








                                                                                                               หนา้

กระทรวงศึกษาธกิาร (๔) 1 ถงึ 454

(53) มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรนิทร ์ 1 ถงึ 26

1. วสิยัทศัน์ 1

2. พนัธกจิ 1

3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 2

   รายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

4. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 5

จาํแนกตามแผนงาน

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 5

   จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 6

   จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน 7

         และ ผลผลติ/โครงการ

(54) มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบึง 27 ถงึ 44

1. วสิยัทศัน์ 27

2. พนัธกจิ 27

3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 28

   รายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

4. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 30

จาํแนกตามแผนงาน

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 30

   จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 31

   จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน 32

         และ ผลผลติ/โครงการ

สารบญั



(55) มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี 45 ถงึ 68

1. วสิยัทศัน์ 45

2. พนัธกจิ 45

3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 46

   รายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

4. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 49

จาํแนกตามแผนงาน

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 49

   จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 50

   จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน 51

         และ ผลผลติ/โครงการ

(56) มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ ์ 69 ถงึ 93

1. วสิยัทศัน์ 69

2. พนัธกจิ 69

3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 70

   รายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

4. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 73

จาํแนกตามแผนงาน

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 73

   จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 74

   จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน 75

         และ ผลผลติ/โครงการ

(ข)



(57) มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี 95 ถงึ 120

1. วสิยัทศัน์ 95

2. พนัธกจิ 95

3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 96

   รายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

4. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 99

จาํแนกตามแผนงาน

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 99

   จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 100

   จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน 101

         และ ผลผลติ/โครงการ

(58) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 121 ถงึ 144

1. วสิยัทศัน์ 121

2. พนัธกจิ 121

3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 122

   รายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

4. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 125

จาํแนกตามแผนงาน

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 125

   จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 126

   จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน 127

         และ ผลผลติ/โครงการ

(ค)



(59) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 145 ถงึ 165

1. วสิยัทศัน์ 145

2. พนัธกจิ 145

3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 146

   รายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

4. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 148

จาํแนกตามแผนงาน

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 148

   จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 149

   จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน 150

         และ ผลผลติ/โครงการ

(60) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก 167 ถงึ 188

1. วสิยัทศัน์ 167

2. พนัธกจิ 167

3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 168

   รายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

4. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 171

จาํแนกตามแผนงาน

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 171

   จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 172

   จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน 173

         และ ผลผลติ/โครงการ

(ง)



(61) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 189 ถงึ 207

1. วสิยัทศัน์ 189

2. พนัธกจิ 189

3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 190

   รายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

4. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 192

จาํแนกตามแผนงาน

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 192

   จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 193

   จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน 194

         และ ผลผลติ/โครงการ

(62) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์ 209 ถงึ 228

1. วสิยัทศัน์ 209

2. พนัธกจิ 209

3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 210

   รายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

4. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 212

จาํแนกตามแผนงาน

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 212

   จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 213

   จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน 214

         และ ผลผลติ/โครงการ

(จ)



(63) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 229 ถงึ 247

1. วสิยัทศัน์ 229

2. พนัธกจิ 229

3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 230

   รายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

4. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 232

จาํแนกตามแผนงาน

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 232

   จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 233

   จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน 234

         และ ผลผลติ/โครงการ

(64) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั 249 ถงึ 266

1. วสิยัทศัน์ 249

2. พนัธกจิ 249

3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 250

   รายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

4. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 252

จาํแนกตามแผนงาน

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 252

   จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 253

   จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน 254

         และ ผลผลติ/โครงการ

(ฉ)



(65) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 267 ถงึ 289

1. วสิยัทศัน์ 267

2. พนัธกจิ 267

3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 268

   รายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

4. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 271

จาํแนกตามแผนงาน

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 271

   จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 272

   จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน 273

         และ ผลผลติ/โครงการ

(66) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 291 ถงึ 310

1. วสิยัทศัน์ 291

2. พนัธกจิ 291

3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 292

   รายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

4. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 294

จาํแนกตามแผนงาน

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 294

   จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 295

   จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน 296

         และ ผลผลติ/โครงการ

(ช)



(67) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 311 ถงึ 332

1. วสิยัทศัน์ 311

2. พนัธกจิ 311

3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 312

   รายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

4. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 314

จาํแนกตามแผนงาน

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 314

   จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 315

   จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน 316

         และ ผลผลติ/โครงการ

(68) มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 333 ถงึ 365

1. วสิยัทศัน์ 333

2. พนัธกจิ 333

3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 334

   รายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

4. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 337

จาํแนกตามแผนงาน

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 337

   จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 338

   จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน 339

         และ ผลผลติ/โครงการ

(ซ)



(69) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 367 ถงึ 385

1. วสิยัทศัน์ 367

2. พนัธกจิ 367

3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 368

   รายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

4. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 370

จาํแนกตามแผนงาน

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 370

   จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 371

   จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน 372

         และ ผลผลติ/โครงการ

(70) มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 387 ถงึ 414

1. วสิยัทศัน์ 387

2. พนัธกจิ 387

3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 388

   รายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

4. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 391

จาํแนกตามแผนงาน

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 391

   จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 392

   จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน 393

         และ ผลผลติ/โครงการ

(ฌ)



(71) มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 415 ถงึ 434

1. วสิยัทศัน์ 415

2. พนัธกจิ 415

3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 416

   รายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

4. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 418

จาํแนกตามแผนงาน

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 418

   จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 419

   จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน 420

         และ ผลผลติ/โครงการ

(72) มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั 435 ถงึ 454

1. วสิยัทศัน์ 435

2. พนัธกจิ 435

3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการ 436

   รายจ่ายลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ

4. งบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 438

จาํแนกตามแผนงาน

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 438

   จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 439

   จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจ่าย

7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน 440

         และ ผลผลติ/โครงการ

(ฎ)



 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

 เป็นสถาบนัอดุมศึกษาเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่ เป็นแหลง่เสรมิสรา้งพลงัปญัญาของแผ่นดนิ

 ฟ้ืนฟูพลงัการเรยีนรู ้เชดิชูภมูปิญัญาและวฒันธรรมของทอ้งถิน่ สรา้งสรรคศิ์ลปะวทิยาการ

 ใหไ้ดม้าตรฐานสากลและเกดิความม ัน่คงและย ัง่ยนืแก่ปวงชน

 1. ผลติบณัฑติ ส่งเสรมิ สนบัสนุนการผลติบณัฑติใหม้คุีณภาพไดม้าตรฐานตามเกณฑว์ชิาชพี 

    และเป็นไปตามอตัลกัษณข์องมหาวทิยาลยั

 2. วจิยัและพฒันา เสรมิสรา้งศกัยภาพความพรอ้มขององคค์วามรูใ้นศาสตรท์กุสาขาทีส่ามารถ

    พฒันาคุณภาพงานวจิยั งานสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรมสู่การพฒันาทอ้งถิน่อย่างมมีลูค่า

 3. ใหบ้รกิารทางวชิาการและถ่ายทอดเทคโนโลย ีบรกิารวชิาการทีเ่ปิดกวา้งเขา้ถงึอย่างหลากหลาย 

    มคุีณภาพและไดม้าตรฐานทีเ่สรมิสรา้งการเรยีนรูแ้ละการแกป้ญัหาแก่ชมุชนทอ้งถิน่อย่างย ัง่ยนื

 4. อนุรกัษ ์ส่งเสรมิศิลปวฒันธรรม ยกระดบัมาตรฐานคุณภาพดา้นศิลปวฒันธรรม ประวตัศิาสตร์

    และสิง่แวดลอ้มสู่ความเป็นเลศิดา้นภมูปิญัญาระดบันานาชาติ

 5. การพฒันาสถาบนัและการบรหิารจดัการ พฒันาความร่วมมอืทางวชิาการกบัประเทศในภมูภิาค

    รองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน (ASEAN) และพฒันาองคก์รทีม่ขีดีสมรรถนะสูง (HPO) 

    เป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้บรหิารและจดัการอย่างมคุีณภาพทีย่ดึระบบประกนัคุณภาพ

    หลกัธรรมาภบิาล และปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรนิทร ์

409,405,000                

422,798,800                



3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 594.4362        620.0325        633.5188        534.0059        538.3302        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 409.4050        422.7988        442.1576        344.7447        344.5078        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 185.0312        197.2337        191.3612        189.2612        193.8224        

1. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 260.6546     266.6635     281.1684     283.4821     285.8622     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. เร่งรดัการผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์

สุขภาพ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเรจ็การศึกษา

ที่ไดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ 

ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 6.5210        6.2067        7.3020        7.3020        7.3020        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. เพือ่วจิยัชมุชนและหน่วยงานใหม้ีประสทิธภิาพ

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.7883        -               -               -               -               

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

4. เพือ่ขยายการผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีและสาขาที่ขาดแคลน 

เพือ่ตอบสนองต่อความตอ้งการในการพฒันา

ประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเรจ็การศึกษา

ที่ไดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ค่าเฉลีย่ของระดบั

ความพงึพอใจของนายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็

การศึกษา

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ 

ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 58.5018       31.5049       7.6000        7.6000        7.6000        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 73.2000         77.2000         77.2000         77.2000         77.2000         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 73.2000         77.2000         77.2000         77.2000         77.2000         

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

2



เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

5. นกัเรยีนในสงักดัมหาวทิยาลยัไดร้บัโอกาส

ทางการศึกษาขัน้พื้นฐานตามสทิธทิี่กาํหนดไว ้

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูป้กครองของนกัเรยีน

ไดล้ดภาระค่าใชจ่้ายตามรายการที่ไดร้บัการ

สนบัสนุนจากรฐั

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.4460        2.1109        2.3830        2.3830        4.7660        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 4.5612          4.5612          4.5612          4.5612          9.1224          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 4.5612          4.5612          4.5612          4.5612          9.1224          

6. ขยายการผลติบณัฑติ และพฒันาคุณภาพ

การศึกษาเพิม่ข้ึนตามความตอ้งการของตลาด

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเรจ็การศึกษา

ที่ไดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ค่าเฉลีย่ของระดบั

ความพงึพอใจของนายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็

การศึกษา

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ 

ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 68.7033       103.6877     130.8042     31.0776       26.0776       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 105.7700        113.9725        108.1000        106.0000        106.0000        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 105.7700       113.9725       108.1000       106.0000       106.0000       

7. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน

ในชมุชนและสงัคม ใหม้ีความรูค้วามสามารถ

ในการพฒันาตนเอง เพือ่เพิม่ศกัยภาพ

ในการแข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูร้บับรกิารนาํความรู ้

ไปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิาร/หน่วยงาน/องคก์รที่รบับรกิาร

วชิาการ วชิาชพี ต่อประโยชนจ์ากการบรกิาร

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 6.4000        7.6222        5.0000        5.0000        5.0000        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.5000          0.5000          0.5000          0.5000          0.5000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.5000          0.5000          0.5000          0.5000          0.5000          

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

3



เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

8. ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สติ นกัศึกษา และชมุชน

ในการพฒันาภมูิปญัญาทอ้งถิ่น และอนุรกัษ ์

ทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงาน/กิจกรรม

ที่มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

โครงการ 5 5 5 5 5

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:นิสตินกัศึกษา

ที่เหน็ความสาํคญัของศิลปวฒันธรรมไทย

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 3.3900        5.0029        7.9000        7.9000        7.9000        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 1.0000          1.0000          1.0000          1.0000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท -                 1.0000          1.0000          1.0000          1.0000          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563- จบ

แผนงานพื้นฐาน 2 88.8085      99.7266      -              -              13.8425      

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 2 88.8085       99.7266       -                -                13.8425       

รวม 2 88.8085      99.7266      -              -              13.8425      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

 1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  88,808,500  บาท

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 151,132,400                     

  แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล ํา้ 

  และสรา้งการเติบโตจากภายใน 5,002,900                        

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 266,663,500                 

2. แผนงานพื้นฐาน 156,135,300                 
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 91.1695       51.0576       97.9471       168.4995     14.1251       422.7988     

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 91.1695       11.7054       -               163.7886     -               266.6635     

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

-               39.3522       97.9471       4.7109        9.1222        151.1324     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

             -           9.2302        91.9575         1.0000         1.5000      103.6877

ผลผลติที่ 2 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

             -          26.1320         4.7729         0.6000              -          31.5049

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

             -           3.9900         1.2167         1.0000              -           6.2067

ผลผลติที่ 4 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -                -           7.6222         7.6222

โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาล

จนจบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                -                -           2.1109              -           2.1109

3. แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหา

ความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า และ

สรา้งการเติบโตจากภายใน

-               -               -               -               5.0029        5.0029        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุงศิลป 

วฒันธรรม

             -                -                -                -           5.0029         5.0029

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1   กรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

260.6546         266.6635         281.1684         283.4821         285.8622         

260.6546         266.6635         281.1684         283.4821         285.8622         

96.3047          91.1695          95.9784          98.2921          100.6722         

12.2482          11.7054          15.0900          15.0900          15.0900          

152.1017         163.7886         170.1000         170.1000         170.1000         

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

7.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั                          266,663,500

หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 266,663,500 บาท

1. งบบคุลากร 91,169,500             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 80,187,000             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 77,622,600             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 2,564,400              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 1,163,700              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 9,818,800              บาท

2. งบดาํเนินงาน 11,705,400             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,705,400             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 1,128,000              บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,905,600              บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารมวีาระ 8,320,800              บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 351,000                บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 163,788,600           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 163,788,600           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 163,788,600           บาท
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บาท

บาท

  วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

9.2302       91.9575   1.0000      1.5000      103.6877   

9.2302         91.9575     1.0000       1.5000       103.6877     

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,081 1,378 1,666 1,873 1,873

 ( 1,482 )

คน 1,780 1,970 1,780 1,780 1,780

 ( 1,970 )

คน 7,716 7,304 7,837 7,951 7,858

 ( 6,778 )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( 75 )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( 75 )

ลา้นบาท 12.2420 11.7302 31.0776 31.0776 26.0776

 ( 67.9600 )

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตาม

หลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ที่ไดร้บัจดัสรร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

7.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน                  151,132,400

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                  103,687,700

เพือ่ผลติบณัฑติดา้นสงัคมศาสตรใ์หม้คุีณภาพและคุณธรรมตามความตอ้งการของสงัคมตลอดจน

มศีกัยภาพในการดาํรงชวีติ ประกอบอาชพีและเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 174.4733      217.6602   238.9042     137.0776     132.0776     

ลา้นบาท 68.7033        103.6877   130.8042     31.0776      26.0776      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 9.7420         9.2302      21.9776      21.9776      16.9776      

ลา้นบาท 56.4613       91.9575     99.7266      -              -              

ลา้นบาท 1.0000         1.0000      4.6000       4.6000       4.6000       

ลา้นบาท 1.5000         1.5000      4.5000       4.5000       4.5000       

ลา้นบาท 105.7700      113.9725   108.1000     106.0000     106.0000     

ลา้นบาท 105.7700      113.9725   108.1000     106.0000     106.0000     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 103,687,700 บาท

1. งบดาํเนินงาน 9,230,200              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 6,376,100              บาท

(1) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 118,300                บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,000,000              บาท

(3) ค่าใชจ่้ายในการบาํรงุรกัษาเครือ่งปรบัอากาศ 280,200                บาท

(4) วสัดกุารศึกษา 4,977,600              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 2,854,100              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 2,854,100              บาท

2. งบลงทนุ 91,957,500             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 91,957,500             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 180,000                บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑส์าํนกังาน 180,000                บาท

(1) ครภุณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย) 180,000                บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 91,777,500             บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 88,808,500             บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารเรยีนรวมและอาํนวยการ ตาํบลนอกเมอืง อาํเภอเมอืง 

    จงัหวดัสุรนิทร ์1 หลงั 20,000,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 159,450,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ 7,972,500              บาท

เงนิงบประมาณ 151,477,500           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 31,750,900             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 20,000,000             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 99,726,600             บาท

(2) อาคารวทิยบรกิารและงานเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 หลงั 68,808,500             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 117,400,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ 5,870,000              บาท

เงนิงบประมาณ 111,530,000           บาท

ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 17,100,000             บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 22,771,500             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 2,850,000              บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 68,808,500             บาท
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2.1.2.2 ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ 1,706,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

  รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 1,706,000              บาท

2.1.2.3 ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 589,000                บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

    ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 589,000                บาท

2.1.2.4 ค่าปรบัปรงุทางและสะพาน 674,000                บาท

(1) ค่าปรบัปรงุทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 674,000                บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 1,000,000              บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,000,000              บาท

1) โครงการพฒันามาตรฐานและคณุภาพการศึกษา 1 โครงการ 1,000,000              บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 1,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคณุภาพการจดัการศึกษาระดบัอดุมศึกษา 1,500,000              บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

26.1320      4.7729    0.6000      -             31.5049    

26.1320       4.7729      0.6000       -              31.5049      

7.2.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 994 1,197 1,507 2,740 2,740

 ( 1,324 )

คน 2,910 2,720 2,910 2,910 2,910

 ( 2,720 )

คน 7,716 8,178 10,896 10,896 10,896

 ( 6,944 )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( 75 )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( 75 )

ลา้นบาท 29.6540 26.7320 7.6000 7.6000 7.6000

 ( 33.1800 )

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตาม

หลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ที่ไดร้บัจดัสรร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                  31,504,900

เพือ่ผลติบณัฑติทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีหม้คุีณภาพและคุณธรรมใหส้อดคลอ้งกบั

การเปลีย่นแปลงภาคการผลติและบรกิาร เพือ่ตอบสนองต่อความตอ้งการพฒันาประเทศ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

7.2.2  ผลผลติที่ 2 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 131.7018      108.7049   84.8000      84.8000      84.8000      

ลา้นบาท 58.5018        31.5049     7.6000        7.6000        7.6000        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 29.0540       26.1320     7.0000       7.0000       7.0000       

ลา้นบาท 28.8478       4.7729      -              -              -              

ลา้นบาท 0.6000         0.6000      0.6000       0.6000       0.6000       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 73.2000        77.2000     77.2000      77.2000      77.2000      

ลา้นบาท 73.2000       77.2000     77.2000      77.2000      77.2000      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 31,504,900 บาท

1. งบดาํเนินงาน 26,132,000             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 22,332,000             บาท

(1) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,500,000              บาท

(2) วสัดกุารศึกษา 20,832,000             บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 3,800,000              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 3,800,000              บาท

2. งบลงทนุ 4,772,900              บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 4,772,900              บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 2,805,800              บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑส์าํนกังาน 592,000                บาท

(1) ครภุณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 1 รายการ (รวม 16 หน่วย) 592,000                บาท

2.1.1.2 ครภุณัฑก์ารศึกษา 1,546,000              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย) 1,546,000              บาท

2.1.1.3 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 667,800                บาท

(1) ครภุณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 11 รายการ (รวม 17 หน่วย) 667,800                บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,967,100              บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 967,100                บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

    ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 967,100                บาท

2.1.2.2 ค่าปรบัปรงุโครงการ 1,000,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุโครงการทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 1,000,000              บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 600,000                บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 600,000                บาท

1) โครงการสนบัสนุนอนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ 600,000                บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

3.9900       1.2167    1.0000      -             6.2067      

3.9900         1.2167      1.0000       -              6.2067       

7.2.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 102 115 116 149 149

 ( 205 )

คน 230 230 230 230 230

 ( 340 )

คน 665 737 839 920 1,027

 ( 870 )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( 75 )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( 75 )

ลา้นบาท 5.3020 4.9900 7.3020 7.3020 7.3020

 ( 1.5100 )

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตาม

หลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ที่ไดร้บัจดัสรร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                   6,206,700

เพือ่ผลติบณัฑติดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ แพทยแ์ผนไทย สาธารณสุขศาสตร ์ที่มคีวามรู ้

ความสามารถในดา้นทฤษฎแีละปฏบิตัิ สามารถนาํความรูไ้ปประยุกตใ์ชใ้นการประกอบวชิาชพี

เป็นผูท้ี่มคุีณธรรม จรยิธรรม มจีติสาํนึกในจรรยาบรรณแห่งวชิาชพี เพือ่ดาํเนินชวีติและประกอบ

วชิาชพีใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดแก่สงัคมและประเทศชาติ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

7.2.3  ผลผลติที่ 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรส์ุขภาพ
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 6.5210         6.2067      7.3020        7.3020        7.3020        

ลา้นบาท 6.5210         6.2067      7.3020        7.3020        7.3020        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 4.3020         3.9900      4.3020       4.3020       4.3020       

ลา้นบาท 1.2190         1.2167      -              -              -              

ลา้นบาท 1.0000         1.0000      3.0000       3.0000       3.0000       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

17



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 6,206,700 บาท

1. งบดาํเนินงาน 3,990,000              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 3,990,000              บาท

(1) วสัดกุารศึกษา 3,990,000              บาท

2. งบลงทนุ 1,216,700              บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,216,700              บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 1,216,700              บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑส์าํนกังาน 416,000                บาท

(1) ครภุณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 1 รายการ (รวม 16 หน่วย) 416,000                บาท

2.1.1.2 ครภุณัฑก์ารศึกษา 730,700                บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 15 รายการ (รวม 17 หน่วย) 730,700                บาท

2.1.1.3 ครภุณัฑว์ทิยาศาสตร์ 70,000                  บาท

(1) ครภุณัฑว์ทิยาศาสตรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 70,000                  บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 1,000,000              บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,000,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาวชิาชพี 1,000,000              บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.4.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           -             7.6222      7.6222      

-                -             -              4.2222       4.2222       

-                -             -              3.4000       3.4000       

7.2.4.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200

 ( 1,000 )

โครงการ 14 14 14 14 14

 ( 3 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( 70 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

ลา้นบาท

6.4000 7.6222 5.0000 5.0000 5.0000

 ( 1.2008 )

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลา

ที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการตาม

งบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

ในกระบวนการใหบ้รกิาร

2. ส่งเสรมิและสนบัสนุนนโยบายดา้นการศึกษา

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

- เพือ่ใหบ้รกิารวชิาการวชิาชพีแก่ชมุชน นาํองคค์วามรูจ้ากการวจิยัหรอืการคน้ควา้ใชใ้นการ

