






ภาค ข : หนวยงาน

 งบประมาณรายจาย    ป 2552 บาท

 งบประมาณรายจาย    ป 2553 บาท

1. ขอมูลหนวยงาน

   1.1 วิสัยทัศน

   1.2 พันธกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามุงผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ สงเสริมการทําวิจัย ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

บริการวิชาการชุมชนเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินอยางย่ังยืน

1. จัดการศึกษาท่ีหลากหลายเพ่ือผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรในทองถ่ินใหมีคุณภาพและคุณธรรม   2. 

ศึกษา วิจัย และสรางสมองคความรูใหเปนแหลงเรียนรูของทองถ่ิน  3.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ใหมีคุณภาพ ตามมาตรฐานของวิชาชีพครู  4.บริการวิชาการ และรวมพัฒนาทองถ่ินใหเขมแข็งบนฐานของการ

วิจัย  5.สงเสริม สืบสาน และสรางสรรค ศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ินและของชาติ  6.สงเสริม และสืบสาน

โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

382,635,000                

272,450,200                
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1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ

เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน
กลยุทธหนวยงาน

นโยบายที่ 1 นโยบายเรงดวนที่จะ

เร่ิมดําเนินการในปแรก

ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 1 : 

ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมั่น

และการกระตุนเศรษฐกิจของ

ประเทศ

ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลด

ภาระคาครองชีพของประชาชน : 

ใหทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษา

ฟรี ๑๕ ป

1.6 แผนงาน : เสริมสรางรายได

 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ

มั่นคงดานสังคม

1. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับโอกาสทางการศึกษาข้ัน

พื้นฐานตามสิทธิที่กําหนดไว

1. เปาหมายหนวยงาน : นักเรียน

ในสังกัดมหาวิทยาลัยไดรับโอกาส

ทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามสิทธิ

ที่กําหนดไว

1. สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม

เสียคาใชจาย 15 ป

นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ

คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 3 : 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต

ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบาย

การศึกษา

3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและ

พัฒนาการศึกษา

1. เปาหมายกระทรวง : คนไทย

ไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพใน

การดํารงชีวิต  ประกอบอาชีพ และ

เสริมสรางการแขงขันของประเทศ

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือขยาย

การผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาด

แคลน เพ่ือตอบสนองตอความ

ตองการในการพัฒนาประเทศ

1. การพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาและการสรางโอกาสทาง

การศึกษาระดับอุดมศึกษา

2. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือผลิต

กําลังคนที่มีคุณภาพตามความ

ตองการของประเทศ

1. การพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาและการสรางโอกาสทาง

การศึกษาระดับอุดมศึกษา

แผนการบริหารราชการแผนดิน/ 

นโยบาย

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ/ 

แผนงาน

ความเชื่อมโยงระดับหนวยงาน
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เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน
กลยุทธหนวยงาน

แผนการบริหารราชการแผนดิน/ 

นโยบาย

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ/ 

แผนงาน

ความเชื่อมโยงระดับหนวยงาน

2. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับการศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือ

บริการวิชาการแกหนวยงาน/

ประชาชนในชุมชนและสังคม ใหมี

ความรูความสามารถในการพัฒนา

ตนเอง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ

แขงขันของประเทศ

1. การใหบริการวิชาการที่มี

ประสิทธิภาพและตอบสนองความ

ตองการของทองถิ่น

3. เปาหมายกระทรวง : มี

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับ

การเผยแพรหรือนําไปใชประโยชน

เพิ่มข้ึน

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือวิจัย

และพัฒนารวมทั้งถายทอดองค

ความรูและสรางนวัตกรรมที่

นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของทองถิ่นและประเทศ

1. การวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพ

ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

3.4 แผนงาน : สงเสริมและ

พัฒนาศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม

1. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับความรูความเขาใจและเห็น

ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย

1. เปาหมายหนวยงาน : ปลูกฝง

คานิยมใหนิสิต นักศึกษาและ

ชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญา

ทองถิ่น และอนุรักษทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย

1. สงเสริม ทํานุบํารุงและเผยแพร

ศิลปวัฒนธรรมและการอนุรักษ

สิ่งแวดลอม
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2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณกับเปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง ผลผลิต / โครงการ งบประมาณ เงินนอก

/แผนงาน เปาหมายการใหบริการหนวยงาน งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น           272.4502           158.9850 

ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 1. :

ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมั่น

และการกระตุนเศรษฐกิจของ

ประเทศ

            1.5552                  -   

1. แผนงาน : เสริมสรางรายได 

พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ

มั่นคงดานสังคม

            1.5552                  -   

1. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับโอกาสทางการศึกษาข้ัน

พื้นฐานตามสิทธิที่กําหนดไว

            1.5552                  -   

1. เปาหมายหนวยงาน : นักเรียน

ในสังกัดมหาวิทยาลัยไดรับโอกาส

ทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามสิทธิ

ที่กําหนดไว

            1.5552                  -   

โครงการที่ 1: โครงการ

สนับสนุนการจัดการศึกษาโดย

ไมเสียคาใชจาย 15 ป

          1.5552                -   

ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 3. :

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต

          270.8950           158.9850 

1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ

พัฒนาการศึกษา

          270.2250           157.4845 

1. เปาหมายกระทรวง : คนไทย

ไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพใน

การดํารงชีวิต  ประกอบอาชีพ และ

เสริมสรางการแขงขันของประเทศ

          243.9811           155.9529 

หนวย : ลานบาท
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง ผลผลิต / โครงการ งบประมาณ เงินนอก

/แผนงาน เปาหมายการใหบริการหนวยงาน งบประมาณ

หนวย : ลานบาท

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือ

ขยายการผลิตกําลังคนดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ

สาขาที่ขาดแคลน เพ่ือตอบสนอง

ตอความตองการในการพัฒนา

ประเทศ

          146.4596             9.9010 

ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จ

การศึกษาดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

       146.4596           9.9010 

2. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือผลิต

กําลังคนที่มีคุณภาพตามความ

ตองการของประเทศ

           97.5215           146.0519 

ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จ

การศึกษาดานสังคมศาสตร

         97.5215        146.0519 

2. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับการศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ

           20.9512             0.5640 

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือ

บริการวิชาการแกหนวยงาน/

ประชาชนในชุมชนและสังคม ใหมี

ความรูความสามารถในการพัฒนา

ตนเอง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ

แขงขันของประเทศ

           20.9512             0.5640 

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ

ใหบริการวิชาการ

         20.9512           0.5640 

3. เปาหมายกระทรวง : มี

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับ

การเผยแพรหรือนําไปใชประโยชน

เพิ่มข้ึน

            5.2927             0.9676 

5



ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง ผลผลิต / โครงการ งบประมาณ เงินนอก

/แผนงาน เปาหมายการใหบริการหนวยงาน งบประมาณ

หนวย : ลานบาท

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือวิจัย

และพัฒนารวมทั้งถายทอดองค

ความรูและสรางนวัตกรรมที่

นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของทองถิ่นและประเทศ

            5.2927             0.9676 

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพ่ือ

สรางองคความรู

          5.2927           0.9676 

2. แผนงาน : สงเสริมและ

พัฒนาศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม

            0.6700             1.5005 

3. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับความรูความเขาใจและเห็น

ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย

            0.6700             1.5005 

1. เปาหมายหนวยงาน : ปลูกฝง

คานิยมใหนิสิต นักศึกษาและ

ชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญา

ทองถิ่น และอนุรักษทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย

            0.6700             1.5005 

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม

          0.6700           1.5005 
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หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

 คน 648 648 648 648 648

 รอยละ 100 100 100 100 100

 รอยละ 75 85 95 100 100

 รอยละ 80 85 90 100 100

 รอยละ 67 75 85 100 100

 รอยละ 75 85 95 100 100

 รอยละ 80 85 90 100 100

 รอยละ 67 75 85 100 100

 รอยละ 75 85 95 100 100

 รอยละ 80 85 90 100 100

3. เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน                        คาเปาหมายของตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด

1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยไดรับโอกาสทาง

การศึกษาข้ันพื้นฐานตามสิทธิที่กําหนดไว

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จํานวนนักเรียนทั้งหมด

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผูปกครองมีความพึงพอใจ

2. เพื่อบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนใน

ชุมชนและสังคม ใหมีความรูความสามารถในการ

พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รอยละของผูเขารับบริการนํา

ความรูไปใชประโยชน

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รอยละของความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ/หนวยงาน/องคกรที่รับบริการ

วิชาการและวิชาชีพตอประโยชนจากการบริการ

3. เพื่อขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองตอ

ความตองการในการพัฒนาประเทศ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รอยละของผูสําเร็จการศึกษา

ไดงานทําตรงสาขา

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รอยละของความพึงพอใจ

ของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา

 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: รอยละของผูสําเร็จการศึกษาได

งานทํา ศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน

4. เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความตองการของ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รอยละของผูสําเร็จการศึกษา

ไดงานทําตรงสาขา

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รอยละของความพึงพอใจ

ของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา

 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: รอยละของผูสําเร็จการศึกษาได

งานทํา ศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน

5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถายทอดองคความรูและ

สรางนวัตกรรมที่นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของทองถิ่นและประเทศ
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หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน                        คาเปาหมายของตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด

 รอยละ 10 15 25 30 35

 ผลงาน 2 4 6 8 10

 ผลงาน 2 4 6 8 10

 ผลงาน 2 4 6 8 10

 โครงการ 7 10 15 20 25

 รอยละ 80 85 90 100 100

 รอยละ 75 80 90 100 100

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จํานวน/รอยละของงานวิจัย

และงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในวารสาร

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จํานวนผลงานวิจัย/

นวัตกรรมที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จํานวนผลงานวิจัย/

นวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย/

โ - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใช

ประโยชนภายในระยะเวลา 1 ป

6. ปลูกฝงคานิยมใหนิสิต นักศึกษาและชุมชนในการ

พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษทํานุบํารุง

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จํานวนผลงาน/กิจกรรมที่มี

การเผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รอยละของนิสิตนักศึกษาที่

เห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการตอประโยชนของการทํานุบํารุง
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4. กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง และเปาหมายการใหบริการหนวยงาน จําแนกตามแหลงเงิน 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

รวมทั้งสิ้น 559.3602          431.4352          1,083.2164       807.1526          792.2906          

รวมเงินงบประมาณ 382.6350          272.4502          895.5480          617.3248          598.8799          

รวมเงินนอกงบประมาณ 176.7252          158.9850          187.6684          189.8278          193.4107          

1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยไดรับโอกาส

ทางการศึกษาข้ันพื้นฐานตามสิทธิที่กําหนดไว

            1.6752             1.5552             2.1576             2.1576             2.1576 

 เงินงบประมาณ 1.6752            1.5552            2.1576            2.1576            2.1576            

 เงินนอกงบประมาณ -                   -                   -                   -                   -                   

2. เพื่อบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชน

ในชุมชนและสังคม ใหมีความรูความสามารถ

ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

แขงขันของประเทศ

           38.8812            21.5152            93.4229            32.0350            14.0100 

 เงินงบประมาณ 38.3600           20.9512           92.7623           31.3600           13.3600           

 เงินนอกงบประมาณ 0.5212            0.5640            0.6606            0.6750            0.6500            

  - เงินรายได 0.5212            0.5640            0.6606            0.6750            0.6500            

3. เพื่อขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ

ตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ

         195.9799          156.3606          417.7129          322.3836          329.5037 

 เงินงบประมาณ 182.4537          146.4596          403.6959          308.6566          315.7227          

 เงินนอกงบประมาณ 13.5262           9.9010            14.0170           13.7270           13.7810           

  - เงินรายได 13.5262           9.9010            14.0170           13.7270           13.7810           

4. เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความ

ตองการของประเทศ

         313.2300          243.5734          556.3239          436.9028          432.9180 

 เงินงบประมาณ 153.0619          97.5215           385.9192          264.0556          256.5446          

 เงินนอกงบประมาณ 160.1681          146.0519          170.4047          172.8472          176.3734          

  - เงินรายได 160.1681         146.0519         170.4047         172.8472         176.3734         

5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถายทอดองค

ความรูและสรางนวัตกรรมที่นําไปสูการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นและประเทศ

            7.5146             6.2603            11.0026            10.9846            11.0206 

 เงินงบประมาณ 6.5842            5.2927            10.0000           10.0000           10.0000           

หนวย :ลานบาท 

งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*
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เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

หนวย :ลานบาท 

งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

 เงินนอกงบประมาณ 0.9304            0.9676            1.0026            0.9846            1.0206            

  - เงินรายได 0.9304            0.9676            1.0026            0.9846            1.0206            

6. ปลูกฝงคานิยมใหนิสิต นักศึกษาและชุมชน

ในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย

            2.0793             2.1705             2.5965             2.6890             2.6807 

 เงินงบประมาณ 0.5000            0.6700            1.0130            1.0950            1.0950            

 เงินนอกงบประมาณ 1.5793            1.5005            1.5835            1.5940            1.5857            

  - เงินรายได 1.5793            1.5005            1.5835            1.5940            1.5857            

*ประมาณการรายจายลวงหนาตามยุทธศาสตรและภารกิจที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556
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5. รายการผูกพันขามปงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  จําแนกตามผลผลิต/โครงการ 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556- จบ

1. ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดาน

สังคมศาสตร

1 24.0000      128.0000     -              -              10.0000      

2. ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1 69.0000      -              -              -              -              

รวม 2 93.0000      128.0000     -              -              10.0000      

เหตุผลความจําเปนในการตั้งงบประมาณผูกพันขามป

1. เปนรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตองดําเนินการตอเน่ือง  จํานวน  2 รายการ  เปนเงิน  93,000,000  บาท

          หนวย : ลานบาท 

ผลผลิต / โครงการ
จํานวน 

รายการ

ปงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ
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 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามแผนงาน

382,635,000 บาท

272,450,200 บาท

           1,555,200 บาท

        270,225,000 บาท

             670,000 บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

3. แผนงาน สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

งบประมาณรายจาย ป 2552

งบประมาณรายจาย ป 2553

1. แผนงาน เสริมสรางรายได พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงดานสังคม

2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
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7. สรุปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย 

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวม

รวมทั้งสิ้น 86.8661      31.4447      93.0000      38.5344      22.6050      272.4502     

1. แผนงาน :  เสริมสรางรายได พัฒนา

คุณภาพชีวิตและความมั่นคงดานสังคม

-               -               -               1.5552        -               1.5552        

โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด

การศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป

            -               -               -          1.5552             -          1.5552 

2. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพัฒนา

การศึกษา

86.8661      30.7747      93.0000      36.9792      22.6050      270.2250     

ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จการศึกษาดาน

สังคมศาสตร

      53.2372       17.1683       24.0000        1.5060        1.6100       97.5215 

ผลผลิตที่ 2 : ผูสําเร็จการศึกษาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

      33.6289       13.6064       69.0000       24.1843        6.0400      146.4596 

ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการใหบริการวิชาการ             -               -               -          5.9962       14.9550       20.9512 

ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองค

ความรู

            -               -               -          5.2927             -          5.2927 

3. แผนงาน :  สงเสริมและพัฒนาศาสนา

 ศิลปะและวัฒนธรรม

-               0.6700        -               -               -               0.6700        

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

            -          0.6700             -               -               -          0.6700 

          หนวย : ลานบาท 

งบรายจาย
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8. แผนงาน จําแนก ตามผลผลิต/โครงการ

บาท

บาท

8.1.1.1   วัตถุประสงค

8.1.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.1.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     ป

8.1.1.4   วงเงินทั้งส้ินของโครงการ บาท

           - เงินงบประมาณ บาท

           - เงินนอกงบประมาณ บาท

     กิจกรรม

บาท

8.1.1.5   เปาหมายของโครงการ

หนวยนับ ป 2556ถึง

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ส้ินสุดโครงการ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 648 648 648 648 648

 ( 648 )

100 100 100 100 100

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของโครงการ

เร่ิมตน-ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

1.6752         1.5552         2.1576         2.1576         2.1576         

1.6752         1.5552         2.1576         2.1576         2.1576         

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

1.6752         1.5552         2.1576         2.1576         2.1576         

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตท่ีไดต้ังงบประมาณในป 2553 ท่ีจะมีผลใหตองดําเนินการตอเนื่องถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1 แผนงาน : เสริมสรางรายได พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงดานสังคม                       1,555,200 

8.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป                       1,555,200 

 1.  เพ่ือจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหแกนักเรียนระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา       2.  เพ่ือใหประชาชนวัยเรียนทุก

คน มีโอกาสไดรับการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย โดยสนับสนุนตําราเรียน ชุดนักเรียน อุปกรณการเรียน และคาใชจาย

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

                               -  

                               -  

                               -  

1) การจัดการศึกษา 15 ป                       1,555,200 

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนตาม

โครงการ

เชิงคุณภาพ : คาใชจายที่ผูปกครองสามารถลดคาใชจาย

ตามรายการที่ไดรับการสนับสนุน

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งส้ิน

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอ่ืน

เงินนอกงบประมาณ
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บาท

บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.2.1.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 666 688 711 1184 1665

 ( 593 )

รอยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอยละ 95 95 95 100 100

 ( - )

ลานบาท 72.9159 73.5215 99.9192 104.0556 106.5446

 ( 36.0000 )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

313.2300      243.5734      556.3239      436.9028      432.9180      

153.0619      97.5215        385.9192      264.0556      256.5446      

49.7735        53.2372        63.9816        66.9940        69.5938        

17.6229        17.1683        30.2422        31.2762        30.9654        

80.1460        24.0000        286.0000      160.0000      150.0000      

2.5195         1.5060         1.4254         1.4254         1.4254         

3.0000         1.6100         4.2700         4.3600         4.5600         

160.1681      146.0519      170.4047      172.8472      176.3734      

160.1681      146.0519      170.4047      172.8472      176.3734      

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตท่ีไดต้ังงบประมาณในป 2553 ท่ีจะมีผลใหตองดําเนินการตอเนื่องถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา                     270,225,000 

8.2.1  ผลผลิตที่ 1 :  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร                      97,521,500 

 1. เพ่ือผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาดานสังคมศาสตร 2.เพ่ือจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหแกเยวชนในทองถิ่น (โรงเรียน

สาธิต) 3.เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาใหแกประชาชนในทองถิ่น  4.เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา

ตลอดจนพัฒนาการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร

1) จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร                      97,521,500 

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

เชิงคุณภาพ : ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตร

เชิงเวลา : ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตร

ภายในระยะเวลาที่กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งส้ิน

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอ่ืน

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.2.2.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 768 618 676 775 1395

 ( 248 )

รอยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอยละ 95 95 95 100 100

 ( - )

ลานบาท 71.0495 77.4596 193.6959 108.6566 115.5722

 ( 35.0000 )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

195.9799      156.3606      417.7129      322.3836      329.5037      

182.4537      146.4596      403.6959      308.6566      315.7227      

36.7089        33.6289        37.5269        39.1510        40.3436        

16.9165        13.6064        36.8507        40.3548        40.8481        

111.4042      69.0000        210.0000      200.0000      200.0000      

14.9241        24.1843        112.4383      22.3108        27.7510        

2.5000         6.0400         6.8800         6.8400         6.7800         

13.5262        9.9010         14.0170        13.7270        13.7810        

13.5262        9.9010         14.0170        13.7270        13.7810        

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตท่ีไดต้ังงบประมาณในป 2553 ท่ีจะมีผลใหตองดําเนินการตอเนื่องถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.2  ผลผลิตที่ 2 :  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                     146,459,600 

 1. เพ่ือผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2.เพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพ

การศึกษาตลอดจนการพัฒนาการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3.เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาใหแก

ประชาชนในทองถิ่น

1) จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                    146,459,600 

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

เชิงคุณภาพ : ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตร

เชิงเวลา : ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตร

ภายในระยะเวลาที่กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งส้ิน

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอ่ืน

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.2.3.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2,000 2,300 2,700 3,000 3,500

 ( - )

โครงการ 35 35 40 40 40

 ( - )

รอยละ 70 80 90 100 100

 ( - )

รอยละ 80 90 95 100 100

 ( - )

ลานบาท 38.3600 20.9512 92.7623 31.3600 13.3600

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.3.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

38.8812        21.5152        93.4229        32.0350        14.0100        

38.3600        20.9512        92.7623        31.3600        13.3600        

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

5.0000         5.9962         10.0000        10.0000        10.0000        

33.3600        14.9550        82.7623        21.3600        3.3600         

0.5212         0.5640         0.6606         0.6750         0.6500         

0.5212         0.5640         0.6606         0.6750         0.6500         

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตท่ีไดต้ังงบประมาณในป 2553 ท่ีจะมีผลใหตองดําเนินการตอเนื่องถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.3  ผลผลิตที่ 3 :  ผลงานการใหบริการวิชาการ                      20,951,200 

 1. เพ่ือเผยแพรความรูทางวิชาการใหแกประชาชนในทองถิ่นตามศักยภาพของมหาวิทยาลัย  2. เพ่ือดําเนินการโครงการ

พัฒนาลุมน้ําทะเลสาปสงขลา 3.เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู  ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

1) เผยแพรความรูบริการวิชาการ                      20,951,200 

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารับบริการ

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ

แกสังคม

เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการใน

กระบวนการใหบริการ

เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่

กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งส้ิน

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอ่ืน

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.2.4.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 10 10 10 10 10

 ( - )

โครงการ 10 10 10 10 10

 ( - )

10 10 10 10 10

 ( - )

รอยละ 70 80 90 100 100

 ( - )

ลานบาท 7.5146 5.2927 11.0026 10.9846 11.0206

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.4.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

7.5146         6.2603         11.0026        10.9846        11.0206        

6.5842         5.2927         10.0000        10.0000        10.0000        

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

6.5842         5.2927         10.0000        10.0000        10.0000        

-                -                -                -                -                

0.9304         0.9676         1.0026         0.9846         1.0206         

0.9304         0.9676         1.0026         0.9846         1.0206         

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตท่ีไดต้ังงบประมาณในป 2553 ท่ีจะมีผลใหตองดําเนินการตอเนื่องถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.4  ผลผลิตที่ 4 :  ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู                       5,292,700 

 เพ่ือสรางผลงานวิจัยและถายทอดองคความรูที่ไดจากการวิจัยแกชุมชนทองถิ่นและประเทศ

1) ดําเนินการวิจัยเพ่ือสรางองคความรู                       5,292,700 

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ

เชิงคุณภาพ : จํานวนผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานที่

กําหนด

เชิงเวลา : จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายของการวิจัย

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งส้ิน

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอ่ืน

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.3.1.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 10 10 10 10 10

 ( - )

คน 7,014 9,091 10,778 12,285 12,245

 ( - )

รอยละ 75 80 90 100 100

 ( - )

รอยละ 75 80 90 100 100

 ( - )

ลานบาท 0.5000 0.6700 1.0130 1.0950 1.0950

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

2.0793         2.1705         2.5965         2.6890         2.6807         

0.5000         0.6700         1.0130         1.0950         1.0950         

-                -                -                -                -                

0.5000         0.6700         1.0130         1.0950         1.0950         

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

1.5793         1.5005         1.5835         1.5940         1.5857         

1.5793         1.5005         1.5835         1.5940         1.5857         

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตท่ีไดต้ังงบประมาณในป 2553 ท่ีจะมีผลใหตองดําเนินการตอเนื่องถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3 แผนงาน : สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม                          670,000 

8.3.1  ผลผลิตที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม                          670,000 

 1. เพ่ือสงเสริม สืบสาน เผยแพร และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหแกประชาชนในทองถิ่น 2. เพ่ือแผยแพร

ศิลปวัฒนธรรมพื้นบานภาคใต

1) สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม                          670,000 

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

เชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม

ศิลปวัฒนธรรม

เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของ

โครงการ

เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลาที่

กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งส้ิน

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอ่ืน

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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1. งบเงินอุดหนุน 1,555,200              บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 1,555,200              บาท

1) คาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 1,555,200               บาท

1.1) คาหนังสือเรียน 129,600                 บาท

1.2) คาอุปกรณการเรียน 129,600                 บาท

1.3) คาเคร่ืองแบบนักเรียน 194,400                 บาท

1.4) คาจัดการเรียนการสอน 1,101,600               บาท

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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1. งบบุคลากร 53,237,200             บาท

1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา 52,049,800             บาท

1.1.1 เงินเดือน 52,049,800             บาท

(1) อัตราเดิม 42,989,300             บาท

(2) เงินคาตอบแทนรายเดือน 3,796,100               บาท

(3) เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ 3,680,400               บาท

(4) เงินประจําตําแหนงผูบริหารไมมีวาระ 1,584,000               บาท

1.2 คาจางช่ัวคราว 1,187,400              บาท

1.2.1 คาจางช่ัวคราว 1,187,400              บาท

(1) คาจางรายเดือน 1,187,400               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 23,620,300             บาท

เงินนอกงบประมาณ 22,432,900             บาท

เงินงบประมาณ 1,187,400               บาท

2. งบดําเนินงาน 17,168,300             บาท

2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 14,075,100             บาท

2.1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 14,075,100             บาท

(1) เงินประจําตําแหนงผูบริหารมีวาระ 6,480,000               บาท

(2) คาตอบแทนขาราชการเต็มขั้น 389,500                 บาท

(3) คาจางสอน 700,000                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 1,600,000               บาท

เงินนอกงบประมาณ 900,000                 บาท

เงินงบประมาณ 700,000                 บาท

(4) คาตอบแทนกรรมการตรวจการกอสราง 500,000                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 2,000,000               บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,500,000               บาท

เงินงบประมาณ 500,000                 บาท

(5) คาตอบแทนเหมาจายจัดหารถยนตประจําตําแหนง 1,905,600               บาท

(6) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 500,000                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 4,350,000               บาท

เงินนอกงบประมาณ 3,850,000               บาท

เงินงบประมาณ 500,000                 บาท

(7) คาซอมแซมครุภัณฑ 300,000                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 5,300,000               บาท

เงินนอกงบประมาณ 5,000,000               บาท

เงินงบประมาณ 300,000                 บาท

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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(8) คาจางเหมาบริการ 300,000                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 5,300,000               บาท

เงินนอกงบประมาณ 5,000,000               บาท

เงินงบประมาณ 300,000                 บาท

(9) วัสดุการศึกษา 3,000,000               บาท

2.2 คาสาธารณูปโภค 3,093,200              บาท

2.2.1 คาสาธารณูปโภค 3,093,200              บาท

(1) คาโทรศัพท 199,600                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 2,179,600               บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,980,000               บาท

เงินงบประมาณ 199,600                 บาท

(2) คานํ้าประปา 1,290,600               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 3,990,600               บาท

เงินนอกงบประมาณ 2,700,000               บาท

เงินงบประมาณ 1,290,600               บาท

(3) คาไฟฟา 1,603,000               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 8,603,000               บาท

เงินนอกงบประมาณ 7,000,000               บาท

เงินงบประมาณ 1,603,000               บาท

3. งบลงทุน 24,000,000             บาท

3.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 24,000,000             บาท

3.1.1 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 24,000,000             บาท

3.1.1.1 คากอสรางอาคารการศึกษาและสิ่งกอสรางประกอบ 24,000,000             บาท

(1) อาคารคณะวิทยาการจัดการ  พรอมครุภัณฑ 1 หลัง 24,000,000             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 200,000,000            บาท

เงินนอกงบประมาณ 10,000,000             บาท

เงินงบประมาณ 190,000,000            บาท

ป 2552 ตั้งงบประมาณ 38,000,000             บาท

ป 2553 ตั้งงบประมาณ 24,000,000             บาท

ป 2554 ผูกพันงบประมาณ 128,000,000            บาท

4. งบเงินอุดหนุน 1,506,000              บาท

4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1,506,000              บาท

1) เงินอุดหนุนคาใชจายทุนการศึกษาพิเศษและครูพ่ีเลี้ยงเด็ก 751,000                 บาท

2) เงินอุดหนุนคาใชจายสําหรับสนับสนุนนักศึกษาพิการ 370,000                 บาท

3) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ 385,000                 บาท

5. งบรายจายอื่น 1,610,000              บาท

1) คาใชจายในการพัฒนาหลักสูตร 300,000                 บาท
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2) คาใชจายในการประกันคุณภาพ 400,000                 บาท

3) คาใชจายในการพัฒนาศูนยวิทยบริการ 300,000                 บาท

4) คาใชจายในการพัฒนาศูนยการศึกษาพิเศษ 300,000                 บาท

5) คาใชจายในการพัฒนานักศึกษาและการกีฬา 200,000                 บาท

6) คาใชจายในการพัฒนาศูนยภาษา 110,000                 บาท
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1. งบบุคลากร 33,628,900             บาท

1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา 29,645,700             บาท

1.1.1 เงินเดือน 23,371,200             บาท

(1) อัตราเดิม 18,174,500             บาท

(2) เงินคาตอบแทนรายเดือน 2,344,300               บาท

(3) เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ 2,314,800               บาท

(4) เงินประจําตําแหนงผูบริหารไมมีวาระ 537,600                 บาท

1.1.2 คาจางประจํา 6,274,500              บาท

(1) อัตราเดิม 5,861,400               บาท

(2) เงินเพ่ิมคาจางประจํา 351,700                 บาท

(3) เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับลูกจางประจํา 24,900                  บาท

(4) เงินชวยเหลือการครองชีพพิเศษ 36,500                  บาท

1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ 3,983,200              บาท

1.2.1 คาตอบแทนพนักงานราชการ 3,983,200              บาท

(1) คาตอบแทนพนักงานราชการ 3,983,200               บาท

2. งบดําเนินงาน 13,606,400             บาท

2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 10,254,900             บาท

2.1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 10,254,900             บาท

(1) คาเชาบาน 516,000                 บาท

(2) เงินประจําตําแหนงผูบริหารมีวาระ 2,572,800               บาท

(3) คาตอบแทนขาราชการเต็มขั้น 176,100                 บาท

(4) คาจางสอน 561,400                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 766,400                 บาท

เงินนอกงบประมาณ 205,000                 บาท

เงินงบประมาณ 561,400                 บาท

(5) คาตอบแทนลูกจางประจําเต็มขั้น 138,600                 บาท

(6) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานนอกเวลา 100,000                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 120,000                 บาท

เงินนอกงบประมาณ 20,000                  บาท

เงินงบประมาณ 100,000                 บาท

(7) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 1,180,800               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 1,930,800               บาท

เงินนอกงบประมาณ 750,000                 บาท

เงินงบประมาณ 1,180,800               บาท

(8) คาซอมแซมครุภัณฑ 300,000                 บาท

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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งบประมาณทั้งสิ้น 550,000                 บาท

เงินนอกงบประมาณ 250,000                 บาท

เงินงบประมาณ 300,000                 บาท

(9) คาจางเหมาบริการ 300,000                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 550,000                 บาท

เงินนอกงบประมาณ 250,000                 บาท

เงินงบประมาณ 300,000                 บาท

(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 199,200                 บาท

(11) วัสดุการศึกษา 4,210,000               บาท

2.2 คาสาธารณูปโภค 3,351,500              บาท

2.2.1 คาสาธารณูปโภค 3,351,500              บาท

(1) คาโทรศัพท 110,700                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 165,700                 บาท

เงินนอกงบประมาณ 55,000                  บาท

เงินงบประมาณ 110,700                 บาท

(2) คานํ้าประปา 633,000                 บาท

(3) คาไฟฟา 2,607,800               บาท

3. งบลงทุน 69,000,000             บาท

3.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 69,000,000             บาท

3.1.1 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 69,000,000             บาท

3.1.1.1 คากอสรางอาคารการศึกษาและสิ่งกอสรางประกอบ 69,000,000             บาท

(1) อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร พรอมครุภัณฑประกอบอาคาร 1 หลัง 69,000,000             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 115,000,000            บาท

เงินนอกงบประมาณ -                         บาท

เงินงบประมาณ 115,000,000            บาท

ป 2551 ตั้งงบประมาณ 23,000,000             บาท

ป 2552 ตั้งงบประมาณ 23,000,000             บาท

ป 2553 ตั้งงบประมาณ 69,000,000             บาท

4. งบเงินอุดหนุน 24,184,300             บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 24,184,300             บาท

1) คาใชจายบุคลากร 24,184,300             บาท

1 เงินเดือน 24,184,300             บาท

(1) อัตราเดิม 24,184,300             บาท

5. งบรายจายอื่น 6,040,000              บาท

1) คาใชจายในการพัฒนาหลักสูตร 1,240,000               บาท

2) คาใชจายในการประกันคุณภาพ 1,000,000               บาท

3) คาใชจายในการพัฒนาศูนยวิทยบริการ 1,300,000               บาท
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4) คาใชจายในการพัฒนาการเรียนการสอนศูนยวิทยาศาสตร 1,210,000               บาท

5) คาใชจายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1,290,000               บาท
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1. งบเงินอุดหนุน 5,996,200              บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 5,996,200              บาท

1) เงินอุดหนุนคาใชจายบริการวิชาการ 5,996,200               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 6,560,200               บาท

เงินนอกงบประมาณ 564,000                 บาท

เงินงบประมาณ 5,996,200               บาท

2. งบรายจายอื่น 14,955,000             บาท

1) คาใชจายในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 2,955,000               บาท

2) คาใชจายโครงการพัฒนาลุมนํ้าทะเลสาบสงขลา 12,000,000             บาท

ผลผลิต : ผลงานการใหบริการวิชาการ

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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1. งบดําเนินงาน 670,000                 บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 670,000                 บาท

1.1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 670,000                 บาท

(1) คาตอบแทนวิทยากร 50,000                  บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 120,000                 บาท

เงินนอกงบประมาณ 70,000                  บาท

เงินงบประมาณ 50,000                  บาท

(2) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 300,000                 บาท

ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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งบประมาณทั้งสิ้น 500,000                 บาท

เงินนอกงบประมาณ 200,000                 บาท

เงินงบประมาณ 300,000                 บาท

(3) คาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องด่ืม 55,000                  บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 85,000                  บาท

เงินนอกงบประมาณ 30,000                  บาท

เงินงบประมาณ 55,000                  บาท

(4) วัสดุสํานักงาน 265,000                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 600,000                 บาท

เงินนอกงบประมาณ 335,000                 บาท

เงินงบประมาณ 265,000                 บาท
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1. งบเงินอุดหนุน 5,292,700              บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 5,292,700              บาท

1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 5,292,700               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 6,260,300               บาท

เงินนอกงบประมาณ 967,600                 บาท

เงินงบประมาณ 5,292,700               บาท

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู
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ภาค ข : หนวยงาน

 งบประมาณรายจาย    ป 2552 บาท

 งบประมาณรายจาย    ป 2553 บาท

1. ขอมูลหนวยงาน

   1.1 วิสัยทัศน

   1.2 พันธกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่มีอัตลักษณโดดเดนดานอุตสาหกรรมอาหาร 

การศึกษาปฐมวัย อุตสาหกรรมการบริการ และพยาบาลศาสตร ภายใตการบริหารจัดการท่ีมีลักษณะเปนพลวัต

 เปนท่ียอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน และแขงขันไดอยางย่ังยืน

ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพเปนท่ียอมรับและเปนท่ีตองการของสังคม โดยมีจดุเดนดานบุคลิกภาพเฉพาะตาม

วัฒนธรรมสวนดุสิต สราง พัฒนา และเผยแพรองคความรู นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต และการ

พัฒนาความเขมแข็งชุมชน สังคม และประเทศในลักษณะการใหบริการวิชาการ ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

สงเสริมการจัดการส่ิงแวดลอมอยางสมดุล ย่ังยืน เผยแพรและสงเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สราง

และพัฒนาความเขมแข็งวิชาชีพครู โดยยึดหลักการบริหารจัดการท่ีคํานึงถึงการปรับตัวลวงหนาเพ่ือพรอมรับ

แนวโนมบริบทที่จะเปลี่ยนแปลงและสามารถแขงขันไดในระดับภูมิภาคอาเซียน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

561,998,600                

396,713,200                
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1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ

เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน
กลยุทธหนวยงาน

นโยบายที่ 1 นโยบายเรงดวนที่จะ

เร่ิมดําเนินการในปแรก

ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 1 : 

ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมั่น

และการกระตุนเศรษฐกิจของ

ประเทศ

ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลด

ภาระคาครองชีพของประชาชน : 

ใหทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษา

ฟรี ๑๕ ป

1.6 แผนงาน : เสริมสรางรายได

 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ

มั่นคงดานสังคม

1. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับโอกาสทางการศึกษาข้ัน

พื้นฐานตามสิทธิที่กําหนดไว

1. เปาหมายหนวยงาน : นักเรียน

ในสังกัดมหาวิทยาลัยไดรับโอกาส

ทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามสิทธิ

ที่กําหนดไว

1. สรางโอกาสทางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานตามสิทธิที่กําหนดไว

นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ

คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 3 : 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต

ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบาย

การศึกษา

3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและ

พัฒนาการศึกษา

1. เปาหมายกระทรวง : คนไทย

ไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพใน

การดํารงชีวิต  ประกอบอาชีพ และ

เสริมสรางการแขงขันของประเทศ

1. เปาหมายหนวยงาน : กําลังคน

ดานวิทยาศาสตรเพ่ิมขึ้นทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพ

1. พัฒนาความเขมแข็งของการจัด

การศึกษาดานวิทยาศาสตร

2. เปาหมายหนวยงาน : บัณฑิต

ในสาขาที่เปนอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัยมีคุณภาพเปนที่

ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน

1. มหาวิทยาลัยที่มีอัตลักษณ 

(Identity) โดดเดนเปนของตนเอง

2. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับการศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ

แผนการบริหารราชการแผนดิน/ 

นโยบาย

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ/ 

แผนงาน

ความเชื่อมโยงระดับหนวยงาน
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เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน
กลยุทธหนวยงาน

แผนการบริหารราชการแผนดิน/ 

นโยบาย

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ/ 

แผนงาน

ความเชื่อมโยงระดับหนวยงาน

1. เปาหมายหนวยงาน : ประชาชน

ไดรับโอกาสทางการศึกษาตลอด

ชีวิตตามศักยภาพ

1. การบริการวิชาการเพ่ือสราง

โอกาสการเรียนรูตลอดชีวิต

3. เปาหมายกระทรวง : มี

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับ

การเผยแพรหรือนําไปใชประโยชน

เพิ่มข้ึน

1. เปาหมายหนวยงาน : 

มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม ไดใช

ประโยชนจากองคความรูที่สรางขึ้น

1. การสรางและนําองคความรูไปใช

ใหเกิดประโยชน

ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

3.4 แผนงาน : สงเสริมและ

พัฒนาศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม

1. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับความรูความเขาใจและเห็น

ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย

1. เปาหมายหนวยงาน : นักศึกษา

และประชาชนตระหนักเห็นคุณคา

วัฒนธรรมไทย

1. สรางคุณคาวัฒนธรรมไทย
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2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณกับเปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง ผลผลิต / โครงการ งบประมาณ เงินนอก

/แผนงาน เปาหมายการใหบริการหนวยงาน งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น           396.7132           417.0650 

ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 1. :

ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมั่น

และการกระตุนเศรษฐกิจของ

ประเทศ

            4.3574                  -   

1. แผนงาน : เสริมสรางรายได 

พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ

มั่นคงดานสังคม

            4.3574                  -   

1. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับโอกาสทางการศึกษาข้ัน

พื้นฐานตามสิทธิที่กําหนดไว

            4.3574                  -   

1. เปาหมายหนวยงาน : นักเรียน

ในสังกัดมหาวิทยาลัยไดรับโอกาส

ทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามสิทธิ

ที่กําหนดไว

            4.3574                  -   

โครงการที่ 1: โครงการ

สนับสนุนการจัดการศึกษาโดย

ไมเสียคาใชจาย 15 ป

          4.3574                -   

ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 3. :

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต

          392.3558           417.0650 

1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ

พัฒนาการศึกษา

          388.3058           416.5591 

1. เปาหมายกระทรวง : คนไทย

ไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพใน

การดํารงชีวิต  ประกอบอาชีพ และ

เสริมสรางการแขงขันของประเทศ

          342.9868           407.8630 

1. เปาหมายหนวยงาน : กําลังคน

ดานวิทยาศาสตรเพ่ิมขึ้นทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพ

           87.3636            72.0842 

หนวย : ลานบาท
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง ผลผลิต / โครงการ งบประมาณ เงินนอก

/แผนงาน เปาหมายการใหบริการหนวยงาน งบประมาณ

หนวย : ลานบาท

ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จ

การศึกษาดานวิทยาศาสตร

สุขภาพ

          4.4071           1.5167 

ผลผลิตที่ 2 : ผูสําเร็จ

การศึกษาดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

         82.9565          70.5675 

2. เปาหมายหนวยงาน : บัณฑิต

ในสาขาที่เปนอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัยมีคุณภาพเปนที่

ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน

          255.6232           335.7788 

ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จ

การศึกษาดานสังคมศาสตร

       255.6232        335.7788 

2. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับการศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ

           28.5190             0.5158 

1. เปาหมายหนวยงาน : ประชาชน

ไดรับโอกาสทางการศึกษาตลอด

ชีวิตตามศักยภาพ

           28.5190             0.5158 

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ

ใหบริการวิชาการ

         28.5190           0.5158 

3. เปาหมายกระทรวง : มี

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับ

การเผยแพรหรือนําไปใชประโยชน

เพิ่มข้ึน

           16.8000             8.1803 

1. เปาหมายหนวยงาน : 

มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม ไดใช

ประโยชนจากองคความรูที่สรางขึ้น

           16.8000             8.1803 

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพ่ือ

สรางองคความรู

         16.8000           8.1803 
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง ผลผลิต / โครงการ งบประมาณ เงินนอก

/แผนงาน เปาหมายการใหบริการหนวยงาน งบประมาณ

หนวย : ลานบาท

2. แผนงาน : สงเสริมและ

พัฒนาศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม

            4.0500             0.5059 

3. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับความรูความเขาใจและเห็น

ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย

            4.0500             0.5059 

1. เปาหมายหนวยงาน : นักศึกษา

และประชาชนตระหนักเห็นคุณคา

วัฒนธรรมไทย

            4.0500             0.5059 

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทํานุ

บํารุงศิลป วัฒนธรรม

          4.0500           0.5059 
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หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

 รอยละ 100 100 100 100 100

 รอยละ 70 70 70 70 70

 รอยละ 70 70 70 70 70

 รอยละ 70 70 70 70 70

70 70 70 70 70

 รอยละ 70 70 70 70 70

 รอยละ 70 70 70 70 70

 รอยละ 70 70 70 70 70

 รอยละ 70 70 70 70 70

 เร่ือง 1 3 6 12 16

3. เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน                        คาเปาหมายของตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด

1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยไดรับโอกาสทาง

การศึกษาข้ันพื้นฐานตามสิทธิที่กําหนดไว

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผูปกครองสามารถลด

คาใชจายตามรายการที่ไดรับการสนับสนุน

2. กําลังคนดานวิทยาศาสตรเพิ่มข้ึนทั้งในเชิงปริมาณ

และคุณภาพ

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รอยละของผูสําเร็จ

การศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รอยละของความพึงพอใจ

ของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รอยละของผูสําเร็จ

การศึกษาที่ไดงานทํา  ศึกษาตอหรือประกอบอาชีพ

อิสระภายในระยะเวลา 1 ป

3. บัณฑิตในสาขาที่เปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยมี

คุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รอยละของผูสําเร็จ

การศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รอยละของความพึงพอใจ

ของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รอยละของผูสําเร็จ

การศึกษาที่ไดงานทํา  ศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพ

อิสระภายในระยะเวลา 1 ป

4. ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตตาม

ั  - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รอยละของผูเขารับบริการนํา

ความรูไปใชประโยชน

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:  รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ/ หนวยงาน/องคกรที่รับบริการวิชาการ

และวิชาชีพตอประโยชนจากการบริการ

5. มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม ไดใชประโยชนจากองค

ความรูที่สรางข้ึน

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:  จํานวนผลงานวิจัย/

นวัตกรรมที่ไดรับ  การจดทะเบียนทรัพยสินทาง
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หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน                        คาเปาหมายของตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด

 เร่ือง 12 18 24 30 36

 รอยละ 2 4 8 16 32

 รอยละ 2 3 4 5 6

 เร่ือง 2 2 2 3 3

 กิจกรรม 5 7 8 9 10

 รอยละ 70 70 70 70 70

 รอยละ 70 70 70 70 70

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:  จํานวนผลงานวิจัย/

นวัตกรรมที่นําไปใช ประโยชนในเชิงพาณิชย/

โ - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:   รอยละของงานวิจัยและ

งานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติ

และ นานาชาติ

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:  รอยละของบทความวิจัยที่

ไดรับการอางอิงในreference journal หรือ ใน

ฐานขอมูล ระดับชาติ หรือระดับ นานาชาติตอ

 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา:  จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใช

ประโยชนภายในระยะเวลาที่กําหนด

6. นักศึกษาและประชาชนตระหนักเห็นคุณคา

ั ไ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:  จํานวนผลงาน/กิจกรรมที่มี

การเผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:  รอยละของนักศึกษาที่เห็น

ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:  รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการตอ ประโยชนของการทํานุบํารุง
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4. กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง และเปาหมายการใหบริการหนวยงาน จําแนกตามแหลงเงิน 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

รวมทั้งสิ้น 951.4295          813.7782          988.1310          915.1427          932.8959          

รวมเงินงบประมาณ 561.9986          396.7132          616.7898          553.6403          610.6210          

รวมเงินนอกงบประมาณ 389.4309          417.0650          371.3412          361.5024          322.2749          

1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยไดรับโอกาส

ทางการศึกษาข้ันพื้นฐานตามสิทธิที่กําหนดไว

            1.8012             4.3574             2.3793             2.3876             2.4688 

 เงินงบประมาณ 1.8012            4.3574            2.3793            2.3876            2.4688            

 เงินนอกงบประมาณ -                   -                   -                   -                   -                   

2. กําลังคนดานวิทยาศาสตรเพิ่มข้ึนทั้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพ

         205.2956          159.4478          231.1385          232.0827          236.0190 

 เงินงบประมาณ 137.1049          87.3636           151.4621          148.4271          155.7420          

 เงินนอกงบประมาณ 68.1907           72.0842           79.6764           83.6556           80.2770           

  - เงินรายได 68.1907           72.0842           79.6764           83.6556           80.2770           

3. บัณฑิตในสาขาที่เปนอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัยมีคุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับ

ภูมิภาคอาเซียน

         687.8067          591.4020          687.3226          607.5996          616.5651 

 เงินงบประมาณ 374.8125          255.6232          404.4742          338.3259          382.2067          

 เงินนอกงบประมาณ 312.9942          335.7788          282.8484          269.2737          234.3584          

  - เงินรายได 312.9942         335.7788         282.8484         269.2737         234.3584         

4. ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาตลอด

ชีวิตตามศักยภาพ

           20.2800            29.0348            20.9364            21.7794            22.3149 

 เงินงบประมาณ 20.2800           28.5190           20.4422           21.2988           21.8866           

 เงินนอกงบประมาณ -                   0.5158            0.4942            0.4806            0.4283            

  - เงินรายได -                   0.5158            0.4942            0.4806            0.4283            

5. มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม ไดใชประโยชน

จากองคความรูที่สรางข้ึน

           32.2460            24.9803            41.8375            46.6212            50.7912 

 เงินงบประมาณ 24.0000           16.8000           34.0000           39.0000           44.0000           

 เงินนอกงบประมาณ 8.2460            8.1803            7.8375            7.6212            6.7912            

  - เงินรายได 8.2460            8.1803            7.8375            7.6212            6.7912            

6. นักศึกษาและประชาชนตระหนักเห็นคุณคา

วัฒนธรรมไทย

            4.0000             4.5559             4.5167             4.6722             4.7369 

 เงินงบประมาณ 4.0000            4.0500            4.0320            4.2009            4.3169            

หนวย :ลานบาท 

งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

39



เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

หนวย :ลานบาท 

งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

 เงินนอกงบประมาณ -                   0.5059            0.4847            0.4713            0.4200            

  - เงินรายได -                   0.5059            0.4847            0.4713            0.4200            

*ประมาณการรายจายลวงหนาตามยุทธศาสตรและภารกิจที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556
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5. รายการผูกพันขามปงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  จําแนกตามผลผลิต/โครงการ 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556- จบ

1. ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดาน

สังคมศาสตร

1 54.3558      81.6442      -              -              30.0000      

รวม 1 54.3558      81.6442      -              -              30.0000      

เหตุผลความจําเปนในการตั้งงบประมาณผูกพันขามป

1. เปนรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตองดําเนินการตอเน่ือง  จํานวน  1 รายการ  เปนเงิน  54,355,800  บาท

          หนวย : ลานบาท 

ผลผลิต / โครงการ
จํานวน 

รายการ

ปงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ
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 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามแผนงาน

561,998,600 บาท

396,713,200 บาท

           4,357,400 บาท

        388,305,800 บาท

           4,050,000 บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

3. แผนงาน สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

งบประมาณรายจาย ป 2552

งบประมาณรายจาย ป 2553

1. แผนงาน เสริมสรางรายได พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงดานสังคม

2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
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7. สรุปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย 

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวม

รวมทั้งสิ้น 135.8943     80.6413      54.3558      96.5418      29.2800      396.7132     

1. แผนงาน :  เสริมสรางรายได พัฒนา

คุณภาพชีวิตและความมั่นคงดานสังคม

-               -               -               4.3574        -               4.3574        

โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด

การศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป

            -               -               -          4.3574             -          4.3574 

2. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพัฒนา

การศึกษา

135.8943     76.5913      54.3558      92.1844      29.2800      388.3058     

ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จการศึกษาดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพ

            -          4.4071             -               -               -          4.4071 

ผลผลิตที่ 2 : ผูสําเร็จการศึกษาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

      28.2240       23.6998             -         10.4327       20.6000       82.9565 

ผลผลิตที่ 3 : ผูสําเร็จการศึกษาดาน

สังคมศาสตร

     107.6703       48.4844       54.3558       38.7127        6.4000      255.6232 

ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการใหบริการวิชาการ             -               -               -         26.2390        2.2800       28.5190 

ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองค

ความรู

            -               -               -         16.8000             -         16.8000 

3. แผนงาน :  สงเสริมและพัฒนาศาสนา

 ศิลปะและวัฒนธรรม

-               4.0500        -               -               -               4.0500        

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทํานุบํารุงศิลป 

วัฒนธรรม

            -          4.0500             -               -               -          4.0500 

          หนวย : ลานบาท 

งบรายจาย
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8. แผนงาน จําแนก ตามผลผลิต/โครงการ

บาท

บาท

8.1.1.1   วัตถุประสงค

8.1.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.1.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ป( ป 2552 ถึง  ป 2556 )

8.1.1.4   วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ บาท

           - เงินงบประมาณ บาท

           - เงินนอกงบประมาณ บาท

     กิจกรรม

บาท

8.1.1.5   เปาหมายของโครงการ

หนวยนับ ป 2556ถึง

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 สิ้นสุดโครงการ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2,085 3109 3,151 3,162 3,273

 ( - )

รอยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของโครงการ

เร่ิมตน-ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

1.8012         4.3574         2.3793         2.3876         2.4688         

1.8012         4.3574         2.3793         2.3876         2.4688         

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

1.8012         4.3574         2.3793         2.3876         2.4688         

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตท่ีไดต้ังงบประมาณในป 2553 ท่ีจะมีผลใหตองดําเนินการตอเนื่องถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1 แผนงาน : เสริมสรางรายได พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงดานสังคม                       4,357,400 

8.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป                       4,357,400 

 นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยไดรับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กําหนด

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

                   14,317,400 

                   14,317,400 

                              -  

1) จัดการศึกษา 15 ป                       4,357,400 

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนตาม

โครงการ

เชิงคุณภาพ : ผูปกครองสามารถลดคาใชจายตาม

รายการที่ไดรับการสนับสนุน

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ
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บาท

บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.2.1.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 0 0 0 0 0

 ( - )

ลานบาท 2.4680 4.4071 30.1010 33.7037 44.7854

 ( 0.3980 )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

4.0250         5.9238         32.1794        36.0309        38.5158        

4.0250         4.4071         30.1010        33.7037        36.0281        

-                -                -                -                -                

2.4680         4.4071         30.1010        33.7037        36.0281        

1.5570         -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                1.5167         2.0784         2.3272         2.4877         

-                1.5167         2.0784         2.3272         2.4877         

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตท่ีไดต้ังงบประมาณในป 2553 ท่ีจะมีผลใหตองดําเนินการตอเนื่องถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา                    388,305,800 

8.2.1  ผลผลิตที่ 1 :  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ                       4,407,100 

 กําลังคนดานวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

1) จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ                       4,407,100 

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

เชิงตนทุน : คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.2.2.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 619 311 386 524 828

 ( - )

รอยละ 70 100 100 100 100

 ( - )

รอยละ 75 90 90 90 90

 ( - )

ลานบาท 71.3999 82.9565 121.3612 114.7234 119.7138

 ( 28.0380 )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

201.2706      153.5240      198.9592      196.0518      197.5031      

133.0799      82.9565        121.3612      114.7234      119.7138      

26.6101        28.2240        44.5266        46.6671        48.6972        

26.0651        23.6998        41.5844        31.1114        32.4648        

61.6800        -                -                -                -                

5.7247         10.4327        27.8291        29.1670        30.4357        

13.0000        20.6000        7.4211         7.7779         8.1162         

68.1907        70.5675        77.5980        81.3284        77.7893        

68.1907        70.5675        77.5980        81.3284        77.7893        

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตท่ีไดต้ังงบประมาณในป 2553 ท่ีจะมีผลใหตองดําเนินการตอเนื่องถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.2  ผลผลิตที่ 2 :  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                      82,956,500 

 กําลังคนดานวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

1) จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                      82,956,500 

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

เชิงคุณภาพ : ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตร

เชิงเวลา : ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร

ภายในระยะเวลาที่กําหนด

เชิงตนทุน :   คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ ไดรับ

จัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.2.3.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 4,358 3,145 2,875 2,416 3,463

 ( - )

รอยละ 70 100 100 100 100

 ( - )

รอยละ 75 90 90 90 90

 ( - )

ลานบาท 184.7125 201.2674 322.8300 338.3259 382.2067

 ( 89.7590 )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.3.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

687.8067      591.4020      687.3226      607.5996      616.5651      

374.8125      255.6232      404.4742      338.3259      382.2067      

101.9552      107.6703      131.3207      137.6241      155.4739      

38.0585        48.4844        87.5471        91.7494        103.6493      

190.1000      54.3558        81.6442        -                -                

38.1988        38.7127        82.0754        86.0151        97.1712        

6.5000         6.4000         21.8868        22.9373        25.9123        

312.9942      335.7788      282.8484      269.2737      234.3584      

312.9942      335.7788      282.8484      269.2737      234.3584      

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตท่ีไดต้ังงบประมาณในป 2553 ท่ีจะมีผลใหตองดําเนินการตอเนื่องถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.3  ผลผลิตที่ 3 :  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร                    255,623,200 

 บัณฑิตในสาขาที่เปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับภูมิภาคอาเซียน

1) จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร                    255,623,200 

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

เชิงคุณภาพ : ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตร

เชิงเวลา : ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร

ภายในระยะเวลาที่กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

บาท

8.2.4.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 2 6 8 10 12

 ( 1 )

คน 60 60 60 60 60

 ( 60 )

คน 110 110 110 110 110

 ( 110 )

คน 3000 3000 3000 3000

 ( - )

รอยละ 70 70 70 70 70

 ( - )

รอยละ 70 70 70 70 70

 ( - )

รอยละ 75 75 75 75 75

 ( - )

ลานบาท 20.2800 28.5190 20.4422 21.2988 21.8866

 ( 1.5340 )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.4  ผลผลิตที่ 4 :  ผลงานการใหบริการวิชาการ                      28,519,000 

 ประชาชนไดรับโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตตามศักยภาพ

1) การเพิ่มความแข็งแกรงทางวิชาชีพครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา                       2,280,000 

2) เผยแพรความรูงานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ                      26,239,000 

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก

สังคม

เชิงปริมาณ : จํานวนผูบริหารที่เขารับการพัฒนา

เชิงปริมาณ : จํานวนครูไมมีวุฒิทางการศึกษาที่เขารับ

การพัฒนา

เชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารับบริการ

เชิงคุณภาพ :  ความพึงพอใจของผูรับบริการใน

กระบวนการใหบริการ

เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูเขารับ บริการพัฒนา

และหนวยงานผูใชครู   และบุคลากรทางการศึกษา

เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่

กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายของการใหบริการวิชาการตาม

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร
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8.2.4.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

20.2800        29.0348        20.9364        21.7794        22.3149        

20.2800        28.5190        20.4422        21.2988        21.8866        

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

18.0000        26.2390        18.1622        19.0188        19.6066        

2.2800         2.2800         2.2800         2.2800         2.2800         

-                0.5158         0.4942         0.4806         0.4283         

-                0.5158         0.4942         0.4806         0.4283         

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตท่ีไดต้ังงบประมาณในป 2553 ท่ีจะมีผลใหตองดําเนินการตอเนื่องถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.2.5.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 22 13 40 50 60

 ( - )

โครงการ 22 13 30 40 50

 ( - )

รอยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

โครงการ 18 27 36 45 54

 ( - )

ลานบาท 24.0000 16.8000 34.0000 39.0000 44.0000

 ( 16.8000 )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.5.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

32.2460        24.9803        41.8375        46.6212        50.7912        

24.0000        16.8000        34.0000        39.0000        44.0000        

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

24.0000        16.8000        34.0000        39.0000        44.0000        

-                -                -                -                -                

8.2460         8.1803         7.8375         7.6212         6.7912         

8.2460         8.1803         7.8375         7.6212         6.7912         

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตท่ีไดต้ังงบประมาณในป 2553 ท่ีจะมีผลใหตองดําเนินการตอเนื่องถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.5  ผลผลิตที่ 5 :  ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู                      16,800,000 

 มหาวิทยาลัย ชุมชน สังคม ไดใชประโยชนจากองคความรูที่สรางขึ้น

1) ดําเนินการวิจัยเพื่อสรางองคความรู                      16,800,000 

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการวิจัย

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ

เชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด

เชิงเวลา : จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายของการวิจัยตามงบประมาณที่

ไดรับจัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.3.1.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 5 7 8 9 10

 ( 1 )

คน 5000 5200 5500 5900 6400

 ( 1000 )

รอยละ 70 70 70 70 70

 ( - )

รอยละ 75 75 75 75 75

 ( - )

ลานบาท 4.0000 4.050 4.5167 4.6722 4.7369

 ( 0.084 )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

4.0000         4.5559         4.5167         4.6722         4.7369         

4.0000         4.0500         4.0320         4.2009         4.3169         

-                -                -                -                -                

4.0000         4.0500         4.0320         4.2009         4.3169         

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                0.5059         0.4847         0.4713         0.4200         

-                0.5059         0.4847         0.4713         0.4200         

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตท่ีไดต้ังงบประมาณในป 2553 ท่ีจะมีผลใหตองดําเนินการตอเนื่องถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3 แผนงาน : สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม                       4,050,000 

8.3.1  ผลผลิตที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรม                       4,050,000 

 นักศึกษาและประชาชนตระหนักเห็นคุณคาวัฒนธรรมไทย

1) สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม                       4,050,000 

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

เชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม

ศิลปวัฒนธรรม

เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของ

โครงการ

เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลาที่

กําหนด

เชิงตนทุน :  คาใชจายในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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1. งบเงินอุดหนุน 4,357,400              บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 4,357,400              บาท

1) คาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 4,357,400               บาท

1.1) คาจัดการเรียนการสอน 2,767,300               บาท

1.2) คาหนังสือเรียน 639,400                 บาท

1.3) คาอุปกรณการเรียน 429,300                 บาท

1.4) คาเคร่ืองแบบนักเรียน 521,400                 บาท

ผลผลิต : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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1. งบดําเนินงาน 4,407,100              บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 4,157,100              บาท

1.1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 4,157,100              บาท

(1) คาตอบแทนผูทรงคุณวุฒิ 580,000                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 2,096,700               บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,516,700               บาท

เงินงบประมาณ 580,000                 บาท

(2) คาซอมแซมครุภัณฑ 743,100                 บาท

(3) คาจางเหมาบริการ 600,000                 บาท

(4) วัสดุสํานักงาน 1,220,000               บาท

(5) วัสดุการศึกษา 1,014,000               บาท

1.2 คาสาธารณูปโภค 250,000                 บาท

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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1.2.1 คาสาธารณูปโภค 250,000                 บาท

(1) คาโทรศัพท 100,000                 บาท

(2) คานํ้าประปา 15,000                  บาท

(3) คาไฟฟา 135,000                 บาท

1. งบบุคลากร 28,224,000             บาท

1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา 26,508,000             บาท

1.1.1 เงินเดือน 26,508,000             บาท

(1) เงินเดือนขาราชการ 19,759,800             บาท

(2) เงินชวยเหลือการครองชีพขาราชการระดับตน 4,200                   บาท

(3) เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ 2,700,000               บาท

(4) เงินประจําตําแหนงผูบริหาร 672,000                 บาท

(5) เงินคาตอบแทนรายเดือน 3,372,000               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 73,939,500             บาท

เงินนอกงบประมาณ 70,567,500             บาท

เงินงบประมาณ 3,372,000               บาท

1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ 1,716,000              บาท

1.2.1 คาตอบแทนพนักงานราชการ 1,716,000              บาท

(1) คาตอบแทนพนักงานราชการ 1,716,000               บาท

2. งบดําเนินงาน 23,699,800             บาท

2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 19,495,100             บาท

2.1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 19,495,100             บาท

(1) คาเชาบาน 192,000                 บาท

(2) คาตอบแทนวิทยากร 3,000,000               บาท

(3) คาตอบแทนพิเศษขาราชการที่ไดรับเงินเดือนเต็มขั้น 268,700                 บาท

(4) เงินประจําตําแหนงผูบริหาร 1,737,600               บาท

(5) เงินตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถยนตประจําตําแหนง 609,600                 บาท

(6) คาจางเหมาบริการ 4,765,100               บาท

(7) ประกันสังคมพนักงานราชการ 69,100                  บาท

(8) วัสดุการศึกษา 8,853,000               บาท

2.2 คาสาธารณูปโภค 4,204,700              บาท

2.2.1 คาสาธารณูปโภค 4,204,700              บาท

(1) คาโทรศัพท 658,000                 บาท

(2) คานํ้าประปา 326,000                 บาท

(3) คาไฟฟา 3,220,700               บาท

3. งบเงินอุดหนุน 10,432,700             บาท

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 10,432,700             บาท

1) คาใชจายบุคลากร 10,432,700             บาท

1 เงินเดือน 10,432,700             บาท

(1) เงินอุดหนุนคาใชจายบุคลากร 10,432,700             บาท

4. งบรายจายอื่น 20,600,000             บาท

1) คาใชจายในการประกันคุณภาพการศึกษา 1,700,000               บาท

2) คาใชจายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต 7,600,000               บาท

3) คาใชจายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู 7,300,000               บาท

4) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพและเกณฑมาตรฐานทางวิชาการ 4,000,000               บาท
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1. งบบุคลากร 107,670,300            บาท

1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา 100,042,800            บาท

1.1.1 เงินเดือน 94,248,200             บาท

(1) เงินเดือนขาราชการ 72,000,600             บาท

(2) เงินชวยเหลือการครองชีพขาราชการระดับตน 78,800                  บาท

(3) เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ 9,265,200               บาท

(4) เงินประจําตําแหนงผูบริหาร 1,747,200               บาท

(5) เงินคาตอบแทนรายเดือน 11,156,400             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 316,935,208            บาท

เงินนอกงบประมาณ 305,778,808            บาท

เงินงบประมาณ 11,156,400             บาท

1.1.2 คาจางประจํา 5,794,600              บาท

(1) คาจางประจํา 5,744,400               บาท

(2) เงินชวยเหลือการครองชีพพิเศษ 50,200                  บาท

1.2 คาจางช่ัวคราว 2,709,700              บาท

1.2.1 คาจางช่ัวคราว 2,709,700              บาท

(1) คาจางชั่วคราว 2,709,700               บาท

1.3 คาตอบแทนพนักงานราชการ 4,917,800              บาท

1.3.1 คาตอบแทนพนักงานราชการ 4,917,800              บาท

(1) คาตอบแทนพนักงานราชการ 4,917,800               บาท

2. งบดําเนินงาน 48,484,400             บาท

2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 31,749,100             บาท

2.1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 31,749,100             บาท

(1) คาเชาบาน 866,400                 บาท

(2) คาตอบแทนวิทยากร 4,500,000               บาท

(3) คาตอบแทนพิเศษขาราชการที่ไดรับเงินเดือนเต็มขั้น 663,700                 บาท

(4) เงินประจําตําแหนงผูบริหาร 5,491,200               บาท

(5) คาตอบแทนพิเศษลูกจางประจําที่ไดรับเงินเดือนเต็มขั้น 356,200                 บาท

(6) เงินตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถยนตประจําตําแหนง 1,296,000               บาท

(7) คาตอบแทนผูบริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุ 736,900                 บาท

(8) คาจางเหมาบริการ 4,000,000               บาท

(9) คาอาหารวาง และเครื่องด่ืม 3,000,000               บาท

(10) ประกันสังคมลูกจางชั่วคราว 135,500                 บาท

(11) ประกันสังคมพนักงานราชการ 201,800                 บาท

(12) วัสดุการศึกษา 10,501,400             บาท

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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2.2 คาสาธารณูปโภค 16,735,300             บาท

2.2.1 คาสาธารณูปโภค 16,735,300             บาท

(1) คาโทรศัพท 2,510,300               บาท

(2) คานํ้าประปา 1,338,800               บาท

(3) คาไฟฟา 12,886,200             บาท

3. งบลงทุน 54,355,800             บาท

3.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 54,355,800             บาท

3.1.1 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 54,355,800             บาท

3.1.1.1 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 54,355,800             บาท

(1) อาคารปฏิบัติการเอนกประสงคธุรกิจการบิน 54,355,800             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 200,000,000            บาท

เงินนอกงบประมาณ 30,000,000             บาท

เงินงบประมาณ 170,000,000            บาท

ป 2552 ตั้งงบประมาณ 34,000,000             บาท

ป 2553 ตั้งงบประมาณ 54,355,800             บาท

ป 2554 ผูกพันงบประมาณ 81,644,200             บาท

4. งบเงินอุดหนุน 38,712,700             บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 35,421,700             บาท

1) คาใชจายบุคลากร 19,421,700             บาท

1 เงินเดือน 19,421,700             บาท

(1) เงินอุดหนุนคาใชจายบุคลากร 19,421,700             บาท

2) เงินอุดหนุนคาใชจายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 16,000,000             บาท

4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 3,291,000              บาท

1) เงินอุดหนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาพิเศษ 3,291,000               บาท

5. งบรายจายอื่น 6,400,000              บาท

1) คาใชจายในการพัฒนาศูนยวิทยบริการ 6,000,000               บาท

2) คาใชจายในการประกันคุณภาพการศึกษา 400,000                 บาท
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1. งบเงินอุดหนุน 26,239,000             บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 26,239,000             บาท

1) เงินอุดหนุนคาใชจายบริการวิชาการ 26,239,000             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 26,754,800             บาท

เงินนอกงบประมาณ 515,800                 บาท

เงินงบประมาณ 26,239,000             บาท

2. งบรายจายอื่น 2,280,000              บาท

1) คาใชจายในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 2,280,000               บาท

ผลผลิต : ผลงานการใหบริการวิชาการ

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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1. งบดําเนินงาน 4,050,000              บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 4,050,000              บาท

1.1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 4,050,000              บาท

(1) คาตอบแทนวิทยากร 250,000                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 755,900                 บาท

เงินนอกงบประมาณ 505,900                 บาท

เงินงบประมาณ 250,000                 บาท

(2) คาจางเหมาบริการ 2,000,000               บาท

(3) วัสดุสํานักงาน 1,800,000               บาท

ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรม

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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1. งบเงินอุดหนุน 16,800,000             บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 16,800,000             บาท

1) เงินอุดหนุนคาใชจายวิจัย 16,800,000             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 24,980,300             บาท

เงินนอกงบประมาณ 8,180,300               บาท

เงินงบประมาณ 16,800,000             บาท

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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ภาค ข : หนวยงาน

 งบประมาณรายจาย    ป 2552 บาท

 งบประมาณรายจาย    ป 2553 บาท

1. ขอมูลหนวยงาน

   1.1 วิสัยทัศน

   1.2 พันธกิจ

มหาวิทยาลัยคุณภาพชั้นนํา เพ่ือปวงชน “A  Leading  Quality  University  for All ”

1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพระดับแนวหนา ตรงกับความตองการของชุมชน และสังคม ยุคเศรษฐกิจฐานความรู

 และเปนประชากรโลก (global citizen)   2. ผลิตและพัฒนาครูแนวใหม ท่ีสนองตอบการปฏิรูปการศึกษา

และการฝกหัดครู   3. ใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชนและสังคมอยางมีคุณภาพ เพ่ือยก

มาตรฐานชุมชน สังคมและผูประกอบการขนาดกลาง และขนาดยอมอยางย่ังยืน และสูสากล   4. วิจัย สราง

นวัตกรรม และองคความรู สูการพัฒนาทองถ่ิน ตลอดจนพัฒนาภูมิปญญาไทยสูสากล   5. อนุรักษ พัฒนา 

และเปนศูนยกลางบริการขอมูลสารสนเทศทางดานศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

484,126,700                

392,334,300                
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1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ

เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน
กลยุทธหนวยงาน

นโยบายที่ 1 นโยบายเรงดวนที่จะ

เร่ิมดําเนินการในปแรก

ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 1 : 

ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมั่น

และการกระตุนเศรษฐกิจของ

ประเทศ

ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลด

ภาระคาครองชีพของประชาชน : 

ใหทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษา

ฟรี ๑๕ ป

1.6 แผนงาน : เสริมสรางรายได

 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ

มั่นคงดานสังคม

1. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับโอกาสทางการศึกษาข้ัน

พื้นฐานตามสิทธิที่กําหนดไว

1. เปาหมายหนวยงาน : นักเรียน

ในสังกัดมหาวิทยาลัยไดรับโอกาส

ทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามสิทธิ

ที่กําหนดไว

1. ปฏิรูประบบบริหารจัดการศึกษา

เชิงคุณภาพ และมีธรรมาภิบาล

นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ

คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 3 : 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต

ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบาย

การศึกษา

3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและ

พัฒนาการศึกษา

1. เปาหมายกระทรวง : คนไทย

ไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพใน

การดํารงชีวิต  ประกอบอาชีพ และ

เสริมสรางการแขงขันของประเทศ

1. เปาหมายหนวยงาน : เพื่อขยาย

การผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาด

แคลน เพ่ือตอบสนองตอความ

ตองการในการพัฒนาประเทศ

1. ยกคุณภาพและมาตรฐานการ

จัดการเรียนการสอนสูมาตรฐานสากล

2. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือผลิต

กําลังคนที่มีคุณภาพตามความ

ตองการของประเทศ

1. ยกคุณภาพและมาตรฐานการ

จัดการเรียนการสอนสูมาตรฐานสากล

แผนการบริหารราชการแผนดิน/ 

นโยบาย

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ/ 

แผนงาน

ความเชื่อมโยงระดับหนวยงาน
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เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน
กลยุทธหนวยงาน

แผนการบริหารราชการแผนดิน/ 

นโยบาย

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ/ 

แผนงาน

ความเชื่อมโยงระดับหนวยงาน

2. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับการศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือ

บริการวิชาการแกหนวยงาน/

ประชาชนในชุมชนและสังคม ให

ความรู ความสามารถในการ

พัฒนาตนเอง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน

การแขงขันของประเทศ

1. บริการวิชาการที่มีคุณภาพ และ

สนองตอบความตองการของชุมชน

3. เปาหมายกระทรวง : มี

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับ

การเผยแพรหรือนําไปใชประโยชน

เพิ่มข้ึน

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือวิจัย

และพัฒนา รวมทั้งถายทอดองค

ความรูและสรางนวัตกรรมที่

นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของทองถิ่นและประเทศ

1. ยกมาตรฐานงานวิจัย สรางองค

ความรูและนวัตกรรมสูการพัฒนา

ทองถิ่น

ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

3.4 แผนงาน : สงเสริมและ

พัฒนาศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม

1. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับความรูความเขาใจและเห็น

ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย

1. เปาหมายหนวยงาน : ปลูกฝง

คานิยมใหนิสิต นักศึกษา และ

ชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญา

ทองถิ่น และอนุรักษทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย

1. เรงรัดพัฒนาศูนยขอมูลสนเทศ

ศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร 

และนําพาภูมิปญญาสูสากล
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2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณกับเปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง ผลผลิต / โครงการ งบประมาณ เงินนอก

/แผนงาน เปาหมายการใหบริการหนวยงาน งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น           392.3343           386.7269 

ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 1. :

ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมั่น

และการกระตุนเศรษฐกิจของ

ประเทศ

            6.2035                  -   

1. แผนงาน : เสริมสรางรายได 

พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ

มั่นคงดานสังคม

            6.2035                  -   

1. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับโอกาสทางการศึกษาข้ัน

พื้นฐานตามสิทธิที่กําหนดไว

            6.2035                  -   

1. เปาหมายหนวยงาน : นักเรียน

ในสังกัดมหาวิทยาลัยไดรับโอกาส

ทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามสิทธิ

ที่กําหนดไว

            6.2035                  -   

โครงการที่ 1: โครงการ

สนับสนุนการจัดการศึกษาโดย

ไมเสียคาใชจาย 15 ป

          6.2035                -   

ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 3. :

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต

          386.1308           386.7269 

1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ

พัฒนาการศึกษา

          384.2808           381.4517 

1. เปาหมายกระทรวง : คนไทย

ไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพใน

การดํารงชีวิต  ประกอบอาชีพ และ

เสริมสรางการแขงขันของประเทศ

          359.8575           362.6472 

หนวย : ลานบาท
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง ผลผลิต / โครงการ งบประมาณ เงินนอก

/แผนงาน เปาหมายการใหบริการหนวยงาน งบประมาณ

หนวย : ลานบาท

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือ

ขยายการผลิตกําลังคนดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ

สาขาที่ขาดแคลน เพ่ือตอบสนอง

ตอความตองการในการพัฒนา

ประเทศ

          224.2883           147.0486 

ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จ

การศึกษาดานวิทยาศาสตร

สุขภาพ

         28.5400          85.3263 

ผลผลิตที่ 2 : ผูสําเร็จ

การศึกษาดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

       195.7483          61.7223 

2. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือผลิต

กําลังคนที่มีคุณภาพตามความ

ตองการของประเทศ

          135.5692           215.5986 

ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จ

การศึกษาดานสังคมศาสตร

       135.5692        215.5986 

2. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับการศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชวิีตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ

           15.5000             3.0377 

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือ

บริการวิชาการแกหนวยงาน/

ประชาชนในชุมชนและสังคม ให

ความรู ความสามารถในการ

พัฒนาตนเอง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ในการแขงขันของประเทศ

           15.5000             3.0377 

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ

ใหบริการวิชาการ

         15.5000           3.0377 

3. เปาหมายกระทรวง : มี

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับ

การเผยแพรหรือนําไปใชประโยชน

เพิ่มข้ึน

            8.9233            15.7668 
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง ผลผลิต / โครงการ งบประมาณ เงินนอก

/แผนงาน เปาหมายการใหบริการหนวยงาน งบประมาณ

หนวย : ลานบาท

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือวิจัย

และพัฒนา รวมทั้งถายทอดองค

ความรูและสรางนวัตกรรมที่

นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของทองถิ่นและประเทศ

            8.9233            15.7668 

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพ่ือ

สรางองคความรู

          8.9233          15.7668 

2. แผนงาน : สงเสริมและ

พัฒนาศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม

            1.8500             5.2752 

3. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับความรูความเขาใจและเห็น

ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย

            1.8500             5.2752 

1. เปาหมายหนวยงาน : ปลูกฝง

คานิยมใหนิสิต นักศึกษา และ

ชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญา

ทองถิ่น และอนุรักษทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย

            1.8500             5.2752 

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทํานุ

บํารุงศิลป วัฒนธรรม

          1.8500           5.2752 
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หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

 คน 1,311 1,380 1,440 1,505 1,539

 รอยละ 100 100 100 100 100

 รอยละ 90 92 94 95 95

 รอยละ 90 90 95 95 100

 รอยละ 90 90 90 95 95

 รอยละ 90 92 94 95 95

 รอยละ 90 90 95 95 95

 รอยละ 90 90 90 95 95

 รอยละ 90 90 90 95 95

 รอยละ 85 85 90 95 95

3. เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน                        คาเปาหมายของตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด

1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยไดรับโอกาสทาง

การศึกษาข้ันพื้นฐานตามสิทธิที่กําหนดไว

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จํานวนนักเรียนที่ไดรับการ

สนับสนุนตามโครงการ

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผูปกครองสามารถลด

คาใชจายตามรายการที่ไดรับสนับสนุน

2. เพื่อขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองตอ

ความตองการในการพัฒนาประเทศ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รอยละของผูสําเร็จ

การศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รอยละของความพึงพอใจ

ของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา

 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่

ไดงานทํา ศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพ ภายใน

3. เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความตองการของ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รอยละของผูสําเร็จ

การศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รอยละของความพึงพอใจ

ของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา

 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่

ไดงานทํา ศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพ ภายใน

4. เพื่อบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนใน

ชุมชนและสังคม ใหความรู ความสามารถในการ

พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รอยละของผูเขารับบริการนํา

ความรูไปใชประโยชน

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รอยละความพึงพอใจของ

หนวยงาน/องคกรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพตอ

ประโยชนจากการบริการ
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หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน                        คาเปาหมายของตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด

 รอยละ 80 80 85 90 90

 ผลงาน 1 1 1 1 1

 รอยละ 9 12 15 15 18

 ผลงาน 1 1 1 2 2

 ผลงาน 1 5 10 15 20

 รอยละ 85 90 90 95 95

5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถายทอดองคความรูและ

สรางนวัตกรรมที่นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของทองถิ่นและประเทศ

6. ปลูกฝงคานิยมใหนิสิต นักศึกษา และชุมชนในการ

พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษทํานุบํารุง

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จํานวนผลงาน/กิจกรรมที่มี

การเผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการตอประโยชนของการทํานุบํารุง

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รอยละของงานวิจัยและงาน

สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ในวารสารระดับชาติ 

และนานาชาติ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จํานวนผลงานวิจัย/

นวัตกรรมที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รอยละของบทความวิจัยที่

ไดรับการอางอิงใน reference journal หรือใน

ฐานขอมูลระดับชาติ หรือระดับนานาชาติตอ

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จํานวนผลงานวิจัย/

นวัตกรรม ที่นําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย/

โ
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4. กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง และเปาหมายการใหบริการหนวยงาน จําแนกตามแหลงเงิน 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

รวมทั้งสิ้น 800.2950          779.0612          865.4777          825.4705          850.3871          

รวมเงินงบประมาณ 484.1267          392.3343          511.3894          453.6776          460.0046          

รวมเงินนอกงบประมาณ 316.1683          386.7269          354.0883          371.7929          390.3825          

1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยไดรับโอกาส

ทางการศึกษาข้ันพื้นฐานตามสิทธิที่กําหนดไว

            1.6931             6.2035            16.2582            16.9678            17.5163 

 เงินงบประมาณ 1.6931            6.2035            10.7457           11.1797           11.4388           

 เงินนอกงบประมาณ -                   -                   5.5125            5.7881            6.0775            

  - เงินรายได -                   -                   5.5125            5.7881            6.0775            

2. เพื่อขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ

ตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ

         369.0218          371.3369          380.4768          309.8706          286.5620 

 เงินงบประมาณ 286.1185          224.2883          289.0758          213.8995          185.7924          

 เงินนอกงบประมาณ 82.9033           147.0486          91.4010           95.9711           100.7696          

  - เงินรายได 82.9033           147.0486         91.4010           95.9711           100.7696         

3. เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความ

ตองการของประเทศ

         378.7071          351.1678          401.9590          424.0841          458.4334 

 เงินงบประมาณ 168.3751          135.5692          170.0679          180.5984          202.7734          

 เงินนอกงบประมาณ 210.3320          215.5986          231.8911          243.4857          255.6600          

  - เงินรายได 210.3320         215.5986         231.8911         243.4857         255.6600         

4. เพื่อบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชน

ในชุมชนและสังคม ใหความรู ความสามารถใน

การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

แขงขันของประเทศ

           16.0930            18.5377            20.6896            21.8491            24.0166 

 เงินงบประมาณ 13.2000           15.5000           17.5000           18.5000           20.5000           

 เงินนอกงบประมาณ 2.8930            3.0377            3.1896            3.3491            3.5166            

  - เงินรายได 2.8930            3.0377            3.1896            3.3491            3.5166            

5. เพื่อวิจัยและพัฒนา รวมทั้งถายทอดองค

ความรูและสรางนวัตกรรมที่นําไปสูการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นและประเทศ

           27.7635            24.6901            36.5551            42.3829            53.2520 

หนวย :ลานบาท 

งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*
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เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

หนวย :ลานบาท 

งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

 เงินงบประมาณ 12.7475           8.9233            20.0000           25.0000           35.0000           

 เงินนอกงบประมาณ 15.0160           15.7668           16.5551           17.3829           18.2520           

  - เงินรายได 15.0160           15.7668           16.5551           17.3829           18.2520           

6. ปลูกฝงคานิยมใหนิสิต นักศึกษา และชุมชน

ในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย

            7.0165             7.1252             9.5390            10.3160            10.6068 

 เงินงบประมาณ 1.9925            1.8500            4.0000            4.5000            4.5000            

 เงินนอกงบประมาณ 5.0240            5.2752            5.5390            5.8160            6.1068            

  - เงินรายได 5.0240            5.2752            5.5390            5.8160            6.1068            

*ประมาณการรายจายลวงหนาตามยุทธศาสตรและภารกิจที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556
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5. รายการผูกพันขามปงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  จําแนกตามผลผลิต/โครงการ 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556- จบ

1. ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพ

2 23.9000      151.6000     58.5000      -              60.0000      

2. ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1 107.4000     -              -              -              -              

รวม 3 131.3000     151.6000     58.5000      -              60.0000      

เหตุผลความจําเปนในการตั้งงบประมาณผูกพันขามป

1. เปนรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตองดําเนินการตอเน่ือง  จํานวน  2 รายการ  เปนเงิน  124,800,000  บาท

2. เปนรายการที่ดําเนินการไมแลวเสร็จใน 1 ปงบประมาณ  จํานวน  1 รายการ  เปนเงิน  6,500,000  บาท

          หนวย : ลานบาท 

ผลผลิต / โครงการ
จํานวน 

รายการ

ปงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ
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 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามแผนงาน

484,126,700 บาท

392,334,300 บาท

           6,203,500 บาท

        384,280,800 บาท

           1,850,000 บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

3. แผนงาน สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

งบประมาณรายจาย ป 2552

งบประมาณรายจาย ป 2553

1. แผนงาน เสริมสรางรายได พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงดานสังคม

2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
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7. สรุปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย 

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวม

รวมทั้งสิ้น 131.6419     67.6337      131.3000     53.2587      8.5000        392.3343     

1. แผนงาน :  เสริมสรางรายได พัฒนา

คุณภาพชีวิตและความมั่นคงดานสังคม

-               -               -               6.2035        -               6.2035        

โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด

การศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป

            -               -               -          6.2035             -          6.2035 

2. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพัฒนา

การศึกษา

131.6419     65.7837      131.3000     47.0552      8.5000        384.2808     

ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จการศึกษาดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพ

            -          2.6400       23.9000             -          2.0000       28.5400 

ผลผลิตที่ 2 : ผูสําเร็จการศึกษาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

      31.8096       37.0544      107.4000       16.9843        2.5000      195.7483 

ผลผลิตที่ 3 : ผูสําเร็จการศึกษาดาน

สังคมศาสตร

      99.8323       26.0893             -          8.1476        1.5000      135.5692 

ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการใหบริการวิชาการ             -               -               -         13.0000        2.5000       15.5000 

ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองค

ความรู

            -               -               -          8.9233             -          8.9233 

3. แผนงาน :  สงเสริมและพัฒนาศาสนา

 ศิลปะและวัฒนธรรม

-               1.8500        -               -               -               1.8500        

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทํานุบํารุงศิลป 

วัฒนธรรม

            -          1.8500             -               -               -          1.8500 

          หนวย : ลานบาท 

งบรายจาย
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8. แผนงาน จําแนก ตามผลผลิต/โครงการ

บาท

บาท

8.1.1.1   วัตถุประสงค

8.1.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.1.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ป( ป 2552 ถึง  ป 2556 )

8.1.1.4   วงเงินทั้งส้ินของโครงการ บาท

           - เงินงบประมาณ บาท

           - เงินนอกงบประมาณ บาท

     กิจกรรม

บาท

8.1.1.5   เปาหมายของโครงการ

หนวยนับ ป 2556ถึง

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ส้ินสุดโครงการ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,311 1,380 1,440 1,505 1,539

 ( 1,311 )

รอยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของโครงการ

เร่ิมตน-ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

1.6931         6.2035         16.2582        16.9678        17.5163        

1.6931         6.2035         10.7457        11.1797        11.4388        

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

1.6931         6.2035         10.7457        11.1797        11.4388        

-                -                -                -                -                

-                -                5.5125         5.7881         6.0775         

-                -                5.5125         5.7881         6.0775         

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตท่ีไดต้ังงบประมาณในป 2553 ท่ีจะมีผลใหตองดําเนินการตอเนื่องถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1 แผนงาน : เสริมสรางรายได พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงดานสังคม                       6,203,500 

8.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป                       6,203,500 

 เพ่ือใหนักเรียนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย สําหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณการเรียน 

เคร่ืองแบบนักเรียนและกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่ภาครัฐใหการสนับสนุน

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                    41,260,800 

                   41,260,800 

                               -  

1) การจัดการศึกษา 15 ป                       6,203,500 

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนตาม

โครงการ

เชิงคุณภาพ : ผูปกครองสามารถลดคาใชจายตาม

รายการที่ไดรับการสนับสนุน

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งส้ิน

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอ่ืน

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.2.1.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 0 40 160 128 128

 ( - )

รอยละ 0 100 100 100 100

 ( - )

รอยละ 0 100 100 100 100

 ( - )

ลานบาท 3.0400 4.6400 7.2600 7.3320 7.4040

 ( 0.4966 )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

56.1603        113.8663      185.4526      93.7543        36.7224        

32.0400        28.5400        158.8600      65.8320        7.4040         

-                -                -                -                -                

2.0000         2.6400         4.2600         4.3320         4.4040         

29.0000        23.9000        151.6000      58.5000        -                

-                -                -                -                -                

1.0400         2.0000         3.0000         3.0000         3.0000         

24.1203        85.3263        26.5926        27.9223        29.3184        

24.1203        85.3263        26.5926        27.9223        29.3184        

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตท่ีไดต้ังงบประมาณในป 2553 ท่ีจะมีผลใหตองดําเนินการตอเนื่องถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา                     384,280,800 

8.2.1  ผลผลิตที่ 1 :  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ                      28,540,000 

 ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีอยางมีคุณภาพ คุณธรรม และประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการขยายตัวของความตองการ

กําลังคนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ โดยคํานึงถึงศักยภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังกลุมเปาหมายตาง ๆ 

ใหตอบสนองตอความตองการพัฒนาประเทศ

1) จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ                      28,540,000 

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

เชิงคุณภาพ : ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตร

เชิงเวลา : ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร

ภายในระยะเวลาที่กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งส้ิน

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอ่ืน

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.2.2.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 413 269 832 842 1,083

 ( 328 )

รอยละ 100 100 100 100 100

 ( 80 )

รอยละ 100 100 100 100 100

 ( 80 )

ลานบาท 81.2135 88.3483 130.2158 148.0675 178.3884

 ( 30.5253 )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

312.8615      257.4706      195.0242      216.1163      249.8396      

254.0785      195.7483      130.2158      148.0675      178.3884      

29.3596        31.8096        31.2205        34.1504        37.4744        

37.7474        37.0544        52.7760        57.1618        61.4531        

172.8650      107.4000      -                -                -                

11.6065        16.9843        40.2193        50.7553        73.4609        

2.5000         2.5000         6.0000         6.0000         6.0000         

58.7830        61.7223        64.8084        68.0488        71.4512        

58.7830        61.7223        64.8084        68.0488        71.4512        

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตท่ีไดต้ังงบประมาณในป 2553 ท่ีจะมีผลใหตองดําเนินการตอเนื่องถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.2  ผลผลิตที่ 2 :  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                     195,748,300 

 ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอยางมีคุณภาพ คุณธรรม และประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการขยายตัว

ของความตองการกําลังคน โดยคํานึงถึงศักยภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังกลุมเปาหมายตางๆ ให

ตอบสนองตอความตองการพัฒนาประเทศ

1) จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                    195,748,300 

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

เชิงคุณภาพ : ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตร

เชิงเวลา : ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร

ภายในระยะเวลาที่กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับ

การจัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งส้ิน

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอ่ืน

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.2.3.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,928 1,155 2,116 1,980 1,946

 ( - )

รอยละ 100 100 100 100 100

 ( 82 )

รอยละ 100 100 100 100 100

 ( 82 )

ลานบาท 149.3862 135.5692 170.0679 180.5984 202.7734

 ( 6.8335 )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.3.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

378.7071      351.1678      401.9590      424.0841      458.4334      

168.3751      135.5692      170.0679      180.5984      202.7734      

104.9180      99.8323        106.1980      109.8026      118.8772      

30.3526        26.0893        39.6603        41.5330        43.4902        

18.9889        -                -                -                -                

12.6156        8.1476         21.2096        26.2628        37.4060        

1.5000         1.5000         3.0000         3.0000         3.0000         

210.3320      215.5986      231.8911      243.4857      255.6600      

210.3320      215.5986      231.8911      243.4857      255.6600      

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตท่ีไดต้ังงบประมาณในป 2553 ท่ีจะมีผลใหตองดําเนินการตอเนื่องถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.3  ผลผลิตที่ 3 :  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร                     135,569,200 

 ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอยางมีคุณภาพ คุณธรรม และประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการขยายตัว

ของความตองการกําลังคน โดยคํานึงถึงศักยภาพและการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปยังกลุมเปาหมายตางๆ ให

ตอบสนองตอความตองการพัฒนาประเทศ

1) จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร                    135,569,200 

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

เชิงคุณภาพ : ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตร

เชิงเวลา : ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร

ภายในระยะเวลาที่กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งส้ิน

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอ่ืน

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

บาท

8.2.4.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 5,100 5,200 5,300 5,400 5,500

 ( 3,500 )

โครงการ 9 12 14 16 18

 ( 9 )

คน 50 60 70 80 90

 ( 25 )

คน 100 100 100 100 100

 ( 127 )

รอยละ 100 100 100 100 100

 ( 80 )

รอยละ 100 100 100 100 100

 ( 80 )

รอยละ 100 100 100 100 100

 ( 75 )

รอยละ 100 100 100 100 100

 ( 80 )

ลานบาท 13.2000 15.5000 17.5000 18.5000 20.5000

 ( 0.2437 )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.4  ผลผลิตที่ 4 :  ผลงานการใหบริการวิชาการ                      15,500,000 

 ใหบริการวิชาการแกชุมชนในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน เปนสังคมแหงการเรียนรู และเปนที่พ่ึง

ทางวิชาการแกสังคม รวมทั้งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ มีความรู ทักษะและประสบการณสามารถ

นําวิชาชีพไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสม

1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการ                      13,000,000 

2) การเพ่ิมความแข็งแกรงทางวิชาชีพครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา                       2,500,000 

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารับบริการ

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ

เชิงปริมาณ : จํานวนผูบริหารที่เขารับการพัฒนา

เชิงปริมาณ : จํานวนครูไมมีวุฒิทางการศึกษาที่เขารับ

การพัฒนา

เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการใน

กระบวนการใหบริการ

เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาและ

หนวยงานผูใชครูและบุคลากรทางการศึกษา

เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา

เชิงเวลา : ครูและบุคลากรทางการศึกษาสําเร็จการศึกษา

ภายในระยะเวลาที่กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายการผลิตงบประมาณที่ไดรับการ

จัดสรร
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8.2.4.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

16.0930        18.5377        20.6896        21.8491        24.0166        

13.2000        15.5000        17.5000        18.5000        20.5000        

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

10.7000        13.0000        15.0000        16.0000        18.0000        

2.5000         2.5000         2.5000         2.5000         2.5000         

2.8930         3.0377         3.1896         3.3491         3.5166         

2.8930         3.0377         3.1896         3.3491         3.5166         

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตท่ีไดต้ังงบประมาณในป 2553 ท่ีจะมีผลใหตองดําเนินการตอเนื่องถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งส้ิน

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอ่ืน

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.2.5.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 6 12 20 25 30

 ( 6 )

โครงการ 6 12 20 25 30

 ( 6 )

โครงการ 6 12 20 25 30

 ( - )

ผลงาน 6 12 20 25 30

 ( 6 )

โครงการ 6 12 20 25 30

 ( - )

ลานบาท 12.7475 8.9233 20.0000 25.0000 35.0000

 ( 4.8737 )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.5.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

27.7635        24.6901        36.5551        42.3829        53.2520        

12.7475        8.9233         20.0000        25.0000        35.0000        

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

12.7475        8.9233         20.0000        25.0000        35.0000        

-                -                -                -                -                

15.0160        15.7668        16.5551        17.3829        18.2520        

15.0160        15.7668        16.5551        17.3829        18.2520        

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตท่ีไดต้ังงบประมาณในป 2553 ท่ีจะมีผลใหตองดําเนินการตอเนื่องถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.5  ผลผลิตที่ 5 :  ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู                       8,923,300 

 สรางนักวิจัย และผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู โดยมุงเนนความเปนเลิศทางวิชาการ ตอบสนองความตองการของ

สังคม บูรณาการกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการชุมชน และงานกิจการนักศึกษา เพ่ือประยุกตใชและพัฒนา

แกไขปญหาอยางเหมาะสม

1) ดําเนินการวิจัยเพ่ือสรางองคความรู                       8,923,300 

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการวิจัยใหม

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการวิจัยที่อยูระหวางดําเนินงาน

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ

เชิงคุณภาพ : จํานวนผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานที่

กําหนด

เชิงเวลา : จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายใน

ระยะเวลา (ที่กําหนด)

เชิงตนทุน : คาใชจายของการวิจัยตามงบประมาณที่

ไดรับจัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งส้ิน

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอ่ืน

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.3.1.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 10 12 14 16 18

 ( 6 )

คน 10,000 11,000 11,500 12,000 12,500

 ( 5,900 )

รอยละ 100 100 100 100 100

 ( 85 )

รอยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลานบาท 1.9925 2.0000 4.0000 4.5000 4.5000

 ( 0.2954 )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

7.0165         7.1252         9.5390         10.3160        10.6068        

1.9925         1.8500         4.0000         4.5000         4.5000         

-                -                -                -                -                

1.9925         1.8500         4.0000         4.5000         4.5000         

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

5.0240         5.2752         5.5390         5.8160         6.1068         

5.0240         5.2752         5.5390         5.8160         6.1068         

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตท่ีไดต้ังงบประมาณในป 2553 ท่ีจะมีผลใหตองดําเนินการตอเนื่องถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3 แผนงาน : สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม                       1,850,000 

8.3.1  ผลผลิตที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรม                       1,850,000 

 เพ่ือสงเสริมอนุรักษ และสืบสานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมใหเกิดความเขาใจเห็นคุณคาและความสําคัญของ

วัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งในสังคมและสังคมโลก

1) สงเสริมการบํารุงศิลปวัฒนธรรม                       1,850,000 

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

เชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม

ศิลปวัฒนธรรม

เชิงคุณภาพ : รอยละของโครงการที่บรรลุผลตาม

วัตถุประสงคของโครงการ

เชิงเวลา : รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตาม

ระยะเวลา

เชิงตนทุน : คาใชจายของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งส้ิน

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอ่ืน

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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1. งบเงินอุดหนุน 6,203,500              บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 6,203,500              บาท

1) คาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 6,203,500               บาท

1.1) คาจัดการเรียนการสอน 4,186,000               บาท

1.2) คาหนังสือเรียน 836,500                 บาท

1.3) คาอุปกรณการเรียน 582,200                 บาท

1.4) คาเคร่ืองแบบนักเรียน 598,800                 บาท

ผลผลิต : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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1. งบดําเนินงาน 2,640,000              บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 2,640,000              บาท

1.1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 2,640,000              บาท

(1) วัสดุการศึกษา 2,640,000               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 2,871,000               บาท

เงินนอกงบประมาณ 231,000                 บาท

เงินงบประมาณ 2,640,000               บาท

2. งบลงทุน 23,900,000             บาท

2.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 23,900,000             บาท

2.1.1 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 23,900,000             บาท

2.1.1.1 คากอสรางอาคารการศึกษาและสิ่งกอสรางประกอบ 23,900,000             บาท

(1) อาคารศูนยสุขภาพ 6,500,000               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 160,000,000            บาท

เงินนอกงบประมาณ 30,000,000             บาท

เงินงบประมาณ 130,000,000            บาท

ป 2553 ตั้งงบประมาณ 6,500,000               บาท

ป 2554 ผูกพันงบประมาณ 65,000,000             บาท

ป 2555 ผูกพันงบประมาณ 58,500,000             บาท

(2) อาคารปฏิบัติการและพยาบาล 17,400,000             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 160,000,000            บาท

เงินนอกงบประมาณ 30,000,000             บาท

เงินงบประมาณ 130,000,000            บาท

ป 2552 ตั้งงบประมาณ 26,000,000             บาท

ป 2553 ตั้งงบประมาณ 17,400,000             บาท

ป 2554 ผูกพันงบประมาณ 86,600,000             บาท

3. งบรายจายอื่น 2,000,000              บาท

1) คาใชจายในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพพยาบาล 2,000,000               บาท

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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1. งบบุคลากร 31,809,600             บาท

1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา 31,217,000             บาท

1.1.1 เงินเดือน 31,217,000             บาท

(1) อัตราเดิม 23,558,600             บาท

(2) เงินประจําตําแหนง 7,658,400               บาท

1.2 คาจางช่ัวคราว 592,600                 บาท

1.2.1 คาจางช่ัวคราว 592,600                 บาท

(1) คาจางรายเดือน 592,600                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 18,907,700             บาท

เงินนอกงบประมาณ 18,315,100             บาท

เงินงบประมาณ 592,600                 บาท

2. งบดําเนินงาน 37,054,400             บาท

2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 30,054,400             บาท

2.1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 30,054,400             บาท

(1) คาเชาบาน 1,054,800               บาท

(2) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 9,241,600               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 15,205,200             บาท

เงินนอกงบประมาณ 5,963,600               บาท

เงินงบประมาณ 9,241,600               บาท

(3) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 600,000                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 1,420,800               บาท

เงินนอกงบประมาณ 820,800                 บาท

เงินงบประมาณ 600,000                 บาท

(4) คาซอมแซมครุภัณฑ 500,000                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 1,927,900               บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,427,900               บาท

เงินงบประมาณ 500,000                 บาท

(5) คาจางเหมาบริการ 500,000                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 1,854,500               บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,354,500               บาท

เงินงบประมาณ 500,000                 บาท

(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 300,000                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 1,046,800               บาท

เงินนอกงบประมาณ 746,800                 บาท

เงินงบประมาณ 300,000                 บาท

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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(7) วัสดุสํานักงาน 2,500,000               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 4,638,700               บาท

เงินนอกงบประมาณ 2,138,700               บาท

เงินงบประมาณ 2,500,000               บาท

(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 500,000                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 1,755,200               บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,255,200               บาท

เงินงบประมาณ 500,000                 บาท

(9) วัสดุการศึกษา 14,358,000             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 15,086,600             บาท

เงินนอกงบประมาณ 728,600                 บาท

เงินงบประมาณ 14,358,000             บาท

(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา 500,000                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 1,550,000               บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,050,000               บาท

เงินงบประมาณ 500,000                 บาท

2.2 คาสาธารณูปโภค 7,000,000              บาท

2.2.1 คาสาธารณูปโภค 7,000,000              บาท

(1) คาโทรศัพท 200,000                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 634,700                 บาท

เงินนอกงบประมาณ 434,700                 บาท

เงินงบประมาณ 200,000                 บาท

(2) คานํ้าประปา 800,000                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 2,417,800               บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,617,800               บาท

เงินงบประมาณ 800,000                 บาท

(3) คาไฟฟา 6,000,000               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 10,825,000             บาท

เงินนอกงบประมาณ 4,825,000               บาท

เงินงบประมาณ 6,000,000               บาท

3. งบลงทุน 107,400,000            บาท

3.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 107,400,000            บาท

3.1.1 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 107,400,000            บาท

3.1.1.1 คากอสรางอาคารการศึกษาและสิ่งกอสรางประกอบ 107,400,000            บาท

(1) คากอสรางอาคารเรียนรวม 107,400,000            บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 167,500,000            บาท

เงินนอกงบประมาณ -                         บาท
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เงินงบประมาณ 167,500,000            บาท

ป 2551 ตั้งงบประมาณ 32,000,000             บาท

ป 2552 ตั้งงบประมาณ 28,100,000             บาท

ป 2553 ตั้งงบประมาณ 107,400,000            บาท

4. งบเงินอุดหนุน 16,984,300             บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 16,984,300             บาท

1) คาใชจายบุคลากร 16,984,300             บาท

1 คาจางช่ัวคราว 16,984,300             บาท

(1) คาจางรายเดือน 16,984,300             บาท

5. งบรายจายอื่น 2,500,000              บาท

1) คาใชจายในการประกันคุณภาพ 500,000                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 1,025,000               บาท

เงินนอกงบประมาณ 525,000                 บาท

เงินงบประมาณ 500,000                 บาท

2) คาใชจายในการพัฒนาศูนยวิทยบริการ 500,000                 บาท

3) คาใชจายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต 1,000,000               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 1,761,700               บาท

เงินนอกงบประมาณ 761,700                 บาท

เงินงบประมาณ 1,000,000               บาท

4) คาใชจายในการพัฒนาศูนยคอมพิวเตอร 500,000                 บาท
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1. งบบุคลากร 99,832,300             บาท

1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา 92,367,600             บาท

1.1.1 เงินเดือน 82,204,300             บาท

(1) อัตราเดิม 63,226,700             บาท

(2) เงินประจําตําแหนง 18,926,400             บาท

(3) เงินชวยเหลือการครองชีพขาราชการระดับตน 51,200                  บาท

1.1.2 คาจางประจํา 10,163,300             บาท

(1) อัตราเดิม (คาจางประจํา) 9,503,100               บาท

(2) เงินเพ่ิมคาจางประจํา 570,200                 บาท

(3) เงินชวยเหลือการครองชีพพิเศษ 90,000                  บาท

1.2 คาจางช่ัวคราว 3,131,100              บาท

1.2.1 คาจางช่ัวคราว 3,131,100              บาท

(1) คาจางรายเดือน 3,131,100               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 68,994,400             บาท

เงินนอกงบประมาณ 65,863,300             บาท

เงินงบประมาณ 3,131,100               บาท

1.3 คาตอบแทนพนักงานราชการ 4,333,600              บาท

1.3.1 คาตอบแทนพนักงานราชการ 4,333,600              บาท

(1) คาตอบแทนพนักงานราชการ 4,333,600               บาท

2. งบดําเนินงาน 26,089,300             บาท

2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 16,899,300             บาท

2.1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 16,899,300             บาท

(1) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 6,611,900               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 28,825,200             บาท

เงินนอกงบประมาณ 22,213,300             บาท

เงินงบประมาณ 6,611,900               บาท

(2) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 200,000                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 1,355,100               บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,155,100               บาท

เงินงบประมาณ 200,000                 บาท

(3) คาซอมแซมครุภัณฑ 250,000                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 5,500,000               บาท

เงินนอกงบประมาณ 5,250,000               บาท

เงินงบประมาณ 250,000                 บาท

(4) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 100,000                 บาท

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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(5) คาเชาทรัพยสิน 200,000                 บาท

(6) คาจางเหมาบริการ 300,000                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 8,969,000               บาท

เงินนอกงบประมาณ 8,669,000               บาท

เงินงบประมาณ 300,000                 บาท

(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 500,000                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 2,031,500               บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,531,500               บาท

เงินงบประมาณ 500,000                 บาท

(8) วัสดุสํานักงาน 358,800                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 8,760,900               บาท

เงินนอกงบประมาณ 8,402,100               บาท

เงินงบประมาณ 358,800                 บาท

(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 100,000                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 2,826,900               บาท

เงินนอกงบประมาณ 2,726,900               บาท

เงินงบประมาณ 100,000                 บาท

(10) วัสดุการศึกษา 7,778,600               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 19,175,300             บาท

เงินนอกงบประมาณ 11,396,700             บาท

เงินงบประมาณ 7,778,600               บาท

(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา 500,000                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 3,965,000               บาท

เงินนอกงบประมาณ 3,465,000               บาท

เงินงบประมาณ 500,000                 บาท

2.2 คาสาธารณูปโภค 9,190,000              บาท

2.2.1 คาสาธารณูปโภค 9,190,000              บาท

(1) คานํ้าประปา 1,190,000               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 4,340,000               บาท

เงินนอกงบประมาณ 3,150,000               บาท

เงินงบประมาณ 1,190,000               บาท

(2) คาไฟฟา 8,000,000               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 16,400,000             บาท

เงินนอกงบประมาณ 8,400,000               บาท

เงินงบประมาณ 8,000,000               บาท

3. งบเงินอุดหนุน 8,147,600              บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 8,147,600              บาท
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1) คาใชจายบุคลากร 8,147,600               บาท

1 คาจางช่ัวคราว 8,147,600              บาท

(1) คาจางรายเดือน 8,147,600               บาท

4. งบรายจายอื่น 1,500,000              บาท

1) คาใชจายในการประกันคุณภาพ 500,000                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 1,505,400               บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,005,400               บาท

เงินงบประมาณ 500,000                 บาท

2) คาใชจายในการพัฒนาศูนยวิทยบริการ 500,000                 บาท

3) คาใชจายในการพัฒนาศูนยคอมพิวเตอร 500,000                 บาท
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1. งบเงินอุดหนุน 13,000,000             บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 13,000,000             บาท

1) เงินคาใชจายในการใหบริการวิชาการ 13,000,000             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 13,504,000             บาท

เงินนอกงบประมาณ 504,000                 บาท

เงินงบประมาณ 13,000,000             บาท

2. งบรายจายอื่น 2,500,000              บาท

1) คาใชจายในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 2,500,000               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 3,300,100               บาท

เงินนอกงบประมาณ 800,100                 บาท

เงินงบประมาณ 2,500,000               บาท

ผลผลิต : ผลงานการใหบริการวิชาการ

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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1. งบดําเนินงาน 1,850,000              บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 1,850,000              บาท

1.1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 1,850,000              บาท

(1) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 600,000                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 688,200                 บาท

เงินนอกงบประมาณ 88,200                  บาท

เงินงบประมาณ 600,000                 บาท

(2) คาตอบแทนวิทยากร (สัมมนาและฝกอบรม) 150,000                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 699,200                 บาท

เงินนอกงบประมาณ 549,200                 บาท

เงินงบประมาณ 150,000                 บาท

(3) คาจางเหมาบริการ 600,000                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 1,390,000               บาท

เงินนอกงบประมาณ 790,000                 บาท

เงินงบประมาณ 600,000                 บาท

(4) วัสดุสํานักงาน 500,000                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 1,623,900               บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,123,900               บาท

เงินงบประมาณ 500,000                 บาท

ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรม

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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1. งบเงินอุดหนุน 8,923,300              บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 8,923,300              บาท

1) เงินอุดหนุนวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 8,923,300               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 23,217,900             บาท

เงินนอกงบประมาณ 14,294,600             บาท

เงินงบประมาณ 8,923,300               บาท

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย

92

seang
Rectangle



ภาค ข : หนวยงาน

 งบประมาณรายจาย    ป 2552 บาท

 งบประมาณรายจาย    ป 2553 บาท

1. ขอมูลหนวยงาน

   1.1 วิสัยทัศน

   1.2 พันธกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เปนมหาวิทยาลัยตนแบบแหงภูมิภาคเพ่ือการพัฒนาทองถน

1.ผลิตบัณฑิตใหมีความเปนเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และภุมิปญญา

สากล มีความรูคูคุณธรรม จริยธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและความผูกพันตอทองถ่ิน รวมท้ัง

สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชนโดยมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

   2.เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและ

มาตรฐานท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพชั้นสูง   3.วิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางองคความรู แสวงหาแนวทางพัฒนา

เทคโนโลยีพ้ืนบานและเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนใน

ทองถ่ิน รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน   4.บริการทางวิชาการแกสังคมท่ีหลากหลาย 

ประสานความรวมมือและชวยเหลือเก้ือกูลกันระหวางมหาวิทยาลัยชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   5.

สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรางความรู ความเขาใจในคุณคา ความสํานึก

และความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถ่ิน เพ่ือการอนุรักษ เผยแพรและสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมของ

ทองถ่ิน   6.เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ผูนําชุมชน ศาสนา และนักการเมืองทองถ่ิน ใหมี

จิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและทองถ่ินเพ่ือประ

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

264,935,000                

241,969,700                
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1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ

เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน
กลยุทธหนวยงาน

นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ

คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 3 : 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต

ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบาย

การศึกษา

3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและ

พัฒนาการศึกษา

1. เปาหมายกระทรวง : คนไทย

ไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพใน

การดํารงชีวิต  ประกอบอาชีพ และ

เสริมสรางการแขงขันของประเทศ

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือผลิต

กําลังคนที่มีคุณภาพตามความ

ตองการของประเทศ

1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดย

มุงเนนสาขาที่เปนความตองการของ

ประเทศและใหเกิดความเสมอภาคใน

โอกาสทางการศึกษา

2. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือขยาย

การผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาด

แคลน เพ่ือสนองตอความตองการ

ในการพัฒนาประเทศ

1. พัฒนาและการจัดการศึกษาโดย

มุงเนนสาขาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน

ตามความตองการของประเทศ

2. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับการศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือ

บริการวิชาการแกหนวยงาน / 

ประชาชนในชุมชนและสังคม ใหมี

ความรูความสามารถในการพัฒนา

ตนเองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ

แขงขันของประเทศ

1. พัฒนาการบริการดานสุขภาพและ

การบริการวิชาการดานอื่น ๆ ในเชิง

รุกและครบวงจรใหครอบคลุมทุก

กลุมประชากรและภาคสวนตาง ๆ

แผนการบริหารราชการแผนดิน/ 

นโยบาย

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ/ 

แผนงาน

ความเชื่อมโยงระดับหนวยงาน
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เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน
กลยุทธหนวยงาน

แผนการบริหารราชการแผนดิน/ 

นโยบาย

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ/ 

แผนงาน

ความเชื่อมโยงระดับหนวยงาน

3. เปาหมายกระทรวง : มี

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับ

การเผยแพรหรือนําไปใชประโยชน

เพิ่มข้ึน

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือวิจัย

และพัฒนารวมทั้งถายทอดองค

ความรูและสรางนวัตกรรมที่

นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของทองถิ่นและประเทศ

1. สงเสริมงานวิจัยดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา

ประเทศดานการแขงขันและการวิจัย

บูรณาการที่เชื่อมโยงหนวยงาน 

สถาบัน และชุมชนในพ้ืนที่ ตลอดจน

เสริมสรางกลไกการประสานงานกับ

ภาคเอกชน ภาคการผลิต และภาค

การใหบริการใหกวางขวางและ

หลากหลายยิ่งขึ้น

ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

3.4 แผนงาน : สงเสริมและ

พัฒนาศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม

1. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับความรูความเขาใจและเห็น

ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย

1. เปาหมายหนวยงาน : ปลูกฝง

คานิยมใหนักศึกษา และชุมชนใน

การพัฒนาภูมิปญญาทองถน และ

อนุรักษ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ไทย

1. สงเสริมและพัฒนาภูมิปญญา

ทองถิ่น และสนับสนุนการสืบสาน 

ฟนฟู อนุรักษ ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย
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2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณกับเปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง ผลผลิต / โครงการ งบประมาณ เงินนอก

/แผนงาน เปาหมายการใหบริการหนวยงาน งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น          241.9697          316.0950 

ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 3. :

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต

         241.9697          316.0950 

1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ

พัฒนาการศึกษา

         239.9697          297.1293 

1. เปาหมายกระทรวง : คนไทย

ไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพใน

การดํารงชีวิต  ประกอบอาชีพ และ

เสริมสรางการแขงขันของประเทศ

         231.0233          251.9260 

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือ

ผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตาม

ความตองการของประเทศ

         201.1577          190.7630 

ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จ

การศึกษาดานสังคมศาสตร

       201.1577        190.7630 

2. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือ

ขยายการผลิตกําลังคนดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ

สาขาที่ขาดแคลน เพ่ือสนองตอ

ความตองการในการพัฒนาประเทศ

           29.8656            61.1630 

ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จ

การศึกษาดานวิทยาศาสตร

สุขภาพ

          0.5000          22.1260 

ผลผลิตที่ 2 : ผูสําเร็จ

การศึกษาดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

         29.3656          39.0370 

2. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับการศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ

            3.5139           15.8047 

หนวย : ลานบาท
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง ผลผลิต / โครงการ งบประมาณ เงินนอก

/แผนงาน เปาหมายการใหบริการหนวยงาน งบประมาณ

หนวย : ลานบาท

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือ

บริการวิชาการแกหนวยงาน / 

ประชาชนในชุมชนและสังคม ให

มีความรูความสามารถในการ

พัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใน

การแขงขันของประเทศ

            3.5139            15.8047 

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ

ใหบริการวิชาการ

          3.5139          15.8047 

3. เปาหมายกระทรวง : มี

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับ

การเผยแพรหรือนําไปใชประโยชน

เพิ่มขึ้น

            5.4325           29.3986 

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือวิจัย

และพัฒนารวมทั้งถายทอดองค

ความรูและสรางนวัตกรรมที่

นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของทองถิ่นและประเทศ

            5.4325            29.3986 

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพ่ือ

ถายทอดเทคโนโลยี

          5.4325          29.3986 

2. แผนงาน : สงเสริมและ

พัฒนาศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม

            2.0000           18.9657 

3. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับความรูความเขาใจและเห็น

ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย

            2.0000           18.9657 

1. เปาหมายหนวยงาน : ปลูกฝง

คานิยมใหนักศึกษา และชุมชนใน

การพัฒนาภูมิปญญาทองถน และ

อนุรักษ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ไทย

            2.0000            18.9657 

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรม

          2.0000          18.9657 
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หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

 รอยละ 70 72 75 77 79

 รอยละ 77 80 80 85 85

 รอยละ 75 80 85 90 90

 รอยละ 70 72 75 77 79

 รอยละ 77 80 80 85 85

 รอยละ 77 80 85 90 90

 รอยละ 75 79 80 85

 รอยละ 80 80 85 90 90

 รอยละ 10 12 14 16 18

 ผลงาน 10 12 14 16 18

3. เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน                        คาเปาหมายของตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด

1. เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความตองการของ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รอยละของผูสําเร็จ

การศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รอยละความพึงพอใจของ

นายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา

 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่

ไดงานทํา ศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพภายใน

2. เพื่อขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อสนองตอความ

ตองการในการพัฒนาประเทศ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รอยละของผูสําเร็จ

การศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รอยละของความพึงพอใจ

ของนายจางที่มีผลตอผูสําเร็จการศึกษา

 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่

ไดงานทํา ศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพภายใน

3. เพื่อบริการวิชาการแกหนวยงาน / ประชาชนใน

ชุมชนและสังคม ใหมีความรูความสามารถในการ

พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รอยละของผูเขารับบริการนํา

ความรูไปใชประโยชน

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รอยละความพึงพอใจของ

หนวยงาน / องคกรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพ

ตอประโยชนจากการบริการ

4. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถายทอดองคความรูและ

สรางนวัตกรรมที่นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของทองถิ่นและประเทศ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รอยละของงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือ

นานาชาติ ตออาจารยประจําหรือนักวิจัยประจํา

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จํานวนผลงานวิจัย / 

นวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนตอสังคม ชุมชน
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หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน                        คาเปาหมายของตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด

 รอยละ 70 75 77 79 80

 ผลงาน 5 6 8 10 12

 รอยละ 80 82 85 85 90

5. ปลูกฝงคานิยมใหนักศึกษา และชุมชนในการ

พัฒนาภูมิปญญาทองถน และอนุรักษ ทํานุบํารุง

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จํานวนผลงาน / กิจกรรมที่

มีการเผยแพรองคความรูภูมิปญญาไทย

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รอยละของนักศึกษาที่เห็น

ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย

 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: รอยละของผลงานวิจัยที่ไดรับ

การจดลิขสิทธิ์และ / หรือไดรับรองคุณภาพจาก

หนวยงานที่เชื่อถือได  ตามระยะเวลาที่กําหนด
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4. กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง และเปาหมายการใหบริการหนวยงาน จําแนกตามแหลงเงิน 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

รวมทั้งสิ้น 559.5354          558.0647          2,081.4149       2,487.6008       3,108.2354       

รวมเงินงบประมาณ 264.9350          241.9697          1,733.7138       2,107.2866       2,687.7241       

รวมเงินนอกงบประมาณ 294.6004          316.0950          347.7011          380.3142          420.5113          

1. เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความ

ตองการของประเทศ

         402.2492          391.9207        1,372.5778        1,476.0881        1,836.3668 

 เงินงบประมาณ 205.3442          201.1577          1,162.8478       1,246.2801       1,582.2528       

 เงินนอกงบประมาณ 196.9050          190.7630          209.7300          229.8080          254.1140          

  - เงินรายได 196.9050         190.7630         209.7300         229.8080         254.1140         

2. เพื่อขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ

สนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ

           86.2398            91.0286          557.6748          831.9906        1,054.4308 

 เงินงบประมาณ 48.8858           29.8656           491.6646          759.4846          974.9328          

 เงินนอกงบประมาณ 37.3540           61.1630           66.0102           72.5060           79.4980           

  - เงินรายได 37.3540           61.1630           66.0102           72.5060           79.4980           

3. เพื่อบริการวิชาการแกหนวยงาน / ประชาชน

ในชุมชนและสังคม ใหมีความรูความสามารถ

ในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

แขงขันของประเทศ

           19.3468            19.3186            45.5960            54.4309            65.4766 

 เงินงบประมาณ 4.9800            3.5139            28.2000           35.2200           44.3460           

 เงินนอกงบประมาณ 14.3668           15.8047           17.3960           19.2109           21.1306           

  - เงินรายได 14.3668           15.8047           17.3960           19.2109           21.1306           

4. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถายทอดองค

ความรูและสรางนวัตกรรมที่นําไปสูการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นและประเทศ

           33.9596            34.8311            71.8943            85.3102          104.8005 

 เงินงบประมาณ 5.2250            5.4325            38.0014           49.4019           64.2225           

 เงินนอกงบประมาณ 28.7346           29.3986           33.8929           35.9083           40.5780           

  - เงินรายได 28.7346           29.3986           33.8929           35.9083           40.5780           

5. ปลูกฝงคานิยมใหนักศึกษา และชุมชนใน

การพัฒนาภูมิปญญาทองถน และอนุรักษ ทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย

           17.7400            20.9657            33.6720            39.7810            47.1607 

หนวย :ลานบาท 

งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*
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เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

หนวย :ลานบาท 

งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

 เงินงบประมาณ 0.5000            2.0000            13.0000           16.9000           21.9700           

 เงินนอกงบประมาณ 17.2400           18.9657           20.6720           22.8810           25.1907           

  - เงินรายได 17.2400           18.9657           20.6720           22.8810           25.1907           

*ประมาณการรายจายลวงหนาตามยุทธศาสตรและภารกิจที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556
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5. รายการผูกพันขามปงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  จําแนกตามผลผลิต/โครงการ 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556- จบ

1. ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดาน

สังคมศาสตร

2 99.6250      92.2750      -              -              -              

รวม 2 99.6250      92.2750      -              -              -              

เหตุผลความจําเปนในการตั้งงบประมาณผูกพันขามป

1. เปนรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตองดําเนินการตอเน่ือง  จํานวน  2 รายการ  เปนเงิน  99,625,000  บาท

          หนวย : ลานบาท 

ผลผลิต / โครงการ
จํานวน 

รายการ

ปงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ
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 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามแผนงาน

264,935,000 บาท

241,969,700 บาท

        239,969,700 บาท

           2,000,000 บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

งบประมาณรายจาย ป 2552

งบประมาณรายจาย ป 2553

1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

2. แผนงาน สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
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7. สรุปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย 

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวม

รวมทั้งสิ้น 74.5296      38.8021      99.6250      24.5130      4.5000        241.9697     

1. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพัฒนา

การศึกษา

74.5296      36.8021      99.6250      24.5130      4.5000        239.9697     

ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จการศึกษาดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพ

            -          0.5000             -               -               -          0.5000 

ผลผลิตที่ 2 : ผูสําเร็จการศึกษาดาน

สังคมศาสตร

      50.4718       31.9943       99.6250       16.5666        2.5000      201.1577 

ผลผลิตที่ 3 : ผูสําเร็จการศึกษาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

      24.0578        4.3078             -               -          1.0000       29.3656 

ผลผลิตที่ 4 : ผลงานการใหบริการวิชาการ             -               -               -          2.5139        1.0000        3.5139 

ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอด

เทคโนโลยี

            -               -               -          5.4325             -          5.4325 

2. แผนงาน :  สงเสริมและพัฒนาศาสนา

 ศิลปะและวัฒนธรรม

-               2.0000        -               -               -               2.0000        

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทํานุบํารุงศิลป

วัฒนธรม

            -          2.0000             -               -               -          2.0000 

          หนวย : ลานบาท 

งบรายจาย
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8. แผนงาน จําแนก ตามผลผลิต/โครงการ

บาท

บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.1.1.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 0 0 0 0 78

 ( - )

รอยละ 0 0 0 0 100

 ( - )

รอยละ 0 0 0 0 100

 ( - )

ลานบาท 0 0.5000 10.1647 16.5942 17.8714

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

-                22.6260        140.7992      209.3056      262.5210      

-                0.5000         116.4902      182.4046      233.4250      

-                -                -                -                -                

-                0.5000         9.5147         15.7492        16.7729        

-                -                106.3255      165.8104      215.5536      

-                -                -                -                -                

-                -                0.6500         0.8450         1.0985         

-                22.1260        24.3090        26.9010        29.0960        

-                22.1260        24.3090        26.9010        29.0960        

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตท่ีไดต้ังงบประมาณในป 2553 ท่ีจะมีผลใหตองดําเนินการตอเนื่องถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา                    239,969,700 

8.1.1  ผลผลิตที่ 1 :  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ                         500,000 

 สามารถผลิตบัณฑิตใหมีความเปนเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย  และภูมิปญญาสากล

 มีความรูคูคุณธรรม จริยธรรม สํานึกในความเปนไทย รวมทั้งสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน  พรอมทั้ง

เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครูโดยมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

1) จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ                         500,000 

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

เชิงคุณภาพ : ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตร

เชิงเวลา : ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตร

ภายในระยะเวลาที่กําหนด

เชิงตนทุน : ตนทุนการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.1.2.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,200 1,430 3,300 3,630 3,993

 ( - )

รอยละ 95 95 100 100 100

 ( - )

รอยละ 95 95 100 100 100

 ( - )

ลานบาท 87.0936 101.5327 311.2442 407.9451 492.4173

 ( 44.0000 )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

402.2492      391.9207      1,372.5778    1,476.0881    1,836.3668    

205.3442      201.1577      1,162.8478    1,246.2801    1,582.2528    

47.0272        50.4718        72.8612        94.7201        123.1366      

34.4088        31.9943        176.5565      217.9554      247.7547      

118.2506      99.6250        851.6036      838.3350      1,089.8355    

4.6326         16.5666        55.6985        87.3032        111.1696      

1.0250         2.5000         6.1280         7.9664         10.3564        

196.9050      190.7630      209.7300      229.8080      254.1140      

196.9050      190.7630      209.7300      229.8080      254.1140      

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตท่ีไดต้ังงบประมาณในป 2553 ท่ีจะมีผลใหตองดําเนินการตอเนื่องถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2  ผลผลิตที่ 2 :  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร                    201,157,700 

 สามารถผลิตบัณฑิตใหมีความเปนเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาสากล

 มีความรูคูคุณธรรม จริยธรรม สํานึกในความเปนไทย  รวมทั้งสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวินในชุมชน พรอมทั้ง

เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครูโดยมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

1) จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร                    201,157,700 

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

เชิงคุณภาพ : ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตร

เชิงเวลา : ผูสําเรจการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร

ภายในระยะเวลาที่กําหนด

เชิงตนทุน : ตนทุนการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.1.3.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 740 893 497 547 601

 ( - )

รอยละ 95 95 100 100 100

 ( - )

รอยละ 95 95 100 100 100

 ( - )

ลานบาท 41.4991 29.3656 89.9325 116.1420 142.2883

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

86.2398        68.4026        416.8756      622.6850      791.9098      

48.8858        29.3656        375.1744      577.0800      741.5078      

24.6321        24.0578        35.0562        45.5732        59.2453        

8.7849         4.3078         34.3239        48.0014        58.7011        

7.3867         -                285.2419      460.9380      599.2195      

7.0571         -                16.6524        16.6524        16.6524        

1.0250         1.0000         3.9000         5.9150         7.6895         

37.3540        39.0370        41.7012        45.6050        50.4020        

37.3540        39.0370        41.7012        45.6050        50.4020        

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตท่ีไดต้ังงบประมาณในป 2553 ท่ีจะมีผลใหตองดําเนินการตอเนื่องถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3  ผลผลิตที่ 3 :  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                      29,365,600 

 สามารถผลิตบัณฑิตใหมีความเปนเลิศทางวิชาการบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถน ภูมิปญญาทไทย และภูมิปญญา

สากล  มีความรูคูคุณธรรม จริยธรรม สํานึกในความไทย รวมทั้งสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน  พรอมทั้ง

เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครูโดยมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ

1) จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                      29,365,600 

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

เชิงคุณภาพ : ผูสําเร็จการจบการศึกษาตามมาตรฐาน

หลักสูตร

เชิงเวลา : ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร

ภายในระยะเวลาที่กําหนด

เชิงตนทุน : ตนทุน/คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่

ไดรับจัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได

107



บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.1.4.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 8 10 12 14 16

 ( - )

รอยละ 80 85 85 87 90

 ( - )

รอยละ 80 83 85 87 90

 ( - )

ลานบาท 4.9800 3.5139 28.2000 35.2200 44.3460

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.4.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

19.3468        19.3186        45.5960        54.4309        65.4766        

4.9800         3.5139         28.2000        35.2200        44.3460        

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

2.7000         2.5139         23.4000        30.4200        39.5460        

2.2800         1.0000         4.8000         4.8000         4.8000         

14.3668        15.8047        17.3960        19.2109        21.1306        

14.3668        15.8047        17.3960        19.2109        21.1306        

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตท่ีไดต้ังงบประมาณในป 2553 ท่ีจะมีผลใหตองดําเนินการตอเนื่องถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.4  ผลผลิตที่ 4 :  ผลงานการใหบริการวิชาการ                       3,513,900 

 เพื่อบริการวิชาการแกสังคมที่หลากหลย ประสานความรวมมือและชวยเหลือเก้ือกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินและองคกรอื่นทั้งในและตางประเทศ  เพื่อการพัฒนาทองถ่ินที่ย่ังยืน

1) เผยแพรความรูและบริการวิชาการ                       3,513,900 

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการ

แกสังคม

เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการใน

กระบวนการใหบริการ

เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะ

เชิงตนทุน : ตนทุน/คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่

ไดรับจัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.1.5.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 13 15 17 19 21

 ( - )

โครงการ 10 12 14 16 18

 ( - )

รอยละ 70 75 77 79 80

 ( - )

ลานบาท 33.9596 5.4325 71.8943 85.3102 104.8005

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.5.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

33.9596        34.8311        71.8943        85.3102        104.8005      

5.2250         5.4325         38.0014        49.4019        64.2225        

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

5.2250         5.4325         38.0014        49.4019        64.2225        

-                -                -                -                -                

28.7346        29.3986        33.8929        35.9083        40.5780        

28.7346        29.3986        33.8929        35.9083        40.5780        

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตท่ีไดต้ังงบประมาณในป 2553 ท่ีจะมีผลใหตองดําเนินการตอเนื่องถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.5  ผลผลิตที่ 5 :  ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี                       5,432,500 

 วิจัยและพัฒนาเพื่อสรางองคความรู แสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพื้นบานและเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับ

การดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในทองถ่ิน รวมถึงการแสวงหา แนวทางเพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดการ การ

บํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและย่ังยืน

1) ดําเนินการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี                       5,432,500 

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการวิจัย

เชิงคุณภาพ : จํานวนโครงการวิจัยที่มีการเผยแพรใน

วารสารหรือนําไปอางองิในระดับชาติหรือนานาชาติ

เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่

กําหนด

เชิงตนทุน : ตนทุน/คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่

ไดรับจัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.2.1.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 5 6 8 10 12

 ( - )

รอยละ 70 82 85 85 90

 ( - )

รอยละ 75 77 80 85 85

 ( - )

ลานบาท 0.5000 2.0000 13.0000 16.9000 21.9700

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

17.7400        20.9657        33.6720        39.7810        47.1607        

0.5000         2.0000         13.0000        16.9000        21.9700        

-                -                -                -                -                

0.5000         2.0000         13.0000        16.9000        21.9700        

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

17.2400        18.9657        20.6720        22.8810        25.1907        

17.2400        18.9657        20.6720        22.8810        25.1907        

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตท่ีไดต้ังงบประมาณในป 2553 ท่ีจะมีผลใหตองดําเนินการตอเนื่องถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม                       2,000,000 

8.2.1  ผลผลิตที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรม                       2,000,000 

 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สรางความรู ความเขาใจในคุณคา  ความสํานึกและความ

ภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถ่ิน เพื่อการอนุรักษ เผยแพรและสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมของทองถ่ิน

1) สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม                       2,000,000 

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ / กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค

เชิงเวลา : โครงการ / กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลา

ที่กําหนด

เชิงตนทุน : ตนทุน/คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่

ไดรับจัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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1. งบดําเนินงาน 500,000                 บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 500,000                 บาท

1.1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 500,000                 บาท

(1) วัสดุการศึกษา 500,000                 บาท

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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1. งบบุคลากร 50,471,800             บาท

1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา 47,380,500             บาท

1.1.1 เงินเดือน 42,163,700             บาท

(1) อัตราเดิม 107 อัตรา 35,818,500             บาท

(2) เงินประจําตําแหนง 6,333,600               บาท

(3) เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับขาราชการ 7,400                   บาท

(4) เงินชวยเหลือการครองชีพ 4,200                   บาท

1.1.2 คาจางประจํา 5,216,800              บาท

(1) อัตราเดิม  28 อัตรา 4,824,700               บาท

(2) เงินเพ่ิมคาจางประจํา 289,500                 บาท

(3) เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับลูกจางประจํา 67,200                  บาท

(4) เงินชวยเหลือการครองชีพพิเศษ 35,400                  บาท

1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ 3,091,300              บาท

1.2.1 คาตอบแทนพนักงานราชการ 3,091,300              บาท

(1) คาตอบแทนพนักงานราชการ 3,091,300               บาท

2. งบดําเนินงาน 31,994,300             บาท

2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 17,717,300             บาท

2.1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 17,717,300             บาท

(1) คาเชาบาน 1,006,800               บาท

(2) เงินประจําตําแหนง 7,408,800               บาท

(3) คาตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น 302,500                 บาท

(4) คาตอบแทนเหมาจายรถประจําตําแหนง 1,905,600               บาท

(5) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 441,400                 บาท

(6) คาซอมแซมครุภัณฑ 200,000                 บาท

(7) คาเชาทรัพยสิน 2,000,000               บาท

(8) คาจางเหมาบริการ 300,000                 บาท

(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 152,200                 บาท

(10) วัสดุการศึกษา 4,000,000               บาท

2.2 คาสาธารณูปโภค 14,277,000             บาท

2.2.1 คาสาธารณูปโภค 14,277,000             บาท

(1) คาโทรศัพท 1,294,800               บาท

(2) คานํ้าประปา 3,000,000               บาท

(3) คาไฟฟา 9,982,200               บาท

3. งบลงทุน 99,625,000             บาท

3.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 99,625,000             บาท

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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3.1.1 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 99,625,000             บาท

3.1.1.1 คากอสรางอาคารการศึกษาและสิ่งกอสรางประกอบ 99,625,000             บาท

(1) กอสรางอาคารอเนกประสงค พรอมครุภัณฑประกอบอาคาร 1 หลัง 50,909,000             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 149,900,000            บาท

เงินนอกงบประมาณ -                         บาท

เงินงบประมาณ 149,900,000            บาท

ป 2551 ตั้งงบประมาณ 30,000,000             บาท

ป 2552 ตั้งงบประมาณ 68,991,000             บาท

ป 2553 ตั้งงบประมาณ 50,909,000             บาท

(2) อาคารเรียนรวมและสํานักหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 1 หลัง 48,716,000             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 150,000,000            บาท

เงินนอกงบประมาณ 7,500,000               บาท

เงินงบประมาณ 142,500,000            บาท

ป 2552 ตั้งงบประมาณ 1,509,000               บาท

ป 2553 ตั้งงบประมาณ 48,716,000             บาท

ป 2554 ผูกพันงบประมาณ 92,275,000             บาท

4. งบเงินอุดหนุน 16,566,600             บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 16,566,600             บาท

1) คาใชจายบุคลากร 16,566,600             บาท

1 เงินเดือน 16,566,600             บาท

(1) อัตราเดิม 16,566,600             บาท

5. งบรายจายอื่น 2,500,000              บาท

1) คาใชจายในการประกันคุณภาพการศึกษา 250,000                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 191,013,000            บาท

เงินนอกงบประมาณ 190,763,000            บาท

เงินงบประมาณ 250,000                 บาท

2) คาใชจายโครงการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัย 300,000                 บาท

3) โครงการพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษแกนักศึกษา 300,000                 บาท

4) โครงการสหกิจศึกษา 200,000                 บาท

5) โครงการพัฒนาตนแบบตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 1 โครงการ 300,000                 บาท

6) โครงการพัฒนาคณาจารย 1 โครงการ 300,000                 บาท

7) โครงการพัฒนาหลักสูตร 1 โครงการ 250,000                 บาท

8) โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 1 โครงการ 300,000                 บาท

9) โครงการพัฒนาสํานักวิทยบริการ 1 โครงการ 300,000                 บาท
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1. งบบุคลากร 24,057,800             บาท

1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา 19,640,300             บาท

1.1.1 เงินเดือน 19,640,300             บาท

(1) อัตราเดิม 57 อัตรา 16,714,700             บาท

(2) เงินประจําตําแหนง 2,925,600               บาท

1.2 คาจางช่ัวคราว 4,417,500              บาท

1.2.1 คาจางช่ัวคราว 4,417,500              บาท

(1) คาจางรายเดือน 19 อัตรา 4,417,500               บาท

2. งบดําเนินงาน 4,307,800              บาท

2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 4,307,800              บาท

2.1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 4,307,800              บาท

(1) เงินประจําตําแหนง 912,000                 บาท

(2) คาตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น 129,400                 บาท

(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 266,400                 บาท

(4) วัสดุการศึกษา 3,000,000               บาท

3. งบรายจายอื่น 1,000,000              บาท

1) คาใชจายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต 500,000                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 39,537,000             บาท

เงินนอกงบประมาณ 39,037,000             บาท

เงินงบประมาณ 500,000                 บาท

2) โครงการกาวทันโลก IT แกนักศึกษาและบุคลากร 500,000                 บาท

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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1. งบเงินอุดหนุน 2,513,900              บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 2,513,900              บาท

1) เงินอุดหนุนคาใชจายการบริการวิชาการ 2,513,900               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 18,318,600             บาท

เงินนอกงบประมาณ 15,804,700             บาท

เงินงบประมาณ 2,513,900               บาท

2. งบรายจายอื่น 1,000,000              บาท

1) คาใชจายในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 1,000,000               บาท

ผลผลิต : ผลงานการใหบริการวิชาการ

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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1. งบดําเนินงาน 2,000,000              บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 2,000,000              บาท

1.1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 2,000,000              บาท

(1) คาใชจายในการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 2,000,000               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 20,965,700             บาท

เงินนอกงบประมาณ 18,965,700             บาท

เงินงบประมาณ 2,000,000               บาท

ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรม

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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1. งบเงินอุดหนุน 5,432,500              บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 5,432,500              บาท

1) เงินอุดหนุนการวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี 5,432,500               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 34,831,100             บาท

เงินนอกงบประมาณ 29,398,600             บาท

เงินงบประมาณ 5,432,500               บาท

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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ภาค ข : หนวยงาน

 งบประมาณรายจาย    ป 2552 บาท

 งบประมาณรายจาย    ป 2553 บาท

1. ขอมูลหนวยงาน

   1.1 วิสัยทัศน

   1.2 พันธกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน   เปนแหลงเสริมสรางพลังปญญา

ของแผนดิน  ฟนฟูพลังการเรียนรู  เชิดชูภูมิปญญาและวัฒนธรรมของทองถ่ิน  สรางสรรคศิลปวิทยาการให

ไดมาตรฐานสากลและเกิดความมั่นคงและย่ังยืนแกปวงชน

1.สรางโอกาสทางการศึกษาแกทองถ่ิน   2.สรางระบบจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ  เปนพลังปญญาของแผนดิน   3.วิจัยและพัฒนาองคความรู เชิดชูภูมิปญญาและวัฒนธรรม

และสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน   4.สรางการมีสวนรวมในการจัดการบํารุงรักษา การใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

278,692,700                

203,114,700                
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1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ

เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน
กลยุทธหนวยงาน

นโยบายที่ 1 นโยบายเรงดวนที่จะ

เร่ิมดําเนินการในปแรก

ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 1 : 

ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมั่น

และการกระตุนเศรษฐกิจของ

ประเทศ

ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลด

ภาระคาครองชีพของประชาชน : 

ใหทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษา

ฟรี ๑๕ ป

1.6 แผนงาน : เสริมสรางรายได

 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ

มั่นคงดานสังคม

1. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับโอกาสทางการศึกษาข้ัน

พื้นฐานตามสิทธิที่กําหนดไว

1. เปาหมายหนวยงาน : นักเรียน

ในสังกัดมหาวิทยาลัยไดรับโอกาส

ทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามสิทธิ

ที่กําหนดไว

1. จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี

คุณภาพและไดมาตรฐาน โดยไดรับ

การสนับสนุนคาใชจาย ครอบคลุม

ตําราเรียนในวิชาหลัก ชุดนักเรียน 

อุปกรณการเรียน และคาใชจาย

จําเปนอื่น ๆ

นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ

คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 3 : 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต

ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบาย

การศึกษา

3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและ

พัฒนาการศึกษา

1. เปาหมายกระทรวง : คนไทย

ไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพใน

การดํารงชีวิต  ประกอบอาชีพ และ

เสริมสรางการแขงขันของประเทศ

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือขยาย

การผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาด

แคลน เพ่ือตอบสนองตอความ

ตองการในการพัฒนาประเทศ

1. ผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความ

ตองการของประเทศเพิ่มขึ้น

2. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือผลิต

กําลังคนที่มีคุณภาพตามความ

ตองการของประเทศ

1. ผลิตกําลังคนดานสังคมศาสตร

ตามความตองการของตลาด

แผนการบริหารราชการแผนดิน/ 

นโยบาย

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ/ 

แผนงาน

ความเชื่อมโยงระดับหนวยงาน
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เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน
กลยุทธหนวยงาน

แผนการบริหารราชการแผนดิน/ 

นโยบาย

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ/ 

แผนงาน

ความเชื่อมโยงระดับหนวยงาน

2. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับการศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือ

บริการวิชาการแกหนวยงาน/

ประชาชนในชุมชนและสังคม ใหมี

ความรูความสามารถในการพัฒนา

ตนเอง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ

แขงขันของประเทศ

1. ถายทอดองคความรูและ

เทคโนโลยีใหแกชุมชนและสังคม

3. เปาหมายกระทรวง : มี

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับ

การเผยแพรหรือนําไปใชประโยชน

เพิ่มข้ึน

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือวิจัย

และพัฒนารวมทั้งถายทอดองค

ความรูและสรางนวัตกรรมที่

นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของทองถิ่นและประเทศ

1. สงเสริมการวิจัยที่เปนความ

ตองการของประเทศในลักษณะมุง

เปาหมายและงานวิจัยที่มหาวิทยาลัย

มีศักยภาพ

ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

3.4 แผนงาน : สงเสริมและ

พัฒนาศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม

1. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับความรูความเขาใจและเห็น

ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย

1. เปาหมายหนวยงาน : ปลูกฝง

คานิยมใหนิสิต นักศึกษา และ

ชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญา

ทองถิ่น และอนุรักษ ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย

1. สงเสริมการอนุรักษและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย
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2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณกับเปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง ผลผลิต / โครงการ งบประมาณ เงินนอก

/แผนงาน เปาหมายการใหบริการหนวยงาน งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น           203.1147            93.4195 

ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 1. :

ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมั่น

และการกระตุนเศรษฐกิจของ

ประเทศ

            2.0040                  -   

1. แผนงาน : เสริมสรางรายได 

พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ

มั่นคงดานสังคม

            2.0040                  -   

1. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับโอกาสทางการศึกษาข้ัน

พื้นฐานตามสิทธิที่กําหนดไว

            2.0040                  -   

1. เปาหมายหนวยงาน : นักเรียน

ในสังกัดมหาวิทยาลัยไดรับโอกาส

ทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามสิทธิ

ที่กําหนดไว

            2.0040                  -   

โครงการที่ 1: โครงการ

สนับสนุนการจัดการศึกษาโดย

ไมเสียคาใชจาย 15 ป

          2.0040                -   

ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 3. :

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต

          201.1107            93.4195 

1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ

พัฒนาการศึกษา

          200.7207            92.8195 

1. เปาหมายกระทรวง : คนไทย

ไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพใน

การดํารงชีวิต  ประกอบอาชีพ และ

เสริมสรางการแขงขันของประเทศ

          190.3007            89.6195 

หนวย : ลานบาท
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง ผลผลิต / โครงการ งบประมาณ เงินนอก

/แผนงาน เปาหมายการใหบริการหนวยงาน งบประมาณ

หนวย : ลานบาท

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือ

ขยายการผลิตกําลังคนดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ

สาขาที่ขาดแคลน เพ่ือตอบสนอง

ตอความตองการในการพัฒนา

ประเทศ

           73.6102            32.4095 

ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จ

การศึกษาดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

         73.6102          32.4095 

2. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือผลิต

กําลังคนที่มีคุณภาพตามความ

ตองการของประเทศ

          116.6905            57.2100 

ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จ

การศึกษาดานสังคมศาสตร

       116.6905          57.2100 

2. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับการศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ

