 คร้ัง วตัถุประสงค์ แล้วเสร็จตาม

ของโครงการ ระยะเวลา

ร้อยละ 90 ที่ก าหนด

ร้อยละ 94

หมายเหตุ  - โปรดเลือกเฉพาะกลวธิี/มาตรการที่ตรงกบัวตัถปุระสงค์ของโครงการ/กจิกรรม/รายการเท่านั้น  

 - ในแต่ละ 1 โครงการ/กจิกรรม/รายการ เชื่อมโยงได้เพียงแค่ 1 กลวธิ/ีมาตรการ เท่านั้น 

งานวเิทศสมัพันธ์