  ใหบ้รกิารวชิาชพีแก่ชมุชน

- พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม้คุีณภาพ มคีวามรูท้กัษะประสบการณส์ามารถพฒันา

  วชิาชพีไดต้ามวตัถปุระสงค์

- เพือ่ส่งเสรมิและสบืสานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เผยแพร่ความรูแ้ละบรกิารวชิาการ

7.2.4  ผลผลติที่ 4 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                    7,622,200
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 7.9000         8.1222      5.5000        5.5000        5.5000        

ลา้นบาท 6.4000         7.6222      5.0000        5.0000        5.0000        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 6.4000         7.6222      5.0000       5.0000       5.0000       

ลา้นบาท 1.5000         0.5000      0.5000        0.5000        0.5000        

ลา้นบาท 1.5000         0.5000      0.5000       0.5000       0.5000       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - เงนิรายได ้

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ 7,622,200 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 7,622,200              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการบรกิารวชิาการ 4,222,200              บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาศกัยภาพนกัศึกษาระดบัปรญิญาตรี

   และระดบับณัฑติศึกษาดา้นทกัษะภาษาองักฤษ 2,560,400              บาท

3) ค่าใชจ่้ายโครงการเรยีนรูภ้าษาองักฤษพื้นฐานของนกัศึกษา 

   มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรนิทร์ 439,600                บาท

4) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาศกัยภาพของนกัศึกษาเพือ่เขา้สู่สงัคม

   แห่งการประกอบการและตลาดแรงงาน 400,000                บาท
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บาท

7.2.5.1   วตัถปุระสงค์

7.2.5.2   สถานที่ดําเนินการ

7.2.5.3   ระยะเวลาดําเนินการ     9  ปี (ปี 2556 ถงึ  ปี 2564)

7.2.5.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.2.5.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           2.1109      -             2.1109      

-                -             2.1109       -              2.1109       

7.2.5.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 515 450 515 515 515

 ( 265 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 27.9998        6.6721      6.9442        6.9442        13.8884      

ลา้นบาท 9.7550         2.1109      2.3830        2.3830        4.7660        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 9.7550         2.1109      2.3830       2.3830       4.7660       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 18.2448        4.5612      4.5612        4.5612        9.1224        

ลา้นบาท 18.2448       4.5612      4.5612       4.5612       9.1224       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนที่ไดร้บัการสนบัสนุน

ตามโครงการ

เชงิคุณภาพ : ค่าใชจ่้ายที่ผูป้กครองสามารถ

ลดค่าใชจ่้ายตามรายการที่ไดร้บัการสนบัสนุน

รวมทัง้สิ้น

รวมทัง้สิ้น

1. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

                   62,448,700

                   21,397,900

                   41,050,800

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

7.2.5  โครงการที่ 1 :   โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษา

                           ตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน                       2,110,900

   เพือ่ใหน้กัเรยีนทุกคนไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานที่มคุีณภาพและมาตรฐาน

   โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัสุรนิทร์
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษา

            ตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน 2,110,900 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,110,900              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,110,900              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 2,110,900              บาท

1.1) ค่าจดัการเรยีนการสอน 1,152,000              บาท

1.2) ค่าหนงัสอืเรยีน 323,800                บาท

1.3) ค่าอปุกรณ์การเรยีน 167,400                บาท

1.4) ค่าเครือ่งแบบนกัเรยีน 177,300                บาท

1.5) ค่ากจิกรรมพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน 290,400                บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           -             5.0029      5.0029      

-                -             -              5.0029       5.0029       

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 5 5 5 5 5

 ( 2 )

คน 1,200 2,000 2,000 2,000 2,000

 ( 2,000 )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( 70 )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( 75 )

ลา้นบาท 3.3900 5.0029 7.9000 7.9000 7.9000

 ( 2.9800 )

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ที่ไดร้บัจดัสรร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม

ศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวตัถปุระสงค์

ของโครงการ

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็ตาม

ระยะเวลาที่กาํหนด

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรม

- เพือ่ส่งเสรมิอนุรกัษ ์สบืทอดศิลปวฒันธรรม

- เพือ่ปลูกจติสาํนึกใหน้กัศึกษาและเยาวชนภาคภมูใิจในความเป็นไทย และหวงแหนวฒันธรรม

- เพือ่ใหน้กัศึกษาและเยาวชนมสี่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม 

  และทาํกิจกรรมสรา้งสรรค์

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

7.3  แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า 

      และสรา้งการเติบโตจากภายใน                       5,002,900

7.3.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลป วฒันธรรม                    5,002,900
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 3.3900         6.0029      8.9000        8.9000        8.9000        

ลา้นบาท 3.3900         5.0029      7.9000        7.9000        7.9000        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 3.3900         5.0029      7.9000       7.9000       7.9000       

ลา้นบาท -                1.0000      1.0000        1.0000        1.0000        

ลา้นบาท -                1.0000      1.0000       1.0000       1.0000       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - เงนิรายได ้

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลป วฒันธรรม 5,002,900 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 5,002,900              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการส่งเสรมิทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรมของอสีานใต ้ 200,000                บาท

2) ค่าใชจ่้ายงานแสดงศิลปวฒันธรรมพื้นบา้นนานาชาติ 3,712,900              บาท

3) ค่าใชจ่้ายโครงการค่ายพทุธธรรม 390,000                บาท

4) ค่าใชจ่้ายโครงการเผยแพร่ศิลปและวฒันธรรม 700,000                บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

1. วสิยัทศัน์

เป็นมหาวทิยาลยัคุณภาพชัน้นาํแห่งการสรา้งสรรคคุ์ณค่าสู่สงัคม และพฒันา

สู่ความเป็นเลศิบนฐานของนวตักรรม และภมูปิญัญาไทย

2. พนัธกจิ

พฒันาคุณภาพผลงานตามภารกจิหลกัของมหาวทิยาลยัราชภฏัทกุดา้น

และดูแลคุณภาพชวีติบคุลากรของมหาวทิยาลยัทกุคน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ

310,748,800                

301,868,300                



3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 446.3993        441.5723        407.8402        413.0120        439.8202        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 310.7488        301.8683        273.8242        282.7380        306.1682        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 135.6505        139.7040        134.0160        130.2740        133.6520        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 135.6505       139.7040       134.0160       130.2740       133.6520       

1. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 175.7788     178.9642     202.2375     206.2043     220.9736     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 20.5989         21.1179         16.1511         17.2402         17.7946         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 20.5989         21.1179         16.1511         17.2402         17.7946         

2. เพือ่ขยายการผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยแีละสาขาที่ขาดแคลน เพือ่

ตอบสนองต่อความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ

ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 28.2672       32.6435       15.5087       16.1858       16.6743       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.9350          31.3550         30.0177         26.5815         26.7433         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.9350          31.3550         30.0177         26.5815         26.7433         

3. เพือ่ผลติกาํลงัคนที่มีคุณภาพตามความ

ตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ

ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 89.5250       74.9275       24.7980       27.5179       30.2603       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 109.3423        82.6811         84.8172         82.8523         82.6541         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 109.3423       82.6811         84.8172         82.8523         82.6541         

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

4. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงานประชาชนใน

ชมุชนและสงัคมใหม้ีความรูค้วามสามารถในการ

พฒันาตนเอง เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั

ของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูร้บับรกิารนาํความรูไ้ปใช ้

ประโยชน์

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิาร/หน่วยงาน/องคก์รที่รบับรกิาร

วชิาการและวชิาชพีต่อประโยชนจ์ากการบรกิาร

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 15.8511       13.9549       24.3000       25.8000       29.1000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.1020          0.6200          1.0300          1.3400          1.6500          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.1020          0.6200          1.0300          1.3400          1.6500          

5. นกัเรยีนในสงักดัมหาวทิยาลยัไดร้บัโอกาส

ทางการศึกษาขัน้พื้นฐานตามสทิธทิี่กาํหนดไว ้

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูป้กครองของนกัเรยีนได ้

ลดภาระค่าใชจ่้ายตามรายการที่ไดร้บัการ

สนบัสนุนจากรฐั

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.7267        0.7782        1.9800        2.0300        4.1600        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 3.3155          1.5300          1.7900          2.0400          4.5800          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 3.3155          1.5300          1.7900          2.0400          4.5800          

6. ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สติ นกัศึกษาและชมุชน

ในการพฒันาภมูิปญัญาทอ้งถิ่น และอนุรกัษ ์

ทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานที่มกีาร

เผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

โครงการ 6 6 10 12 15

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:นิสตินกัศึกษาที่เหน็

ความสาํคญัของศิลปวฒัธรรมไทย

รอ้ยละ 75 75 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารต่อประโยชนข์องการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒัธรรม

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.6000        0.6000        5.0000        5.0000        5.0000        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.3568          2.4000          0.2100          0.2200          0.2300          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.3568          2.4000          0.2100          0.2200          0.2300          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

              และสรา้งการเติบโตจากภายใน บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563- จบ

แผนงานพื้นฐาน 1 37.5381      -              -              -              3.7895       

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 1 37.5381       -                -                -                3.7895         

รวม 1 37.5381      -              -              -              3.7895       

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  37,538,100  บาท

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

        แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 122,304,100                     

        แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล ํา้

600,000                          

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 178,964,200                 

2. แผนงานพื้นฐาน 122,904,100                 
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 64.9715       20.9567       90.9829       105.3023     19.6549       301.8683     

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 64.9715       9.4686        -               104.5241     -               178.9642     

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

-               11.4881       90.9829       0.7782        19.0549       122.3041     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

             -           6.2624        24.9811              -           1.4000        32.6435

ผลผลติที่ 2 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

             -           5.2257        66.0018              -           3.7000        74.9275

ผลผลติที่ 3 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -                -          13.9549        13.9549

โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน

จบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                -                -           0.7782              -           0.7782

3. แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหา

ความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า และสรา้ง

การเติบโตจากภายใน

-               -               -               -               0.6000        0.6000        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุงศิลป 

วฒันธรรม

             -                -                -                -           0.6000         0.6000

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

196.3777      200.0821   218.3886     223.4445     238.7682     

175.7788      178.9642   202.2375     206.2043     220.9736     

68.4772       64.9715     84.4016      78.1566      82.6379      

9.4686         9.4686      9.8639       9.8757       9.9637       

97.8330       104.5241   107.9720     118.1720     128.3720     

-                -             -              -              -              

20.5989        21.1179     16.1511      17.2402      17.7946      

20.5989       21.1179     16.1511      17.2402      17.7946      

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

7.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั                  178,964,200

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 178,964,200 บาท

1. งบบคุลากร 64,971,500             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 57,333,300             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 52,866,400             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 4,466,900              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 997,500                บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 6,640,700              บาท

2. งบดาํเนินงาน 9,468,600              บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 9,468,600              บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 384,000                บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารมวีาระ 7,108,800              บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,600,800              บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งนายกสภามหาวทิยาลยั 150,000                บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 225,000                บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 104,524,100           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 104,524,100           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 104,524,100            บาท
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บาท

7.2.1 ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี บาท

วตัถปุระสงค ์: 

เพือ่ผลติผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีี่มคุีณภาพและมคีวามสามารถเขา้สู่อาชพี 

ตามความตอ้งการของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

6.2624       24.9811   -             1.4000      32.6435    

6.2624         24.9811     -              1.4000       32.6435      

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 300 268 347 268 387

 ( 18 )

คน 490 320 330 330 330

 ( - )

คน 1,546 1,442 1,494 1,477 1,559

 ( 974 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( 6 )

ลา้นบาท 7.5629 7.6624 15.5087 16.1858 16.6743

 ( 3.7328 )

ลา้นบาท 30.2022        63.9985     45.5264      42.7673      43.4176      

ลา้นบาท 28.2672        32.6435     15.5087      16.1858      16.6743      

ลา้นบาท 5.9629         6.2624      11.5087      12.1858      12.6743      

ลา้นบาท 20.7043       24.9811     -              -              -              

ลา้นบาท 0.2000         -             -              -              -              

ลา้นบาท 1.4000         1.4000      4.0000       4.0000       4.0000       

ลา้นบาท 1.9350         31.3550     30.0177      26.5815      26.7433      

ลา้นบาท 1.9350         31.3550     30.0177      26.5815      26.7433      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตาม

หลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

จดัสรร

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

7.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน                  122,304,100

                  32,643,500

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม

งบรายจา่ย

34



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 32,643,500 บาท

1. งบดาํเนินงาน 6,262,400              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,326,000              บาท

(1) วสัดกุารศึกษา 4,326,000              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 1,936,400              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 1,816,400              บาท

(2) ค่าโทรศพัท์ 120,000                บาท

2. งบลงทนุ 24,981,100             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 24,981,100             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 24,981,100             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 24,981,100             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 42 รายการ (รวม 45 หน่วย) 17,341,100             บาท

(2) เครือ่งสกดัและวเิคราะหป์รมิาณไนโตรเจนในผลติภณัฑก์ารเกษตร

    ตาํบลจอมบงึ อาํเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบรุ ี1 เครือ่ง 1,500,000              บาท

(3) ชดุเครือ่งวเิคราะหป์รมิาณไขมนั ตาํบลจอมบงึ อาํเภอจอมบงึ

    จงัหวดัราชบรุ ี1 ชดุ 1,244,500              บาท

(4) ชดุทดสอบกาํลงัอดัและดดัของคอนกรตี ตาํบลจอมบงึ อาํเภอจอมบงึ

    จงัหวดัราชบรุ ี1 ชดุ 1,200,000              บาท

(5) เครือ่งแยกองคป์ระกอบสารดว้ยคอลมันแ์รงดนัของเหลวสูง (HPLC)

    ตาํบลจอมบงึ อาํเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบรุ ี1 เครือ่ง 3,695,500              บาท

3. งบรายจา่ยอืน่ 1,400,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 400,000                บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 800,000                บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบการจดัการศึกษาแบบทวภิาคี 200,000                บาท

35



7.2.2 ผลผลติที่ 2 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ บาท

วตัถปุระสงค ์: 

เพือ่ผลติผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตรท์ี่มคุีณภาพและมคีวามพรอ้มเขา้สู่อาชพี

ที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

5.2257       66.0018   -             3.7000      74.9275    

5.2257         66.0018     -              3.7000       74.9275      

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,613 1,613 1,693 1,773 1,853

 ( 985 )

คน 1,475 1,475 1,548 1,621 1,699

 ( - )

คน 7,644 5,950 5,534 5,584 5,294

 ( 4,708 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( 69 )

ลา้นบาท 8.7257 8.9257 24.7980 27.5179 30.2603

 ( 4.8777 )

ลา้นบาท 198.8673      157.6086   109.6152     110.3702     112.9144     

ลา้นบาท 89.5250        74.9275     24.7980      27.5179      30.2603      

ลา้นบาท 5.2257         5.2257      19.4980      22.2179      24.9603      

ลา้นบาท 80.7993       66.0018     -              -              -              

ลา้นบาท 0.9000         -             -              -              -              

ลา้นบาท 2.6000         3.7000      5.3000       5.3000       5.3000       

ลา้นบาท 109.3423      82.6811     84.8172      82.8523      82.6541      

ลา้นบาท 109.3423      82.6811     84.8172      82.8523      82.6541      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - เงนิรายได ้

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตาม

หลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

จดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

                  74,927,500
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 74,927,500 บาท

1. งบดาํเนินงาน 5,225,700              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,272,000              บาท

(1) วสัดกุารศึกษา 2,272,000              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 2,953,700              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 2,753,900              บาท

(2) ค่าโทรศพัท์ 199,800                บาท

2. งบลงทนุ 66,014,300             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 66,001,800             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 12,645,000             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 12,645,000             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 41 รายการ (รวม 554 หน่วย) 7,638,200              บาท

(2) ครภุณัฑห์อ้งฝึกปฏบิตักิารโทรทศัน ์ตาํบลจอมบงึ อาํเภอจอมบงึ

    จงัหวดัราชบรุ ี1 หอ้ง 1,299,000              บาท

(3) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิาร ชวีวทิยา ตาํบลดอนตะโก อาํเภอเมอืง

    จงัหวดัราชบรุ ี1 หอ้ง 2,039,900              บาท

(4) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิาร วชิาฟิสกิส ์ตาํบลดอนตะโก อาํเภอเมอืง

    จงัหวดัราชบรุ ี1 หอ้ง 1,667,900              บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 53,356,800             บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 37,538,100             บาท

(1) อาคารโรงเรยีนสาธติแห่งมหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ

    ตาํบลดอนตะโก อาํเภอเมอืง จงัหวดัราชบรุ ี1 หลงั 37,538,100             บาท

 งบประมาณทัง้สิ้น 75,790,000             บาท

 เงนินอกงบประมาณ 3,789,500              บาท

 เงนิงบประมาณ 72,000,500             บาท

 ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 15,200,000             บาท

 ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 19,262,400             บาท

 ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 37,538,100             บาท

2.1.2.2 ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 1,180,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารทีท่าํการและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

  ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 1,180,000              บาท
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2.1.2.3 ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,871,000             บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

  ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) 2,871,000              บาท

(2) ปรบัปรงุอาคารศูนยฝึ์กประสบการณ์วชิาชพีธุรกจิ จอมพล ตาํบลจอมบงึ

    อาํเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบรุ ี1 งาน 11,000,000             บาท

2.1.2.4 ค่าปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภค 767,700                บาท

(1) ค่าปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภคทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 767,700                บาท

3. งบรายจา่ยอืน่ 3,700,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 1,200,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคณุภาพการศึกษา 1,000,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิการศูนยภ์าษาและคอมพวิเตอร์ 600,000                บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาระบบการจดัการศึกษาแบบทวภิาคี 400,000                บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาโรงเรยีนร่วมพฒันาวชิาชพีครู 200,000                บาท

6) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิการพฒันานโยบายและแผนของมหาวทิยาลยั 300,000                บาท

38



7.2.3 ผลผลติที่ 3 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ บาท

วตัถปุระสงค ์: 

เพือ่สนบัสนุนพนัธกิจของมหาวทิยาลยั ในการส่งเสรมิการใหบ้รกิารวชิาการแก่บุคคลภายนอก

เพือ่ถ่ายทอดองคค์วามรูจ้ากมหาวทิยาลยั สู่ชมุชน บุคคล ในเขตจงัหวดัราชบุร ี

และจงัหวดัใกลเ้คียงใหส้ามารถนาํความรูไ้ปใชเ้พือ่พฒันาคุณภาพชวีติที่ดขีึ้น

7.2.3.1 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอนื รวม

-              -           -             13.9549    13.9549    

-                -             -              13.9549      13.9549      

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 5,150 5,200 9,000 9,500 10,000

 ( 3,279 )

โครงการ 76 76 80 80 80

 ( 37 )

คน 650 900 900 900 900

 ( 143 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 41 )

ลา้นบาท 15.8511 13.9549 24.3000 25.8000 29.1000

 ( 7.6659 )

ลา้นบาท 15.9531        14.5749     25.3300      27.1400      30.7500      

ลา้นบาท 15.8511        13.9549     24.3000      25.8000      29.1000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 14.8711       -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.9800         13.9549     24.3000      25.8000      29.1000      

ลา้นบาท 0.1020         0.6200      1.0300        1.3400        1.6500        

ลา้นบาท 0.1020         0.6200      1.0300       1.3400       1.6500       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

กระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่

กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการใหบ้รกิารวชิาการตาม

งบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการบรกิารวชิาการแก่สงัคม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษา อาจารย ์และบุคลากร

ทางการศึกษาที่มเีขา้ร่วมโครงการอบรมทางดา้น

ภาษาองักฤษและภาษาประเทศในประชาคมอาเซยีน

รวมทัง้สิ้น

1. เผยแพร่ความรูแ้ละบรกิารวชิาการ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

                  13,954,900

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม

งบรายจา่ย
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ 13,954,900 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 13,954,900             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาวชิาชพีครู 800,000                บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาครูในโครงการพระราชดาํริ

   สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา สยามบรมราชกมุารี 180,000                บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานศูนยต์รวจสอบสนิคา้เกษตร จ.ราชบรุี 1,000,000              บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานศูนยเ์พาะเลี้ยงเนื้อเยือ่พชืปลอดเชื้อเพือ่พฒันา

   สู่การส่งออก 1,000,000              บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิโครงการบรกิารวชิาการ 10,788,900             บาท

6) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาพฒันาครูในโครงการพระราชดาํริ

    สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯสยามบรมราชกมุารี 186,000                บาท
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7.2.4 โครงการที่ 1 :  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษา

     ตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน บาท

7.2.4.1 วตัถปุระสงค์

เพือ่ใหน้กัเรยีนทุกคนไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานจนจบการศึกษาข ัน้พื้นฐานอย่างมคุีณภาพ

7.2.4.2 สถานที่ดําเนินการ

มหาวทิยาลยัราชภฏัหมู่บา้นจอมบงึ จงัหวดัราชบุรี

7.2.4.3 ระยะเวลาดําเนินการ     13  ปี (ปี 2552 ถงึ  ปี 2564)

7.2.4.4 วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           0.7782      -             0.7782      

-                -             0.7782       -              0.7782       

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 220 240 340 420 500

 ( 201 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 90 )

ลา้นบาท 7.5461         2.3082      3.7700        4.0700        8.7400        

ลา้นบาท 2.9538         0.7782      1.9800        2.0300        4.1600        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 2.9538         0.7782      1.9800       2.0300       4.1600       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 4.5923         1.5300      1.7900        2.0400        4.5800        

ลา้นบาท 4.5923         1.5300      1.7900       2.0400       4.5800       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - งบลงทุน

      - เงนิรายได ้

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : ผูป้กครองสามารถลดค่าใชจ่้ายตาม

รายการที่ไดร้บัการสนบัสนุน

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนที่ไดร้บัการสนบัสนุนตาม

โครงการ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

                      778,200

                   26,434,300

                   11,902,000

                   14,532,300
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่

             ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน 778,200 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 778,200                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 778,200                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 778,200                บาท

1.1) ค่าจดัการเรยีนการสอน 397,000                บาท

1.2) ค่าหนงัสอืเรยีน 116,300                บาท

1.3) ค่าอปุกรณ์การเรยีน 47,200                  บาท

1.4) ค่าเครือ่งแบบนกัเรยีน 90,000                  บาท

1.5) ค่ากจิกรรมพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน 127,700                บาท
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      และสรา้งการเติบโตจากภายใน บาท