            6.1473             0.7000 

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือ

บริการวิชาการแกหนวยงาน/

ประชาชนในชุมชนและสังคม ใหมี

ความรูความสามารถในการพัฒนา

ตนเอง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ

แขงขันของประเทศ

            6.1473             0.7000 

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ

ใหบริการวิชาการ

          6.1473           0.7000 

3. เปาหมายกระทรวง : มี

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับ

การเผยแพรหรือนําไปใชประโยชน

เพิ่มข้ึน

            4.2727             2.5000 
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง ผลผลิต / โครงการ งบประมาณ เงินนอก

/แผนงาน เปาหมายการใหบริการหนวยงาน งบประมาณ

หนวย : ลานบาท

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือวิจัย

และพัฒนารวมทั้งถายทอดองค

ความรูและสรางนวัตกรรมที่

นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของทองถิ่นและประเทศ

            4.2727             2.5000 

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพ่ือ

สรางองคความรู

          4.2727           2.5000 

2. แผนงาน : สงเสริมและ

พัฒนาศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม

            0.3900             0.6000 

3. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับความรูความเขาใจและเห็น

ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย

            0.3900             0.6000 

1. เปาหมายหนวยงาน : ปลูกฝง

คานิยมใหนิสิต นักศึกษา และ

ชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญา

ทองถิ่น และอนุรักษ ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย

            0.3900             0.6000 

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทํานุ

บํารุงศิลป วัฒนธรรม

          0.3900           0.6000 
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หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

 คน 544 639 690 735 775

 รอยละ 100 100 100 100 100

 รอยละ 80 80 80 80 80

 รอยละ 80 80 80 80 80

 รอยละ 80 80 80 80 80

 รอยละ 80 80 80 80 80

 รอยละ 80 80 80 80 80

 รอยละ 80 80 80 80 80

 รอยละ 80 80 80 80 80

 รอยละ 80 80 80 80 80

 รอยละ 20 20 25 30 35

 ผลงาน 5 5 5 5 5

3. เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน                        คาเปาหมายของตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด

1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยไดรับโอกาสทาง

การศึกษาข้ันพื้นฐานตามสิทธิที่กําหนดไว

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จํานวนนักเรียนที่ไดรับการ

สนับสนุนตามโครงการ

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผูปกครองสามารถลด

คาใชจายตามรายการที่ไดรับการสนับสนุน

2. เพื่อขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองตอ

ความตองการในการพัฒนาประเทศ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจางที่

มีตอผูสําเร็จการศึกษา

 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่

ไดงานทํา ศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพภายใน

3. เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความตองการของ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจางที่

มีตอผูสําเร็จการศึกษา

 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา 

ศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพภายในระยะเวลา 1 ป

4. เพื่อบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนใน

ชุมชนและสังคม ใหมีความรูความสามารถในการ

พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผูเขารับบริการนําความรูไป

ใ  โ  - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ

หนวยงาน/องคกรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพตอ

โ5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถายทอดองคความรูและ

สรางนวัตกรรมที่นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของทองถิ่นและประเทศ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: งานวิจัยและงานสรางสรรคที่

ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จํานวนผลงานวิจัย/

นวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย/

โ

124



หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน                        คาเปาหมายของตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด

 ผลงาน 5 5 5 5 5

 กิจกรรม 5 5 5 5 5

 รอยละ 80 80 80 80 80

 รอยละ 80 80 80 80 80

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จํานวนผลงาน/กิจกรรมที่มี

การเผยแพรองคความรูภูมิปญญาไทย

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษา ที่เห็น

ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการตอประโยชนของการทํานุบํารุง

 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใช

ประโยชนภายในระยะเวลาที่กําหนด

6. ปลูกฝงคานิยมใหนิสิต นักศึกษา และชุมชนในการ

พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษ ทํานุบํารุง
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4. กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง และเปาหมายการใหบริการหนวยงาน จําแนกตามแหลงเงิน 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

รวมทั้งสิ้น 367.1439          296.5342          738.3219          653.0099          593.0000          

รวมเงินงบประมาณ 278.6927          203.1147          642.8219          556.8099          496.8000          

รวมเงินนอกงบประมาณ 88.4512           93.4195           95.5000           96.2000           96.2000           

1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยไดรับโอกาส

ทางการศึกษาข้ันพื้นฐานตามสิทธิที่กําหนดไว

            0.5270             2.0040             2.5000             2.5000             2.5000 

 เงินงบประมาณ 0.5270            2.0040            2.5000            2.5000            2.5000            

 เงินนอกงบประมาณ -                   -                   -                   -                   -                   

2. เพื่อขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ

ตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ

         132.7292          106.0197          365.7120          296.9000          263.0000 

 เงินงบประมาณ 101.8630          73.6102           332.7120          263.9000          230.0000          

 เงินนอกงบประมาณ 30.8662           32.4095           33.0000           33.0000           33.0000           

  - เงินรายได 30.8662           32.4095           33.0000           33.0000           33.0000           

3. เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความ

ตองการของประเทศ

         218.1465          173.9005          338.3099          318.3099          298.0000 

 เงินงบประมาณ 163.6615          116.6905          280.3099          260.3099          240.0000          

 เงินนอกงบประมาณ 54.4850           57.2100           58.0000           58.0000           58.0000           

  - เงินรายได 54.4850           57.2100           58.0000           58.0000           58.0000           

4. เพื่อบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชน

ในชุมชนและสังคม ใหมีความรูความสามารถ

ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

แขงขันของประเทศ

            6.7473             6.8473            12.8000            14.4000             8.9000 

 เงินงบประมาณ 6.1473            6.1473            12.0000           13.5000           8.0000            

 เงินนอกงบประมาณ 0.6000            0.7000            0.8000            0.9000            0.9000            

  - เงินรายได 0.6000            0.7000            0.8000            0.9000            0.9000            

5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถายทอดองค

ความรูและสรางนวัตกรรมที่นําไปสูการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นและประเทศ

            8.1039             6.7727            16.0000            17.5000            17.5000 

 เงินงบประมาณ 6.1039            4.2727            13.0000           14.0000           14.0000           

หนวย :ลานบาท 

งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*
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เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

หนวย :ลานบาท 

งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

 เงินนอกงบประมาณ 2.0000            2.5000            3.0000            3.5000            3.5000            

  - เงินรายได 2.0000            2.5000            3.0000            3.5000            3.5000            

6. ปลูกฝงคานิยมใหนิสิต นักศึกษา และชุมชน

ในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษ 

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย

            0.8900             0.9900             3.0000             3.4000             3.1000 

 เงินงบประมาณ 0.3900            0.3900            2.3000            2.6000            2.3000            

 เงินนอกงบประมาณ 0.5000            0.6000            0.7000            0.8000            0.8000            

  - เงินรายได 0.5000            0.6000            0.7000            0.8000            0.8000            

*ประมาณการรายจายลวงหนาตามยุทธศาสตรและภารกิจที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556
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5. รายการผูกพันขามปงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  จําแนกตามผลผลิต/โครงการ 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556- จบ

1. ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1 32.8680      19.7120      -              -              -              

2. ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดาน

สังคมศาสตร

1 27.0000      93.0000      -              -              -              

รวม 2 59.8680      112.7120     -              -              -              

เหตุผลความจําเปนในการตั้งงบประมาณผูกพันขามป

1. เปนรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตองดําเนินการตอเน่ือง  จํานวน  2 รายการ  เปนเงิน  59,868,000  บาท

          หนวย : ลานบาท 

ผลผลิต / โครงการ
จํานวน 

รายการ

ปงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ
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 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามแผนงาน

278,692,700 บาท

203,114,700 บาท

           2,004,000 บาท

        200,720,700 บาท

             390,000 บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร

3. แผนงาน สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

งบประมาณรายจาย ป 2552

งบประมาณรายจาย ป 2553

1. แผนงาน เสริมสรางรายได พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงดานสังคม

2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
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7. สรุปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย 

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวม

รวมทั้งสิ้น 88.1285      28.0927      59.8680      22.9428      4.0827        203.1147     

1. แผนงาน :  เสริมสรางรายได พัฒนา

คุณภาพชีวิตและความมั่นคงดานสังคม

-               -               -               2.0040        -               2.0040        

โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด

การศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป

            -               -               -          2.0040             -          2.0040 

2. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพัฒนา

การศึกษา

88.1285      27.8927      59.8680      20.7488      4.0827        200.7207     

ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จการศึกษาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

      32.7198        8.0224       32.8680             -               -         73.6102 

ผลผลิตที่ 2 : ผูสําเร็จการศึกษาดาน

สังคมศาสตร

      55.4087       18.8703       27.0000       13.8888        1.5227      116.6905 

ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการใหบริการวิชาการ             -          1.0000             -          2.5873        2.5600        6.1473 

ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองค

ความรู

            -               -               -          4.2727             -          4.2727 

3. แผนงาน :  สงเสริมและพัฒนาศาสนา

 ศิลปะและวัฒนธรรม

-               0.2000        -               0.1900        -               0.3900        

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทํานุบํารุงศิลป 

วัฒนธรรม

            -          0.2000             -          0.1900             -          0.3900 

          หนวย : ลานบาท 

งบรายจาย
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8. แผนงาน จําแนก ตามผลผลิต/โครงการ

บาท

บาท

8.1.1.1   วัตถุประสงค

8.1.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.1.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ป( ป 2552 ถึง  ป 2556 )

8.1.1.4   วงเงินทั้งส้ินของโครงการ บาท

           - เงินงบประมาณ บาท

           - เงินนอกงบประมาณ บาท

     กิจกรรม

บาท

8.1.1.5   เปาหมายของโครงการ

หนวยนับ ป 2556ถึง

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ส้ินสุดโครงการ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 544 639 690 735 775

 ( 544 )

รอยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของโครงการ

เร่ิมตน-ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

0.5270         2.0040         2.5000         2.5000         2.5000         

0.5270         2.0040         2.5000         2.5000         2.5000         

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

0.5270         2.0040         2.5000         2.5000         2.5000         

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตท่ีไดต้ังงบประมาณในป 2553 ท่ีจะมีผลใหตองดําเนินการตอเนื่องถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1 แผนงาน : เสริมสรางรายได พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงดานสังคม                       2,004,000 

8.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป                       2,004,000 

 เพ่ือใหนักเรียนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร จ.สุรินทร

                    10,031,000 

                   10,031,000 

                               -  

1) การจัดการศึกษา 15 ป                       2,004,000 

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนตาม

โครงการ

เชิงคุณภาพ : ผูปกครองสามารถลดคาใชจายตาม

รายการที่ไดรับการสนับสนุน

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งส้ิน

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอ่ืน

เงินนอกงบประมาณ
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บาท

บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.2.1.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 674 584 411 600 1,000

 ( 385 )

รอยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอยละ 90 90 90 90 90

 ( 57.12 )

ลานบาท 101.8630 40.7422 332.7120 263.9000 230.0000

 ( 50.9315 )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

132.7292      106.0197      365.7120      296.9000      263.0000      

101.8630      73.6102        332.7120      263.9000      230.0000      

31.6630        32.7198        40.5000        42.4000        48.1000        

11.6421        8.0224         26.0000        26.0000        26.0000        

58.5579        32.8680        199.7120      120.0000      110.4000      

-                -                59.0000        55.0000        44.0000        

-                -                7.5000         20.5000        1.5000         

30.8662        32.4095        33.0000        33.0000        33.0000        

30.8662        32.4095        33.0000        33.0000        33.0000        

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตท่ีไดต้ังงบประมาณในป 2553 ท่ีจะมีผลใหตองดําเนินการตอเนื่องถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา                     200,720,700 

8.2.1  ผลผลิตที่ 1 :  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                      73,610,200 

 เพ่ือผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรใหมีคุณภาพและคุณธรรมใหสอดรับกับการเปล่ียนแปลงภาคการผลิตและบริการ เพ่ือ

ตอบสนองตอความตองการพัฒนาประเทศ

1) จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                      73,610,200 

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

เชิงคุณภาพ : ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตร

เชิงเวลา : ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร

ภายในระยะเวลาที่กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งส้ิน

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอ่ืน

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.2.2.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 933 715 1,003 930 1,081

 ( 760 )

รอยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอยละ 90 90 90 90 90

 ( 81.45 )

ลานบาท 163.6615 89.6905 277.3099 260.3099 240.0000

 ( 81.8307 )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

218.1465      173.9005      338.3099      318.3099      298.0000      

163.6615      116.6905      280.3099      260.3099      240.0000      

54.9662        55.4087        54.4000        55.6000        56.6000        

18.3720        18.8703        30.6000        31.4000        31.4000        

76.4168        27.0000        146.0000      121.0000      119.0000      

12.3838        13.8888        36.3099        37.3099        27.0000        

1.5227         1.5227         13.0000        15.0000        6.0000         

54.4850        57.2100        58.0000        58.0000        58.0000        

54.4850        57.2100        58.0000        58.0000        58.0000        

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตท่ีไดต้ังงบประมาณในป 2553 ท่ีจะมีผลใหตองดําเนินการตอเนื่องถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.2  ผลผลิตที่ 2 :  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร                     116,690,500 

 เพ่ือผลิตบัณฑิตดานสังคมศาสตรใหมีคุณภาพและคุณธรรมตามความตองการของสังคม ตลอดจนมีศักยภาพในการ

ดํารงชีวิต ประกอบอาชีพและเสริมสรางความเขมแข็งของประเทศ

1) จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร                    116,690,500 

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

เชิงคุณภาพ : ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตร

เชิงเวลา : ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร

ภายในระยะเวลาที่กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งส้ิน

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอ่ืน

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.2.3.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200

 ( 1,600 )

โครงการ 14 14 14 14 14

 ( 6 )

รอยละ 70 70 70 70 70

 ( - )

รอยละ 90 90 90 90 90

 ( 75 )

ลานบาท 6.1473 6.1473 12.8000 14.4000 8.9000

 ( 3.0736 )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.3.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

6.7473         6.8473         12.8000        14.4000        8.9000         

6.1473         6.1473         12.0000        13.5000        8.0000         

-                -                -                -                -                

1.0000         1.0000         2.0000         2.0000         2.0000         

-                -                -                -                -                

2.5873         2.5873         4.0000         5.5000         3.0000         

2.5600         2.5600         6.0000         6.0000         3.0000         

0.6000         0.7000         0.8000         0.9000         0.9000         

0.6000         0.7000         0.8000         0.9000         0.9000         

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตท่ีไดต้ังงบประมาณในป 2553 ท่ีจะมีผลใหตองดําเนินการตอเนื่องถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.3  ผลผลิตที่ 3 :  ผลงานการใหบริการวิชาการ                       6,147,300 

 1.เพ่ือใหบริการวิชาการวิชาชีพแกชุมชน นําองคความรูจากวิจัยหรือการคนควาไปใชในการใหบริการวิชาชีพแกชุมชน 

เพ่ือพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู รวมทั้งการนําความรูประสบการณทางวิชาการ วิชาชีพ

 บริการสูการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 2.เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ มีความรูทักษะ

ประสบการณ สามรถพัฒนาวิชาชีพไดตามวัตถุประสงค

1) เผยแพรความรูและบริการวิชาการ                       6,147,300 

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารับบริการ

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ

แกสังคม

เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการใน

กระบวนการใหบริการ

เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลkที่

กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งส้ิน

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอ่ืน

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.2.4.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 12 10 10 10 10

 ( 12 )

โครงการ 12 12 10 10 10

 ( - )

ผลงาน 1 1 2 2 2

 ( - )

รอยละ 50 50 50 50 50

 ( - )

ลานบาท 8.1039 4.2727 13.0000 14.0000 14.0000

 ( 4.0519 )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.4.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

8.1039         6.7727         16.0000        17.5000        17.5000        

6.1039         4.2727         13.0000        14.0000        14.0000        

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

6.1039         4.2727         13.0000        14.0000        14.0000        

-                -                -                -                -                

2.0000         2.5000         3.0000         3.5000         3.5000         

2.0000         2.5000         3.0000         3.5000         3.5000         

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตท่ีไดต้ังงบประมาณในป 2553 ท่ีจะมีผลใหตองดําเนินการตอเนื่องถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.4  ผลผลิตที่ 4 :  ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู                       4,272,700 

 1.เพ่ือใหมีผลงานวิจัยที่สรางองคความรูนําไปตีพิมพเผยแพร หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติ หรือนานาชาติ 2.นํา

องคความรูจากการวิจัยมาพัฒนาตอยอดภมิปญญาทองถิ่นและคุณภาพชีวิต เพ่ือสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม

 และประเทศชาติใหมีความยั่งยืน

1) ดําเนินการวิจัยเพ่ือสรางองคความรู                       4,272,700 

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ

เชิงคุณภาพ : จํานวนผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานที่

กําหนด

เชิงเวลา : จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายของการวิจัย

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งส้ิน

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอ่ืน

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.3.1.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 4 5 5 5 5

 ( 2 )

คน/ป 1,000 1,200 1,200 1,200 1,200

 ( 500 )

รอยละ 70 70 70 70 70

 ( 50 )

รอยละ 75 75 75 75 75

 ( 100 )

ลานบาท 0.3900 0.3900 2.3000 2.6000 2.3000

 ( 0.1950 )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

0.8900         0.9900         3.0000         3.4000         3.1000         

0.3900         0.3900         2.3000         2.6000         2.3000         

-                -                -                -                -                

0.2000         0.2000         0.6000         0.8000         0.8000         

-                -                -                -                -                

0.1900         0.1900         1.7000         1.8000         1.5000         

-                -                -                -                -                

0.5000         0.6000         0.7000         0.8000         0.8000         

0.5000         0.6000         0.7000         0.8000         0.8000         

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตท่ีไดต้ังงบประมาณในป 2553 ท่ีจะมีผลใหตองดําเนินการตอเนื่องถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3 แผนงาน : สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม                          390,000 

8.3.1  ผลผลิตที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรม                          390,000 

 1.เพ่ือสงเสริมอนุรักษ สืบทอด ศิลปวัฒนธรรมไทย 2.เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหนักศึกษาและเยาวชนภาคภูมิใจในความเปน

ไทย รักและหวงแหนในวัฒนธรรม 3.เพ่ือใหนักศึกษาและเยาวชนมีสวนรวมในกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

วัฒนธรรม และทํากิจกรรมสรางสรร

1) สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม                          390,000 

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

เชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม

ศิลปวัฒนธรรม

เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของ

โครงการ

เชิงเวลา : รอยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตาม

ระยะเวลาที่กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งส้ิน

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอ่ืน

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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1. งบเงินอุดหนุน 2,004,000              บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 2,004,000              บาท

1) คาหนังสือเรียน 241,400                 บาท

2) คาอุปกรณการเรียน 199,900                 บาท

3) คาเคร่ืองแบบนักเรียน 225,900                 บาท

4) คาจัดการเรียนการสอน 1,336,800               บาท

ผลผลิต : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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1. งบบุคลากร 32,719,800             บาท

1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา 30,878,400             บาท

1.1.1 เงินเดือน 28,095,000             บาท

(1) อัตราเดิม 73 อัตรา 23,011,800             บาท

(2) เงินประจําตําแหนง 5,083,200               บาท

1.1.2 คาจางประจํา 2,783,400              บาท

(1) อัตราเดิม (คาจางประจํา) 14 อัตรา 2,783,400               บาท

1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ 1,841,400              บาท

1.2.1 คาตอบแทนพนักงานราชการ 1,841,400              บาท

(1) คาตอบแทนพนักงานราชการ 1,841,400               บาท

2. งบดําเนินงาน 8,022,400              บาท

2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 4,022,400              บาท

2.1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 4,022,400              บาท

(1) คาจางเหมาบริการ 1,500,000               บาท

(2) วัสดุการศึกษา 2,522,400               บาท

2.2 คาสาธารณูปโภค 4,000,000              บาท

2.2.1 คาสาธารณูปโภค 4,000,000              บาท

(1) คาไฟฟา 4,000,000               บาท

3. งบลงทุน 32,868,000             บาท

3.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 32,868,000             บาท

3.1.1 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 32,868,000             บาท

3.1.1.1 คากอสรางอาคารการศึกษาและสิ่งกอสรางประกอบ 32,868,000             บาท

(1) กอสรางอาคารการศึกษาอเนกประสงค 32,868,000             บาท

(1.1) คากอสราง 1 หลัง 32,868,000             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 128,900,000            บาท

เงินนอกงบประมาณ -                         บาท

เงินงบประมาณ 128,900,000            บาท

ป 2551 ตั้งงบประมาณ 34,000,000             บาท

ป 2552 ตั้งงบประมาณ 42,320,000             บาท

ป 2553 ตั้งงบประมาณ 32,868,000             บาท

ป 2554 ผูกพันงบประมาณ 19,712,000             บาท

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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1. งบบุคลากร 55,408,700             บาท

1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา 52,396,000             บาท

1.1.1 เงินเดือน 49,556,400             บาท

(1) อัตราเดิม 135 อัตรา 42,736,300             บาท

(2) เงินชวยเหลือการครองชีพขาราชการระดับตน 73,700                  บาท

(3) เงินประจําตําแหนงผูบริหารไมมีวาระ 1,831,200               บาท

(4) คาตอบแทนรายเดือน 4,915,200               บาท

1.1.2 คาจางประจํา 2,839,600              บาท

(1) อัตราเดิม (คาจางประจํา) 15 อัตรา 2,839,600               บาท

1.2 คาจางช่ัวคราว 950,000                 บาท

1.2.1 คาจางช่ัวคราว 950,000                 บาท

(1) คาจางรายเดือน 4 อัตรา 950,000                 บาท

1.3 คาตอบแทนพนักงานราชการ 2,062,700              บาท

1.3.1 คาตอบแทนพนักงานราชการ 2,062,700              บาท

(1) คาตอบแทนพนักงานราชการ 2,062,700               บาท

2. งบดําเนินงาน 18,870,300             บาท

2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 15,866,000             บาท

2.1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 15,866,000             บาท

(1) คาเชาบาน 1,032,000               บาท

(2) เงินคาตอบแทนเหมาจายจัดหารถยนตประจําตําแหนง 1,905,600               บาท

(3) คาตอบแทนพิเศษขาราชการ/ลูกจางที่ไดรับเงินเดือนเต็มขั้น 364,000                 บาท

(4) เงินประจําตําแหนงผูบริหารมีวาระ 8,289,600               บาท

(5) คาจางเหมาบริการ 1,932,800               บาท

(6) วัสดุการศึกษา 2,342,000               บาท

2.2 คาสาธารณูปโภค 3,004,300              บาท

2.2.1 คาสาธารณูปโภค 3,004,300              บาท

(1) คาไฟฟา 3,004,300               บาท

3. งบลงทุน 27,000,000             บาท

3.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 27,000,000             บาท

3.1.1 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 27,000,000             บาท

3.1.1.1 คากอสรางอาคารการศึกษาและสิ่งกอสรางประกอบ 27,000,000             บาท

(1) อาคารการศึกษาเพ่ือปวงชน 27,000,000             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 150,000,000            บาท

เงินนอกงบประมาณ -                         บาท

เงินงบประมาณ 150,000,000            บาท

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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ป 2552 ตั้งงบประมาณ 30,000,000             บาท

ป 2553 ตั้งงบประมาณ 27,000,000             บาท

ป 2554 ผูกพันงบประมาณ 93,000,000             บาท

4. งบเงินอุดหนุน 13,888,800             บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 13,888,800             บาท

1) คาใชจายบุคลากร 13,888,800             บาท

1 เงินเดือน 13,888,800             บาท

(1) อัตราเดิม 100 อัตรา 13,888,800             บาท

5. งบรายจายอื่น 1,522,700              บาท

1) คาใชจายในการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 922,700                 บาท

2) คาใชจายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 300,000                 บาท

3) คาใชจาย IT หองสมุด (หองสมุดมีชีวิต) 300,000                 บาท
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1. งบดําเนินงาน 1,000,000              บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 1,000,000              บาท

1.1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 1,000,000              บาท

(1) คาตอบแทนวิทยากร 100,000                 บาท

(2) คาจางเหมาบริการ 500,000                 บาท

(3) วัสดุสํานักงาน 400,000                 บาท

2. งบเงินอุดหนุน 2,587,300              บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 2,587,300              บาท

1) เงินอุดหนุนเปนคาใชจายบริการวิชาการ 2,587,300               บาท

3. งบรายจายอื่น 2,560,000              บาท

1) คาใชจายในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 2,560,000               บาท

ผลผลิต : ผลงานการใหบริการวิชาการ

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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1. งบเงินอุดหนุน 4,272,700              บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 4,272,700              บาท

1) เงินอุดหนุนเปนคาใชจายวิจัย 4,272,700               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 6,772,700               บาท

เงินนอกงบประมาณ 2,500,000               บาท

เงินงบประมาณ 4,272,700               บาท

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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1. งบดําเนินงาน 200,000                 บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 200,000                 บาท

1.1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 200,000                 บาท

(1) คาตอบแทนวิทยากร 20,000                  บาท

(2) คาจางเหมาบริการ 80,000                  บาท

(3) วัสดุสํานักงาน 100,000                 บาท

2. งบเงินอุดหนุน 190,000                 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 190,000                 บาท

1) เงินอุดหนุนเปนคาใชจายในการสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของอีสานใต 190,000                 บาท

ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรม

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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ภาค ข : หนวยงาน

 งบประมาณรายจาย    ป 2552 บาท

 งบประมาณรายจาย    ป 2553 บาท

1. ขอมูลหนวยงาน

   1.1 วิสัยทัศน

   1.2 พันธกิจ

มหาวิทยาลัยคุณภาพและสรางเสริมสุขภาพดวยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  มีภารกิจ  ดังนี้           1. พัฒนาการดําเนินการตามภารกิจของ

สถาบันอุดมศึกษา  รวมท้ังการสรางเสริมสุขภาพประชาชน  และการสืบสานโครงการอันเนื่องจากพระราชดําริ

อยางมีคุณภาพ           2. ปฏิรูปการบริหาร  การบริการ  และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ใหมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และเอื้อตอการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

197,879,500                

132,749,900                
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1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ

เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน
กลยุทธหนวยงาน

นโยบายที่ 1 นโยบายเรงดวนที่จะ

เร่ิมดําเนินการในปแรก

ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 1 : 

ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมั่น

และการกระตุนเศรษฐกิจของ

ประเทศ

ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลด

ภาระคาครองชีพของประชาชน : 

ใหทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษา

ฟรี ๑๕ ป

1.6 แผนงาน : เสริมสรางรายได

 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ

มั่นคงดานสังคม

1. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับโอกาสทางการศึกษาข้ัน

พื้นฐานตามสิทธิที่กําหนดไว

1. เปาหมายหนวยงาน : นักเรียน

ในสังกัดมหาวิทยาลัยไดรับโอกาส

ทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามสิทธิ

ที่กําหนดไว

1. สงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียน

สังกัดมหาวิทยาลัยไดรับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานตามสิทธิที่กําหนดไว

นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ

คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 3 : 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต

ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบาย

การศึกษา

3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและ

พัฒนาการศึกษา

1. เปาหมายกระทรวง : คนไทย

ไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพใน

การดํารงชีวิต  ประกอบอาชีพ และ

เสริมสรางการแขงขันของประเทศ

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือขยาย

การผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาด

แคลน เพ่ือตอบสนองตอความ

ตองการในการพัฒนาประเทศ

1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดย

มุงเนนสาขาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีที่เปนความตองการของ

ประเทศ

2. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือผลิต

กําลังคนที่มีคุณภาพตามความ

ตองการของประเทศ

1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดย

มุงเนนสาขาที่เปนความตองการของ

ประเทศและใหเกิดความเสมอภาคใน

โอกาสทางการศึกษา

แผนการบริหารราชการแผนดิน/ 

นโยบาย

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ/ 

แผนงาน

ความเชื่อมโยงระดับหนวยงาน
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เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน
กลยุทธหนวยงาน

แผนการบริหารราชการแผนดิน/ 

นโยบาย

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ/ 

แผนงาน

ความเชื่อมโยงระดับหนวยงาน

2. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับการศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือ

บริการวิชาการแกหนวยงาน

ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมี

ความรูความสามารถในการพัฒนา

ตนเอง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ

แขงขันของประเทศ

1. พัฒนาการบริการดานสุขภาพและ

การบริการวิชาการดานอื่น ๆ ในเชิง

รุกและครบวงจรใหครอบคลุมทุก

กลุมประชากรและภาคสวนตาง ๆ

3. เปาหมายกระทรวง : มี

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับ

การเผยแพรหรือนําไปใชประโยชน

เพิ่มข้ึน

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือวิจัย

และพัฒนารวมทั้งถายทอดองค

ความรูและสรางนวัตกรรมที่

นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของทองถิ่นและประเทศ

1. สงเสริมการวิจัยที่เปนความ

ตองการของประเทศในลักษณะมุง

เปาหมายและงานวิจัยที่มหาวิทยาลัย

มีศักยภาพ

ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

3.4 แผนงาน : สงเสริมและ

พัฒนาศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม

1. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับความรูความเขาใจและเห็น

ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย

1. เปาหมายหนวยงาน : ปลูกฝง

คานิยมใหนิสิต นักศึกษาและ

ชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญา

ทองถิ่น และอนุรักษ ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย

1. มุงเนนการผลิตบัณฑิตภูมิปญญา

ไทยสูสากล
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2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณกับเปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง ผลผลิต / โครงการ งบประมาณ เงินนอก

/แผนงาน เปาหมายการใหบริการหนวยงาน งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น           132.7499           116.3380 

ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 1. :

ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมั่น

และการกระตุนเศรษฐกิจของ

ประเทศ

            0.2712                  -   

1. แผนงาน : เสริมสรางรายได 

พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ

มั่นคงดานสังคม

            0.2712                  -   

1. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับโอกาสทางการศึกษาข้ัน

พื้นฐานตามสิทธิที่กําหนดไว

            0.2712                  -   

1. เปาหมายหนวยงาน : นักเรียน

ในสังกัดมหาวิทยาลัยไดรับโอกาส

ทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามสิทธิ

ที่กําหนดไว

            0.2712                  -   

โครงการที่ 1: โครงการ

สนับสนุนการจัดการศึกษาโดย

ไมเสียคาใชจาย 15 ป

          0.2712                -   

ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 3. :

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต

          132.4787           116.3380 

1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ

พัฒนาการศึกษา

          132.0405           115.6430 

1. เปาหมายกระทรวง : คนไทย

ไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพใน

การดํารงชีวิต  ประกอบอาชีพ และ

เสริมสรางการแขงขันของประเทศ

          113.3895           112.5730 

หนวย : ลานบาท
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง ผลผลิต / โครงการ งบประมาณ เงินนอก

/แผนงาน เปาหมายการใหบริการหนวยงาน งบประมาณ

หนวย : ลานบาท

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือ

ขยายการผลิตกําลังคนดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและ

สาขาที่ขาดแคลน เพ่ือตอบสนอง

ตอความตองการในการพัฒนา

ประเทศ

           35.5884             5.2180 

ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จ

การศึกษาดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

         35.5884           5.2180 

2. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือผลิต

กําลังคนที่มีคุณภาพตามความ

ตองการของประเทศ

           77.8011           107.3550 

ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จ

การศึกษาดานสังคมศาสตร

         77.8011        107.3550 

2. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับการศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ

           13.5200             1.9350 

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือ

บริการวิชาการแกหนวยงาน

ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมี

ความรูความสามารถในการพัฒนา

ตนเอง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ

แขงขันของประเทศ

           13.5200             1.9350 

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ

ใหบริการวิชาการ

         13.5200           1.9350 

3. เปาหมายกระทรวง : มี

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับ

การเผยแพรหรือนําไปใชประโยชน

เพิ่มข้ึน

            5.1310             1.1350 
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง ผลผลิต / โครงการ งบประมาณ เงินนอก

/แผนงาน เปาหมายการใหบริการหนวยงาน งบประมาณ

หนวย : ลานบาท

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือวิจัย

และพัฒนารวมทั้งถายทอดองค

ความรูและสรางนวัตกรรมที่

นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของทองถิ่นและประเทศ

            5.1310             1.1350 

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพ่ือ

สรางองคความรู

          5.1310           1.1350 

2. แผนงาน : สงเสริมและ

พัฒนาศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม

            0.4382             0.6950 

3. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับความรูความเขาใจและเห็น

ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย

            0.4382             0.6950 

1. เปาหมายหนวยงาน : ปลูกฝง

คานิยมใหนิสิต นักศึกษาและ

ชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญา

ทองถิ่น และอนุรักษ ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย

            0.4382             0.6950 

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทํานุ

บํารุงศิลป วัฒนธรรม

          0.4382           0.6950 
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หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

 คน 120 120 120 120 120

 รอยละ 65 70 75 80 80

 รอยละ 80 80 80 80 80

 รอยละ 60 60 60 60 60

 รอยละ 60 65 70 75 80

 รอยละ 80 80 80 80 80

 รอยละ 80 80 80 80 80

 รอยละ 80 80 80 80 80

 รอยละ 20 20 20 20 20

 โครงการ 5 5 6 7 8

3. เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน                        คาเปาหมายของตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด

1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยไดรับโอกาสทาง

การศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่กําหนดไว

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จํานวนนักเรียนที่ไดรับ

โอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามสิทธิ

2. เพื่อขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองตอ

ความตองการในการพัฒนาประเทศ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงาน

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจาง

ที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา

 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทํา 

ศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน

3. เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความตองการ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงาน

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจาง

ที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา

 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทํา 

ศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา

4. เพื่อบริการวิชาการแกหนวยงานประชาชนใน

ชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถในการ

พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: กิจกรรมที่มีการเผยแพร

ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ/หนวยงาน/องคกรที่รับบริการวิชาการ

และวิชาชีพตอประโยชนจากการบริการ

5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถายทอดองคความรูและ

สรางนวัตกรรมที่นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของทองถ่ินและประเทศ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: งานวิจัยและงานสรางสรรค

ที่ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

6. ปลูกฝงคานิยมใหนิสิต นักศึกษาและชุมชนในการ

พัฒนาภูมิปญญาทองถ่ิน และอนุรักษ ทํานุบํารุง
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4. กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง และเปาหมายการใหบริการหนวยงาน จําแนกตามแหลงเงิน 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

รวมทั้งสิ้น 283.6389          249.0879          293.9122          249.0260          269.1468          

รวมเงินงบประมาณ 197.8795          132.7499          209.6122          160.7260          176.5468          

รวมเงินนอกงบประมาณ 85.7594           116.3380          84.3000           88.3000           92.6000           

1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยไดรับโอกาส

ทางการศึกษาข้ันพื้นฐานตามสิทธิที่กําหนดไว

            0.0720             0.2712             0.2712             0.2712             0.2712 

 เงินงบประมาณ 0.0720            0.2712            0.2712            0.2712            0.2712            

 เงินนอกงบประมาณ -                   -                   -                   -                   -                   

2. เพื่อขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีและสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ

ตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ

           59.3420            40.8064          100.3533            49.6235            62.9254 

 เงินงบประมาณ 54.3591           35.5884           95.8533           44.9235           58.0254           

 เงินนอกงบประมาณ 4.9829            5.2180            4.5000            4.7000            4.9000            

  - เงินรายได 4.9829            5.2180            4.5000            4.7000            4.9000            

3. เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความ

ตองการของประเทศ

         202.5546          185.1561          165.5177          170.9113          177.6302 

 เงินงบประมาณ 123.9984          77.8011           89.3177           90.9113           93.5302           

 เงินนอกงบประมาณ 78.5562           107.3550          76.2000           80.0000           84.1000           

  - เงินรายได 78.5562           107.3550         76.2000           80.0000           84.1000           

4. เพื่อบริการวิชาการแกหนวยงานประชาชนใน

ชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถใน

การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

แขงขันของประเทศ

           12.0059            15.4550            15.1200            15.5200            15.5200 

 เงินงบประมาณ 11.1200           13.5200           13.1200           13.5200           13.5200           

 เงินนอกงบประมาณ 0.8859            1.9350            2.0000            2.0000            2.0000            

  - เงินรายได 0.8859            1.9350            2.0000            2.0000            2.0000            

5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถายทอดองค

ความรูและสรางนวัตกรรมที่นําไปสูการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นและประเทศ

            8.1700             6.2660            11.0500            11.0500            11.0500 

 เงินงบประมาณ 7.3300            5.1310            10.0000           10.0000           10.0000           

หนวย :ลานบาท 

งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*
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เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

หนวย :ลานบาท 

งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

 เงินนอกงบประมาณ 0.8400            1.1350            1.0500            1.0500            1.0500            

  - เงินรายได 0.8400            1.1350            1.0500            1.0500            1.0500            

6. ปลูกฝงคานิยมใหนิสิต นักศึกษาและชุมชน

ในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษ 

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย

            1.4945             1.1332             1.6000             1.6500             1.7500 

 เงินงบประมาณ 1.0000            0.4382            1.0500            1.1000            1.2000            

 เงินนอกงบประมาณ 0.4945            0.6950            0.5500            0.5500            0.5500            

  - เงินรายได 0.4945            0.6950            0.5500            0.5500            0.5500            

*ประมาณการรายจายลวงหนาตามยุทธศาสตรและภารกิจที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556
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5. รายการผูกพันขามปงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  จําแนกตามผลผลิต/โครงการ 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556- จบ

1. ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1 7.9200       56.0800      -              -              -              

รวม 1 7.9200       56.0800      -              -              -              

เหตุผลความจําเปนในการตั้งงบประมาณผูกพันขามป

1. เปนรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตองดําเนินการตอเน่ือง  จํานวน  1 รายการ  เปนเงิน  7,920,000  บาท

          หนวย : ลานบาท 

ผลผลิต / โครงการ
จํานวน 

รายการ

ปงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ
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 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามแผนงาน

197,879,500 บาท

132,749,900 บาท

             271,200 บาท

        132,040,500 บาท

             438,200 บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

3. แผนงาน สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

งบประมาณรายจาย ป 2552

งบประมาณรายจาย ป 2553

1. แผนงาน เสริมสรางรายได พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงดานสังคม

2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
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7. สรุปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย 

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวม

รวมทั้งสิ้น 68.0175      20.0384      7.9200        31.6540      5.1200        132.7499     

1. แผนงาน :  เสริมสรางรายได พัฒนา

คุณภาพชีวิตและความมั่นคงดานสังคม

-               -               -               0.2712        -               0.2712        

โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด

การศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป

            -               -               -          0.2712             -          0.2712 

2. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพัฒนา

การศึกษา

68.0175      19.6002      7.9200        31.3828      5.1200        132.0405     

ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จการศึกษาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

      15.1659        6.9240        7.9200        3.9785        1.6000       35.5884 

ผลผลิตที่ 2 : ผูสําเร็จการศึกษาดาน

สังคมศาสตร

      52.8516       12.6762             -          9.8733        2.4000       77.8011 

ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการใหบริการวิชาการ             -               -               -         12.4000        1.1200       13.5200 

ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองค

ความรู

            -               -               -          5.1310             -          5.1310 

3. แผนงาน :  สงเสริมและพัฒนาศาสนา

 ศิลปะและวัฒนธรรม

-               0.4382        -               -               -               0.4382        

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทํานุบํารุงศิลป 

วัฒนธรรม

            -          0.4382             -               -               -          0.4382 

          หนวย : ลานบาท 

งบรายจาย
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8. แผนงาน จําแนก ตามผลผลิต/โครงการ

บาท

บาท

8.1.1.1   วัตถุประสงค

8.1.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.1.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ป( ป 2552 ถึง  ป 2556 )

8.1.1.4   วงเงินทั้งส้ินของโครงการ บาท

           - เงินงบประมาณ บาท

           - เงินนอกงบประมาณ บาท

     กิจกรรม

บาท

8.1.1.5   เปาหมายของโครงการ

หนวยนับ ป 2556ถึง

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ส้ินสุดโครงการ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 120 120 120 120 120

 ( 120 )

รอยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของโครงการ

เร่ิมตน-ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

0.0720         0.2712         0.2712         0.2712         0.2712         

0.0720         0.2712         0.2712         0.2712         0.2712         

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

0.0720         0.2712         0.2712         0.2712         0.2712         

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตท่ีไดต้ังงบประมาณในป 2553 ท่ีจะมีผลใหตองดําเนินการตอเนื่องถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1 แผนงาน : เสริมสรางรายได พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงดานสังคม                          271,200 

8.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป                          271,200 

 เพ่ือใหนักเรียนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย สําหรับรายการจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน 

อุปกรณการเรียน และเคร่ืองแบบนักเรียนที่รัฐใหการสนับสนุน

 มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบานจอมบึง จังหวัดราชบุรี

                     1,156,800 

                     1,156,800 

                               -  

1) การจัดการศึกษา 15 ป                          271,200 

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนตาม

โครงการ

เชิงคุณภาพ : ผูปกครองสามารถลดคาใชจายตาม

รายการที่ไดรับการสนับสนุน

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งส้ิน

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอ่ืน

เงินนอกงบประมาณ
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บาท

บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.2.1.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 79 111 101 95 95

 ( 60 )

รอยละ 80 80 80 80 80

 ( 75 )

รอยละ 85 85 85 85 85

 ( 80 )

ลานบาท 30.6214 27.6684 39.7733 44.9235 58.0254

 ( 10.3254 )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

59.3420        40.8064        100.3533      49.6235        62.9254        

54.3591        35.5884        95.8533        44.9235        58.0254        

18.7564        15.1659        14.9957        12.7495        10.8760        

7.6725         6.9240         7.5036         7.7013         7.9275         

23.7377        7.9200         56.0800        -                -                

3.1925         3.9785         15.6740        22.8727        37.4219        

1.0000         1.6000         1.6000         1.6000         1.8000         

4.9829         5.2180         4.5000         4.7000         4.9000         

4.9829         5.2180         4.5000         4.7000         4.9000         

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตท่ีไดต้ังงบประมาณในป 2553 ท่ีจะมีผลใหตองดําเนินการตอเนื่องถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา                     132,040,500 

8.2.1  ผลผลิตที่ 1 :  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                      35,588,400 

 เพ่ือใหไดผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตร

1) จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                      35,588,400 

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

เชิงคุณภาพ : ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตร

เชิงเวลา : ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตร

ภายในระยะเวลาที่กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งส้ิน

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอ่ืน

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.2.2.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 274 369 390 450 560

 ( 276 )

รอยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

รอยละ 85 85 85 85 85

 ( 85 )

ลานบาท 81.4835 77.8011 89.3177 90.9113 93.5302

 ( 39.6670 )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

202.5546      185.1561      165.5177      170.9113      177.6302      

123.9984      77.8011        89.3177        90.9113        93.5302        

57.7594        52.8516        49.2487        46.8561        45.2747        

13.5924        12.6762        15.8692        16.0874        16.8420        

42.5149        -                -                -                -                

8.4317         9.8733         21.7998        25.5678        28.7135        

1.7000         2.4000         2.4000         2.4000         2.7000         

78.5562        107.3550      76.2000        80.0000        84.1000        

78.5562        107.3550      76.2000        80.0000        84.1000        

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตท่ีไดต้ังงบประมาณในป 2553 ท่ีจะมีผลใหตองดําเนินการตอเนื่องถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.2  ผลผลิตที่ 2 :  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร                      77,801,100 

 เพ่ือใหไดผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

1) จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร                      77,801,100 

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

เชิงคุณภาพ : ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตร

เชิงเวลา : ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตร

ภายในระยะเวลาที่กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งส้ิน

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอ่ืน

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.2.3.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 18,217 12,350 13,000 13,000 13,000

 ( 2,352 )

โครงการ 60 69 70 70 70

 ( 21 )

รอยละ 80 80 80 80 80

 ( 20 )

รอยละ 90 90 90 90 90

 ( 35 )

ลานบาท 11.1200 13.5200 13.1200 13.5200 13.5200

 ( 2.4140 )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.3.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

12.0059        15.4550        15.1200        15.5200        15.5200        

11.1200        13.5200        13.1200        13.5200        13.5200        

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

10.0000        12.4000        12.0000        12.4000        12.4000        

1.1200         1.1200         1.1200         1.1200         1.1200         

0.8859         1.9350         2.0000         2.0000         2.0000         

0.8859         1.9350         2.0000         2.0000         2.0000         

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตท่ีไดต้ังงบประมาณในป 2553 ท่ีจะมีผลใหตองดําเนินการตอเนื่องถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.3  ผลผลิตที่ 3 :  ผลงานการใหบริการวิชาการ                      13,520,000 

 เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติภารกิจดานการบริการวิชาการแกสังคมดวยการระดมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน และดวย

การบูรณาการพันธกิจ การผลิตบัณฑิตการวิจัยการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการใหบริการวิชาการ และเสริมสราง

ความเข็มแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนาและนักการเมืองทองถิ่นใหสามารถบริหารงานพัฒนาชุมชนและทองถิ่นเพ่ือ

ประโยชนของสวนรวม

1) เผยแพรความรูและบริการวิชาการ                      13,520,000 

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารับบริการ

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการบริการวิชาการแกสังคม

เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการใน

กระบวนการใหบริการ

เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา 12 

เดือน

เชิงตนทุน : คาใชจายของการใหบริการวิชาการตาม

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งส้ิน

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอ่ืน

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.2.4.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 12 6 10 10 10

 ( - )

โครงการ 11 11 7 10 10

 ( 2 )

ผลงาน 7 10 10 10

 ( - )

รอยละ 70 70 70 70 70

 ( - )

ลานบาท 7.3300 5.1310 10.0000 10.0000 10.0000

 ( 0.8292 )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.4.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

8.1700         6.2660         11.0500        11.0500        11.0500        

7.3300         5.1310         10.0000        10.0000        10.0000        

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

7.3300         5.1310         10.0000        10.0000        10.0000        

-                -                -                -                -                

0.8400         1.1350         1.0500         1.0500         1.0500         

0.8400         1.1350         1.0500         1.0500         1.0500         

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตท่ีไดต้ังงบประมาณในป 2553 ท่ีจะมีผลใหตองดําเนินการตอเนื่องถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.4  ผลผลิตที่ 4 :  ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู                       5,131,000 

 เพ่ือใหไดผลงานวิจัยที่ตอบสนองตอทองถิ่น สังคม และประเทศ

1) การทําวิจัยเพ่ือสรางองคความรู                       5,131,000 

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการวิจัย

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ

เชิงคุณภาพ : จํานวนผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานที่

กําหนด

เชิงเวลา : จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายใน

ระยะเวลา 12 เดือน

เชิงตนทุน : คาใชจายของการวิจัย

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งส้ิน

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอ่ืน

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.3.1.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 5 5 5 5 5

 ( 4 )

คน 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

 ( 2,650 )

รอยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

รอยละ 90 90 90 90 90

 ( 80 )

ลานบาท 1.0000 0.4382 1.0500 1.1000 1.2000

 ( 0.4550 )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

1.4945         1.1332         1.6000         1.6500         1.7500         

1.0000         0.4382         1.0500         1.1000         1.2000         

-                -                -                -                -                

1.0000         0.4382         1.0500         1.1000         1.2000         

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

0.4945         0.6950         0.5500         0.5500         0.5500         

0.4945         0.6950         0.5500         0.5500         0.5500         

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตท่ีไดต้ังงบประมาณในป 2553 ท่ีจะมีผลใหตองดําเนินการตอเนื่องถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3 แผนงาน : สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม                          438,200 

8.3.1  ผลผลิตที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรม                          438,200 

 เพ่ืออนุรักษทํานุบํารุงเผยแพรและเปนแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดราชบุรี

1) สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม                          438,200 

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรม

เชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการศิลปวัฒนธรรม

เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงคของ

โครงการ

เชิงเวลา : โครงการที่แลวเสร็จตามเวลา 12 เดือน

เชิงตนทุน : คาใชจายของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งส้ิน

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอ่ืน

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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1. งบเงินอุดหนุน 271,200                 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 271,200                 บาท

1) คาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 271,200                 บาท

1.1) คาหนังสือเรียน 7,200                   บาท

1.2) คาอุปกรณการเรียน 24,000                  บาท

1.3) คาเคร่ืองแบบนักเรียน 36,000                  บาท

1.4) คาจัดการเรียนการสอน 204,000                 บาท

ผลผลิต : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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1. งบบุคลากร 15,165,900             บาท

1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา 14,117,500             บาท

1.1.1 เงินเดือน 14,117,500             บาท

(1) อัตราเดิม 11,976,700             บาท

(2) เงินประจําตําแหนง 2,140,800               บาท

1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ 1,048,400              บาท

1.2.1 คาตอบแทนพนักงานราชการ 1,048,400              บาท

(1) คาตอบแทนพนักงานราชการ 1,014,800               บาท

(2) เงินชวยเหลือคาครองชีพพนักงานราชการ 33,600                  บาท

2. งบดําเนินงาน 6,924,000              บาท

2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 4,892,000              บาท

2.1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 4,892,000              บาท

(1) เงินประจําตําแหนงผูบริหารมีวาระ 2,260,800               บาท

(2) คาตอบแทนขาราชการที่เงินเดือนเต็มขั้น 80,500                  บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 880,500                 บาท

เงินนอกงบประมาณ 800,000                 บาท

เงินงบประมาณ 80,500                  บาท

(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 50,700                  บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 1,050,700               บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,000,000               บาท

เงินงบประมาณ 50,700                  บาท

(4) วัสดุการศึกษา 2,500,000               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 3,700,000               บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,200,000               บาท

เงินงบประมาณ 2,500,000               บาท

2.2 คาสาธารณูปโภค 2,032,000              บาท

2.2.1 คาสาธารณูปโภค 2,032,000              บาท

(1) คาโทรศัพท 120,000                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 150,000                 บาท

เงินนอกงบประมาณ 30,000                  บาท

เงินงบประมาณ 120,000                 บาท

(2) คาไฟฟา 1,912,000               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 2,242,000               บาท

เงินนอกงบประมาณ 330,000                 บาท

เงินงบประมาณ 1,912,000               บาท

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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3. งบลงทุน 7,920,000              บาท

3.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 7,920,000              บาท

3.1.1 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 7,920,000              บาท

3.1.1.1 คากอสรางอาคารการศึกษาและสิ่งกอสรางประกอบ 7,920,000               บาท

(1) อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1 รายการ 7,920,000               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 80,000,000             บาท

เงินนอกงบประมาณ -                         บาท

เงินงบประมาณ 80,000,000             บาท

ป 2552 ตั้งงบประมาณ 16,000,000             บาท

ป 2553 ตั้งงบประมาณ 7,920,000               บาท

ป 2554 ผูกพันงบประมาณ 56,080,000             บาท

4. งบเงินอุดหนุน 3,978,500              บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 3,978,500              บาท

1) คาใชจายบุคลากร 3,778,500               บาท

1 เงินเดือน 3,778,500              บาท

(1) เงินอุดหนุนคาใชจายบุคลากร 3,778,500               บาท

2) เงินอุดหนุนคาใชจายในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี 200,000                 บาท

5. งบรายจายอื่น 1,600,000              บาท

1) คาใชจายในการพัฒนาศูนยวิทยบริการ 600,000                 บาท

2) คาใชจายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1,000,000               บาท
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1. งบบุคลากร 52,851,600             บาท

1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา 50,616,400             บาท

1.1.1 เงินเดือน 45,484,300             บาท

(1) อัตราเดิม 37,523,500             บาท

(2) เงินประจําตําแหนง 7,519,200               บาท

(3) เงินประจําตําแหนงผูบริหารไมมีวาระ 441,600                 บาท

1.1.2 คาจางประจํา 5,132,100              บาท

(1) อัตราเดิม (คาจางประจํา) 4,788,600               บาท

(2) รายการคาจางประจําอื่น ๆ 287,300                 บาท

(3) เงินชวยเหลือการครองชีพพิเศษ 56,200                  บาท

1.2 คาจางช่ัวคราว 950,000                 บาท

1.2.1 คาจางช่ัวคราว 950,000                 บาท

(1) คาจางรายเดือน 950,000                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 12,805,000             บาท

เงินนอกงบประมาณ 11,855,000             บาท

เงินงบประมาณ 950,000                 บาท

1.3 คาตอบแทนพนักงานราชการ 1,285,200              บาท

1.3.1 คาตอบแทนพนักงานราชการ 1,285,200              บาท

(1) คาตอบแทนพนักงานราชการ 1,267,200               บาท

(2) เงินชวยเหลือคาครองชีพพนักงานราชการ 18,000                  บาท

2. งบดําเนินงาน 12,676,200             บาท

2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 9,577,600              บาท

2.1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 9,577,600              บาท

(1) คาเชาบาน 384,000                 บาท

(2) เงินประจําตําแหนงผูบริหารมีวาระ 4,848,000               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 22,848,000             บาท

เงินนอกงบประมาณ 18,000,000             บาท

เงินงบประมาณ 4,848,000               บาท

(3) คาตอบแทนขาราชการที่เงินเดือนเต็มขั้น 202,200                 บาท

(4) คาตอบแทนลูกจางประจําที่เงินเดือนเต็มขั้น 40,000                  บาท

(5) คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถยนตประจําตําแหนง 1,905,600               บาท

(6) เงินประจําตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย 134,400                 บาท

(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 63,400                  บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 20,563,400             บาท

เงินนอกงบประมาณ 20,500,000             บาท

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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เงินงบประมาณ 63,400                  บาท

(8) วัสดุการศึกษา 2,000,000               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 17,000,000             บาท

เงินนอกงบประมาณ 15,000,000             บาท

เงินงบประมาณ 2,000,000               บาท

2.2 คาสาธารณูปโภค 3,098,600              บาท

2.2.1 คาสาธารณูปโภค 3,098,600              บาท

(1) คาโทรศัพท 199,800                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 699,800                 บาท

เงินนอกงบประมาณ 500,000                 บาท

เงินงบประมาณ 199,800                 บาท

(2) คาไฟฟา 2,898,800               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 5,098,800               บาท

เงินนอกงบประมาณ 2,200,000               บาท

เงินงบประมาณ 2,898,800               บาท

3. งบเงินอุดหนุน 9,873,300              บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 9,873,300              บาท

1) คาใชจายบุคลากร 9,273,300               บาท

1 เงินเดือน 9,273,300              บาท

(1) เงินอุดหนุนคาใชจายบุคลากร 9,273,300               บาท

2) เงินอุดหนุนคาใชจายในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาคี 400,000                 บาท

3) เงินอุดหนุนคาใชจายในการพัฒนาโรงเรียนรวมพัฒนาวิชาชีพครู 200,000                 บาท

4. งบรายจายอื่น 2,400,000              บาท

1) คาใชจายในการพัฒนาศูนยวิทยบริการ 1,200,000               บาท

2) คาใชจายในการประกันคุณภาพการศึกษา 600,000                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 900,000                 บาท

เงินนอกงบประมาณ 300,000                 บาท

เงินงบประมาณ 600,000                 บาท

3) คาใชจายในการดําเนินการศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 600,000                 บาท
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1. งบเงินอุดหนุน 12,400,000             บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 12,400,000             บาท

1) เงินอุดหนุนคาใชจายบริการวิชาการ 10,400,000             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 10,980,000             บาท

เงินนอกงบประมาณ 580,000                 บาท

เงินงบประมาณ 10,400,000             บาท

2) เงินอุดหนุนคาใชจายในการดําเนินงานศูนยตรวจสอบสินคาเกษตร จ.ราชบุรี 1,000,000               บาท

3) เงินอุดหนุนคาใชจายในการดําเนินงานศูนยเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อพืชปลอดเชื้อเพ่ือ

พัฒนาสูการสงออก 1,000,000               บาท

2. งบรายจายอื่น 1,120,000              บาท

1) คาใชจายในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 1,120,000               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 1,240,000               บาท

เงินนอกงบประมาณ 120,000                 บาท

เงินงบประมาณ 1,120,000               บาท

ผลผลิต : ผลงานการใหบริการวิชาการ

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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1. งบดําเนินงาน 438,200                 บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 438,200                 บาท

1.1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 438,200                 บาท

(1) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 68,200                  บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 108,200                 บาท

เงินนอกงบประมาณ 40,000                  บาท

เงินงบประมาณ 68,200                  บาท

(2) วัสดุสํานักงาน 370,000                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 430,000                 บาท

เงินนอกงบประมาณ 60,000                  บาท

เงินงบประมาณ 370,000                 บาท

ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรม

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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1. งบเงินอุดหนุน 5,131,000              บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 5,131,000              บาท

1) เงินอุดหนุนคาใชจายวิจัย 5,131,000               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 5,631,000               บาท

เงินนอกงบประมาณ 500,000                 บาท

เงินงบประมาณ 5,131,000               บาท

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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ภาค ข : หนวยงาน

 งบประมาณรายจาย    ป 2552 บาท

 งบประมาณรายจาย    ป 2553 บาท

1. ขอมูลหนวยงาน

   1.1 วิสัยทัศน

   1.2 พันธกิจ

     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําในระดับภูมิภาคอินโดจีน ท่ีมุงเนนการจัด

การศึกษาและพัฒนาวิชาการโดยการบูรณาการศาสตรสากลและภูมิปญญาไทยเพื่อการพัฒนาทองถ่ินอยาง

ย่ังยืน

1)พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู ท่ีจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซ่ึงมุงผลิตบัณฑิตใหมี

คุณภาพมีสํานึกความเปนไทยและมีความรักความผูกพันในทองถ่ิน โดยการพัฒนาระบบการเรียนการสอนใน

สาขาวิชาตาง ๆ  และหลักสูตรแนวใหม ท่ีมีการบูรณาการศาสตรสากล และภูมิปญญาไทยทั้งในปจจุบันและ

อนาคต ใหสอดคลองกับความตองการกําลังคนของทองถ่ิน ประเทศ ตลอดจนระดับภูมิภาคอินโดจีน   2)

สรางสรรคและพัฒนางานวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูและภูมิปญญาไทย ใหสอดคลองกับความตองการในการ

พัฒนาประเทศเสริมสรางการพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ท่ีมีคุณคาและเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพ

บัณฑิตและคุณภาพชีวิตของประชาชน และเพ่ิมมูลคาใหกับภูมิปญญาและเทคโนโลยีทองถ่ิน   3)เสริมสราง

ความมั่นคงและความเขมแข็งของชุมชนในทองถ่ิน โดยการศึกษาและแสวงหาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีท่ี

เหมาะสมและถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีเพ่ือแกไขปญหาและความตองการพัฒนาทองถ่ินดําเนิน

การศึกษาสงเสริมสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และสรางสรรคศิลปวัฒนธรรม ผลักดันให

มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางการเรียนรูทองถ่ินและภูมิภาค   4)เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและ

สงเสริมวิทยฐานะของครู ผลิตครูแนวใหม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑ

มาตรฐานวิชาชีพครู และสอดคลองกับแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

334,799,700                

235,989,800                
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1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ

เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน
กลยุทธหนวยงาน

นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ

คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 3 : 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต

ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบาย

การศึกษา

3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและ

พัฒนาการศึกษา

1. เปาหมายกระทรวง : คนไทย

ไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพใน

การดํารงชีวิต  ประกอบอาชีพ และ

เสริมสรางการแขงขันของประเทศ

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือขยาย

การผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาด

แคลน เพ่ือตอบสนองตอความ

ตองการในการพัฒนาประเทศ

1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดย

มุงเนนสาขาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีที่เปนความตองการของ

ประเทศ

2. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือผลิต

กําลังคนที่มีคุณภาพตามความ

ตองการของประเทศ

1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดย

มุงเนนสาขาสังคมศาสตร

2. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับการศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือ

บริการวิชาการแกหนวยงาน/

ประชาชนในชุมชนและสังคม ใหมี

ความรูความสามารถในการพัฒนา

ตนเอง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ

แขงขันของประเทศ

1. ถายทอดองคความรูและ

เทคโนโลยีใหแกชุมชนและสังคม

3. เปาหมายกระทรวง : มี

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับ

การเผยแพรหรือนําไปใชประโยชน

เพิ่มข้ึน

แผนการบริหารราชการแผนดิน/ 

นโยบาย

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ/ 

แผนงาน

ความเชื่อมโยงระดับหนวยงาน

171



เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน
กลยุทธหนวยงาน

แผนการบริหารราชการแผนดิน/ 

นโยบาย

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ/ 

แผนงาน

ความเชื่อมโยงระดับหนวยงาน

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือวิจัย

และพัฒนารวมทั้งถายทอดองค

ความรูและสรางนวัตกรรมที่

นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของทองถิ่นและประเทศ

1. สนับสนุนและจัดใหมีการวิจัยที่มี

คุณภาพเพ่ือพัฒนาสังคม

ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

3.4 แผนงาน : สงเสริมและ

พัฒนาศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม

1. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับความรูความเขาใจและเห็น

ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย

1. เปาหมายหนวยงาน : ปลูกฝง

คานิยมใหนิสิต นักศึกษา และ

ชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญา

ทองถิ่น และอนุรักษทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

1. สงเสริมการอนุรักษและทํานุบํารุง

 ศิลปวัฒนธรรมไทย
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2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณกับเปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง ผลผลิต / โครงการ งบประมาณ เงินนอก

/แผนงาน เปาหมายการใหบริการหนวยงาน งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น          235.9898          152.3000 

ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 3. :

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต

         235.9898          152.3000 

1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ

พัฒนาการศึกษา

         235.6898          151.1000 

1. เปาหมายกระทรวง : คนไทย

ไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพใน

การดํารงชีวิต  ประกอบอาชีพ และ

เสริมสรางการแขงขันของประเทศ

         226.1465          140.0000 

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือ

ขยายการผลิตกําลังคนดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ

สาขาที่ขาดแคลน เพ่ือตอบสนอง

ตอความตองการในการพัฒนา

ประเทศ

           96.3443            56.0000 

ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จ

การศึกษาดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

         96.3443          56.0000 

2. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือ

ผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตาม

ความตองการของประเทศ

         129.8022            84.0000 

ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จ

การศึกษาดานสังคมศาสตร

       129.8022          84.0000 

2. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับการศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ

            5.5200             1.1000 

หนวย : ลานบาท

173



ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง ผลผลิต / โครงการ งบประมาณ เงินนอก

/แผนงาน เปาหมายการใหบริการหนวยงาน งบประมาณ

หนวย : ลานบาท

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือ

บริการวิชาการแกหนวยงาน/

ประชาชนในชุมชนและสังคม ให

มีความรูความสามารถในการ

พัฒนาตนเอง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ในการแขงขันของประเทศ

            5.5200             1.1000 

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ

ใหบริการวิชาการ

          5.5200           1.1000 

3. เปาหมายกระทรวง : มี

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับ

การเผยแพรหรือนําไปใชประโยชน

เพ่ิมขึ้น

            4.0233            10.0000 

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือวิจัย

และพัฒนารวมทั้งถายทอดองค

ความรูและสรางนวัตกรรมที่

นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของทองถิ่นและประเทศ

            4.0233            10.0000 

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพ่ือ

สรางองคความรู

          4.0233          10.0000 

2. แผนงาน : สงเสริมและ

พัฒนาศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม

            0.3000             1.2000 

3. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับความรูความเขาใจและเห็น

ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย

            0.3000             1.2000 

1. เปาหมายหนวยงาน : ปลูกฝง

คานิยมใหนิสิต นักศึกษา และ

ชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญา

ทองถิ่น และอนุรักษทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

            0.3000             1.2000 

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทํานุ

บํารุงศิลป วัฒนธรรม

          0.3000           1.2000 
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หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

 คน 930 800 800 800 800

 รอยละ 100 100 100 100 100

 รอยละ 80 82 84 85 85

 คน 1900 1,700 1,700 1,700 1,700

 รอยละ 100 100 100 100 100

 รอยละ 85 85 85 85 85

 โครงการ 5 10 13 16 19

 รอยละ 80 82 84 86 88

 โครงการ 8 13 15 18 20

 ผลงาน 8 13 15 18 20

 รอยละ 70 70 70 70 70

3. เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน                        คาเปาหมายของตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด

1. เพื่อขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองตอ

ความตองการในการพัฒนาประเทศ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:  ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงาน

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจางที่

มีตอผูสําเร็จการศึกษา

 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา 

ศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา

2. เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความตองการของ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจางที่

มีตอผูสําเร็จการศึกษา

 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา 

ศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา

3. เพื่อบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนใน

ชุมชนและสังคม ใหมีความรูความสามารถในการ

พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผูเขารับบริการนําความรูไป

ใ  โ  - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ/หนวยงาน/องคกรที่รับบริการวิชาการ

และวิชาชีพตอประโยชนจากการบริการ

4. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถายทอดองคความรูและ

สรางนวัตกรรมที่นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของทองถิ่นและประเทศ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: งานวิจัยและงานสรางสรรคที่

ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่

นําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย/ประโยชนตอสังคม

 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใช

ประโยชนภายในระยะเวลา

5. ปลูกฝงคานิยมใหนิสิต นักศึกษา และชุมชนในการ

พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษทํานุบํารุง
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หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน                        คาเปาหมายของตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด

 โครงการ 8 12 15 18 21

 รอยละ 100 100 100 100 100

 รอยละ 100 100 100 100 100

 บาท 151,800 151,800 151,800 151,800 151,800 - ตัวชี้วัดเชิงตนทุน: ตนทุน/คาใชจายการผลิตตาม

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร (งบดําเนินการ)

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จํานวนผลงาน/กิจกรรมที่มี

การเผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษาที่เห็น

ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการตอประโยชนของการทํานุบํารุง
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4. กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง และเปาหมายการใหบริการหนวยงาน จําแนกตามแหลงเงิน 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

รวมทั้งสิ้น 608.0997          388.2898          870.3120          970.9155          1,119.5491       

รวมเงินงบประมาณ 334.7997          235.9898          719.0120          819.6155          968.2491          

รวมเงินนอกงบประมาณ 273.3000          152.3000          151.3000          151.3000          151.3000          

1. เพื่อขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ

ตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ

         202.4669          152.3443          455.6674          491.6198          569.2240 

 เงินงบประมาณ 151.4669          96.3443           405.6674          441.6198          519.2240          

 เงินนอกงบประมาณ 51.0000           56.0000           50.0000           50.0000           50.0000           

  - เงินรายได 51.0000           56.0000           50.0000           50.0000           50.0000           

2. เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความ

ตองการของประเทศ

         381.7653          213.8022          377.1946          441.7457          511.3251 

 เงินงบประมาณ 171.7653          129.8022          288.1946          352.7457          422.3251          

 เงินนอกงบประมาณ 210.0000          84.0000           89.0000           89.0000           89.0000           

  - เงินรายได 210.0000         84.0000           89.0000           89.0000           89.0000           

3. เพื่อบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชน

ในชุมชนและสังคม ใหมีความรูความสามารถ

ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

แขงขันของประเทศ

            6.6200             6.6200            11.7500            11.8500            13.1000 

 เงินงบประมาณ 5.5200            5.5200            10.6500           10.7500           12.0000           

 เงินนอกงบประมาณ 1.1000            1.1000            1.1000            1.1000            1.1000            

  - เงินรายได 1.1000            1.1000            1.1000            1.1000            1.1000            

4. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถายทอดองค

ความรูและสรางนวัตกรรมที่นําไปสูการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นและประเทศ

           15.7475            14.0233            22.9000            22.9000            23.1000 

 เงินงบประมาณ 5.7475            4.0233            12.9000           12.9000           13.1000           

 เงินนอกงบประมาณ 10.0000           10.0000           10.0000           10.0000           10.0000           

  - เงินรายได 10.0000           10.0000           10.0000           10.0000           10.0000           

5. ปลูกฝงคานิยมใหนิสิต นักศึกษา และชุมชน

ในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

            1.5000             1.5000             2.8000             2.8000             2.8000 

หนวย :ลานบาท 

งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*
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เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

หนวย :ลานบาท 

งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

 เงินงบประมาณ 0.3000            0.3000            1.6000            1.6000            1.6000            

 เงินนอกงบประมาณ 1.2000            1.2000            1.2000            1.2000            1.2000            

  - เงินรายได 1.2000            1.2000            1.2000            1.2000            1.2000            

*ประมาณการรายจายลวงหนาตามยุทธศาสตรและภารกิจที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556
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5. รายการผูกพันขามปงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  จําแนกตามผลผลิต/โครงการ 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556- จบ

1. ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1 18.9450      82.0800      -              -              6.0000       

2. ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดาน

สังคมศาสตร

1 22.0750      25.8500      -              -              -              

รวม 2 41.0200      107.9300     -              -              6.0000       

เหตุผลความจําเปนในการตั้งงบประมาณผูกพันขามป

1. เปนรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตองดําเนินการตอเน่ือง  จํานวน  2 รายการ  เปนเงิน  41,020,000  บาท

          หนวย : ลานบาท 

ผลผลิต / โครงการ
จํานวน 

รายการ

ปงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ
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 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามแผนงาน

334,799,700 บาท

235,989,800 บาท

        235,689,800 บาท

             300,000 บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

งบประมาณรายจาย ป 2552

งบประมาณรายจาย ป 2553

1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

2. แผนงาน สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
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7. สรุปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย 

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวม

รวมทั้งสิ้น 102.6171     50.8484      41.0200      24.5043      17.0000      235.9898     

1. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพัฒนา

การศึกษา

102.6171     50.5484      41.0200      24.5043      17.0000      235.6898     

ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จการศึกษาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

      30.7753       19.1430       18.9450       20.4810        7.0000       96.3443 

ผลผลิตที่ 2 : ผูสําเร็จการศึกษาดาน

สังคมศาสตร

      71.8418       30.8854       22.0750             -          5.0000      129.8022 

ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการใหบริการวิชาการ             -          0.5200             -               -          5.0000        5.5200 

ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองค

ความรู

            -               -               -          4.0233             -          4.0233 

2. แผนงาน :  สงเสริมและพัฒนาศาสนา

 ศิลปะและวัฒนธรรม

-               0.3000        -               -               -               0.3000        

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทํานุบํารุงศิลป 

วัฒนธรรม

            -          0.3000             -               -               -          0.3000 

          หนวย : ลานบาท 

งบรายจาย
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8. แผนงาน จําแนก ตามผลผลิต/โครงการ

บาท

บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.1.1.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 930 800 800 800

 ( - )

รอยละ 100 100 100 100

 ( - )

รอยละ 80 82 84 85

 ( - )

บาท 51,500 51,500 51,500 51,500

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

202.4669       152.3443       455.6674       491.6198       569.2240       

151.4669       96.3443        405.6674       441.6198       519.2240       

31.5404        30.7753        34.4510        37.6360        40.9206        

23.5907        19.1430        52.1364        57.8364        63.2864        

73.8788        18.9450        222.0800       244.0000       305.0000       

15.4570        20.4810        80.0000        85.1474        93.0170        

7.0000         7.0000         17.0000        17.0000        17.0000        

51.0000        56.0000        50.0000        50.0000        50.0000        

51.0000        56.0000        50.0000        50.0000        50.0000        

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา                     235,689,800 

8.1.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                       96,344,300 

 ผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรท่ีสอดคลองตอการพัฒนาประเทศ

1) จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                       96,344,300 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

เชิงคุณภาพ : ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตร

เชิงเวลา : ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาท่ีจบการศึกษา

ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.1.2.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,900 1,700 1,700 1,700

 ( - )

รอยละ 100 100 100 100

 ( - )

รอยละ 85 85 85 85

 ( - )