7.3.1 ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลป วฒันธรรม บาท

วตัถปุระสงค ์: 

เพือ่ใหค้ณาจารย ์บุคลากร นกัศึกษา และประชาชน ไดร้บัความรู ้ความเขา้ใจ 

ตลอดจนมคีวามภมูใิจ และร่วมสบืทอดศิลปะวฒันธรรมของชาติใหอ้ยู่ย ัง่ยนื

7.3.1.1 งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           -             0.6000      0.6000      

-                -             -              0.6000       0.6000       

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 2 2 10 11 12

 ( 2 )

คน 11,000 12,000 12,000 13,000 14,000

 ( 10,938 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

ลา้นบาท 0.6000 0.6000 5.0000 5.0000 5.0000

 ( 0.3241 )

ลา้นบาท 0.9568         2.8800      5.1720        5.1730        5.1740        

ลา้นบาท 0.6000         0.6000      5.0000        5.0000        5.0000        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.6000         -             -              -              -              

ลา้นบาท -                0.6000      5.0000       5.0000       5.0000       

ลา้นบาท 0.3568         2.2800      0.1720        0.1730        0.1740        

ลา้นบาท 0.3568         2.2800      0.1720       0.1730       0.1740       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - เงนิรายได ้

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตามงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวตัถปุระสงค์

ของโครงการ

เชงิเวลา : โครงการที่แลว้เสรจ็ตามระยะเวลา 12 เดอืน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการศิลปวฒันธรรม

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

7.3  แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า

                      600,000

                      600,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลป วฒันธรรม 600,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 600,000                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิโครงการทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรม 600,000                บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

   มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี เป็นศูนยก์ลางการศึกษาและวจิยั ผลติบณัฑติจติอาสา

   1. จดัการศึกษาระดบัอดุมศึกษาซึง่มุง่ผลติบณัฑติใหม้คุีณภาพ สาํนึกความเป็นไทย

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี

886,019,700                

917,190,800                

   พฒันาทอ้งถิน่

      และมคีวามรกัความผูกพนัในทอ้งถิน่ การพฒันาระบบการเรยีนการสอน

      และภมูปิญัญาไทยท ัง้ในปจัจบุนัและอนาคต ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ

      กาํลงัคนของทอ้งถิน่ ประเทศ ตลอดจนระดบัภมูภิาคอนิโดจนี

   2. สรา้งสรรคแ์ละพฒันางานวจิยัเพือ่พฒันาองคค์วามรูแ้ละภมูปิญัญาไทย ใหส้อดคลอ้ง

      กบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ เสรมิสรา้งการพฒันานวตักรรมใหม ่ๆ

      ทีม่คุีณค่าและประโยชนต่์อการพฒันาคุณภาพบณัฑติและคุณภาพชวีติของประชาชน

      ในสาขาวชิาต่าง ๆ และหลกัสูตรแนวใหมท่ีม่กีารบูรณาการศาสตรส์ากล

      มาตรฐานวชิาชพีครู และสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา

      และเพิม่มลูค่าใหก้บัภมูปิญัญาและเทคโนโลยทีอ้งถิน่

   3. เสรมิสรา้งความม ัน่คงและความเขม้แขง็ของชมุชนในทอ้งถิน่ ถ่ายทอดองคค์วามรู ้

      และเทคโนโลย ีเพือ่แกไ้ขปญัหาและความตอ้งการพฒันาทอ้งถิน่ ดาํเนินการศึกษา

      ส่งเสรมิสบืสาน โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํรแิละสรา้งสรรคศิ์ลปวฒันธรรม

   4. เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของวชิาชพีครู ผลติและส่งเสรมิวทิยฐานะของครู

      ผลติครูแนวใหม ่พฒันาครู และบคุลากรทางการศึกษาใหม้คุีณภาพตามเกณฑ์



3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,201.6197     1,052.3310     1,199.0784     1,155.6184     1,173.2777     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 886.0197        917.1908        948.4784        876.7184        891.3777        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 315.6000        135.1402        250.6000        278.9000        281.9000        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 315.6000       135.1402       250.6000       278.9000       281.9000       

1. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 360.3015     368.6921     517.8733     534.6823     552.2861     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 40.8006         27.6534         30.0000         33.0000         36.0000         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 40.8006         27.6534         30.0000         33.0000         36.0000         

2. เพือ่ขยายการผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์

สุขภาพ และสาขาที่ขาดแคลน เพือ่ตอบสนอง

ต่อความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็

การศึกษาที่ไดง้านตรงสาขา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที่

ไดง้านทาํ ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 5.7791        5.9909        32.0000       32.0000       32.0000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 2.5000          2.5000          2.5000          2.5000          2.5000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 2.5000          2.5000          2.5000          2.5000          2.5000          

3. เพือ่ขยายการผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีและสาขาที่ขาดแคลน เพือ่

ตอบสนองต่อความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็

การศึกษาที่ไดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที่

ไดง้านทาํ ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 312.3894     53.3507       117.0000     120.0000     123.0000     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 85.0000         45.0000         45.0000         45.0000         45.0000         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 85.0000         45.0000         45.0000         45.0000         45.0000         

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

4. เพือ่ผลติกาํลงัคนที่มีคุณภาพตามความ

ตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็

การศึกษาที่ไดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที่

ไดง้านทาํ ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 197.3959     477.2224     229.1619     137.3794     131.2635     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 179.1994        51.8868         165.0000        190.0000        190.0000        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 179.1994       51.8868         165.0000       190.0000       190.0000       

5. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน

ชมุชนและสงัคม ใหม้ีความรูค้วามสามารถใน

การพฒันาตนเอง เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการ

แข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม

บรกิารวชิาการแก่สงัคม

โครงการ 20 25 30 30 30

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึใจของ

ผูร้บับรกิารในกระบวนการใหบ้รกิาร

รอ้ยละ 88 88 88 88 88

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 8.1342        9.7851        43.0000       43.0000       43.0000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.1000          1.1000          1.1000          1.1000          1.1000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.1000          1.1000          1.1000          1.1000          1.1000          

6. นกัเรยีนในสงักดัมหาวทิยาลยัไดร้บัโอกาส

ทางการศึกษาขัน้พื้นฐานตามสทิธทิี่กาํหนดไว ้

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีนที่ไดร้บัการ

สนบัสนุนตามโครงการ

คน 272 276 296 337 370

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละค่าใชจ่้ายที่

ผูป้กครองสามารถลดค่าใชจ่้ายตามรายการที่

ไดร้บัการสนบัสนุน

รอ้ยละ 50 50 50 50 50

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.9464        0.9834        1.4432        1.6567        1.8281        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 5.2000          5.2000          5.2000          5.5000          5.5000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 5.2000          5.2000          5.2000          5.5000          5.5000          
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

7. ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สติ นกัศึกษา และชมุชน

ในการพฒันาภมูิปญัญาทอ้งถิ่น และอนุรกัษ์

ทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม

ศิลปวฒันธรรม

โครงการ 36 40 40 40 40

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/

กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

คน 13,000 15,000 15,000 15,000 15,000

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของโครงการที่

บรรลุผลตามวตัถปุระสงคข์องโครงการ

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1.0732        1.1662        8.0000        8.0000        8.0000        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.8000          1.8000          1.8000          1.8000          1.8000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.8000          1.8000          1.8000          1.8000          1.8000          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563- จบ

แผนงานพื้นฐาน 5 451.0647    97.3225      -              -              138.1132    

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น             

 สงัคมศาสตร์

5 451.0647      97.3225       -                -                138.1132      

รวม 5 451.0647    97.3225      -              -              138.1132    

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  5 รายการ  เป็นเงนิ  451,064,700  บาท

เงนินอก 

งบประมาณ

2. แผนงานพื้นฐาน 548,498,700                 

        แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 547,332,500                     

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 368,692,100                 

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ

        แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล ํา้

        และสรา้งการเติบโตจากภายใน 1,166,200                        
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 85.1933       63.7297       473.6436     272.7794     21.8448       917.1908     

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 85.1933       11.7028       -               271.7960     -               368.6921     

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

-               51.5807       473.6436     0.9834        21.1248       547.3325     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

             -          25.2116        22.0789              -           6.0602        53.3507

ผลผลติที่ 2 : ผลผลติผูส้าํเรจ็การศึกษา

ดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

             -           5.8909              -                -           0.1000         5.9909

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

             -          20.4782      451.5647              -           5.1795      477.2224

ผลผลติที่ 4 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -                -           9.7851         9.7851

โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน

จบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                -                -           0.9834              -           0.9834

3. แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหา

ความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า และสรา้ง

การเติบโตจากภายใน

-               0.4462        -               -               0.7200        1.1662        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุงศิลป 

วฒันธรรม

             -           0.4462              -                -           0.7200         1.1662

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1   กรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

401.1021         396.3455         547.8733         567.6823         588.2861         

360.3015         368.6921         517.8733         534.6823         552.2861         

86.3132          85.1933          86.0158          82.8248          90.4286          

11.8726          11.7028          11.8575          11.8575          11.8575          

262.1157         271.7960         420.0000         440.0000         450.0000         

-                   -                   -                   -                   -                   

40.8006          27.6534          30.0000          33.0000          36.0000          

40.8006          27.6534          30.0000          33.0000          36.0000          

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั                          368,692,100

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

รวมทัง้สิ้น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 368,692,100 บาท

1. งบบคุลากร 85,193,300             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 71,725,600             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 64,251,600             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 7,474,000              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 1,715,300              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 11,752,400             บาท

2. งบดาํเนินงาน 11,702,800             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,702,800             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 480,000                บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารมวีาระ 8,457,600              บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 8,600                   บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,905,600              บาท

(5) ค่าตอบแทนผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัทีเ่กษยีณอายุราชการ 500,000                บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 351,000                บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 271,796,000           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 271,796,000           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 271,796,000           บาท
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บาท

บาท

        วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

25.2116      22.0789     -             6.0602      53.3507    

25.2116       22.0789       -              6.0602       53.3507      

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2,200 1,600 1,600 1,600 1,600

 ( - )

คน 6,100 5,717 6,765 7,823 8,350

 ( 6,035 )

คน 1,000 1,052 1,042 1,673 2,100

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( - )

ลา้นบาท 32.7498 31.2718 117.0000 120.0000 123.0000

 ( 32.7498 )

ลา้นบาท 397.3894      98.3507       162.0000     165.0000     168.0000     

ลา้นบาท 312.3894      53.3507       117.0000     120.0000     123.0000     

ลา้นบาท 26.6896       25.2116       75.0000      76.0000      77.0000      

ลา้นบาท 279.6396      22.0789       -              -              -              

ลา้นบาท -                -                -              -              -              

ลา้นบาท 6.0602         6.0602         42.0000      44.0000      46.0000      

ลา้นบาท 85.0000        45.0000       45.0000      45.0000      45.0000      

ลา้นบาท 85.0000       45.0000       45.0000      45.0000      45.0000      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน                  547,332,500

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                   53,350,700

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

        ผลติบณัฑติดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีี่สอดคลอ้งต่อการพฒันาประเทศ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาเขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

หลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่

ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 53,350,700 บาท

1. งบดาํเนินงาน 25,211,600             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 21,913,700             บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหท้างราชการ 290,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนวทิยากร 248,500                บาท

(3) ค่าจา้งสอน 248,000                บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าทีพ่กั และค่าพาหนะ 379,600                บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 387,000                บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 158,300                บาท

(7) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 383,200                บาท

(8) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 342,000                บาท

(9) วสัดงุานบา้นงานครวั 587,100                บาท

(10) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 344,000                บาท

(11) วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 240,000                บาท

(12) วสัดคุอมพวิเตอร์ 162,000                บาท

(13) วสัดกุารเกษตร 200,000                บาท

(14) วสัดสุาํนกังาน 216,000                บาท

(15) วสัดกุารศึกษา 17,151,000             บาท

(16) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 577,000                บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 3,297,900              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 1,519,200              บาท

(2) ค่านํา้ประปา 1,028,000              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 750,700                บาท

2. งบลงทนุ 22,078,900             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 22,078,900             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 22,078,900             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 22,078,900             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

 รวม 27 รายการ (รวม 33 หน่วย) 6,209,600              บาท

(2) ครภุณัฑร์ะบบปรบัอากาศและระบายอากาศ ตาํบลสามพรา้ว                   

 อาํเภอเมอืงอดุรธาน ีจงัหวดัอดุรธาน ี1 ระบบ 14,151,900             บาท

(3) ระบบลฟิท ์ตาํบลสามพรา้ว อาํเภอเมอืงอดุรธาน ีจงัหวดัอดุรธาน ี1 ระบบ 1,717,400              บาท
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3. งบรายจา่ยอืน่ 6,060,200              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการใหบ้รกิารของศูนยก์ารศึกษา 2,310,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 1,560,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาหลกัสูตร 290,200                บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ 900,000                บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานศูนยว์ทิยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรป์ระยุกต์ 1,000,000              บาท
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บาท

        วตัถปุระสงค ์: 

7.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

5.8909       -              -             0.1000      5.9909      

5.8909         -                -              0.1000       5.9909       

7.2.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 100 74 77 107 150

 ( - )

คน 100 100 150 150 150

 ( - )

คน 346 408 484 557 450

 ( 474 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )

ลา้นบาท 5.7791 5.9909 32.0000 32.0000 32.0000

 ( 0.2155 )

ลา้นบาท 8.2791         8.4909         34.5000      34.5000      34.5000      

ลา้นบาท 5.7791         5.9909         32.0000      32.0000      32.0000      

ลา้นบาท 5.6791         5.8909         30.0000      30.0000      30.0000      

ลา้นบาท -                -                -              -              -              

ลา้นบาท -                -                -              -              -              

ลา้นบาท 0.1000         0.1000         2.0000       2.0000       2.0000       

ลา้นบาท 2.5000         2.5000         2.5000        2.5000        2.5000        

ลา้นบาท 2.5000         2.5000         2.5000       2.5000       2.5000       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

        ผลติบณัฑติดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพที่สอดคลอ้งต่อการพฒันาประเทศ

7.2.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลผลติผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรส์ุขภาพ                    5,990,900

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาเขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

หลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่

ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลผลติผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 5,990,900 บาท

1. งบดาํเนินงาน 5,890,900              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 4,776,400              บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหท้างราชการ 290,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนวทิยากร 145,600                บาท

(3) ค่าจา้งสอน 248,000                บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าทีพ่กั และค่าพาหนะ 145,100                บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 189,000                บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 79,200                  บาท

(7) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 383,200                บาท

(8) วสัดสุาํนกังาน 108,000                บาท

(9) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 57,000                  บาท

(10) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 112,000                บาท

(11) วสัดวุทิยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 160,000                บาท

(12) วสัดกุารศึกษา 2,448,000              บาท

(13) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 297,300                บาท

(14) วสัดคุอมพวิเตอร์ 114,000                บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 1,114,500              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 804,300                บาท

(2) ค่านํา้ประปา 244,900                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 65,300                  บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 100,000                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศ 100,000                บาท
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บาท

        วตัถปุระสงค ์: 

7.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

20.4782      451.5647    -             5.1795      477.2224   

20.4782       451.5647      -              5.1795       477.2224     

7.2.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,600 2,860 3,073 3,599 3,646

 ( - )

คน 3,800 3,640 3,640 3,640 3,640

 ( - )

คน 13,500 13,527 14,298 14,865 14,906

 ( 15,879 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )

ลา้นบาท 99.2790 25.6577 153.3610 158.9010 152.7851

 ( 25.3436 )

ลา้นบาท 376.5953      529.1092      394.1619     327.3794     321.2635     

ลา้นบาท 197.3959      477.2624      229.1619     137.3794     131.2635     

ลา้นบาท 20.6504       20.4782       111.8394     117.3794     111.2635     

ลา้นบาท 171.5660      451.5647      97.3225      -              -              

ลา้นบาท -                -                -              -              -              

ลา้นบาท 5.1795         5.1795         20.0000      20.0000      20.0000      

ลา้นบาท 179.1994      51.8868       165.0000     190.0000     190.0000     

ลา้นบาท 179.1994      51.8868       165.0000     190.0000     190.0000     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.2.3  ผลผลติที่ 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                  477,222,400

หน่วย:ลา้นบาท

        ผลติบณัฑติดา้นสงัคมศาสตร ์พฒันาครูและบุคลาการทางการศึกษา

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาเขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

หลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่

ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 477,222,400 บาท

1. งบดาํเนินงาน 20,478,200             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 16,342,700             บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหท้างราชการ 420,000                บาท

(2) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 695,000                บาท

(3) ค่าตอบแทนวทิยากร 368,400                บาท

(4) ค่าจา้งสอน 304,000                บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าทีพ่กั และค่าพาหนะ 502,400                บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 324,000                บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 79,100                  บาท

(8) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 383,200                บาท

(9) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานเฉลมิพระเกยีรตฯิ 700,000                บาท

(10) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 171,000                บาท

(11) วสัดงุานบา้นงานครวั 587,200                บาท

(12) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 344,000                บาท

(13) วสัดคุอมพวิเตอร์ 324,000                บาท

(14) วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 200,000                บาท

(15) วสัดสุาํนกังาน 140,400                บาท

(16) ค่าวสัดกุารศึกษา 10,800,000             บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 4,135,500              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 2,144,700              บาท

(2) ค่านํา้ประปา 1,174,900              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 815,900                บาท

2. งบลงทนุ 451,564,700           บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 451,564,700           บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 500,000                บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 500,000                บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

 รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย) 500,000                บาท
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2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 451,064,700           บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 451,064,700           บาท

(1) ก่อสรา้งศูนยก์ฬีา พรอ้มรายการประกอบ  1 รายการ 125,693,400           บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 240,182,100           บาท

เงนินอกงบประมาณ 25,997,800             บาท

เงนิงบประมาณ 214,184,300           บาท

ปี 2554 - 2557 ตัง้งบประมาณ 88,490,900             บาท

ปี 2558 - 2559 ตัง้งบประมาณ        - บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 125,693,400           บาท

(2) อาคารเรยีนรวมเฉลมิพระเกยีรต ิฯ  พรอ้มรายการประกอบ   1 หลงั 37,781,800             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 272,424,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ 34,053,000             บาท

เงนิงบประมาณ 238,371,000           บาท

ปี 2556 - 2557 ตัง้งบประมาณ 49,305,100             บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 71,310,600             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 79,973,500             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 37,781,800             บาท

(3) กลุม่อาคารหอพกันกัศึกษาและบคุลากร พรอ้มรายการประกอบ               

 ตาํบลสามพรา้ว อาํเภอเมอืง จงัหวดัอดุรธาน ี1 รายการ 202,317,900           บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 329,000,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ 41,125,000             บาท

เงนิงบประมาณ 287,875,000           บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 57,750,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 27,807,100             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 202,317,900           บาท

(4) อาคารเอนกประสงค ์พรอ้มรายการประกอบ ตาํบลสามพรา้ว                   

อาํเภอมอืง จงัหวดัอดุรธาน ี1 รายการ 44,974,100             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 98,899,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 12,362,400             บาท

เงนิงบประมาณ 86,536,600             บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 17,500,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 24,062,500             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 44,974,100             บาท
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(5) ศูนยก์ารเรยีนรูเ้ทคโนโลยแีละภาษาอาเซยีน ตาํบลสามพรา้ว                   

 อาํเภอเมอืง จงัหวดัอดุรธาน ี1 หลงั 40,297,500             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 196,600,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ 24,575,000             บาท

เงนิงบประมาณ 172,025,000           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 34,405,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 40,297,500             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 97,322,500             บาท

3. งบรายจา่ยอืน่ 5,179,500              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคณุภาพการศึกษา 300,000                บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการใหบ้รกิารของศูนยก์ารศึกษา 3,190,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยภ์าษา 500,000                บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 1,040,000              บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาหลกัสูตร 149,500                บาท
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บาท

        วตัถปุระสงค ์: 

7.2.4.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -              -             9.7851      9.7851      

-                -                -              0.9651       0.9651       

-                -                -              3.0000       3.0000       

-                -                -              5.8200       5.8200       

7.2.4.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 20 25 30 30 30

 ( 7 )

คน 500 500 500 500 500

 ( 200 )

คน 200 200 200 200 200

 ( - )

คน 250 200 200 200 200

 ( - )

รอ้ยละ 88 88 88 88 88

 ( - )

รอ้ยละ 60 60 60 60 60

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 8.1342 9.7851 43.0000 43.0000 43.0000

 ( 0.2245 )

7.2.4  ผลผลติที่ 4 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                    9,785,100

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ผลติ พฒันาเสรมิสรา้งคุณภาพชวีติครู คณาจารยแ์ละบุคลากร

        ใหบ้รกิารวชิาการแก่สงัคม

2. ส่งเสรมิและสนบัสนุนนโยบายดา้นการศึกษา

3. จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรอืปฏบิตัิการ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ

แก่สงัคม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนบุคลากรทางการศึกษาที่ไดร้บัการ

พฒันา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนิสติ/นกัศึกษา บุคลากรทางการ

ศึกษาและประชาชนท ัว่ไป ที่เขา้ร่วมการอบรมดา้นภาษา

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

กระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูเ้ขา้ร่วมโครงการมทีกัษะดา้น

ภาษาเพิม่ขึ้น

เชงิเวลา : รอ้ยละของงานบรกิารวชิาการแก่สงัคมเสรจ็

ตามระยะเวลากาํหนด

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่

ไดร้บัจดัสรร
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 9.2342         10.8851       44.1000      44.1000      44.1000      

ลา้นบาท 8.1342         9.7851         43.0000      43.0000      43.0000      

ลา้นบาท -                -                -              -              -              

ลา้นบาท -                -                -              -              -              

ลา้นบาท 3.3300         -                -              -              -              

ลา้นบาท 4.8042         9.7851         43.0000      43.0000      43.0000      

ลา้นบาท 1.1000         1.1000         1.1000        1.1000        1.1000        

ลา้นบาท 1.1000         1.1000         1.1000       1.1000       1.1000       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ 9,785,100 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 9,785,100              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการดาํเนนิงานอทุยานวทิยาศาสตร์ 1,000,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาวชิาชพีครู 1,000,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาคณุภาพโรงเรยีนตาํรวจตระเวนชายแดน 2,000,000              บาท

4) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาทกัษะการสอนใหก้บับคุลากรทางการศึกษา 600,000                บาท

5) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาคณุภาพครู อาจารย ์และบคุลากรทางการศึกษา 365,100                บาท

6) โครงการพฒันาศกัยภาพดา้นภาษาต่างประเทศสาํหรบันกัศึกษาและบคุลากร 3,000,000              บาท

7) ค่าใชจ่้ายในการบรกิารวชิาการ 1,320,000              บาท

8) ค่าใชจ่้ายโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ 500,000                บาท
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บาท

7.2.5.1   วตัถปุระสงค์

7.2.5.2   สถานที่ดําเนินการ

7.2.5.3   ระยะเวลาดําเนินการ     9  ปี (ปี 2556 ถงึ  ปี 2564)

7.2.5.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.2.5.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -              0.9834      -             0.9834      

-                -                0.9834       -              0.9834       

7.2.5.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 272 276 296 337 370

 ( 290 )

รอ้ยละ 50 50 50 50 50

 ( - )

ลา้นบาท 12.5511        6.1834         6.6432        7.1567        7.3281        

ลา้นบาท 2.1511         0.9834         1.4432        1.6567        1.8281        

ลา้นบาท -                -                -              -              -              

ลา้นบาท -                -                -              -              -              

ลา้นบาท 2.1511         0.9834         1.4432       1.6567       1.8281       

ลา้นบาท -                -                -              -              -              

ลา้นบาท 10.4000        5.2000         5.2000        5.5000        5.5000        

ลา้นบาท 10.4000       5.2000         5.2000       5.5000       5.5000       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

           เพือ่ใหน้กัเรยีนทุกคนไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานที่มคุีณภาพ มาตรฐาน

           โรงเรยีนสาธติ มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี

7.2.5  โครงการที่ 1 :  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษา

                          ตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน                       983,400

                   39,862,500

                     8,062,500

                   31,800,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนที่ไดร้บัการสนบัสนุนตาม

โครงการ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของค่าใชจ่้ายที่ผูป้กครองสามารถ

ลดค่าใชจ่้ายตามรายการที่ไดร้บัการสนบัสนุน

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษา

             ตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน 983,400 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 983,400                บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 983,400                บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 983,400                บาท

1.1) ค่าหนงัสอืเรยีน 142,900                บาท

1.2) ค่าอปุกรณ์การเรยีน 91,500                  บาท

1.3) ค่าเครือ่งแบบนกัเรยีน 94,300                  บาท

1.4) ค่ากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 128,200                บาท

1.5) ค่าจดัการเรยีนการสอน 526,500                บาท
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บาท

บาท

        วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

0.4462       -              -             0.7200      1.1662      

0.4462         -                -              0.7200       1.1662       

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 36 40 40 40 40

 ( 5 )

คน 13,000 15,000 15,000 15,000 15,000

 ( 5,000 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 1.0732 1.1662 8.0000 8.0000 8.0000

 ( 0.0077 )

ลา้นบาท 2.8732         2.9662         9.8000        9.8000        9.8000        

ลา้นบาท 1.0732         1.1662         8.0000        8.0000        8.0000        

ลา้นบาท 0.4732         0.4462         3.0000       3.0000       3.0000       

ลา้นบาท -                -                -              -              -              

ลา้นบาท 0.6000         -                -              -              -              

ลา้นบาท -                0.7200         5.0000       5.0000       5.0000       

ลา้นบาท 1.8000         1.8000         1.8000        1.8000        1.8000        

ลา้นบาท 1.8000         1.8000         1.8000       1.8000       1.8000       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.3  แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า

7.3.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลป วฒันธรรม                    1,166,200

                   1,166,200     และสรา้งการเติบโตจากภายใน

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

        อนุรกัษ ์สบืสาน ศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของโครงการที่บรรลุผลตาม

วตัถปุระสงคข์องโครงการ

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็ตาม

ระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่

ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลป วฒันธรรม 1,166,200 บาท

1. งบดาํเนินงาน 446,200                บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 446,200                บาท

(1) ค่าตอบแทนวทิยากร 94,300                  บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 186,900                บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 89,400                  บาท

(4) วสัดสุาํนกังาน 75,600                  บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 720,000                บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรม 720,000                บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

   มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดติถ ์จะเป็นมหาวทิยาลยัทีมุ่ง่พฒันาทางดา้นสงัคมศาสตร ์

   วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโดยการวจิยัควบคู่กบัการจดัการเรยีนรู ้เพือ่ใชอ้งคค์วามรู ้

   ในการพฒันาชมุชนทอ้งถิน่บนพื้นฐานของปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ร่วมพฒันาสงัคม

   เศรษฐกจิและวฒันธรรมของประชาคมอาเซยีน

   1. จดัการเรยีนรูแ้ก่บณัฑติและสงัคมอย่างมคุีณภาพ               

   2. ผลติครูและส่งเสรมิวทิยฐานะครู                

   3. ผลติผลงานวจิยัและนาํผลงานวจิยัในทกุสาขาวชิามาใชใ้นการสนบัสนุน

      การจดัการเรยีนรูแ้ละพฒันาสงัคม                 

   4. ทาํนุบาํรุง รกัษาศิลปะและวฒันธรรม สบืสานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิ               

   5. ใหค้าํปรกึษาทางวชิาการแก่ชมุชนทอ้งถิน่ ส่งเสรมิองคค์วามรูข้องปราชญท์อ้งถิน่

      ใหเ้ป็นวชิาชพีช ัน้สูง                

   6. วจิยั พฒันาเทคโนโลยแีละถ่ายทอดองคค์วามรูใ้หมเ่พือ่ตอบสนองต่อชมุชนและทอ้งถิน่                

   7. ส่งเสรมิการใชท้รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างสมดุลเพือ่ความเจรญิกา้วหนา้

      ของสงัคมอย่างย ัง่ยนื                

   8. พฒันาระบบการบรหิารจดัการมหาวทิยาลยัใหม้ปีระสทิธภิาพ

      โดยยดึหลกัการบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่ ี               

   9. เตรยีมความพรอ้มของบคุลากรและนกัศึกษา ดา้นการศึกษา ศิลปะและวฒันธรรม

      ใหส้อดคลอ้งกบัการรองรบัเงือ่นไขของประชาคมอาเซยีน          

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ ์

542,033,900                

493,865,200                



3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 698.7930        657.0319        1,125.6445     565.0640        574.0072        

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 542.0339        493.8652        1,005.8378     445.3346        454.2778        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 156.7591        163.1667        119.8067        119.7294        119.7294        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 156.7591       163.1667       119.8067       119.7294       119.7294       

1. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 256.3317     260.6067     322.4556     324.7147     327.0641     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 60.2488         34.0265         35.6551         35.6551         35.6551         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 58.8360         25.8836         25.8836         25.8836         25.8836         

2. เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอด

องคค์วามรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่ใชง้านไดจ้รงิ

และตอบโจทยก์ารพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมที่ใชง้านไดจ้รงิและตอบโจทย์

การพฒันาประเทศ

โครงการ 3 7 10 10 10

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมที่นาํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย/์

ประโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

โครงการ 3 7 10 10 10

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1.4128        8.1429        9.7715        9.7715        9.7715        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. นกัเรยีนในสงักดัมหาวทิยาลยัไดร้บัโอกาส

ทางการศึกษาขัน้พื้นฐานตามสทิธทิี่กาํหนดไว ้

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูป้กครองของนกัเรยีน

ไดล้ดภาระค่าใชจ่้ายตามรายการที่ไดร้บั

การสนบัสนุนจากรฐั

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 6.3442        5.7911        6.5938        6.5938        13.1876       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

4. เพือ่ขยายการผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีและสาขาขาดแคลน เพือ่

ตอบสนองความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเรจ็การศึกษา

ที่ไดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจ

ของนายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเรจ็การศึกษา

ที่ไดท้าํงาน ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 117.5723     71.2169       182.6338     39.4818       39.4818       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 44.9400         56.6100         44.9400         44.9400         44.9400         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 44.9400         56.6100         44.9400         44.9400         44.9400         

5. เพือ่ผลติกาํลงัคนที่มีคุณภาพตามความ

ตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเรจ็การศึกษา

ที่ไดท้าํงานตรงสาขา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจ

ของนายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูส้าํเรจ็การศึกษา

ที่ไดง้านทาํ ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 144.2800     125.3501     453.5262     33.9159       33.9159       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 42.5260         74.2160         42.5260         42.5260         42.5260         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 42.5260         74.2160         42.5260         42.5260         42.5260         

6. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน

ชมุชนและสงัคม ใหม้ีความรูค้วามสามารถใน

การพฒันาตนเอง เพือ่เพิม่ศกัยภาพ

ในการแข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูเ้ขา้รบับรกิารนาํความรู ้

ไปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจ

ของผูเ้ขา้รบับรกิาร/หน่วยงาน/องคก์รที่รบั

บรกิารวชิาการและวชิาชพีต่อประโยชนจ์ากการ

บรกิาร

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 15.1929       21.6775       29.5069       29.5069       29.5069       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 9.5773          5.5773          5.5773          5.5000          5.5000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 9.5773          5.5773          5.5773          5.5000          5.5000          

7. ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สติ นกัศึกษา และชมุชน

ในการพฒันาภมูิปญัญาทอ้งถิ่น และอนุรกัษ์

ทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานที่มี

การเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

โครงการ 14 14 14 14 14

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:นกัศึกษาที่เหน็

ความสาํคญัของศิลปวฒันธรรมไทย

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจ

ของผูร้บับรกิารต่อประโยชนข์องการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 90 90 90 90 90
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 0.9000        1.0800        1.3500        1.3500        1.3500        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.8798          0.8798          0.8798          0.8798          0.8798          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.8798          0.8798          0.8798          0.8798          0.8798          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563- จบ

แผนงานพื้นฐาน 4 118.9292    562.7623    -              -              53.1600      

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 3 87.0437       419.6103      -                -                41.4900       

2. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

1 31.8855       143.1520      -                -                11.6700       

รวม 4 118.9292    562.7623    -              -              53.1600      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  4 รายการ  เป็นเงนิ  118,929,200  บาท

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 260,606,700                 

       แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 224,035,600                     

ปีงบประมาณ

2. แผนงานพื้นฐาน 233,258,500                 

       แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 8,142,900                        

1,080,000                        

          หน่วย : ลา้นบาท 

       แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล ํา้ 

       และสรา้งการเติบโตจากภายใน

เงนินอก 

งบประมาณ
ผลผลติ / โครงการ

จาํนวน 

รายการ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 65.9625       63.8560       145.7989     193.6903     24.5575       493.8652     

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 65.9625       14.8879       -               179.7563     -               260.6067     

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

-               -               -               8.1429        -               8.1429        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้ง

องคค์วามรู ้

             -                -                -           8.1429              -           8.1429

3. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันา

และเสรมิสรา้งศกัยภาพคน

-               48.9681       145.7989     5.7911        23.4775       224.0356     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษา

ดา้นสงัคมศาสตร์

             -          17.8803      105.6698              -           1.8000      125.3501

ผลผลติที่ 2 : ผูส้าํเรจ็การศึกษา

ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

             -          31.0878        40.1291              -                -          71.2169

ผลผลติที่ 3 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -                -          21.6775        21.6775

โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาล

จนจบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                -                -           5.7911              -           5.7911

4. แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหา

ความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า และสรา้ง

การเติบโตจากภายใน

-               -               -               -               1.0800        1.0800        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -                -                -                -           1.0800         1.0800

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1   กรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

315.1677         286.4903         348.3392         350.5983         352.9477         

256.3317         260.6067         322.4556         324.7147         327.0641         

68.0326          65.9625          67.9706          70.2297          72.5791          

14.8879          14.8879          14.8879          14.8879          14.8879          

173.4112         179.7563         239.5971         239.5971         239.5971         

-                   -                   -                   -                   -                   

58.8360          25.8836          25.8836          25.8836          25.8836          

58.8360          25.8836          25.8836          25.8836          25.8836          

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั                          260,606,700

หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 260,606,700 บาท

1. งบบคุลากร 65,962,500             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 58,049,700             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 54,331,200             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 3,718,500              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 2,216,900              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 5,695,900              บาท

2. งบดาํเนินงาน 14,887,900             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,887,900             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 672,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,905,600              บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดเ้งนิเดอืนหรอืค่าจา้งเต็มข ัน้ 172,300                บาท

(4) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิาร 9,678,000              บาท

(5) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานทีเ่กษยีณอายุราชการ 2,460,000              บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 179,756,300           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 179,756,300           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 179,756,300           บาท

76



บาท

7.2.1 ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           8.1429      -             8.1429      

-                -             8.1429       -              8.1429       

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 3 7 10 10 10

 ( 3 )

โครงการ 3 7 10 10 10

 ( - )

ผลงาน 3 7 10 10 10

 ( 3 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )

ลา้นบาท 1.4128 8.1429 9.7715 9.7715 9.7715

 ( - )

ลา้นบาท 1.4128         8.1429      9.7715        9.7715        9.7715        

ลา้นบาท 1.4128         8.1429      9.7715        9.7715        9.7715        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 1.4128         8.1429      9.7715       9.7715       9.7715       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ                    8,142,900

                   8,142,900

เพือ่พฒันาการวจิยัโดยการสรา้งนวตักรรมที่นาํไปสู่การพฒันาที่สามารถใชง้านไดจ้รงิ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและสนบัสนุนนโยบายดา้นการศึกษางานวจิยั

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผลงานวจิยั

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐาน

ที่กาํหนด

เชงิเวลา : โครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลา

ที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 8,142,900 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 8,142,900              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 8,142,900              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการวจิยัเพือ่ตอบโจทยก์ารพฒันาประเทศ 8,142,900              บาท
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บาท

7.3.1 ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

17.8803      105.6698 -             1.8000      125.3501   

17.8803       105.6698   -              1.8000       125.3501     

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400

 ( 1,636 )

คน 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500

 ( 2,549 )

คน 11,254 11,000 11,000 11,000 11,000

 ( 9,025 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

ลา้นบาท 21.3086 19.6803 33.9159 33.9159 33.9159

 ( 6.1122 )

7.3  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน                  224,035,600

                 125,350,100

จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ที่ไดร้บัจดัสรร
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 186.8060      199.5661   496.0522     76.4419      76.4419      

ลา้นบาท 144.2800      125.3501   453.5262     33.9159      33.9159      

ลา้นบาท 19.5086       17.8803     30.8909      30.8909      30.8909      

ลา้นบาท 122.9714      105.6698   419.6103     -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 1.8000         1.8000      3.0250       3.0250       3.0250       

ลา้นบาท 42.5260        74.2160     42.5260      42.5260      42.5260      

ลา้นบาท 42.5260       74.2160     42.5260      42.5260      42.5260      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 125,350,100 บาท

1. งบดาํเนินงาน 17,880,300             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 14,311,800             บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 900,000                บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 486,000                บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 791,400                บาท

(4) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 450,000                บาท

(5) วสัดสุาํนกังาน 5,596,400              บาท

(6) วสัดกุารศึกษา 6,088,000              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 3,568,500              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 3,568,500              บาท

2. งบลงทนุ 105,669,800           บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 105,669,800           บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 18,626,100             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 18,620,500             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 8 รายการ (รวม 54 หน่วย) 2,512,000              บาท

(2) หอ้งเรยีนอจัฉรยิะ ขนาด 50 ทีน่ ัง่  ตาํบลท่าอฐิ อาํเภอเมอืงอตุรดติถ ์

    จงัหวดัอตุรดติถ ์2 หอ้ง 2,800,000              บาท

(3) เครือ่งดนตรวีงออเคสตา้  ตาํบลท่าอฐิ อาํเภอเมอืงอตุรดติถ ์

    จงัหวดัอตุรดติถ ์1 วง 4,991,500              บาท

(4) ระบบบรหิารจดัการการเรยีนการสอน  ตาํบลท่าอฐิ อาํเภอเมอืงอตุรดติถ ์

    จงัหวดัอตุรดติถ ์1 ระบบ 2,117,000              บาท

(5) ระบบจดัเก็บขอ้มลูการเรยีนการสอน  ตาํบลท่าอฐิ อาํเภอเมอืงอตุรดติถ ์

    จงัหวดัอตุรดติถ ์1 ระบบ 2,800,000              บาท

(6) หอ้งเรยีนอจัฉรยิะ ขนาด 120 ทีน่ ัง่  ตาํบลท่าอฐิ อาํเภอเมอืงอตุรดติถ ์

    จงัหวดัอตุรดติถ ์2 หอ้ง 3,400,000              บาท

2.1.1.2 ครภุณัฑอ์ืน่ ๆ 5,600                   บาท

(1) ครภุณัฑอ์ืน่ ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย) 5,600                   บาท
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2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 87,043,700             บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 87,043,700             บาท

(1) อาคารศูนยก์ลางกฬีาในร่มอเนกประสงค ์1 หลงั -                        บาท

  งบประมาณทัง้สิ้น 196,000,000           บาท

  เงนินอกงบประมาณ 9,800,000              บาท

  เงนิงบประมาณ 186,200,000           บาท

  ปี 2554 - 2557 ตัง้งบประมาณ 105,925,000           บาท

  ปี 2558 ตัง้งบประมาณ -                        บาท

  ปี 2559 ตัง้งบประมาณ -                        บาท

  ปี 2560 ตัง้งบประมาณ -                        บาท

  ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 80,275,000             บาท

(2) อาคารศูนยพ์ฒันาทรพัยากรมนุษยภ์มูภิาคอาเซยีน ตาํบลป่าเซ่า 

    อาํเภอเมอืงอตุรดติถ ์จงัหวดัอตุรดติถ ์1 หลงั 27,120,000             บาท

  งบประมาณทัง้สิ้น 339,000,000           บาท

  เงนินอกงบประมาณ 16,950,000             บาท

  เงนิงบประมาณ 322,050,000           บาท

  ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 66,500,000             บาท

  ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 53,200,000             บาท

  ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 27,120,000             บาท

  ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 175,230,000           บาท

(3) อาคารบรกิารวชิาการ ตาํบลป่าเซ่า อาํเภอเมอืงอตุรดติถ ์

    จงัหวดัอตุรดติถ ์1 หลงั 59,923,700             บาท

  งบประมาณทัง้สิ้น 294,800,000           บาท

  เงนินอกงบประมาณ 14,740,000             บาท

  เงนิงบประมาณ 280,060,000           บาท

  ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 56,031,000             บาท

  ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 59,923,700             บาท

  ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 164,105,300           บาท

3. งบรายจา่ยอืน่ 1,800,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 1,350,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคณุภาพการศึกษา 450,000                บาท
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7.3.2 ผลผลติที่ 2 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

31.0878      40.1291   -             -             71.2169    

31.0878       40.1291     -              -              71.2169      

7.3.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 900 900 900 1200 1100

 ( 521 )

คน 1,400 1,200 1,400 1,200 1,200

 ( 530 )

คน 3,052 3,500 6,000 6,000 4,000

 ( 1,922 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

ลา้นบาท 30.9138 32.0878 39.4819 39.4818 39.4818

 ( 8.7185 )

                  71,216,900

จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ที่ไดร้บัจดัสรร
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 162.5123      127.8269   227.5738     84.4218      84.4218      

ลา้นบาท 117.5723      71.2169     182.6338     39.4818      39.4818      

ลา้นบาท 30.9138       31.0878     39.4818      39.4818      39.4818      

ลา้นบาท 86.6585       40.1291     143.1520     -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 44.9400        56.6100     44.9400      44.9400      44.9400      

ลา้นบาท 44.9400       56.6100     44.9400      44.9400      44.9400      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 71,216,900 บาท

1. งบดาํเนินงาน 31,087,800             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 27,519,300             บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 900,000                บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 486,000                บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 791,400                บาท

(4) ค่าซ่อมแซมสิง่ก่อสรา้ง 450,000                บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,139,900              บาท

(6) วสัดสุาํนกังาน 4,752,000              บาท

(7) วสัดกุารศึกษา 18,000,000             บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 3,568,500              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 3,568,500              บาท

2. งบลงทนุ 40,129,100             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 40,129,100             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 8,243,600              บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 8,243,600              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 35 รายการ (รวม 70 หน่วย) 8,243,600              บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 31,885,500             บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 31,885,500             บาท

(1) อาคารเรยีนและพฒันาชนชาตพินัธุ ์ตาํบลทุ่งศรทีอง อาํเภอเวยีงสา 

    จงัหวดัน่าน 1 หลงั 31,885,500             บาท

  งบประมาณทัง้สิ้น 233,400,000           บาท

  เงนินอกงบประมาณ 11,670,000             บาท

  เงนิงบประมาณ 221,730,000           บาท

  ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 46,692,500             บาท

  ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 31,885,500             บาท

  ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 143,152,000           บาท
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7.3.3 ผลผลติที่ 3 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           -             21.6775    21.6775    

-                -             -              11.7796      11.7796      

-                -             -              9.8979       9.8979       

7.3.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600

 ( 500 )

โครงการ 14 14 14 14 14

 ( 3 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 90 )

ลา้นบาท 15.1929 21.6773 29.5069 29.5069 29.5069

 ( 0.9000 )

                  21,677,500

เพือ่ใหน้กัศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนไดร้บับรกิารวชิาการที่มคุีณภาพ 

และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถิน่

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เผยแพร่ความรูแ้ละบรกิารวชิาการ

2. ส่งเสรมิและสนบัสนุนนโยบายดา้นการศึกษา

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ

แก่สงัคม

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

ในกระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลา

ที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ที่ไดร้บัจดัสรร
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 24.7702        27.2548     35.0842      35.0069      35.0069      

ลา้นบาท 15.1929        21.6775     29.5069      29.5069      29.5069      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 12.4929       -             -              -              -              

ลา้นบาท 2.7000         21.6775     29.5069      29.5069      29.5069      

ลา้นบาท 9.5773         5.5773      5.5773        5.5000        5.5000        

ลา้นบาท 9.5773         5.5773      5.5773       5.5000       5.5000       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ 21,677,500 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 21,677,500             บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 450,000                บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาบคุลากรของมหาวทิยาลยั 1,980,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายบรกิารวชิาการ 6,614,600              บาท

4) ค่าใชจ่้ายโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ

    สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 2,735,000              บาท

5) ค่าใชจ่้ายโครงการสรา้ง/ปลูกฝงัวนิยั 585,100                บาท

6) ค่าใชจ่้ายโครงการจดัการขยะ 500,000                บาท

7) ค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 250,000                บาท

8) ค่าใชจ่้ายโครงการอนุรกัษธ์รรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 900,000                บาท

9) ค่าใชจ่้ายโครงการผลติกาํลงัคนทีส่อดคลอ้งกบั 10 Clusters 2,520,600              บาท

10) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันางานทวภิาค ี(สหกจิศึกษา) 

     (Work Integrated Learning: WIL) 1,712,400              บาท

11) ค่าใชจ่้ายโครงการเครอืข่ายอดุมศึกษาพีเ่ลี้ยง 2,174,000              บาท

12) ค่าใชจ่้ายโครงการเพิม่ศกัยภาพและประเมนิความสามารถการใชภ้าษาองักฤษ 1,255,800              บาท
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7.3.4

บาท

7.3.4.1   วตัถปุระสงค์

7.3.4.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.4.3   ระยะเวลาดําเนินการ     13  ปี (ปี 2552 ถงึ  ปี 2564)

7.3.4.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.3.4.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           5.7911      -             5.7911      

-                -             5.7911       -              5.7911       

7.3.4.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,740 1,634 1,634 1,634 1,634

 ( 1,634 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 40.6992        5.7911      6.5938        6.5938        13.1876      

ลา้นบาท 40.6992        5.7911      6.5938        6.5938        13.1876      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 40.6992       5.7911      6.5938       6.5938       13.1876      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

โครงการที่ 1 :  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษา

                  ตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

เพือ่ใหน้กัเรยีนทุกคนไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานอย่างมคุีณภาพ

โรงเรยีนสาธติ มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดติถ ์

                              -  

หน่วย:ลา้นบาท

                   5,791,100

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : นกัเรยีนที่ไดร้บัการสนบัสนุน

ตามโครงการ

เชงิคุณภาพ : ผูป้กครองสามารถลดค่าใชจ่้าย

ตามรายการที่ไดร้บัการสนบัสนุน

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

                   72,865,500

                   72,865,500
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษา

             ตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน 5,791,100 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 5,791,100              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,791,100              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 5,791,100              บาท

1.1) ค่าหนงัสอืเรยีน 817,700                บาท

1.2) ค่าอปุกรณ์การเรยีน 521,600                บาท

1.3) ค่าเครือ่งแบบนกัเรยีน 558,200                บาท

1.4) ค่าจดัการเรยีนการสอน 3,108,400              บาท

1.5) ค่ากจิกรรมพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน 785,200                บาท
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บาท

7.4.1 ผลผลติที่ 1 :  ผลงานการทํานุบํารุงศิลป วฒันธรรม บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           -             1.0800      1.0800      

-                -             -              1.0800       1.0800       

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 14 14 14 14 14

 ( 6 )

คน/ปี 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500

 ( 1,480 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 90 )

ลา้นบาท 0.9000 1.0800 1.3500 1.3500 1.3500

 ( 0.2620 )

7.4  แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า 

      และสรา้งการเติบโตจากภายใน                    1,080,000

                   1,080,000

ส่งเสรมิ สนบัสนุนและสรา้งสรรคก์ารมสี่วนร่วมของนกัศึกษาและประชาชน

ในการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมและภมูปิญัญาไทย

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็

ตามระยะเวลาที่กาํหนด

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ที่ไดร้บัจดัสรร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม

ศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการที่บรรลุตามวตัถปุระสงค์

ของโครงการ

91



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 1.7798         1.9598      2.2298        2.2298        2.2298        

ลา้นบาท 0.9000         1.0800      1.3500        1.3500        1.3500        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 0.9000         -             -              -              -              

ลา้นบาท -                1.0800      1.3500       1.3500       1.3500       

ลา้นบาท 0.8798         0.8798      0.8798        0.8798        0.8798        

ลา้นบาท 0.8798         0.8798      0.8798       0.8798       0.8798       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการทํานุบํารุงศิลป วฒันธรรม 1,080,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 1,080,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรม 1,080,000              บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

   7. ศึกษาและพฒันาเทคโนโลยเีพือ่การดาํรงชวีติ

   8. แสวงหาแนวทางเพือ่ส่งเสรมิใหเ้กดิการจดัการ การบาํรุงรกัษา การใชป้ระโยชนจ์าก

      ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างสมดุล และย ัง่ยนื

   9. ส่งเสรมิและสบืสานโครงการอนัเน่ืองมาจากแนวพระราชดาํรใินการปฏบิตัภิารกจิของ

      มหาวทิยาลยัเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่

   3. เสรมิสรา้งคุณค่า ความสาํนึก และความภมูใิจในศิลปะและวฒันธรรม

   4. เรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลยักบัภาคีเครอืขา่ย เพือ่การพฒันาทอ้งถิน่

   5. ผลติและพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษาใหม้คุีณภาพและมาตรฐานทีเ่หมาะสมกบั

      การเป็นวชิาชพีช ัน้สูง

   6. ประสานความร่วมมอืและช่วยเหลอืเกื้อกูลกนัระหว่างมหาวทิยาลยั ชมุชนองคก์รปกครอง

     ทอ้งถิน่  และองคก์รอื่นท ัง้ในและต่างประเทศเพือ่การพฒันาทอ้งถิน่

   2. วจิยัและพฒันาองคค์วามรูบ้นพื้นฐานของภมูปิญัญาทอ้งถิน่ และภมูปิญัญาสากล

   มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี เป็นศูนยก์ลางการจดัการศึกษาทีม่คุีณภาพบนพื้นฐานการวจิยั

   และสรา้งสรรคภ์มูปิญัญาร่วมกบัภาคีเครอืขา่ย เพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื

   1. ผลติบณัฑติทีม่คีวามรูคู่้คุณธรรม มคีวามรกั และผูกพนัต่อทอ้งถิน่

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี

643,530,200                

776,152,200                



3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 936.8965        1,125.0358     1,229.4793     1,224.3480     1,293.6208     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 643.5302        776.1522        900.0554        862.5725        910.9429        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 293.3663        348.8836        329.4239        361.7755        382.6779        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 293.3663       348.8836       329.4239       361.7755       382.6779       

1. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 365.4419     372.5028     431.4200     455.3668     480.7505     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 53.4468         93.0000         98.5800         104.4948        110.7645        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 53.4468         93.0000         98.5800         104.4948       110.7645       

2. เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์

ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นําไปสูก่ารพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมที่ไดร้บัการจดทะเบยีนทรพัยส์นิทาง

ปญัญาหรอือนุสทิธบิตัร

โครงการ 1 1 1 1 1

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมที่นาํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย/์

ประโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

รอ้ยละ 60 60 60 60 60

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนผลงานวจิยัที่นาํไปใช ้

ประโยชนภ์ายในระยะเวลา  1  ปี

รอ้ยละ 60 60 60 60 60

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 5.0000        5.6000        10.0000       12.0000       15.0000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 1.0000          1.0000          1.5000          1.5000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท -                 1.0000          1.0000          1.5000          1.5000          

3. เพือ่ขยายการผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีและสาขาที่ขาดแคลน เพือ่

ตอบสนองต่อความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็

การศึกษาที่ไดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 65 65 65 65 65

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที่

ไดง้านทาํ ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 176.6973     272.8336     304.3158     280.4709     293.7974     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 179.2813        157.9589        154.3032        178.6051        180.9659        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 179.2813       157.9589       154.3032       178.6051       180.9659       

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

4. เพือ่ผลติกาํลงัคนที่มีคุณภาพตามความ

ตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็

การศึกษาที่ไดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 65 65 65 65 65

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที่

ไดง้านทาํ ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 85.4624       115.3195     138.6214     96.8670       102.3403     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 53.8822         91.4687         69.1407         69.6756         80.9475         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 53.8822         91.4687         69.1407         69.6756         80.9475         

5. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน

ชมุชนและสงัคม ใหม้ีความรูค้วามสามารถใน

การพฒันาตนเอง เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการ

แข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูเ้ขา้รบับรกิาร

นาํความรูไ้ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิาร/หน่วยงาน/องคก์รที่รบับรกิาร

วชิาการและวชิาชพีต่อประโยชนจ์ากการบรกิาร

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 8.8033        7.5439        11.0000       12.5000       13.0000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 4.5560          2.5560          3.0000          3.5000          4.0000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 4.5560          2.5560          3.0000          3.5000          4.0000          

6. นกัเรยีนในสงักดัมหาวทิยาลยัไดร้บัโอกาส

ทางการศึกษาขัน้พื้นฐานตามสทิธทิี่กาํหนดไว ้

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูป้กครองของผูเ้รยีนได ้

ลดภาระค่าใชจ่้ายตามรายการที่ไดร้บัการ

สนบัสนุนจากรฐั

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1.1253        1.3524        1.6982        1.8678        2.0547        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.0000          1.5000          2.0000          2.5000          2.5000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.0000          1.5000          2.0000          2.5000          2.5000          

7. ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สติ นกัศึกษา และชมุชน

ในการพฒันาภมูิปญัญาทอ้งถิ่น และอนุรกัษ์

ทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานที่มกีาร

เผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

โครงการ 8 8 8 8 8
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารต่อประโยชนข์องการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1.0000        1.0000        3.0000        3.5000        4.0000        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.2000          1.4000          1.4000          1.5000          2.0000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.2000          1.4000          1.4000          1.5000          2.0000          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563- จบ

แผนงานพื้นฐาน 6 273.4614    171.3492    -              -              120.9818    

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์

สุขภาพ

1 30.6696       41.4852       -                -                16.2720       

2. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

3 157.6905      73.2151       -                -                60.7005       

3. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 2 85.1013       56.6489       -                -                44.0093       

รวม 6 273.4614    171.3492    -              -              120.9818    

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  6 รายการ  เป็นเงนิ  273,461,400  บาท

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 372,502,800                 

     และสรา้งการเติบโตจากภายใน

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

2. แผนงานพื้นฐาน 403,649,400                 

     แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 5,600,000                        

     แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 397,049,400                     

     แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล ํา้

1,000,000                        

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 96.0580       72.2363       321.5849     271.9238     14.3492       776.1522     

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 96.0580       11.4734       -               264.9714     -               372.5028     

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

-               -               -               5.6000        -               5.6000        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

             -                -                -           5.6000              -           5.6000

3. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

-               60.7629       321.5849     1.3524        13.3492       397.0494     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

             -          10.6140        40.3619              -           2.1913        53.1672

ผลผลติที่ 2 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

             -          39.1300      178.8424              -           1.6940      219.6664

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

             -          11.0189      102.3806              -           1.9200      115.3195

ผลผลติที่ 4 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -                -           7.5439         7.5439

โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน

จบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                -                -           1.3524              -           1.3524

4. แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหา

ความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า และสรา้ง

การเติบโตจากภายใน

-               -               -               -               1.0000        1.0000        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -                -                -                -           1.0000         1.0000

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

    7.1.1   กรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

418.8887         465.5028         530.0000         559.8616         591.5150         

365.4419         372.5028         431.4200         455.3668         480.7505         

97.9812          96.0580          104.0363         109.3771         115.0386         

11.9320          11.4734          11.4734          11.4734          11.4734          

255.5287         264.9714         315.9103         334.5163         354.2385         

-                   -                   -                   -                   -                   

53.4468          93.0000          98.5800          104.4948         110.7645         

53.4468          93.0000          98.5800          104.4948         110.7645         

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั                          372,502,800

หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 372,502,800 บาท

1. งบบคุลากร 96,058,000             บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 88,076,600             บาท

1.1.1 เงนิเดือน 83,033,800             บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 5,042,800              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 1,556,700              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 6,424,700              บาท

2. งบดาํเนินงาน 11,473,400             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,473,400             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 1,116,000              บาท

(2) เงนิตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,905,600              บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารมวีาระ 8,157,600              บาท

(4) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 294,200                บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 264,971,400           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 264,971,400           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 264,971,400            บาท
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บาท

บาท

        วตัถปุระสงค ์: 

        เพือ่พฒันากระบวนการวจิยัและบรหิารจดัการงานวจิยั ใหส้ามารถสนบัสนุนการสรา้ง

        องคค์วามรูบ้นพื้นฐานของภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ภมูปิญัญาไทย ภมูปิญัญาสากล ตลอดจน

        แสวงหาแนวทางการพฒันาเทคโนโลยพีื้นบา้นและเทคโนโลยสีมยัใหม่ใหเ้หมาะสมกบัการ

        ดาํรงชวีติและการประกอบอาชพีของคนในทอ้งถิน่

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           5.6000      -             5.6000      

-                -             5.6000       -              5.6000       

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 14 16 20 25 30

 ( 14 )

โครงการ 14 16 20 25 30

 ( - )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

ลา้นบาท 5.0000 6.0000 10.0000 12.0000 15.0000

 ( 5.0000 )

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. งานวจิยัเพือ่สนบัสนุนการพฒันาชมุชนและทอ้งถิน่

7.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ                    5,600,000

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี                    5,600,000

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐานที่

กาํหนด

เชงิเวลา : จาํนวนโครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการวจิยัตามงบประมาณที่

ไดร้บัจดัสรร
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 5.0000         6.6000      11.0000      13.5000      16.5000      

ลา้นบาท 5.0000         5.6000      10.0000      12.0000      15.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 5.0000         5.6000      10.0000      12.0000      15.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                1.0000      1.0000        1.5000        1.5000        

ลา้นบาท -                1.0000      1.0000       1.5000       1.5000       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยี 5,600,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 5,600,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,600,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการวจิยัเพือ่สนบัสนุนการพฒันาชมุชนและทอ้งถิน่ 5,600,000              บาท
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บาท

บาท

        วตัถปุระสงค ์: 

        เพือ่พฒันากระบวนการผลติและพฒันาทรพัยากรมนุษยโ์ดยการยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษา

        ใหต้อบสนองการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งภาคการผลติและบรกิารของอนุภมูภิาคลุม่แม่นํา้โขง

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

10.6140      40.3619   -             2.1913      53.1672    

10.6140       40.3619     -              2.1913       53.1672      

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 473 522 464 590 650

 ( 23 )

คน 700 650 650 650 650

 ( 436 )

คน 2,179 2,029 2,215 2,275 2,275

 ( 1,901 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

ลา้นบาท 10.8620 12.8053 20.8931 23.0200 25.5723

 ( 10.8620 )

7.3  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน                  397,049,400

7.3.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรส์ุขภาพ                   53,167,200

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาเขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

จดัสรร

106



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 89.0846        96.5733     156.9202     149.8683     161.0353     

ลา้นบาท 37.3022        53.1672     107.3783     93.0200      95.5723      

ลา้นบาท 8.8620         10.6140     11.8931      14.0200      16.5723      

ลา้นบาท 26.4402       40.3619     86.4852      70.0000      70.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 2.0000         2.1913      9.0000       9.0000       9.0000       

ลา้นบาท 51.7824        43.4061     49.5419      56.8483      65.4630      

ลา้นบาท 51.7824       43.4061     49.5419      56.8483      65.4630      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 53,167,200 บาท

1. งบดาํเนินงาน 10,614,000             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,614,000             บาท

(1) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 1,752,000              บาท

(2) วสัดกุารศึกษา 7,704,000              บาท

(3) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 1,158,000              บาท

2. งบลงทนุ 40,361,900             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 40,361,900             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 5,600,000              บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 5,600,000              บาท

(1) เครือ่งแกส๊โครมาโตรกราฟ Gas Chromatography ตาํบลในเมอืง

    อาํเภอเมอืงอบุลราชธาน ีจงัหวดัอบุลราชธาน ี1 ชดุ 2,400,000              บาท

(2) เครือ่งวเิคราะหข์องเหลวประสทิธภิาพสูง HPLC ตาํบลในเมอืง

    อาํเภอเมอืงอบุลราชธาน ีจงัหวดัอบุลราชธาน ี1 ชดุ 3,200,000              บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 34,761,900             บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 30,669,600             บาท

(1) อาคารสาธารณสุขเพือ่การพฒันา และสรา้งเสรมิสุขภาพ ตาํบลในเมอืง

    อาํเภอเมอืง จงัหวดัอบุลราชธาน ี1 หลงั 30,669,600             บาท

 งบประมาณทัง้สิ้น 108,480,000            บาท

 เงนินอกงบประมาณ 16,272,000             บาท

 เงนิงบประมาณ 92,208,000             บาท

 ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 20,053,200             บาท

 ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 30,669,600             บาท

 ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 41,485,200             บาท

2.1.2.2 ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 4,092,300              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

    ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 4,092,300              บาท

3. งบรายจา่ยอืน่ 2,191,300              บาท

1) ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนการดาํเนนิงานนโยบายและแผน 591,300                บาท

2) ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนการพฒันาหลกัสูตร 500,000                บาท

3) ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนการพฒันาและส่งเสรมิกจิการนกัศึกษา 1,100,000              บาท
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บาท

        วตัถปุระสงค ์: 

        เพือ่พฒันากระบวนการผลติและพฒันาทรพัยากรมนุษยโ์ดยการยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษา

        ใหต้อบสนองการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งภาคการผลติและบรกิารของอนุภมูภิาคลุม่แม่นํา้โขง

7.3.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

39.1300      178.8424 -             1.6940      219.6664   

39.1300       178.8424   -              1.6940       219.6664     

7.3.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,501 1,454 2,550 2,090 2,090

 ( 221 )

คน 2,550 2,090 2,090 2,090 2,090

 ( 1,411 )

คน 6,273 6,504 6,044 6,044 6,044

 ( 5,868 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

ลา้นบาท 42.5760 40.8240 53.7224 62.4509 73.2251

 ( 42.5760 )

ลา้นบาท 263.9329      334.2192   301.6988     309.2077     313.7280     

ลา้นบาท 139.3951      219.6664   196.9375     187.4509     198.2251     

ลา้นบาท 40.8820       39.1300     50.7224      58.4509      68.2251      

ลา้นบาท 96.8191       178.8424   143.2151     125.0000     125.0000     

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 1.6940         1.6940      3.0000       4.0000       5.0000       

ลา้นบาท 124.5378      114.5528   104.7613     121.7568     115.5029     

ลา้นบาท 124.5378      114.5528   104.7613     121.7568     115.5029     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.3.2  ผลผลติที่ 2 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  219,666,400

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาเขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

จดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 219,666,400 บาท

1. งบดาํเนินงาน 39,130,000             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 23,255,500             บาท

(1) วสัดสุาํนกังาน 1,855,500              บาท

(2) วสัดกุารศึกษา 18,450,000             บาท

(3) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 2,950,000              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 15,874,500             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 11,892,300             บาท

(2) ค่าประปา 2,436,300              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 1,545,900              บาท

2. งบลงทนุ 178,842,400           บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 178,842,400           บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 7,989,400              บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 7,989,400              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย) 2,739,400              บาท

(2) เครือ่งวเิคราะหไ์นโตรเจน/โปรตนี โดยใชห้ลกัการเผาไหมพ้รอ้มอปุกรณ์

    ผสมแกส๊เผาไหมใ้หส้มบูรณ์ในตวัเครือ่ง (combostion method)

    ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงอบุลราชธาน ีจงัหวดัอบุลราชธาน ี1 เครือ่ง 2,200,000              บาท

(3) เครือ่งวเิคราะหห์าความชื้นและเถา้อตัโนมตั ิ  ตาํบลในเมอืง

    อาํเภอเมอืงอบุลราชธาน ีจงัหวดัอบุลราชธาน ี1 ชดุ 1,600,000              บาท

(4) ชดุวเิคราะหช์นดิสารโดยหลกัการฟูเรยีรท์รานสฟอรม์อนิฟราเรด

    สเปกโทรสโกปี  (fourier Transform Infrared Specroscopy : FTIR)

    ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงอบุลราชธาน ีจงัหวดัอบุลราชธาน ี1 ชดุ 1,450,000              บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 170,853,000           บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 157,690,500            บาท

(1) อาคารเรยีนและปฏบิตักิาร  ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืง

    จงัหวดัอบุลราชธาน ี1 หลงั 59,488,700             บาท

 งบประมาณทัง้สิ้น 161,380,000            บาท

 เงนินอกงบประมาณ 24,207,000             บาท

 เงนิงบประมาณ 137,173,000            บาท

 ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 30,600,000             บาท

 ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 39,015,300             บาท

 ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 59,488,700             บาท

 ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 8,069,000              บาท
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(2) ก่อสรา้งศูนยก์ฬีา พรอ้มรายการประกอบ ตาํบลก่อเอ ้อาํเภอเขือ่งใน

    จงัหวดัอบุลราชธานี 61,911,900             บาท

 งบประมาณทัง้สิ้น 188,800,000            บาท

 เงนินอกงบประมาณ 28,320,000             บาท

 เงนิงบประมาณ 160,480,000            บาท

 ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 33,422,000             บาท

 ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 61,911,900             บาท

 ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 65,146,100             บาท

(3) กลุม่อาคารหอพกันกัศึกษา  ตาํบลก่อเอ ้อาํเภอเขือ่งใน จงัหวดัอบุลราชธานี 36,289,900             บาท

 งบประมาณทัง้สิ้น 54,490,000             บาท

 เงนินอกงบประมาณ 8,173,500              บาท

 เงนิงบประมาณ 46,316,500             บาท

 ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 10,026,600             บาท

 ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 36,289,900             บาท

2.1.2.2 ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,162,500             บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

  ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 13,162,500             บาท

3. งบรายจา่ยอืน่ 1,694,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรป์ระยุกต์ 1,694,000              บาท
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บาท

        วตัถปุระสงค ์: 

        เพือ่พฒันากระบวนการผลติและพฒันาทรพัยากรมนุษยโ์ดยการยกระดบัคุณภาพการจดัการศึกษา

        ใหต้อบสนองการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งภาคการผลติและบรกิารของอนุภมูภิาคลุม่แม่นํา้โขง

7.3.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

11.0189      102.3806 -             1.9200      115.3195   

11.0189       102.3806   -              1.9200       115.3195     

7.3.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 3,438 2,832 3,223 4,626 4,320

 ( 662 )

คน 4,570 4,320 4,320 4,320 4,320

 ( 3,277 )