บาท 23,600 23,600 23,600 23,600

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

381.7653       213.8022       377.1946       441.7457       511.3251       

171.7653       129.8022       288.1946       352.7457       422.3251       

72.6761        71.8418        70.5128        74.7239        79.2633        

33.2532        30.8854        97.4398        125.1298       121.6698       

59.2400        22.0750        94.8500        127.0000       195.0000       

1.5960         -                5.6920         5.6920         5.6920         

5.0000         5.0000         19.7000        20.2000        20.7000        

210.0000       84.0000        89.0000        89.0000        89.0000        

210.0000       84.0000        89.0000        89.0000        89.0000        

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2  ผลผลิตท่ี 2 :  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร                     129,802,200 

 ผลิตบัณฑิตดานสังคมศาสตร พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

1) จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร                     129,802,200 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

เชิงคุณภาพ : ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตร

เชิงเวลา : ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาท่ีจบการศึกษา

ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.1.3.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

 ( - )

โครงการ 5 10 13 16

 ( - )

รอยละ 80 82 84 86

 ( - )

รอยละ 100 100 100 100

 ( - )

บาท 340,700 340,700 340,700 340,700

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

6.6200          6.6200          11.7500        11.8500        13.1000        

5.5200          5.5200          10.6500        10.7500        12.0000        

-                -                -                -                -                

0.5200         0.5200         0.9000         1.0000         1.0000         

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

5.0000         5.0000         9.7500         9.7500         11.0000        

1.1000          1.1000          1.1000          1.1000          1.1000          

1.1000         1.1000         1.1000         1.1000         1.1000         

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3  ผลผลิตท่ี 3 :  ผลงานการใหบริการวิชาการ                        5,520,000 

 ใหบริการวิชาการแกสังคม

1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ                        5,520,000 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารับบริการ

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก

สังคม

เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการใน

กระบวนการใหบริการ

เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา..(ท่ี

กําหนด)

เชิงตนทุน : คาใชจายการบริการวิชาการตามงบประมาณที่

ไดรับจัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.1.4.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 8 13 15 18

 ( - )

ผลงาน 8 13 15 18

 ( - )

รอยละ 70 70 70 70

 ( - )

บาท 773,500 773,500 773,500 773,500

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.4.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

15.7475        14.0233        22.9000        22.9000        23.1000        

5.7475          4.0233          12.9000        12.9000        13.1000        

-                -                -                -                -                

-                -                0.3000         0.3000         0.3000         

-                -                0.1000         0.1000         0.2000         

5.7475         4.0233         12.0000        12.0000        12.0000        

-                -                0.5000         0.5000         0.6000         

10.0000        10.0000        10.0000        10.0000        10.0000        

10.0000        10.0000        10.0000        10.0000        10.0000        

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.4  ผลผลิตท่ี 4 :  ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู                        4,023,300 

 มีผลงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในภาครัฐและเอกชน และพัฒนาประเทศ

1) ดําเนินการวิจัยเพ่ือสรางองคความรู                        4,023,300 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : โครงการวิจัย....โครงการ

เชิงคุณภาพ : จํานวนผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานที่

กําหนด

เชิงเวลา : จํานวนโคงการวิจัยท่ีแลวเสร็จภายในระยะเวลา

...(ท่ีกําหนด)

เชิงตนทุน : คาใชจายของการวิจัยตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได

185



บาท

บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.2.1.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 8 12 15 18

 ( - )

 ( - )

รอยละ 100 100 100 100

 ( - )

รอยละ 100 100 100 100

 ( - )

บาท 151,800 151,800 151,800 151,800

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

1.5000          1.5000          2.8000          2.8000          2.8000          

0.3000          0.3000          1.6000          1.6000          1.6000          

-                -                -                -                -                

0.3000         0.3000         1.0000         1.0000         1.0000         

-                -                0.1000         0.1000         0.1000         

-                -                0.5000         0.5000         0.5000         

-                -                -                -                -                

1.2000          1.2000          1.2000          1.2000          1.2000          

1.2000         1.2000         1.2000         1.2000         1.2000         

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม                          300,000 

8.2.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรม                          300,000 

 อนุรักษ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม

1) สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม                          300,000 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

เชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม

ศิลปวัฒนธรรม

เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลวัตถุประสงคของโครงการ

เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลา..(ท่ี

กําหนด)

เชิงตนทุน : คาใชจายการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตาม

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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1. งบบุคลากร 30,775,300             บาท

1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา 30,775,300             บาท

1.1.1 เงินเดือน 30,775,300             บาท

(1) อัตราเดิม 77 อัตรา 25,483,300             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 75,483,300             บาท

เงินนอกงบประมาณ 50,000,000             บาท

เงินงบประมาณ 25,483,300             บาท

(2) เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับขาราชการ 2,646,000               บาท

(3) เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ 34 อัตรา 2,646,000               บาท

2. งบดําเนินงาน 19,143,000             บาท

2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 15,359,900             บาท

2.1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 15,359,900             บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 355,000                 บาท

(2) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหทางราชการ 500,000                 บาท

(3) คาตอบแทนวิทยากร 300,000                 บาท

(4) คาจางสอน 300,000                 บาท

(5) คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก และคาพาหนะ 500,000                 บาท

(6) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 450,000                 บาท

(7) คาซอมแซมครุภัณฑ 975,000                 บาท

(8) คาจางเหมาบริการ 750,000                 บาท

(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 400,000                 บาท

(10) วัสดุงานบานงานครัว 674,300                 บาท

(11) วัสดุไฟฟาและวทิยุ 300,000                 บาท

(12) วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 400,000                 บาท

(13) วัสดุคอมพิวเตอร 200,000                 บาท

(14) วัสดุการเกษตร 300,000                 บาท

(15) วัสดุสํานักงาน 700,000                 บาท

(16) วัสดุการศึกษา 7,381,300               บาท

(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา 874,300                 บาท

2.2 คาสาธารณูปโภค 3,783,100              บาท

2.2.1 คาสาธารณูปโภค 3,783,100              บาท

(1) คาโทรศัพท 783,100                 บาท

(2) คานํ้าประปา 1,000,000               บาท

(3) คาไฟฟา 2,000,000               บาท

3. งบลงทนุ 18,945,000             บาท

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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3.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 18,945,000             บาท

3.1.1 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 18,945,000             บาท

3.1.1.1 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 18,945,000             บาท

(1) กลุมอาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร 1 รายการ 18,945,000             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 120,000,000            บาท

เงินนอกงบประมาณ 6,000,000               บาท

เงินงบประมาณ 114,000,000            บาท

ป 2552 ตั้งงบประมาณ 12,975,000             บาท

ป 2553 ตั้งงบประมาณ 18,945,000             บาท

ป 2554 ผูกพันงบประมาณ 82,080,000             บาท

4. งบเงินอุดหนุน 20,481,000             บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 20,481,000             บาท

1) คาใชจายบุคลากร 20,481,000             บาท

1 เงินเดือน 20,481,000             บาท

(1) เงินอุดหนุนเปนคาใชจายบุคลากร 20,481,000             บาท

5. งบรายจายอื่น 7,000,000              บาท

1) คาใชจายในการใหบริการของศูนยการศึกษา 5,000,000               บาท

2) คาใชจายในการพัฒนาศูนยวิทยบริการ 2,000,000               บาท
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1. งบบุคลากร 71,841,800             บาท

1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา 64,843,100             บาท

1.1.1 เงินเดือน 58,301,000             บาท

(1) อัตราเดิม 121 อัตรา 40,533,600             บาท

(2) เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับขาราชการ 13,150,800             บาท

(3) เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ 46 อัตรา 3,705,600               บาท

(4) เงินประจําตําแหนงผูบริหารไมมีวาระ 873,600                 บาท

(5) เงินชวยเหลือคาครองชีพขาราชการ 37,400                  บาท

1.1.2 คาจางประจํา 6,542,100              บาท

(1) อัตราเดิม  38 อัตรา 6,055,000               บาท

(2) เงินเพ่ิมคาจางประจํา 363,300                 บาท

(3) เงินชวยเหลือคาครองชีพพิเศษ 123,800                 บาท

1.2 คาจางช่ัวคราว 1,384,700              บาท

1.2.1 คาจางช่ัวคราว 1,384,700              บาท

(1) ลูกจางชาวตางประเทศ 1,384,700               บาท

1.3 คาตอบแทนพนักงานราชการ 5,614,000              บาท

1.3.1 คาตอบแทนพนักงานราชการ 5,614,000              บาท

(1) คาตอบแทนพนักงานราชการ 5,614,000               บาท

2. งบดําเนินงาน 30,885,400             บาท

2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 25,885,400             บาท

2.1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 25,885,400             บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 300,000                 บาท

(2) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหทางราชการ 700,000                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 1,700,000               บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,000,000               บาท

เงินงบประมาณ 700,000                 บาท

(3) คาเบี้ยประชุมกรรมการ 695,000                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 1,695,000               บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,000,000               บาท

เงินงบประมาณ 695,000                 บาท

(4) คาตอบแทนวิทยากร 800,000                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 7,800,000               บาท

เงินนอกงบประมาณ 7,000,000               บาท

เงินงบประมาณ 800,000                 บาท

(5) เงินประจําตําแหนงผูบริหารมีวาระ 8,529,600               บาท

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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(6) คาเชาบาน 516,000                 บาท

(7) คาตอบแทนพิเศษขาราชการที่ไดรับเงินเดือนเต็มขั้น 37,600                  บาท

(8) คาตอบแทนพิเศษลูกจางประจําที่ไดรับคาจางเต็มขั้น 16,100                  บาท

(9) เงินตอบแทนเหมาจายจัดหารถยนตประจําตําแหนง 1,905,600               บาท

(10) คาจางสอน 900,000                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 15,900,000             บาท

เงินนอกงบประมาณ 15,000,000             บาท

เงินงบประมาณ 900,000                 บาท

(11) คาตอบแทนผูบริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ 500,000                 บาท

(12) คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก และคาพาหนะ 800,000                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 7,800,000               บาท

เงินนอกงบประมาณ 7,000,000               บาท

เงินงบประมาณ 800,000                 บาท

(13) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 800,000                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 1,800,000               บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,000,000               บาท

เงินงบประมาณ 800,000                 บาท

(14) คาซอมแซมครุภัณฑ 980,000                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 1,980,000               บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,000,000               บาท

เงินงบประมาณ 980,000                 บาท

(15) คาจางเหมาบริการ 800,000                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 1,800,000               บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,000,000               บาท

เงินงบประมาณ 800,000                 บาท

(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 200,000                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 3,200,000               บาท

เงินนอกงบประมาณ 3,000,000               บาท

เงินงบประมาณ 200,000                 บาท

(17) คารางวัล 200,000                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 700,000                 บาท

เงินนอกงบประมาณ 500,000                 บาท

เงินงบประมาณ 200,000                 บาท

(18) คาใขจายในการดําเนินงานเฉลิมพระเกียรติ 700,000                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 1,200,000               บาท

เงินนอกงบประมาณ 500,000                 บาท

เงินงบประมาณ 700,000                 บาท
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(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 400,000                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 1,400,000               บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,000,000               บาท

เงินงบประมาณ 400,000                 บาท

(20) วัสดุงานบานงานครัว 500,000                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 1,500,000               บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,000,000               บาท

เงินงบประมาณ 500,000                 บาท

(21) วัสดุไฟฟาและวิทยุ 500,000                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 1,500,000               บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,000,000               บาท

เงินงบประมาณ 500,000                 บาท

(22) วัสดุคอมพิวเตอร 600,000                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 1,600,000               บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,000,000               บาท

เงินงบประมาณ 600,000                 บาท

(23) วัสดุยานพาหนะและขนสง 200,000                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 1,200,000               บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,000,000               บาท

เงินงบประมาณ 200,000                 บาท

(24) วัสดุสํานักงาน 500,000                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 2,500,000               บาท

เงินนอกงบประมาณ 2,000,000               บาท

เงินงบประมาณ 500,000                 บาท

(25) คาวัสดุการศึกษา 3,805,500               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 6,805,500               บาท

เงินนอกงบประมาณ 3,000,000               บาท

เงินงบประมาณ 3,805,500               บาท

2.2 คาสาธารณูปโภค 5,000,000              บาท

2.2.1 คาสาธารณูปโภค 5,000,000              บาท

(1) คาโทรศัพท 848,800                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 1,848,800               บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,000,000               บาท

เงินงบประมาณ 848,800                 บาท

(2) คานํ้าประปา 1,447,800               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 3,447,800               บาท

เงินนอกงบประมาณ 2,000,000               บาท
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เงินงบประมาณ 1,447,800               บาท

(3) คาไฟฟา 2,703,400               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 7,703,400               บาท

เงินนอกงบประมาณ 5,000,000               บาท

เงินงบประมาณ 2,703,400               บาท

3. งบลงทุน 22,075,000             บาท

3.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 22,075,000             บาท

3.1.1 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 22,075,000             บาท

3.1.1.1 คากอสรางอาคารการศึกษาและสิ่งกอสรางประกอบ 22,075,000             บาท

(1) กอสรางอาคารเรียนรวม 1 หลัง 22,075,000             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 110,000,000            บาท

เงินนอกงบประมาณ -                         บาท

เงินงบประมาณ 110,000,000            บาท

ป 2551 ตั้งงบประมาณ 24,000,000             บาท

ป 2552 ตั้งงบประมาณ 38,075,000             บาท

ป 2553 ตั้งงบประมาณ 22,075,000             บาท

ป 2554 ผูกพันงบประมาณ 25,850,000             บาท

4. งบรายจายอื่น 5,000,000              บาท

1) คาใชจายในการประกันคุณภาพการศึกษา 300,000                 บาท

2) คาใชจายในการใหบริการของศูนยการศึกษา 3,600,000               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 11,600,000             บาท

เงินนอกงบประมาณ 8,000,000               บาท

เงินงบประมาณ 3,600,000               บาท

3) คาใชจายในการพัฒนาศูนยภาษา 500,000                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 4,500,000               บาท

เงินนอกงบประมาณ 4,000,000               บาท

เงินงบประมาณ 500,000                 บาท

4) คาใชจายในการพัฒนาศูนยวิทยบริการ 600,000                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 10,600,000             บาท

เงินนอกงบประมาณ 10,000,000             บาท

เงินงบประมาณ 600,000                 บาท
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1. งบดําเนินงาน 520,000                 บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 520,000                 บาท

1.1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 520,000                 บาท

(1) คาตอบแทนวิทยากร 70,000                  บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 200,000                 บาท

เงินนอกงบประมาณ 130,000                 บาท

เงินงบประมาณ 70,000                  บาท

(2) คาเบี้ยเลี้ยง คาที่พัก และคาพาหนะ 100,000                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 425,000                 บาท

เงินนอกงบประมาณ 325,000                 บาท

เงินงบประมาณ 100,000                 บาท

(3) คาจางเหมาบริการ 200,000                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 625,000                 บาท

เงินนอกงบประมาณ 425,000                 บาท

เงินงบประมาณ 200,000                 บาท

(4) วัสดุสํานักงาน 150,000                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 370,000                 บาท

เงินนอกงบประมาณ 220,000                 บาท

เงินงบประมาณ 150,000                 บาท

2. งบรายจายอื่น 5,000,000              บาท

1) คาใชจายในการดําเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร 3,000,000               บาท

2) คาใชจายในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 2,000,000               บาท

ผลผลิต : ผลงานการใหบริการวิชาการ

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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1. งบดําเนินงาน 300,000                 บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 300,000                 บาท

1.1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 300,000                 บาท

(1) คาตอบแทนวิทยากร 50,000                  บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 150,000                 บาท

เงินนอกงบประมาณ 100,000                 บาท

เงินงบประมาณ 50,000                  บาท

(2) คาจางเหมาบริการ 70,000                  บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 190,000                 บาท

เงินนอกงบประมาณ 120,000                 บาท

เงินงบประมาณ 70,000                  บาท

(3) คารางวัล 90,000                  บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 210,000                 บาท

เงินนอกงบประมาณ 120,000                 บาท

เงินงบประมาณ 90,000                  บาท

(4) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 50,000                  บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 170,000                 บาท

เงินนอกงบประมาณ 120,000                 บาท

เงินงบประมาณ 50,000                  บาท

(5) วัสดุสํานักงาน 40,000                  บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 540,000                 บาท

เงินนอกงบประมาณ 500,000                 บาท

เงินงบประมาณ 40,000                  บาท

ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรม

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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1. งบเงินอุดหนุน 4,023,300              บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 4,023,300              บาท

1) เงินอุดหนุนการวิจัย 4,023,300               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 14,023,300             บาท

เงินนอกงบประมาณ 10,000,000             บาท

เงินงบประมาณ 4,023,300               บาท

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู
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ภาค ข : หนวยงาน

 งบประมาณรายจาย    ป 2552 บาท

 งบประมาณรายจาย    ป 2553 บาท

1. ขอมูลหนวยงาน

   1.1 วิสัยทัศน

   1.2 พันธกิจ

ภายในป 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถจะเปนมหาวิทยาลัยขนาดกลาง มุงพัฒนาทางดานสังคมศาสตร 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยการวิจัยควบคูการเรียนการสอนเพ่ือใช   องคความรูในการพัฒนาอยาง

กลมกลืนกับทองถ่ิน

สอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม สงเสริมวิชาการแกสังคมวิชาการวิชาชีพชั้นสูง และสืบสานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี   ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมผลิต

ครูและสงเสริมวิทยฐานะครู มีสวนรวมในการจัดการ   การบํารุงรักษา การใชประโยชนจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืนเพ่ือความเจริญกาวหนาอยางมั่นคงและย่ังยืนของ

ปวงชน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

346,725,100                

243,388,500                
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1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ

เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน
กลยุทธหนวยงาน

นโยบายที่ 1 นโยบายเรงดวนที่จะ

เร่ิมดําเนินการในปแรก

ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 1 : 

ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมั่น

และการกระตุนเศรษฐกิจของ

ประเทศ

ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลด

ภาระคาครองชีพของประชาชน : 

ใหทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษา

ฟรี ๑๕ ป

1.6 แผนงาน : เสริมสรางรายได

 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ

มั่นคงดานสังคม

1. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับโอกาสทางการศึกษาข้ัน

พื้นฐานตามสิทธิที่กําหนดไว

1. เปาหมายหนวยงาน : นักเรียน

ในสังกัดมหาวิทยาลัยไดรับโอกาส

ทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามสิทธิ

ที่กําหนดไว

1. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตทุก

โปรแกรมวิชาและพัฒนาโปรแกรม

วิชาที่มีศักยภาพสูงใหมีความเปนเลิศ

ในกระบวนการผลิตบัณฑิตตั้งแต

ปจจัยนําเขา จนถึงปจจัยนําออกและ

ยกระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนสาธิตใหเปน

เลิศ เปนแบบอยางของโรงเรียนชั้นนํา

 ผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพมากขึ้น

นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ

คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 3 : 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต

ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบาย

การศึกษา

3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและ

พัฒนาการศึกษา

1. เปาหมายกระทรวง : คนไทย

ไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพใน

การดํารงชีวิต  ประกอบอาชีพ และ

เสริมสรางการแขงขันของประเทศ

แผนการบริหารราชการแผนดิน/ 

นโยบาย

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ/ 

แผนงาน

ความเชื่อมโยงระดับหนวยงาน
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เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน
กลยุทธหนวยงาน

แผนการบริหารราชการแผนดิน/ 

นโยบาย

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ/ 

แผนงาน

ความเชื่อมโยงระดับหนวยงาน

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือขยาย

การผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี และสาขาขาด

แคลน เพ่ือตอบสนองความ

ตองการในการพัฒนาประเทศ

1. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตทุก

โปรแกรมวิชาและพัฒนาโปรแกรม

วิชาที่มีศักยภาพสูงใหมีความเปนเลิศ

ในกระบวนการผลิตบัณฑิตตั้งแต

ปจจัยนําเขา จนถึงปจจัยนําออกและ

ยกระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนสาธิตใหเปน

เลิศ เปนแบบอยางของโรงเรียนชั้นนํา

 ผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพมากขึ้น

2. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือผลิต

กําลังคนที่มีคุณภาพตามความ

ตองการของประเทศ

1. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตทุก

โปรแกรมวิชาและพัฒนาโปรแกรม

วิชาที่มีศักยภาพสูงใหมีความเปนเลิศ

ในกระบวนการผลิตบัณฑิตตั้งแต

ปจจัยนําเขา จนถึงปจจัยนําออกและ

ยกระดับคุณภาพในการจัดการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนสาธิตใหเปน

เลิศ เปนแบบอยางของโรงเรียนชั้นนํา

 ผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพมากขึ้น

2. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับการศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ
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เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน
กลยุทธหนวยงาน

แผนการบริหารราชการแผนดิน/ 

นโยบาย

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ/ 

แผนงาน

ความเชื่อมโยงระดับหนวยงาน

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือ

บริการวิชาการแกหนวยงาน/

ประชาชนในชุมชนและสังคม ใหมี

ความรูความสามารถในการพัฒนา

ตนเอง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ

แขงขันของประเทศ

1. ขยายพ้ืนที่บริการการศึกษาลงสู

วิทยาเขตหรือศูนยบริการการศึกษา

ใหเหมาะสมกับสถานการณตาม

สภาพความตองการของทองถิ่น 

และความพรอมของมหาวิทยาลัย

โดยคํานึงถึงโอกาส ความเสมอภาค

ทางการศึกษา คุณภาพในการ

ใหบริการการศึกษาและความอยูรอด

เติบโตของมหาวิทยาลัย

3. เปาหมายกระทรวง : มี

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับ

การเผยแพรหรือนําไปใชประโยชน

เพิ่มขึ้น

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือวิจัย

และพัฒนารวมทั้งถายทอดองค

ความรูและสรางนวัตกรรมที่

นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของทองถิ่นและประเทศ

1. สงเสริมใหบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยศึกษาตอ วิจัยและ

จัดทําผลงานทางวิชาการเพ่ือกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการใหมากขึ้น

ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

3.4 แผนงาน : สงเสริมและ

พัฒนาศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม

1. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับความรูความเขาใจและเห็น

ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย
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เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน
กลยุทธหนวยงาน

แผนการบริหารราชการแผนดิน/ 

นโยบาย

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ/ 

แผนงาน

ความเชื่อมโยงระดับหนวยงาน

1. เปาหมายหนวยงาน : ปลูกฝง

คานิยมใหนิสิต นักศึกษา และ

ชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญา

ทองถิ่น และอนุรักษทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย

1. รวมมือกับองคกรทองถิ่น 

ตอบสนองตามพระราชดําริของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและ

พระบรมวงศานุวงศ ใหโอกาส

องคกรสวนทองถิ่นเขามารวมพัฒนา

มหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานตาม

พันธกิจของมหาวิทยาลัยรวมกับ

ทองถิ่น เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชนรวมกันสอดสองดูแล

ความเสมอภาคในการใชสิทธิ

ประโยชนประชาชนรวมกันอนุรักษ

ทรัพยากร รักษาสิ่งแวดลอมและ

ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมใน

ทองถิ่น
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2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณกับเปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง ผลผลิต / โครงการ งบประมาณ เงินนอก

/แผนงาน เปาหมายการใหบริการหนวยงาน งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น           243.3885            95.8617 

ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 1. :

ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมั่น

และการกระตุนเศรษฐกิจของ

ประเทศ

            3.8580                  -   

1. แผนงาน : เสริมสรางรายได 

พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ

มั่นคงดานสังคม

            3.8580                  -   

1. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับโอกาสทางการศึกษาข้ัน

พื้นฐานตามสิทธิที่กําหนดไว

            3.8580                  -   

1. เปาหมายหนวยงาน : นักเรียน

ในสังกัดมหาวิทยาลัยไดรับโอกาส

ทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามสิทธิ

ที่กําหนดไว

            3.8580                  -   

โครงการที่ 1: โครงการ

สนับสนุนการจัดการศึกษาโดย

ไมเสียคาใชจาย 15 ป

          3.8580                -   

ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 3. :

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต

          239.5305            95.8617 

1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ

พัฒนาการศึกษา

          238.5305            95.1317 

1. เปาหมายกระทรวง : คนไทย

ไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพใน

การดํารงชีวิต  ประกอบอาชีพ และ

เสริมสรางการแขงขันของประเทศ

          214.1305            64.5417 

หนวย : ลานบาท
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง ผลผลิต / โครงการ งบประมาณ เงินนอก

/แผนงาน เปาหมายการใหบริการหนวยงาน งบประมาณ

หนวย : ลานบาท

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือ

ขยายการผลิตกําลังคนดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ

สาขาขาดแคลน เพ่ือตอบสนอง

ความตองการในการพัฒนาประเทศ

          101.2232            32.8577 

ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จ

การศึกษาดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

       101.2232          32.8577 

2. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือผลิต

กําลังคนที่มีคุณภาพตามความ

ตองการของประเทศ

          112.9073            31.6840 

ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จ

การศึกษาดานสังคมศาสตร

       112.9073          31.6840 

2. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับการศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ

           18.8000            24.3300 

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือ

บริการวิชาการแกหนวยงาน/

ประชาชนในชุมชนและสังคม ใหมี

ความรูความสามารถในการพัฒนา

ตนเอง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ

แขงขันของประเทศ

           18.8000            24.3300 

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ

ใหบริการวิชาการ

         18.8000          24.3300 

3. เปาหมายกระทรวง : มี

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับ

การเผยแพรหรือนําไปใชประโยชน

เพิ่มข้ึน

            5.6000             6.2600 
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง ผลผลิต / โครงการ งบประมาณ เงินนอก

/แผนงาน เปาหมายการใหบริการหนวยงาน งบประมาณ

หนวย : ลานบาท

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือวิจัย

และพัฒนารวมทั้งถายทอดองค

ความรูและสรางนวัตกรรมที่

นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของทองถิ่นและประเทศ

            5.6000             6.2600 

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพ่ือ

สรางองคความรู

          5.6000           6.2600 

2. แผนงาน : สงเสริมและ

พัฒนาศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม

            1.0000             0.7300 

3. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับความรูความเขาใจและเห็น

ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย

            1.0000             0.7300 

1. เปาหมายหนวยงาน : ปลูกฝง

คานิยมใหนิสิต นักศึกษา และ

ชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญา

ทองถิ่น และอนุรักษทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย

            1.0000             0.7300 

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการทํานุ

บํารุงศิลป วัฒนธรรม

          1.0000           0.7300 
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หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

 คน 1,303 1,359 1,393 1,443 1,484

 รอยละ 100 100 100 100 100

 รอยละ 70 75 80 85 90

 รอยละ 75 75 75 75 75

 รอยละ 75 75 75 75 75

 รอยละ 70 75 80 85 90

 รอยละ 75 75 75 75 75

 รอยละ 70 70 70 70 70

 รอยละ 80 80 80 80 80

 รอยละ 80 80 80 80 80

 รอยละ 60 60 60 60 60

3. เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน                        คาเปาหมายของตัวช้ีวัด 

ตัวชี้วัด

1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยไดรับโอกาสทาง

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามสิทธิที่กําหนดไว

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จํานวนนักเรียนไดรับการ

สนับสนุนตามโครงการ

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผูปกครองสามารถลด

คาใชจายตามรายการที่ไดรับการสนับสนุน

2. เพ่ือขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี และสาขาขาดแคลน เพ่ือตอบสนองความ

ตองการในการพัฒนาประเทศ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผูสาํเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจางที่

มีตอผูสําเร็จการศึกษา

 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา 

ศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน

3. เพ่ือผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความตองการ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจางที่

มีตอผูสําเร็จการศึกษา

 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา 

ศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน

4. เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนใน

ชุมชนและสังคม ใหมีความรูความสามารถในการ

พัฒนาตนเอง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผูเขารับบริการนําความรูไป

ใ โ  - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ/หนวยงาน/องคกรที่รับบริการวิชาการ

และวิชาชีพตอประโยชนจากการบริการ

5. เพ่ือวิจัยและพัฒนารวมทั้งถายทอดองคความรูและ

สรางนวัตกรรมที่นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของทองถิ่นและประเทศ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: งานวิจัยและงานสรางสรรคที่

ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
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หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน                        คาเปาหมายของตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัด

 เรื่อง 5 7 8 9 10

 รอยละ 80 80 80 80 80

 จํานวน 11 12 12 12 12

 รอยละ 80 80 80 80 80

 รอยละ 90 90 90 90 90

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จํานวนผลงาน/กิจกรรมที่มี

การ เผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นิสิต นักศึกษาที่เห็น

ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการตอประโยชนของการทํานุบํารุง

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จํานวนผลงานวิจัย/

นวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย/

 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใช

ประโยชนภายในระยะเวลาที่กําหนด

6. ปลูกฝงคานิยมใหนิสิต นักศึกษา และชุมชนในการ

พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษทํานุบํารุง
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4. กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง และเปาหมายการใหบริการหนวยงาน จําแนกตามแหลงเงิน 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

รวมทั้งสิ้น 496.6050          339.2502          501.0801          486.0180          523.9163          

รวมเงินงบประมาณ 346.7251          243.3885          344.0400          304.7433          327.4633          

รวมเงินนอกงบประมาณ 149.8799          95.8617           157.0401          181.2747          196.4530          

1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยไดรับโอกาส

ทางการศึกษาข้ันพื้นฐานตามสิทธิที่กําหนดไว

            1.1047             3.8580             3.6417             3.8974             3.9084 

 เงินงบประมาณ 1.1047            3.8580            3.6417            3.8974            3.9084            

 เงินนอกงบประมาณ -                   -                   -                   -                   -                   

2. เพื่อขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี และสาขาขาดแคลน เพื่อ

ตอบสนองความตองการในการพัฒนาประเทศ

         240.3412          134.0809          160.7509          185.8116          201.5282 

 เงินงบประมาณ 199.5013          101.2232          115.7308          118.2814          120.4920          

 เงินนอกงบประมาณ 40.8399           32.8577           45.0201           67.5302           81.0362           

  - เงินรายได 40.8399           32.8577           45.0201           67.5302           81.0362           

3. เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความ

ตองการของประเทศ

         197.9242          144.5913          261.6580          206.3911          209.6086 

 เงินงบประมาณ 118.7142          112.9073          182.4480          127.1811          130.3986          

 เงินนอกงบประมาณ 79.2100           31.6840           79.2100           79.2100           79.2100           

  - เงินรายได 79.2100           31.6840           79.2100           79.2100           79.2100           

4. เพื่อบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชน

ในชุมชนและสังคม ใหมีความรูความสามารถ

ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

แขงขันของประเทศ

           42.3249            43.1300            59.8131            73.0825            90.6132 

 เงินงบประมาณ 19.1549           18.8000           34.2631           46.2550           62.4443           

 เงินนอกงบประมาณ 23.1700           24.3300           25.5500           26.8275           28.1689           

  - เงินรายได 23.1700           24.3300           25.5500           26.8275           28.1689           

5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถายทอดองค

ความรูและสรางนวัตกรรมที่นําไปสูการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นและประเทศ

           12.9700            11.8600            12.5000            13.9090            15.2000 

 เงินงบประมาณ 7.0000            5.6000            6.0000            7.0000            8.0000            

หนวย :ลานบาท 

งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*
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เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

หนวย :ลานบาท 

งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

 เงินนอกงบประมาณ 5.9700            6.2600            6.5000            6.9090            7.2000            

  - เงินรายได 5.9700            6.2600            6.5000            6.9090            7.2000            

6. ปลูกฝงคานิยมใหนิสิต นักศึกษา และชุมชน

ในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย

            1.9400             1.7300             2.7164             2.9264             3.0579 

 เงินงบประมาณ 1.2500            1.0000            1.9564            2.1284            2.2200            

 เงินนอกงบประมาณ 0.6900            0.7300            0.7600            0.7980            0.8379            

  - เงินรายได 0.6900            0.7300            0.7600            0.7980            0.8379            

*ประมาณการรายจายลวงหนาตามยุทธศาสตรและภารกิจที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556
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5. รายการผูกพันขามปงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  จําแนกตามผลผลิต/โครงการ 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556- จบ

1. ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1 35.1400      -              -              -              -              

2. ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดาน

สังคมศาสตร

1 29.7000      58.3000      -              -              -              

รวม 2 64.8400      58.3000      -              -              -              

เหตุผลความจําเปนในการตั้งงบประมาณผูกพันขามป

1. เปนรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตองดําเนินการตอเน่ือง  จํานวน  2 รายการ  เปนเงิน  64,840,000  บาท

          หนวย : ลานบาท 

ผลผลิต / โครงการ
จํานวน 

รายการ

ปงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ
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 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามแผนงาน

346,725,100 บาท

243,388,500 บาท

           3,858,000 บาท

        238,530,500 บาท

           1,000,000 บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

3. แผนงาน สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

งบประมาณรายจาย ป 2552

งบประมาณรายจาย ป 2553

1. แผนงาน เสริมสรางรายได พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงดานสังคม

2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
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7. สรุปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย 

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวม

รวมทั้งสิ้น 80.7059      46.3754      64.8400      45.9672      5.5000        243.3885     

1. แผนงาน :  เสริมสรางรายได พัฒนา

คุณภาพชีวิตและความมั่นคงดานสังคม

-               -               -               3.8580        -               3.8580        

โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด

การศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป

            -               -               -          3.8580             -          3.8580 

2. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพัฒนา

การศึกษา

80.7059      45.3754      64.8400      42.1092      5.5000        238.5305     

ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จการศึกษาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

      28.0206       27.8529       35.1400       10.2097             -        101.2232 

ผลผลิตที่ 2 : ผูสําเร็จการศึกษาดาน

สังคมศาสตร

      52.6853       17.5225       29.7000       10.9995        2.0000      112.9073 

ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการใหบริการวิชาการ             -               -               -         15.3000        3.5000       18.8000 

ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองค

ความรู

            -               -               -          5.6000             -          5.6000 

3. แผนงาน :  สงเสริมและพัฒนาศาสนา

 ศิลปะและวัฒนธรรม

-               1.0000        -               -               -               1.0000        

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการทํานุบํารุงศิลป 

วัฒนธรรม

            -          1.0000             -               -               -          1.0000 

          หนวย : ลานบาท 

งบรายจาย
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8. แผนงาน จําแนก ตามผลผลิต/โครงการ

บาท

บาท

8.1.1.1   วัตถุประสงค

8.1.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.1.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ป( ป 2552 ถึง  ป 2556 )

8.1.1.4   วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ บาท

           - เงินงบประมาณ บาท

           - เงินนอกงบประมาณ บาท

     กิจกรรม

บาท

8.1.1.5   เปาหมายของโครงการ

หนวยนับ ป 2556ถึง

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 สิ้นสุดโครงการ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,303 1,359 1,393 1,443 1,484

 ( 1,223 )

รอยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของโครงการ

เริ่มตน-ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

1.1047         3.8580         3.6417         3.8974         3.9084         

1.1047         3.8580         3.6417         3.8974         3.9084         

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

1.1047         3.8580         3.6417         3.8974         3.9084         

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1 แผนงาน : เสริมสรางรายได พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงดานสังคม                       3,858,000 

8.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป                       3,858,000 

 เพื่อใหนักเรียนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาโดยไมเสียคาใชจายสําหรับรายการคาจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน

 อุปกรณการเรียนและเคร่ืองแบบนักเรียนท่ีรัฐใหการสนับสนุน

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ

                   16,410,200 

                   16,410,200 

                              -  

1) การจัดการศึกษา 15 ป                       3,858,000 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนท่ีไดรับการสนับสนุนตาม

โครงการ

เชิงคุณภาพ : ผูปกครองสามารถลดคาใชจายตาม

รายการที่ไดรับการสนับสนุน

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ
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บาท

บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.2.1.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 405 326 414 490 820

 ( 234 )

รอยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอยละ 80 90 90 90 90

 ( 80 )

ลานบาท 64.7780 66.0832 115.7308 118.2814 120.4920

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

240.3412      134.0809      160.7509      185.8116      201.5282      

199.5013      101.2232      115.7308      118.2814      120.4920      

31.3430       28.0206       29.4360       31.6380       33.5163       

25.6206       27.8529       38.2496       37.9996       37.9996       

134.7233      35.1400       -                -                -                

7.8144         10.2097       43.7734       44.1670       44.5843       

-                -                4.2718         4.4768         4.3918         

40.8399        32.8577        45.0201        67.5302        81.0362        

40.8399       32.8577       45.0201       67.5302       81.0362       

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา                    238,530,500 

8.2.1  ผลผลิตที่ 1 :  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                    101,223,200 

 เพื่อผลิตบัณฑิต และเพิ่มคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา ท้ังทางดานวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ตามสภาพความตองการ

ของทองถิ่นและประเทศชาติ โดยจัดการศึกษาให เชื่อมโยงกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให

โอกาสบุคคลในทองถิ่นเขาศึกษา มุงเนนใหผูสําเร็จการศึกษามีความรูความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความ

พรอมท่ีจะออกไปรับใชทองถิ่นและประเทศชาติ

1) จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                    101,223,200 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

เชิงคุณภาพ : ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตร

เชิงเวลา : ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม

หลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.2.2.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,553 1,031 1,049 1,555 1,705

 ( 970 )

รอยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอยละ 80 90 90 90 90

 ( 80 )

ลานบาท 82.3145 83.2073 124.1480 127.1811 130.3986

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

197.9242      144.5913      261.6580      206.3911      209.6086      

118.7142      112.9073      182.4480      127.1811      130.3986      

53.6200       52.6853       60.1645       63.1976       66.4151       

17.8808       17.5225       27.7683       27.7683       27.7683       

36.3997       29.7000       58.3000       -                -                

8.8137         10.9995       28.7220       28.7220       28.7220       

2.0000         2.0000         7.4932         7.4932         7.4932         

79.2100        31.6840        79.2100        79.2100        79.2100        

79.2100       31.6840       79.2100       79.2100       79.2100       

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.2  ผลผลิตที่ 2 :  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร                    112,907,300 

 เพื่อผลิตบัณฑิต และเพิ่มคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา ท้ังทางดานวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ตามสภาพความตองการ

ของทองถิ่นและประเทศชาติ โดยจัดการศึกษาให เชื่อมโยงกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให

โอกาสบุคคลในทองถิ่นเขาศึกษา มุงเนนใหผูสําเร็จการศึกษามีความรูความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความ

พรอมท่ีจะออกไปรับใชทองถิ่นและประเทศชาติ

1) จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร                    112,907,300 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

เชิงคุณภาพ : ผูสําเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร

เชิงเวลา : ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร

ในระยะเวลาที่กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.2.3.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 9 10 11 12 13

 ( 5 )

คน 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400

 ( 800 )

รอยละ 75 75 80 80 80

 ( 75 )

รอยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลานบาท 18.8000 18.8000 34.2631 46.2550 62.4443

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.3.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

42.3249        43.1300        59.8131        73.0825        90.6132        

19.1549        18.8000        34.2631        46.2550        62.4443        

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

0.3549         -                -                -                -                

15.3000       15.3000       27.8843       37.6437       50.8190       

3.5000         3.5000         6.3788         8.6113         11.6253       

23.1700        24.3300        25.5500        26.8275        28.1689        

23.1700       24.3300       25.5500       26.8275       28.1689       

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.3  ผลผลิตที่ 3 :  ผลงานการใหบริการวิชาการ                      18,800,000 

 เพื่อบริการวิชาการแกสังคม ตลอดจนเผยแพร นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในทองถิ่น

1) เผยแพรความรูและบริการวิชาการ                      18,800,000 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการบริการวิชาการ

เชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารับบริการ

เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการใน

กระบวนการใหบริการ

เชิงเวลา : งานบริการวิชาการท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลา

เชิงตนทุน : คาใชจายของการใหบริการวิชาการตาม

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.2.4.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 9 19 20 22 26

 ( 9 )

โครงการ 9 19 20 22 26

 ( - )

โครงการ 9 19 20 22 26

 ( 9 )

โครงการ 9 15 16 18 20

 ( 9 )

ลานบาท 7.0000 5.6000 6.0000 7.0000 8.0000

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.4.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

12.9700        11.8600        12.5000        13.9090        15.2000        

7.0000         5.6000         6.0000         7.0000         8.0000         

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

7.0000         5.6000         6.0000         7.0000         8.0000         

-                -                -                -                -                

5.9700         6.2600         6.5000         6.9090         7.2000         

5.9700         6.2600         6.5000         6.9090         7.2000         

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.4  ผลผลิตที่ 4 :  ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู                       5,600,000 

 เพื่อผลิตผลงานวิจัย เพื่อพัฒนา วิชาการและวิชาชีพ และการวิจัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นแบบมีสวนรวม

1) ดําเนินการวิจัยเพ่ือสรางองคความรู                       5,600,000 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการวิจัย

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จ

เชิงคุณภาพ : จํานวนโครงการวิจัยเปนไปตามมาตรฐาน

ท่ีกําหนด

เชิงเวลา : จํานวนโครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายของการวิจัยตามงบประมาณที่

ไดรับจัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.3.1.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 11 11 12 12 12

 ( 7 )

คน 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500

 ( 1,580 )

รอยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

รอยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลานบาท 1.2500 1.0000 1.9564 2.1284 2.2200

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

1.9400         1.7300         2.7164         2.9264         3.0579         

1.2500         1.0000         1.9564         2.1284         2.2200         

-                -                -                -                -                

1.2500         1.0000         1.9564         2.1284         2.2200         

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

0.6900         0.7300         0.7600         0.7980         0.8379         

0.6900         0.7300         0.7600         0.7980         0.8379         

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3 แผนงาน : สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม                       1,000,000 

8.3.1  ผลผลิตที่ 1 :  ผลงานการทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรม                       1,000,000 

 สงเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย สงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ภูมิ

ปญญาไทย และสิ่งแวดลอม

1) สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม                       1,000,000 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรม

เชิงปริมาณ : จํานวนผูเขารวมกิจกรรม

เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของ

โครงการ

เชิงเวลา : โครงการที่แลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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1. งบเงินอุดหนุน 3,858,000              บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 3,858,000              บาท

1) คาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3,858,000               บาท

1.1) คาจัดการเรียนการสอน 2,608,400               บาท

1.2) คาหนังสือเรียน 363,900                 บาท

1.3) คาอุปกรณการเรียน 418,800                 บาท

1.4) คาเคร่ืองแบบนักเรียน 466,900                 บาท

ผลผลิต : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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1. งบบุคลากร 28,020,600             บาท

1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา 26,861,200             บาท

1.1.1 เงินเดือน 24,744,400             บาท

(1) อัตราเดิม 20,114,200             บาท

(2) เงินประจําตําแหนงผูบริหารที่ไมมีวาระ  2  เทา 1,129,800               บาท

(3) คาตอบแทนรายเดือน 1,750,200               บาท

(4) เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ 1,750,200               บาท

1.1.2 คาจางประจํา 2,116,800              บาท

(1) อัตราเดิม (คาจางประจํา) 1,991,900               บาท

(2) เงินเพ่ิมคาจางประจํา 108,500                 บาท

(3) เงินชวยเหลือการครองชพีพิเศษ 16,400                  บาท

1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ 1,159,400              บาท

1.2.1 คาตอบแทนพนักงานราชการ 1,159,400              บาท

(1) คาตอบแทนพนักงานราชการ 1,159,400               บาท

2. งบดําเนินงาน 27,852,900             บาท

2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 24,128,700             บาท

2.1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 24,128,700             บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 360,000                 บาท

(2) คาเชาบาน 204,000                 บาท

(3) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 1,200,000               บาท

(4) คาตอบแทนเหมาจายจัดหารถยนตประจําตําแหนง 952,800                 บาท

(5) คาตอบแทนพิเศษขาราชการที่ไดเงินเดือนหรือคาจางเต็มขั้น 287,700                 บาท

(6) เงินประจําตําแหนงผูบริหาร 5,806,800               บาท

(7) คาตอบแทนพิเศษลูกจางประจําที่ไดรับเงินเดือนเต็มขั้น 19,500                  บาท

(8) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานที่เกษียณอายุราชการ 298,900                 บาท

(9) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 1,000,000               บาท

(10) คาซอมแซมครุภัณฑ 1,000,000               บาท

(11) คาซอมแซมสิ่งกอสราง 1,000,000               บาท

(12) คาจางเหมาบริการ 2,588,000               บาท

(13) วัสดุสํานักงาน 3,885,000               บาท

(14) วัสดุการศึกษา 5,526,000               บาท

2.2 คาสาธารณูปโภค 3,724,200              บาท

2.2.1 คาสาธารณูปโภค 3,724,200              บาท

(1) คาโทรศัพท 474,500                 บาท

(2) คานํ้าประปา 135,600                 บาท

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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(3) คาไฟฟา 3,114,100               บาท

3. งบลงทุน 35,140,000             บาท

3.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 35,140,000             บาท

3.1.1 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 35,140,000             บาท

3.1.1.1 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 35,140,000             บาท

(1) อาคารอเนกประสงค 1 อาคาร 35,140,000             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 77,000,000             บาท

เงินนอกงบประมาณ -                         บาท

เงินงบประมาณ 77,000,000             บาท

ป 2551 ตั้งงบประมาณ 16,000,000             บาท

ป 2552 ตั้งงบประมาณ 25,860,000             บาท

ป 2553 ตั้งงบประมาณ 35,140,000             บาท

4. งบเงินอุดหนุน 10,209,700             บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 10,209,700             บาท

1) คาใชจายบุคลากร 10,209,700             บาท

1 เงินเดือน 10,209,700             บาท

(1) อัตราเดิม 10,209,700             บาท
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1. งบบุคลากร 52,685,300             บาท

1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา 48,444,200             บาท

1.1.1 เงินเดือน 45,338,000             บาท

(1) อัตราเดิม 39,428,600             บาท

(2) เงินประจําตําแหนงผูบริหารที่ไมมีวาระ  2  เทา 1,129,800               บาท

(3) คาตอบแทนรายเดือน 2,389,800               บาท

(4) เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ 2,389,800               บาท

1.1.2 คาจางประจํา 3,106,200              บาท

(1) อัตราเดิม (คาจางประจํา) 2,904,500               บาท

(2) เงินชวยเหลือการครองชีพพิเศษ 16,400                  บาท

(3) เงินเพ่ิมคาจางประจํา 185,300                 บาท

1.2 คาจางช่ัวคราว 1,451,600              บาท

1.2.1 คาจางช่ัวคราว 1,451,600              บาท

(1) คาจางชั่วคราว 1,451,600               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 33,135,600             บาท

เงินนอกงบประมาณ 31,684,000             บาท

เงินงบประมาณ 1,451,600               บาท

1.3 คาตอบแทนพนักงานราชการ 2,789,500              บาท

1.3.1 คาตอบแทนพนักงานราชการ 2,789,500              บาท

(1) คาตอบแทนพนักงานราชการ 2,789,500               บาท

2. งบดําเนินงาน 17,522,500             บาท

2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 13,798,300             บาท

2.1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 13,798,300             บาท

(1) คาเชาบาน 126,000                 บาท

(2) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 492,700                 บาท

(3) คาตอบแทนเหมาจายจัดหารถยนตประจําตําแหนง 952,800                 บาท

(4) คาตอบแทนพิเศษขาราชการที่ไดเงินเดือนหรือคาจางเต็มขั้น 287,700                 บาท

(5) เงินประจําตําแหนงผูบริหาร 4,964,400               บาท

(6) คาตอบแทนพิเศษลูกจางประจําที่ไดรับเงินเดือนเต็มขั้น 19,600                  บาท

(7) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานที่เกษียณอายุราชการ 298,800                 บาท

(8) คาซอมแซมครุภัณฑ 632,300                 บาท

(9) วัสดุสํานักงาน 2,468,000               บาท

(10) วัสดุการศึกษา 3,556,000               บาท

2.2 คาสาธารณูปโภค 3,724,200              บาท

2.2.1 คาสาธารณูปโภค 3,724,200              บาท

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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(1) คาโทรศัพท 474,500                 บาท

(2) คานํ้าประปา 135,600                 บาท

(3) คาไฟฟา 3,114,100               บาท

3. งบลงทุน 29,700,000             บาท

3.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 29,700,000             บาท

3.1.1 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 29,700,000             บาท

3.1.1.1 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 29,700,000             บาท

(1) อาคารเรียนรวมดานสังคมศาสตร 1 รายการ 29,700,000             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 110,000,000            บาท

เงินนอกงบประมาณ -                         บาท

เงินงบประมาณ 110,000,000            บาท

ป 2552 ตั้งงบประมาณ 22,000,000             บาท

ป 2553 ตั้งงบประมาณ 29,700,000             บาท

ป 2554 ผูกพันงบประมาณ 58,300,000             บาท

4. งบเงินอุดหนุน 10,999,500             บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 10,999,500             บาท

1) คาใชจายบุคลากร 10,209,500             บาท

1 เงินเดือน 10,209,500             บาท

(1) อัตราเดิม 10,209,500             บาท

2) เงินอุดหนุนคาใชจายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 790,000                 บาท

5. งบรายจายอื่น 2,000,000              บาท

1) คาใชจายในการพัฒนาศูนยวิทยบริการ 1,500,000               บาท

2) คาใชจายในการประกันคุณภาพการศึกษา 500,000                 บาท
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1. งบเงินอุดหนุน 15,300,000             บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 15,300,000             บาท

1) เงินอุดหนุนคาใชจายบริการวิชาการ 15,300,000             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 39,630,000             บาท

เงินนอกงบประมาณ 24,330,000             บาท

เงินงบประมาณ 15,300,000             บาท

2. งบรายจายอื่น 3,500,000              บาท

1) คาใชจายในการพัฒนาการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 500,000                 บาท

2) คาใชจายในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย 2,700,000               บาท

3) ศูนยถายทอดเทคโนโลยีการกําจัดขยะและบําบัดนํ้าเสียตามแนวพระราชดําริ

ภาคเหนือจังหวัดอุตรดิตถ 300,000                 บาท

ผลผลิต : ผลงานการใหบริการวิชาการ

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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1. งบดําเนินงาน 1,000,000              บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 1,000,000              บาท

1.1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 1,000,000              บาท

(1) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 375,000                 บาท

(2) คาจางเหมาบริการ 375,000                 บาท

(3) วัสดุสํานักงาน 250,000                 บาท

ผลผลิต : ผลงานการทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรม

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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1. งบเงินอุดหนุน 5,600,000              บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 5,600,000              บาท

1) เงินอุดหนุนคาใชจายวิจัย 5,600,000               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 11,860,000             บาท

เงินนอกงบประมาณ 6,260,000               บาท

เงินงบประมาณ 5,600,000               บาท

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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ภาค ข : หนวยงาน

 งบประมาณรายจาย    ป 2552 บาท

 งบประมาณรายจาย    ป 2553 บาท

1. ขอมูลหนวยงาน

   1.1 วิสัยทัศน

   1.2 พันธกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี    เปนศูนยกลางการใหบริการทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง    และเปนกลไกท่ีสําคัญในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติและพ้ืนท่ีสูการพัฒนา

อยางย่ังยืน

1. แสวงหาความจริงเพ่ือสูความเปนเลิศทางวิชาการ  บนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน  ภูมิปญญาไทย  และ

ภูมิปญญาสากล    2. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม  สํานึกในความเปนไทย  มีความรักและความผูกพัน

ตอทองถ่ิน  อีกท้ังสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน  เพ่ือชวยใหคนในทองถ่ินรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง  

การผลิตบัณฑิตดังกลาว  จะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับ แผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ   3.

 เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา  ความสํานึก  และความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถ่ินและของชาติ   

4. เรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของผูนําชุมชน  ผูนําศาสนาและนักการเมืองทองถ่ินใหมีจิตสํานึก

ประชาธิปไตย  คุณธรรม  จริยธรรมและความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและทองถ่ินเพ่ือ

ประโยชนของสวนรวม   5. เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู  ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง   6. ประสานความรวมมือและชวยเหลือ

เก้ือกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย  ชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และองคกรอื่นท้ังในและตางประเทศ   

เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน   7. ศึกษาและแสวงหาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบานและเทคโนโลยีสมัยใหมให

เหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถ่ิน  รวมถึงการแสวงหาแนวทาง  เพ่ือสงเสริมให

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

299,741,400                

234,841,200                
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1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ

เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

กลยุทธหนวยงาน

นโยบายที่ 1 นโยบายเรงดวนที่จะ

เริ่มดําเนินการในปแรก

ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 1 : 

ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมั่น

และการกระตุนเศรษฐกิจของ

ประเทศ

ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลด

ภาระคาครองชีพของประชาชน : 

ใหทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษา

ฟรี ๑๕ ป

1.6 แผนงาน : เสริมสรางรายได

 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ

มั่นคงดานสังคม

1. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับโอกาสทางการศึกษาขั้น

พื้นฐานตามสิทธิที่กําหนดไว

1. เปาหมายหนวยงาน : นักเรียน

ในสังกัดมหาวิทยาลัยไดรับโอกาส

ทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามสิทธิ

ที่กําหนดไว

1. สงเสริมและสนับสนุนใหนักเรียน

สังกัดมหาวิทยาลัยไดรับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานตามสิทธิที่กําหนดไว

นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ

คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 3 : 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต

ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบาย

การศึกษา

3.1 แผนงาน : ขยายโอกาส

และพัฒนาการศึกษา

1. เปาหมายกระทรวง : คนไทย

ไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพใน

การดํารงชีวิต  ประกอบอาชีพ และ

เสริมสรางการแขงขันของประเทศ

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือ

ขยายการผลิตกําลังคนดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ

สาขาที่ขาดแคลน เพ่ือตอบสนอง

ตอความตองการในการพัฒนา

ประเทศ

1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดย

มุงเนนสาขาวิทยศาสตรและ

เทคโนโลยีที่เปนความตองการของ

ประเทศ

2. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือผลิต

กําลังคนที่มีคุณภาพตามความ

ตองการของประเทศ

1. พัฒนาและจัดการศึกษาโดย

มุงเนนสาขาที่เปนความตองการของ

ประเทศและใหเกิดความเสมอภาค

ในโอกาสทางการศึกษา

แผนการบริหารราชการแผนดิน/ 

นโยบาย

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ/ 

แผนงาน

ความเชื่อมโยงระดับหนวยงาน
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เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

กลยุทธหนวยงาน

แผนการบริหารราชการแผนดิน/ 

นโยบาย

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ/ 

แผนงาน

ความเชื่อมโยงระดับหนวยงาน

2. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับการศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือ

บริการวิชาการแกหนวยงาน/

ประชาชนในชุมชนและสังคม ใหมี

ความรูความสามารถในการพัฒนา

ตนเอง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ

แขงขันของประเทศ

1. สงเสริมและใหบริการวิชาการ 

เปนแหลงเรียนรูเพ่ือพัฒนาชุมชน

และทองถิ่นอยางเปนรูปธรรม

3. เปาหมายกระทรวง : มี

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับ

การเผยแพรหรือนําไปใชประโยชน

เพิ่มขึ้น

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือวิจัย

และพัฒนารวมทั้งถายทอดองค

ความรูและสรางนวัตกรรมที่

นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของทองถิ่นและประเทศ

1. สงเสริมงานวิจัยดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา

ประเทศดานการแขงขันและการวิจัย

บูรณาการที่เชื่อมโยงหนวยงาน

สถาบันและชุมชนในพ้ืนที่ตลอดจน

เสริมสรางกลไกการประสานงานกับ

ภาคเอกชน ภาคการผลิตและภาค

การใหบริการใหกวางขวางและ

หลากหลายยิ่งขึ้น

ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

3.4 แผนงาน : สงเสริมและ

พัฒนาศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม

1. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับความรูความเขาใจและเห็น

ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย

1. เปาหมายหนวยงาน : ปลูกฝง

คานิยมใหนิสิต นักศึกษา และ

ชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญา

ทองถิ่น และอนุรักษทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย

1. สืบสาน อนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

ปลูกฝงคุณลักษณะที่ดีงามทาง

วัฒนธรรมไทยใหกับกับนักศึกษา
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2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณกับเปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง ผลผลิต / โครงการ งบประมาณ เงินนอก

/แผนงาน เปาหมายการใหบริการหนวยงาน งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น           234.8412           172.2492 

ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 1. :

ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมั่น

และการกระตุนเศรษฐกิจของ

ประเทศ

            0.3657                  -   

1. แผนงาน : เสริมสรางรายได 

พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ

มั่นคงดานสังคม

            0.3657                  -   

1. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับโอกาสทางการศึกษาข้ัน

พื้นฐานตามสิทธิที่กําหนดไว

            0.3657                  -   

1. เปาหมายหนวยงาน : นักเรียน

ในสังกัดมหาวิทยาลัยไดรับโอกาส

ทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามสิทธิ

ที่กําหนดไว

            0.3657                  -   

โครงการที่ 1: โครงการ

สนับสนุนการจัดการศึกษาโดย

ไมเสียคาใชจาย 15 ป

          0.3657                -   

ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 3. :

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต

          234.4755           172.2492 

1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ

พัฒนาการศึกษา

          233.9755           171.0168 

1. เปาหมายกระทรวง : คนไทย

ไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพใน

การดํารงชีวิต  ประกอบอาชีพ และ

เสริมสรางการแขงขันของประเทศ

          223.6985           159.6984 

หนวย : ลานบาท
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง ผลผลิต / โครงการ งบประมาณ เงินนอก

/แผนงาน เปาหมายการใหบริการหนวยงาน งบประมาณ

หนวย : ลานบาท

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือ

ขยายการผลิตกําลังคนดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ

สาขาที่ขาดแคลน เพ่ือตอบสนอง

ตอความตองการในการพัฒนา

ประเทศ

           96.0953            80.5243 

ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จ

การศึกษาดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

         96.0953          80.5243 

2. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือผลิต

กําลังคนที่มีคุณภาพตามความ

ตองการของประเทศ

          127.6032            79.1741 

ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จ

การศึกษาดานสังคมศาสตร

       127.6032          79.1741 

2. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับการศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ

            4.4250             3.6000 

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือ

บริการวิชาการแกหนวยงาน/

ประชาชนในชุมชนและสังคม ใหมี

ความรูความสามารถในการพัฒนา

ตนเอง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ

แขงขันของประเทศ

            4.4250             3.6000 

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ

ใหบริการวิชาการ

          4.4250           3.6000 

3. เปาหมายกระทรวง : มี

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับ

การเผยแพรหรือนําไปใชประโยชน

เพิ่มข้ึน

            5.8520             7.7184 
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง ผลผลิต / โครงการ งบประมาณ เงินนอก

/แผนงาน เปาหมายการใหบริการหนวยงาน งบประมาณ

หนวย : ลานบาท

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือวิจัย

และพัฒนารวมทั้งถายทอดองค

ความรูและสรางนวัตกรรมที่

นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของทองถิ่นและประเทศ

            5.8520             7.7184 

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพ่ือ

ถายทอดเทคโนโลยี

          5.8520           7.7184 

2. แผนงาน : สงเสริมและ

พัฒนาศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม

            0.5000             1.2324 

3. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับความรูความเขาใจและเห็น

ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย

            0.5000             1.2324 

1. เปาหมายหนวยงาน : ปลูกฝง

คานิยมใหนิสิต นักศึกษา และ

ชุมชนในการพัฒนาภูมิปญญา

ทองถิ่น และอนุรักษทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย

            0.5000             1.2324 

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม

          0.5000           1.2324 
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หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

 คน 140 180 185 187 195

 รอยละ 90 90 90 90 90

 รอยละ 75 75 75 75 75

 รอยละ 75 75 75 75 75

 รอยละ 75 75 75 75 75

 รอยละ 75 75 75 75 75

 รอยละ 75 75 75 75 75

 รอยละ 75 75 75 75 75

 รอยละ 80 80 80 80 80

 รอยละ 80 80 80 80 80

3. เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน                        คาเปาหมายของตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด

1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยไดรับโอกาสทาง

การศึกษาข้ันพื้นฐานตามสิทธิที่กําหนดไว

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จํานวนนักเรียนที่ไดรับการ

สนับสนุนตามโครงการ

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รอยละของคาใชจายที่

ผูปกครองสามารถลดคาใชจายตามรายการที่ไดรับ

2. เพื่อขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองตอ

ความตองการในการพัฒนาประเทศ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รอยละของผูสําเร็จ

การศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รอยละของความพึงพอใจ

ของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา

 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่

ไดงานทํา ศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน

3. เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความตองการของ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รอยละของผูสําเร็จ

การศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รอยละของความพึงพอใจ

ของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา

 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่

ไดงานทํา ศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน

4. เพื่อบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนใน

ชุมชนและสังคม ใหมีความรูความสามารถในการ

พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รอยละของผูเขารับบริการนํา

ความรูไปใชประโยชน

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ/หนวยงาน/องคกรที่รับบริการวิชาการ

และวิชาชีพตอประโยชนจากการบริการ

5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถายทอดองคความรูและ

สรางนวัตกรรมที่นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของทองถิ่นและประเทศ
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หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน                        คาเปาหมายของตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด

 โครงการ 1 1 1 1 1

 รอยละ 75 75 75 75 75

 รอยละ 75 75 75 75 75

 โครงการ 7 10 10 12 14

 รอยละ 85 85 85 85 85

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จํานวนผลงาน/กิจกรรมที่มี

การ เผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการตอประโยชนของการทํานุบํารุง

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จํานวนผลงานวิจัย/

นวัตกรรมที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จํานวนผลงานวิจัย/

นวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย/

โ - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปใช

ประโยชนภายในระยะเวลา  1  ป

6. ปลูกฝงคานิยมใหนิสิต นักศึกษา และชุมชนในการ

พัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษทํานุบํารุง
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4. กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง และเปาหมายการใหบริการหนวยงาน จําแนกตามแหลงเงิน 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

รวมทั้งสิ้น 464.3046          407.0904          728.6648          645.0801          596.5623          

รวมเงินงบประมาณ 299.7414          234.8412          544.3196          457.0787          402.1406          

รวมเงินนอกงบประมาณ 164.5632          172.2492          184.3452          188.0014          194.4217          

1. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยไดรับโอกาส

ทางการศึกษาข้ันพื้นฐานตามสิทธิที่กําหนดไว

            0.0840             0.3657             0.4255             0.4301             0.4485 

 เงินงบประมาณ 0.0840            0.3657            0.4255            0.4301            0.4485            

 เงินนอกงบประมาณ -                   -                   -                   -                   -                   

2. เพื่อขยายการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อ

ตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาประเทศ

         221.5687          176.6196          327.1801          287.8591          280.0231 

 เงินงบประมาณ 133.5255          96.0953           237.3391          192.3851          178.0283          

 เงินนอกงบประมาณ 88.0432           80.5243           89.8410           95.4740           101.9948          

  - เงินรายได 88.0432           80.5243           89.8410           95.4740           101.9948         

3. เพื่อผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพตามความ

ตองการของประเทศ

         219.3829          206.7773          333.3800          280.9418          233.1668 

 เงินงบประมาณ 153.3219          127.6032          253.9368          206.4876          162.4278          

 เงินนอกงบประมาณ 66.0610           79.1741           79.4432           74.4542           70.7390           

  - เงินรายได 66.0610           79.1741           79.4432           74.4542           70.7390           

4. เพื่อบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชน

ในชุมชนและสังคม ใหมีความรูความสามารถ

ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

แขงขันของประเทศ

            7.2000             8.0250            39.0825            40.4528            42.2490 

 เงินงบประมาณ 4.2000            4.4250            34.7625           35.2688           36.0282           

 เงินนอกงบประมาณ 3.0000            3.6000            4.3200            5.1840            6.2208            

  - เงินรายได 3.0000            3.6000            4.3200            5.1840            6.2208            

5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถายทอดองค

ความรูและสรางนวัตกรรมที่นําไปสูการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นและประเทศ

           14.7920            13.5704            26.3678            32.4966            36.8577 

 เงินงบประมาณ 8.3600            5.8520            17.1057           21.3821           23.5203           

หนวย :ลานบาท 

งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*
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เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

หนวย :ลานบาท 

งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

 เงินนอกงบประมาณ 6.4320            7.7184            9.2621            11.1145           13.3374           

  - เงินรายได 6.4320            7.7184            9.2621            11.1145           13.3374           

6. ปลูกฝงคานิยมใหนิสิต นักศึกษา และชุมชน

ในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น และอนุรักษ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย

            1.2770             1.7324             2.2289             2.8997             3.8172 

 เงินงบประมาณ 0.2500            0.5000            0.7500            1.1250            1.6875            

 เงินนอกงบประมาณ 1.0270            1.2324            1.4789            1.7747            2.1297            

  - เงินรายได 1.0270            1.2324            1.4789            1.7747            2.1297            

*ประมาณการรายจายลวงหนาตามยุทธศาสตรและภารกิจที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556
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5. รายการผูกพันขามปงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  จําแนกตามผลผลิต/โครงการ 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556- จบ

1. ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1 7.1250       106.8750     -              -              7.5000       

2. ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดาน

สังคมศาสตร

1 26.3264      26.0836      -              -              -              

รวม 2 33.4514      132.9586     -              -              7.5000       

เหตุผลความจําเปนในการตั้งงบประมาณผูกพันขามป

1. เปนรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตองดําเนินการตอเน่ือง  จํานวน  2 รายการ  เปนเงิน  33,451,400  บาท

          หนวย : ลานบาท 

ผลผลิต / โครงการ
จํานวน 

รายการ

ปงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ
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 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามแผนงาน

299,741,400 บาท

234,841,200 บาท

             365,700 บาท

        233,975,500 บาท

             500,000 บาท

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

3. แผนงาน สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

งบประมาณรายจาย ป 2552

งบประมาณรายจาย ป 2553

1. แผนงาน เสริมสรางรายได พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงดานสังคม

2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
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7. สรุปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย 

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวม

รวมทั้งสิ้น 109.6841     53.4690      33.4514      30.9917      7.2450        234.8412     

1. แผนงาน :  เสริมสรางรายได พัฒนา

คุณภาพชีวิตและความมั่นคงดานสังคม

-               -               -               0.3657        -               0.3657        

โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด

การศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป

            -               -               -          0.3657             -          0.3657 

2. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพัฒนา

การศึกษา

109.6841     53.4690      33.4514      30.1260      7.2450        233.9755     

ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จการศึกษาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

      46.6594       31.5208        7.1250        9.2151        1.5750       96.0953 

ผลผลิตที่ 2 : ผูสําเร็จการศึกษาดาน

สังคมศาสตร

      63.0247       21.9482       26.3264       14.3839        1.9200      127.6032 

ผลผลิตที่ 3 : ผลงานการใหบริการวิชาการ             -               -               -          0.6750        3.7500        4.4250 

ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอด

เทคโนโลยี

            -               -               -          5.8520             -          5.8520 

3. แผนงาน :  สงเสริมและพัฒนาศาสนา

 ศิลปะและวัฒนธรรม

-               -               -               0.5000        -               0.5000        

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

            -               -               -          0.5000             -          0.5000 

          หนวย : ลานบาท 

งบรายจาย
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8. แผนงาน จําแนก ตามผลผลิต/โครงการ

บาท

บาท

8.1.1.1   วัตถุประสงค

8.1.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.1.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ป( ป 2552 ถึง  ป 2556 )

8.1.1.4   วงเงินทั้งส้ินของโครงการ บาท

           - เงินงบประมาณ บาท

           - เงินนอกงบประมาณ บาท

     กิจกรรม

บาท

8.1.1.5   เปาหมายของโครงการ

หนวยนับ ป 2556ถึง

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ส้ินสุดโครงการ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 140 180 185 187 195

 ( 130 )

รอยละ 90 95 95 95 95

 ( 85 )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.6   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของโครงการ

เร่ิมตน-ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

0.0840         0.3657         0.4255         0.4301         0.4485         

0.0840         0.3657         0.4255         0.4301         0.4485         

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

0.0840         0.3657         0.4255         0.4301         0.4485         

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตท่ีไดต้ังงบประมาณในป 2553 ท่ีจะมีผลใหตองดําเนินการตอเนื่องถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1 แผนงาน : เสริมสรางรายได พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงดานสังคม                          365,700 

8.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป                          365,700 

  ประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานโดยไมเสียคาใชจายตั้งแตระดับปฐมวัย ถึง

มัธยมศึกษาและสายอาชีพครอบคลุมตําราเรียนในวิชาหลักชุดนักเรียน อุปกรณการเรียน และคาใชจายจําเปนอ่ืนๆ เพ่ือ

ลดคาใชจายดานการศึกษาของประชาชน

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

                     1,753,800 

                     1,753,800 

                               -  

1) การจัดการศึกษา 15 ป                          365,700 

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนตาม

โครงการ

เชิงคุณภาพ : ผูปกครองสามารถลดคาใชจายตาม

รายการที่ไดรับการสนับสนุน

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งส้ิน

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอ่ืน

เงินนอกงบประมาณ
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บาท

บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.2.1.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,811 1,478 1,376 1,754 1,735

 ( 611 )

รอยละ 85 95 95 95 95

 ( 80 )

รอยละ 85 95 95 95 95

 ( 80 )

ลานบาท 88.9703 130.4641 152.3851 178.0283

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

221.5687      176.6196      327.1801      287.8591      280.0231      

133.5255      96.0953        237.3391      192.3851      178.0283      

43.3801        46.6594        50.2410        54.1934        58.8498        

33.7378        31.5208        62.5509        74.3065        90.4096        

46.6977        7.1250         106.8750      40.0000        -                

8.1349         9.2151         10.6870        13.4074        15.1790        

1.5750         1.5750         6.9852         10.4778        13.5899        

88.0432        80.5243        89.8410        95.4740        101.9948      

88.0432        80.5243        89.8410        95.4740        101.9948      

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตท่ีไดต้ังงบประมาณในป 2553 ท่ีจะมีผลใหตองดําเนินการตอเนื่องถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา                     233,975,500 

8.2.1  ผลผลิตที่ 1 :  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                      96,095,300 

 1. เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใหตอบสนองการ

เปล่ียนแปลงโครงสรางภาคการผลิตและบริการของอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 2. เพ่ือพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายการเปนองคกรแหงการเรียนรู  โดยประสานความรวมมือและชวยเหลือ

เก้ือกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย  ชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  และองคกรอ่ืนทั้งในและตางประเทศ

1) จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                      96,095,300 

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

เชิงคุณภาพ : ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตร

เชิงเวลา : ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร

ภายในระยะเวลาที่กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งส้ิน

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอ่ืน

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.2.2.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,947 1,813 1,853 2,386 2,267

 ( 939 )

รอยละ 85 95 95 95 95

 ( 80 )

รอยละ 85 85 85 85 85

 ( - )

ลานบาท 113.2193 190.3080 206.4876 162.4278

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

219.3829      206.7773      333.3800      280.9418      233.1668      

153.3219      127.6032      253.9368      206.4876      162.4278      

62.3923        63.0247        73.2395        79.1103        85.6541        

20.8633        21.9482        44.9921        47.5803        48.2516        

58.3605        26.3264        26.0836        -                -                

9.7858         14.3839        101.9884      68.3472        15.7500        

1.9200         1.9200         7.6332         11.4498        12.7721        

66.0610        79.1741        79.4432        74.4542        70.7390        

66.0610        79.1741        79.4432        74.4542        70.7390        

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตท่ีไดต้ังงบประมาณในป 2553 ท่ีจะมีผลใหตองดําเนินการตอเนื่องถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.2  ผลผลิตที่ 2 :  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร                     127,603,200 

 1. เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาใหตอบสนองการ

เปล่ียนแปลงโครงสรางภาคการผลิตและบริการของอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 2. เพ่ือพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายการเปนองคกรแหงการเรียนรู โดยประสานความรวมมือและชวยเหลือ

เก้ือกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย  ชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถิ่น  และองคกรอ่ืนทั้งในและตางประเทศ

1) จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร                    127,603,200 