คน 12,954 14,198 15,295 14,989 14,989

 ( 12,710 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

ลา้นบาท 13.3047 12.9389 21.9725 26.8670 32.3403

 ( 13.3047 )

ลา้นบาท 139.3446      206.7882   207.7621     166.5426     183.2878     

ลา้นบาท 85.4624        115.3195   138.6214     96.8670      102.3403     

ลา้นบาท 11.3847       11.0189     17.4725      21.3670      25.8403      

ลา้นบาท 72.1577       102.3806   116.6489     70.0000      70.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 1.9200         1.9200      4.5000       5.5000       6.5000       

ลา้นบาท 53.8822        91.4687     69.1407      69.6756      80.9475      

ลา้นบาท 53.8822       91.4687     69.1407      69.6756      80.9475      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

                 115,319,500

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

7.3.3  ผลผลติที่ 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาเขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาคงอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

จดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 115,319,500 บาท

1. งบดาํเนินงาน 11,018,900             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 11,018,900             บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,644,500              บาท

(2) ค่าซ่อมแซมบาํรงุรกัษาทรพัยส์นิ 500,000                บาท

(3) วสัดกุารศึกษา 7,219,200              บาท

(4) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 1,655,200              บาท

2. งบลงทนุ 102,380,600           บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 102,380,600           บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 3,860,000              บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 3,860,000              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 10 รายการ (รวม 55 หน่วย) 3,860,000              บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 98,520,600             บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 85,101,300             บาท

(1) อาคารเรยีนรวมอเนกประสงค ์ 1 หลงั 64,532,000             บาท

 งบประมาณทัง้สิ้น 248,200,000            บาท

 เงนินอกงบประมาณ 37,230,000             บาท

 เงนิงบประมาณ 210,970,000            บาท

 ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 31,875,000             บาท

 ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 25,336,000             บาท

 ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 42,069,000             บาท

 ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 64,532,000             บาท

 ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 47,158,000             บาท

(2) อาคารชดุทีพ่กัอาศยับคุลากร ตาํบลก่อเอ ้อาํเภอเขือ่งใน

    จงัหวดัอบุลราชธาน ี1 หลงั 20,569,300             บาท

 งบประมาณทัง้สิ้น 45,195,000             บาท

 เงนินอกงบประมาณ 6,779,300              บาท

 เงนิงบประมาณ 38,415,700             บาท

 ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 8,355,500              บาท

 ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 20,569,300             บาท

 ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 9,490,900              บาท

2.1.2.2 ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 13,419,300             บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

  ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 13,419,300             บาท
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3. งบรายจา่ยอืน่ 1,920,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศูนยว์ทิยบรกิาร 1,395,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการประกนัคณุภาพการศึกษา 525,000                บาท
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บาท

        วตัถปุระสงค ์: 

        เพือ่การเสรมิสรา้งเครอืข่ายพฒันาทอ้งถิน่ และพฒันากระบวนการผลติและพฒันาครู 

        เสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของวชิาชพีครู ผลติและพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา

7.3.4.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           -             7.5439      7.5439      

-                -             -              3.7600       3.7600       

-                -             -              2.6063       2.6063       

-                -             -              1.1776       1.1776       

7.3.4.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 8 8 8 8 8

 ( 8 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

ลา้นบาท 8.8033 7.5439 11.0000 12.5000 13.0000

 ( 8.8033 )

ลา้นบาท 13.3593        10.0999     14.0000      16.0000      17.0000      

ลา้นบาท 8.8033         7.5439      11.0000      12.5000      13.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 5.0533         -             -              -              -              

ลา้นบาท 3.7500         7.5439      11.0000      12.5000      13.0000      

ลา้นบาท 4.5560         2.5560      3.0000        3.5000        4.0000        

ลา้นบาท 4.5560         2.5560      3.0000       3.5000       4.0000       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.3.4  ผลผลติที่ 4 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                    7,543,900

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและสนบัสนุนนโยบายดา้นการศึกษา

2. เผยแพร่ความรูง้านบรกิารวชิาการและประชาสมัพนัธ์

3. การเพิม่ความแขง็แกร่งทางวชิาชพีครู  อาจารย ์และบุคลากรทางการ

ศึกษา

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ

แก่สงัคม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

กระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : รอ้ยละงานบรกิารวชิาการแลว้เสรจ็ตาม

ระยะเวลา 1  ปี

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการตาม

งบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ 7,543,900 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 7,543,900              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาวชิาชพีครู 1,177,600              บาท

2) ค่าใชจ่้ายในการบรกิารวชิาการ 2,606,300              บาท

3) ค่าใชจ่้ายโครงการสรา้งและปลูกฝงัวนิยั 760,000                บาท

4) ค่าใชจ่้ายโครงการบรหิารการจดัการขยะ 1,000,000              บาท

5) ค่าใชจ่้ายโครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในสถานศึกษา 1,000,000              บาท

6) ค่าใชจ่้ายโครงการอนุรกัษธ์รรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 1,000,000              บาท
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บาท

7.3.5.1   วตัถปุระสงค์

           เพือ่ใหน้กัเรยีนทุกคนไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานจนจบการศึกษาข ัน้พื้นฐานอย่างมคุีณภาพ

7.3.5.2   สถานที่ดําเนินการ

           โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี

7.3.5.3   ระยะเวลาดําเนินการ     11  ปี (ปี 2553 ถงึ  ปี 2564)

7.3.5.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.3.5.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           1.3524      -             1.3524      

-                -             1.3524       -              1.3524       

7.3.5.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 370 430 490 550 1100

 ( 243 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 7.0164         2.8524      3.6982        4.3678        4.5547        

ลา้นบาท 4.5164         1.3524      1.6982        1.8678        2.0547        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 4.5164         1.3524      1.6982       1.8678       2.0547       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 2.5000         1.5000      2.0000        2.5000        2.5000        

ลา้นบาท 2.5000         1.5000      2.0000       2.5000       2.5000       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.3.5  โครงการที่ 1 :  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่

                   1,352,400

                   22,680,800

                   11,680,800

                          ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน

                   11,000,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนที่ไดร้บัการสนบัสนุนตาม

โครงการ

เชงิคุณภาพ : ค่าใชจ่้ายที่ผูป้กครองสามารถลดค่าใชจ่้าย

ตามรายการที่ไดร้บัการสนบัสนุน

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่

            ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน 1,352,400 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,352,400              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,352,400              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,352,400              บาท

1.1) ค่าอปุกรณ์การเรยีน 119,900                บาท

1.2) ค่ากจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน 182,600                บาท

1.3) ค่าจดัการเรยีนการสอน 722,000                บาท

1.4) ค่าหนงัสอืเรยีน 184,500                บาท

1.5) ค่าเครือ่งแบบนกัเรยีน 143,400                บาท
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บาท

บาท

        วตัถปุระสงค ์: 

        เพือ่พฒันาปฏบิตัิภารกิจดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมของทอ้งถิน่ดว้ยการศึกษา วจิยั ฟ้ืนฟู

        สรา้งมาตรฐานและเผยแพร่มรดกทางวฒันธรรมทอ้งถิน่และวฒันธรรมไทย ความสาํนึกและความ

        ภมูใิจในวฒันธรรมของทอ้งถิน่และของชาติ และใหม้จีติสาํนึกประชาธปิไตย คุณธรรม จรยิธรรม

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           -             1.0000      1.0000      

-                -             -              1.0000       1.0000       

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 8 8 8 8 8

 ( 8 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

ลา้นบาท 1.0000 1.0000 3.0000 3.5000 4.0000

 ( 1.0000 )

ลา้นบาท 2.2000         2.4000      4.4000        5.0000        6.0000        

ลา้นบาท 1.0000         1.0000      3.0000        3.5000        4.0000        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 1.0000         -             -              -              -              

ลา้นบาท -                1.0000      3.0000       3.5000       4.0000       

ลา้นบาท 1.2000         1.4000      1.4000        1.5000        2.0000        

ลา้นบาท 1.2000         1.4000      1.4000       1.5000       2.0000       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.4  แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า

                   1,000,000

7.4.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลป วฒันธรรม                    1,000,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

      และสรา้งการเติบโตจากภายใน

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของโครงการที่บรรลุผลตาม

วตัถปุระสงคข์องโครงการ

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็ตาม

ระยะเวลา 1  ปี

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตามงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 1,000,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 1,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการส่งเสรมิและทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรม 1,000,000              บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ีเป็นมหาวทิยาลยันกัปฏบิตัมิอือาชพีช ัน้นาํ

   ดา้นวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีและนวตักรรมในระดบัประเทศและกา้วสู่ระดบัสากล

   1. จดัการศึกษาวชิาชพีระดบัอดุมศึกษาบนพื้นฐานวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยแีละนวตักรรมอย่างมคุีณภาพ  

   2. สรา้งงานวจิยั สิง่ประดษิฐน์วตักรรม และงานสรา้งสรรค ์สู่การผลติเชงิพาณิชย ์

      และการถ่ายทอดเทคโนโลย ีเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ   

   3. ใหบ้รกิารวชิาการทีม่แีนวคิดเชงิสรา้งสรรค ์เพือ่การมอีาชพีอสิระและพฒันาอาชพี 

      สู่การเพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนั   

   4. ทาํนุบาํรุงศาสนา ศิลปะและวฒันธรรม และอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม   

   5. จดัระบบบคุลากรจากสงัคมแห่งการเปลีย่นแปลงใหส้นองต่อสทิธปิระโยชนบ์นพื้นฐานความสุข

      และความกา้วหนา้   

   6. จดัระบบบรหิารจดัการเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและเพิม่แนวทางการจดัหารายได ้

      เพือ่เอื้อต่อนโยบายหลกั

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุี

1,588,644,800              

1,520,651,100              



3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,984.4131     1,984.0256     1,973.8742     1,854.4971     1,958.0275     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,588.6448     1,520.6511     1,534.4199     1,423.2396     1,514.9945     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 395.7683        463.3745        439.4543        431.2575        443.0330        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 395.7683       463.3745       439.4543       431.2575       443.0330       

1. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 799.3194     832.6604     931.4458     987.0375     1,022.2907   

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 2,897.2784     2,958.8886     2,685.7716     2,313.1191     2,466.8319     

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 82.7178         84.0940         86.1728         87.7739         89.4060         

2. มีงานวจิยั สิง่ประดิษฐ ์นวตักรรม และงาน

สรา้งสรรค ์รวมทัง้ถ่ายทอดองคค์วามรู ้ที่นําไปสู่

การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศและ

ภมูิภาค

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูเ้ขา้โครงการนาํความรูไ้ป

ใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของผูร่้วม

โครงการต่อประโยชนท์ี่ไดร้บั

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 8.8050        9.7302        10.7718       11.9260       13.2047       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1,402.8778     1,432.5322     1,294.4135     1,106.7096     1,182.1106     

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 3.7436          4.2893          4.3518          4.5337          4.6425          

3. บณัฑติดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี มี

ความรูค้วามสามารถ สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ 

“บณัฑตินกัปฏบิตัิมืออาชีพ” และมีคุณภาพตาม

คุณลกัษณะบณัฑติที่พงึประสงค์

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 80 82 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ 

ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 85 87 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 719.5327     583.8636     520.0903     340.5597     384.1964     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 283.0475        346.7911        322.4330        310.8317        319.2139        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 283.0475       346.7911       322.4330       310.8317       319.2139       

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

4. บณัฑติดา้นสงัคมศาสตรม์ีความรู ้

ความสามารถ สอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ “บณัฑติ

นกัปฏบิตัิมืออาชีพ” และมีคุณภาพตาม

คุณลกัษณะบณัฑติที่พงึประสงค์

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 80 82 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 85 85 87 87 87

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ 

ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 85 87 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 40.5823       45.8365       50.5129       60.5693       70.4614       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 24.4464         26.4061         24.2080         25.2806         26.3772         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 24.4464         26.4061         24.2080         25.2806         26.3772         

5. ชมุชนและสงัคมไดร้บัการเสรมิสรา้งศกัยภาพ 

 ยกระดบัความเขม้แข็ง และสามารถพึง่พา

ตนเองไดอ้ย่างย ัง่ยนื

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูเ้ขา้รบับรกิารนาํความรูไ้ป

ใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 82 84 86 88 88

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารวชิาการและวชิาชพี ต่อประโยชน์

จากการบรกิาร

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:โครงการบรกิารวชิาการที่

ส่งเสรมิศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศใน

เวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 80 80 84 84

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 13.2504       41.6756       14.1000       15.0900       16.1790       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.5198          0.7277          1.0188          1.3244          1.5893          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.5198          0.7277          1.0188          1.3244          1.5893          

6. นกัเรยีนในสงักดัมหาวทิยาลยัไดร้บัโอกาส

ทางการศึกษาขัน้พื้นฐานตามสทิธิ์ที่กาํหนดไว ้

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีนที่ไดร้บัการ

สนบัสนุนตามโครงการ

คน 465 535 590 627 664

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูป้กครองสามารถลด

ค่าใชจ่้ายตามรายการที่ไดร้บัการสนบัสนุน

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1.6098        1.8848        1.9989        2.0065        2.0065        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

7. มีการฟ้ืนฟ ูอนุรกัษ ์สบืสาน ศิลปะ 

วฒันธรรม ภมูิปญัญาทอ้งถิ่น รกัษาสิง่แวดลอ้ม 

ที่บูรณาการกบัการเรยีนการสอน กจิกรรม

นกัศึกษา และเผยแพร่ต่อสาธารณชน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม

ที่มกีารเผยแพร่ ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

โครงการ 15 20 25 30 35

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนข์องการทาํนุ

บาํรุงศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 82 85 90 95 95

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี

การเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ภายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 15 20 25 25 25

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 5.5452        5.0000        5.5002        6.0506        6.6558        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.2932          1.0663          1.2699          1.5132          1.8041          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.2932          1.0663          1.2699          1.5132          1.8041          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563- จบ

แผนงานพื้นฐาน 4 74.4095      250.4906    -              -              94.1255      

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

4 74.4095       250.4906      -                -                94.1255       

รวม 4 74.4095      250.4906    -              -              94.1255      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  21,976,100  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  52,433,400  บาท

        แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล ํา้

        และสรา้งการเติบโตจากภายใน

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 832,660,400                 

        แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 673,260,500                     

        แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 9,730,200                        

2. แผนงานพื้นฐาน 687,990,700                 

จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ
ผลผลติ / โครงการ

5,000,000                        

          หน่วย : ลา้นบาท 
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 399.7141     233.2817     289.2326     433.4427     164.9800     1,520.6511   

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 399.7141     22.1184       -               410.8279     -               832.6604     

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

-               2.8102        -               -               6.9200        9.7302        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์

ความรู ้

             -           2.8102              -                -           6.9200         9.7302

3. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

-               208.3531     289.2326     22.6148       153.0600     673.2605     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

             -                -                -           1.8848              -           1.8848

ผลผลติที่ 2 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -          31.2585         9.5780         1.5000         3.5000        45.8365

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

             -                -                -                -          41.6756        41.6756

โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน

จบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -        177.0946      279.6546        19.2300      107.8844      583.8636

4. แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหา

ความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า และสรา้ง

การเติบโตจากภายใน

-               -               -               -               5.0000        5.0000        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -                -                -                -           5.0000         5.0000

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1   กรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

882.0372         916.7544         1,017.6186       1,074.8114       1,111.6967       

799.3194         832.6604         931.4458         987.0375         1,022.2907       

396.0683         399.7141        430.4728         456.6303         471.1545         

21.8629          22.1184          24.1756          26.5453           29.4146           

381.3882         410.8279        476.7974         503.8619         521.7216         

-                  -                  -                  -                   -                   

82.7178          84.0940          86.1728          87.7739           89.4060           

82.7178          84.0940          86.1728          87.7739           89.4060           

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

7.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั                          832,660,400

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 832,660,400 บาท

1. งบบคุลากร 399,714,100           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 374,396,300           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 358,291,000           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 16,105,300             บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 712,500                บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 24,605,300             บาท

2. งบดาํเนินงาน 22,118,400             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 22,118,400             บาท

(1) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่วีาระ 14,386,800             บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 1,285,500              บาท

(3) เงนิตอบแทนพเิศษลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัค่าจา้งเต็มข ัน้ 295,500                บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,905,600              บาท

(5) เงนิค่าตอบแทนผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัทีเ่กษยีณอายุราชการ 2,880,000              บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 1,365,000              บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 410,827,900           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 410,827,900           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 410,827,900           บาท
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บาท

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

2.8102       -            -             6.9200      9.7302      

2.8102         -              -              6.9200       9.7302       

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 30 19 20 25 30

 ( 30 )

โครงการ 30 19 20 25 30

 ( 30 )

รอ้ยละ 50 50 55 60 65

 ( 50 )

ลา้นบาท 8.8050 9.7302 10.7718 11.9260 13.2047

 ( 1.1406 )

ลา้นบาท 11.8516        14.0195      15.1236      16.4597      17.8472      

ลา้นบาท 8.8050         9.7302       10.7718      11.9260      13.2047      

ลา้นบาท 2.8102         2.8102       3.0903       3.3990       3.7391       

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 5.9948         6.9200       7.6815       8.5270       9.4656       

ลา้นบาท 3.0466         4.2893       4.3518        4.5337        4.6425        

ลา้นบาท 3.0466         4.2893       4.3518       4.5337       4.6425       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐาน

ที่กาํหนด

เชงิเวลา : โครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลา

ที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการวจิยัตามงบประมาณ

ที่ไดร้บัจดัสรร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การบรหิารงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

7.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ                    9,730,200

                   9,730,200

สรา้งงานวจิยั สิง่ประดษิฐ ์นวตักรรม บนพื้นฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเพือ่ลดการพึง่พา

เทคโนโลยจีากต่างประเทศ ตลอดจนนาํไปสู่การผลติและบรกิารที่สามารถถ่ายทอด 

และสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่ประเทศ และพฒันาระบบบรหิารจดัการงานวจิยั
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 9,730,200 บาท

1. งบดาํเนินงาน 2,810,200              บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 2,810,200              บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 560,200                บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 300,000                บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 200,000                บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,000,000              บาท

(5) วสัดสุาํนกังาน 100,000                บาท

(6) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 150,000                บาท

(7) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 500,000                บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 6,920,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันานกัวจิยั 6,920,000              บาท
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บาท

7.3.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

31.2585      9.5780     1.5000      3.5000      45.8365    

31.2585       9.5780       1.5000       3.5000       45.8365      

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,176 1,372 1,267 1,410 1,395

 ( 1,080 )

คน 1,210 1,275 1,275 1,275 1,275

 ( 1,255 )

คน 4,849 5,757 5,937 6,232 6,297

 ( 4,789 )

รอ้ยละ 86 86 86 86 86

 ( 86 )

รอ้ยละ 85 87 87 87 87

 ( 85 )

ลา้นบาท 35.7133 36.2585 50.5129 60.5693 70.4614

 ( 19.3381 )

ลา้นบาท 65.0287        72.2426      74.7209      85.8499      96.8386      

ลา้นบาท 40.5823        45.8365      50.5129      60.5693      70.4614      

ลา้นบาท 30.7133       31.2585      43.6122      51.4033      58.9086      

ลา้นบาท 4.8690         9.5780       -              -              -              

ลา้นบาท 2.0000         1.5000       1.6500       1.8150       1.9965       

ลา้นบาท 3.0000         3.5000       5.2507       7.3510       9.5563       

ลา้นบาท 24.4464        26.4061      24.2080      25.2806      26.3772      

ลา้นบาท 24.4464       26.4061      24.2080      25.2806      26.3772      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.3  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน                  673,260,500

เพือ่ผลติและพฒันากาํลงัคนดา้นสงัคมศาสตรต์ามความตอ้งการ และความจาํเป็นของประเทศ 

และพฒันาบณัฑติใหม้คีวามสามารถในการเรยีนรู ้พรอ้มจะทาํงานไดห้ลากหลาย 

ตามสภาพการเปลีย่นแปลงของเศรษฐกิจ และสงัคม

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ที่ไดร้บัจดัสรร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                  45,836,500

หน่วย:ลา้นบาท
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 45,836,500 บาท

1. งบดาํเนินงาน 31,258,500             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 21,903,800             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 300,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 6,261,500              บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 500,000                บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 600,000                บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 300,000                บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 4,000,000              บาท

(7) วสัดสุาํนกังาน 400,000                บาท

(8) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,100,000              บาท

(9) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 200,000                บาท

(10) วสัดกุารศึกษา 3,864,800              บาท

(11) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 4,177,500              บาท

(12) วสัดกุารเกษตร 200,000                บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 9,354,700              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 7,952,000              บาท

(2) ค่าประปา 1,216,000              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 186,700                บาท

2. งบลงทนุ 9,578,000              บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 9,578,000              บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 6,116,000              บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 6,116,000              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย) 2,683,500              บาท

(2) ชดุปฎบิตักิารวชิาชพีสาขาวชิาประตมิากรรม ตาํบลคลองหก 

    อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี 1 ชดุ 1,497,000              บาท

(3) เครือ่งแต่งกายสาขาวชิานาฏศิลป์ไทยศึกษา ตาํบลคลองหก 

    อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี 1 ชดุ 1,935,500              บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 3,462,000              บาท

2.1.2.1 ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 3,462,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

    ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 3,462,000              บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 1,500,000              บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,500,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 1,500,000              บาท
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4. งบรายจา่ยอืน่ 3,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 3,500,000              บาท
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7.3.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -            -             41.6756    41.6756    

-                -              -              13.2000      13.2000      

-                -              -              28.4756      28.4756      

7.3.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 30 12 60 65 70

 ( 28 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( 85 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

ลา้นบาท 13.2504 41.6756 14.1000 15.0900 16.1790

 ( 3.1395 )

ลา้นบาท 13.7702        42.4033      15.1188      16.4144      17.7683      

ลา้นบาท 13.2504        41.6756      14.1000      15.0900      16.1790      

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 13.2504       41.6756      14.1000      15.0900      16.1790      

ลา้นบาท 0.5198         0.7277       1.0188        1.3244        1.5893        

ลา้นบาท 0.5198         0.7277       1.0188       1.3244       1.5893       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