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

เชิงคุณภาพ : ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตร

เชิงเวลา : รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา

ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งส้ิน

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอ่ืน

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

บาท

8.2.3.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 8 8 10 10 12

 ( 4 )

รอยละ 85 95 95 95 95

 ( 80 )

รอยละ 90 90 90 90 90

 ( 85 )

4.425 34.7625 35.2688 36.0282

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.3.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

7.2000         8.0250         39.0825        40.4528        42.2490        

4.2000         4.4250         34.7625        35.2688        36.0282        

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

0.4500         0.6750         1.0125         1.5188         2.2782         

3.7500         3.7500         33.7500        33.7500        33.7500        

3.0000         3.6000         4.3200         5.1840         6.2208         

3.0000         3.6000         4.3200         5.1840         6.2208         

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตท่ีไดต้ังงบประมาณในป 2553 ท่ีจะมีผลใหตองดําเนินการตอเนื่องถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.3  ผลผลิตที่ 3 :  ผลงานการใหบริการวิชาการ                       4,425,000 

 1. เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติภารกิจดานการบริการวิชาการแกสังคม  ดวยการระดมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน และดวย

การบูรณาการพันธกิจ การผลิตบัณฑิตการวิจัยการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการใหบริการวิชาการ  และเสริมสราง

ความเขมแข็งของผูนําชุมชน  ผูนําศาสนาและนักการเมืองทองถิ่นใหสามารถบริหารงานพัฒนาชุมชนและทองถิ่นเพ่ือ

ประโยชนของสวนรวม 2. เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครู  เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู  ผลิตและ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง

1) เผยแพรความรูงานบริการวิชาการและประชาสัมพันธ                          675,000 

2) การเพ่ิมความแข็งแกรงทางวิชาชีพครู  อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา                       3,750,000 

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ

แกสังคม

เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการใน

กระบวนการใหบริการ

เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลา 1 ป

เชิงตนทุน : คาใชจายของการใหบริการวิชาการตาม

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งส้ิน

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอ่ืน

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.2.4.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 11 7 12 15 18

 ( - )

รอยละ 85 90 95 95 95

 ( 85 )

รอยละ 85 90 95 95 95

 ( 80 )

ลานบาท 8.36 5.8520 17.1057 21.3821 23.5203

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.4.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

14.7920        13.5704        26.3678        32.4966        36.8577        

8.3600         5.8520         17.1057        21.3821        23.5203        

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

8.3600         5.8520         17.1057        21.3821        23.5203        

-                -                -                -                -                

6.4320         7.7184         9.2621         11.1145        13.3374        

6.4320         7.7184         9.2621         11.1145        13.3374        

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตท่ีไดต้ังงบประมาณในป 2553 ท่ีจะมีผลใหตองดําเนินการตอเนื่องถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.4  ผลผลิตที่ 4 :  ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี                       5,852,000 

 เพ่ือพัฒนากระบวนการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย  ใหสามารถสนับสนุนการสรางองคความรูบนพ้ืนฐานของภูมิ

ปญญาทองถิ่น  ภูมิปญญาไทย  ภูมิปญญาสากล  ตลอดจนแสวงหาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบานและ

เทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น  รวมถึงการแสวงหาแนวทาง

เพ่ือสงเสริมใหเกิดการจัดการ  การบํารุงรักษา  และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรรมชาติและส่ิงแวดลอมและการสืบ

สานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  เพ่ือการพัฒนาทองถิ่นอยางสมดุลและยั่งยืน

1) ดําเนินการวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี                       5,852,000 

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จ

เชิงคุณภาพ : จํานวนผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานที่

กําหนด

เชิงเวลา : จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายใน

ระยะเวลา 1 ป

เชิงตนทุน : คาใชจายของการวิจัยตามงบประมาณที่

ไดรับจัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งส้ิน

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอ่ืน

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.3.1.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 7 10 10 12 14

 ( 3 )

รอยละ 90 90 90 90 90

 ( - )

รอยละ 90 90 90 90 90

 ( - )

ลานบาท 0.5 0.75 1.125 1.6875

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

1.2770         1.7324         2.2289         2.8997         3.8172         

0.2500         0.5000         0.7500         1.1250         1.6875         

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

0.2500         0.5000         0.7500         1.1250         1.6875         

-                -                -                -                -                

1.0270         1.2324         1.4789         1.7747         2.1297         

1.0270         1.2324         1.4789         1.7747         2.1297         

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตท่ีไดต้ังงบประมาณในป 2553 ท่ีจะมีผลใหตองดําเนินการตอเนื่องถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3 แผนงาน : สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม                          500,000 

8.3.1  ผลผลิตที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม                          500,000 

 เพ่ือพัฒนาปฏิบัติภารกิจดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นดวยการศึกษา  วิจัย  ฟนฟู  สรางมาตรฐานและ

เผยแพรมรดกทางวัฒนธรรมทองถิ่นและวัฒนธรรมไทย  ความสํานึก  และความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถิ่นและของ

ชาติ  และใหมีจิตสํานึกประชาธิปไตย  คุณธรรม   จริยธรรม

1) สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม                          500,000 

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของ

โครงการ

เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลา 1

 ป

เชิงตนทุน : คาใชจายของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งส้ิน

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอ่ืน

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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1. งบเงินอุดหนุน 365,700                 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 365,700                 บาท

1) คาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 108,000                 บาท

1.1) คาอุปกรณการเรียน 18,000                  บาท

1.2) คาหนังสือ 36,000                  บาท

1.3) คาเคร่ืองแบบนักเรียน 54,000                  บาท

2) คาจัดการเรียนการสอน 257,700                 บาท

ผลผลิต : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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1. งบบุคลากร 46,659,400             บาท

1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา 46,659,400             บาท

1.1.1 เงินเดือน 41,263,400             บาท

(1) อัตราเดิม 34,277,500             บาท

(2) เงินประจําตําแหนง 6,964,800               บาท

(3) เงินชวยเหลือการครองชีพขาราชการระดับตน 21,100                  บาท

1.1.2 คาจางประจํา 5,396,000              บาท

(1) อัตราเดิม (คาจางประจํา) 34 อัตรา 5,055,200               บาท

(2) เงินเพ่ิมคาจางประจํา 303,300                 บาท

(3) เงินชวยเหลือการครองชีพพิเศษ 37,500                  บาท

2. งบดําเนินงาน 31,520,800             บาท

2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 16,057,600             บาท

2.1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 16,057,600             บาท

(1) คาใชจายในการดําเนินงานบริหารสวนกลาง 922,600                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 14,765,300             บาท

เงินนอกงบประมาณ 13,842,700             บาท

เงินงบประมาณ 922,600                 บาท

(2) วัสดุการศึกษา 15,135,000             บาท

2.2 คาสาธารณูปโภค 15,463,200             บาท

2.2.1 คาสาธารณูปโภค 15,463,200             บาท

(1) คาโทรศัพท 1,545,900               บาท

(2) คานํ้าประปา 2,436,300               บาท

(3) คาไฟฟา 11,481,000             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 16,511,200             บาท

เงินนอกงบประมาณ 5,030,200               บาท

เงินงบประมาณ 11,481,000             บาท

3. งบลงทุน 7,125,000              บาท

3.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 7,125,000              บาท

3.1.1 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 7,125,000              บาท

3.1.1.1 คากอสรางอาคารการศึกษาและสิ่งกอสรางประกอบ 7,125,000               บาท

(1) อาคารเรียนพยาบาลและแพทยแผนไทย 1 หลัง 7,125,000               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 150,000,000            บาท

เงินนอกงบประมาณ 7,500,000               บาท

เงินงบประมาณ 142,500,000            บาท

ป 2552 ตั้งงบประมาณ 28,500,000             บาท

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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ป 2553 ตั้งงบประมาณ 7,125,000               บาท

ป 2554 ผูกพันงบประมาณ 106,875,000            บาท

4. งบเงินอุดหนุน 9,215,100              บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 9,215,100              บาท

1) คาใชจายบุคลากร 9,215,100               บาท

1 เงินเดือน 9,215,100              บาท

(1) เงินอุดหนุนคาใชจายบุคลากร 9,215,100               บาท

5. งบรายจายอื่น 1,575,000              บาท

1) คาใชจายในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต 1,575,000               บาท
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1. งบบุคลากร 63,024,700             บาท

1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา 53,185,300             บาท

1.1.1 เงินเดือน 53,185,300             บาท

(1) อัตราเดิม 41,511,100             บาท

(2) เงินประจําตําแหนง 9,547,200               บาท

(3) เงินเพ่ิมพิเศษอื่น 2,127,000               บาท

1.2 คาจางช่ัวคราว 5,357,900              บาท

1.2.1 คาจางช่ัวคราว 5,357,900              บาท

(1) คาจางรายเดือน 5,357,900               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 37,352,000             บาท

เงินนอกงบประมาณ 31,994,100             บาท

เงินงบประมาณ 5,357,900               บาท

1.3 คาตอบแทนพนักงานราชการ 4,481,500              บาท

1.3.1 คาตอบแทนพนักงานราชการ 4,481,500              บาท

(1) คาตอบแทนพนักงานราชการ 4,481,500               บาท

2. งบดําเนินงาน 21,948,200             บาท

2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 21,948,200             บาท

2.1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 21,948,200             บาท

(1) คาเชาบาน 1,218,000               บาท

(2) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 9,467,600               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 12,709,300             บาท

เงินนอกงบประมาณ 3,241,700               บาท

เงินงบประมาณ 9,467,600               บาท

(3) คาใชจายในการดําเนินงานบริหารสวนกลาง 5,637,400               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 18,402,900             บาท

เงินนอกงบประมาณ 12,765,500             บาท

เงินงบประมาณ 5,637,400               บาท

(4) วัสดุการศึกษา 5,625,200               บาท

3. งบลงทุน 26,326,400             บาท

3.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 26,326,400             บาท

3.1.1 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 26,326,400             บาท

3.1.1.1 คากอสรางอาคารการศึกษาและสิ่งกอสรางประกอบ 26,326,400             บาท

(1) อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 1 หลัง 26,326,400             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 89,940,000             บาท

เงินนอกงบประมาณ -                         บาท

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย

247

seang
Rectangle



เงินงบประมาณ 89,940,000             บาท

ป 2551 ตั้งงบประมาณ 18,000,000             บาท

ป 2552 ตั้งงบประมาณ 19,530,000             บาท

ป 2553 ตั้งงบประมาณ 26,326,400             บาท

ป 2554 ผูกพันงบประมาณ 26,083,600             บาท

4. งบเงินอุดหนุน 14,383,900             บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 14,383,900             บาท

1) คาใชจายบุคลากร 14,383,900             บาท

1 เงินเดือน 14,383,900             บาท

(1) เงินอุดหนุนคาใชจายบุคลากร 14,383,900             บาท

5. งบรายจายอื่น 1,920,000              บาท

1) คาใชจายในการพัฒนาศูนยวิทยบริการ 1,395,000               บาท

2) คาใชจายในการประกันคุณภาพการศึกษา 525,000                 บาท
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1. งบเงินอุดหนุน 675,000                 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 675,000                 บาท

1) คาใชจายในการบริการวิชาการ 675,000                 บาท

2. งบรายจายอื่น 3,750,000              บาท

1) คาใชจายในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 3,750,000               บาท

ผลผลิต : ผลงานการใหบริการวิชาการ

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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1. งบเงินอุดหนุน 500,000                 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 500,000                 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการสงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 500,000                 บาท

ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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1. งบเงินอุดหนุน 5,852,000              บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 5,852,000              บาท

1) เงินอุดหนุนสําหรับโครงการวิจัย 5,852,000               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 13,570,400             บาท

เงินนอกงบประมาณ 7,718,400               บาท

เงินงบประมาณ 5,852,000               บาท

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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ภาค ข : หนวยงาน

 งบประมาณรายจาย    ป 2552 บาท

 งบประมาณรายจาย    ป 2553 บาท

1. ขอมูลหนวยงาน

   1.1 วิสัยทัศน

   1.2 พันธกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา ดานวิชาชีพระดับสากล  บนพ้ืนฐาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1.จัดการศึกษาวิชาชีพระดับอุดมศึกษาบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางมีคุณภาพ   2.สรางงานวิจัย

  ส่ิงประดิษฐ  นวัตกรรม  สูการผลิตเชิงพาณิชย และการถายทอดเทคโนโลยี  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแขงขันของประเทศ   3.ใหบริการงานวิชาการและการศึกษาท่ีมีแนวคิดเชิงสรางสรรคเพ่ือการมีอาชีพอิสระ

และพัฒนาอาชีพสูการแขงขัน   4.ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและรักษาส่ิงแวดลอม   5.บริหารจัดการ

เชิงธรรมาภิบาล  สงเสริมบุคลากรใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

1,015,311,500              

820,966,500                
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1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ

เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน
กลยุทธหนวยงาน

นโยบายที่ 1 นโยบายเรงดวนที่จะ

เริ่มดําเนินการในปแรก

ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 1 : 

ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมั่น

และการกระตุนเศรษฐกิจของ

ประเทศ

ประเด็นนโยบายที่ 1.3.1 การลด

ภาระคาครองชีพของประชาชน : 

ใหทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษา

ฟรี ๑๕ ป

1.6 แผนงาน : เสริมสรางรายได

 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ

มั่นคงดานสังคม

1. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับโอกาสทางการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานตามสิทธิที่กําหนดไว

1. เปาหมายหนวยงาน : เพื่อให

นักเรียนระดับกอนประถมศึกษา

ทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาโดย

ไมเสียคาใชจายสําหรับรายการ

หนังสือเรียน อุปกรณการเรียนและ

เครื่องแบบนักเรียนที่รัฐใหการ

สนับสนุน

1. ใหการสนับสนุนคาใชจาย

เกี่ยวกับหนังสือเรียน อุปกรณการ

เรียนและเครื่องแบบนักเรียน 

สําหรับนักเรียนกอนประถมศึกษา

นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ

คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 3 : 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต

ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบาย

การศึกษา

3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและ

พัฒนาการศึกษา

1. เปาหมายกระทรวง : คนไทย

ไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพใน

การดํารงชีวิต  ประกอบอาชีพ และ

เสริมสรางการแขงขันของประเทศ

1. เปาหมายหนวยงาน : เพื่อผลิต

กําลังคนดานสังคมศาสตรที่มี

คุณภาพตามความตองการของ

ประเทศ

1. สรางมาตรฐานการผลิตบัณฑิต

นักปฏิบัติดานสังคมศาสตรที่มี

คุณภาพและไดมาตรฐานสากล

2. เปาหมายหนวยงาน : เพื่อผลิต

กําลังคนดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความ

ตองการของประเทศ

1. สรางมาตรฐานการผลิตบัณฑิต

นักปฏบิัติดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีที่มีคุณภาพได

มาตรฐานสากล

แผนการบริหารราชการแผนดิน/ 

นโยบาย

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ/ 

แผนงาน

ความเชื่อมโยงระดับหนวยงาน
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เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน
กลยุทธหนวยงาน

แผนการบริหารราชการแผนดิน/ 

นโยบาย

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ/ 

แผนงาน

ความเชื่อมโยงระดับหนวยงาน

2. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับการศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ

1. เปาหมายหนวยงาน : เพื่อ

บริการวิชาการแกหนวยงาน/

ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมี

ความรู ความสามารถในการ

พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพใน

การแขงขันของประเทศ

1. ใหบริการทางวิชาการแกสังคม

เพื่อการแขงขันของประเทศ

3. เปาหมายกระทรวง : มี

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับ

การเผยแพรหรือนําไปใชประโยชน

เพ่ิมข้ึน

1. เปาหมายหนวยงาน : เพื่อวิจัย

และพัฒนารวมทั้งถายทอดองค

ความรูและสรางนวัตกรรมที่

นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของทองถิ่นและประเทศ

1. เพิ่มศักยภาพการวิจัย สิ่งประดิษฐ

 และนวัตกรรม บนพื้นฐานวิชาชีพ

ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

โดยสนับสนุนและจัดใหมีการวิจัย

เพื่อถายทอดเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ

2. เพิ่มศักยภาพการวิจัย สิ่งประดิษฐ

 และนวัตกรรม บนพื้นฐานวิชาชีพ

ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

โดยสนับสนุนและจัดใหมีการวิจัย

เพื่อสรางองคความรูที่มีคุณภาพเพื่อ

เพิ่มขีดความสามารถของประเทศ

ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

3.4 แผนงาน : สงเสริมและ

พัฒนาศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม

1. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับความรูความเขาใจและเห็น

ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย

1. เปาหมายหนวยงาน : ปลูกฝง

คานิยมใหนักศึกษาและชุมชน ใน

การอนุรักษทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย

1. สงเสริมและสนับสนุนการทํานุ

บํารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
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2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณกับเปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง ผลผลิต / โครงการ งบประมาณ เงินนอก

/แผนงาน เปาหมายการใหบริการหนวยงาน งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น           820.9665           265.4240 

ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 1. :

ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมั่น

และการกระตุนเศรษฐกิจของ

ประเทศ

            0.3973                  -   

1. แผนงาน : เสริมสรางรายได 

พัฒนาคุณภาพชีวิตและความ

มั่นคงดานสังคม

            0.3973                  -   

1. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับโอกาสทางการศึกษาข้ัน

พื้นฐานตามสิทธิที่กําหนดไว

            0.3973                  -   

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือให

นักเรียนระดับกอนประถมศึกษา

ทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาโดย

ไมเสียคาใชจายสําหรับรายการ

หนังสือเรียน อุปกรณการเรียน

และเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐให

การสนับสนุน

            0.3973                  -   

โครงการที่ 1: โครงการ

สนับสนุนการจัดการศึกษาโดย

ไมเสียคาใชจาย 15 ป

          0.3973                -   

ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 3. :

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต

          820.5692           265.4240 

1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ

พัฒนาการศึกษา

          816.4441           264.3770 

1. เปาหมายกระทรวง : คนไทย

ไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพใน

การดํารงชีวิต  ประกอบอาชีพ และ

เสริมสรางการแขงขันของประเทศ

          776.1677           258.8530 

หนวย : ลานบาท
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง ผลผลิต / โครงการ งบประมาณ เงินนอก

/แผนงาน เปาหมายการใหบริการหนวยงาน งบประมาณ

หนวย : ลานบาท

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือผลิต

กําลังคนดานสังคมศาสตรที่มี

คุณภาพตามความตองการของ

ประเทศ

          119.7353            31.5840 

ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จ

การศึกษาดานสังคมศาสตร

       119.7353          31.5840 

2. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือผลิต

กําลังคนดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความ

ตองการของประเทศ

          656.4324           227.2690 

ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จ

การศึกษาดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี

       656.4324        227.2690 

2. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับการศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ

            9.6607             0.3300 

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือ

บริการวิชาการแกหนวยงาน/

ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมี

ความรู ความสามารถในการ

พัฒนาตนเอง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ในการแขงขันของประเทศ

            9.6607             0.3300 

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ

ใหบริการวิชาการ

          9.6607           0.3300 

3. เปาหมายกระทรวง : มี

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับ

การเผยแพรหรือนําไปใชประโยชน

เพิ่มข้ึน

           30.6157             5.1940 
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง ผลผลิต / โครงการ งบประมาณ เงินนอก

/แผนงาน เปาหมายการใหบริการหนวยงาน งบประมาณ

หนวย : ลานบาท

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือวิจัย

และพัฒนารวมทั้งถายทอดองค

ความรูและสรางนวัตกรรมที่

นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของทองถิ่นและประเทศ

           30.6157             5.1940 

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพ่ือ

ถายทอดเทคโนโลยี

         13.5703                -   

ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพ่ือ

สรางองคความรู

         17.0454           5.1940 

2. แผนงาน : สงเสริมและ

พัฒนาศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม

            4.1251             1.0470 

3. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับความรูความเขาใจและเห็น

ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย

            4.1251             1.0470 

1. เปาหมายหนวยงาน : ปลูกฝง

คานิยมใหนักศึกษาและชุมชน ใน

การอนุรักษทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย

            4.1251             1.0470 

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม

          4.1251           1.0470 
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หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

 คน 85 175 180 180 180

 รอยละ 80 80 80 80 80

  รอยละ 80 80 80 80 80

 รอยละ 70 70 70 70 70

 รอยละ 75 77 79 80 80

 รอยละ 70 70 70 70 70

 รอยละ 80 82 84 86 88

 รอยละ 75 76 77 78 79

 รอยละ 70 70 72 74 76

 รอยละ 70 70 70 70 70

 รอยละ 75 77 79 80 80

3. เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน                        คาเปาหมายของตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด

1. เพื่อใหนักเรียนระดับกอนประถมศึกษาทุกคนมี

โอกาสไดรับการศึกษาโดยไมเสียคาใชจายสําหรับ

รายการหนังสือเรียน อุปกรณการเรียนและเครื่องแบบ

่ ใ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จํานวนนักเรียนที่ไดรับการ

สนับสนุนตามโครงการ

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รอยละความพึงพอใจของ

ผูปกครองที่ไดรับการสนับสนุนในโครงการ

 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา:  รอยละของผูปกครองที่ไดรับ

เงินสนับสนุนตามระยะเวลาที่กําหนด

2. เพื่อผลิตกําลังคนดานสังคมศาสตรที่มีคุณภาพตาม

ความตองการของประเทศ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รอยละของผูสําเร็จ

การศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รอยละของความพึงพอใจ

ของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา

 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่

ไดงานทํา ศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน

3. เพื่อบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนใน

ชุมชนและสังคมใหมีความรู ความสามารถในการ

พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รอยละของผูเขารับบริการนํา

ความรูไปใชประโยชน

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการวิชาการและวิชาชีพ ตอประโยชนจาก

 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: รอยละของโครงการบริการ

วิชาการที่สงเสริมศักยภาพในการแขงขันของ

ใ4. เพื่อผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่

มีคุณภาพตามความตองการของประเทศ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รอยละของผูสําเร็จ

การศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รอยละของความพึงพอใจ

ของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา
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หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน                        คาเปาหมายของตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด

 รอยละ 75 75 75 75 75

 โครงการ 39 43 47 55 66

 โครงการ 6 7 8 9 10

 โครงการ 17 35 42 49 58

 โครงการ 6 11 13 15 17

 รอยละ 80 82 84 86 88

 โครงการ 6 7 8 10 12

 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่

ไดงานทํา ศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน

5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถายทอดองคความรูและ

สรางนวัตกรรมที่นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของทองถิ่นและประเทศ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จํานวนงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือ

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จํานวนโครงการวิจัย/

นวัตกรรม ที่นําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย/

โ

 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการ

เผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภายใน

 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จํานวนโครงการวิจัย/นวัตกรรม

ที่นําไป ใชประโยชนภายในระยะเวลา 1 ป

6. ปลูกฝงคานิยมใหนักศึกษาและชุมชน ในการ

อนุรักษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่

มีการเผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รอยละความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการตอประโยชนของการทํานุบํารุง
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4. กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง และเปาหมายการใหบริการหนวยงาน จําแนกตามแหลงเงิน 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

รวมทั้งสิ้น 1,273.5017       1,086.3905       2,505.8563       1,932.5181       1,662.0073       

รวมเงินงบประมาณ 1,015.3115       820.9665          2,233.4113       1,652.5251       1,374.1043       

รวมเงินนอกงบประมาณ 258.1902          265.4240          272.4450          279.9930          287.9030          

1. เพื่อใหนักเรียนระดับกอนประถมศึกษาทุก

คนมีโอกาสไดรับการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย

สําหรับรายการหนังสือเรียน อุปกรณการเรียน

และเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐใหการสนับสนุน

            0.0510             0.3973             0.5225             0.5225             0.5225 

 เงินงบประมาณ 0.0510            0.3973            0.5225            0.5225            0.5225            

 เงินนอกงบประมาณ -                   -                   -                   -                   -                   

2. เพื่อผลิตกําลังคนดานสังคมศาสตรที่มี

คุณภาพตามความตองการของประเทศ

         170.0826          151.3193          221.4919          244.7604          266.1325 

 เงินงบประมาณ 139.5041          119.7353          188.8669          211.0434          231.2715          

 เงินนอกงบประมาณ 30.5785           31.5840           32.6250           33.7170           34.8610           

  - เงินรายได 30.5785           31.5840           32.6250           33.7170           34.8610           

3. เพื่อบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชน

ในชุมชนและสังคมใหมีความรู ความสามารถ

ในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

แขงขันของประเทศ

            9.9757             9.9907            18.3460            23.7630            28.4610 

 เงินงบประมาณ 9.6607            9.6607            18.0000           23.4000           28.0800           

 เงินนอกงบประมาณ 0.3150            0.3300            0.3460            0.3630            0.3810            

  - เงินรายได 0.3150            0.3300            0.3460            0.3630            0.3810            

4. เพื่อผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความตองการของ

ประเทศ

       1,040.7063          883.7014        2,174.9165        1,542.0926        1,228.4977 

 เงินงบประมาณ 819.4578          656.4324          1,941.8905       1,302.8516       982.7507          

 เงินนอกงบประมาณ 221.2485          227.2690          233.0260          239.2410          245.7470          

  - เงินรายได 221.2485         227.2690         233.0260         239.2410         245.7470         

5. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถายทอดองค

ความรูและสรางนวัตกรรมที่นําไปสูการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นและประเทศ

           47.5492            35.8097            82.5996          111.8616          127.1516 

หนวย :ลานบาท 

งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*
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เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

หนวย :ลานบาท 

งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

 เงินงบประมาณ 42.5128           30.6157           77.2356           106.3126          121.4006          

 เงินนอกงบประมาณ 5.0364            5.1940            5.3640            5.5490            5.7510            

  - เงินรายได 5.0364            5.1940            5.3640            5.5490            5.7510            

6. ปลูกฝงคานิยมใหนักศึกษาและชุมชน ใน

การอนุรักษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย

            5.1369             5.1721             7.9798             9.5180            11.2420 

 เงินงบประมาณ 4.1251            4.1251            6.8958            8.3950            10.0790           

 เงินนอกงบประมาณ 1.0118            1.0470            1.0840            1.1230            1.1630            

  - เงินรายได 1.0118            1.0470            1.0840            1.1230            1.1630            

*ประมาณการรายจายลวงหนาตามยุทธศาสตรและภารกิจที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556
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5. รายการผูกพันขามปงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  จําแนกตามผลผลิต/โครงการ 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556- จบ

1. ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2 48.6150      341.8650     -              -              -              

รวม 2 48.6150      341.8650     -              -              -              

เหตุผลความจําเปนในการตั้งงบประมาณผูกพันขามป

1. เปนรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตองดําเนินการตอเน่ือง  จํานวน  2 รายการ  เปนเงิน  48,615,000  บาท

          หนวย : ลานบาท 

ผลผลิต / โครงการ
จํานวน 

รายการ

ปงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ
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 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามแผนงาน

1,015,311,500 บาท

820,966,500 บาท

             397,300 บาท

        816,444,100 บาท

           4,125,100 บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

3. แผนงาน สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

งบประมาณรายจาย ป 2552

งบประมาณรายจาย ป 2553

1. แผนงาน เสริมสรางรายได พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงดานสังคม

2. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา
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7. สรุปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย 

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวม

รวมทั้งสิ้น 321.1951     182.8276     48.6150      91.6248      176.7040     820.9665     

1. แผนงาน :  เสริมสรางรายได พัฒนา

คุณภาพชีวิตและความมั่นคงดานสังคม

-               -               -               0.3973        -               0.3973        

โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด

การศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป

            -               -               -          0.3973             -          0.3973 

2. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพัฒนา

การศึกษา

321.1951     182.5469     48.6150      91.2275      172.8596     816.4441     

ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จการศึกษาดาน

สังคมศาสตร

      67.4533       33.0053             -         14.4095        4.8672      119.7353 

ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการใหบริการวิชาการ             -               -               -          9.6607             -          9.6607 

ผลผลิตที่ 3 : ผูสําเร็จการศึกษาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

     253.7418      147.2342       48.6150       39.9490      166.8924      656.4324 

ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอด

เทคโนโลยี

            -               -               -         13.5703             -         13.5703 

ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองค

ความรู

            -          2.3074             -         13.6380        1.1000       17.0454 

3. แผนงาน :  สงเสริมและพัฒนาศาสนา

 ศิลปะและวัฒนธรรม

-               0.2807        -               -               3.8444        4.1251        

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

            -          0.2807             -               -          3.8444        4.1251 

          หนวย : ลานบาท 

งบรายจาย
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8. แผนงาน จําแนก ตามผลผลิต/โครงการ

บาท

บาท

8.1.1.1   วัตถุประสงค

8.1.1.2   สถานที่ดําเนินการ

8.1.1.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ป( ป 2552 ถึง  ป 2556 )

8.1.1.4   วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ บาท

           - เงินงบประมาณ บาท

           - เงินนอกงบประมาณ บาท

     กิจกรรม

บาท

8.1.1.5   เปาหมายของโครงการ

หนวยนับ ป 2556ถึง

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 สิ้นสุดโครงการ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 85 175 180 180 180

 ( 85 )

รอยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

ลานบาท 0.3973 0.5225 0.5225 0.5225

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1 แผนงาน : เสริมสรางรายได พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงดานสังคม                         397,300 

8.1.1  โครงการที่ 1 :  โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป                         397,300 

 เพื่อใหนักเรียนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาโดยไมเสียคาใชจายสําหรับรายการคาจัดการเรียนการสอน หนังสือเรียน  

อุปกรณการเรียน  และเครื่องแบบนักเรียนที่รัฐใหการสนับสนุน

 โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคลธัญบุรี

                     2,015,800 

                     2,015,800 

                              -  

1) การจัดการศึกษา 15 ป                         397,300 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนตาม

โครงการ

เชิงคุณภาพ : ผูปกครองสามารถลดคาใชจายตาม

รายการที่ไดรับการสนับสนุน

เชิงเวลา : ผูปกครองที่ไดรับเงินสนับสนุนตามระยะเวลา

ที่กําหนด

เชิงตนทุน : ตนทุน/คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่

ไดรับจัดสรร (งบดําเนินการ)
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8.1.1.6   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของโครงการ

เร่ิมตน-ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

0.0510         0.3973         0.5225         0.5225         0.5225         

0.0510         0.3973         0.5225         0.5225         0.5225         

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

0.0510         0.3973         0.5225         0.5225         0.5225         

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ
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บาท

บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.2.1.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,147 1,133 1,012 964 1,039

 ( 932 )

รอยละ 80 80 81 82 84

 ( 80 )

รอยละ 82 82 84 85 85

 ( 82 )

ลานบาท 119.7353 188.8669 211.0434 231.2715

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

170.0826      151.3193      221.4919      244.7604      266.1325      

139.5041      119.7353      188.8669      211.0434      231.2715      

63.9718        67.4533        70.1629        74.0645        75.7346        

33.0053        33.0053        62.1320        72.3609        84.9169        

24.3812        -                -                -                -                

13.2786        14.4095        45.6470        52.0530        56.1680        

4.8672         4.8672         10.9250        12.5650        14.4520        

30.5785        31.5840        32.6250        33.7170        34.8610        

30.5785        31.5840        32.6250        33.7170        34.8610        

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา                    816,444,100 

8.2.1  ผลผลิตที่ 1 :  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร                    119,735,300 

 เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนดานสังคมศาสตรตามความตองการและความจําเปนของประเทศและพัฒนาบัณฑิตใหมี

ความสามารถในการเรียนรู  พรอมจะทํางานไดหลากหลาย ตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม

1) จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร                    119,735,300 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

เชิงคุณภาพ : ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตร

เชิงเวลา : ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร

 ภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.2.2.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 52 70 105 110 115

 ( 37 )

รอยละ 80 82 84 85 85

 ( 80 )

รอยละ 80 90 90 90 90

 ( 80 )

ลานบาท 9.6607 18.0000 23.4000 28.0800

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.2.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

9.9757         9.9907         18.3460        23.7630        28.4610        

9.6607         9.6607         18.0000        23.4000        28.0800        

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

9.6607         9.6607         18.0000        23.4000        28.0800        

-                -                -                -                -                

0.3150         0.3300         0.3460         0.3630         0.3810         

0.3150         0.3300         0.3460         0.3630         0.3810         

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.2  ผลผลิตที่ 2 :  ผลงานการใหบริการวิชาการ                       9,660,700 

 เพื่อเผยแพรความรูในรูปแบบการบริการวิชาการและประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ โดยมุงเนนการถายทอดองคความรู

และเทคโนโลยี เปนการสรางสังคมที่มีรากฐานที่นําไปสูสังคมแหงการเรียนรู

1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ                       9,660,700 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก

สังคม

เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการใน

กระบวนการใหบริการ

เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่

กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายของการใหบริการวิชาการตาม

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.2.3.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 3,894 3,641 4,062 4,679 4,823

 ( 3593 )

รอยละ 75 77 79 80 82

 ( 75 )

รอยละ 82 82 84 85 85

 ( 82 )

ลานบาท 607.8174 1,600.0255 1,302.8516 982.7507

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.3.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

1,040.7063    883.7014      2,174.9165    1,542.0926    1,228.4977    

819.4578      656.4324      1,941.8905    1,302.8516    982.7507      

245.1782      253.7418      267.1165      278.8463      291.8899      

147.2337      147.2342      282.7955      334.0983      404.1718      

199.7333      48.6150        341.8650      -                -                

36.2402        39.9490        145.3250      164.2250      175.3030      

191.0724      166.8924      904.7885      525.6820      111.3860      

221.2485      227.2690      233.0260      239.2410      245.7470      

221.2485      227.2690      233.0260      239.2410      245.7470      

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.3  ผลผลิตที่ 3 :  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                    656,432,400 

 เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สามารถประยุกตใชองคความรู  มีคุณภาพ  มีคุณธรรม 

 มีวุฒิภาวะทางสังคมที่ดีและสามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ

1) จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                    656,432,400 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

เชิงคุณภาพ : ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตร

เชิงเวลา : ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร

 ภายในระยะเวลาที่กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.2.4.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 34 27 40 45 50

 ( 34 )

โครงการ 34 27 40 45 50

 ( 34 )

โครงการ 24 22 36 40 45

 ( 24 )

ลานบาท 13.3570 32.0000 45.0000 52.0000

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.4.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

19.3861        13.5703        32.0000        45.0000        52.0000        

19.3861        13.5703        32.0000        45.0000        52.0000        

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

19.3861        13.5703        32.0000        45.0000        52.0000        

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.4  ผลผลิตที่ 4 :  ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี                      13,570,300 

 สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม บนพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศ

  ตลอดจนนําไปสูการผลิตและบริการที่สามารถถายทอดและสรางมูลคาเพิ่มใหแกประเทศ

1) ดําเนินการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี                      13,570,300 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการวิจัย

เชิงคุณภาพ : จํานวนโครงการวิจัยเปนไปตามมาตรฐาน

ที่กําหนด

เชิงเวลา : จํานวนของโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายการวิจัยตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.2.5.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 35 29 38 42 46

 ( 63 )

โครงการ 34 29 38 42 46

 ( 63 )

โครงการ 25 24 33 37 40

 ( 52 )

ลานบาท 17.0454 45.2356 61.3126 69.4006

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.5.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

28.1631        22.2394        50.5996        66.8616        75.1516        

23.1267        17.0454        45.2356        61.3126        69.4006        

-                -                -                -                -                

2.3074         2.3074         5.3476         6.9646         9.3006         

0.2365         -                -                -                -                

19.4828        13.6380        34.3680        48.0000        52.8000        

1.1000         1.1000         5.5200         6.3480         7.3000         

5.0364         5.1940         5.3640         5.5490         5.7510         

5.0364         5.1940         5.3640         5.5490         5.7510         

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2.5  ผลผลิตที่ 5 :  ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู                      17,045,400 

 สรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ  นวัตกรรม บนพื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โดยการแสวงหาองคความรูมา

ประยุกตใช  และนําไปสูการผลิตและบริการที่เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหกับประเทศ

1) ดําเนินการวิจัยเพื่อสรางองคความรู                      17,045,400 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการวิจัย

เชิงคุณภาพ : จํานวนโครงการวิจัยเปนไปตามมาตรฐาน

ที่กําหนด

เชิงเวลา : จํานวนของโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด

เชิงตนทนุ : คาใชจายการวิจัยตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.3.1.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 9 12 20 22 24

 ( 8 )

รอยละ 80 82 84 86 88

 ( 80 )

รอยละ 80 90 90 90 90

 ( 80 )

ลานบาท 4.1251 6.8958 8.3950 10.0790

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.3.1.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

5.1369         5.1721         7.9798         9.5180         11.2420        

4.1251         4.1251         6.8958         8.3950         10.0790        

-                -                -                -                -                

0.2807         0.2807         1.3958         1.7950         2.1790         

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

3.8444         3.8444         5.5000         6.6000         7.9000         

1.0118         1.0470         1.0840         1.1230         1.1630         

1.0118         1.0470         1.0840         1.1230         1.1630         

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.3 แผนงาน : สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม                       4,125,100 

8.3.1  ผลผลิตที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม                       4,125,100 

 เพื่อใหคณาจารย  บุคลากรทางการศึกษา  นักศึกษาและประชาชนไดรับความรูความเขาใจตลอดจนมีความภูมิใจและ

รวมสืบทอดศิลปะและวัฒนธรรมของชาติใหอยูอยางยั่งยืน

1) สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม                       4,125,100 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของ

โครงการ

เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสรจ็ตามระยะเวลาที่

กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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1. งบเงินอุดหนุน 397,300                 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 397,300                 บาท

1) คาใชจายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 397,300                 บาท

1.1) คาจัดการเรียนการสอน 297,500                 บาท

1.2) คาหนังสือเรียน 10,800                  บาท

1.3) คาอุปกรณการเรียน 35,000                  บาท

1.4) คาเคร่ืองแบบนักเรียน 54,000                  บาท

ผลผลิต : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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1. งบบุคลากร 67,453,300             บาท

1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา 64,287,400             บาท

1.1.1 เงินเดือน 62,324,200             บาท

(1) อัตราเดิม 48,899,000             บาท

(2) เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับขาราชการ 6,626,400               บาท

(3) เงินชวยเหลือการครองชีพขาราชการระดับตน 4,400                   บาท

(4) เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ 6,660,000               บาท

(5) เงินประจําตําแหนงผูบริหารไมมีวาระ 134,400                 บาท

1.1.2 คาจางประจํา 1,963,200              บาท

(1) อัตราเดิม 1,832,500               บาท

(2) เงินเพ่ิมคาจางประจํา 110,000                 บาท

(3) เงินชวยเหลือการครองชีพพิเศษ 20,700                  บาท

1.2 คาจางช่ัวคราว 712,500                 บาท

1.2.1 คาจางช่ัวคราว 712,500                 บาท

(1) คาจางรายเดือน 712,500                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 10,569,500             บาท

เงินนอกงบประมาณ 9,857,000               บาท

เงินงบประมาณ 712,500                 บาท

1.3 คาตอบแทนพนักงานราชการ 2,453,400              บาท

1.3.1 คาตอบแทนพนักงานราชการ 2,453,400              บาท

(1) คาตอบแทนพนักงานราชการ 2,435,600               บาท

(2) เงินชวยเหลือคาครองชีพพนักงานราชการ 17,800                  บาท

2. งบดําเนินงาน 33,005,300             บาท

2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 23,650,600             บาท

2.1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 23,650,600             บาท

(1) คาเชาบาน 228,000                 บาท

(2) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 4,696,800               บาท

(3) เงินประจําตําแหนงผูบริหารที่มีวาระ 1,555,200               บาท

(4) คาตอบแทนพิเศษขาราชการที่ไดรับเงินเดือนเต็มขั้น 287,000                 บาท

(5) เงินตอบแทนพิเศษลูกจางประจําที่ไดรับเงินเดือนเต็มขั้น 44,000                  บาท

(6) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 290,900                 บาท

(7) คาซอมแซมครุภัณฑ 271,600                 บาท

(8) คาจางเหมาบริการ 2,710,800               บาท

(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 116,900                 บาท

(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 973,300                 บาท

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย

274

seang
Rectangle



(11) วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 138,700                 บาท

(12) วัสดุการศึกษา 10,475,100             บาท

(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา 1,862,300               บาท

2.2 คาสาธารณูปโภค 9,354,700              บาท

2.2.1 คาสาธารณูปโภค 9,354,700              บาท

(1) คาโทรศัพท 186,700                 บาท

(2) คานํ้าประปา 1,216,000               บาท

(3) คาไฟฟา 7,952,000               บาท

3. งบเงินอุดหนุน 14,409,500             บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 14,409,500             บาท

1) คาใชจายบุคลากร 12,140,500             บาท

1 เงินเดือน 12,140,500             บาท

(1) เงินอุดหนุนเปนคาใชจายบุคลากร 12,140,500             บาท

2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก 2,269,000               บาท

4. งบรายจายอื่น 4,867,200              บาท

1) คาใชจายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 4,867,200               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 19,986,200             บาท

เงินนอกงบประมาณ 15,119,000             บาท

เงินงบประมาณ 4,867,200               บาท
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1. งบเงินอุดหนุน 9,660,700              บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 9,660,700              บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ 9,660,700               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 9,990,700               บาท

เงินนอกงบประมาณ 330,000                 บาท

เงินงบประมาณ 9,660,700               บาท

ผลผลิต : ผลงานการใหบริการวิชาการ

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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1. งบบุคลากร 253,741,800            บาท

1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา 242,802,600            บาท

1.1.1 เงินเดือน 228,946,800            บาท

(1) อัตราเดิม 195,278,000            บาท

(2) เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับขาราชการ 16,061,600             บาท

(3) เงินชวยเหลือการครองชีพขาราชการระดับตน 327,600                 บาท

(4) เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ 17,078,000             บาท

(5) เงินประจําตําแหนงผูบริหารไมมีวาระ 201,600                 บาท

1.1.2 คาจางประจํา 13,855,800             บาท

(1) อัตราเดิม 12,879,500             บาท

(2) เงินเพ่ิมคาจางประจํา 773,000                 บาท

(3) เงินชวยเหลือการครองชีพพิเศษ 203,300                 บาท

1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ 10,939,200             บาท

1.2.1 คาตอบแทนพนักงานราชการ 10,939,200             บาท

(1) คาตอบแทนพนักงานราชการ 10,628,500             บาท

(2) เงินชวยเหลือคาครองชีพพนักงานราชการ 310,700                 บาท

2. งบดําเนินงาน 147,234,200            บาท

2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 120,002,500            บาท

2.1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 120,002,500            บาท

(1) คาเชาบาน 48,000                  บาท

(2) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 16,735,200             บาท

(3) เงินประจําตําแหนงผูบริหารที่มีวาระ 12,534,000             บาท

(4) คาตอบแทนพิเศษขาราชการที่ไดรับเงินเดือนเต็มขั้น 1,078,000               บาท

(5) เงินตอบแทนพิเศษลูกจางประจําที่ไดรับเงินเดือนเต็มขั้น 314,000                 บาท

(6) เงินตอบแทนเหมาจายจัดหารถยนตประจําตําแหนง 1,905,600               บาท

(7) เงินคาตอบแทนผูบริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ 1,320,000               บาท

(8) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 638,000                 บาท

(9) คาซอมแซมครุภัณฑ 1,790,700               บาท

(10) คาจางเหมาบริการ 7,576,000               บาท

(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 521,700                 บาท

(12) วัสดุเชื้อเพลงิและหลอลื่น 2,832,900               บาท

(13) วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 738,200                 บาท

(14) วัสดุการศึกษา 69,779,200             บาท

(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา 2,191,000               บาท

2.2 คาสาธารณูปโภค 27,231,700             บาท

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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2.2.1 คาสาธารณูปโภค 27,231,700             บาท

(1) คาโทรศัพท 544,700                 บาท

(2) คานํ้าประปา 3,540,000               บาท

(3) คาไฟฟา 23,147,000             บาท

3. งบลงทุน 48,615,000             บาท

3.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 48,615,000             บาท

3.1.1 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 48,615,000             บาท

3.1.1.1 คากอสรางอาคารการศึกษาและสิ่งกอสรางประกอบ 48,615,000             บาท

(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 หลัง 29,615,000             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 232,980,000            บาท

เงินนอกงบประมาณ -                         บาท

เงินงบประมาณ 232,980,000            บาท

ป 2551 ตั้งงบประมาณ 47,000,000             บาท

ป 2552 ตั้งงบประมาณ 23,500,000             บาท

ป 2553 ตั้งงบประมาณ 29,615,000             บาท

ป 2554 ผูกพันงบประมาณ 132,865,000            บาท

(2) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการศึกษาวิจัย  พัฒนา บัณฑิตศึกษา 1 หลัง 19,000,000             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 300,000,000            บาท

เงินนอกงบประมาณ 15,000,000             บาท

เงินงบประมาณ 285,000,000            บาท

ป 2552 ตั้งงบประมาณ 57,000,000             บาท

ป 2553 ตั้งงบประมาณ 19,000,000             บาท

ป 2554 ผูกพันงบประมาณ 209,000,000            บาท

4. งบเงินอุดหนุน 39,949,000             บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 39,949,000             บาท

1) คาใชจายบุคลากร 32,218,000             บาท

1 เงินเดือน 32,218,000             บาท

(1) เงินอุดหนุนเปนคาใชจายบุคลากร 32,218,000             บาท

2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก 7,731,000               บาท

5. งบรายจายอื่น 166,892,400            บาท

1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 133,200,000            บาท

2) คาใชจายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 33,692,400             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 150,617,400            บาท

เงินนอกงบประมาณ 116,925,000            บาท

เงินงบประมาณ 33,692,400             บาท
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1. งบดําเนินงาน 280,700                 บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 280,700                 บาท

1.1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 280,700                 บาท

(1) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 145,200                 บาท

(2) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 54,400                  บาท

(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 81,100                  บาท

2. งบรายจายอื่น 3,844,400              บาท

1) คาใชจายโครงการศิลปวัฒนธรรม 3,844,400               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 4,579,400               บาท

เงินนอกงบประมาณ 735,000                 บาท

เงินงบประมาณ 3,844,400               บาท

ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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1. งบเงินอุดหนุน 13,570,300             บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 13,570,300             บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี 13,570,300             บาท

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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1. งบดําเนินงาน 2,307,400              บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 2,307,400              บาท

1.1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 2,307,400              บาท

(1) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 560,200                 บาท

(2) เงินประจําตําแหนงผูบริหารที่มีวาระ 777,600                 บาท

(3) คาจางเหมาบริการ 489,200                 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 62,900                  บาท

(5) วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 417,500                 บาท

2. งบเงินอุดหนุน 13,638,000             บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 13,638,000             บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 13,638,000             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 15,190,000             บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,552,000               บาท

เงินงบประมาณ 13,638,000             บาท

3. งบรายจายอื่น 1,100,000              บาท

1) คาใชจายพัฒนานักวิจัย 1,100,000               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 4,023,000               บาท

เงินนอกงบประมาณ 2,923,000               บาท

เงินงบประมาณ 1,100,000               บาท

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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ภาค ข : หนวยงาน

 งบประมาณรายจาย    ป 2552 บาท

 งบประมาณรายจาย    ป 2553 บาท

1. ขอมูลหนวยงาน

   1.1 วิสัยทัศน

   1.2 พันธกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มีความเปนเลิศในการจัดการศึกษาวิชาชีพ บนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนากําลังคนใหเปนนักปฏิบัติท่ีมีความรูคูคุณธรรม

1.การจัดการศึกษาวิชาชีพบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   2.การเสริมสรางความเขมแข็งใหประเทศ  

 3.การพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยใชหลักธรรมภิบาล

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

698,596,300                

621,478,200                
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1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ

เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน
กลยุทธหนวยงาน

นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ

คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 3 : 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต

ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบาย

การศึกษา

3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและ

พัฒนาการศึกษา

1. เปาหมายกระทรวง : คนไทย

ไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพใน

การดํารงชีวิต  ประกอบอาชีพ และ

เสริมสรางการแขงขันของประเทศ

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือผลิต

กําลังคนดานสังคมศาสตรที่มี

คุณภาพตามความตองการของ

ประเทศ

1. ผลิตและพัฒนากําลังคนดาน

สังคมศาสตรที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น

2. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือผลิต

กําลังคนดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความ

ตองการของประเทศ

1. ผลิตและพัฒนากําลังคนดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มี

คุณภาพยิ่งขึ้น

2. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับการศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือ

บริการวิชาการแกหนวยงาน/

ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมี

ความรูความสามารถในการพัฒนา

ตนเองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ

แขงขันของประเทศ

1. ถายทอดองคความรูและ

เทคโนโลยีใหแกชุมชน

3. เปาหมายกระทรวง : มี

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับ

การเผยแพรหรือนําไปใชประโยชน

เพิ่มข้ึน

แผนการบริหารราชการแผนดิน/ 

นโยบาย

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ/ 

แผนงาน

ความเชื่อมโยงระดับหนวยงาน
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เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน
กลยุทธหนวยงาน

แผนการบริหารราชการแผนดิน/ 

นโยบาย

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ/ 

แผนงาน

ความเชื่อมโยงระดับหนวยงาน

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือวิจัย

และพัฒนารวมทั้งถายทอดองค

ความรูและสรางนวัตกรรมที่

นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของทองถิ่นและประเทศ

1. สนันบสนุนและจัดใหมีการวิจัยที่

มีคุณภาพเพ่ือพัฒนาสังคม

2. สนับสนุนและจัดใหมีการวิจัยที่มี

คุณภาพเพ่ือถายทอดสูสังคม

ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

3.4 แผนงาน : สงเสริมและ

พัฒนาศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม

1. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับความรูความเขาใจและเห็น

ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย

1. เปาหมายหนวยงาน : ปลูกฝง

คานิยมใหนักศึกษาและชุมชนใน

การอนุรักษทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย

1. สงเสริมการอนุรักษและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย

284



2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณกับเปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง ผลผลิต / โครงการ งบประมาณ เงินนอก

/แผนงาน เปาหมายการใหบริการหนวยงาน งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น          621.4782          144.7650 

ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 3. :

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต

         621.4782          144.7650 

1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ

พัฒนาการศึกษา

         620.4527          143.9482 

1. เปาหมายกระทรวง : คนไทย

ไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพใน

การดํารงชีวิต  ประกอบอาชีพ และ

เสริมสรางการแขงขันของประเทศ

         611.6787          136.9647 

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือ

ผลิตกําลังคนดานสังคมศาสตรที่

มีคุณภาพตามความตองการของ

ประเทศ

         155.0118            64.5440 

ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จ

การศึกษาดานสังคมศาสตร

       155.0118          64.5440 

2. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือ

ผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตาม

ความตองการของประเทศ

         456.6669            72.4207 

ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จ

การศึกษาดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

       456.6669          72.4207 

2. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับการศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ

            3.0760             0.5482 

หนวย : ลานบาท
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง ผลผลิต / โครงการ งบประมาณ เงินนอก

/แผนงาน เปาหมายการใหบริการหนวยงาน งบประมาณ

หนวย : ลานบาท

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือ

บริการวิชาการแกหนวยงาน/

ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมี

ความรูความสามารถในการ

พัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพ

ในการแขงขันของประเทศ

            3.0760             0.5482 

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ

ใหบริการวิชาการ

          3.0760           0.5482 

3. เปาหมายกระทรวง : มี

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับ

การเผยแพรหรือนําไปใชประโยชน

เพ่ิมขึ้น

            5.6980             6.4353 

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือวิจัย

และพัฒนารวมทั้งถายทอดองค

ความรูและสรางนวัตกรรมที่

นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของทองถิ่นและประเทศ

            5.6980             6.4353 

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพ่ือ

ถายทอดเทคโนโลยี

          4.3120           4.9829 

ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพ่ือ

สรางองคความรู

          1.3860           1.4524 

2. แผนงาน : สงเสริมและ

พัฒนาศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม

            1.0255             0.8168 

3. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับความรูความเขาใจและเห็น

ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย

            1.0255             0.8168 

1. เปาหมายหนวยงาน : ปลูกฝง

คานิยมใหนักศึกษาและชุมชนใน

การอนุรักษทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย

            1.0255             0.8168 

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม

          1.0255           0.8168 
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หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

 รอยละ 70 70 70 70 70

 รอยละ 75 77 79 80 80

 รอยละ 70 70 70 70 70

 รอยละ 80 82 84 86 88

 รอยละ 75 76 77 78 79

 รอยละ 70 70 75 75 75

 รอยละ 70 70 70 70 70

 รอยละ 75 77 79 80 80

 รอยละ 75 75 75 75 75

 เร่ือง 18 18 19 19 20

 เร่ือง 10 10 11 11 12

3. เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน                        คาเปาหมายของตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด

1. เพื่อผลิตกําลังคนดานสังคมศาสตรที่มีคุณภาพตาม

ความตองการของประเทศ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รอยละของผูสําเร็จ

การศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รอยละของความพึงพอใจ

ของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา

 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่

ไดงานทํา ศึกษาตอหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน

2. เพื่อบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนใน

ชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถในการ

พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รอยละของผูเขารับบริการนํา

ความรูไปใชประโยชน

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการวิชาการและวิชาชีพ ตอประโยชนจาก

 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: รอยละของโครงการบริการ

วิชาการที่สงเสริมศักยภาพในการแขงขันของ

ใ3. เพื่อผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่

มีคุณภาพตามความตองการของประเทศ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รอยละของผูสําเร็จ

การศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รอยละของความพึงพอใจ

ของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา

 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่

ไดงานทําศึกษาตอหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน

4. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถายทอดองคความรูและ

สรางนวัตกรรมที่นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของทองถิ่นและประเทศ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จํานวนงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือ

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จํานวนผลงานวิจัย/

นวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย/

โ
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หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน                        คาเปาหมายของตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด

 เร่ือง 10 10 11 11 12

 โครงการ 1 3 3 3 3

 รอยละ 80 82 84 86 88

 โครงการ 1 3 3 3 3 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการ

เผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภายใน

 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม 

ที่นําไปใชประโยชนภายในระยะเวลา 1 ป

5. ปลูกฝงคานิยมใหนักศึกษาและชุมชนในการ

อนุรักษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จํานวนผลงาน/กิจกรรมที่มี

การเผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รอยละความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการตอประโยชนของการทํานุบํารุง
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4. กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง และเปาหมายการใหบริการหนวยงาน จําแนกตามแหลงเงิน 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

รวมทั้งสิ้น 824.4759          766.2432          908.5359          770.9670          838.4594          

รวมเงินงบประมาณ 698.5963          621.4782          742.0566          600.7039          642.6871          

รวมเงินนอกงบประมาณ 125.8796          144.7650          166.4793          170.2631          195.7723          

1. เพ่ือผลิตกําลังคนดานสังคมศาสตรท่ีมี

คุณภาพตามความตองการของประเทศ

         226.2726          219.5558          276.6024          279.9874          304.3461 

 เงินงบประมาณ 170.1476          155.0118          202.3769          215.8156          230.5485          

 เงินนอกงบประมาณ 56.1250           64.5440           74.2255           64.1718           73.7976           

  - เงินรายได 56.1250           64.5440           74.2255           64.1718           73.7976           

2. เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชน

ในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการ

แขงขันของประเทศ

            3.5527             3.6242             7.2960             7.7237             8.1823 

 เงินงบประมาณ 3.0760            3.0760            6.6656            6.9988            7.3487            

 เงินนอกงบประมาณ 0.4767            0.5482            0.6304            0.7249            0.8336            

  - เงินรายได 0.4767            0.5482            0.6304            0.7249            0.8336            

3. เพ่ือผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพตามความตองการของ

ประเทศ

         579.1819          529.0876          599.0756          455.5822          495.9447 

 เงินงบประมาณ 516.2073          456.6669          515.7920          359.8064          385.8027          

 เงินนอกงบประมาณ 62.9746           72.4207           83.2836           95.7758           110.1420          

  - เงินรายได 62.9746           72.4207           83.2836           95.7758           110.1420         

4. เพ่ือวิจัยและพัฒนารวมทั้งถายทอดองค

ความรูและสรางนวัตกรรมที่นําไปสูการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นและประเทศ

           13.7329            12.1333            21.5913            23.4108            25.4323 

 เงินงบประมาณ 8.1399            5.6980            14.1908           14.9003           15.6453           

 เงินนอกงบประมาณ 5.5930            6.4353            7.4005            8.5105            9.7870            

  - เงินรายได 5.5930            6.4353            7.4005            8.5105            9.7870            

5. ปลูกฝงคานิยมใหนักศึกษาและชุมชนในการ

อนุรักษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย

            1.7358             1.8423             3.9706             4.2629             4.5540 

 เงินงบประมาณ 1.0255            1.0255            3.0313            3.1828            3.3419            

 เงินนอกงบประมาณ 0.7103            0.8168            0.9393            1.0801            1.2121            

  - เงินรายได 0.7103            0.8168            0.9393            1.0801            1.2121            

*ประมาณการรายจายลวงหนาตามยุทธศาสตรและภารกิจที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

หนวย :ลานบาท 

งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*
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5. รายการผูกพันขามปงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  จําแนกตามผลผลิต/โครงการ 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556- จบ

1. ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2 136.4000     179.6000     -              -              -              

รวม 2 136.4000     179.6000     -              -              -              

เหตุผลความจําเปนในการตั้งงบประมาณผูกพันขามป

1. เปนรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตองดําเนินการตอเน่ือง  จํานวน  2 รายการ  เปนเงิน  136,400,000  บาท

          หนวย : ลานบาท 

ผลผลิต / โครงการ
จํานวน 

รายการ

ปงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ
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 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามแผนงาน

698,596,300 บาท

621,478,200 บาท

        620,452,700 บาท

           1,025,500 บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

งบประมาณรายจาย ป 2552

งบประมาณรายจาย ป 2553

1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

2. แผนงาน สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
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7. สรุปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย 

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวม

รวมทั้งสิ้น 242.4719     106.7097     136.4000     41.9031      93.9935      621.4782     

1. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพัฒนา

การศึกษา

242.4719     106.7097     136.4000     41.9031      92.9680      620.4527     

ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จการศึกษาดาน

สังคมศาสตร

     108.6108       25.8658             -         13.9680        6.5672      155.0118 

ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการใหบริการวิชาการ             -               -               -          3.0760             -          3.0760 

ผลผลิตที่ 3 : ผูสําเร็จการศึกษาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

     133.8611       80.8439      136.4000       19.1611       86.4008      456.6669 

ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอด

เทคโนโลยี

            -               -               -          4.3120             -          4.3120 

ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองค

ความรู

            -               -               -          1.3860             -          1.3860 

2. แผนงาน :  สงเสริมและพัฒนาศาสนา

 ศิลปะและวัฒนธรรม

-               -               -               -               1.0255        1.0255        

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

            -               -               -               -          1.0255        1.0255 

          หนวย : ลานบาท 

งบรายจาย
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8. แผนงาน จําแนก ตามผลผลิต/โครงการ

บาท

บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.1.1.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,112 989 922 1,125 1,125

 ( 1,252 )

รอยละ 80 81 82 84

 ( - )

รอยละ 80 77 79 80 82

 ( 89 )

ลานบาท 155.0118 202.3770 215.8157 230.5485

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

226.2726       219.5558       276.6024       279.9874       304.3461       

170.1476       155.0118       202.3769       215.8156       230.5485       

103.3117       108.6108       114.8979       121.1698       127.8606       

25.5658        25.8658        45.2301        47.1140        49.1339        

21.6305        -                -                -                -                

10.0724        13.9680        27.4709        30.9805        35.0166        

9.5672         6.5672         14.7780        16.5513        18.5374        

56.1250        64.5440        74.2255        64.1718        73.7976        

56.1250        64.5440        74.2255        64.1718        73.7976        

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา                     620,452,700 

8.1.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร                     155,011,800 

 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มุงเนนคุณธรรมนําความรู มีศักยภาพในการประกอบอาชีพและสงเสริมขีดความสามารถของ

องคกรธุรกิจของประเทศในการเปนศูนยกลางการศึกษาและสังคมแหงการเรียนรู

1) การจัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร                     155,011,800 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

เชิงคุณภาพ : ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตร

เชิงเวลา : ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลกัสูตร 

ภายในระยะเวลาที่กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.1.2.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 30 30 35 35

 ( - )

รอยละ 75 82 84 85 85

 ( - )

รอยละ 80 90 90 90 90

 ( 22 )

ลานบาท 3.0760 6.6656 6.9988 7.3487

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

3.5527          3.6242          7.2960          7.7237          8.1823          

3.0760          3.0760          6.6656          6.9988          7.3487          

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

3.0760         3.0760         6.6656         6.9988         7.3487         

-                -                -                -                -                

0.4767          0.5482          0.6304          0.7249          0.8336          

0.4767         0.5482         0.6304         0.7249         0.8336         

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2  ผลผลิตท่ี 2 :  ผลงานการใหบริการวิชาการ                        3,076,000 

 เพ่ือเผยแพรและถายทอดองคความรูในวิชาชีพใหประชาชนเพื่อพัฒนาตนเองใหสามารถนําไปใชประโยชนเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น

1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ                        3,076,000 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ

เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการใน

กระบวนการใหบริการ

เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่

กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายของการใหบริการวิชาการตาม

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.1.3.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2,134 1,844 2,344 2,120 2,380

 ( 1,717 )

รอยละ 77 79 80 82

 ( - )

รอยละ 80 72 74 76 78

 ( 84 )

ลานบาท 320.2669 336.1920 359.8064 385.8027

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

579.1819       529.0876       599.0756       455.5822       495.9447       

516.2073       456.6669       515.7920       359.8064       385.8027       

127.5956       133.8611       142.8904       152.7203       163.4426       

70.8304        80.8439        138.7465       146.3068       154.4835       

179.8575       136.4000       179.6000       -                -                

30.8230        19.1611        37.7551        41.9633        46.8027        

107.1008       86.4008        16.8000        18.8160        21.0739        

62.9746        72.4207        83.2836        95.7758        110.1420       

62.9746        72.4207        83.2836        95.7758        110.1420       

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3  ผลผลิตท่ี 3 :  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                     456,666,900 

 เพ่ือผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรท่ีมีคุณภาพและมีความสามารถในวิชาชีพท่ีสนองความตองการดานบุคคลากรของ

ภาคอุตสาหกรรมในสาจาที่มีความจําเปนในการพัฒนาประเทศ

1) จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                     456,666,900 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

เชิงคุณภาพ : ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตร

เชิงเวลา : ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตร 

ภายในระยะเวลาที่กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.1.4.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 17 17 20 20 20

 ( 17 )

โครงการ 17 20 20 20

 ( - )

โครงการ 17 10 15 15 15

 ( 4 )

ลานบาท 4.3120 10.0307 10.5322 11.0588

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.4.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

10.4899        9.2949          15.7610        17.1220        18.6370        

6.1599          4.3120          10.0307        10.5322        11.0588        

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

6.1599         4.3120         10.0307        10.5322        11.0588        

-                -                -                -                -                

4.3300          4.9829          5.7303          6.5898          7.5782          

4.3300         4.9829         5.7303         6.5898         7.5782         

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.4  ผลผลิตท่ี 4 :  ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี                        4,312,000 

 ดําเนินการวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีท่ีนําไปสูการพัฒนาสังคมและทองถิ่นของประเทศ

1) ดําเนินการวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี                        4,312,000 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการวิจัย

เชิงคุณภาพ : จํานวนผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานที

กําหนด

เชิงเวลา : จํานวนของโครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายการวิจัยตามงบประมาณที่ไดรับสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.1.5.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 8 8 10 10 10

 ( 8 )

โครงการ 8 10 10 10

 ( - )

โครงการ 11 8 10 10 10

 ( 1 )

ลานบาท 1.3860 4.1601 4.3681 4.5865

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.5.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

3.2430          2.8384          5.8303          6.2888          6.7953          

1.9800          1.3860          4.1601          4.3681          4.5865          

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

1.9800         1.3860         4.1601         4.3681         4.5865         

-                -                -                -                -                

1.2630          1.4524          1.6702          1.9207          2.2088          

1.2630         1.4524         1.6702         1.9207         2.2088         

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.5  ผลผลิตท่ี 5 :  ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู                        1,386,000 

 ดําเนินการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูในการพัฒนาธุรกิจขนาดยอมและสถานประกอบการ

1) การดําเนินการวิจัยเพ่ือสรางองคความรู                        1,386,000 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการวิจัย

เชิงคุณภาพ : จํานวนผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานที่

กําหนด

เชิงเวลา : จํานวนโครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายการวิจัยตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.2.1.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 10 15 20 20 25

 ( 10 )

รอยละ 82 84 86 88

 ( - )

รอยละ 80 90 90 90 90

 ( 20 )

ลานบาท 1.0255 3.0313 3.1828 3.3419

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

1.7358          1.8423          3.9706          4.2629          4.5540          

1.0255          1.0255          3.0313          3.1828          3.3419          

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

1.0255         1.0255         3.0313         3.1828         3.3419         

0.7103          0.8168          0.9393          1.0801          1.2121          

0.7103         0.8168         0.9393         1.0801         1.2121         

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม                        1,025,500 

8.2.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม                        1,025,500 

 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทยใหเกิดความรูความเขาใจและนําไปเผยแพร

1) สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม                        1,025,500 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของ

โครกงาร

เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลาที่

กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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1. งบบุคลากร 108,610,800            บาท

1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา 105,202,700            บาท

1.1.1 เงินเดือน 89,306,500             บาท

(1) อัตราเดิม 77,124,100             บาท

(2) เงินประจําตําแหนง 5,107,200               บาท

(3) เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับขาราชการ 6,073,200               บาท

(4) เงินชวยเหลือการครองชีพขาราชการระดับตน 36,000                  บาท

(5) เงินประจําตําแหนงผูบริหารไมมีวาระ 966,000                 บาท

1.1.2 คาจางประจํา 15,896,200             บาท

(1) อัตราเดิม 14,958,000             บาท

(2) เงินเพ่ิมคาจางประจํา 897,500                 บาท

(3) เงินชวยเหลือการครองชีพพิเศษ 40,700                  บาท

1.2 คาจางช่ัวคราว 2,137,400              บาท

1.2.1 คาจางช่ัวคราว 2,137,400              บาท

(1) คาจางรายเดือน 2,137,400               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 18,158,100             บาท

เงินนอกงบประมาณ 16,020,700             บาท

เงินงบประมาณ 2,137,400               บาท

1.3 คาตอบแทนพนักงานราชการ 1,270,700              บาท

1.3.1 คาตอบแทนพนักงานราชการ 1,270,700              บาท

(1) คาตอบแทนพนักงานราชการ 1,270,700               บาท

2. งบดําเนินงาน 25,865,800             บาท

2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 16,654,000             บาท

2.1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 16,654,000             บาท

(1) คาเชาบาน 948,000                 บาท

(2) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 1,105,500               บาท

(3) เงินคาตอบแทนผูบริหารมหาวิทยาลัยที่เเกษียณอายุราชการ 1,080,000               บาท

(4) เงินประจําตําแหนงผูบริหารที่มีวาระ 1,420,800               บาท

(5) คาตอบแทนพิเศษขาราชการที่ไดรับเงินเดือนเต็ม 659,800                 บาท

(6) คาตอบแทนพิเศษลูกจางประจําที่ไดรับคาจางเต็ม 358,000                 บาท

(7) เงินตอบแทนเหมาจายจัดหารถยนตประจําตําแหนง 1,905,600               บาท

(8) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 187,000                 บาท

(9) คาซอมแซมครุภัณฑ 306,000                 บาท

(10) คาจางเหมาบริการ 1,358,100               บาท

(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 160,700                 บาท

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 266,900                 บาท

(13) วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 153,000                 บาท

(14) วัสดุการศึกษา 6,378,800               บาท

(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา 365,800                 บาท

2.2 คาสาธารณูปโภค 9,211,800              บาท

2.2.1 คาสาธารณูปโภค 9,211,800              บาท

(1) คาโทรศัพท 503,000                 บาท

(2) คานํ้าประปา 1,330,000               บาท

(3) คาไฟฟา 7,178,800               บาท

(4) คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 200,000                 บาท

3. งบเงินอุดหนุน 13,968,000             บาท

3.1 เงินอุดหนนุทั่วไป 13,968,000             บาท

1) คาใชจายบุคลากร 9,895,000               บาท

1 เงินเดือน 9,895,000              บาท

(1) เงินอุดหนุนเปนคาใชจายบุคลากร 9,895,000               บาท

2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก 4,073,000               บาท

4. งบรายจายอื่น 6,567,200              บาท

1) คาใชจายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 6,567,200               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 10,532,600             บาท

เงินนอกงบประมาณ 3,965,400               บาท

เงินงบประมาณ 6,567,200               บาท
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1. งบเงินอุดหนุน 3,076,000              บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 3,076,000              บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ 3,076,000               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 3,624,200               บาท

เงินนอกงบประมาณ 548,200                 บาท

เงินงบประมาณ 3,076,000               บาท

ผลผลิต : ผลงานการใหบริการวิชาการ

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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1. งบบุคลากร 133,861,100            บาท

1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา 133,126,100            บาท

1.1.1 เงินเดือน 128,546,800            บาท

(1) อัตราเดิม 105,730,500            บาท

(2) เงินประจําตําแหนง 11,397,600             บาท

(3) เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับขาราชการ 11,397,600             บาท

(4) เงินชวยเหลือการครองชีพขาราชการระดับตน 21,100                  บาท

1.1.2 คาจางประจํา 4,579,300              บาท

(1) อัตราเดิม 4,299,100               บาท

(2) เงินเพ่ิมคาจางประจํา 257,900                 บาท

(3) เงินชวยเหลือการครองชีพพิเศษ 22,300                  บาท

1.2 คาตอบแทนพนกังานราชการ 735,000                 บาท

1.2.1 คาตอบแทนพนักงานราชการ 735,000                 บาท

(1) คาตอบแทนพนักงานราชการ 735,000                 บาท

2. งบดําเนินงาน 80,843,900             บาท

2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 67,858,900             บาท

2.1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 67,858,900             บาท

(1) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 10,669,700             บาท

(2) เงินประจําตําแหนงผูบริหารที่มีวาระ 10,009,200             บาท

(3) คาตอบแทนพิเศษขาราชการที่ไดรับเงินเดือนเต็ม 611,400                 บาท

(4) คาตอบแทนพิเศษลูกจางประจําที่ไดรับคาจางเต็ม 101,400                 บาท

(5) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 535,500                 บาท

(6) คาซอมแซมครุภัณฑ 816,000                 บาท

(7) คาเชาทรัพยสิน 6,400,000               บาท

(8) คาจางเหมาบริการ 1,797,200               บาท

(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 39,700                  บาท

(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 876,100                 บาท

(11) วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 380,000                 บาท

(12) วัสดุการศึกษา 33,218,600             บาท

(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา 2,404,100               บาท

2.2 คาสาธารณูปโภค 12,985,000             บาท

2.2.1 คาสาธารณูปโภค 12,985,000             บาท

(1) คาโทรศัพท 701,300                 บาท

(2) คานํ้าประปา 3,215,500               บาท

(3) คาไฟฟา 9,068,200               บาท

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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3. งบลงทุน 136,400,000            บาท

3.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 136,400,000            บาท

3.1.1 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 136,400,000            บาท

3.1.1.1 คากอสรางอาคารการศึกษาและสิ่งกอสรางประกอบ 136,400,000            บาท

(1) อาคารเรียนเอเนกประสงค  1 หลัง 100,000,000            บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 262,487,000            บาท

เงินนอกงบประมาณ -                         บาท

เงินงบประมาณ 262,487,000            บาท

ป 2550 ตั้งงบประมาณ 50,000,000             บาท

ป 2551 ตั้งงบประมาณ 50,000,000             บาท

ป 2552 ตั้งงบประมาณ 62,487,000             บาท

ป 2553 ตั้งงบประมาณ 100,000,000            บาท

(2) อาคารศูนยกลางปฎิบัติการรวมคณะวิศวกรรมศาสตร 1 หลัง 36,400,000             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 270,000,000            บาท