เพือ่พฒันาบุคลากร นกัศึกษา และประชาชนท ัว่ไป รองรบักบัการพฒันากาํลงัคน

ตามยุทธศาสตรช์าติและเผยแพร่ความรูใ้นรูปแบบการบรกิารวชิาการ และประชาสมัพนัธ์

ในรูปแบบต่างๆ โดยมุ่งเนน้การถ่ายทอดองคค์วามรู ้และเทคโนโลย ีเป็นการสรา้งสงัคม

ที่มรีากฐานที่นาํไปสู่สงัคมแห่งการเรยีนรู ้

      - เงนิรายได ้

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการ

ตามงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ

แก่สงัคม

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

ในกระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา :  งานบรกิารวชิาการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลา

ที่กาํหนด

2. ส่งเสรมิและสนบัสนุนนโยบายดา้นการศึกษา

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรอืปฏบิตัิการ

                  41,675,600
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ 41,675,600 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 41,675,600             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาสมรรถนะครูวชิาชพีตน้แบบ 15,000,000             บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาบคุลากรและชดุฝึกปฏบิตักิารพื้นฐาน

   ดา้นระบบขนส่งทางราง 7,840,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายโครงการบรกิารวชิาการ 9,000,000              บาท

4) ค่าใชจ่้ายโครงการใหค้วามรูพ้ื้นฐานดา้นการพฒันาระบบขนส่งทางราง

   ในเขตภาคกลาง 2,000,000              บาท

5) ค่าใชจ่้ายโครงการผลติกาํลงัคนและพฒันาศกัยภาพของผลติภาพแรงงาน

   ของกลุม่อตุสาหกรรมทีมุ่่งเนน้ในเขตเศรษฐกจิพเิศษและอตุสาหกรรม

   เป้าหมายของประเทศ 1,200,000              บาท

6) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาโรงเรยีนเครอืข่ายในพื้นที ่Area based 

   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ี(ปทมุธาน ีนครนายก 

   ปราจนีบรุ ีสระแกว้) 940,800                บาท

7) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาทกัษะการใชภ้าษาต่างประเทศของนกัศึกษา 

   เพือ่รองรบักรอบมาตรฐานคณุวฒุวิชิาภาษาองักฤษ 1,494,800              บาท

8) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาศกัยภาพนกัศึกษาและประชาชนเพือ่รองรบั

   การเป็นประชาคมอาเซยีนและประชาคมโลก 4,200,000              บาท
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7.3.3  ผลผลติที่ 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

177.0946    279.6546  19.2300    107.8844   583.8636   

177.0946      279.6546    19.2300      47.7834      523.7626     

-                -              -              60.1010      60.1010      

7.3.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 4,161 5,004 5,719 5,775 6,117

 ( 3,822 )

คน 4,770 5,561 5,597 5,647 5,647

 ( 5,085 )

คน 20,931 23,602 24,438 25,020 25,480

 ( 20,695 )

รอ้ยละ 86 86 86 86 86

 ( 86 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( 85 )

ลา้นบาท 431.5754 304.2090 305.9973 340.5597 384.1964

 ( 232.1289 )

ลา้นบาท 1,002.5802    930.6547    878.9209     651.3914     703.4103     

ลา้นบาท 719.5327      583.8636    556.4879     340.5597     384.1964     

ลา้นบาท 169.0816      177.0946    204.7932     231.0476     261.5610     

ลา้นบาท 287.9573      279.6546    250.4906     -              -              

ลา้นบาท 24.0385       19.2300      22.8901      25.6505      27.1198      

ลา้นบาท 238.4553      107.8844    78.3140      83.8616      95.5156      

ลา้นบาท 283.0475      346.7911    322.4330     310.8317     319.2139     

ลา้นบาท 283.0475      346.7911    322.4330     310.8317     319.2139     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

เพือ่ผลติ และพฒันากาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีที่สามารถประยุกตใ์ชอ้งคค์วามรู ้

มคุีณภาพ มคุีณธรรม มวีุฒภิาวะทางสงัคมที่ด ีและสามารถปฏบิตัิงานไดอ้ย่างมอือาชพี

      - เงนิรายได ้

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

2. พฒันาการจดัการศึกษาตามยุทธศาสตรก์ารพฒันามหาวทิยาลยั

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

                 583,863,600

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 583,863,600 บาท

1. งบดาํเนินงาน 177,094,600           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 151,417,800           บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 700,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 38,494,600             บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,200,000              บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,400,000              บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 2,000,000              บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 23,800,000             บาท

(7) ค่าบาํรงุรกัษาครภุณัฑ์ 2,688,000              บาท

(8) วสัดสุาํนกังาน 500,000                บาท

(9) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 3,750,000              บาท

(10) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 1,800,000              บาท

(11) วสัดกุารศึกษา 70,806,000             บาท

(12) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 3,279,200              บาท

(13) วสัดกุารเกษตร 1,000,000              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 25,676,800             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 21,592,100             บาท

(2) ค่าประปา 3,540,000              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 544,700                บาท

2. งบลงทนุ 279,654,600           บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 279,654,600           บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 135,196,100           บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 135,196,100            บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท  

 รวม 99 รายการ (รวม 675 หน่วย) 48,991,100             บาท

(2) ครภุณัฑช์ดุปฏบิตักิารออกแบบวเิคราะหก์ารจาํลองทางเทคโนโลยี

    และวศิวกรรม ตาํบลคลองหก อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี1 ชดุ 38,560,600             บาท

(3) ครภุณัฑช์ดุสตูดโิอถ่ายภาพ ตาํบลคลองหก อาํเภอคลองหลวง 

    จงัหวดัปทมุธาน ี 1 ชดุ 1,400,000              บาท

(4) หุ่นยนตเ์ชื่อมอตัโนมตั ิตาํบลคลองหก อาํเภอคลองหลวง 

    จงัหวดัปทมุธาน ี 1 ชดุ 1,700,000              บาท

(5) ครภุณัฑช์ดุปฏบิตักิารวเิคราะหแ์ละควบคมุคณุภาพผลติภณัฑอ์าหาร 

    ตาํบลประชาธปิตัย ์อาํเภอธญับรุ ีจงัหวดัปทมุธาน ี1 ชดุ 3,931,100              บาท
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(6) ครภุณัฑช์ดุปฏบิตักิารรวมสาขาประมง ตาํบลประชาธปิตัย ์อาํเภอธญับรุ ี

    จงัหวดัปทมุธาน ี1 ชดุ 2,713,100              บาท

(7) ครภุณัฑช์ดุปฏบิตักิารคอมพวิเตอรเ์พือ่การทาํแบบตดัเสื้อผา้ในระบบ

    อตุสาหกรรม ตาํบลคลองหก อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี 1 ชดุ 2,102,600              บาท

(8) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารสบืคน้ขอ้มลู ตาํบลคลองหก อาํเภอคลองหลวง 

    จงัหวดัปทมุธาน ี 1 ชดุ 1,150,000              บาท

(9) ครภุณัฑช์ดุปฏบิตักิารการผลติสือ่ดจิทิลัระบบปฎสิมัพนัธ ์ตาํบลคลองหก 

    อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี 1 ชดุ 3,300,000              บาท

(10) ครภุณัฑช์ดุอปุกรณ์จดัแสงในการผลติภาพเคลือ่นไหว ตาํบลคลองหก 

     อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี 1 ชดุ 2,000,000              บาท

(11) ครภุณัฑห์อ้งบรหิารจดัการขอ้มลูทางธุรกจิ ตาํบลคลองหก 

     อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี 1 ชดุ 3,900,000              บาท

(12) ครภุณัฑห์อ้งเรยีนรูท้ฤษฎรีะบบสารสนเทศธุรกจิ ตาํบลคลองหก 

     อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี 1 ชดุ 1,900,000              บาท

(13) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารระดมความรูสู้่วชิาการ ตาํบลคลองหก 

     อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี 1 ชดุ 3,900,000              บาท

(14) ครภุณัฑช์ดุปฏบิตักิารเครอืข่าย ตาํบลคลองหก อาํเภอคลองหลวง 

     จงัหวดัปทมุธาน ี 1 ชดุ 1,380,600              บาท

(15) ครภุณัฑช์ดุปฏบิตักิารทางสถติขิ ัน้สูงเพือ่งานวจิยัเชงิสาํรวจในยุค 

     Big Data ตาํบลคลองหก อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี 1 ชดุ 1,092,500              บาท

(16) ครภุณัฑช์ดุปฏบิตักิารโมบายและสมารท์ดไีวซ ์ ตาํบลคลองหก 

     อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี 1 ชดุ 1,380,600              บาท

(17) ครภุณัฑช์ดุทดสอบระบบไอเสยีของยานยนต ์ตาํบลคลองหก 

     อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี 1 ชดุ 1,679,900              บาท

(18) ครภุณัฑช์ดุฝึกและทดสอบระบบควบคมุอตัโนมตัสิาํหรบัอตุสาหกรรม 

     ตาํบลคลองหก อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี 1 ชดุ 5,000,000              บาท

(19) ครภุณัฑช์ดุทดสอบประสทิธผิลทางสรรีวทิยาของการนวด 

     ตาํบลประชาธปิตัย ์อาํเภอธญับรุ ีจงัหวดัปทมุธาน ี1 ชดุ 1,045,000              บาท

(20) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตัทิางแบคทเีรยี ตาํบลประชาธปิตัย ์อาํเภอธญับรุ ี

     จงัหวดัปทมุธาน ี1 ชดุ 1,000,000              บาท

(21) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารดา้นเชื้อราวทิยา ตาํบลประชาธปิตัย ์อาํเภอธญับรุ ี

     จงัหวดัปทมุธาน ี1 ชดุ 1,570,000              บาท

(22) ครภุณัฑร์ะบบเครอืข่ายไรส้ายเพือ่การเรยีนรูแ้บบ Ubiquitous 

     Learning ตาํบลคลองหก อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี 1 ระบบ 3,849,000              บาท

(23) ครภุณัฑร์ะบบตรวจสอบและวเิคราะหข์อ้สอบ ตาํบลคลองหก 

     อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี 1 ระบบ 1,650,000              บาท
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2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 180,856,100           บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 26,286,000             บาท

(1) อาคารหอพกันกัศึกษานานาชาต ิตาํบลคลองหก อาํเภอคลองหลวง 

    จงัหวดัปทมุธาน ี1 หลงั 26,286,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 58,980,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 7,372,500              บาท

เงนิงบประมาณ 51,607,500             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 10,321,500             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 26,286,000             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 15,000,000             บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 84,521,100             บาท

(1) อาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิารศึกษาวจิยั  พฒันา บณัฑติศึกษา 1 หลงั -                        บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 291,000,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ 15,000,000             บาท

เงนิงบประมาณ 276,000,000           บาท

ปี 2552 - 2557 ตัง้งบประมาณ 143,771,300           บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 53,368,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 63,146,700             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ -                        บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 15,714,000             บาท

(2) อาคารฝึกปฏบิตักิารพื้นฐานวชิาชพี  1 หลงั 21,976,100             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 274,700,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 34,337,500             บาท

เงนิงบประมาณ 240,362,500            บาท

ปี 2556 - 2557 ตัง้งบประมาณ 83,875,500             บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 61,030,200             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 37,083,100             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 21,976,100             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 36,397,600             บาท

(3) อาคารศูนยก์ารเรยีนรูแ้ละพฒันาศกัยภาพนกัศึกษา ตาํบลคลองหก 

    อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี1 หลงั 26,147,400             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 299,323,500           บาท

เงนินอกงบประมาณ 37,415,500             บาท

เงนิงบประมาณ 261,908,000           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 52,381,600             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 26,147,400             บาท
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ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 183,379,000           บาท

2.1.2.3 ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 70,049,000             บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

    ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย) 55,989,000             บาท

(2) ปรบัปรงุอาคารเฉลมิพระเกยีรตสิาขาวชิาเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 

    ตาํบลประชาธปิตัย ์อาํเภอธญับรุ ีจงัหวดัปทมุธาน ี1 งาน 14,060,000             บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 19,230,000             บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 19,230,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 14,000,000             บาท

2) เงนิอดุหนุนค่าสมาชกิ 168,000                บาท

3) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการพระราชทานความช่วยเหลอืดา้นการศึกษา

   แก่ประเทศในภมูภิาคอาเซยีน 5,062,000              บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 107,884,400           บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาการจดัการศึกษาตามยุทธศาสตรก์ารพฒันา

   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 60,101,000             บาท

2) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 42,057,400             บาท

3) ค่าใชจ่้ายอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิสนองพระราชดาํริ 1,176,000              บาท

4) ค่าใชจ่้ายพฒันาศกัยภาพบคุลากรเพือ่รองรบัการเป็นประชาคมอาเซยีน

   และประชาคมโลก 4,550,000              บาท
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7.3.4  โครงการที่ 1 :  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาล

      จนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน บาท

7.3.4.1   วตัถปุระสงค์

7.3.4.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.4.3   ระยะเวลาดําเนินการ     13  ปี (ปี 2552 ถงึ  ปี 2564)

7.3.4.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

 - เงนิงบประมาณ บาท

7.3.4.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -            1.8848      -             1.8848      

-                -              1.8848       -              1.8848       

7.3.4.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 465 535 590 627 664

 ( 444 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 6.5164         1.8848       1.9989        2.0065        2.0065        

ลา้นบาท 6.5164         1.8848       1.9989        2.0065        2.0065        

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 6.5164         1.8848       1.9989       2.0065       2.0065       

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนไดร้บัการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

ในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

เชงิคุณภาพ : ผูป้กครองมคีวามพงึพอใจที่ไดร้บั

การบรกิารศึกษาข ัน้พื้นฐาน

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

1. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                   14,413,100

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

                   1,884,800

เพือ่ใหน้กัเรยีนทุกคนไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานที่มคุีณภาพและมาตรฐาน

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี

                   14,413,100
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่

             ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน 1,884,800 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,884,800              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,884,800              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,884,800              บาท

1.1) ค่าจดัการเรยีนการสอน 989,900                บาท

1.2) ค่าหนงัสอืเรยีน 280,000                บาท

1.3) ค่าอปุกรณ์การเรยีน 180,500                บาท

1.4) ค่าเครือ่งแบบนกัเรยีน 184,200                บาท

1.5) ค่ากจิกรรมพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน 250,200                บาท
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บาท

7.4.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -            -             5.0000      5.0000      

-                -              -              5.0000       5.0000       

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 15 20 25 30 30

 ( 9 )

รอ้ยละ 82 85 90 95 95

 ( 82 )

รอ้ยละ 90 95 95 95 95

 ( 90 )

ลา้นบาท 5.5452 5.0000 5.5002 6.0506 6.6558

 ( 1.4866 )

ลา้นบาท 6.2911         6.0663       6.7701        7.5638        8.4599        

ลา้นบาท 5.5452         5.0000       5.5002        6.0506        6.6558        

ลา้นบาท 0.5452         -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 5.0000         5.0000       5.5002       6.0506       6.6558       

ลา้นบาท 0.7459         1.0663       1.2699        1.5132        1.8041        

ลา้นบาท 0.7459         1.0663       1.2699       1.5132       1.8041       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - เงนิรายได ้

เชงิคุณภาพ :  โครงการที่บรรลุผลตามวตัถปุระสงค์

ของโครงการ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เพือ่ใหค้ณาจารย ์บุคลากร นกัศึกษาและประชาชน ไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจตลอดจนมคีวามภมูใิจ 

และสบืทอดศิลปวฒันธรรมของชาติใหอ้ยู่ย ัง่ยนื

      - งบลงทุน

      - งบดาํเนินงาน

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เงนินอกงบประมาณ

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรมตามงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็

ตามระยะเวลาที่กาํหนด

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

7.4  แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า 

      และสรา้งการเติบโตจากภายใน                       5,000,000

                   5,000,000

หน่วย:ลา้นบาท
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 5,000,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 5,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม 5,000,000              บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

 ผูน้าํแห่งเทคโนโลยเีชงิสรา้งสรรค์

 1. ผลติบณัฑติทีม่คีวามคิดสรา้งสรรค ์มทีกัษะการปฏบิตั ิและมคุีณธรรม   

 2. มุง่เนน้งานวจิยัและนวตักรรมจากความคิดสรา้งสรรคเ์พือ่สรา้งมลูค่าเพิม่   

 3. บรกิารวชิาการเชงิสรา้งสรรคเ์พือ่พฒันาเศรษฐกจิสู่อาเซยีน   

 4. บรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภบิาล   

 5. ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม   

 6. มุง่เนน้จดัการศึกษาเพือ่พฒันาประเทศ

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ

918,167,900                

861,176,200                



3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,051.7353     1,003.7359     1,056.3582     1,077.0124     1,108.3875     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 918.1679        861.1762        911.2696        929.7777        958.7116        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 133.5674        142.5597        145.0886        147.2347        149.6759        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 133.5674       142.5597       145.0886       147.2347       149.6759       

1. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 424.2291     412.0432     427.5101     440.2640     455.0563     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 22.2940         22.5776         23.7324         24.9565         26.2541         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 22.2940         22.5776         23.7324         24.9565         26.2541         

2. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นสงัคมศาสตรท์ี่มี

คุณภาพตามความตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษา

ที่ไดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจ

ของนายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษา

ที่ไดง้านทาํศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพี

ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 165.7614     70.9478       75.8618       79.0869       80.4120       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 29.1859         33.5157         34.6700         35.1500         35.9026         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 29.1859         33.5157         34.6700         35.1500         35.9026         

3. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน

ในชมุชนและสงัคมใหม้ีความรูค้วามสามารถ

ในการพฒันาตนเองเพือ่เพิม่ศกัยภาพ

ในการแข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละผูเ้ขา้รบับรกิาร

นาํความรูไ้ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 86 86 86 86 86

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจ

ของผูเ้ขา้รบับรกิารวชิาการและวชิาชพี

ต่อประโยชนก์ารบรกิาร

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละโครงการบรกิาร

วชิาการที่ส่งเสรมิศกัยภาพในการแข่งขนั

ของประเทศในเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 50 50 50 50 50

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของโครงการบรกิาร

วชิาการที่ส่งเสรมิการขยายโอกาสในการเพิม่

รายไดใ้น 1 ปี

รอ้ยละ 0 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 27.0000       41.6140       41.6140       41.6140       41.6140       

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.5000          -                 -                 -                 -                 

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.5000          -                 -                 -                 -                 

4. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยทีี่มีคุณภาพตามความตอ้งการ

ของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษา

ที่ไดง้านทาํศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพี

ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 296.1774     331.5802     361.2837     363.8128     376.6293     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 81.0138         84.9362         85.1560         85.5980         85.9890         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 81.0138         84.9362         85.1560         85.5980         85.9890         

5. ปลูกฝงัค่านิยมใหน้กัศึกษาและชมุชน

ในการอนุรกัษท์ํานุบํารุงศิลปและ

วฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ/

กิจกรรมที่มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

โครงการ 25 25 25 25 25

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจ

ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชน์

ของการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม

ที่มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 25 25 25 25 25

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 5.0000        5.0000        5.0000        5.0000        5.0000        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.5737          1.5302          1.5302          1.5302          1.5302          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.5737          1.5302          1.5302          1.5302          1.5302          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563- จบ

แผนงานพื้นฐาน 1 85.5000      207.0734    -              -              22.0302      

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

1 85.5000       207.0734      -                -                22.0302       

รวม 1 85.5000      207.0734    -              -              22.0302      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  85,500,000  บาท

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 412,043,200                 

2. แผนงานพื้นฐาน 449,133,000                 

 แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 444,133,000                     

 แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล ํา้ 

 และสรา้งการเติบโตจากภายใน 5,000,000                        

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 223.5936     139.2195     205.1114     176.2456     117.0061     861.1762     

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 223.5936     12.9216       -               175.5280     -               412.0432     

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

-               126.2979     205.1114     0.7176        112.0061     444.1330     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษา

ดา้นสงัคมศาสตร์

             -          32.6231        27.4036         0.1000        10.8121        70.9388

ผลผลติที่ 2 : ผลงานการใหบ้รกิาร

วชิาการ

             -                -                -                -          41.6140        41.6140

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษา

ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

             -          93.6748      177.7078         0.6176        59.5800      331.5802

3. แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหา

ความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า และ

สรา้งการเติบโตจากภายใน

-               -               -               -               5.0000        5.0000        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -                -                -                -           5.0000         5.0000

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1   กรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

446.5231      434.6208   451.2425     465.2205     481.3104     

424.2291      412.0432   427.5101     440.2640     455.0563     

242.5970      223.5936   228.5222     230.1057     233.0578    

15.8719       12.9216     12.9283      12.9351      12.9420      

165.7602      175.5280   186.0596     197.2232     209.0565    

-                -             -              -              -              

22.2940        22.5776     23.7324      24.9565      26.2541      

22.2940       22.5776     23.7324      24.9565      26.2541      

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั                  412,043,200

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 412,043,200 บาท

1. งบบคุลากร 223,593,600           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 214,125,200           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 195,763,300           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 18,361,900             บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 4,823,000              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 4,645,400              บาท

2. งบดาํเนินงาน 12,921,600             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 12,921,600             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 18 อตัรา 1,728,000              บาท

(2) เงนิค่าตอบแทนผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัทีเ่กษยีณอายุราชการ 3 อตัรา 1,440,000              บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่วีาระ 51 อตัรา 7,524,000              บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง   6 อตัรา 1,905,600              บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 18 อตัรา 324,000                บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 175,528,000           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 175,528,000           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 175,528,000           บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

32.6231      27.4036   0.1000      10.8121    70.9388    

32.6231       27.4036     0.1000       10.8121      70.9388      

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,000 920 920 920 920

 ( - )

คน 1,200 1,100 1,100 1,100 1,100

 ( 921 )

คน 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750

 ( 4,439 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )

ลา้นบาท 222.0807 190.6614 231.0528 235.6738 240.3873

 ( 47.0612 )

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ที่ไดร้บัจดัสรร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การจดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

7.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน                  444,133,000

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                   70,938,800