เงินนอกงบประมาณ -                         บาท

เงินงบประมาณ 270,000,000            บาท

ป 2552 ตั้งงบประมาณ 54,000,000             บาท

ป 2553 ตั้งงบประมาณ 36,400,000             บาท

ป 2554 ผูกพันงบประมาณ 179,600,000            บาท

4. งบเงินอุดหนุน 19,161,100             บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 19,161,100             บาท

1) คาใชจายบุคลากร 11,556,100             บาท

1 เงินเดือน 11,556,100             บาท

(1) เงินอุดหนุนเปนคาใชจายบุคลากร 11,556,100             บาท

2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก 7,605,000               บาท

5. งบรายจายอื่น 86,400,800             บาท

1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 78,300,000             บาท

2) คาใชจายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 8,100,800               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 10,166,800             บาท

เงินนอกงบประมาณ 2,066,000               บาท

เงินงบประมาณ 8,100,800               บาท
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1. งบรายจายอื่น 1,025,500              บาท

1) คาใชจายโครงการศิลปวัฒนธรรม 1,025,500               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 1,842,300               บาท

เงินนอกงบประมาณ 816,800                 บาท

เงินงบประมาณ 1,025,500               บาท

ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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1. งบเงินอุดหนุน 4,312,000              บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 4,312,000              บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี 4,312,000               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 9,294,900               บาท

เงินนอกงบประมาณ 4,982,900               บาท

เงินงบประมาณ 4,312,000               บาท

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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1. งบเงินอุดหนุน 1,386,000              บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 1,386,000              บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 1,386,000               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 2,838,400               บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,452,400               บาท

เงินงบประมาณ 1,386,000               บาท

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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ภาค ข : หนวยงาน

 งบประมาณรายจาย    ป 2552 บาท

 งบประมาณรายจาย    ป 2553 บาท

1. ขอมูลหนวยงาน

   1.1 วิสัยทัศน

   1.2 พันธกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปนผูนําการจัดการศึกษาวิชาชีพ พัฒนาคุณภาพกําลังคนสู

มาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถเชิงการแขงขันสูการพัฒนา

เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตท่ีดีของสังคม

1.จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มุงเนนวิชาชีพบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพและ

ความสามารถพรอมเขาสูอาชีพ   2.สรางโอกาสทางการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหแกประชาชน  

 3.สรางงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม สูการผลิต การบริการท่ีสามารถถายทอดและสรางมูลคาเพ่ิมใหแก

ประเทศ   4.ใหบริการงานวิชาการแกสังคมเพ่ือการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสูการแขงขัน   5.ทํานุบํารุง

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและรักษาส่ิงแวดลอม

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

619,287,800                

454,375,400                

307



1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ

เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน
กลยุทธหนวยงาน

นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ

คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 3 : 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต

ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบาย

การศึกษา

3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและ

พัฒนาการศึกษา

1. เปาหมายกระทรวง : คนไทย

ไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพใน

การดํารงชีวิต  ประกอบอาชีพ และ

เสริมสรางการแขงขันของประเทศ

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือผลิต

กําลังคนดานสังคมศาสตรที่มี

คุณภาพตามความตองการของ

ประเทศ

1. สงเสริมสนับสนุนและจัด

การศึกษาที่สอดคลองกับธุรกิจ

บริการและโลจิสติกส

2. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือผลิต

กําลังคนดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความ

ตองการของประเทศ

1. ผลิตและพัฒนากําลังคนดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มี

คุณภาพยิ่งขึ้น

2. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับการศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือ

บริการวิชาการแกหนวยงาน/

ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมี

ความรูความสามารถในการพัฒนา

ตนเองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ

แขงขันของประเทศ

1. ถายทอดองคความรูและ

เทคโนโลยีใหแกชุมชน

3. เปาหมายกระทรวง : มี

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับ

การเผยแพรหรือนําไปใชประโยชน

เพิ่มข้ึน

แผนการบริหารราชการแผนดิน/ 

นโยบาย

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ/ 

แผนงาน

ความเชื่อมโยงระดับหนวยงาน
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เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน
กลยุทธหนวยงาน

แผนการบริหารราชการแผนดิน/ 

นโยบาย

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ/ 

แผนงาน

ความเชื่อมโยงระดับหนวยงาน

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือวิจัย

และพัฒนารวมทั้งถายทอดองค

ความรูและสรางนวัตกรรมที่

นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของทองถิ่นและประเทศ

1. สนันบสนุนและจัดใหมีการวิจัยที่

มีคุณภาพเพ่ือพัฒนาสังคม

2. สนับสนุนและจัดใหมีการวิจัยที่มี

คุณภาพเพ่ือถายทอดสูสังคม

ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

3.4 แผนงาน : สงเสริมและ

พัฒนาศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม

1. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับความรูความเขาใจและเห็น

ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย

1. เปาหมายหนวยงาน : ปลูกฝง

คานิยมใหนักศึกษาและชุมชนใน

การอนุรักษทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย

1. สงเสริมการอนุรักษและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย
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2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณกับเปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง ผลผลิต / โครงการ งบประมาณ เงินนอก

/แผนงาน เปาหมายการใหบริการหนวยงาน งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น          454.3754          133.7001 

ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 3. :

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต

         454.3754          133.7001 

1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ

พัฒนาการศึกษา

         449.9084          132.4283 

1. เปาหมายกระทรวง : คนไทย

ไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพใน

การดํารงชีวิต  ประกอบอาชีพ และ

เสริมสรางการแขงขันของประเทศ

         424.7948          126.5033 

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือ

ผลิตกําลังคนดานสังคมศาสตรที่

มีคุณภาพตามความตองการของ

ประเทศ

           92.3312            19.6391 

ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จ

การศึกษาดานสังคมศาสตร

         92.3312          19.6391 

2. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือ

ผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตาม

ความตองการของประเทศ

         332.4636          106.8642 

ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จ

การศึกษาดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

       332.4636        106.8642 

2. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับการศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ

            8.5434             1.3355 

หนวย : ลานบาท
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง ผลผลิต / โครงการ งบประมาณ เงินนอก

/แผนงาน เปาหมายการใหบริการหนวยงาน งบประมาณ

หนวย : ลานบาท

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือ

บริการวิชาการแกหนวยงาน/

ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมี

ความรูความสามารถในการ

พัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพ

ในการแขงขันของประเทศ

            8.5434             1.3355 

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ

ใหบริการวิชาการ

          8.5434           1.3355 

3. เปาหมายกระทรวง : มี

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับ

การเผยแพรหรือนําไปใชประโยชน

เพ่ิมขึ้น

           16.5702             4.5895 

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือวิจัย

และพัฒนารวมทั้งถายทอดองค

ความรูและสรางนวัตกรรมที่

นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของทองถิ่นและประเทศ

           16.5702             4.5895 

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพ่ือ

ถายทอดเทคโนโลยี

          4.2183           0.3771 

ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพ่ือ

สรางองคความรู

         12.3519           4.2124 

2. แผนงาน : สงเสริมและ

พัฒนาศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม

            4.4670             1.2718 

3. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับความรูความเขาใจและเห็น

ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย

            4.4670             1.2718 

1. เปาหมายหนวยงาน : ปลูกฝง

คานิยมใหนักศึกษาและชุมชนใน

การอนุรักษทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย

            4.4670             1.2718 

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม

          4.4670           1.2718 
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หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

 รอยละ 70 70 70 70 70

 รอยละ 75 77 79 80 80

 รอยละ 70 70 70 70 70

 รอยละ 80 82 84 86 88

 รอยละ 75 76 77 78 79

 รอยละ 70 75 75 75 75

 รอยละ 70 70 70 70 70

 รอยละ 75 77 79 80 80

 รอยละ 75 75 75 75 75

 โครงการ 10 10 35 41 47

 โครงการ 4 4 14 18 22

 โครงการ 4 4 14 18 22

3. เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน                        คาเปาหมายของตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด

1. เพื่อผลิตกําลังคนดานสังคมศาสตรที่มีคุณภาพตาม

ความตองการของประเทศ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจางที่

มีตอผูสําเร็จการศึกษา

 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา 

ศึกษาตอหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 

2. เพื่อบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนใน

ชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถในการ

พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผูเขารับบริการนําความรูไป

ใ  โ  - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการและวิชาชีพตอประโยชนจากการบริการ

 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการบริการวิชาการที่

สงเสริมศักยภาพในการแขงขันของประเทศในเวลา 

3. เพื่อผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่

มีคุณภาพตามความตองการของประเทศ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทํา

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจางที่

มีตอผูสําเร็จการศึกษา

 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา 

ศึกษาตอหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 

4. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถายทอดองคความรูและ

สรางนวัตกรรมที่นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของทองถิ่นและประเทศ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จํานวนงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือ

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จํานวนผลงานวิจัย/

นวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย/

โ - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่

นําไปใชประโยชนภายในระยะเวลา 1 ป
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หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน                        คาเปาหมายของตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด

 โครงการ 32 36 39 43 48

 รอยละ 80 82 84 86 88

 โครงการ 32 36 39 43 48 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการ

เผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภายใน

5. ปลูกฝงคานิยมใหนักศึกษาและชุมชนในการ

อนุรักษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่

มีการเผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการตอประโยชนของการทํานุบํารุง
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4. กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง และเปาหมายการใหบริการหนวยงาน จําแนกตามแหลงเงิน 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

รวมทั้งสิ้น 743.0074          588.0755          1,092.1966       1,308.7857       1,484.7302       

รวมเงินงบประมาณ 619.2878          454.3754          947.5416          1,152.1045       1,314.8448       

รวมเงินนอกงบประมาณ 123.7196          133.7001          144.6550          156.6812          169.8854          

1. เพ่ือผลิตกําลังคนดานสังคมศาสตรท่ีมี

คุณภาพตามความตองการของประเทศ

         196.6865          111.9703          208.7205          201.9759          272.6965 

 เงินงบประมาณ 177.2418          92.3312           188.8850          181.9420          252.4623          

 เงินนอกงบประมาณ 19.4447           19.6391           19.8355           20.0339           20.2342           

  - เงินรายได 19.4447           19.6391           19.8355           20.0339           20.2342           

2. เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชน

ในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการ

แขงขันของประเทศ

            7.8209             9.8789            17.5104            19.1400            20.9314 

 เงินงบประมาณ 6.4986            8.5434            16.1615           17.7776           19.5554           

 เงินนอกงบประมาณ 1.3223            1.3355            1.3489            1.3624            1.3760            

  - เงินรายได 1.3223            1.3355            1.3489            1.3624            1.3760            

3. เพ่ือผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพตามความตองการของ

ประเทศ

         514.2051          439.3278          817.9238        1,035.3565        1,134.0959 

 เงินงบประมาณ 417.0558          332.4636          700.3731          906.0508          991.8596          

 เงินนอกงบประมาณ 97.1493           106.8642          117.5507          129.3057          142.2363          

  - เงินรายได 97.1493           106.8642         117.5507         129.3057         142.2363         

4. เพ่ือวิจัยและพัฒนารวมทั้งถายทอดองค

ความรูและสรางนวัตกรรมที่นําไปสูการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นและประเทศ

           20.5624            21.1597            41.8437            45.6109            49.7506 

 เงินงบประมาณ 16.0183           16.5702           37.2083           40.9291           45.0220           

 เงินนอกงบประมาณ 4.5441            4.5895            4.6354            4.6818            4.7286            

  - เงินรายได 4.5441            4.5895            4.6354            4.6818            4.7286            

5. ปลูกฝงคานิยมใหนักศึกษาและชุมชนในการ

อนุรักษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย

            3.7325             5.7388             6.1982             6.7024             7.2558 

 เงินงบประมาณ 2.4733            4.4670            4.9137            5.4050            5.9455            

 เงินนอกงบประมาณ 1.2592            1.2718            1.2845            1.2974            1.3103            

  - เงินรายได 1.2592            1.2718            1.2845            1.2974            1.3103            

*ประมาณการรายจายลวงหนาตามยุทธศาสตรและภารกิจที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

หนวย :ลานบาท 

งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

314



5. รายการผูกพันขามปงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  จําแนกตามผลผลิต/โครงการ 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556- จบ

1. ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดาน

สังคมศาสตร

1 24.6000      71.4000      -              -              -              

2. ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

1 64.7230      41.3770      -              -              -              

รวม 2 89.3230      112.7770     -              -              -              

เหตุผลความจําเปนในการตั้งงบประมาณผูกพันขามป

1. เปนรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตองดําเนินการตอเน่ือง  จํานวน  2 รายการ  เปนเงิน  89,323,000  บาท

          หนวย : ลานบาท 

ผลผลิต / โครงการ
จํานวน 

รายการ

ปงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ

315



 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามแผนงาน

619,287,800 บาท

454,375,400 บาท

        449,908,400 บาท

           4,467,000 บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

งบประมาณรายจาย ป 2552

งบประมาณรายจาย ป 2553

1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

2. แผนงาน สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
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7. สรุปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย 

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวม

รวมทั้งสิ้น 146.3481     84.0087      89.3230      55.3497      79.3459      454.3754     

1. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพัฒนา

การศึกษา

146.3481     84.0087      89.3230      55.3497      74.8789      449.9084     

ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จการศึกษาดาน

สังคมศาสตร

      43.8424        7.8840       24.6000       10.8144        5.1904       92.3312 

ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการใหบริการวิชาการ             -               -               -          8.5434             -          8.5434 

ผลผลิตที่ 3 : ผูสําเร็จการศึกษาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

     102.5057       75.9123       64.7230       24.7791       64.5435      332.4636 

ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอด

เทคโนโลยี

            -               -               -          4.2183             -          4.2183 

ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองค

ความรู

            -          0.2124             -          6.9945        5.1450       12.3519 

2. แผนงาน :  สงเสริมและพัฒนาศาสนา

 ศิลปะและวัฒนธรรม

-               -               -               -               4.4670        4.4670        

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

            -               -               -               -          4.4670        4.4670 

          หนวย : ลานบาท 

งบรายจาย
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8. แผนงาน จําแนก ตามผลผลิต/โครงการ

บาท

บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.1.1.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,055 1,249 1,311 1,377 1,446

 ( 821 )

รอยละ 73 95 95 95 95

 ( 75 )

รอยละ 80 95 95 95 95

 ( 78 )

ลานบาท 65.9278 92.3312 105.7005 116.2705 127.8975

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

196.6865       111.9703       208.7205       201.9759       272.6965       

177.2418       92.3312        188.8850       181.9420       252.4623       

45.4018        43.8424        48.7053        51.6276        54.7253        

8.5601         7.8840         22.9318        25.2250        27.7475        

111.3140       24.6000        85.0225        69.6415        130.9969       

7.9659         10.8144        26.5160        29.1676        32.0843        

4.0000         5.1904         5.7094         6.2803         6.9083         

19.4447        19.6391        19.8355        20.0339        20.2342        

19.4447        19.6391        19.8355        20.0339        20.2342        

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา                     449,908,400 

8.1.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร                       92,331,200 

 เพ่ือผลิตบัณฑิตดานสังคมศาสตรท่ีมีคุณภาพและมีความสามารถพรอมเขาสูอาชีพ สรางโอกาสทางการศึกษาและขยาย

โอกาสทางการศึกษาใหกับประชาชนสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต

1) จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร                       92,331,200 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

เชิงคุณภาพ : ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตร

เชิงเวลา : ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตร

ภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.1.2.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 64 82 133 146 161

 ( 64 )

รอยละ 75 75 77 79 80

 ( 80 )

รอยละ 75 80 80 80 80

 ( 80 )

ลานบาท 6.4986 8.5434 16.1615 17.7776 19.5554

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

7.8209          9.8789          17.5104        19.1400        20.9314        

6.4986          8.5434          16.1615        17.7776        19.5554        

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

6.4986         8.5434         16.1615        17.7776        19.5554        

-                -                -                -                -                

1.3223          1.3355          1.3489          1.3624          1.3760          

1.3223         1.3355         1.3489         1.3624         1.3760         

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2  ผลผลิตท่ี 2 :  ผลงานการใหบริการวิชาการ                        8,543,400 

 เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมการใหบริการวิชาการแกสังคม ชุมชน เพ่ือการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสูการแขงขัน

1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ                        8,543,400 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก

สังคม

เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการใน

กระบวนการใหบริการ

เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่

กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายของการใหบริการวิชาการตาม

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.1.3.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,492 1,454 1,527 1,603 1,683

 ( 1,272 )

รอยละ 73 95 95 95 95

 ( 75 )

รอยละ 80 95 95 95 95

 ( 85 )

ลานบาท 271.5227 332.4636 336.3224 402.9546 443.2500

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

514.2051       439.3278       817.9238       1,035.3565     1,134.0959     

417.0558       332.4636       700.3731       906.0508       991.8596       

107.2524       102.5057       113.1225       119.9099       127.1045       

66.1095        75.9123        110.6701       121.7371       133.9108       

145.5331       64.7230        338.3194       512.3166       563.5483       

16.5812        24.7791        58.0897        63.8987        70.2886        

81.5796        64.5435        80.1714        88.1885        97.0074        

97.1493        106.8642       117.5507       129.3057       142.2363       

97.1493        106.8642       117.5507       129.3057       142.2363       

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3  ผลผลิตท่ี 3 :  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                     332,463,600 

 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีเชี่ยวชาญดานวิชาชีพบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพและความสามารถพรอมเขาสูอาชีพ

1) จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                     332,463,600 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

เชิงคุณภาพ : ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

หลักสูตรมาตรฐานหลักสูตร

เชิงเวลา : ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตร

ภายในระยะเวลาที่กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.1.4.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 9 6 20 22 24

 ( 9 )

โครงการ 6 4 14 16 18

 ( 9 )

รอยละ 46 46 48 50 52

 ( 21 )

ลานบาท 6.0261 4.2183 10.2073 11.2280 12.3508

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.4.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

6.3995          4.5954          10.5882        11.6127        12.7394        

6.0261          4.2183          10.2073        11.2280        12.3508        

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

6.0261         4.2183         10.2073        11.2280        12.3508        

-                -                -                -                -                

0.3734          0.3771          0.3809          0.3847          0.3886          

0.3734         0.3771         0.3809         0.3847         0.3886         

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.4  ผลผลิตท่ี 4 :  ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี                        4,218,300 

 เพ่ือสนับสนุนการสรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม สูการผลิต การบริการท่ีสามารถถายทอดและสรางมูลคาเพ่ิมใหแก

ประเทศ

1) ดําเนินการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี                        4,218,300 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการวิจัย

เชิงคุณภาพ : จํานวนผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานที่

กําหนด

เชิงเวลา : จํานวนของโครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายการวิจัยตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.1.5.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 29 21 63 69 76

 ( 29 )

โครงการ 19 15 42 44 46

 ( 29 )

รอยละ 46 46 48 50 52

 ( 21 )

ลานบาท 9.9922 12.3519 26.7932 29.4725 32.4198

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.5.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

14.1629        16.5643        31.2555        33.9982        37.0112        

9.9922          12.3519        27.0010        29.7011        32.6712        

-                -                -                -                -                

-                0.2124         0.4692         0.5161         0.5677         

-                -                0.2078         0.2286         0.2515         

9.9922         6.9945         20.6645        22.7310        25.0041        

-                5.1450         5.6595         6.2254         6.8479         

4.1707          4.2124          4.2545          4.2971          4.3400          

4.1707         4.2124         4.2545         4.2971         4.3400         

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.5  ผลผลิตท่ี 5 :  ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู                       12,351,900 

 ดําเนินการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูท่ีมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาสังคม โดยสามารถนําผลงานวิจัยเผยแพรในวารสารหรือ

นําไปใชประโยชนอางอิงในระดับชาติหรือนานาชาติหรือนําไปใช

1) ดําเนินการวิจัยเพ่ือสรางองคความรู                       12,351,900 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการวิจัย

เชิงคุณภาพ : จํานวนผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานที่

กําหนด

เชิงเวลา : จํานวนของโครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายการวิจัยตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.2.1.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 32 48 53 58 64

 ( 32 )

รอยละ 73 75 77 79 80

 ( 75 )

รอยละ 75 80 80 80 80

 ( 77 )

ลานบาท 2.4733 4.4670 4.9137 5.4050 5.9455

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

3.7325          5.7388          6.1982          6.7024          7.2558          

2.4733          4.4670          4.9137          5.4050          5.9455          

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

2.4733         4.4670         4.9137         5.4050         5.9455         

1.2592          1.2718          1.2845          1.2974          1.3103          

1.2592         1.2718         1.2845         1.2974         1.3103         

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม                        4,467,000 

8.2.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม                        4,467,000 

 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม

1) สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม                        4,467,000 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของ

โครงการ

เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลาที่

กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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1. งบบุคลากร 43,842,400             บาท

1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา 42,288,200             บาท

1.1.1 เงินเดือน 40,349,400             บาท

(1) อัตราเดิม 32,971,300             บาท

(2) เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับขาราชการ 3,633,600               บาท

(3) เงินชวยเหลือการครองชีพขาราชการระดับตน 26,900                  บาท

(4) เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ 3,717,600               บาท

1.1.2 คาจางประจํา 1,938,800              บาท

(1) อัตราเดิม 1,829,000               บาท

(2) เงินเพ่ิมคาจางประจํา 109,800                 บาท

1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ 1,554,200              บาท

1.2.1 คาตอบแทนพนักงานราชการ 1,554,200              บาท

(1) คาตอบแทนพนักงานราชการ 1,392,300               บาท

(2) เงินชวยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ 86,400                  บาท

(3) เงินเพ่ิมพนักงานราชการ 75,500                  บาท

2. งบดําเนินงาน 7,884,000              บาท

2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 7,884,000              บาท

2.1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 7,884,000              บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 221,800                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 6,686,300               บาท

เงินนอกงบประมาณ 6,464,500               บาท

เงินงบประมาณ 221,800                 บาท

(2) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 1,071,700               บาท

(3) คาตอบแทนพิเศษขาราชการที่ไดรับเงินเดือนเต็มขั้น 257,600                 บาท

(4) คาตอบแทนพิเศษลูกจางประจําที่ไดรับเงินเดือนเต็มขั้น 62,200                  บาท

(5) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 368,100                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 2,604,200               บาท

เงินนอกงบประมาณ 2,236,100               บาท

เงินงบประมาณ 368,100                 บาท

(6) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 108,300                 บาท

(7) คาซอมแซมครุภัณฑ 118,800                 บาท

(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 77,800                  บาท

(9) คาจางเหมาบริการ 1,506,200               บาท

(10) วัสดุสํานักงาน 108,100                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 1,913,000               บาท

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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เงินนอกงบประมาณ 1,804,900               บาท

เงินงบประมาณ 108,100                 บาท

(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 92,800                  บาท

(12) วัสดุกอสราง 74,200                  บาท

(13) วัสดุงานบานงานครัว 29,700                  บาท

(14) วัสดุไฟฟาและวิทยุ 41,600                  บาท

(15) วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 89,100                  บาท

(16) วัสดุการศึกษา 3,497,400               บาท

(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา 118,800                 บาท

(18) วัสดุการเกษตร 39,800                  บาท

3. งบลงทุน 24,600,000             บาท

3.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 24,600,000             บาท

3.1.1 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 24,600,000             บาท

3.1.1.1 คากอสรางอาคารการศึกษาและสิ่งกอสรางประกอบ 24,600,000             บาท

(1) อาคารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรพรอมครุภัณฑ 1 หลัง 24,600,000             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 120,000,000            บาท

เงินนอกงบประมาณ -                         บาท

เงินงบประมาณ 120,000,000            บาท

ป 2552 ตั้งงบประมาณ 24,000,000             บาท

ป 2553 ตั้งงบประมาณ 24,600,000             บาท

ป 2554 ผูกพันงบประมาณ 71,400,000             บาท

4. งบเงินอุดหนุน 10,814,400             บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 10,814,400             บาท

1) คาใชจายบุคลากร 8,670,400               บาท

1 เงินเดือน 8,670,400              บาท

(1) เงินอุดหนุนเปนคาใชจายบุคลากร 8,670,400               บาท

2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก 2,144,000               บาท

5. งบรายจายอื่น 5,190,400              บาท

1) คาใชจายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 5,190,400               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 7,288,100               บาท

เงินนอกงบประมาณ 2,097,700               บาท

เงินงบประมาณ 5,190,400               บาท
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1. งบเงินอุดหนุน 8,543,400              บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 8,543,400              บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ 8,543,400               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 9,878,900               บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,335,500               บาท

เงินงบประมาณ 8,543,400               บาท

ผลผลิต : ผลงานการใหบริการวิชาการ

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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1. งบบุคลากร 102,505,700            บาท

1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา 100,131,500            บาท

1.1.1 เงินเดือน 87,082,200             บาท

(1) อัตราเดิม 66,730,500             บาท

(2) เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับขาราชการ 9,982,800               บาท

(3) เงินชวยเหลือการครองชีพขาราชการระดับตน 50,100                  บาท

(4) เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ 8,802,000               บาท

(5) เงินประจําตําแหนงผูบริหารที่ไมมีวาระ 1,516,800               บาท

1.1.2 คาจางประจํา 13,049,300             บาท

(1) อัตราเดิม 12,285,500             บาท

(2) เงินเพ่ิมคาจางประจํา 737,500                 บาท

(3) เงินชวยเหลือการครองชีพพิเศษลูกจางประจํา 26,300                  บาท

1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ 2,374,200              บาท

1.2.1 คาตอบแทนพนักงานราชการ 2,374,200              บาท

(1) คาตอบแทนพนักงานราชการ 2,103,600               บาท

(2) เงินชวยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ 161,700                 บาท

(3) เงินเพ่ิมพนักงานราชการ 108,900                 บาท

2. งบดําเนินงาน 75,912,300             บาท

2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 56,363,700             บาท

2.1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 56,363,700             บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 1,077,700               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 20,764,500             บาท

เงินนอกงบประมาณ 19,686,800             บาท

เงินงบประมาณ 1,077,700               บาท

(2) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 2,260,900               บาท

(3) เงินประจําตําแหนงผูบริหารที่มีวาระ 16,864,800             บาท

(4) คาตอบแทนพิเศษขาราชการที่ไดรับเงินเดือนเต็มขั้น 225,200                 บาท

(5) คาตอบแทนพิเศษลูกจางประจําที่ไดรับเงินเดือนเต็มขั้น 358,400                 บาท

(6) เงินตอบแทนเหมาจายจัดหารถยนตประจําตําแหนง 2,210,400               บาท

(7) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 360,900                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 9,815,100               บาท

เงินนอกงบประมาณ 9,454,200               บาท

เงินงบประมาณ 360,900                 บาท

(8) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 392,000                 บาท

(9) คาซอมแซมครุภัณฑ 623,300                 บาท

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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(10) คาเชาทรัพยสิน 1,842,600               บาท

(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 118,800                 บาท

(12) คาจางเหมาบริการ 2,025,900               บาท

(13) วัสดุสํานักงาน 883,700                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 7,709,100               บาท

เงินนอกงบประมาณ 6,825,400               บาท

เงินงบประมาณ 883,700                 บาท

(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 901,700                 บาท

(15) วัสดุกอสราง 370,400                 บาท

(16) วัสดุงานบานงานครัว 106,900                 บาท

(17) วัสดุไฟฟาและวิทยุ 71,300                  บาท

(18) วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 92,700                  บาท

(19) วัสดุการศึกษา 24,542,700             บาท

(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา 415,800                 บาท

(21) วัสดุการเกษตร 558,200                 บาท

(22) วัสดุยานพาหนะและขนสง 59,400                  บาท

2.2 คาสาธารณูปโภค 19,548,600             บาท

2.2.1 คาสาธารณูปโภค 19,548,600             บาท

(1) คาโทรศัพท 717,200                 บาท

(2) คานํ้าประปา 2,199,100               บาท

(3) คาไฟฟา 14,293,000             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 18,305,100             บาท

เงินนอกงบประมาณ 4,012,100               บาท

เงินงบประมาณ 14,293,000             บาท

(4) คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 2,339,300               บาท

3. งบลงทนุ 64,723,000             บาท

3.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 64,723,000             บาท

3.1.1 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 64,723,000             บาท

3.1.1.1 คากอสรางอาคารการศึกษาและสิ่งกอสรางประกอบ 64,723,000             บาท

(1) อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตรกลาง 64,723,000             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 179,900,000            บาท

เงินนอกงบประมาณ -                         บาท

เงินงบประมาณ 179,900,000            บาท

ป 2551 ตั้งงบประมาณ 36,000,000             บาท

ป 2552 ตั้งงบประมาณ 37,800,000             บาท

ป 2553 ตั้งงบประมาณ 64,723,000             บาท

ป 2554 ผูกพันงบประมาณ 41,377,000             บาท
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4. งบเงินอุดหนุน 24,779,100             บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 24,779,100             บาท

1) คาใชจายบุคลากร 21,383,100             บาท

1 เงินเดือน 21,383,100             บาท

(1) เงินอุดหนุนเปนคาใชจายบุคลากร 21,383,100             บาท

2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก 3,327,000               บาท

3) เงินอุดหนุนคาสมาคมมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเกษตรแหงเอเชีย 69,000                  บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 256,000                 บาท

เงินนอกงบประมาณ 187,000                 บาท

เงินงบประมาณ 69,000                  บาท

5. งบรายจายอื่น 64,543,500             บาท

1) คาใชจายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 32,584,300             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 45,821,700             บาท

เงินนอกงบประมาณ 13,237,400             บาท

เงินงบประมาณ 32,584,300             บาท

2) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 31,959,200             บาท
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1. งบรายจายอื่น 4,467,000              บาท

1) คาใชจายโครงการศิลปวัฒนธรรม 4,467,000               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 5,738,800               บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,271,800               บาท

เงินงบประมาณ 4,467,000               บาท

ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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1. งบเงินอุดหนุน 4,218,300              บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 4,218,300              บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี 4,218,300               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 4,595,400               บาท

เงินนอกงบประมาณ 377,100                 บาท

เงินงบประมาณ 4,218,300               บาท

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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1. งบดําเนินงาน 212,400                 บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 212,400                 บาท

1.1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 212,400                 บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 36,000                  บาท

(2) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 20,800                  บาท

(3) คาซอมแซมครุภัณฑ 30,000                  บาท

(4) วัสดุสํานักงาน 125,600                 บาท

2. งบเงินอุดหนุน 6,994,500              บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 6,994,500              บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 6,994,500               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 11,206,900             บาท

เงินนอกงบประมาณ 4,212,400               บาท

เงินงบประมาณ 6,994,500               บาท

3. งบรายจายอื่น 5,145,000              บาท

1) คาใชจายในการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย 5,145,000               บาท

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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ภาค ข : หนวยงาน

 งบประมาณรายจาย    ป 2552 บาท

 งบประมาณรายจาย    ป 2553 บาท

1. ขอมูลหนวยงาน

   1.1 วิสัยทัศน

   1.2 พันธกิจ

มหาวิทยาลัยชั้นนําแหงโลกอาชีพ ผลิตผูเชี่ยวชาญเทคโนโลยี สรางคุณคาสูสากล

1.จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีมุงเนนวิชาชีพบนพ้ืนฐาน ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากลสามารถสรางบัณฑิตพรอมเขาสูอาชีพ   2.สรางงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม เพ่ือถายทอด

และสรางมูลคาเพ่ิมใหแกการผลิต ภาคบริการและชุมชน   3.ใหบริการวิชาการแกสังคม เพ่ือการสรางอาชีพ

อิสระและการพัฒนาอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   4.ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษา

ส่ิงแวดลอม

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

782,766,600                

639,402,100                
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1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ

เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน
กลยุทธหนวยงาน

นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ

คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 3 : 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต

ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบาย

การศึกษา

3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและ

พัฒนาการศึกษา

1. เปาหมายกระทรวง : คนไทย

ไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพใน

การดํารงชีวิต  ประกอบอาชีพ และ

เสริมสรางการแขงขันของประเทศ

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือผลิต

กําลังคนดานสังคมศาสตรที่มี

คุณภาพตามความตองการของ

ประเทศ

1. บูรณาการหลักสูตรแบบองครวม

สรางความเขมแข็งทางวิชาชีพเฉพาะ

ทางบริหารจัดการเชิงรุกพัฒนา

นักศึกษาและบัณฑิตใหเปน

ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา

ทุกระดับ

2. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือผลิต

กําลังคนดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความ

ตองการของประเทศ

1. บูรณาการหลักสูตรแบบองครวม

สรางความเขมแข็งทางวิชาชีพเฉพาะ

ทางบริหารจัดการเชิงรุกพัฒนา

นักศึกษาและบัณฑิตใหเปน

ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา

ทุกระดับ

2. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับการศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือ

บริการวิชาการแกหนวยงาน / 

ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมี

ความรูความสามารถในการพัฒนา

ตนเอง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ ในการ

แขงขันของประเทศ

1. ใหบริการวิชาการแกสังคมเพ่ือ

สรางและพัฒนาอาชีพโดยยึดหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง

แผนการบริหารราชการแผนดิน/ 

นโยบาย

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ/ 

แผนงาน

ความเชื่อมโยงระดับหนวยงาน
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เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน
กลยุทธหนวยงาน

แผนการบริหารราชการแผนดิน/ 

นโยบาย

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ/ 

แผนงาน

ความเชื่อมโยงระดับหนวยงาน

3. เปาหมายกระทรวง : มี

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับ

การเผยแพรหรือนําไปใชประโยชน

เพิ่มข้ึน

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือวิจัย

และพัฒนารวมทั้งถายทอดองค

ความรูและสรางนวัตกรรมที่

นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของทองถิ่นและประเทศ

1. เผยแพรและถายทอดองคความรู

สูความเปนเลิศ

2. พัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม/

สิ่งประดิษฐเชิงบูรณาการ เพ่ือ

ประโยชน เชิงพาณิชย

ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

3.4 แผนงาน : สงเสริมและ

พัฒนาศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม

1. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับความรูความเขาใจและเห็น

ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย

1. เปาหมายหนวยงาน : ปลูกฝง

คานิยมใหนักศึกษาและชุมชน ใน

การอนุรักษทํานุบํารุง 

ศิลปวัฒนธรรมไทย

1. สนับสนุนและสืบสานงานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษา

สิ่งแวดลอม
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2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณกับเปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง ผลผลิต / โครงการ งบประมาณ เงินนอก

/แผนงาน เปาหมายการใหบริการหนวยงาน งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น          639.4021          278.7751 

ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 3. :

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต

         639.4021          278.7751 

1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ

พัฒนาการศึกษา

         635.1095          277.9058 

1. เปาหมายกระทรวง : คนไทย

ไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพใน

การดํารงชีวิต  ประกอบอาชีพ และ

เสริมสรางการแขงขันของประเทศ

         625.5060          270.4714 

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือ

ผลิตกําลังคนดานสังคมศาสตรที่

มีคุณภาพตามความตองการของ

ประเทศ

           98.1092            76.6910 

ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จ

การศึกษาดานสังคมศาสตร

         98.1092          76.6910 

2. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือ

ผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตาม

ความตองการของประเทศ

         527.3968          193.7804 

ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จ

การศึกษาดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

       527.3968        193.7804 

2. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับการศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ

            5.6244             2.0600 

หนวย : ลานบาท
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง ผลผลิต / โครงการ งบประมาณ เงินนอก

/แผนงาน เปาหมายการใหบริการหนวยงาน งบประมาณ

หนวย : ลานบาท

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือ

บริการวิชาการแกหนวยงาน / 

ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมี

ความรูความสามารถในการ

พัฒนาตนเอง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ 

ในการแขงขันของประเทศ

            5.6244             2.0600 

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ

ใหบริการวิชาการ

          5.6244           2.0600 

3. เปาหมายกระทรวง : มี

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับ

การเผยแพรหรือนําไปใชประโยชน

เพ่ิมขึ้น

            3.9791             5.3744 

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือวิจัย

และพัฒนารวมทั้งถายทอดองค

ความรูและสรางนวัตกรรมที่

นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของทองถิ่นและประเทศ

            3.9791             5.3744 

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพ่ือ

ถายทอดเทคโนโลยี

          2.6956           3.3144 

ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพ่ือ

สรางองคความรู

          1.2835           2.0600 

2. แผนงาน : สงเสริมและ

พัฒนาศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม

            4.2926             0.8693 

3. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับความรูความเขาใจและเห็น

ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย

            4.2926             0.8693 

1. เปาหมายหนวยงาน : ปลูกฝง

คานิยมใหนักศึกษาและชุมชน ใน

การอนุรักษทํานุบํารุง 

ศิลปวัฒนธรรมไทย

            4.2926             0.8693 

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม

          4.2926           0.8693 
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หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

 รอยละ 70 70 70 70 70

 รอยละ 75 77 79 80 80

 รอยละ 70 70 70 70 70

 รอยละ 80 82 84 86 88

 รอยละ 75 76 77 78 79

 รอยละ 5 5 7 10 12

 รอยละ 70 70 70 70 70

 รอยละ 75 77 79 80 80

 รอยละ 75 75 75 75 75

 โครงการ 10 12 14 16 18

 โครงการ 10 12 14 16 18

 โครงการ 5 6 7 8 9

3. เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน                        คาเปาหมายของตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด

1. เพื่อผลิตกําลังคนดานสังคมศาสตรที่มีคุณภาพตาม

ความตองการของประเทศ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจ ของนายจาง

ที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา

 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา 

ศึกษาตอหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 

2. เพื่อบริการวิชาการแกหนวยงาน / ประชาชนใน

ชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถในการ

พัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแขงขันของ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผูเขารับบริการนําความรูไป

ใ  โ  - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการวิชาการและวิชาชีพ ตอประโยชนจาก

 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการบริการวิชาการที่

สงเสริมศักยภาพในการแขงขันของประเทศในเวลา 

3. เพื่อผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่

มีคุณภาพตามความตองการของประเทศ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจ ของนายจาง

ที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา

 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา 

ศึกษาตอ  

หรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป 

4. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถายทอดองคความรูและ

สรางนวัตกรรมที่นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของทองถิ่นและประเทศ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จํานวนงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือ

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จํานวนผลงานวิจัย/

นวัตกรรม ที่นําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย / 

โ - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม 

ที่นําไปใชประโยชนภายในระยะเวลา 1 ป
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หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน                        คาเปาหมายของตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด

 โครงการ 28 39 52 52 51

 รอยละ 80 82 84 86 88

 โครงการ 21 30 38 39 38 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จํานวนโครงการ /กิจกรรมที่มี

การเผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภายใน

5. ปลูกฝงคานิยมใหนักศึกษาและชุมชน ในการ

อนุรักษทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรมไทย

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จํานวนโครงการ / กิจกรรม

ที่มีการเผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการตอประโยชนของการทํานุบํารุง
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4. กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง และเปาหมายการใหบริการหนวยงาน จําแนกตามแหลงเงิน 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

รวมทั้งสิ้น 995.0197          918.1772          2,046.7692       2,022.0097       2,112.2499       

รวมเงินงบประมาณ 782.7666          639.4021          1,721.5098       1,647.9831       1,683.5185       

รวมเงินนอกงบประมาณ 212.2531          278.7751          325.2594          374.0267          428.7314          

1. เพ่ือผลิตกําลังคนดานสังคมศาสตรท่ีมี

คุณภาพตามความตองการของประเทศ

         154.5281          174.8002          290.0657          339.2708          406.3802 

 เงินงบประมาณ 102.5800          98.1092           205.8701          242.6436          295.8870          

 เงินนอกงบประมาณ 51.9481           76.6910           84.1956           96.6272           110.4932          

  - เงินรายได 51.9481           76.6910           84.1956           96.6272           110.4932         

2. เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน / ประชาชน

ในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถใน

การพัฒนาตนเอง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ ในการ

แขงขันของประเทศ

            4.4828             7.6844            25.4355            22.0360            24.1037 

 เงินงบประมาณ 4.0000            5.6244            23.9155           21.3415           23.3917           

 เงินนอกงบประมาณ 0.4828            2.0600            1.5200            0.6945            0.7120            

  - เงินรายได 0.4828            2.0600            1.5200            0.6945            0.7120            

3. เพ่ือผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพตามความตองการของ

ประเทศ

         821.6806          721.1772        1,557.6448        1,460.4487        1,440.0998 

 เงินงบประมาณ 667.5022          527.3968          1,333.1566       1,199.7231       1,139.8731       

 เงินนอกงบประมาณ 154.1784          193.7804          224.4882          260.7256          300.2267          

  - เงินรายได 154.1784         193.7804         224.4882         260.7256         300.2267         

4. เพ่ือวิจัยและพัฒนารวมทั้งถายทอดองค

ความรูและสรางนวัตกรรมที่นําไปสูการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นและประเทศ

           10.5352             9.3535          161.5925          190.9051          231.6756 

 เงินงบประมาณ 5.6844            3.9791            147.4352          175.8174          216.5134          

 เงินนอกงบประมาณ 4.8508            5.3744            14.1573           15.0877           15.1622           

  - เงินรายได 4.8508            5.3744            14.1573           15.0877           15.1622           

5. ปลูกฝงคานิยมใหนักศึกษาและชุมชน ในการ

อนุรักษทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรมไทย

            3.7930             5.1619            12.0307             9.3491             9.9907 

 เงินงบประมาณ 3.0000            4.2926            11.1324           8.4574            7.8534            

 เงินนอกงบประมาณ 0.7930            0.8693            0.8983            0.8917            2.1373            

  - เงินรายได 0.7930            0.8693            0.8983            0.8917            2.1373            

*ประมาณการรายจายลวงหนาตามยุทธศาสตรและภารกิจที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

หนวย :ลานบาท 

งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*
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5. รายการผูกพันขามปงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  จําแนกตามผลผลิต/โครงการ 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556- จบ

1. ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3 144.0760     199.3080     -              -              -              

รวม 3 144.0760     199.3080     -              -              -              

เหตุผลความจําเปนในการตั้งงบประมาณผูกพันขามป

1. เปนรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตองดําเนินการตอเน่ือง  จํานวน  3 รายการ  เปนเงิน  144,076,000  บาท

          หนวย : ลานบาท 

ผลผลิต / โครงการ
จํานวน 

รายการ

ปงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ
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 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามแผนงาน

782,766,600 บาท

639,402,100 บาท

        635,109,500 บาท

           4,292,600 บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณรายจาย ป 2552

งบประมาณรายจาย ป 2553

1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

2. แผนงาน สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
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7. สรุปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย 

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวม

รวมทั้งสิ้น 232.7613     110.4893     144.0760     42.9233      109.1522     639.4021     

1. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพัฒนา

การศึกษา

232.7613     110.4893     144.0760     42.9233      104.8596     635.1095     

ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จการศึกษาดาน

สังคมศาสตร

      72.0221       13.6628             -         11.3068        1.1175       98.1092 

ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการใหบริการวิชาการ             -               -               -          5.6244             -          5.6244 

ผลผลิตที่ 3 : ผูสําเร็จการศึกษาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

     160.7392       96.8265      144.0760       22.0130      103.7421      527.3968 

ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอด

เทคโนโลยี

            -               -               -          2.6956             -          2.6956 

ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองค

ความรู

            -               -               -          1.2835             -          1.2835 

2. แผนงาน :  สงเสริมและพัฒนาศาสนา

 ศิลปะและวัฒนธรรม

-               -               -               -               4.2926        4.2926        

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

            -               -               -               -          4.2926        4.2926 

          หนวย : ลานบาท 

งบรายจาย
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8. แผนงาน จําแนก ตามผลผลิต/โครงการ

บาท

บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.1.1.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,420 1,470 2,060 2,060 2,185

 ( 774 )

รอยละ 80 95 95 95 95

 ( - )

รอยละ 75 95 95 95 95

 ( - )

ลานบาท  18.3626 26.0871 69.2364  80.2118  99.7754

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

154.5281       174.8002       290.0657       339.2708       406.3802       

102.5800       98.1092        205.8701       242.6436       295.8870       

70.7144        72.0221        84.8688        89.9610        94.6524        

9.9339         13.6628        39.9313        54.5826        70.9576        

13.5030        -                51.7649        72.4708        101.4591       

7.2307         11.3068        18.3256        21.9907        26.2594        

1.1980         1.1175         10.9795        3.6385         2.5585         

51.9481        76.6910        84.1956        96.6272        110.4932       

51.9481        76.6910        84.1956        96.6272        110.4932       

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา                     635,109,500 

8.1.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร                       98,109,200 

 เพ่ือผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตรท่ีมีคุณภาพและมีความสามารถพรอมเขาสูอาชีพ และการเปนผูประกอบการ ท่ี

มีคุณธรรม สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศประชาชนมีโอกาสในการศึกษาเรียนรูและพัฒนาตนเองตลอด

ชีวิต

1) จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร                       98,109,200 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

เชิงคุณภาพ : ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตร

เชิงเวลา : ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตร 

ภายในระยะเวลาที่กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.1.2.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 34 48 65 63 52

 ( 7 )

รอยละ 80 82 84 85 85

 ( - )

รอยละ 90 90 90 90 90

 ( - )

ลานบาท 4.0000 5.6244 23.9155 21.3415 23.3917

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

4.4828          7.6844          25.4355        22.0360        24.1037        

4.0000          5.6244          23.9155        21.3415        23.3917        

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

4.0000         5.6244         23.9155        21.3415        23.3917        

-                -                -                -                -                

0.4828          2.0600          1.5200          0.6945          0.7120          

0.4828         2.0600         1.5200         0.6945         0.7120         

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2  ผลผลิตท่ี 2 :  ผลงานการใหบริการวิชาการ                        5,624,400 

  เพ่ือสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ฯ ในการสงเสริมการใหบริการวิชาการบุคคลภายนอกในเร่ืองของการฝกอบรม 

และการใหคําปรึกษาแนะนําความรูตาง  ๆ เพ่ือใหบุคคล ชุมชนสามารถนําไปใชประโยชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น

1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ                        5,624,400 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการ

แกสังคม

เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการใน

กระบวนการใหบริการ

เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่

กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายของการใหบริการวิชาการตาม

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.1.3.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,966 1,906 2,363 2,511 2,735

 ( 974 )

รอยละ 75 95 95 95 95

 ( - )

รอยละ 70 95 95 95 95

 ( - )

ลานบาท  225.7826 222.5816 845.3818 861.6293 731.9440

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

821.6806       721.1772       1,557.6448     1,460.4487     1,440.0998     

667.5022       527.3968       1,333.1566     1,199.7231     1,139.8731     

159.7137       160.7392       181.3780       192.3595       203.9011       

81.3689        96.8265        214.8386       276.9344       348.4056       

282.0059       144.0760       306.3968       145.7343       204.0280       

23.2893        22.0130        68.9057        82.7869        99.3042        

121.1244       103.7421       561.6375       501.9080       284.2342       

154.1784       193.7804       224.4882       260.7256       300.2267       

154.1784       193.7804       224.4882       260.7256       300.2267       

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3  ผลผลิตท่ี 3 :  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                     527,396,800 

 เพ่ือผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ และมีความสามารถพรอมเขาสูอาชีพ และการเปน

ผูประกอบการที่มีคุณธรรมสามารถประยุกตใชองคความรูเพ่ือการพัฒนาความรูความสามารถทางวิทยาศาสตร

1) จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                     527,396,800 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

เชิงคุณภาพ : ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตร

เชิงเวลา : ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลกัสูตร 

ภายในระยะเวลาที่กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.1.4.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 8 11 25 27 27

 ( 8 )

โครงการ 8 11 25 27 27

 ( 8 )

รอยละ 50 50 50 50 50

 ( - )

ลานบาท  3.8509 2.6956  11.1324 8.4574 7.8534

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.4.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

6.6129          6.0100          15.3097        13.4301        13.7806        

3.8509          2.6956          11.1324        8.4574          7.8534          

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

3.8509         2.6956         11.1324        8.4574         7.8534         

-                -                -                -                -                

2.7620          3.3144          4.1773          4.9727          5.9272          

2.7620         3.3144         4.1773         4.9727         5.9272         

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.4  ผลผลิตท่ี 4 :  ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี                        2,695,600 

  ดําเนินการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพสูชุมชน และสังคม โดยสามารถนําผลงานวิจัยเผยแพรในวารสารหรือ

นําไปอางอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนําไปใชงาน

1) ดําเนินการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี                        2,695,600 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการวิจัย

เชิงคุณภาพ : จํานวนโครงการวิจัยเปนไปตามมาตรฐานที่

กําหนด

เชิงเวลา : โครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่

กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายการวิจัยตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.1.5.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 13 7 46 49 43

 ( 13 )

โครงการ 13 7 46 49 43

 ( 13 )

รอยละ 50 50 50 50 50

 ( - )

ลานบาท  1.8335 1.2835  136.3028  167.3600  208.6600

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.5.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

3.9223          3.3435          146.2828       177.4750       217.8950       

1.8335          1.2835          136.3028       167.3600       208.6600       

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

1.8335         1.2835         136.3028       167.3600       208.6600       

-                -                -                -                -                

2.0888          2.0600          9.9800          10.1150        9.2350          

2.0888         2.0600         9.9800         10.1150        9.2350         

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.5  ผลผลิตท่ี 5 :  ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู                        1,283,500 

 ดําเนินการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูท่ีมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาสังคม โดยสามารถนําผลงานวิจัยเผยแพรในวารสารหรือนําไป

อางอิง ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนําไปใชงาน

1) ดําเนินการวิจัยเพ่ือสรางองคความรู                        1,283,500 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการวิจัย

เชิงคุณภาพ : จํานวนโครงการวิจัยเปนไปตามมาตรฐานที่

กําหนด

เชิงเวลา : โครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่

กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายการวิจัยตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.2.1.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 28 39 52 52 51

 ( 10 )

รอยละ 80 82 84 86 88

 ( - )

รอยละ 90 90 90 90 90

 ( - )

ลานบาท 3.0000 4.2926  11.1324 8.4574 7.8534

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

3.7930          5.1619          12.0307        9.3491          9.9907          

3.0000          4.2926          11.1324        8.4574          7.8534          

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

3.0000         4.2926         11.1324        8.4574         7.8534         

0.7930          0.8693          0.8983          0.8917          2.1373          

0.7930         0.8693         0.8983         0.8917         2.1373         

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม                        4,292,600 

8.2.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม                        4,292,600 

  เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ฯ ดานการสงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ

สิ่งแวดลอม

1) สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม                        4,292,600 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ / กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของ

โครงการ

เชิงเวลา : โครงการ / กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลาที่

กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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1. งบบุคลากร 72,022,100             บาท

1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา 71,437,500             บาท

1.1.1 เงินเดือน 67,135,300             บาท

(1) อัตราเดิม 56,917,300             บาท

(2) เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ 5,108,400               บาท

(3) เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับขาราชการ 5,108,400               บาท

(4) เงินชวยเหลือการครองชีพพิเศษขาราชการ 1,200                   บาท

1.1.2 คาจางประจํา 4,302,200              บาท

(1) อัตราเดิม 4,058,700               บาท

(2) เงินเพ่ิมคาจางประจํา 243,500                 บาท

1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ 584,600                 บาท

1.2.1 คาตอบแทนพนักงานราชการ 584,600                 บาท

(1) คาตอบแทนพนักงานราชการ 547,400                 บาท

(2) เงินชวยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ 37,200                  บาท

2. งบดําเนินงาน 13,662,800             บาท

2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 13,662,800             บาท

2.1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 13,662,800             บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 26,000                  บาท

(2) คาเชาบาน 108,000                 บาท

(3) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 5,026,100               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 33,026,100             บาท

เงินนอกงบประมาณ 28,000,000             บาท

เงินงบประมาณ 5,026,100               บาท

(4) เงินประจําตําแหนงผูบริหารที่มีวาระ 1,286,400               บาท

(5) คาตอบแทนพิเศษขาราชการที่ไดรับเงินเดือนเต็มขั้น 292,300                 บาท

(6) คาตอบแทนพิเศษลูกจางประจําที่ไดรับเงินเดือนเต็มขั้น 100,200                 บาท

(7) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 148,500                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 6,148,500               บาท

เงินนอกงบประมาณ 6,000,000               บาท

เงินงบประมาณ 148,500                 บาท

(8) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 128,200                 บาท

(9) คาซอมแซมครุภัณฑ 100,000                 บาท

(10) คาจางเหมาบริการ 1,055,000               บาท

(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 109,700                 บาท

(12) วัสดุสํานักงาน 118,800                 บาท

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 207,900                 บาท

(14) วัสดุกอสราง 300,000                 บาท

(15) วัสดุงานบานงานครัว 100,000                 บาท

(16) วัสดุไฟฟาและวิทยุ 100,000                 บาท

(17) วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 44,700                  บาท

(18) วัสดุการศึกษา 3,611,000               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 13,611,000             บาท

เงินนอกงบประมาณ 10,000,000             บาท

เงินงบประมาณ 3,611,000               บาท

(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา 500,000                 บาท

(20) วัสดุการเกษตร 100,000                 บาท

(21) วัสดุยานพาหนะและขนสง 200,000                 บาท

3. งบเงินอุดหนุน 11,306,800             บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 11,306,800             บาท

1) คาใชจายบุคลากร 10,743,200             บาท

1 เงินเดือน 10,743,200             บาท

(1) เงินอุดหนุนเปนคาใชจายบุคลากร 10,743,200             บาท

2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญาโท-เอก 563,600                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 1,563,600               บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,000,000               บาท

เงินงบประมาณ 563,600                 บาท

4. งบรายจายอื่น 1,117,500              บาท

1) คาใชจายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 1,117,500               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 8,308,500               บาท

เงินนอกงบประมาณ 7,191,000               บาท

เงินงบประมาณ 1,117,500               บาท
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1. งบเงินอุดหนุน 5,624,400              บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 5,624,400              บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ 5,624,400               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 7,684,400               บาท

เงินนอกงบประมาณ 2,060,000               บาท

เงินงบประมาณ 5,624,400               บาท

ผลผลิต : ผลงานการใหบริการวิชาการ

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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1. งบบุคลากร 160,739,200            บาท

1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา 156,844,900            บาท

1.1.1 เงินเดือน 143,331,600            บาท

(1) อัตราเดิม 124,516,400            บาท

(2) เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ 7,402,800               บาท

(3) เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับขาราชการ 9,654,000               บาท

(4) เงินประจําตําแหนงผูบริหารที่ไมมีวาระ 1,646,400               บาท

(5) เงินชวยเหลือการครองชีพพิเศษขาราชการ 112,000                 บาท

1.1.2 คาจางประจํา 13,513,300             บาท

(1) อัตราเดิม 12,744,900             บาท

(2) เงินเพ่ิมคาจางประจํา 764,800                 บาท

(3) เงินชวยเหลือการครองชีพพิเศษลูกจางประจํา 3,600                   บาท

1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ 3,894,300              บาท

1.2.1 คาตอบแทนพนักงานราชการ 3,894,300              บาท

(1) คาตอบแทนพนักงานราชการ 3,542,700               บาท

(2) เงินชวยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ 351,600                 บาท

2. งบดําเนินงาน 96,826,500             บาท

2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 78,091,400             บาท

2.1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 78,091,400             บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 178,200                 บาท

(2) คาเชาบาน 108,000                 บาท

(3) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 26,778,400             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 66,778,400             บาท

เงินนอกงบประมาณ 40,000,000             บาท

เงินงบประมาณ 26,778,400             บาท

(4) เงินประจําตําแหนงผูบริหารที่มีวาระ 7,545,600               บาท

(5) คาตอบแทนพิเศษขาราชการที่ไดรับเงินเดือนเต็มขั้น 907,500                 บาท

(6) คาตอบแทนพิเศษลูกจางประจําที่ไดรับเงินเดือนเต็มขั้น 251,600                 บาท

(7) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 2,157,000               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 26,178,480             บาท

เงินนอกงบประมาณ 24,021,480             บาท

เงินงบประมาณ 2,157,000               บาท

(8) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 215,300                 บาท

(9) คาซอมแซมครุภัณฑ 161,600                 บาท

(10) คาจางเหมาบริการ 6,442,900               บาท

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 382,700                 บาท

(12) วัสดุสํานักงาน 118,800                 บาท

(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 178,200                 บาท

(14) วัสดุกอสราง 200,000                 บาท

(15) วัสดุงานบานงานครัว 100,000                 บาท

(16) วัสดุไฟฟาและวิทยุ 100,000                 บาท

(17) วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 120,000                 บาท

(18) วัสดุการศึกษา 30,298,600             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 50,298,600             บาท

เงินนอกงบประมาณ 20,000,000             บาท

เงินงบประมาณ 30,298,600             บาท

(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา 1,368,500               บาท

(20) วัสดุการเกษตร 178,500                 บาท

(21) วัสดุยานพาหนะและขนสง 300,000                 บาท

2.2 คาสาธารณูปโภค 18,735,100             บาท

2.2.1 คาสาธารณูปโภค 18,735,100             บาท

(1) คาโทรศัพท 642,200                 บาท

(2) คานํ้าประปา 2,524,900               บาท

(3) คาไฟฟา 10,943,700             บาท

(4) คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 4,624,300               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 17,618,000             บาท

เงินนอกงบประมาณ 12,993,700             บาท

เงินงบประมาณ 4,624,300               บาท

3. งบลงทุน 144,076,000            บาท

3.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 144,076,000            บาท

3.1.1 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 144,076,000            บาท

3.1.1.1 คากอสรางอาคารการศึกษาและสิ่งกอสรางประกอบ 144,076,000            บาท

(1) อาคารเอนกประสงคคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 1 หลัง 89,484,000             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 146,300,000            บาท

เงินนอกงบประมาณ -                         บาท

เงินงบประมาณ 146,300,000            บาท

ป 2551 ตั้งงบประมาณ 28,000,000             บาท

ป 2552 ตั้งงบประมาณ 18,816,000             บาท

ป 2553 ตั้งงบประมาณ 89,484,000             บาท

ป 2554 ผูกพันงบประมาณ 10,000,000             บาท

(2) อาคารครุศาสตรอุตสาหกรรม 1 หลัง 30,000,000             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 250,000,000            บาท
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เงินนอกงบประมาณ -                         บาท

เงินงบประมาณ 250,000,000            บาท

ป 2552 ตั้งงบประมาณ 50,000,000             บาท

ป 2553 ตั้งงบประมาณ 30,000,000             บาท

ป 2554 ผูกพันงบประมาณ 170,000,000            บาท

(3) อาคารเรียนและปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 1 หลัง 24,592,000             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 83,900,000             บาท

เงินนอกงบประมาณ -                         บาท

เงินงบประมาณ 83,900,000             บาท

ป 2551 ตั้งงบประมาณ 16,000,000             บาท

ป 2552 ตั้งงบประมาณ 24,000,000             บาท

ป 2553 ตั้งงบประมาณ 24,592,000             บาท

ป 2554 ผูกพันงบประมาณ 19,308,000             บาท

4. งบเงินอุดหนุน 22,013,000             บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 22,013,000             บาท

1) คาใชจายบุคลากร 21,126,400             บาท

1 เงินเดือน 21,126,400             บาท

(1) เงินอุดหนุนเปนคาใชจายบุคลากร 21,126,400             บาท

2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญาโท-เอก 386,600                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 2,806,600               บาท

เงินนอกงบประมาณ 2,420,000               บาท

เงินงบประมาณ 386,600                 บาท

3) เงินอุดหนุนโครงการสงเสริมสิ่งประดิษฐและนวัตกรรมเพื่อคนรุนใหม 500,000                 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 1,080,000               บาท

เงินนอกงบประมาณ 580,000                 บาท

เงินงบประมาณ 500,000                 บาท

5. งบรายจายอื่น 103,742,100            บาท

1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 78,300,000             บาท

2) คาใชจายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 25,442,100             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 67,134,120             บาท

เงินนอกงบประมาณ 41,692,020             บาท

เงินงบประมาณ 25,442,100             บาท
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1. งบรายจายอื่น 4,292,600              บาท

1) คาใชจายโครงการศิลปวัฒนธรรม 4,292,600               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 5,161,900               บาท

เงินนอกงบประมาณ 869,300                 บาท

เงินงบประมาณ 4,292,600               บาท

ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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1. งบเงินอุดหนุน 2,695,600              บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 2,695,600              บาท

1) เงินอุดหนุนสําหรับโครงการวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี 2,695,600               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 6,010,000               บาท

เงินนอกงบประมาณ 3,314,400               บาท

เงินงบประมาณ 2,695,600               บาท

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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1. งบเงินอุดหนุน 1,283,500              บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 1,283,500              บาท

1) เงินอุดหนุนสําหรับโครงการวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 1,283,500               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 3,343,500               บาท

เงินนอกงบประมาณ 2,060,000               บาท

เงินงบประมาณ 1,283,500               บาท

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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ภาค ข : หนวยงาน

 งบประมาณรายจาย    ป 2552 บาท

 งบประมาณรายจาย    ป 2553 บาท

1. ขอมูลหนวยงาน

   1.1 วิสัยทัศน

   1.2 พันธกิจ

เปนผูนําในการจัดการศึกษาวิชาชีพสูความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศิลปกรรม  การบริการ  

และบริหารธุรกิจสูสังคมการประกอบการเพื่อกาวเขาสูมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศ

1.จัดการศึกษามุงเนนวิชาชีพบนพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพและมีความสามารถพรอม

เขาสูอาชีพ และการเปนผูประกอบการที่มีคุณธรรม   2.สรางงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ งานสรางสรรคและ

นวัตกรรมบนพื้นฐานของวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสังคมศาสตร  สูการผลิตและการบริการท่ีสามารถ

ถายทอดและสรางมูลคาเพ่ิมใหแกประเทศ   3.ใหบริการงานวิชาการและการศึกษาท่ีมีแนวคิดเชิงสรางสรรค

เพ่ือการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสูการแขงขัน   4.ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม คานิยม คุณธรรม 

จริยธรรมและรักษาส่ิงแวดลอม   5.บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล สงเสริมบุคลากรทุกคนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

663,127,400                

570,800,300                
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1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ

เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน
กลยุทธหนวยงาน

นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ

คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 3 : 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต

ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบาย

การศึกษา

3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและ

พัฒนาการศึกษา

1. เปาหมายกระทรวง : คนไทย

ไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพใน

การดํารงชีวิต  ประกอบอาชีพ และ

เสริมสรางการแขงขันของประเทศ

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือผลิต

กําลังคนดานสังคมศาสตรที่มี

คุณภาพตามความตองการของ

ประเทศ

1. สงเสริมสนับสนุนและจัด

การศึกษาที่สอดคลองกับธุรกิจ

บริการและโลจิสติกส

2. เปาหมายหนวยงาน :  เพ่ือ

ผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความ

ตองการของประเทศ

1. ผลิตและพัฒนากําลังคนดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มี

คุณภาพเพ่ิมขึ้น

2. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับการศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ

1. เปาหมายหนวยงาน :  เพ่ือ

บริการวิชาการแกหนวยงาน / 

ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมี

ความรูความสามารถในการพัฒนา

 ตนเอง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ

แขงขันของประเทศ

1. ถายทอดองคความรูและ

เทคโนโลยีใหแกชุมชนและสังคม

3. เปาหมายกระทรวง : มี

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับ

การเผยแพรหรือนําไปใชประโยชน

เพิ่มข้ึน

แผนการบริหารราชการแผนดิน/ 

นโยบาย

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ/ 

แผนงาน

ความเชื่อมโยงระดับหนวยงาน
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เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน
กลยุทธหนวยงาน

แผนการบริหารราชการแผนดิน/ 

นโยบาย

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ/ 

แผนงาน

ความเชื่อมโยงระดับหนวยงาน

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือวิจัย

และพัฒนารวมทั้งถายทอดองค

ความรูและสรางนวัตกรรมที่

นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของทองถิ่นและประเทศ

1. สนันบสนุนและจัดใหมีการวิจัยที่

มีคุณภาพเพ่ือพัฒนาสังคม

2. สนับสนุนและจัดใหมีการวิจัยที่มี

คุณภาพเพ่ือถายทอดสูสังคม

ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

3.4 แผนงาน : สงเสริมและ

พัฒนาศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม

1. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับความรูความเขาใจและเห็น

ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย

1. เปาหมายหนวยงาน : ปลูกฝง

คานิยมใหนักศึกษาและชุมชน ใน

การอนุรักษทํานุบํารุง 

ศิลปวัฒนธรรมไทย

1. สงเสริมการอนุรักษและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย
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2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณกับเปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง ผลผลิต / โครงการ งบประมาณ เงินนอก

/แผนงาน เปาหมายการใหบริการหนวยงาน งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น          570.8003          141.2360 

ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 3. :

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต

         570.8003          141.2360 

1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ

พัฒนาการศึกษา

         562.9142          139.7282 

1. เปาหมายกระทรวง : คนไทย

ไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพใน

การดํารงชีวิต  ประกอบอาชีพ และ

เสริมสรางการแขงขันของประเทศ

         547.2670          130.2780 

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือ

ผลิตกําลังคนดานสังคมศาสตรที่

มีคุณภาพตามความตองการของ

ประเทศ

         118.4720            43.1999 

ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จ

การศึกษาดานสังคมศาสตร

       118.4720          43.1999 

2. เปาหมายหนวยงาน :  เพ่ือ

ผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตาม

ความตองการของประเทศ

         428.7950            87.0781 

ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จ

การศึกษาดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

       428.7950          87.0781 

2. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับการศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ

            5.8432             1.5369 

หนวย : ลานบาท
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง ผลผลิต / โครงการ งบประมาณ เงินนอก

/แผนงาน เปาหมายการใหบริการหนวยงาน งบประมาณ

หนวย : ลานบาท

1. เปาหมายหนวยงาน :  เพ่ือ

บริการวิชาการแกหนวยงาน / 

ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมี

ความรูความสามารถในการพัฒนา

 ตนเอง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ

แขงขันของประเทศ

            5.8432             1.5369 

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ

ใหบริการวิชาการ

          5.8432           1.5369 

3. เปาหมายกระทรวง : มี

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับ

การเผยแพรหรือนําไปใชประโยชน

เพ่ิมขึ้น

            9.8040             7.9133 

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือวิจัย

และพัฒนารวมทั้งถายทอดองค

ความรูและสรางนวัตกรรมที่

นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของทองถิ่นและประเทศ

            9.8040             7.9133 

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพ่ือ

ถายทอดเทคโนโลยี

          3.7268           0.7536 

ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพ่ือ

สรางองคความรู

          6.0772           7.1597 

2. แผนงาน : สงเสริมและ

พัฒนาศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม

            7.8861             1.5078 

3. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับความรูความเขาใจและเห็น

ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย

            7.8861             1.5078 

1. เปาหมายหนวยงาน : ปลูกฝง

คานิยมใหนักศึกษาและชุมชน ใน

การอนุรักษทํานุบํารุง 

ศิลปวัฒนธรรมไทย

            7.8861             1.5078 

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม

          7.8861           1.5078 
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หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

 รอยละ 70 70 70 70 70

 รอยละ 75 77 79 80 80

 รอยละ 70 70 70 70 70

 รอยละ 80 82 84 86 88

 รอยละ 75 76 77 78 79

 รอยละ 70 70 70 70 70

 รอยละ 70 70 70 70 70

 รอยละ 75 77 79 80 80

 รอยละ 75 75 75 75 75

 โครงการ 11 10 21 23 25

 โครงการ 17 16 34 37 40

3. เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน                        คาเปาหมายของตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด

1. เพื่อผลิตกําลังคนดานสังคมศาสตรที่มีคุณภาพตาม

ความตองการของประเทศ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รอยละของผูสําเร็จ

การศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รอยละของความพึงพอใจ

ของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา

 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่

ไดงานทําศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน

2.  เพื่อบริการวิชาการแกหนวยงาน / ประชาชนใน

ชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถในการพัฒนา

 ตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รอยละของผูเขารับบริการนํา

ความรูไปใชประโยชน

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการวิชาการและวิชาชีพ ตอประโยชนจาก

 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: รอยละของโครงการบริการ

วิชาการที่สงเสริมศักยภาพในการแขงขันของ

ใ3.  เพื่อผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ที่มีคุณภาพตามความตองการของประเทศ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รอยละของผูสําเร็จ

การศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รอยละของความพึงพอใจ

ของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา

 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่

ไดงานทําศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน

4. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถายทอดองคความรูและ

สรางนวัตกรรมที่นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของทองถิ่นและประเทศ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จํานวนงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือ

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จํานวนผลงานวิจัย/

นวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย /

โ
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หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน                        คาเปาหมายของตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด

 โครงการ 17 16 34 37 40

 โครงการ 10 10 18 20 22

 รอยละ 80 82 84 86 88

 โครงการ 10 10 18 20 22 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จํานวนโครงการ /กิจกรรมที่มี

การเผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภายใน

 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่

นําไปใชประโยชน ภายในระยะเวลา 1 ป

5. ปลูกฝงคานิยมใหนักศึกษาและชุมชน ในการ

อนุรักษทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรมไทย

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จํานวนโครงการ / กิจกรรม

ที่มีการเผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รอยละความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการตอประโยชนของการทํานุบํารุง
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4. กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง และเปาหมายการใหบริการหนวยงาน จําแนกตามแหลงเงิน 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

รวมทั้งสิ้น 772.5965          712.0363          2,149.0901       2,299.1476       2,919.2923       

รวมเงินงบประมาณ 663.1274          570.8003          1,994.8209       2,130.6071       2,735.6317       

รวมเงินนอกงบประมาณ 109.4691          141.2360          154.2692          168.5405          183.6606          

1. เพ่ือผลิตกําลังคนดานสังคมศาสตรท่ีมี

คุณภาพตามความตองการของประเทศ

         205.9900          161.6719          667.7479          796.5456        1,002.5410 

 เงินงบประมาณ 180.0243          118.4720          620.2281          744.2738          945.4899          

 เงินนอกงบประมาณ 25.9657           43.1999           47.5198           52.2718           57.0511           

  - เงินรายได 25.9657           43.1999           47.5198           52.2718           57.0511           

2.  เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน / ประชาชน

ในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถใน

การพัฒนา ตนเอง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ

แขงขันของประเทศ

            5.8432             7.3801            11.5657            12.7224            16.1673 

 เงินงบประมาณ 5.8432            5.8432            9.8751            10.8627           14.1216           

 เงินนอกงบประมาณ -                   1.5369            1.6906            1.8597            2.0457            

  - เงินรายได -                   1.5369            1.6906            1.8597            2.0457            

3.  เพ่ือผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพตามความตองการของ

ประเทศ

         535.0705          515.8731        1,413.0470        1,427.4770        1,821.8012 

 เงินงบประมาณ 457.2063          428.7950          1,318.3515       1,324.4677       1,709.7162       

 เงินนอกงบประมาณ 77.8642           87.0781           94.6955           103.0093          112.0850          

  - เงินรายได 77.8642           87.0781           94.6955           103.0093         112.0850         

4. เพ่ือวิจัยและพัฒนารวมทั้งถายทอดองค

ความรูและสรางนวัตกรรมที่นําไปสูการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นและประเทศ

           18.1773            17.7173            36.1130            39.7244            49.6751 

 เงินงบประมาณ 12.9946           9.8040            27.4083           30.1492           39.1941           

 เงินนอกงบประมาณ 5.1827            7.9133            8.7047            9.5752            10.4810           

  - เงินรายได 5.1827            7.9133            8.7047            9.5752            10.4810           

5. ปลูกฝงคานิยมใหนักศึกษาและชุมชน ในการ

อนุรักษทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรมไทย

            7.5155             9.3939            20.6165            22.6782            29.1077 

 เงินงบประมาณ 7.0590            7.8861            18.9579           20.8537           27.1099           

 เงินนอกงบประมาณ 0.4565            1.5078            1.6586            1.8245            1.9978            

  - เงินรายได 0.4565            1.5078            1.6586            1.8245            1.9978            

*ประมาณการรายจายลวงหนาตามยุทธศาสตรและภารกิจที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

หนวย :ลานบาท 

งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*
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5. รายการผูกพันขามปงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  จําแนกตามผลผลิต/โครงการ 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556- จบ

1. ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

6 224.2722     323.8900     59.2000      -              -              

รวม 6 224.2722     323.8900     59.2000      -              -              

เหตุผลความจําเปนในการตั้งงบประมาณผูกพันขามป

1. เปนรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตองดําเนินการตอเน่ือง  จํานวน  3 รายการ  เปนเงิน  224,272,200  บาท

2. ไมไดระบุเหตุผลความจําเปน  จํานวน  3 รายการ  เปนเงิน  0  บาท

          หนวย : ลานบาท 

ผลผลิต / โครงการ
จํานวน 

รายการ

ปงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ
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 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามแผนงาน

663,127,400 บาท

570,800,300 บาท

        562,914,200 บาท

           7,886,100 บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

งบประมาณรายจาย ป 2552

งบประมาณรายจาย ป 2553

1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

2. แผนงาน สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
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7. สรุปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย 

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวม

รวมทั้งสิ้น 116.2954     83.3907      224.2722     61.4387      85.4033      570.8003     

1. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพัฒนา

การศึกษา

116.2954     83.3046      224.2722     61.4387      77.6033      562.9142     

ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จการศึกษาดาน

สังคมศาสตร

      81.8288       17.3722             -         15.0378        4.2332      118.4720 

ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการใหบริการวิชาการ             -               -               -          5.8432             -          5.8432 

ผลผลิตที่ 3 : ผูสําเร็จการศึกษาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

      34.4666       65.2246      224.2722       31.4615       73.3701      428.7950 

ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอด

เทคโนโลยี

            -               -               -          3.7268             -          3.7268 

ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองค

ความรู

            -          0.7078             -          5.3694             -          6.0772 

2. แผนงาน :  สงเสริมและพัฒนาศาสนา

 ศิลปะและวัฒนธรรม

-               0.0861        -               -               7.8000        7.8861        

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

            -          0.0861             -               -          7.8000        7.8861 

          หนวย : ลานบาท 

งบรายจาย
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8. แผนงาน จําแนก ตามผลผลิต/โครงการ

บาท

บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.1.1.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1373 1078 1392 1518 1518

 ( 1265 )

รอยละ 95 95 95 95

 ( - )

รอยละ 80 95 95 95 95

 ( 98.02 )

ลานบาท 121.9834 118.4720 213.7449 257.0531 312.1006

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

205.9900       161.6719       667.7479       796.5456       1,002.5410     

180.0243       118.4720       620.2281       744.2738       945.4899       

84.9898        81.8288        86.7386        91.9430        97.4596        

17.5679        17.3722        74.6680        97.0684        126.1890       

58.0409        -                406.4832       487.2225       633.3893       

15.7752        15.0378        38.8895        50.5564        65.7234        

3.6505         4.2332         13.4488        17.4835        22.7286        

25.9657        43.1999        47.5198        52.2718        57.0511        

25.9657        43.1999        47.5198        52.2718        57.0511        

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา                     562,914,200 

8.1.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร                     118,472,000 

 เพ่ือผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตรท่ีมีคุณภาพและมีความสามารถพรอมเขาสูอาชีพ และการเปนผูประกอบการที่

มีคุณธรรม สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศประชาชนมีโอกาสในการศึกษา เรียนรู และพัฒนาตนเอง

ตลอดชีวิต

1) จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร                     118,472,000 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

เชิงคุณภาพ : ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตร

เชงิเวลา : ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตร

ภายในระยะเวลาที่กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.1.2.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 11 12 15 17 17

 ( 11 )

รอยละ 75 75 78 81 84

 ( 82.93 )

รอยละ 80 80 83 86 89

 ( 100 )

ลานบาท 5.8432 5.8432 9.8751 10.8627 14.1216

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

5.8432          7.3801          11.5657        12.7224        16.1673        

5.8432          5.8432          9.8751          10.8627        14.1216        

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

5.8432         5.8432         9.8751         10.8627        14.1216        

-                -                -                -                -                

-                1.5369          1.6906          1.8597          2.0457          

-                1.5369         1.6906         1.8597         2.0457         

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2  ผลผลิตท่ี 2 :  ผลงานการใหบริการวิชาการ                        5,843,200 

 เพ่ือสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ฯ ในการสงเสริมการใหบริการวิชาการบุคคลภายนอกในเร่ืองของการฝกอบรม 

และการใหคําปรึกษาแนะนําความรูตาง  ๆ เพ่ือใหบุคคล ชุมชนสามารถนําไปใชประโยชนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น

1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ                        5,843,200 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก

สังคม

เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการใน

กระบวนการใหบริการ

เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่

กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายของการใหบริการวิชาการตาม

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.1.3.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 770 714 1015 1282 1282

 ( 651 )

รอยละ 95 95 95 95

 ( - )

รอยละ 80 95 95 95 95

 ( 88.31 )

ลานบาท 231.3316 204.5228 356.8041 477.8473 570.1096

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

535.0705       515.8731       1,413.0470     1,427.4770     1,821.8012     

457.2063       428.7950       1,318.3515     1,324.4677     1,709.7162     

43.0710        34.4666        43.9546        46.5919        49.3875        

61.8513        65.2246        148.1440       192.5872       250.3634       

225.8767       224.2722       961.5474       876.6204       1,139.6066    

27.0372        31.4615        77.3363        100.5372       130.6984       

99.3701        73.3701        87.3692        108.1310       139.6603       

77.8642        87.0781        94.6955        103.0093       112.0850       

77.8642        87.0781        94.6955        103.0093       112.0850       

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3  ผลผลิตท่ี 3 :  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                     428,795,000 

 เพ่ือผลิตผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพ และมีความสามารถพรอมเขาสูอาชีพ และการเปน

ผูประกอบการที่มีคุณธรรม สามารถประยุกตใชองคความรูเพ่ือการพัฒนาความรูความสามารถทางวิทยาศาสตร

1) จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                     428,795,000 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

เชิงคุณภาพ : ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตร

เชิงเวลา : ผูสําเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตร

ภายในระยะเวลาที่กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.1.4.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 6 8 10 12 14

 ( 6 )

โครงการ 6 8 10 12 14

 ( 6 )

รอยละ 80 40 45 50 55

 ( 32 )

ลานบาท 3.7359 3.7268 7.1476 7.8624 10.2212

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.4.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

3.7359          4.4804          7.9766          8.7743          11.2243        

3.7359          3.7268          7.1476          7.8624          10.2212        

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

3.7359         3.7268         7.1476         7.8624         10.2212        

-                -                -                -                -                

-                0.7536          0.8290          0.9119          1.0031          

-                0.7536         0.8290         0.9119         1.0031         

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.4  ผลผลิตท่ี 4 :  ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี                        3,726,800 

 ดําเนินการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพสูชุมชน และสังคม โดยสามารถนําผลงานวิจัยเผยแพรในวารสารหรือ

นําไปอางอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนําไปใชงาน

1) ดําเนินการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี                        3,726,800 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการวิจัย

เชิงคุณภาพ : จํานวนผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานที่

กําหนด

เชิงเวลา : จํานวนของโครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายการวิจัยตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.1.5.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 16 12 33 35 37

 ( 22 )

โครงการ 16 12 33 35 37

 ( 22 )

รอยละ 80 40 45 50 55

 ( 35 )

ลานบาท 9.2587 6.0772 20.2607 22.2868 28.9729

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.5.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

14.4414        13.2369        28.1364        30.9501        38.4508        

9.2587          6.0772          20.2607        22.2868        28.9729        

-                -                -                -                -                

-                0.7078         0.9202         1.1963         1.5552         

-                -                -                -                -                

9.2587         5.3694         19.3405        21.0905        27.4177        

-                -                -                -                -                

5.1827          7.1597          7.8757          8.6633          9.4779          

5.1827         7.1597         7.8757         8.6633         9.4779         

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.5  ผลผลิตท่ี 5 :  ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู                        6,077,200 

 ดําเนินการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูท่ีมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาสังคม โดยสามารถนําผลงานวิจัยเผยแพรในวารสารหรือนําไป

อางอิงในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือนําไปใชงาน

1) ดําเนินการวิจัยเพ่ือสรางองคความรู                        6,077,200 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการวิจัย

เชิงคุณภาพ : จํานวนผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานที่

กําหนด

เชิงเวลา : จํานวนของโครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายการวิจัยตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.2.1.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 10 10 18 20 22

 ( 18 )

รอยละ 75 78 81 84

 ( - )

รอยละ 80 80 83 86 89

 ( 87.50 )

ลานบาท 7.0590 7.8861 18.9579 20.8534 27.1099

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

7.5155          9.3939          20.6165        22.6782        29.1077        

7.0590          7.8861          18.9579        20.8537        27.1099        

-                -                -                -                -                

-                0.0861         0.1120         0.1456         0.1893         

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

7.0590         7.8000         18.8459        20.7081        26.9206        

0.4565          1.5078          1.6586          1.8245          1.9978          

0.4565         1.5078         1.6586         1.8245         1.9978         

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม                        7,886,100 

8.2.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม                        7,886,100 

 เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ฯ ดานการสงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม

1) สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม                        7,886,100 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของ

โครงการ

เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลาที่

กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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1. งบบุคลากร 81,828,800             บาท

1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา 77,381,200             บาท

1.1.1 เงินเดือน 77,381,200             บาท

(1) อัตราเดิม 66,847,800             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 76,819,200             บาท

เงินนอกงบประมาณ 9,971,400               บาท

เงินงบประมาณ 66,847,800             บาท

(2) เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับขาราชการ 5,220,000               บาท

(3) เงินชวยเหลือการครองชีพขาราชการระดับตน 51,400                  บาท

(4) เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ 5,262,000               บาท

1.2 คาจางช่ัวคราว 1,368,000              บาท

1.2.1 คาจางช่ัวคราว 1,368,000              บาท

(1) คาจางรายเดือน 1,368,000               บาท

1.3 คาตอบแทนพนักงานราชการ 3,079,600              บาท

1.3.1 คาตอบแทนพนักงานราชการ 3,079,600              บาท

(1) คาตอบแทนพนักงานราชการ 2,789,800               บาท

(2) เงินชวยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ 148,200                 บาท

(3) เงินปรับเพ่ิมพนักงานราชการ 141,600                 บาท

2. งบดําเนินงาน 17,372,200             บาท

2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 16,520,200             บาท

2.1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 16,520,200             บาท

(1) คาเชาบาน 768,000                 บาท

(2) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 3,489,200               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 27,059,300             บาท

เงินนอกงบประมาณ 23,570,100             บาท

เงินงบประมาณ 3,489,200               บาท

(3) เงินประจําตําแหนงผูบริหารที่มีวาระ 1,440,000               บาท

(4) คาตอบแทนพิเศษขาราชการที่ไดรับเงินเดือนเต็มขั้น 339,800                 บาท

(5) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 340,000                 บาท

(6) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 150,000                 บาท

(7) คาซอมแซมครุภัณฑ 100,000                 บาท

(8) คาเชาทรัพยสิน 26,500                  บาท

(9) คาจางเหมาบริการ 850,000                 บาท

(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 222,900                 บาท

(11) วัสดุสํานักงาน 350,000                 บาท

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 350,000                 บาท

(13) วัสดุกอสราง 300,000                 บาท

(14) วัสดุงานบานงานครัว 100,000                 บาท

(15) วัสดุไฟฟาและวิทยุ 125,100                 บาท

(16) วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 100,000                 บาท

(17) วัสดุการศึกษา 6,488,400               บาท

(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา 933,300                 บาท

(19) วัสดุยานพาหนะและขนสง 47,000                  บาท

2.2 คาสาธารณูปโภค 852,000                 บาท

2.2.1 คาสาธารณูปโภค 852,000                 บาท

(1) คาไฟฟา 852,000                 บาท

3. งบเงินอุดหนุน 15,037,800             บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 15,037,800             บาท

1) คาใชจายบุคลากร 8,601,900               บาท

1 เงินเดือน 8,601,900              บาท

(1) เงินอุดหนุนเปนคาใชจายบุคลากร 8,601,900               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 11,525,900             บาท

เงินนอกงบประมาณ 2,924,000               บาท

เงินงบประมาณ 8,601,900               บาท

2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก 6,435,900               บาท

4. งบรายจายอื่น 4,233,200              บาท

1) คาใชจายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 4,233,200               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 6,674,000               บาท

เงินนอกงบประมาณ 2,440,800               บาท

เงินงบประมาณ 4,233,200               บาท
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1. งบเงินอุดหนุน 5,843,200              บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 5,843,200              บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ 5,843,200               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 7,380,100               บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,536,900               บาท

เงินงบประมาณ 5,843,200               บาท

ผลผลิต : ผลงานการใหบริการวิชาการ

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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1. งบบุคลากร 34,466,600             บาท

1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา 30,467,000             บาท

1.1.1 เงินเดือน 22,794,500             บาท

(1) อัตราเดิม 17,873,400             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 45,139,300             บาท

เงินนอกงบประมาณ 27,265,900             บาท

เงินงบประมาณ 17,873,400             บาท

(2) เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับขาราชการ 2,174,400               บาท

(3) เงินชวยเหลือการครองชีพขาราชการระดับตน 68,300                  บาท

(4) เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ 1,010,400               บาท

(5) เงินประจําตําแหนงผูบริหารที่ไมมีวาระ 1,668,000               บาท

1.1.2 คาจางประจํา 7,672,500              บาท

(1) อัตราเดิม 7,118,600               บาท

(2) เงินเพ่ิมคาจางประจํา 427,400                 บาท

(3) เงินชวยเหลือการครองชีพพิเศษ 126,500                 บาท

1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ 3,999,600              บาท

1.2.1 คาตอบแทนพนักงานราชการ 3,999,600              บาท

(1) คาตอบแทนพนักงานราชการ 3,564,500               บาท

(2) เงินชวยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ 249,800                 บาท

(3) เงินปรับเพ่ิมพนักงานราชการ 185,300                 บาท

2. งบดําเนินงาน 65,224,600             บาท

2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 53,396,500             บาท

2.1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 53,396,500             บาท

(1) คาเชาบาน 973,800                 บาท

(2) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 6,684,000               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 42,758,000             บาท

เงินนอกงบประมาณ 36,074,000             บาท

เงินงบประมาณ 6,684,000               บาท

(3) เงินประจําตําแหนงผูบริหารที่มีวาระ 14,554,800             บาท

(4) คาตอบแทนพิเศษขาราชการที่ไดรับเงินเดือนเต็มขั้น 112,300                 บาท

(5) คาตอบแทนพิเศษลูกจางประจําที่ไดรับเงินเดือนเต็มขั้น 115,600                 บาท

(6) เงินตอบแทนเหมาจายจัดหารถยนตประจําตําแหนง 1,905,600               บาท

(7) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 354,000                 บาท

(8) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 400,000                 บาท

(9) คาซอมแซมครุภัณฑ 200,000                 บาท

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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(10) คาจางเหมาบริการ 3,600,000               บาท

(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 230,100                 บาท

(12) คาประกันภัยรถราชการ 108,700                 บาท

(13) วัสดุสํานักงาน 1,820,100               บาท

(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 700,000                 บาท

(15) วัสดุกอสราง 350,000                 บาท

(16) วัสดุงานบานงานครัว 350,000                 บาท

(17) วัสดุไฟฟาและวิทยุ 350,000                 บาท

(18) วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 338,000                 บาท

(19) วัสดุการศึกษา 18,767,900             บาท

(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา 1,131,600               บาท

(21) วัสดุยานพาหนะและขนสง 350,000                 บาท

2.2 คาสาธารณูปโภค 11,828,100             บาท

2.2.1 คาสาธารณูปโภค 11,828,100             บาท

(1) คาโทรศัพท 446,500                 บาท

(2) คานํ้าประปา 1,018,300               บาท

(3) คาไฟฟา 7,702,800               บาท

(4) คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 2,660,500               บาท

3. งบลงทุน 224,272,200            บาท

3.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 224,272,200            บาท

3.1.1 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 224,272,200            บาท

3.1.1.1 คากอสรางอาคารการศึกษาและสิ่งกอสรางประกอบ 195,472,200            บาท

(1) อาคารเรียนอเนกประสงคพรอมครุภัณฑ 1 หลัง 94,410,000             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 262,470,000            บาท

เงินนอกงบประมาณ -                         บาท

เงินงบประมาณ 262,470,000            บาท

ป 2551 ตั้งงบประมาณ 50,000,000             บาท

ป 2552 ตั้งงบประมาณ 73,270,000             บาท

ป 2553 ตั้งงบประมาณ 94,410,000             บาท

ป 2554 ผูกพันงบประมาณ 44,790,000             บาท

(2) อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 1 หลัง 101,062,200            บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 299,900,000            บาท

เงินนอกงบประมาณ -                         บาท

เงินงบประมาณ 299,900,000            บาท

ป 2552 ตั้งงบประมาณ 18,937,800             บาท

ป 2553 ตั้งงบประมาณ 101,062,200            บาท
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ป 2554 ผูกพันงบประมาณ 179,900,000            บาท

3.1.1.2 คาปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งกอสรางประกอบ 28,800,000             บาท

(1) ปรับปรุงอาคารวิจิตรศิลป 1 อาคาร 28,800,000             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 48,000,000             บาท

เงินนอกงบประมาณ -                         บาท

เงินงบประมาณ 48,000,000             บาท

ป 2552 ตั้งงบประมาณ 9,600,000               บาท

ป 2553 ตั้งงบประมาณ 28,800,000             บาท

ป 2554 ผูกพันงบประมาณ 9,600,000               บาท

4. งบเงินอุดหนุน 31,461,500             บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 31,461,500             บาท

1) คาใชจายบุคลากร 19,578,000             บาท

1 เงินเดือน 19,578,000             บาท

(1) เงินอุดหนุนเปนคาใชจายบุคลากร 19,578,000             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 26,722,700             บาท

เงินนอกงบประมาณ 7,144,700               บาท

เงินงบประมาณ 19,578,000             บาท

2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก 1,883,500               บาท

3) เงินอุดหนุนมูลนิธิทางไกลผานดาวเทียม 10,000,000             บาท

5. งบรายจายอื่น 73,370,100             บาท

1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 54,000,000             บาท

1.1) การพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 54,000,000             บาท

2) คาใชจายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 19,370,100             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 30,349,600             บาท

เงินนอกงบประมาณ 10,979,500             บาท

เงินงบประมาณ 19,370,100             บาท
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1. งบดําเนินงาน 86,100                  บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 86,100                  บาท

1.1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 86,100                  บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 24,600                  บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 142,400                 บาท

เงินนอกงบประมาณ 117,800                 บาท

เงินงบประมาณ 24,600                  บาท

(2) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 11,500                  บาท

(3) วัสดุสํานักงาน 50,000                  บาท

2. งบรายจายอื่น 7,800,000              บาท

1) คาใชจายโครงการศิลปวัฒนธรรม 7,800,000               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 8,885,500               บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,085,500               บาท

เงินงบประมาณ 7,800,000               บาท

ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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1. งบเงินอุดหนุน 3,726,800              บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 3,726,800              บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี 3,726,800               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 4,480,400               บาท

เงินนอกงบประมาณ 753,600                 บาท

เงินงบประมาณ 3,726,800               บาท

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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1. งบดําเนินงาน 707,800                 บาท

1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 707,800                 บาท

1.1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 707,800                 บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 24,600                  บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 440,500                 บาท

เงินนอกงบประมาณ 415,900                 บาท

เงินงบประมาณ 24,600                  บาท

(2) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 11,500                  บาท

(3) คาซอมแซมครุภัณฑ 137,700                 บาท

(4) วัสดุสํานักงาน 100,000                 บาท

(5) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา 434,000                 บาท

2. งบเงินอุดหนุน 5,369,400              บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 5,369,400              บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 5,369,400               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 10,899,200             บาท

เงินนอกงบประมาณ 5,529,800               บาท

เงินงบประมาณ 5,369,400               บาท

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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ภาค ข : หนวยงาน

 งบประมาณรายจาย    ป 2552 บาท

 งบประมาณรายจาย    ป 2553 บาท

1. ขอมูลหนวยงาน

   1.1 วิสัยทัศน

   1.2 พันธกิจ

เปนผูนําทางการจัดการศึกษาดานวิชาชีพ งานวิจัย และบริการ อยางมีคุณภาพ มาตรฐานและนําไปสูการปฏิบัติ

ได  อยางเปนเลิศบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีสามารถขับเคล่ือนยุทธศาสตรของชาติและของพ้ืนท่ี

ไดอยางสมดุลย่ังยืนท้ังทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมดวยการบริหารจัดการท่ีทันสมัย

1.จัดการศึกษาดานวชิาชีพท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสากล   2.สรางงานวิจัยท่ีสรางคุณคา   3.ใหบริการและ

ถายทอดองคความรูแกชุมชนและผูประกอบการในพื้นท่ี   4.ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษส่ิงแวดลอม 

  5.พัฒนาและยกระดับองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   6.นําการบริหารจัดการท่ีทันสมัยมาใช

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

916,635,500                

833,813,500                
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1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ

เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน
กลยุทธหนวยงาน

นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ

คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 3 : 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต

ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบาย

การศึกษา

3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและ

พัฒนาการศึกษา

1. เปาหมายกระทรวง : คนไทย

ไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพใน

การดํารงชีวิต  ประกอบอาชีพ และ

เสริมสรางการแขงขันของประเทศ

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือผลิต

กําลังคนดานสังคมศาสตรที่มี

คุณภาพตามความตองการของ

ประเทศ

1. ดานการเรียนการสอน  แบบ 

SMART and FAST  เพ่ือสราง...

คนเกง คนดี มีศักด์ิศรี สูสังคม

2. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือผลิต

กําลังคนดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความ

ตองการของประเทศ

1. ดานการเรียนการสอน  แบบ 

SMART and FAST  เพ่ือสราง...

คนเกง คนดี มีศักด์ิศรี สูสังคม

2. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับการศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือ

บริการวิชาการแกหนวยงาน / 

ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมี

ความรู ความสามารถในการ

พัฒนาตนเอง       เพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพในการแขงขันของประเทศ

1. ดานการบริการวิชาการ ใหครู

อาจารยไดสอน นักศึกษาไดฝก  

สังคม  ชุมชนไดประโยชน

3. เปาหมายกระทรวง : มี

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับ

การเผยแพรหรือนําไปใชประโยชน

เพิ่มข้ึน

แผนการบริหารราชการแผนดิน/ 

นโยบาย

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ/ 

แผนงาน

ความเชื่อมโยงระดับหนวยงาน
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เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน
กลยุทธหนวยงาน

แผนการบริหารราชการแผนดิน/ 

นโยบาย

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ/ 

แผนงาน

ความเชื่อมโยงระดับหนวยงาน

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือวิจัย

และพัฒนารวมทั้งถายทอดองค

ความรูและสรางนวัตกรรมที่

นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของทองถิ่น และประเทศ

1. ดานงานวิจัย นวัตกรรมและ

สิ่งประดิษฐ มีมิติมหาวิทยาลัย มุงม่ัน

...สงเสริมสนับสนุนบุคลากรใน

องคกรทําวิจัยฯ   มิติสังคม มุงสู...

ความเปนเลิศการวิจัยเพ่ือชุมชนเพ่ือ

ยกระดับคุณภาพชีวิต   มิติ

ระดับชาติและนานาชาติ มุงกาว...

เปนผูนําในการนําองคความรู สูการ

ตอยอดดานวิชาชีพเพ่ือชุมชนทั้งใน

และตางประเทศ

ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

3.4 แผนงาน : สงเสริมและ

พัฒนาศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม

1. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับความรูความเขาใจและเห็น

ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย

1. เปาหมายหนวยงาน : ปลูกฝง

คานิยมใหนักศึกษาและชุมชน   

ในการอนุรักษ  ทํานุบํารุง  

ศิลปวัฒนธรรมไทย

1. ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

และอนุรักษสิ่งแวดลอม เปนแหลง

เรียนรู สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม 

และอนุรักษสิ่งแวดลอม
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2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณกับเปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง ผลผลิต / โครงการ งบประมาณ เงินนอก

/แผนงาน เปาหมายการใหบริการหนวยงาน งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น          833.8135          201.4500 

ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 3. :

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต

         833.8135          201.4500 

1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ

พัฒนาการศึกษา

         831.8935          200.4410 

1. เปาหมายกระทรวง : คนไทย

ไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพใน

การดํารงชีวิต  ประกอบอาชีพ และ

เสริมสรางการแขงขันของประเทศ

         800.0899          195.9860 

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือ

ผลิตกําลังคนดานสังคมศาสตรที่

มีคุณภาพตามความตองการของ

ประเทศ

         125.4185            49.1050 

ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จ

การศึกษาดานสังคมศาสตร

       125.4185          49.1050 

2. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือ

ผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตาม

ความตองการของประเทศ

         674.6714          146.8810 

ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จ

การศึกษาดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

       674.6714        146.8810 

2. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับการศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ

           13.0537             0.5160 

หนวย : ลานบาท
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง ผลผลิต / โครงการ งบประมาณ เงินนอก

/แผนงาน เปาหมายการใหบริการหนวยงาน งบประมาณ

หนวย : ลานบาท

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือ

บริการวิชาการแกหนวยงาน / 

ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมี

ความรู ความสามารถในการ

พัฒนาตนเอง       เพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพในการแขงขันของ

ประเทศ

           13.0537             0.5160 

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ

ใหบริการวิชาการ

         13.0537           0.5160 

3. เปาหมายกระทรวง : มี

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับ

การเผยแพรหรือนําไปใชประโยชน

เพ่ิมขึ้น

           18.7499             3.9390 

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือวิจัย

และพัฒนารวมทั้งถายทอดองค

ความรูและสรางนวัตกรรมที่

นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของทองถิ่น และประเทศ

           18.7499             3.9390 

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวจัิยเพ่ือ

ถายทอดเทคโนโลยี

          9.1379           0.8560 

ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพ่ือ

สรางองคความรู

          9.6120           3.0830 

2. แผนงาน : สงเสริมและ

พัฒนาศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม

            1.9200             1.0090 

3. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับความรูความเขาใจและเห็น

ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย

            1.9200             1.0090 

1. เปาหมายหนวยงาน : ปลูกฝง

คานิยมใหนักศึกษาและชุมชน   

ในการอนุรักษ  ทํานุบํารุง  

ศิลปวัฒนธรรมไทย

            1.9200             1.0090 

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม

          1.9200           1.0090 
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หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

 รอยละ 70 70 70 70 70

 รอยละ 75 77 79 80 80

 รอยละ 70 70 70 70 70

 รอยละ 80 82 84 86 88

 รอยละ 75 76 77 78 79

 รอยละ 70 70 70 70 70

 รอยละ 70 70 70 70 70

 รอยละ 75 77 79 80 80

 รอยละ 75 75 75 75 75

 โครงการ 6 6 6 6 6

 โครงการ 55 60 65 70 75

3. เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน                        คาเปาหมายของตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด

1. เพื่อผลิตกําลังคนดานสังคมศาสตรที่มีคุณภาพตาม

ความตองการของประเทศ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รอยละของผูสําเร็จ

การศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รอยละของความพึงพอใจ 

ของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา

 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่

ไดงานทํา  ศึกษาตอ   หรือประกอบอาชีพอิสระ

ใ2. เพื่อบริการวิชาการแกหนวยงาน / ประชาชนใน

ชุมชนและสังคมใหมีความรู ความสามารถในการ

พัฒนาตนเอง       เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รอยละของผูเขารับบริการนํา

ความรูไปใชประโยชน

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการวิชาการและวิชาชีพ ที่มีตอประโยชนจาก

 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: รอยละของโครงการบริการ

วิชาการที่สงเสริมศักยภาพในการแขงขันของ

ใ3. เพื่อผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่

มีคุณภาพตามความตองการของประเทศ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รอยละของผูสําเร็จ

การศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รอยละของความพึงพอใจ 

ของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา

 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่

ไดงานทํา  ศึกษาตอ   หรือประกอบอาชีพอิสระ

ใ4. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถายทอดองคความรูและ

สรางนวัตกรรมที่นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของทองถิ่น และประเทศ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จํานวนงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร   ในระดับชาติหรือ

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จํานวนผลงานวิจัย/

นวัตกรรม ที่นําไปใชประโยชน ในเชิงพาณิชย / 

โ
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หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน                        คาเปาหมายของตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด

 โครงการ 40 43 46 49 52

 โครงการ 45 45 45 45 45

 รอยละ 80 82 84 86 88

 โครงการ 70 70 70 70 70 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จํานวนโครงการ /กิจกรรมที่มี

การเผยแพร   ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภายใน

ระยะเวลา 1 ป

 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม 

ที่นําไปใชประโยชน   ภายในระยะเวลา 1 ป

5. ปลูกฝงคานิยมใหนักศึกษาและชุมชน   ในการ

อนุรักษ  ทํานุบํารุง  ศิลปวัฒนธรรมไทย

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จํานวนผลงาน / กิจกรรมที่

มีการเผยแพร   ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รอยละความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการตอประโยชนของการทํานุบํารุง
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4. กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง และเปาหมายการใหบริการหนวยงาน จําแนกตามแหลงเงิน 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

รวมทั้งสิ้น 1,124.9670       1,035.2635       2,581.5080       1,588.6363       1,114.8889       

รวมเงินงบประมาณ 916.6355         833.8135         2,378.8020       1,384.6770       915.2069         

รวมเงินนอกงบประมาณ 208.3315         201.4500         202.7060         203.9593         199.6820         

1. เพื่อผลิตกําลังคนดานสังคมศาสตรที่มี

คุณภาพตามความตองการของประเทศ

         149.8331          174.5235          256.2331          228.9013          232.8350 

 เงินงบประมาณ 94.8536           125.4185         202.1821         176.3290         187.3200         

 เงินนอกงบประมาณ 54.9795           49.1050           54.0510           52.5723           45.5150           

  - เงินรายได 54.9795          49.1050          54.0510          52.5723          45.5150          

2. เพื่อบริการวิชาการแกหนวยงาน / ประชาชน

ในชุมชนและสังคมใหมีความรู ความสามารถ

ในการพฒันาตนเอง       เพื่อเพิ่มศักยภาพ

ในการแขงขันของประเทศ

          11.5637           13.5697           47.5220           52.5280           57.5340 

 เงินงบประมาณ 11.0537           13.0537           47.0000           52.0000           57.0000           

 เงินนอกงบประมาณ 0.5100            0.5160            0.5220            0.5280            0.5340            

  - เงินรายได 0.5100            0.5160            0.5220            0.5280            0.5340            

3. เพื่อผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความตองการของ

ประเทศ

         895.3721          821.5524        2,208.6039        1,225.3560          729.9669 

 เงินงบประมาณ 747.4281         674.6714         2,065.4699       1,079.5480       581.4369         

 เงินนอกงบประมาณ 147.9440         146.8810         143.1340         145.8080         148.5300         

  - เงินรายได 147.9440         146.8810         143.1340         145.8080         148.5300         

4. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถายทอดองค

ความรูและสรางนวัตกรรมที่นําไปสูการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ิน และประเทศ

          65.2791           22.6889           63.9790           76.5200           89.0610 

 เงินงบประมาณ 61.3801           18.7499           60.0000           72.5000           85.0000           

 เงินนอกงบประมาณ 3.8990            3.9390            3.9790            4.0200            4.0610            

  - เงินรายได 3.8990            3.9390            3.9790            4.0200            4.0610            

5. ปลูกฝงคานิยมใหนักศึกษาและชุมชน   ใน

การอนุรักษ  ทํานุบํารุง  ศิลปวัฒนธรรมไทย

            2.9190             2.9290             5.1700             5.3310             5.4920 

 เงินงบประมาณ 1.9200            1.9200            4.1500            4.3000            4.4500            

 เงินนอกงบประมาณ 0.9990            1.0090            1.0200            1.0310            1.0420            

  - เงินรายได 0.9990            1.0090            1.0200            1.0310            1.0420            

*ประมาณการรายจายลวงหนาตามยุทธศาสตรและภารกิจที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

หนวย :ลานบาท 

งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*
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5. รายการผูกพันขามปงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  จําแนกตามผลผลิต/โครงการ 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556- จบ

1. ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดาน

สังคมศาสตร

2 19.2809      37.9991      -              -              -              

2. ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

12 190.6030     467.7550     -              -              10.0000      

รวม 14 209.8839     505.7541     -              -              10.0000      

เหตุผลความจําเปนในการตั้งงบประมาณผูกพันขามป

1. เปนรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตองดําเนินการตอเน่ือง  จํานวน  6 รายการ  เปนเงิน  204,673,900  บาท

2. เปนรายการที่ดําเนินการไมแลวเสร็จใน 1 ปงบประมาณ  จํานวน  3 รายการ  เปนเงิน  5,210,000  บาท

3. ไมไดระบุเหตุผลความจําเปน  จํานวน  5 รายการ  เปนเงิน  0  บาท

          หนวย : ลานบาท 

ผลผลิต / โครงการ
จํานวน 

รายการ

ปงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ
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 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามแผนงาน

916,635,500 บาท

833,813,500 บาท

        831,893,500 บาท

           1,920,000 บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

งบประมาณรายจาย ป 2552

งบประมาณรายจาย ป 2553

1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

2. แผนงาน สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
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7. สรุปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย 

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวม

รวมทั้งสิ้น 302.9895     148.2274     209.8839     90.5647      82.1480      833.8135     

1. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพัฒนา

การศึกษา

302.9895     148.2274     209.8839     90.5647      80.2280      831.8935     

ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จการศึกษาดาน

สังคมศาสตร

      80.2192       18.9184       19.2809        4.5000        2.5000      125.4185 

ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการใหบริการวิชาการ             -               -               -          6.3537        6.7000       13.0537 

ผลผลิตที่ 3 : ผูสําเร็จการศึกษาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

     222.7703      129.3090      190.6030       60.9611       71.0280      674.6714 

ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอด

เทคโนโลยี

            -               -               -          9.1379             -          9.1379 

ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองค

ความรู

            -               -               -          9.6120             -          9.6120 

2. แผนงาน :  สงเสริมและพัฒนาศาสนา

 ศิลปะและวัฒนธรรม

-               -               -               -               1.9200        1.9200        

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

            -               -               -               -          1.9200        1.9200 

          หนวย : ลานบาท 

งบรายจาย
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8. แผนงาน จําแนก ตามผลผลิต/โครงการ

บาท

บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.1.1.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 3,000 1,400 1,450 1,500 1,550

 ( 1,500 )

รอยละ 80 95 95 95 95

 ( 80 )

รอยละ 75 95 95 95 95

 ( 75 )

ลานบาท 113.5334 106.1376 164.1830 176.3290 188.8710

 ( 68.1210 )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

149.8331      174.5235      256.2331      228.9013      232.8350      

94.8536        125.4185      202.1821      176.3290      187.3200      

52.3514        80.2192        86.7460        91.5200        91.6020        

22.2872        18.9184        42.9370        45.3090        51.2180        

11.7150        19.2809        37.9991        -                -                

6.0000         4.5000         4.5000         4.5000         4.5000         

2.5000         2.5000         30.0000        35.0000        40.0000        

54.9795        49.1050        54.0510        52.5723        45.5150        

54.9795        49.1050        54.0510        52.5723        45.5150        

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา                    831,893,500 

8.1.1  ผลผลิตที่ 1 :  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร                    125,418,500 

 เพื่อพัฒนาคุณภาพกําลังคนสูมาตรฐานสากลอยางเปนระบบและยั่งยืน

1) จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร                    125,418,500 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

เชิงคุณภาพ : ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตร

เชิงเวลา : ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร

 ภายในระยะเวลาที่กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.1.2.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 30 40 50 60 70

 ( 15 )

รอยละ 85 85 85 85 85

 ( 85 )

รอยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

ลานบาท 11.0537 13.0537 47.0000 52.0000 57.0000

 ( 11.0537 )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

11.5637        13.5697        47.5220        52.5280        57.5340        

11.0537        13.0537        47.0000        52.0000        57.0000        

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

6.3537         6.3537         25.0000        30.0000        35.0000        

4.7000         6.7000         22.0000        22.0000        22.0000        

0.5100         0.5160         0.5220         0.5280         0.5340         

0.5100         0.5160         0.5220         0.5280         0.5340         

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2  ผลผลิตที่ 2 :  ผลงานการใหบริการวิชาการ                      13,053,700 

 เพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ

1) เผยแพรใหความรูงานบริการวิชาการ                      13,053,700 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการ

แกสังคม

เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการ   ใน

กระบวนการใหบริการ

เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่

กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.1.3.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 5,900 2,700 2,800 2,900 3,000

 ( 2,950 )

รอยละ 80 95 95 95 95

 ( 80 )

รอยละ 80 95 95 95 95

 ( 80 )

ลานบาท 533.4679 484.1909 551.8220 579.5480 608.8220

 ( 320.0810 )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

895.3721      821.5524      2,208.6039    1,225.3560    729.9669      

747.4281      674.6714      2,065.4699    1,079.5480    581.4369      

235.4474      222.7703      243.4670      256.8620      292.8206      

123.4854      129.3090      596.5516      228.9250      189.9493      

211.9279      190.6030      636.3183      -                -                

43.5674        60.9611        89.1330        93.7610        98.6670        

133.0000      71.0280        500.0000      500.0000      -                

147.9440      146.8810      143.1340      145.8080      148.5300      

147.9440      146.8810      143.1340      145.8080      148.5300      

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3  ผลผลิตที่ 3 :  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                    674,671,400 

 เพื่อพัฒนาคุณภาพกําลังคนสูมาตรฐานสากลอยางเปนระบบและยั่งยืน

1) จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                    674,671,400 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

เชิงคุณภาพ : ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตร

เชิงเวลา : ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร

 ภายในระยะเวลาที่กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.1.4.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 49 50 51 52 53

 ( 24 )

โครงการ 34 35 36 37 38

 ( 17 )

รอยละ 70 70 70 70 70

 ( 70 )

ลานบาท 16.3932 9.1379 35.0000 42.5000 50.0000

 ( 16.3932 )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.4.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

17.2402        9.9939         35.8650        43.3740        50.8830        

16.3932        9.1379         35.0000        42.5000        50.0000        

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

16.3932        9.1379         35.0000        42.5000        50.0000        

-                -                -                -                -                

0.8470         0.8560         0.8650         0.8740         0.8830         

0.8470         0.8560         0.8650         0.8740         0.8830         

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.4  ผลผลิตที่ 4 :  ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี                       9,137,900 

 เพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชนและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ

1) ดําเนินการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี                       9,137,900 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการวิจัย

เชิงคุณภาพ : จํานวนผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานที่

กําหนด

เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แลวเสร็จ  ภายในระยะเวลาที่

กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.1.5.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 18 20 22 24 26

 ( 9 )

โครงการ 13 14 15 16 17

 ( 6 )

รอยละ 70 70 70 70 70

 ( 70 )

ลานบาท 10.3924 9.6120 25.0000 30.0000 35.0000

 ( 10.3924 )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.5.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

48.0389        12.6950        28.1140        33.1460        38.1780        

44.9869        9.6120         25.0000        30.0000        35.0000        

27.0316        -                -                -                -                

1.3309         -                -                -                -                

6.2320         -                -                -                -                

10.3924        9.6120         25.0000        30.0000        35.0000        

-                -                -                -                -                

3.0520         3.0830         3.1140         3.1460         3.1780         

3.0520         3.0830         3.1140         3.1460         3.1780         

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.5  ผลผลิตที่ 5 :  ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู                       9,612,000 

 เพื่อตอยอดภูมิปญญาและสูสากล

1) ดําเนินการวิจัยเพื่อสรางองคความรู                       9,612,000 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการวิจัย

เชิงคุณภาพ : จํานวนผลงานวิจัยเปนไปตามมาตรฐานที่

กําหนด

เชิงเวลา : จํานวนโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.2.1.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 24 45 45 45 45

 ( 12 )

รอยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

รอยละ 75 80 80 80 80

 ( 75 )

ลานบาท 1.9200 1.9200 4.1500 4.3000 4.4500

 ( 1.9200 )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

2.9190         2.9290         5.1700         5.3310         5.4920         

1.9200         1.9200         4.1500         4.3000         4.4500         

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

1.9200         1.9200         4.1500         4.3000         4.4500         

0.9990         1.0090         1.0200         1.0310         1.0420         

0.9990         1.0090         1.0200         1.0310         1.0420         

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม                       1,920,000 

8.2.1  ผลผลิตที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม                       1,920,000 

 เพื่ออนุรักษ สืบสาน และถายทอดภูมิปญญาทางดานศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษสิ่งแวดลอม

1) สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม                       1,920,000 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ / กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของ

โครงการ

เชิงเวลา : โครงการ / กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลา

ที่กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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1. งบบุคลากร 80,219,200             บาท

1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา 75,728,300             บาท

1.1.1 เงินเดือน 66,587,600             บาท

(1) อัตราเดิม 59,319,600             บาท

(2) เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับขาราชการ 3,618,400               บาท

(3) เงินประจําตําแหนงทางวิชาการเพ่ิม 3,618,400               บาท

(4) เงินชวยเหลือการครองชีพขาราชการระดับตน 31,200                  บาท

1.1.2 คาจางประจํา 9,140,700              บาท

(1) อัตราเดิม 8,425,000               บาท

(2) เงินเพ่ิมคาจางประจํา 625,500                 บาท

(3) เงินชวยเหลือการครองชีพพิเศษ 90,200                  บาท

1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ 4,490,900              บาท

1.2.1 คาตอบแทนพนักงานราชการ 4,490,900              บาท

(1) คาตอบแทนพนักงานราชการ 4,219,700               บาท

(2) เงินชวยเหลือการครองชีพพิเศษพนักงานราชการ 271,200                 บาท

2. งบดําเนินงาน 18,918,400             บาท

2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 18,918,400             บาท

2.1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 18,918,400             บาท

(1) คาเชาบาน 200,000                 บาท

(2) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 4,245,600               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 7,484,600               บาท

เงินนอกงบประมาณ 3,239,000               บาท

เงินงบประมาณ 4,245,600               บาท

(3) คาตอบแทนพิเศษขาราชการที่ไดรับเงินเดือนขั้นเต็ม 379,300                 บาท

(4) คาตอบแทนพิเศษลูกจางประจําที่ไดรับเงินเดือนขั้นเต็ม 181,500                 บาท

(5) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 1,602,000               บาท

(6) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 216,000                 บาท

(7) คาซอมแซมครุภัณฑ 924,900                 บาท

(8) คาจางเหมาบริการ 1,800,000               บาท

(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 178,400                 บาท

(10) วัสดุสํานักงาน 300,000                 บาท

(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 600,000                 บาท

(12) วัสดุกอสราง 216,000                 บาท

(13) วัสดุงานบานงานครัว 144,000                 บาท

(14) วัสดุไฟฟาและวิทยุ 216,000                 บาท

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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(15) วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 360,000                 บาท

(16) วัสดุการศึกษา 6,375,500               บาท

(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา 589,200                 บาท

(18) วัสดุการเกษตร 180,000                 บาท

(19) วัสดุยานพาหนะและขนสง 210,000                 บาท

3. งบลงทุน 19,280,900             บาท

3.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 19,280,900             บาท

3.1.1 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 19,280,900             บาท

3.1.1.1 คากอสรางอาคารการศึกษาและสิ่งกอสรางประกอบ 19,280,900             บาท

(1) อาคารเรียนรวมบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร 1 หลัง 18,230,900             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 53,025,000             บาท

เงินนอกงบประมาณ 5,050,000               บาท

เงินงบประมาณ 47,975,000             บาท

ป 2552 ตั้งงบประมาณ 9,595,000               บาท

ป 2553 ตั้งงบประมาณ 18,230,900             บาท

ป 2554 ผูกพันงบประมาณ 20,149,100             บาท

(2) ศูนยบมเพาะธุรกิจอุตสาหกรรม 1,050,000               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 18,900,000             บาท

เงินนอกงบประมาณ -                         บาท

เงินงบประมาณ 18,900,000             บาท

ป 2553 ตั้งงบประมาณ 1,050,000               บาท

ป 2554 ผูกพันงบประมาณ 17,850,000             บาท

4. งบเงินอุดหนุน 4,500,000              บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 4,500,000              บาท

1) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก 4,500,000               บาท

5. งบรายจายอื่น 2,500,000              บาท

1) คาใชจายพัฒนาการจัดการศึกษา 2,500,000               บาท
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1. งบเงินอุดหนุน 6,353,700              บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 6,353,700              บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ 1 โครงการ 6,353,700               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 6,869,700               บาท

เงินนอกงบประมาณ 516,000                 บาท

เงินงบประมาณ 6,353,700               บาท

2. งบรายจายอื่น 6,700,000              บาท

1) โครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางคณะสัตวแพทยศาสตรจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วิทยาเขตนาน เพ่ือ

พัฒนาการผลิตบัณฑิตสาขาสัตวแพทยศาสตรและ ถายทอดเทคโนโลยี การผลิตปศุ

สัตว ณ จังหวัดนาน 1 โครงการ 4,200,000               บาท

2) คาใชจายโครงการปฏิบัติการซอมบํารุงและการวางแผนการซอมบํารุงเคลื่อนที่ 1 

โครงการ 500,000                 บาท

3) คาใชจายโครงการสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิโครงการหลวงและโรงงานแปรรูป 1 

โครงการ 1,000,000               บาท

4) คาใชจายโครงการตามพระราชดําริ 1 โครงการ 1,000,000               บาท

ผลผลิต : ผลงานการใหบริการวิชาการ

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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1. งบบุคลากร 222,770,300            บาท

1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา 215,371,200            บาท

1.1.1 เงินเดือน 198,514,700            บาท

(1) อัตราเดิม 161,891,500            บาท

(2) เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับขาราชการ 20,777,600             บาท

(3) เงินประจําตําแหนงทางวิชาการเพ่ิม 15,642,500             บาท

(4) เงินชวยเหลือการครองชีพขาราชการระดับตน 203,100                 บาท

1.1.2 คาจางประจํา 16,856,500             บาท

(1) อัตราเดิม 15,184,400             บาท

(2) เงินเพ่ิมคาจางประจํา 1,091,100               บาท

(3) เงินชวยเหลือการครองชีพพิเศษ 581,000                 บาท

1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ 7,399,100              บาท

1.2.1 คาตอบแทนพนักงานราชการ 7,399,100              บาท

(1) คาตอบแทนพนักงานราชการ 7,399,100               บาท

2. งบดําเนินงาน 129,309,000            บาท

2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 110,065,300            บาท

2.1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 110,065,300            บาท

(1) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 9,600,000               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 18,143,000             บาท

เงินนอกงบประมาณ 8,543,000               บาท

เงินงบประมาณ 9,600,000               บาท

(2) เงินประจําตําแหนงผูบริหารมีวาระ 9,831,000               บาท

(3) คาตอบแทนพิเศษขาราชการที่ไดรับเงินเดือนขั้นเต็ม 725,700                 บาท

(4) คาตอบแทนพิเศษลูกจางประจําที่ไดรับเงินเดือนขั้นเต็ม 509,500                 บาท

(5) คาตอบแทนเหมาจายจัดหารถยนตประจําตําแหนง 3,429,600               บาท

(6) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 772,200                 บาท

(7) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 600,000                 บาท

(8) คาซอมแซมครุภัณฑ 600,000                 บาท

(9) คาจางเหมาบริการ 2,900,000               บาท

(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 416,100                 บาท

(11) คเชาวงจรเชื่อมเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอรเนต 3,000,000               บาท

(12) วัสดุสํานักงาน 4,200,000               บาท

(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,100,000               บาท

(14) วัสดุกอสราง 504,000                 บาท

(15) วัสดุงานบานงานครัว 336,000                 บาท

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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(16) วัสดุไฟฟาและวิทยุ 504,000                 บาท

(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร 367,500                 บาท

(18) วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 840,000                 บาท

(19) วัสดุการศึกษา 66,234,900             บาท

(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา 2,174,800               บาท

(21) วัสดุการเกษตร 420,000                 บาท

2.2 คาสาธารณูปโภค 19,243,700             บาท

2.2.1 คาสาธารณูปโภค 19,243,700             บาท

(1) คาโทรศัพท 1,206,800               บาท

(2) คาไฟฟา 18,036,900             บาท

3. งบลงทุน 190,603,000            บาท

3.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 190,603,000            บาท

3.1.1 คาครุภัณฑ 4,160,000              บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑการศึกษา 4,160,000               บาท

(1) ระบบเทคโนโลยีเครือขายสื่อสารและการเชื่อมตอสารสนเทศแบบไรสาย 1,875,000               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 33,750,000             บาท

เงินนอกงบประมาณ -                         บาท

เงินงบประมาณ 33,750,000             บาท

ป 2553 ตั้งงบประมาณ 1,875,000               บาท

ป 2554 ผูกพันงบประมาณ 31,875,000             บาท

(2) ระบบกลองวงจรปดรักษาความปลอดภัย 6 เขตพ้ืนที่ 1 ระบบ 2,285,000               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 41,130,000             บาท

เงินนอกงบประมาณ -                         บาท

เงินงบประมาณ 41,130,000             บาท

ป 2553 ตั้งงบประมาณ 2,285,000               บาท

ป 2554 ผูกพันงบประมาณ 38,845,000             บาท

3.1.2 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 186,443,000            บาท

3.1.2.1 คากอสรางอาคารการศึกษาและสิ่งกอสรางประกอบ 186,443,000            บาท

(1) อาคารเรียนรวมเอนกประสงคและปฏิบัติการทองเที่ยวและโรงแรม 54,875,000             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 186,888,000            บาท

เงินนอกงบประมาณ -                         บาท

เงินงบประมาณ 186,888,000            บาท

ป 2551 ตั้งงบประมาณ 40,000,000             บาท

ป 2552 ตั้งงบประมาณ 35,200,000             บาท

ป 2553 ตั้งงบประมาณ 54,875,000             บาท

ป 2554 ผูกพันงบประมาณ 56,813,000             บาท

(2) อาคารเรียนนวัตกรรมและวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 1 หลัง 64,793,000             บาท
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งบประมาณทั้งสิ้น 199,990,000            บาท

เงินนอกงบประมาณ -                         บาท

เงินงบประมาณ 199,990,000            บาท

ป 2551 ตั้งงบประมาณ 40,000,000             บาท

ป 2552 ตั้งงบประมาณ 35,200,000             บาท

ป 2553 ตั้งงบประมาณ 64,793,000             บาท

ป 2554 ผูกพันงบประมาณ 59,997,000             บาท

(3) อาคารเรียนรวมและสารนิเทศเฉลิมพระเกียรติ 80 ป คณะวิศวกรรมศาสตร

พรอมครุภัณฑ 1 หลัง 15,200,000             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 84,000,000             บาท

เงินนอกงบประมาณ 8,000,000               บาท

เงินงบประมาณ 76,000,000             บาท

ป 2552 ตั้งงบประมาณ 15,200,000             บาท

ป 2553 ตั้งงบประมาณ 15,200,000             บาท

ป 2554 ผูกพันงบประมาณ 45,600,000             บาท

(4) อาคารวิทยบริการ เขตพ้ืนที่ลําปาง 1 หลัง 25,787,500             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 63,000,000             บาท

เงินนอกงบประมาณ 6,000,000               บาท

เงินงบประมาณ 57,000,000             บาท

ป 2552 ตั้งงบประมาณ 11,400,000             บาท

ป 2553 ตั้งงบประมาณ 25,787,500             บาท

ป 2554 ผูกพันงบประมาณ 19,812,500             บาท

(5) อาคารวิทยบริการ เขตพ้ืนที่เชียงราย 1 หลัง 25,787,500             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 63,000,000             บาท

เงินนอกงบประมาณ 6,000,000               บาท

เงินงบประมาณ 57,000,000             บาท

ป 2552 ตั้งงบประมาณ 11,400,000             บาท

ป 2553 ตั้งงบประมาณ 25,787,500             บาท

ป 2554 ผูกพันงบประมาณ 19,812,500             บาท

4. งบเงินอุดหนุน 60,961,100             บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 60,961,100             บาท

1) คาใชจายบุคลากร 48,961,100             บาท

1 เงินเดือน 48,961,100             บาท

(1) เงินอุดหนุนเปนคาใชจายบุคลากร 48,961,100             บาท

2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก 12,000,000             บาท

5. งบรายจายอื่น 71,028,000             บาท
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1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตรการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 71,028,000             บาท

408



1. งบรายจายอื่น 1,920,000              บาท

1) คาใชจายโครงการศิลปวัฒนธรรม 1 โครงการ 1,920,000               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 2,929,000               บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,009,000               บาท

เงินงบประมาณ 1,920,000               บาท

ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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1. งบเงินอุดหนุน 9,137,900              บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 9,137,900              บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี 1 โครงการ 9,137,900               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 9,993,900               บาท

เงินนอกงบประมาณ 856,000                 บาท

เงินงบประมาณ 9,137,900               บาท

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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1. งบเงินอุดหนุน 9,612,000              บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 9,612,000              บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 1 โครงการ 9,612,000               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 12,695,000             บาท

เงินนอกงบประมาณ 3,083,000               บาท

เงินงบประมาณ 9,612,000               บาท

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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ภาค ข : หนวยงาน

 งบประมาณรายจาย    ป 2552 บาท

 งบประมาณรายจาย    ป 2553 บาท

1. ขอมูลหนวยงาน

   1.1 วิสัยทัศน

   1.2 พันธกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เนนผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีคิดเปน 

ทําเปน ใชเปน อยางมีคุณธรรมและจริยธรรม

1. ผลิตกําลังคนในระดับอุดมศึกษา มุงเนนวิชาชีพบนพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพและมี

ความสามารถพรอมเขาสูอาชีพ    2. สรางงานวิจยั ส่ิงประดิษฐ นวัตกรรม สูการผลิตและการบริการท่ี

สามารถถายทอดและสรางมูลคาเพ่ิมใหแกประเทศ   3. ใหบริการวิชาการแกสังคม ท่ีมีแนวคิดเชิงสรางสรรค 

เพ่ือการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพ เพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน    4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ

ส่ิงแวดลอม

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

843,339,800                

700,641,000                
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1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ

เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน
กลยุทธหนวยงาน

นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ

คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 3 : 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต

ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบาย

การศึกษา

3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและ

พัฒนาการศึกษา

1. เปาหมายกระทรวง : คนไทย

ไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพใน

การดํารงชีวิต  ประกอบอาชีพ และ

เสริมสรางการแขงขันของประเทศ

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือผลิต

กําลังคนดานสังคมศาสตรที่มี

คุณภาพตามความตองการของ

ประเทศ

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา

2. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือผลิต

กําลังคนดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความ

ตองการของประเทศ

1. ผลิตและพัฒนากําลังคนดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มี

คุณภาพยิ่งขึ้น

2. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับการศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือ

บริการวิชาการแกหนวยงาน/

ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมี

ความรูความสามารถในการพัฒนา

ตนเองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ

แขงขันของประเทศ

1. สงเสริมการบริการวิชาการแก

สังคมและชุมชน

3. เปาหมายกระทรวง : มี

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับ

การเผยแพรหรือนําไปใชประโยชน

เพิ่มข้ึน

แผนการบริหารราชการแผนดิน/ 

นโยบาย

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ/ 

แผนงาน

ความเชื่อมโยงระดับหนวยงาน
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เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน
กลยุทธหนวยงาน

แผนการบริหารราชการแผนดิน/ 

นโยบาย

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ/ 

แผนงาน

ความเชื่อมโยงระดับหนวยงาน

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือวิจัย

และพัฒนารวมทั้งถายทอดองค

ความรูและสรางนวัตกรรมที่

นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของทองถิ่นและประเทศ

1. สงเสริมและพัฒนางานวิจัย

สิ่งประดิษฐและนวัตกรรมสูชุมชน

ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

3.4 แผนงาน : สงเสริมและ

พัฒนาศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม

1. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับความรูความเขาใจและเห็น

ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย

1. เปาหมายหนวยงาน : ปลูกฝง

คานิยมใหนักศึกษาและชุมชนใน

การอนุรักษ ทํานุบํารุง 

ศิลปวัฒนธรรมไทย

1. สงเสริมการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
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2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณกับเปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง ผลผลิต / โครงการ งบประมาณ เงินนอก

/แผนงาน เปาหมายการใหบริการหนวยงาน งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น          700.6410          156.5780 

ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 3. :

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต

         700.6410          156.5780 

1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ

พัฒนาการศึกษา

         698.6710          156.2010 

1. เปาหมายกระทรวง : คนไทย

ไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพใน

การดํารงชีวิต  ประกอบอาชีพ และ

เสริมสรางการแขงขันของประเทศ

         676.5456          154.1580 

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือ

ผลิตกําลังคนดานสังคมศาสตรที่

มีคุณภาพตามความตองการของ

ประเทศ

           93.4745            32.4640 

ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จ

การศึกษาดานสังคมศาสตร

         93.4745          32.4640 

2. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือ

ผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตาม

ความตองการของประเทศ

         583.0711          121.6940 

ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จ

การศึกษาดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

       583.0711        121.6940 

2. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับการศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ

            3.5460             0.2210 

หนวย : ลานบาท
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง ผลผลิต / โครงการ งบประมาณ เงินนอก

/แผนงาน เปาหมายการใหบริการหนวยงาน งบประมาณ

หนวย : ลานบาท

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือ

บริการวิชาการแกหนวยงาน/

ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมี

ความรูความสามารถในการ

พัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพ

ในการแขงขันของประเทศ

            3.5460             0.2210 

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ

ใหบริการวิชาการ

          3.5460           0.2210 

3. เปาหมายกระทรวง : มี

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับ

การเผยแพรหรือนําไปใชประโยชน

เพ่ิมขึ้น

           18.5794             1.8220 

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือวิจัย

และพัฒนารวมทั้งถายทอดองค

ความรูและสรางนวัตกรรมที่

นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของทองถิ่นและประเทศ

           18.5794             1.8220 

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพ่ือ

ถายทอดเทคโนโลยี

          8.5855           0.2660 

ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพ่ือ

สรางองคความรู

          9.9939           1.5560 

2. แผนงาน : สงเสริมและ

พัฒนาศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม

            1.9700             0.3770 

3. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับความรูความเขาใจและเห็น

ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย

            1.9700             0.3770 

1. เปาหมายหนวยงาน : ปลูกฝง

คานิยมใหนักศึกษาและชุมชนใน

การอนุรักษ ทํานุบํารุง 

ศิลปวัฒนธรรมไทย

            1.9700             0.3770 

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม

          1.9700           0.3770 
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หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

 รอยละ 70 70 70 70 70

 รอยละ 78 80 82 85 90

 รอยละ 70 70 75 78 80

 รอยละ 80 82 84 86 88

 รอยละ 75 76 77 78 79

 รอยละ 60 70 75 80

 รอยละ 70 70 70 70 70

 รอยละ 75 77 79 80 80

 รอยละ 75 75 75 75 75

 โครงการ 10 10 15 20 25

 โครงการ 2 5 7 9

3. เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน                        คาเปาหมายของตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด

1. เพื่อผลิตกําลังคนดานสังคมศาสตรที่มีคุณภาพตาม

ความตองการของประเทศ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รอยละของผูสําเร็จ

การศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รอยละของความพึงพอใจ

ของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา

 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่

ไดงานทํา ศึกษาตอหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน

2. เพื่อบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนใน

ชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถในการ

พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รอยละของผูเขารับบริการนํา

ความรูไปใชประโยชน

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการวิชาการและวิชาชีพตอประโยชนจากการ

 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: รอยละของโครงการบริการ

วิชาการที่สงเสริมศักยภาพในการแขงขันของ

ใ3. เพื่อผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่

มีคุณภาพตามความตองการของประเทศ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รอยละของผูสําเร็จ

การศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รอยละของความพึงพอใจ 

ของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา

 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่

ไดงานทํา ศึกษาตอหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน

4. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถายทอดองคความรูและ

สรางนวัตกรรมที่นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของทองถิ่นและประเทศ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จํานวนงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือ

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จํานวนผลงานวิจัย/

นวัตกรรม ที่นําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย/

โ
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หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน                        คาเปาหมายของตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด

 โครงการ 2 3 5 7

 โครงการ 2 5 10 15

 รอยละ 80 82 84 86 88

 โครงการ 2 5 10 15 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการ

เผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภายใน

 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรม 

ที่นําไปใชประโยชนภายในระยะเวลา 1 ป

5. ปลูกฝงคานิยมใหนักศึกษาและชุมชนในการอนุรักษ

 ทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรมไทย

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่

มีการเผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รอยละความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการตอประโยชนของการทํานุบํารุง

418



4. กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง และเปาหมายการใหบริการหนวยงาน จําแนกตามแหลงเงิน 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

รวมทั้งสิ้น 991.1300         857.2190         1,391.3151       1,260.0720       1,348.4880       

รวมเงินงบประมาณ 843.3398         700.6410         1,225.4721       1,083.9350       1,160.8810       

รวมเงินนอกงบประมาณ 147.7902         156.5780         165.8430         176.1370         187.6070         

1. เพื่อผลิตกําลังคนดานสังคมศาสตรที่มี

คุณภาพตามความตองการของประเทศ

         245.4367          125.9385          232.8209          164.0790          179.2580 

 เงินงบประมาณ 215.1163         93.4745           200.8209         132.2790         147.5580         

 เงินนอกงบประมาณ 30.3204           32.4640           32.0000           31.8000           31.7000           

  - เงินรายได 30.3204          32.4640          32.0000          31.8000          31.7000          

2. เพื่อบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชน

ในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถ

ในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ

แขงขันของประเทศ

            3.4669             3.7670             4.1430             4.5570             5.0130 

 เงินงบประมาณ 3.2660            3.5460            3.9000            4.2900            4.7190            

 เงินนอกงบประมาณ 0.2009            0.2210            0.2430            0.2670            0.2940            

  - เงินรายได 0.2009            0.2210            0.2430            0.2670            0.2940            

3. เพื่อผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความตองการของ

ประเทศ

         711.7873          704.7651        1,113.4752        1,044.6470        1,110.6500 

 เงินงบประมาณ 596.4455         583.0711         982.3852         903.4420         958.3080         

 เงินนอกงบประมาณ 115.3418         121.6940         131.0900         141.2050         152.3420         

  - เงินรายได 115.3418         121.6940         131.0900         141.2050         152.3420         

4. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถายทอดองค

ความรูและสรางนวัตกรรมที่นําไปสูการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินและประเทศ

          28.1267           20.4014           36.5290           42.0080           48.3090 

 เงินงบประมาณ 26.5420           18.5794           34.4340           39.5990           45.5390           

 เงินนอกงบประมาณ 1.5847            1.8220            2.0950            2.4090            2.7700            

  - เงินรายได 1.5847            1.8220            2.0950            2.4090            2.7700            

5. ปลูกฝงคานิยมใหนักศึกษาและชุมชนใน

การอนุรักษ ทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรมไทย

            2.3125             2.3470             4.3470             4.7810             5.2580 

 เงินงบประมาณ 1.9700            1.9700            3.9320            4.3250            4.7570            

 เงินนอกงบประมาณ 0.3425            0.3770            0.4150            0.4560            0.5010            

  - เงินรายได 0.3425            0.3770            0.4150            0.4560            0.5010            

*ประมาณการรายจายลวงหนาตามยุทธศาสตรและภารกิจที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

หนวย :ลานบาท 

งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*
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5. รายการผูกพันขามปงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  จําแนกตามผลผลิต/โครงการ 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556- จบ

1. ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดาน

สังคมศาสตร

1 26.7080      82.0620      -              -              -              

2. ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

6 239.1018     200.6382     38.2500      -              -              

รวม 7 265.8098     282.7002     38.2500      -              -              

เหตุผลความจําเปนในการตั้งงบประมาณผูกพันขามป

1. เปนรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตองดําเนินการตอเน่ือง  จํานวน  6 รายการ  เปนเงิน  252,309,800  บาท

2. เปนรายการที่ดําเนินการไมแลวเสร็จใน 1 ปงบประมาณ  จํานวน  1 รายการ  เปนเงิน  13,500,000  บาท

          หนวย : ลานบาท 

ผลผลิต / โครงการ
จํานวน 

รายการ

ปงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ

420



 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามแผนงาน

843,339,800 บาท

700,641,000 บาท

        698,671,000 บาท

           1,970,000 บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

งบประมาณรายจาย ป 2552

งบประมาณรายจาย ป 2553

1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

2. แผนงาน สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
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7. สรุปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย 

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวม

รวมทั้งสิ้น 183.3680     99.3954      265.8098     57.6840      94.3838      700.6410     

1. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพัฒนา

การศึกษา

183.3680     99.3954      265.8098     57.6840      92.4138      698.6710     

ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จการศึกษาดาน

สังคมศาสตร

      42.2775       10.4578       26.7080       12.0312        2.0000       93.4745 

ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการใหบริการวิชาการ             -               -               -          3.5460             -          3.5460 

ผลผลิตที่ 3 : ผูสําเร็จการศึกษาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

     141.0905       88.9376      239.1018       23.5274       90.4138      583.0711 

ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอด

เทคโนโลยี

            -               -               -          8.5855             -          8.5855 

ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองค

ความรู

            -               -               -          9.9939             -          9.9939 

2. แผนงาน :  สงเสริมและพัฒนาศาสนา

 ศิลปะและวัฒนธรรม

-               -               -               -               1.9700        1.9700        

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

            -               -               -               -          1.9700        1.9700 

          หนวย : ลานบาท 

งบรายจาย
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8. แผนงาน จําแนก ตามผลผลิต/โครงการ

บาท

บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.1.1.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,400 1,100 1,600 1,700 1,700

 ( 1,120 )

รอยละ 80 80 81 82 84

 ( - )

รอยละ 83 85 87 89 90

 ( 80 )

ลานบาท 66.7665 118.7580 132.2790 147.5580

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

245.4367      125.9385      232.8209      164.0790      179.2580      

215.1163      93.4745        200.8209      132.2790      147.5580      

40.0156        42.2775        44.8149        47.5030        50.3530        

10.4538        10.4578        34.6380        39.8350        45.8100        

152.1620      26.7080        82.0620        -                -                

10.4849        12.0312        34.0880        39.2010        45.0810        

2.0000         2.0000         5.2180         5.7400         6.3140         

30.3204        32.4640        32.0000        31.8000        31.7000        

30.3204        32.4640        32.0000        31.8000        31.7000        

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา                    698,671,000 

8.1.1  ผลผลิตที่ 1 :  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร                      93,474,500 

 สรางความเขมแข็งทางดานวิชาการและมาตรฐานอุดมศึกษาเพื่อผลิตกําลังคนดานสังคมศาสตรที่มีคุณภาพตามความ

ตองการของประเทศ

1) จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร                      93,474,500 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

เชิงคุณภาพ : รอยละผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตร

เชิงเวลา : รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา

ตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาที่กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.1.2.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 62 67 70 73 77

 ( 4 )

รอยละ 80 82 84 85 85

 ( 86.50 )

รอยละ 80 85 90 95 95

 ( 72.40 )

ลานบาท 3.5460 3.9000 4.2900 4.7190

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

3.4669         3.7670         4.1430         4.5570         5.0130         

3.2660         3.5460         3.9000         4.2900         4.7190         

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

3.2660         3.5460         3.9000         4.2900         4.7190         

-                -                -                -                -                

0.2009         0.2210         0.2430         0.2670         0.2940         

0.2009         0.2210         0.2430         0.2670         0.2940         

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2  ผลผลิตที่ 2 :  ผลงานการใหบริการวิชาการ                       3,546,000 

 เพื่อจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถในการ

พัฒนาตนเองในการมีอาชีพเพิ่มรายไดและเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ

1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ                       3,546,000 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก

สังคม

เชิงคุณภาพ : รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการใน

กระบวนการใหบริการ

เชิงเวลา : รอยละของงานบริการวิชาการแลวเสร็จตาม

ระยะเวลาที่กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายของการใหบริการวิชาการตาม

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.1.3.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2,700 2,300 2,700 2,900 3,000

 ( 2,200 )

รอยละ 75 77 79 80 82

 ( - )

รอยละ 70 72 74 76 78

 ( 81.48 )

ลานบาท 351.9693 781.7470 865.1920 958.3080

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

711.7873      704.7651      1,113.4752    1,044.6470    1,110.6500    

596.4455      583.0711      982.3852      903.4420      958.3080      

135.3189      141.0905      149.6120      158.5890      168.1040      

88.2303        88.9376        172.2580      198.0970      227.8110      

235.7058      239.1018      200.6382      38.2500        -                

25.3995        23.5274        52.8180        60.7410        69.8520        

111.7910      90.4138        407.0590      447.7650      492.5410      

115.3418      121.6940      131.0900      141.2050      152.3420      

115.3418      121.6940      131.0900      141.2050      152.3420      

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3  ผลผลิตที่ 3 :  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                    583,071,100 

 สรางความเขมแข็งทางดานวิชาการและมาตรฐานอุดมศึกษาเพื่อผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มี

คุณภาพตามความตองการของประเทศ

1) การจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                    583,071,100 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

เชิงคุณภาพ : รอยละผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตร

เชิงเวลา : รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา

ตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.1.4.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 40 27 55 60 65

 ( 40 )

โครงการ 38 48 52 58 62

 ( - )

รอยละ 70 72 74 75 80

 ( 12 )

ลานบาท 8.5855 18.0160 20.7180 23.8260

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.4.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

12.2346        8.8515         18.3220        21.0700        24.2310        

12.0030        8.5855         18.0160        20.7180        23.8260        

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

12.0030        8.5855         18.0160        20.7180        23.8260        

-                -                -                -                -                

0.2316         0.2660         0.3060         0.3520         0.4050         

0.2316         0.2660         0.3060         0.3520         0.4050         

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.4  ผลผลิตที่ 4 :  ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี                       8,585,500 

 เพื่อวิจัยและพัฒนาสรางสิ่งประดิษฐนวัตกรรมที่นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นและประเทศ

1) ดําเนินการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี                       8,585,500 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการวิจัย

เชิงคุณภาพ : จํานวนโครงการวิจัยเปนไปตามมาตรฐาน

ที่กําหนด

เชิงเวลา : รอยละของโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายการวิจัยตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.1.5.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 55 36 55 60 63

 ( 55 )

โครงการ 52 50 52 58 60

 ( - )

รอยละ 70 72 74 75 80

 ( 10 )

ลานบาท 9.9939 16.4180 18.8810 21.7130

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.5.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

15.8921        11.5499        18.2070        20.9380        24.0780        

14.5390        9.9939         16.4180        18.8810        21.7130        

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

14.5390        9.9939         16.4180        18.8810        21.7130        

-                -                -                -                -                

1.3531         1.5560         1.7890         2.0570         2.3650         

1.3531         1.5560         1.7890         2.0570         2.3650         

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.5  ผลผลิตที่ 5 :  ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู                       9,993,900 

 เพื่อวิจัยและพัฒนาสรางองคความรูใหมเพื่อนําไปสูการสรางนวัตกรรมที่สามารถพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่น

และประเทศ

1) ดําเนินการวิจัยเพื่อสรางองคความรู                       9,993,900 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการวิจัย

เชิงคุณภาพ : จํานวนโครงการวิจัยเปนไปตามมาตรฐาน

ที่กําหนด

เชิงเวลา : รอยละของโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายการวิจัยตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.2.1.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 58 66 80 83 86

 ( 11 )

รอยละ 80 82 84 86 88

 ( 82.40 )

รอยละ 80 85 90 95 95

 ( 78 )

ลานบาท 1.9700 1.9700 3.9320 4.3250 4.7570

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

2.3125         2.3470         4.3470         4.7810         5.2580         

1.9700         1.9700         3.9320         4.3250         4.7570         

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

1.9700         1.9700         3.9320         4.3250         4.7570         

0.3425         0.3770         0.4150         0.4560         0.5010         

0.3425         0.3770         0.4150         0.4560         0.5010         

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม                       1,970,000 

8.2.1  ผลผลิตที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม                       1,970,000 

 จัดกิจกรรม / โครงการ เพื่อปลูกฝงคานิยมและสงเสริมใหนักศึกษาและชุมชน อนุรักษ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย

1) สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม                       1,970,000 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

เชิงคุณภาพ : รอยละของโครงการที่บรรลุผลตาม

วัตถุประสงคของโครงการ

เชิงเวลา : รอยละของโครงการ/กจิกรรมที่แลวเสร็จตาม

ระยะเวลาที่กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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1. งบบุคลากร 42,277,500             บาท

1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา 40,806,200             บาท

1.1.1 เงินเดือน 40,806,200             บาท

(1) อัตราเดิม 34,208,300             บาท

(2) เงิน พ.ค.ช. 19,500                  บาท

(3) เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับขาราชการ 3,163,200               บาท

(4) เงินประจําตําแหนงผูบริหารไมมีวาระ 134,400                 บาท

(5) เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ 3,280,800               บาท

1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ 1,471,300              บาท

1.2.1 คาตอบแทนพนักงานราชการ 1,471,300              บาท

(1) คาตอบแทนพนักงานราชการ 1,471,300               บาท

2. งบดําเนินงาน 10,457,800             บาท

2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 9,162,700              บาท

2.1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 9,162,700              บาท

(1) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 2,099,300               บาท

(2) คาตอบแทนพิเศษขาราชการที่ไดรับเงินเดือนเต็มขั้น 80,500                  บาท

(3) เงินประจําตําแหนงผูบริหารมีวาระ 1,286,400               บาท

(4) คาจางเหมาบริการ 814,600                 บาท

(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 127,500                 บาท

(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 200,000                 บาท

(7) วัสดุการศึกษา 3,554,400               บาท

(8) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา 1,000,000               บาท

2.2 คาสาธารณูปโภค 1,295,100              บาท

2.2.1 คาสาธารณูปโภค 1,295,100              บาท

(1) คาโทรศัพท 159,000                 บาท

(2) คานํ้าประปา 115,000                 บาท

(3) คาไฟฟา 1,021,100               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 1,227,100               บาท

เงินนอกงบประมาณ 206,000                 บาท

เงินงบประมาณ 1,021,100               บาท

3. งบลงทุน 26,708,000             บาท

3.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 26,708,000             บาท

3.1.1 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 26,708,000             บาท

3.1.1.1 คากอสรางอาคารการศึกษาและสิ่งกอสรางประกอบ 26,708,000             บาท

(1) อาคารเรียนรวมคณะบริหารธุรกิจ 1 หลัง 26,708,000             บาท

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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งบประมาณทั้งสิ้น 136,770,000            บาท

เงินนอกงบประมาณ -                         บาท

เงินงบประมาณ 136,770,000            บาท

ป 2552 ตั้งงบประมาณ 28,000,000             บาท

ป 2553 ตั้งงบประมาณ 26,708,000             บาท

ป 2554 ผูกพันงบประมาณ 82,062,000             บาท

4. งบเงินอุดหนุน 12,031,200             บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 12,031,200             บาท

1) คาใชจายบุคลากร 8,031,200               บาท

1 เงินเดือน 8,031,200              บาท

(1) เงินอุดหนุนเปนคาใชจายบุคลากร 170 อัตรา 8,031,200               บาท

2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากร ระดับปริญญาโท-เอก 4,000,000               บาท

5. งบรายจายอื่น 2,000,000              บาท

1) คาใชจายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 2,000,000               บาท
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1. งบเงินอุดหนุน 3,546,000              บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 3,546,000              บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ 3,546,000               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 3,767,000               บาท

เงินนอกงบประมาณ 221,000                 บาท

เงินงบประมาณ 3,546,000               บาท

ผลผลิต : ผลงานการใหบริการวิชาการ

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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1. งบบุคลากร 141,090,500            บาท

1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา 134,612,400            บาท

1.1.1 เงินเดือน 119,267,100            บาท

(1) อัตราเดิม 96,590,300             บาท

(2) เงิน พ.ค.ช. 223,600                 บาท

(3) เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับขาราชการ 10,869,600             บาท

(4) เงินประจําตําแหนงผูบริหารไมมีวาระ 1,209,600               บาท

(5) เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ 10,374,000             บาท

1.1.2 คาจางประจํา 15,345,300             บาท

(1) อัตราเดิม 14,311,900             บาท

(2) เงินเพ่ิมคาจางประจํา 913,500                 บาท

(3) เงินชวยเหลือการครองชีพพิเศษ 119,900                 บาท

1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ 6,478,100              บาท

1.2.1 คาตอบแทนพนักงานราชการ 6,478,100              บาท

(1) คาตอบแทนพนักงานราชการ 6,478,100               บาท

2. งบดําเนินงาน 88,937,600             บาท

2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 74,129,700             บาท

2.1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 74,129,700             บาท

(1) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 16,958,200             บาท

(2) คาตอบแทนพิเศษขาราชการที่ไดรับเงินเดือนเต็มขั้น 255,000                 บาท

(3) คาตอบพิเศษลูกจางประจําที่ไดรับคาจางเต็มขั้น 133,100                 บาท

(4) เงินประจําตําแหนงผูบริหารมีวาระ 9,039,600               บาท

(5) คาตอบแทนเหมาจายจัดหารถยนตประจําตําแหนง 2,515,200               บาท

(6) เงินคาตอบแทนผูบริหารมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุราชการ 2,040,000               บาท

(7) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 342,700                 บาท

(8) คาซอมแซมครุภัณฑ 374,000                 บาท

(9) คาจางเหมาบริการ 1,912,100               บาท

(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 616,300                 บาท

(11) คาประกันรถยนต (พรบ.) 42,500                  บาท

(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 1,500,000               บาท

(13) วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 2,032,600               บาท

(14) วัสดุการศึกษา 34,061,900             บาท

(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา 2,306,500               บาท

2.2 คาสาธารณูปโภค 14,807,900             บาท

2.2.1 คาสาธารณูปโภค 14,807,900             บาท

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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(1) คาโทรศัพท 238,200                 บาท

(2) คานํ้าประปา 308,900                 บาท

(3) คาไฟฟา 14,260,800             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 23,899,800             บาท

เงินนอกงบประมาณ 9,639,000               บาท

เงินงบประมาณ 14,260,800             บาท

3. งบลงทุน 239,101,800            บาท

3.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 239,101,800            บาท

3.1.1 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 239,101,800            บาท

3.1.1.1 คากอสรางอาคารการศึกษาและสิ่งกอสรางประกอบ 222,601,800            บาท

(1) อาคารวิทยาศาสตรสุขภาพสัตว 1 หลัง 60,080,000             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 194,000,000            บาท

เงินนอกงบประมาณ -                         บาท

เงินงบประมาณ 194,000,000            บาท

ป 2551 ตั้งงบประมาณ 37,000,000             บาท

ป 2552 ตั้งงบประมาณ 24,050,000             บาท

ป 2553 ตั้งงบประมาณ 60,080,000             บาท

ป 2554 ผูกพันงบประมาณ 72,870,000             บาท

(2) อาคารเรียนรวม 1 หลัง 45,741,800             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 97,490,000             บาท

เงินนอกงบประมาณ -                         บาท

เงินงบประมาณ 97,490,000             บาท

ป 2551 ตั้งงบประมาณ 19,000,000             บาท

ป 2552 ตั้งงบประมาณ 15,200,000             บาท

ป 2553 ตั้งงบประมาณ 45,741,800             บาท

ป 2554 ผูกพันงบประมาณ 17,548,200             บาท

(3) อาคารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 1 หลัง 56,680,000             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 141,700,000            บาท

เงินนอกงบประมาณ -                         บาท

เงินงบประมาณ 141,700,000            บาท

ป 2551 ตั้งงบประมาณ 27,000,000             บาท

ป 2552 ตั้งงบประมาณ 17,550,000             บาท

ป 2553 ตั้งงบประมาณ 56,680,000             บาท

ป 2554 ผูกพันงบประมาณ 40,470,000             บาท

(4) อาคารเรียนสาขาวิศวกรรม 1 หลัง 13,500,000             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 90,000,000             บาท

เงินนอกงบประมาณ -                         บาท
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เงินงบประมาณ 90,000,000             บาท

ป 2553 ตั้งงบประมาณ 13,500,000             บาท

ป 2554 ผูกพันงบประมาณ 38,250,000             บาท

ป 2555 ผูกพันงบประมาณ 38,250,000             บาท

(5) อาคารเรียนและปฏิบัติการชางอุตสาหกรรม 1 หลัง 46,600,000             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 58,600,000             บาท

เงินนอกงบประมาณ -                         บาท

เงินงบประมาณ 58,600,000             บาท

ป 2552 ตั้งงบประมาณ 12,000,000             บาท

ป 2553 ตั้งงบประมาณ 46,600,000             บาท

3.1.1.2 คาปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งกอสรางประกอบ 16,500,000             บาท

(1) ปรับปรุงตอเติมอาคารเรียนสถาปตยกรรมศาสตร 1 หลัง 16,500,000             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 60,000,000             บาท

เงินนอกงบประมาณ -                         บาท

เงินงบประมาณ 60,000,000             บาท

ป 2552 ตั้งงบประมาณ 12,000,000             บาท

ป 2553 ตั้งงบประมาณ 16,500,000             บาท

ป 2554 ผูกพันงบประมาณ 31,500,000             บาท

4. งบเงินอุดหนุน 23,527,400             บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 23,527,400             บาท

1) คาใชจายบุคลากร 16,527,400             บาท

1 เงินเดือน 16,527,400             บาท

(1) เงินอุดหนุนเปนคาใชจายบุคลากร 192 อัตรา 16,527,400             บาท

2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากร ระดับปริญญาโท-เอก 7,000,000               บาท

5. งบรายจายอื่น 90,413,800             บาท

1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคล ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 81,000,000             บาท

2) คาใชจายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 9,413,800               บาท
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1. งบรายจายอื่น 1,970,000              บาท

1) คาใชจายโครงการศิลปวัฒนธรรม 1,970,000               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 2,347,000               บาท

เงินนอกงบประมาณ 377,000                 บาท

เงินงบประมาณ 1,970,000               บาท

ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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1. งบเงินอุดหนุน 8,585,500              บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 8,585,500              บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี 8,585,500               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 8,851,500               บาท

เงินนอกงบประมาณ 266,000                 บาท

เงินงบประมาณ 8,585,500               บาท

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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1. งบเงินอุดหนุน 9,993,900              บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 9,993,900              บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 9,993,900               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 11,549,900             บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,556,000               บาท

เงินงบประมาณ 9,993,900               บาท

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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ภาค ข : หนวยงาน

 งบประมาณรายจาย    ป 2552 บาท

 งบประมาณรายจาย    ป 2553 บาท

1. ขอมูลหนวยงาน

   1.1 วิสัยทัศน

   1.2 พันธกิจ

มุงเนนความเปนเลิศ ดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี พัฒนาคนดานวิชาชีพสูมาตรฐานสากล และเสริมสราง

สังคมใหมีคุณภาพอยางย่ังยืน

1. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพในระดับสากลตอบสนองความตองการของประเทศ   2. สรางงานวิจัย ส่ิงประดิษฐ 

นวัตกรรม เพ่ือถายทอดเทคโนโลยี และสรางมูลคาเพ่ิมใหสอดคลองกับความตองการของสังคม   3. บริการ

วิชาการท่ีหลากหลาย มีคุณภาพและตอบสนองความตองการของสังคม   4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน และอนุรักษส่ิงแวดลอม   5. บริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิ

บาล และใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการพัฒนางานใหเปนท่ีพึงพอใจของผูรับบริการ

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

689,756,600                

577,746,900                
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1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ

เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน
กลยุทธหนวยงาน

นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ

คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 3 : 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต

ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบาย

การศึกษา

3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและ

พัฒนาการศึกษา

1. เปาหมายกระทรวง : คนไทย

ไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพใน

การดํารงชีวิต  ประกอบอาชีพ และ

เสริมสรางการแขงขันของประเทศ

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือผลิต

กําลังคนดานสังคมศาสตรที่มี

คุณภาพตามความตองการของ

ประเทศ

1. สงเสริมสนับสนุนและจัด

การศึกษาที่สอดคลองกับความ

ตองการของสถานประกอบการและ

เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาใหแก

ประชาชน

2. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือผลิต

กําลังคนดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความ

ตองการของประเทศ

1. ผลิตและพัฒนากําลังคนดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มี

คุณภาพเพ่ิมขึ้น

2. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับการศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือ

บริการวิชาการแกหนวยงาน/

ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมี

ความรูความสามารถในการพัฒนา

ตนเองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ

แขงขันของประเทศ

1. สงเสริมใหบุคลากรและนักศึกษา

มีสวนรวมในการบริการวิชาการแก

ชุมชนและสังคม

3. เปาหมายกระทรวง : มี

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับ

การเผยแพรหรือนําไปใชประโยชน

เพิ่มข้ึน

แผนการบริหารราชการแผนดิน/ 

นโยบาย

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ/ 

แผนงาน

ความเชื่อมโยงระดับหนวยงาน
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เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน
กลยุทธหนวยงาน

แผนการบริหารราชการแผนดิน/ 

นโยบาย

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ/ 

แผนงาน

ความเชื่อมโยงระดับหนวยงาน

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือวิจัย

และพัฒนารวมทั้งถายทอดองค

ความรูและสรางนวัตกรรมที่

นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของทองถิ่นและประเทศ

1. สงเสริมวิจัยและสรางนวัตกรรมที่

สามารถนําไปสูการพัฒนาการเรียน

การสอน

2. สนับสนุนและจัดใหมีการวิจัยที่มี

คุณภาพตามจุดเนนความเปนเลิศ

ของมหาวิทยาลัยเพ่ือถายทอด

เทคโนโลยีสูชุมชน

ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

3.4 แผนงาน : สงเสริมและ

พัฒนาศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม

1. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับความรูความเขาใจและเห็น

ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย

1. เปาหมายหนวยงาน : ปลูกฝง

คานิยมใหนักศึกษาและชุมชนใน

การอนุรักษทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย

1. สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยและ

ภูมิปญญาทองถิ่น
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2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณกับเปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง ผลผลิต / โครงการ งบประมาณ เงินนอก

/แผนงาน เปาหมายการใหบริการหนวยงาน งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น          577.7469          100.1799 

ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 3. :

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต

         577.7469          100.1799 

1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ

พัฒนาการศึกษา

         575.7969            99.9709 

1. เปาหมายกระทรวง : คนไทย

ไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพใน

การดํารงชีวิต  ประกอบอาชีพ และ

เสริมสรางการแขงขันของประเทศ

         559.3236            96.4944 

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือ

ผลิตกําลังคนดานสังคมศาสตรที่

มีคุณภาพตามความตองการของ

ประเทศ

         120.3318            37.1498 

ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จ

การศึกษาดานสังคมศาสตร

       120.3318          37.1498 

2. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือ

ผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตาม

ความตองการของประเทศ

         438.9918            59.3446 

ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จ

การศึกษาดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

       438.9918          59.3446 

2. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับการศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ

            5.9590             1.0254 

หนวย : ลานบาท
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง ผลผลิต / โครงการ งบประมาณ เงินนอก

/แผนงาน เปาหมายการใหบริการหนวยงาน งบประมาณ

หนวย : ลานบาท

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือ

บริการวิชาการแกหนวยงาน/

ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมี

ความรูความสามารถในการ

พัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพ

ในการแขงขันของประเทศ

            5.9590             1.0254 

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ

ใหบริการวิชาการ

          5.9590           1.0254 

3. เปาหมายกระทรวง : มี

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับ

การเผยแพรหรือนําไปใชประโยชน

เพ่ิมขึ้น

           10.5143             2.4511 

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือวิจัย

และพัฒนารวมทั้งถายทอดองค

ความรูและสรางนวัตกรรมที่

นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของทองถิ่นและประเทศ

           10.5143             2.4511 

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพ่ือ

ถายทอดเทคโนโลยี

          5.7783           1.6536 

ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพ่ือ

สรางองคความรู

          4.7360           0.7975 

2. แผนงาน : สงเสริมและ

พัฒนาศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม

            1.9500             0.2090 

3. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับความรูความเขาใจและเห็น

ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย

            1.9500             0.2090 

1. เปาหมายหนวยงาน : ปลูกฝง

คานิยมใหนักศึกษาและชุมชนใน

การอนุรักษทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย

            1.9500             0.2090 

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม

          1.9500           0.2090 
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หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

 รอยละ 70 70 70 70 70

 รอยละ 75 77 79 80 80

 รอยละ 70 70 70 70 70

 รอยละ 80 82 84 86 88

 รอยละ 75 76 77 78 79

 รอยละ 75 75 75 75 75

 รอยละ 70 70 70 70 70

 รอยละ 75 77 79 80 80

 รอยละ 75 75 75 75 75

 โครงการ 17 5 8 11 14

 โครงการ 1 2 3 4 5

3. เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน                        คาเปาหมายของตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด

1. เพื่อผลิตกําลังคนดานสังคมศาสตรที่มีคุณภาพตาม

ความตองการของประเทศ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รอยละของผูสําเร็จ

การศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รอยละของความพึงพอใจ

ของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา

 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่

ไดงานทําศึกษาตอหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน

2. เพื่อบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนใน

ชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถในการ

พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รอยละของผูเขารับบริการนํา

ความรูไปใชประโยชน

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รอยละความพึงพอใจของ

ผูรับบริการวิชาการและวิชาชีพตอประโยชนจากการ

 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: รอยละของโครงการบริการ

วิชาการที่สงเสริมศักยภาพในการแขงขันของ

ใ3. เพื่อผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่

มีคุณภาพตามความตองการของประเทศ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: รอยละของผูสําเร็จ

การศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รอยละของความพึงพอใจ

ของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา

 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่

ไดงานทําศึกษาตอหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน

4. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถายทอดองคความรูและ

สรางนวัตกรรมที่นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของทองถิ่นและประเทศ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จํานวนงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือ

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จํานวนผลงานวิจัย/

นวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย/

โ
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หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน                        คาเปาหมายของตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด

 โครงการ 0 2 3 4 5

 โครงการ 18 18 19 20 20

 รอยละ 80 82 84 86 88

 โครงการ 18 18 19 20 20 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการ

เผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภายใน

 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จํานวนผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่

นําไปใชประโยชนภายในระยะเวลา1ป

5. ปลูกฝงคานิยมใหนักศึกษาและชุมชนในการ

อนุรักษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่

มีการเผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: รอยละความพึงพอใจของ

ผูเขารวมโครงการตอประโยชนของการทํานุบํารุง
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4. กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง และเปาหมายการใหบริการหนวยงาน จําแนกตามแหลงเงิน 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

รวมทั้งสิ้น 788.5674          677.9268          1,668.5708       1,726.2670       1,892.3928       

รวมเงินงบประมาณ 689.7566          577.7469          1,564.3837       1,617.9122       1,779.7036       

รวมเงินนอกงบประมาณ 98.8108           100.1799          104.1871          108.3548          112.6892          

1. เพ่ือผลิตกําลังคนดานสังคมศาสตรท่ีมี

คุณภาพตามความตองการของประเทศ

         203.3643          157.4816          298.4184          309.5082          338.0483 

 เงินงบประมาณ 165.1594          120.3318          259.7826          269.3269          296.2597          

 เงินนอกงบประมาณ 38.2049           37.1498           38.6358           40.1813           41.7886           

  - เงินรายได 38.2049           37.1498           38.6358           40.1813           41.7886           

2. เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชน

ในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการ

แขงขันของประเทศ

            6.9450             6.9844            14.1926            15.5480            17.0363 

 เงินงบประมาณ 5.9590            5.9590            13.1262           14.4389           15.8828           

 เงินนอกงบประมาณ 0.9860            1.0254            1.0664            1.1091            1.1535            

  - เงินรายได 0.9860            1.0254            1.0664            1.1091            1.1535            

3. เพ่ือผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพตามความตองการของ

ประเทศ

         558.7298          498.3364        1,291.0981        1,330.0289        1,459.1806 

 เงินงบประมาณ 501.6677          438.9918          1,229.3797       1,265.8417       1,392.4259       

 เงินนอกงบประมาณ 57.0621           59.3446           61.7184           64.1872           66.7547           

  - เงินรายได 57.0621           59.3446           61.7184           64.1872           66.7547           

4. เพ่ือวิจัยและพัฒนารวมทั้งถายทอดองค

ความรูและสรางนวัตกรรมที่นําไปสูการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นและประเทศ

           17.3773            12.9654            61.1032            67.0607            73.6078 

 เงินงบประมาณ 15.0205           10.5143           58.5541           64.4096           70.8506           

 เงินนอกงบประมาณ 2.3568            2.4511            2.5491            2.6511            2.7572            

  - เงินรายได 2.3568            2.4511            2.5491            2.6511            2.7572            

5. ปลูกฝงคานิยมใหนักศึกษาและชุมชนในการ

อนุรักษทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย

            2.1510             2.1590             3.7585             4.1212             4.5198 

 เงินงบประมาณ 1.9500            1.9500            3.5411            3.8951            4.2846            

 เงินนอกงบประมาณ 0.2010            0.2090            0.2174            0.2261            0.2352            

  - เงินรายได 0.2010            0.2090            0.2174            0.2261            0.2352            

*ประมาณการรายจายลวงหนาตามยุทธศาสตรและภารกิจที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

หนวย :ลานบาท 

งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*
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5. รายการผูกพันขามปงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  จําแนกตามผลผลิต/โครงการ 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556- จบ

1. ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดาน

สังคมศาสตร

1 21.0600      50.9400      -              -              -              

2. ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

2 158.3845     178.6145     -              -              -              

รวม 3 179.4445     229.5545     -              -              -              

เหตุผลความจําเปนในการตั้งงบประมาณผูกพันขามป

1. เปนรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตองดําเนินการตอเน่ือง  จํานวน  3 รายการ  เปนเงิน  179,444,500  บาท

          หนวย : ลานบาท 

ผลผลิต / โครงการ
จํานวน 

รายการ

ปงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ
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 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามแผนงาน

689,756,600 บาท

577,746,900 บาท

        575,796,900 บาท

           1,950,000 บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

งบประมาณรายจาย ป 2552

งบประมาณรายจาย ป 2553

1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

2. แผนงาน สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
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7. สรุปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย 

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวม

รวมทั้งสิ้น 155.4179     106.5548     179.4445     59.5697      76.7600      577.7469     

1. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพัฒนา

การศึกษา

155.4179     106.5548     179.4445     59.5697      74.8100      575.7969     

ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จการศึกษาดาน

สังคมศาสตร

      50.8686       24.5736       21.0600       17.3296        6.5000      120.3318 

ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการใหบริการวิชาการ             -               -               -          5.9590             -          5.9590 

ผลผลิตที่ 3 : ผูสําเร็จการศึกษาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

     104.5493       81.9812      158.3845       25.7668       68.3100      438.9918 

ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอด

เทคโนโลยี

            -               -               -          5.7783             -          5.7783 

ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองค

ความรู

            -               -               -          4.7360             -          4.7360 

2. แผนงาน :  สงเสริมและพัฒนาศาสนา

 ศิลปะและวัฒนธรรม

-               -               -               -               1.9500        1.9500        

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

            -               -               -               -          1.9500        1.9500 

          หนวย : ลานบาท 

งบรายจาย
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8. แผนงาน จําแนก ตามผลผลิต/โครงการ

บาท

บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.1.1.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,530 1,570 1,630 1,700 1,770

 ( 1278 )

รอยละ 80 95 95 96 96

 ( - )

รอยละ 75 95 95 95 95

 ( - )

ลานบาท 84.6632 121.9664 134.1630 147.5793 162.3372

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

203.3643      157.4816      298.4184      309.5082      338.0483      

165.1594      120.3318      259.7826      269.3269      296.2597      

50.9467        50.8686        55.9557        61.5513        67.7065        

22.4148        24.5736        27.0310        29.7341        32.7075        

74.3962        21.0600        125.6196      121.7476      133.9224      

10.9117        17.3296        38.8175        42.6992        46.9692        

6.4900         6.5000         12.3588        13.5947        14.9541        

38.2049        37.1498        38.6358        40.1813        41.7886        

38.2049        37.1498        38.6358        40.1813        41.7886        

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา                    575,796,900 

8.1.1  ผลผลิตที่ 1 :  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร                    120,331,800 

 

1) จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร                    120,331,800 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

เชิงคุณภาพ : ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตร

เชิงเวลา : ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร

ภายในระยะเวลาที่กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.1.2.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 32 38 39 40 41

 ( 9 )

รอยละ 80 82 84 85 85

 ( 92.16 )

รอยละ 90 90 90 90 90

 ( - )

ลานบาท 5.9590 11.9329 13.1262 14.4388 15.8827

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

6.9450         6.9844         14.1926        15.5480        17.0363        

5.9590         5.9590         13.1262        14.4389        15.8828        

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

5.9590         5.9590         13.1262        14.4389        15.8828        

-                -                -                -                -                

0.9860         1.0254         1.0664         1.1091         1.1535         

0.9860         1.0254         1.0664         1.1091         1.1535         

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2  ผลผลิตที่ 2 :  ผลงานการใหบริการวิชาการ                       5,959,000 

 

1) จัดอบรมและสัมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ                       5,959,000 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก

สังคม

เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการใน

กระบวนการใหบริการ

เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่

กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.1.3.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,900 2,440 2,540 2640 2,750

 ( 1383 )

รอยละ 75 95 95 95 95

 ( - )

รอยละ 70 95 95 95 95

 ( - )

ลานบาท 300.1931 531.1138 584.2253 642.6478 706.9126

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

558.7298      498.3364      1,291.0981    1,330.0289    1,459.1806    

501.6677      438.9918      1,229.3797    1,265.8417    1,392.4259    

105.7761      104.5493      121.6041      133.7645      147.1409      

78.1399        81.9812        104.7914      115.2705      126.7975      

201.4746      158.3845      645.1544      623.1939      685.5133      

20.7671        25.7668        55.0135        60.5149        66.5665        

95.5100        68.3100        302.8163      333.0979      366.4077      

57.0621        59.3446        61.7184        64.1872        66.7547        

57.0621        59.3446        61.7184        64.1872        66.7547        

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3  ผลผลิตที่ 3 :  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                    438,991,800 

 

1) จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                    438,991,800 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

เชิงคุณภาพ : ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตร

เชิงเวลา : ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร

ภายในระยะเวลาที่กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.1.4.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 15 11 15 20 25

 ( 15 )

โครงการ 15 11 15 20 25

 ( 15 )

รอยละ 75 75 75 75 75

 ( - )

ลานบาท 8.8968 36.2169 40.1687 44.1856 48.6042

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.4.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

10.4868        7.4319         41.8884        45.9742        50.4644        

8.8968         5.7783         40.1687        44.1856        48.6042        

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

8.8968         5.7783         40.1687        44.1856        48.6042        

-                -                -                -                -                

1.5900         1.6536         1.7197         1.7886         1.8602         

1.5900         1.6536         1.7197         1.7886         1.8602         

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.4  ผลผลิตที่ 4 :  ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี                       5,778,300 

 

1) ดําเนินการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี                       5,778,300 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการวิจัย

เชิงคุณภาพ : จํานวนโครงการวิจัยเปนไปตามมาตรฐาน

ที่กําหนด

เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่

กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได

452



บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.1.5.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 15 13 15 17 19

 ( 15 )

โครงการ 15 13 15 17 19

 ( 15 )

รอยละ 75 75 75 75 75

 ( - )

ลานบาท 6.1237 16.7146 18.3854 20.2240 22.2464

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.5.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

6.8905         5.5335         19.2148        21.0865        23.1434        

6.1237         4.7360         18.3854        20.2240        22.2464        

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

6.1237         4.7360         18.3854        20.2240        22.2464        

-                -                -                -                -                

0.7668         0.7975         0.8294         0.8625         0.8970         

0.7668         0.7975         0.8294         0.8625         0.8970         

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.5  ผลผลิตที่ 5 :  ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู                       4,736,000 

 

1) ดําเนินการวิจัยเพื่อสรางองคความรู                       4,736,000 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการวิจัย

เชิงคุณภาพ : จํานวนโครงการวิจัยเปนไปตามมาตรฐาน

ที่กําหนด

เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่

กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.2.1.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 18 18 19 20 20

 ( 9 )

รอยละ 80 82 84 86 88

 ( - )

รอยละ 90 90 90 90 90

 ( - )

ลานบาท 1.9500 3.2791 3.5411 3.8951 4.2846

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

2.1510         2.1590         3.7585         4.1212         4.5198         

1.9500         1.9500         3.5411         3.8951         4.2846         

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

1.9500         1.9500         3.5411         3.8951         4.2846         

0.2010         0.2090         0.2174         0.2261         0.2352         

0.2010         0.2090         0.2174         0.2261         0.2352         

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม                       1,950,000 

8.2.1  ผลผลิตที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม                       1,950,000 

 

1) สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปและวัฒนธรรม                       1,950,000 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของ

โครงการ

เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลาที่

กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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1. งบบุคลากร 50,868,600             บาท

1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา 48,758,700             บาท

1.1.1 เงินเดือน 40,449,000             บาท

(1) อัตราเดิม 35,548,200             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 72,698,000             บาท

เงินนอกงบประมาณ 37,149,800             บาท

เงินงบประมาณ 35,548,200             บาท

(2) เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับขาราชการ 2,391,000               บาท

(3) เงินชวยเหลือการครองชีพขาราชการระดับตน 4,800                   บาท

(4) เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ 2,505,000               บาท

1.1.2 คาจางประจํา 8,309,700              บาท

(1) อัตราเดิม 7,750,900               บาท

(2) เงินเพ่ิมคาจางประจาํ 465,100                 บาท

(3) เงินชวยเหลือการครองชีพพิเศษ 93,700                  บาท

1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ 2,109,900              บาท

1.2.1 คาตอบแทนพนักงานราชการ 2,109,900              บาท

(1) คาตอบแทนพนักงานราชการ 2,109,900               บาท

2. งบดําเนินงาน 24,573,600             บาท

2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 22,828,200             บาท

2.1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 22,828,200             บาท

(1) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 2,921,800               บาท

(2) คาตอบแทนพิเศษขาราชการที่ไดรับเงินเดือนเต็มขั้น 327,200                 บาท

(3) คาตอบแทนพิเศษลูกจางประจําที่ไดรับเงินเดือนเต็มขั้น 163,700                 บาท

(4) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 691,950                 บาท

(5) คาซอมแซมครุภัณฑ 313,800                 บาท

(6) คาจางเหมาบริการ 1,062,450               บาท

(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 152,600                 บาท

(8) วัสดุงานบานงานครัว 71,300                  บาท

(9) วัสดุการศึกษา 16,171,200             บาท

(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา 952,200                 บาท

2.2 คาสาธารณูปโภค 1,745,400              บาท

2.2.1 คาสาธารณูปโภค 1,745,400              บาท

(1) คาโทรศัพท 54,200                  บาท

(2) คานํ้าประปา 129,000                 บาท

(3) คาไฟฟา 1,403,700               บาท

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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(4) คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 146,000                 บาท

(5) คาสาธารณูปโภคอื่น ๆ 12,500                  บาท

3. งบลงทุน 21,060,000             บาท

3.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 21,060,000             บาท

3.1.1 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 21,060,000             บาท

3.1.1.1 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 21,060,000             บาท

(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการดานภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ พรอม

ครุภัณฑ 1 หลัง 21,060,000             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 90,000,000             บาท

เงินนอกงบประมาณ -                         บาท

เงินงบประมาณ 90,000,000             บาท

ป 2552 ตั้งงบประมาณ 18,000,000             บาท

ป 2553 ตั้งงบประมาณ 21,060,000             บาท

ป 2554 ผูกพันงบประมาณ 50,940,000             บาท

4. งบเงินอุดหนุน 17,329,600             บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 17,329,600             บาท

1) คาใชจายบุคลากร 14,274,500             บาท

1 เงินเดือน 14,274,500             บาท

(1) เงินอุดหนุนเปนคาใชจายบุคลากร 14,274,500             บาท

2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก 3,055,100               บาท

5. งบรายจายอื่น 6,500,000              บาท

1) คาใชจายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 6,500,000               บาท
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1. งบเงินอุดหนุน 5,959,000              บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 5,959,000              บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ 5,959,000               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 6,984,400               บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,025,400               บาท

เงินงบประมาณ 5,959,000               บาท

ผลผลิต : ผลงานการใหบริการวิชาการ

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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1. งบบุคลากร 104,549,300            บาท

1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา 100,531,000            บาท

1.1.1 เงินเดือน 92,957,400             บาท

(1) อัตราเดิม 77,032,400             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 136,377,000            บาท

เงินนอกงบประมาณ 59,344,600             บาท

เงินงบประมาณ 77,032,400             บาท

(2) เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับขาราชการ 7,839,000               บาท

(3) เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ 7,422,600               บาท

(4) เงินชวยเหลือการครองชีพขาราชการระดับตน 193,000                 บาท

(5) เงินประจําตําแหนงผูบริหารไมมีวาระ 470,400                 บาท

1.1.2 คาจางประจํา 7,573,600              บาท

(1) อัตราเดิม 6,951,200               บาท

(2) เงินเพ่ิมคาจางประจํา 417,100                 บาท

(3) เงินชวยเหลือการครองชีพพิเศษ 205,300                 บาท

1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ 4,018,300              บาท

1.2.1 คาตอบแทนพนักงานราชการ 4,018,300              บาท

(1) คาตอบแทนพนักงานราชการ 4,018,300               บาท

2. งบดําเนินงาน 81,981,200             บาท

2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 69,851,100             บาท

2.1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 69,851,100             บาท

(1) คาเชาบาน 180,000                 บาท

(2) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 10,500,100             บาท

(3) คาตอบแทนพิเศษขาราชการที่ไดรับเงินเดือนเต็มขั้น 289,300                 บาท

(4) คาตอบแทนพิเศษลูกจางประจําที่ไดรับเงินเดือนเต็มขั้น 94,300                  บาท

(5) เงินประจําตําแหนงผูบริหารมีวาระ 8,486,400               บาท

(6) คาซอมแซมครุภัณฑ 292,100                 บาท

(7) คาเชาทรัพยสิน 6,153,700               บาท

(8) คาจางเหมาบริการ 8,500,000               บาท

(9) วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 1,279,900               บาท

(10) วัสดุการศึกษา 32,809,800             บาท

(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา 1,265,500               บาท

2.2 คาสาธารณูปโภค 12,130,100             บาท

2.2.1 คาสาธารณูปโภค 12,130,100             บาท

(1) คาโทรศัพท 323,100                 บาท

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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(2) คานํ้าประปา 769,800                 บาท

(3) คาไฟฟา 8,195,700               บาท

(4) คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 1,801,800               บาท

(5) คาสาธารณูปโภคอื่น ๆ 1,039,700               บาท

3. งบลงทุน 158,384,500            บาท

3.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 158,384,500            บาท

3.1.1 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 158,384,500            บาท

3.1.1.1 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 97,183,000             บาท

(1) อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 หลัง 97,183,000             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 198,999,000            บาท

เงินนอกงบประมาณ -                         บาท

เงินงบประมาณ 198,999,000            บาท

ป 2551 ตั้งงบประมาณ 40,000,000             บาท

ป 2552 ตั้งงบประมาณ 22,000,000             บาท

ป 2553 ตั้งงบประมาณ 97,183,000             บาท

ป 2554 ผูกพันงบประมาณ 39,816,000             บาท

3.1.1.2 คากอสรางอาคารการศึกษาและสิ่งกอสรางประกอบ 61,201,500             บาท

(1) อาคารเรียนรวมและเอนกประสงคพรอมครุภัณฑ 1 หลัง 61,201,500             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 250,000,000            บาท

เงินนอกงบประมาณ -                         บาท

เงินงบประมาณ 250,000,000            บาท

ป 2552 ตั้งงบประมาณ 50,000,000             บาท

ป 2553 ตั้งงบประมาณ 61,201,500             บาท

ป 2554 ผูกพันงบประมาณ 138,798,500            บาท

4. งบเงินอุดหนุน 25,766,800             บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 25,766,800             บาท

1) คาใชจายบุคลากร 23,784,500             บาท

1 เงินเดือน 23,784,500             บาท

(1) เงินอุดหนุนเปนคาใชจายบุคลากร 23,784,500             บาท

2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก 1,982,300               บาท

5. งบรายจายอื่น 68,310,000             บาท

1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 64,800,000             บาท

2) คาใชจายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 3,510,000               บาท

459



1. งบรายจายอื่น 1,950,000              บาท

1) คาใชจายโครงการศิลปวัฒนธรรม 1,950,000               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 2,159,000               บาท

เงินนอกงบประมาณ 209,000                 บาท

เงินงบประมาณ 1,950,000               บาท

ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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1. งบเงินอุดหนุน 5,778,300              บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 5,778,300              บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี 5,778,300               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 7,431,900               บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,653,600               บาท

เงินงบประมาณ 5,778,300               บาท

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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1. งบเงินอุดหนุน 4,736,000              บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 4,736,000              บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 4,736,000               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 5,533,500               บาท

เงินนอกงบประมาณ 797,500                 บาท

เงินงบประมาณ 4,736,000               บาท

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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ภาค ข : หนวยงาน

 งบประมาณรายจาย    ป 2552 บาท

 งบประมาณรายจาย    ป 2553 บาท

1. ขอมูลหนวยงาน

   1.1 วิสัยทัศน

   1.2 พันธกิจ

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปนมหาวิทยาลัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คุณภาพชั้นนํา 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีมุงเนนการผลิตนักปฏิบัติดานวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม

1.จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพ้ืนฐาน ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน 

สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ   2.สรางงานวิจัย ส่ิงประดิษฐและนวัตกรรม บนพ้ืนฐานของ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      สูการผลิต การบริการ และการสรางมูลคาเพ่ิมใหประเทศ   3.มุงบริการ

วิชาการและถายทอดเทคโนโลยีสูสังคม   4.ทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษศิลปวัฒนธรรม และรักษาส่ิงแวดลอม   

5.บริหารจัดการดวยระบบธรรมาภิบาล เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการทํางานขององคกร

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

1,036,355,900              

851,657,900                
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1.3 ความเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2552 - 2554 และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ

เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน
กลยุทธหนวยงาน

นโยบายที่ 3 นโยบายสังคมและ

คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 3 : 

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต

ประเด็นนโยบายที่ 3.1 นโยบาย

การศึกษา

3.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและ

พัฒนาการศึกษา

1. เปาหมายกระทรวง : คนไทย

ไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพใน

การดํารงชีวิต  ประกอบอาชีพ และ

เสริมสรางการแขงขันของประเทศ

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือผลิต

กําลังคนดานสังคมศาสตรที่มี

คุณภาพตามความตองการของ

ประเทศ

1. สงเสริมสนับสนุนและจัด

การศึกษาที่สอดคลองกับธุรกิจ

บริการและโลจิสติกส

2. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือผลิต

กําลังคนดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีที่มีคุณภาพตามความ

ตองการของประเทศ

1. ผลิตและพัฒนากําลังคนดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มี

คุณภาพยิ่งขึ้น

2. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับการศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือ

บริการวิชาการแกหนวยงาน/

ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมี

ความรูความสามารถในการพัฒนา

ตนเองเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ

แขงขันของประเทศ

1. ถายทอดองคความรูและ

เทคโนโลยีใหแกชุมชน

3. เปาหมายกระทรวง : มี

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับ

การเผยแพรหรือนําไปใชประโยชน

เพิ่มข้ึน

แผนการบริหารราชการแผนดิน/ 

นโยบาย

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ/ 

แผนงาน

ความเชื่อมโยงระดับหนวยงาน
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เปาหมายการใหบริการกระทรวง/ 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน
กลยุทธหนวยงาน

แผนการบริหารราชการแผนดิน/ 

นโยบาย

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ/ 

แผนงาน

ความเชื่อมโยงระดับหนวยงาน

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือวิจัย

และพัฒนารวมทั้งถายทอดองค

ความรูและสรางนวัตกรรมที่

นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของทองถิ่นและประเทศ

1. สนันบสนุนและจัดใหมีการวิจัยที่

มีคุณภาพเพ่ือพัฒนาสังคม

2. สนับสนุนและจัดใหมีการวิจัยที่มี

คุณภาพเพ่ือถายทอดสูสังคม

ประเด็นนโยบายที่ 3.4 นโยบาย

ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

3.4 แผนงาน : สงเสริมและ

พัฒนาศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม

1. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับความรูความเขาใจและเห็น

ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย

1. เปาหมายหนวยงาน : ปลูกฝง

คานิยมใหนักศึกษาและชุมชน ใน

การอนุรักษ ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย

1. สงเสริมการอนุรักษและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย
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2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณกับเปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง ผลผลิต / โครงการ งบประมาณ เงินนอก

/แผนงาน เปาหมายการใหบริการหนวยงาน งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น          851.6579          166.4907 

ยุทธศาสตรการจัดสรรที่ 3. :

ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิต

         851.6579          166.4907 

1. แผนงาน : ขยายโอกาสและ

พัฒนาการศึกษา

         847.6579          165.1592 

1. เปาหมายกระทรวง : คนไทย

ไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพใน

การดํารงชีวิต  ประกอบอาชีพ และ

เสริมสรางการแขงขันของประเทศ

         814.6498          153.4790 

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือ

ผลิตกําลังคนดานสังคมศาสตรที่

มีคุณภาพตามความตองการของ

ประเทศ

         157.7398            30.3201 

ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จ

การศึกษาดานสังคมศาสตร

       157.7398          30.3201 

2. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือ

ผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตาม

ความตองการของประเทศ

         656.9100          123.1589 

ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จ

การศึกษาดานวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี

       656.9100        123.1589 

2. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับการศึกษาและการเรียนรู

ตลอดชีวิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ

            9.3651             2.5163 

หนวย : ลานบาท
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ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ เปาหมายการใหบริการกระทรวง ผลผลิต / โครงการ งบประมาณ เงินนอก

/แผนงาน เปาหมายการใหบริการหนวยงาน งบประมาณ

หนวย : ลานบาท

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือ

บริการวิชาการแกหนวยงาน/

ประชาชนในชุมชนและสังคมใหมี

ความรูความสามารถในการ

พัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพ

ในการแขงขันของประเทศ

            9.3651             2.5163 

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานการ

ใหบริการวิชาการ

          9.3651           2.5163 

3. เปาหมายกระทรวง : มี

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ไดรับ

การเผยแพรหรือนําไปใชประโยชน

เพ่ิมขึ้น

           23.6430             9.1639 

1. เปาหมายหนวยงาน : เพ่ือวิจัย

และพัฒนารวมทั้งถายทอดองค

ความรูและสรางนวัตกรรมที่

นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมของทองถิ่นและประเทศ

           23.6430             9.1639 

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานวิจัยเพ่ือ

ถายทอดเทคโนโลยี

          7.1476           3.0221 

ผลผลิตที่ 2 : ผลงานวิจัยเพ่ือ

สรางองคความรู

         16.4954           6.1418 

2. แผนงาน : สงเสริมและ

พัฒนาศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม

            4.0000             1.3315 

3. เปาหมายกระทรวง : ประชาชน

ไดรับความรูความเขาใจและเห็น

ความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย

            4.0000             1.3315 

1. เปาหมายหนวยงาน : ปลูกฝง

คานิยมใหนักศึกษาและชุมชน ใน

การอนุรักษ ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย

            4.0000             1.3315 

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม

          4.0000           1.3315 
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หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

 รอยละ 70 70 70 70 70

 รอยละ 75 77 79 80 82

 รอยละ 75 75 75 75 75

 รอยละ 80 82 84 85 86

 รอยละ 75 76 77 78 79

 รอยละ 45 50 55 60 65

 รอยละ 70 70 70 70 70

 รอยละ 75 77 79 80 82

 รอยละ 75 75 75 75 75

 โครงการ 10 15 20 25 30

 โครงการ 5 10 15 20 25

 โครงการ 5 10 15 20 25

3. เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน                        คาเปาหมายของตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด

1. เพื่อผลิตกําลังคนดานสังคมศาสตรที่มีคุณภาพตาม

ความตองการของประเทศ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจ ของนายจาง

ที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา

 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา 

ศึกษาตอหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 

2. เพื่อบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชนใน

ชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถในการ

พัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผูเขารับบริการนําความรูไป

ใ  โ  - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของ

ผูรับบริการวิชาการและวิชาชีพ ตอประโยชนจาก

 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: โครงการบริการวิชาการที่

สงเสริมศักยภาพในการแขงขันของประเทศในเวลา 

3. เพื่อผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่

มีคุณภาพตามความตองการของประเทศ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของนายจางที่

มีตอผูสําเร็จการศึกษา

 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทํา

ศึกษาตอหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 

4. เพื่อวิจัยและพัฒนารวมทั้งถายทอดองคความรูและ

สรางนวัตกรรมที่นําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของทองถิ่นและประเทศ

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จํานวนงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือ

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: จํานวนงานวิจัย/นวัตกรรม 

ที่นําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย / ประโยชนตอ

 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จํานวนงานวิจัย/นวัตกรรม ที่

นําไปใชประโยชนภายในระยะเวลา 1 ป

5. ปลูกฝงคานิยมใหนักศึกษาและชุมชน ในการ

อนุรักษ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
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หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน                        คาเปาหมายของตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด

 โครงการ 29 32 35 40 45

 รอยละ 80 82 84 86 88

 โครงการ 29 32 35 40 45 - ตัวชี้วัดเชิงเวลา: จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการ

เผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมภายใน

 - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่

มีการเผยแพรดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

 - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจของผูเขารวม

โครงการตอประโยชนของการทํานุบํารุง
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4. กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง และเปาหมายการใหบริการหนวยงาน จําแนกตามแหลงเงิน 

เปาหมายการใหบริการหนวยงาน

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

รวมทั้งสิ้น 1,184.5598       1,018.1486       2,226.9352       2,254.3979       2,658.5615       

รวมเงินงบประมาณ 1,036.3559       851.6579          2,043.7964       2,052.9462       2,436.9659       

รวมเงินนอกงบประมาณ 148.2039          166.4907          183.1388          201.4517          221.5956          

1. เพ่ือผลิตกําลังคนดานสังคมศาสตรท่ีมี

คุณภาพตามความตองการของประเทศ

         236.4202          188.0599          437.3471          473.0006          510.1149 

 เงินงบประมาณ 204.2633          157.7398          403.9953          436.3140          469.7600          

 เงินนอกงบประมาณ 32.1569           30.3201           33.3518           36.6866           40.3549           

  - เงินรายได 32.1569           30.3201           33.3518           36.6866           40.3549           

2. เพ่ือบริการวิชาการแกหนวยงาน/ประชาชน

ในชุมชนและสังคมใหมีความรูความสามารถใน

การพัฒนาตนเองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการ

แขงขันของประเทศ

            8.0443            11.8814            15.2269            16.7495            18.4244 

 เงินงบประมาณ 6.4360            9.3651            12.4590           13.7049           15.0754           

 เงินนอกงบประมาณ 1.6083            2.5163            2.7679            3.0446            3.3490            

  - เงินรายได 1.6083            2.5163            2.7679            3.0446            3.3490            

3. เพ่ือผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพตามความตองการของ

ประเทศ

         899.7597          780.0689        1,676.6962        1,657.2166        2,011.8483 

 เงินงบประมาณ 788.7146          656.9100          1,541.2218       1,508.1950       1,847.9250       

 เงินนอกงบประมาณ 111.0451          123.1589          135.4744          149.0216          163.9233          

  - เงินรายได 111.0451         123.1589         135.4744         149.0216         163.9233         

4. เพ่ือวิจัยและพัฒนารวมทั้งถายทอดองค

ความรูและสรางนวัตกรรมที่นําไปสูการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของทองถิ่นและประเทศ

           36.7257            32.8069            86.9070            95.5975          105.1568 

 เงินงบประมาณ 33.7757           23.6430           76.8269           84.5096           92.9605           

 เงินนอกงบประมาณ 2.9500            9.1639            10.0801           11.0879           12.1963           

  - เงินรายได 2.9500            9.1639            10.0801           11.0879           12.1963           

5. ปลูกฝงคานิยมใหนักศึกษาและชุมชน ในการ

อนุรักษ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย

            3.6099             5.3315            10.7580            11.8337            13.0171 

 เงินงบประมาณ 3.1663            4.0000            9.2934            10.2227           11.2450           

 เงินนอกงบประมาณ 0.4436            1.3315            1.4646            1.6110            1.7721            

  - เงินรายได 0.4436            1.3315            1.4646            1.6110            1.7721            

*ประมาณการรายจายลวงหนาตามยุทธศาสตรและภารกิจที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554- 2556

หนวย :ลานบาท 

งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*
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5. รายการผูกพันขามปงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  จําแนกตามผลผลิต/โครงการ 

ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556- จบ

1. ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดาน

สังคมศาสตร

2 46.5750      37.3750      -              -              -              

2. ผลผลิต: ผูสําเร็จการศึกษาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

3 91.1088      167.7500     -              -              -              

รวม 5 137.6838     205.1250     -              -              -              

เหตุผลความจําเปนในการตั้งงบประมาณผูกพันขามป

1. เปนรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ตองดําเนินการตอเน่ือง  จํานวน  5 รายการ  เปนเงิน  137,683,800  บาท

          หนวย : ลานบาท 

ผลผลิต / โครงการ
จํานวน 

รายการ

ปงบประมาณ เงินนอก 

งบประมาณ
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 6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 จําแนกตามแผนงาน

1,036,355,900 บาท

851,657,900 บาท

        847,657,900 บาท

           4,000,000 บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

งบประมาณรายจาย ป 2552

งบประมาณรายจาย ป 2553

1. แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

2. แผนงาน สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
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7. สรุปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จําแนกตามงบรายจาย 

แผนงาน

ผลผลิต / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอื่น รวม

รวมทั้งสิ้น 273.1529     156.0541     137.6838     111.8117     172.9554     851.6579     

1. แผนงาน :  ขยายโอกาสและพัฒนา

การศึกษา

273.1529     156.0541     137.6838     111.8117     168.9554     847.6579     

ผลผลิตที่ 1 : ผูสําเร็จการศึกษาดาน

สังคมศาสตร

      69.8874       18.5806       46.5750       17.5846        5.1122      157.7398 

ผลผลิตที่ 2 : ผลงานการใหบริการวิชาการ             -               -               -          9.3651             -          9.3651 

ผลผลิตที่ 3 : ผูสําเร็จการศึกษาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

     203.2655      137.4735       91.1088       61.2190      163.8432      656.9100 

ผลผลิตที่ 4 : ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอด

เทคโนโลยี

            -               -               -          7.1476             -          7.1476 

ผลผลิตที่ 5 : ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองค

ความรู

            -               -               -         16.4954             -         16.4954 

2. แผนงาน :  สงเสริมและพัฒนาศาสนา

 ศิลปะและวัฒนธรรม

-               -               -               -               4.0000        4.0000        

ผลผลิตที่ 1 : ผลงานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

            -               -               -               -          4.0000        4.0000 

          หนวย : ลานบาท 

งบรายจาย
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8. แผนงาน จําแนก ตามผลผลิต/โครงการ

บาท

บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.1.1.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,700 1,700 1,800 2,100 2,200

 ( 1,641 )

รอยละ 85 95 95 95 95

 ( - )

รอยละ 82 95 95 95 95

 ( 82 )

ลานบาท 104.9690 111.1648 186.6009 200.8926 210.7966

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.1.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

236.4202      188.0599      437.3471      473.0006      510.1149      

204.2633      157.7398      403.9953      436.3140      469.7600      

70.3120        69.8874        73.6577        76.9975        78.4678        

18.0002        18.5806        42.5582        44.5864        46.7375        

99.2943        46.5750        217.3944      235.4214      258.9634      

12.5776        17.5846        38.5215        44.2588        47.0364        

4.0792         5.1122         31.8635        35.0499        38.5549        

32.1569        30.3201        33.3518        36.6866        40.3549        

32.1569        30.3201        33.3518        36.6866        40.3549        

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1 แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา                    847,657,900 

8.1.1  ผลผลิตที่ 1 :  ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร                    157,739,800 

 เพื่อใหไดมาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาสําหรับสถาบันอุดมศึกษา

1) จัดการเรียนการสอนดานสังคมศาสตร                    157,739,800 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

เชิงคุณภาพ : ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตร

เชิงเวลา : ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร

 ภายในระยะเวลาที่กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.1.2.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 35 45 50 55 60

 ( 31 )

รอยละ 77 75 75 75 75

 ( 70 )

รอยละ 77 75 75 75 75

 ( 90 )

ลานบาท 6.4360 9.3651 12.4590 13.7049 15.0754

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.2.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

8.0443         11.8814        15.2269        16.7495        18.4244        

6.4360         9.3651         12.4590        13.7049        15.0754        

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

6.4360         9.3651         12.4590        13.7049        15.0754        

-                -                -                -                -                

1.6083         2.5163         2.7679         3.0446         3.3490         

1.6083         2.5163         2.7679         3.0446         3.3490         

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.2  ผลผลิตที่ 2 :  ผลงานการใหบริการวิชาการ                       9,365,100 

 เพื่อใหประชาชนไดรับบริการศึกษาและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง หนวยงานและชุมชน

1) จัดอบรมและสัมมนาเชิงวิชาการหรือปฏิบัติการ                       9,365,100 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก

สังคม

เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผูรับบริการใน

กระบวนการใหบริการ

เชิงเวลา : งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาที่

กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายของการใหบริการวิชาการตาม

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.1.3.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 4,400 4,400 4,600 5,000 5,500

 ( 4,046 )

รอยละ 85 95 95 95 95

 ( - )

รอยละ 82 95 95 95 95

 ( 82 )

ลานบาท 508.4558 565.8012 728.6433 798.8836 852.3025

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.3.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

899.7597      780.0689      1,676.6962    1,657.2166    2,011.8483    

788.7146      656.9100      1,541.2218    1,508.1950    1,847.9250    

211.8636      203.2655      207.4186      213.0666      218.9755      

134.2341      137.4735      242.9620      252.2407      262.0333      

280.2588      91.1088        812.5785      709.3114      995.6225      

43.4373        61.2190        189.3559      235.7788      263.7165      

118.9208      163.8432      88.9068        97.7975        107.5772      

111.0451      123.1589      135.4744      149.0216      163.9233      

111.0451      123.1589      135.4744      149.0216      163.9233      

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.3  ผลผลิตที่ 3 :  ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                    656,910,000 

 เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีจํานวนเพิ่มขึ้น

1) จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                    656,910,000 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

เชิงคุณภาพ : ผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตร

เชิงเวลา : ผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตร

 ภายในระยะเวลาที่กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.1.4.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 12 16 30 40 50

 ( 12 )

โครงการ 5 10 15 20 30

 ( - )

รอยละ 77 50 50 50 50

 ( 50 )

ลานบาท 10.2109 7.1476 25.0358 27.5394 30.2933

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.4.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

10.9981        10.1697        28.3601        31.1961        34.3156        

10.2109        7.1476         25.0358        27.5394        30.2933        

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

10.2109        7.1476         25.0358        27.5394        30.2933        

-                -                -                -                -                

0.7872         3.0221         3.3243         3.6567         4.0223         

0.7872         3.0221         3.3243         3.6567         4.0223         

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.4  ผลผลิตที่ 4 :  ผลงานวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี                       7,147,600 

 เพื่อใหมีผลงานที่หนวยงานภาครัฐและเอกชน สามารถนําไปใชประโยชนเพิ่มขึ้น

1) ดําเนินการวิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยี                       7,147,600 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการวิจัย

เชิงคุณภาพ : จํานวนโครงการวิจัยเปนไปตามมาตรฐาน

ที่กําหนด

เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่

กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายการวิจัยตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.1.5.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 32 39 50 60 80

 ( 32 )

โครงการ 10 25 30 35 45

 ( - )

รอยละ 72 50 50 50 50

 ( 50 )

ลานบาท 23.5648 16.4954 51.7911 56.9702 62.6672

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.1.5.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

25.7276        22.6372        58.5469        64.4014        70.8412        

23.5648        16.4954        51.7911        56.9702        62.6672        

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

23.5648        16.4954        51.7911        56.9702        62.6672        

-                -                -                -                -                

2.1628         6.1418         6.7558         7.4312         8.1740         

2.1628         6.1418         6.7558         7.4312         8.1740         

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.1.5  ผลผลิตที่ 5 :  ผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรู                      16,495,400 

 เพื่อใหมีผลงานที่หนวยงานภาครัฐและเอกชน สามารถนําไปใชประโยชนเพิ่มขึ้น

1) ดําเนินการวิจัยเพื่อสรางองคความรู                      16,495,400 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการวิจัย

เชิงคุณภาพ : จํานวนโครงการวิจัยเปนไปตามมาตรฐาน

ที่กําหนด

เชิงเวลา : โครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่

กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายการวิจัยตามงบประมาณที่ไดรับ

จัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได

478



บาท

บาท

วัตถุประสงค : 

     กิจกรรม

บาท

8.2.1.1   เปาหมายผลผลิต

หนวยนับ ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 29 35 45 55 65

 ( 27 )

รอยละ 80 80 80 80 80

 ( - )

รอยละ 77 75 75 75 75

 ( 77 )

ลานบาท 3.1663 4.0000 9.2934 10.2227 11.2450

 ( - )

* ผลการดําเนินงานของปงบประมาณ 2552 (6 เดือน)

8.2.1.2   กรอบงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลางของผลผลิต

ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556

3.6099         5.3315         10.7580        11.8337        13.0171        

3.1663         4.0000         9.2934         10.2227        11.2450        

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

-                -                -                -                -                

3.1663         4.0000         9.2934         10.2227        11.2450        

0.4436         1.3315         1.4646         1.6110         1.7721         

0.4436         1.3315         1.4646         1.6110         1.7721         

* ประมาณการรายจายลวงหนาตามผลผลิตที่ไดตั้งงบประมาณในป 2553 ที่จะมีผลใหตองดําเนินการตอเน่ืองถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2556

8.2 แผนงาน : สงเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม                       4,000,000 

8.2.1  ผลผลิตที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม                       4,000,000 

 เพื่อใหประชาชนไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย

1) สงเสริมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม                       4,000,000 

ตัวช้ีวัด

เชิงปริมาณ : จํานวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม

เชิงคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงคของ

โครงการ

เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แลวเสร็จตามระยะเวลาที่

กําหนด

เชิงตนทุน : คาใชจายของการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม

ตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร

หนวย : ลานบาท 

แหลงเงิน งบประมาณ ประมาณการรายจายลวงหนา*

รวมทั้งสิ้น

เงินงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดําเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงินอุดหนุน

      - งบรายจายอื่น

เงินนอกงบประมาณ

      - เงินรายได
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1. งบบุคลากร 69,887,400             บาท

1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา 63,851,300             บาท

1.1.1 เงินเดือน 56,071,400             บาท

(1) เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ 3,598,800               บาท

(2) เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับขาราชการ 3,633,600               บาท

(3) อัตราเดิม 48,691,800             บาท

(4) เงินชวยเหลือการครองชีพขาราชการระดับตน 147,200                 บาท

1.1.2 คาจางประจํา 7,779,900              บาท

(1) เงินเพ่ิมคาจางประจํา 437,100                 บาท

(2) เงินชวยเหลือคาครองชีพพิเศษ 58,500                  บาท

(3) อัตราเดิม 7,284,300               บาท

1.2 คาจางช่ัวคราว 3,108,700              บาท

1.2.1 คาจางช่ัวคราว 3,108,700              บาท

(1) คาจางอาจารยสอนภาษาชาวตางชาติ 3,108,700               บาท

1.3 คาตอบแทนพนักงานราชการ 2,927,400              บาท

1.3.1 คาตอบแทนพนักงานราชการ 2,927,400              บาท

(1) เงินชวยเหลือคาครองชีพพิเศษ 153,800                 บาท

(2) คาตอบแทนพนักงานราชการ 2,773,600               บาท

2. งบดําเนินงาน 18,580,600             บาท

2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 18,580,600             บาท

2.1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 18,580,600             บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 145,200                 บาท

(2) คาเชาบาน 888,000                 บาท

(3) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 5,079,800               บาท

(4) คาตอบแทนพิเศษขาราชการที่ไดรับเงินเดือนเต็มขั้น 426,100                 บาท

(5) คาตอบแทนพิเศษลูกจางประจําที่ไดรับคาจางเต็มขั้น 299,900                 บาท

(6) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 259,500                 บาท

(7) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 138,200                 บาท

(8) คาซอมแซมครุภัณฑ 110,500                 บาท

(9) คาจางเหมาบริการ 1,313,800               บาท

(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 138,500                 บาท

(11) คาบํารุงรักษาครุภัณฑ 70,000                  บาท

(12) วัสดุสํานักงาน 71,800                  บาท

(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 47,200                  บาท

(14) วัสดุงานบานงานครัว 17,800                  บาท

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย

480

seang
Rectangle



(15) วัสดุไฟฟาและวิทยุ 5,900                   บาท

(16) วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 65,000                  บาท

(17) วัสดุการศึกษา 8,551,900               บาท

(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา 685,300                 บาท

(19) วัสดุการเกษตร 266,200                 บาท

3. งบลงทุน 46,575,000             บาท

3.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 46,575,000             บาท

3.1.1 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 46,575,000             บาท

3.1.1.1 คากอสรางอาคารที่พักอาศัยและสิ่งกอสรางประกอบ 31,950,000             บาท

(1) อาคารชุดพักอาศัยของขาราชการระดับ 5-6 ขนาด 40 หนวย 1 หลัง 31,950,000             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 39,950,000             บาท

เงินนอกงบประมาณ -                         บาท

เงินงบประมาณ 39,950,000             บาท

ป 2552 ตั้งงบประมาณ 8,000,000               บาท

ป 2553 ตั้งงบประมาณ 31,950,000             บาท

3.1.1.2 คากอสรางอาคารการศึกษาและสิ่งกอสรางประกอบ 14,625,000             บาท

(1) อาคารกิจการนักศึกษา พรอมครุภัณฑ 1 หลัง 14,625,000             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 65,000,000             บาท

เงินนอกงบประมาณ -                         บาท

เงินงบประมาณ 65,000,000             บาท

ป 2552 ตั้งงบประมาณ 13,000,000             บาท

ป 2553 ตั้งงบประมาณ 14,625,000             บาท

ป 2554 ผูกพันงบประมาณ 37,375,000             บาท

4. งบเงินอุดหนุน 17,584,600             บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 17,584,600             บาท

1) คาใชจายบุคลากร 13,199,400             บาท

1 เงินเดือน 13,199,400             บาท

(1) เงินอุดหนุนเปนคาใชจายบุคลากร 13,199,400             บาท

2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก 4,385,200               บาท

5. งบรายจายอื่น 5,112,200              บาท

1) คาใชจายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 5,112,200               บาท
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1. งบเงินอุดหนุน 9,365,100              บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 9,365,100              บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ 9,365,100               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 11,881,400             บาท

เงินนอกงบประมาณ 2,516,300               บาท

เงินงบประมาณ 9,365,100               บาท

ผลผลิต : ผลงานการใหบริการวิชาการ

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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1. งบบุคลากร 203,265,500            บาท

1.1 เงินเดือนและคาจางประจํา 197,348,200            บาท

1.1.1 เงินเดือน 182,819,500            บาท

(1) เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ 13,101,600             บาท

(2) เงินคาตอบแทนรายเดือนสําหรับขาราชการ 13,910,400             บาท

(3) เงินประจําตําแหนงผูบริหารไมมีวาระ 1,732,800               บาท

(4) อัตราเดิม 153,996,200            บาท

(5) เงินชวยเหลือการครองชีพขาราชการระดับตน 78,500                  บาท

1.1.2 คาจางประจํา 14,528,700             บาท

(1) เงินเพ่ิมคาจางประจํา 815,900                 บาท

(2) เงินชวยเหลือคาครองชพีพิเศษ 114,200                 บาท

(3) อัตราเดิม 13,598,600             บาท

1.2 คาตอบแทนพนักงานราชการ 5,917,300              บาท

1.2.1 คาตอบแทนพนักงานราชการ 5,917,300              บาท

(1) คาตอบแทนพนักงานราชการ 5,682,200               บาท

(2) เงินชวยเหลือคาครองชีพพิเศษ 235,100                 บาท

2. งบดําเนินงาน 137,473,500            บาท

2.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 111,780,300            บาท

2.1.1 คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 111,780,300            บาท

(1) คาอาหารทําการนอกเวลา 315,800                 บาท

(2) คาตอบแทนผูปฏิบัติงานใหราชการ 14,952,900             บาท

(3) คาตอบแทนพิเศษขาราชการที่ไดรับเงินเดือนเต็มขั้น 1,079,600               บาท

(4) คาตอบแทนพิเศษลูกจางประจําที่ไดรับคาจางเต็มขั้น 463,800                 บาท

(5) เงินประจําตําแหนงผูบริหารมีวาระ 14,761,200             บาท

(6) คาตอบแทนเหมาจายจัดหารถยนตประจําตําแหนง 3,124,800               บาท

(7) คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พักและคาพาหนะ 503,400                 บาท

(8) คาซอมแซมยานพาหนะและขนสง 332,800                 บาท

(9) คาซอมแซมครุภัณฑ 257,800                 บาท

(10) คาจางเหมาบริการ 3,271,400               บาท

(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 284,100                 บาท

(12) คาบาํรุงรักษาครุภัณฑ 70,000                  บาท

(13) คาประกันภัยรถราชการ 68,300                  บาท

(14) วัสดุสํานักงาน 281,700                 บาท

(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 285,400                 บาท

(16) วัสดุกอสราง 35,600                  บาท

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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(17) วัสดุงานบานงานครัว 11,900                  บาท

(18) วัสดุไฟฟาและวิทยุ 35,700                  บาท

(19) วัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 825,900                 บาท

(20) วัสดุการศึกษา 64,519,400             บาท

(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตํารา 4,931,600               บาท

(22) วัสดุการเกษตร 1,367,200               บาท

2.2 คาสาธารณูปโภค 25,693,200             บาท

2.2.1 คาสาธารณูปโภค 25,693,200             บาท

(1) คาโทรศัพท 527,500                 บาท

(2) คานํ้าประปา 3,243,200               บาท

(3) คาไปรษณียโทรเลข 378,400                 บาท

(4) คาไฟฟา 17,272,100             บาท

(5) คาบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 4,272,000               บาท

3. งบลงทุน 91,108,800             บาท

3.1 คาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง 91,108,800             บาท

3.1.1 คาที่ดินและสิ่งกอสราง 91,108,800             บาท

3.1.1.1 คากอสรางอาคารการศึกษาและสิ่งกอสรางประกอบ 91,108,800             บาท

(1) อาคารเรียนรวมศูนยกลางมหาวิทยาลัย ฯ พรอมครุภัณฑ 1 หลัง 21,000,000             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 200,000,000            บาท

เงินนอกงบประมาณ -                         บาท

เงินงบประมาณ 200,000,000            บาท

ป 2552 ตั้งงบประมาณ 40,000,000             บาท

ป 2553 ตั้งงบประมาณ 21,000,000             บาท

ป 2554 ผูกพันงบประมาณ 139,000,000            บาท

(2) อาคารเรียนรวมพรอมครุภัณฑ 1 หลัง 58,858,800             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 89,950,000             บาท

เงินนอกงบประมาณ -                         บาท

เงินงบประมาณ 89,950,000             บาท

ป 2551 ตั้งงบประมาณ 19,140,000             บาท

ป 2552 ตั้งงบประมาณ 11,951,200             บาท

ป 2553 ตั้งงบประมาณ 58,858,800             บาท

(3) อาคารเรียนและปฏิบัติการกลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพพรอมครุภัณฑ 1 หลัง 11,250,000             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 50,000,000             บาท

เงินนอกงบประมาณ -                         บาท

เงินงบประมาณ 50,000,000             บาท

ป 2552 ตั้งงบประมาณ 10,000,000             บาท
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ป 2553 ตั้งงบประมาณ 11,250,000             บาท

ป 2554 ผูกพันงบประมาณ 28,750,000             บาท

4. งบเงินอุดหนุน 61,219,000             บาท

4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 61,219,000             บาท

1) คาใชจายบุคลากร 53,237,400             บาท

1 เงินเดือน 53,237,400             บาท

(1) เงินอุดหนุนเปนคาใชจายบุคลากร 53,237,400             บาท

2) เงินอุดหนุนทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาโท-เอก 7,981,600               บาท

5. งบรายจายอื่น 163,843,200            บาท

1) โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาตามยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 84,690,000             บาท

2) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เปนเจาภาพเตรียมจัดประชุมวิชาการและ

นิทรรศการ ทรัพยากรไทย : กาวสูโลกกวางอยางม่ันใจ) 72,000,000             บาท

3) คาใชจายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 7,153,200               บาท
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1. งบรายจายอื่น 4,000,000              บาท

1) คาใชจายโครงการศิลปวัฒนธรรม 4,000,000               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 5,331,500               บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,331,500               บาท

เงินงบประมาณ 4,000,000               บาท

ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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1. งบเงินอุดหนุน 7,147,600              บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 7,147,600              บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี 7,147,600               บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 10,169,700             บาท

เงินนอกงบประมาณ 3,022,100               บาท

เงินงบประมาณ 7,147,600               บาท

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือถายทอดเทคโนโลยี

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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1. งบเงินอุดหนุน 16,495,400             บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 16,495,400             บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัยเพ่ือสรางองคความรู 16,495,400             บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 18,747,300             บาท

เงินนอกงบประมาณ 2,251,900               บาท

เงินงบประมาณ 16,495,400             บาท

ผลผลิต : ผลงานวิจัยเพ่ือสรางองคความรู

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจาย
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	6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย
	8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
	1. ข้อมูลหน่วยงาน
	2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
	4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย
	8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
	1. ข้อมูลหน่วยงาน
	2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
	4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย
	8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
	1. ข้อมูลหน่วยงาน
	2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
	4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย
	8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
	1. ข้อมูลหน่วยงาน
	2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
	4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย
	8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
	1. ข้อมูลหน่วยงาน
	2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
	4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย
	8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
	1. ข้อมูลหน่วยงาน
	2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
	4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย
	8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
	1. ข้อมูลหน่วยงาน
	2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
	4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย
	8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
	1. ข้อมูลหน่วยงาน
	2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
	4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย
	8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
	1. ข้อมูลหน่วยงาน
	2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
	4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย
	8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
	1. ข้อมูลหน่วยงาน
	2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
	4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย
	8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
	1. ข้อมูลหน่วยงาน
	2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
	4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย
	8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
	1. ข้อมูลหน่วยงาน
	2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
	4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย
	8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
	1. ข้อมูลหน่วยงาน
	2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
	4. กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง และเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน จำแนกตามแหล่งเงิน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. รายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน
	7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนงาน ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย
	8. แผนงาน จำแนก ตามผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
	1. ข้อมูลหน่วยงาน
	2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณกับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
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