เพือ่ผลติบณัฑติที่มคุีณภาพมุ่งเนน้คุณธรรมนาํความรูม้ศีกัยภาพในการประกอบอาชพี

และส่งเสรมิสรา้งขดีความสามารถขององคก์รธุรกิจของประเทศในการเป็นศูนยก์ลาง

การศึกษาและสงัคมการเรยีนรู ้

หน่วย:ลา้นบาท
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

(ผล)*

ลา้นบาท 188.1670      104.4545   80.1318      82.1369      82.6149      

ลา้นบาท 165.7614      70.9388     45.4618      46.9869      47.0120      

ลา้นบาท 32.6231       32.6231     34.3618      35.3869      35.4120      

ลา้นบาท 121.8200      27.4126     -              -              -              

ลา้นบาท 0.5062         0.1000      0.1000       0.1000       0.1000       

ลา้นบาท 10.8121       10.8121     11.0000      11.5000      11.5000      

ลา้นบาท 22.4056        33.5157     34.6700      35.1500      35.6029      

ลา้นบาท 22.4056       33.5157     34.6700      35.1500      35.6029      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 70,947,800 บาท

1. งบดาํเนินงาน 32,623,100             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 23,611,300             บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 9,388,000              บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 398,400                บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 260,000                บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 540,000                บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 4,604,900              บาท

(6) วสัดสุาํนกังาน 720,000                บาท

(7) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,320,000              บาท

(8) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 720,000                บาท

(9) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 540,000                บาท

(10) วสัดกุารศึกษา 3,200,000              บาท

(11) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 1,920,000              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 9,011,800              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 7,178,800              บาท

(2) ค่านํา้ประปา 1,330,000              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 503,000                บาท

2. งบลงทนุ 27,412,600             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 27,412,600             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 15,335,600             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 15,335,600             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

    รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย) 2,797,600              บาท

(2) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารออกแบบดว้ยคอมพวิเตอรข์ ัน้สูง แขวงทุ่งมหาเมฆ

    เขตสาทร จงัหวดักรงุเทพมหานคร  1 ชดุ 3,550,000              บาท

(3) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารอจัฉรยิะการบญัช ี(I-Accounting Smart

    Classrom) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จงัหวดักรงุเทพมหานคร  1 ชดุ 2,431,000              บาท

(4) ครภุณัฑป์ฏบิตักิารนวตักรรมการเรยีนรู ้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

    จงัหวดักรงุเทพมหานคร  1 ชดุ 2,976,000              บาท

(5) ครภุณัฑป์ฏบิตักิารเทคโนโลยสีรา้งสรรค ์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

    จงัหวดักรงุเทพมหานคร  1 ชดุ 1,081,000              บาท

(6) ครภุณัฑฝึ์กทกัษะภาษาต่างประเทศ  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

    จงัหวดักรงุเทพมหานคร  1 ชดุ 2,500,000              บาท
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2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 12,077,000             บาท

2.1.2.1 ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 12,077,000             บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

    ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท  รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 12,077,000             บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 100,000                บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 100,000                บาท

1) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 100,000                บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 10,812,100             บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 10,812,100             บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           -             41.6140    41.6140    

-                -             -              32.6140      32.6140      

-                -             -              9.0000       9.0000       

7.2.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 60 60 60 60 60

 ( 4 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 91.24 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 6.67 )

ลา้นบาท 8.1832 9.0000 9.0000 9.0000 9.0000

 ( 0.4254 )

ลา้นบาท 27.5000        41.6140     41.6140      41.6140      41.6140      

ลา้นบาท 27.0000        41.6140     41.6140      41.6140      41.6140      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 27.0000       41.6140     41.6140      41.6140      41.6140      

ลา้นบาท 0.5000         -             -               -               -               

ลา้นบาท 0.5000         -             -              -              -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.2.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                   41,614,000

เพือ่เผยแพร่และถ่ายทอดความรูใ้นวชิาชพีใหป้ระชาชนเพือ่พฒันาตนเอง

ใหส้ามารถนาํไปใชป้ระโยชนเ์พือ่พฒันาคุณภาพชวีติที่ดขีึ้น

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและสนบัสนุนนโยบายดา้นการศึกษา

2. จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรอืปฏบิตัิการ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิาร

วชิาการแก่สงัคม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

ในกระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : รอ้ยละงานบรกิารวชิาการแลว้เสรจ็

ตามระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการ

ตามงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ 41,614,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 41,614,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร 2,614,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการจดัการศึกษาดา้นซ่อมบาํรงุอากาศยานตามมาตรฐาน EASA 30,000,000             บาท

3) ค่าใชจ่้ายโครงการบรกิารวชิาการ 9,000,000              บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

93.6748      177.7078  0.6176      59.5800    331.5802   

-                -              -              41.6447      41.6447      

93.6748       177.7078    0.6176       17.9353      289.9355     

7.2.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,800 1,450 1,450 1,450 1,450

 ( - )

คน 2,800 2,320 2,320 2,320 2,320

 ( 1,346 )

คน 8,750 8,100 8,100 8,100 8,100

 ( 7,899 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( - )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )

ลา้นบาท 413.5079 415.1873 430.2136 438.8179 447.5942

 ( 66.3072 )

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ที่ไดร้บัจดัสรร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษา

ตามหลกัสูตร

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการศึกษาดา้นวชิาชพีและเทคโนโลย ีส่งเสรมิวชิาการและ

   วชิาชพีช ัน้สูงเนน้การปฏบิตัิ

2. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

7.2.3  ผลผลติที่ 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  331,580,200

เพือ่ผลติบณัฑติดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีี่มคุีณภาพและมคีวามสามารถในวชิาชพี

ที่สนองตอบความตอ้งการดา้นบุคลากรของภาคอตุสาหกรรมในสาขาที่มคีวามจาํเป็น

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

(ผล)*

ลา้นบาท 377.1912      416.5164    424.8065     227.6612     179.3763     

ลา้นบาท 296.1774      331.5802    339.6505     142.0632     100.8791     

ลา้นบาท 93.1506       93.6748      98.3601      98.7626      99.9791      

ลา้นบาท 142.2165      177.7078    220.5734     -              -              

ลา้นบาท 3.8744         0.6176       0.7000       0.8000       0.9000       

ลา้นบาท 56.9359       59.5800      20.0170      42.5006      -              

ลา้นบาท 81.0138        84.9362      85.1560      85.5980      78.4972      

ลา้นบาท 81.0138       84.9362      85.1560      85.5980      78.4972      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - เงนิรายได ้

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 331,580,200 บาท

1. งบดําเนินงาน 93,674,800            บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 81,332,100            บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตัิงานใหร้าชการ 20,949,400            บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 929,600                บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,270,000              บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์ 1,144,200              บาท

(5) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 5,284,700              บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบริการ 8,057,000              บาท

(7) ค่าบาํรุงรกัษาครุภณัฑ์ 334,200                บาท

(8) วสัดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,610,000              บาท

(9) วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 960,000                บาท

(10) วสัดุวทิยาศาสตรห์รือการแพทย์ 7,200,000              บาท

(11) วสัดุการศึกษา 25,593,000            บาท

(12) วสัดุหนงัสอื วารสาร และตาํรา 8,000,000              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 12,342,700            บาท

(3) ค่าไฟฟ้า 8,425,900              บาท

(2) ค่านํา้ประปา 3,215,500              บาท

(1) ค่าโทรศพัท์ 701,300                บาท

2. งบลงทุน 177,707,800           บาท

2.1 ค่าครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 177,707,800           บาท

2.1.1 ค่าครุภณัฑ ์ 77,334,000            บาท

2.1.1.1 ครุภณัฑก์ารศึกษา 77,334,000            บาท

(1) ครุภณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กว่า 1 ลา้นบาท  

  รวม 7 รายการ (รวม 102 หน่วย) 6,787,800              บาท

(2) เตาหลอมโลหะแบบกระแสไฟฟ้าเหน่ียวนาํ (ELECTRIC INDUCTION

    FURNACE)  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จงัหวดักรุงเทพมหานคร  

    1 เครื่อง 3,700,000              บาท

(3) ครุภณัฑส์าํหรบัหอ้งปฏบิตัิการอเิลก็ทรอนิกส ์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

    จงัหวดักรุงเทพมหานคร  1 เครื่อง 1,366,000              บาท

(4) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตัิการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑอ์าหาร

    แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จงัหวดักรุงเทพมหานคร  1 ชดุ 6,056,500              บาท

(5) ครุภณัฑห์อ้งบรรยายคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีแขวงทุ่งมหาเมฆ

    เขตสาทร จงัหวดักรุงเทพมหานคร  1 ชดุ 4,070,000              บาท

(6) ชดุฝึกจาํลองระบบ AFCS แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

    จงัหวดักรุงเทพมหานคร  1 ชดุ 13,700,000            บาท
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(7) ชดุฝึกจาํลองระบบ TCAS  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

    จงัหวดักรุงเทพมหานคร  1 ชดุ 13,300,000            บาท

(8) เครื่องมอืสนบัสนุนการซ่อมบาํรุงอากาศยานภาคพื้น แขวงทุ่งมหาเมฆ 

    เขตสาทร จงัหวดักรุงเทพมหานคร  1 ชดุ 14,000,000            บาท

(9) ชดุเครื่องยอ้มเสน้ดา้ยตวัอย่างเพือ่การสอนการวจิยัและออกแบบ

    เชิงสรา้งสรรค ์แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จงัหวดักรุงเทพมหานคร  

    1 ชดุ 1,820,000              บาท

(10) ครุภณัฑค์วบคุมความชื้นและอณุภมูหิอ้งควบคุมระบบเครือข่าย  

     แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จงัหวดักรุงเทพมหานคร  1 ชดุ 4,656,000              บาท

(11) ครุภณัฑร์ะบบคืนพลงังานไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทติย ์แขวงทุ่งมหาเมฆ

     เขตสาทร จงัหวดักรุงเทพมหานคร  1 ชดุ 1,950,000              บาท

(12) ครุภณัฑร์ะบบการจดัการความตอ้งการกาํลงัไฟฟ้าสูงสุด  

     แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จงัหวดักรุงเทพมหานคร  1 ชดุ 1,200,000              บาท

(13) ครุภณัฑอ์อกอากาศผ่าน Digital Signage แขวงทุ่งมหาเมฆ 

     เขตสาทร จงัหวดักรุงเทพมหานคร  1 ชดุ 2,340,000              บาท

(14) เครื่องแกส๊โครมาโตกราฟ  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

     จงัหวดักรุงเทพมหานคร  1 ชดุ 1,200,000              บาท

(15) ครุภณัฑว์ดัการเคลือ่นตวัของโครงสรา้ง แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร

     จงัหวดักรุงเทพมหานคร  1 ชดุ 1,187,700              บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิง่ก่อสรา้ง 113,873,800           บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 85,500,000            บาท

(1) อาคารแสดงนิทรรศการและการสอนนนัทนาการ แขวงทุ่งมหาเมฆ

    เขตสาทร  จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 หลงั 85,500,000            บาท

 งบประมาณท ัง้สิ้น 440,603,600         บาท

 เงนินอกงบประมาณ 22,030,200           บาท

 เงนิงบประมาณ 418,573,400         บาท

 ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 85,500,000           บาท

 ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 40,500,000           บาท

 ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 85,500,000           บาท

 ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 207,073,400         บาท

2.1.2.2 ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 28,373,800            บาท

(1) ค่าปรบัปรุงอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

    ตํา่กว่า 10 ลา้นบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) 16,373,800            บาท

(2) ปรบัปรุงอาคาร 15/1 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

    จงัหวดักรุงเทพมหานคร 1 รายการ 12,000,000            บาท
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3. งบเงนิอดุหนุน 617,600                บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 617,600                บาท

1) เงนิอดุหนุนทุนผลติและพฒันาบุคลากรระดบัปริญญาโท-เอก 617,600                บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 59,580,000            บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา 16,935,300            บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการครวัไทยสู่ครวัโลก 1,000,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาการจดัการศึกษาดา้นอตุสาหกรรมและธุรกิจสิง่ทอ 28,349,400            บาท

4) ค่าใชจ่้ายโครงการผลติอาหารไทยตามมาตรฐานอาหารฮาลาลสู่สากล 13,295,300            บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           -             5.0000      5.0000      

-                -             -              5.0000       5.0000       

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 25 25 25 25 25

 ( 5 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 92.68 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 20 )

ลา้นบาท 5.0000 5.0000 5.2020 5.3060 5.4122

 ( 5.0000 )

                      5,000,000

7.3.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม                    5,000,000

ส่งเสรมิและสนบัสุนกิจกรรมทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมไทย ใหเ้กิดความรู ้ความเขา้ใจ

และนาํไปเผยแพร่

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

7.3  แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า 

      และสรา้งการเติบโตจากภายใน

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของโครงการที่บรรลุผลตาม

วตัถปุระสงคข์องโครงการ

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็

ตามระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรมตามงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 5.5737         6.5302      6.5302        6.5302        6.5302        

ลา้นบาท 5.0000         5.0000      5.0000        5.0000        5.0000        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 5.0000         5.0000      5.0000       5.0000       5.0000       

ลา้นบาท 0.5737         1.5302      1.5302        1.5302        1.5302        

ลา้นบาท 0.5737         1.5302      1.5302       1.5302       1.5302       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 5,000,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 5,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม 5,000,000              บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

 มหาวทิยาลยัช ัน้นาํในการสรา้งบณัฑตินกัปฏบิตัริะดบัอาเซยีน

 1. จดัการศึกษาระดบัอดุมศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีม่คุีณภาพ

    ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ ทัง้ในประเทศและกลุม่ประเทศอาเซยีน   

 2. พฒันางานวจิยั งานสรา้งสรรค ์และนวตักรรมทีส่รา้งคุณค่าระดบัชาตแิละ

    ระดบัอาเซยีน   

 3. บรกิารวชิาการแก่สงัคมและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมโดยนาํความรูผ้สานภมูปิญัญา

    และสรา้งความ เขม้แขง็ ย ัง่ยนืใหก้บัชมุชน สงัคมและสู่ภมูภิาคอาเซยีน   

 4. บรหิารจดัการเชงิธรรมาภบิาลเพือ่กา้วสู่ความเป็นองคก์รคุณภาพ   

 5. ชี้นาํและแกไ้ขปญัหาของประเทศดา้นการเกษตร อตุสาหกรรมเกษตร และโลจสิตกิส์

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก

799,314,300                

737,460,500                



3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,069.4066     1,045.6625     1,491.2816     1,310.7054     1,343.6822     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 799.3143        737.4605        1,178.4273     992.9915        1,020.6689     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 270.0923        308.2020        312.8544        317.7139        323.0133        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 270.0923       308.2020       312.8544       317.7139       323.0133       

1. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 440.6448     457.5099     502.8896     529.0004     556.6778     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 60.9559         87.8476         92.5000         97.4315         102.6589        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 60.9559         87.8476         92.5000         97.4315         102.6589       

2. บรหิารจดัการพฒันาการวจิยัอย่างเป็นระบบ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนงานวจิยัหรอื

งานสรา้งสรรคท์ี่ตีพมิพเ์ผยแพร่ในระดบัชาติ

หรอืนานาชาติ

โครงการ 22 69 71 73 75

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมที่นาํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย/์

ประโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

โครงการ 6 7 8 9 10

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมที่นาํไปใชป้ระโยชน ์

ภายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 6 7 8 9 10

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4.3385        4.3385        4.3385        4.3385        4.3385        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.2668          1.2668          1.2668          1.2668          1.2668          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.2668          1.2668          1.2668          1.2668          1.2668          

3. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นสงัคมศาสตรท์ี่มี

คุณภาพตามความตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็

การศึกษาที่ไดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของ

ความพงึพอใจของนายจา้งที่มต่ีอ

ผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็

การศึกษาที่ไดง้านทาํศึกษาต่อหรอื

ประกอบอาชพีอสิระภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 22.0904       15.2956       19.8000       19.8000       19.8000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 52.7743         52.7743         52.7743         52.7023         52.7743         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 52.7743         52.7743         52.7743         52.7023         52.7743         

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

4. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน

ในชมุชนและสงัคมใหม้ีความรูค้วามสามารถ

ในการพฒันาตนเองเพือ่เพิม่ศกัยภาพ

ในการแข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของ

ผูเ้ขา้รบับรกิารนาํความรูไ้ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจ

ของผูร้บับรกิารวชิาการและวชิาชพี

ต่อประโยชนต่์อการบรกิาร

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของโครงการ

บรกิารวชิาการที่ส่งเสรมิศกัยภาพ

ในการแข่งขนัของประเทศในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 12.0000       34.2955       34.2955       34.2955       34.2955       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

5. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยทีี่มีคุณภาพตามความตอ้งการ

ของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็

การศึกษาที่ไดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของ

ความพงึพอใจของนายจา้งที่มต่ีอ

ผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็

การศึกษาที่ไดง้านทาํศึกษาต่อหรอื

ประกอบอาชพีอสิระภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 313.2406     219.0210     610.1037     398.5571     398.5571     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 153.8779        165.0959        165.0959        165.0959        165.0959        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 153.8779       165.0959       165.0959       165.0959       165.0959       

6. ปลูกฝงัค่านิยมใหน้กัศึกษาและชมุชน

ในการอนุรกัษท์ํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ/

กิจกรรมที่มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

โครงการ 5 5 5 5 5

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจ

ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนข์อง

การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 80 80 80 80 80
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการ/

กิจกรรมที่มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 5 5 5 5 5

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 7.0000        7.0000        7.0000        7.0000        7.0000        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.2174          1.2174          1.2174          1.2174          1.2174          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.2174          1.2174          1.2174          1.2174          1.2174          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563- จบ

แผนงานพื้นฐาน 3 32.3041      211.5466    -              -              16.1000      

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษา

ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

3 32.3041       211.5466      -                -                16.1000       

รวม 3 32.3041      211.5466    -              -              16.1000      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  30,841,600  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  1,462,500  บาท

2. แผนงานพื้นฐาน 279,950,600                 

 แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 4,338,500                        

เงนินอก 

งบประมาณ
ผลผลติ / โครงการ

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 457,509,900                 

 แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 268,612,100                     

 แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล ํา้ 

 และสรา้งการเติบโตจากภายใน

จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ

7,000,000                        

          หน่วย : ลา้นบาท 
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 146.2558     101.2002     112.1276     291.5087     86.3682       737.4605     

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 146.2558     21.3019       -               289.9522     -               457.5099     

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

-               0.3385        -               -               4.0000        4.3385        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองค์

ความรู ้

             -           0.3385              -                -           4.0000         4.3385

3. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

-               79.5598       112.1276     1.5565        75.3682       268.6121     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษา

ดา้นสงัคมศาสตร์

             -          10.6832         1.9405         0.5884         2.0835        15.2956

ผลผลติที่ 2 : ผลงานการใหบ้รกิาร

วชิาการ

             -                -                -                -          34.2955        34.2955

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษา

ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

             -          68.8766      110.1871         0.9681        38.9892      219.0210

4. แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ข

ปญัหาความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า

และสรา้งการเติบโตจากภายใน

-               -               -               -               7.0000        7.0000        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -                -                -                -           7.0000         7.0000

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1   กรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

501.6007      545.3575   595.3895     626.4319     659.3367     

440.6448      457.5099   502.8896     529.0004     556.6778     

148.8022      146.2558   160.5293     168.9413     177.8580     

22.1946       21.3019     21.3376      21.3376      21.3376      

269.6480      289.9522   321.0227     338.7215     357.4822     

-                -             -              -              -              

60.9559        87.8476     92.5000      97.4315      102.6589     

60.9559       87.8476     92.5000      97.4315      102.6589     

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั                  457,509,900

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 457,509,900 บาท

1. งบบคุลากร 146,255,800           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 137,164,500           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 123,679,900           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 13,484,600             บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 2,244,400              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 6,846,900              บาท

2. งบดาํเนินงาน 21,301,900             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 21,301,900             บาท

(1) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่วีาระ 18,693,600             บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 21,000                  บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 34,500                  บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 2,210,400              บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 342,400                บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 289,952,200           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 289,952,200           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 289,952,200           บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

0.3385       -           -             4.0000      4.3385      

0.3385         -             -              4.0000       4.3385       

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 88 69 71 73 75

 ( 88 )

โครงการ 42 69 71 73 75

 ( 42 )

รอ้ยละ 50 50 50 50 50

 ( - )

ลา้นบาท 4.3385 4.3385 4.3385 4.3385 4.3385

 ( 0.9447 )

ลา้นบาท 5.6053         5.6053      5.6053        5.6053        5.6053        

ลา้นบาท 4.3385         4.3385      4.3385        4.3385        4.3385        

ลา้นบาท 0.3385         0.3385      0.3385       0.3385       0.3385       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 4.0000         4.0000      4.0000       4.0000       4.0000       

ลา้นบาท 1.2668         1.2668      1.2668        1.2668        1.2668        

ลา้นบาท 1.2668         1.2668      1.2668       1.2668       1.2668       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการวจิยัตาม

งบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิคุณภาพ : จาํนวนโครงการวจิยัเป็นไป

ตามมาตรฐานทีก่าํหนด

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็ภาย

ในระยะเวลาที่กาํหนด

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การบรหิารงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

7.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ                    4,338,500

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้                    4,338,500

ดาํเนินการวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรูท้ี่มคุีณภาพเป็นที่ยอมรบั สามารถนาํไปใชไ้ดจ้รงิ

และอา้งองิไดใ้นระดบัชาติหรอืนานาชาติ

หน่วย:ลา้นบาท
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 4,338,500 บาท

1. งบดาํเนินงาน 338,500                บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 338,500                บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 36,000                  บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 26,800                  บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 52,000                  บาท

(4) วสัดสุาํนกังาน 183,700                บาท

(5) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 40,000                  บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 4,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายในการพฒันาคณุภาพงานวจิยั 3,000,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑเ์ครือ่งดืม่ระบบพาสเจอรไ์รซ์

   และ UHT 1,000,000              บาท

176



บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

10.6832      1.9405    0.5884      2.0835      15.2956    

10.6832       1.9405      0.5884       2.0835       15.2956      

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2,049 2,049 2,049 2,049 2,049

 ( 1,408 )

คน 2,815 2,815 2,815 2,815 2,815

 ( 2,403 )

คน 6,334 7,120 7,120 7,120 7,120

 ( 6,929 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( - )

ลา้นบาท 158.2011 13.3551 14.3375 14.3375 14.3375

 ( 50.7500 )

7.3  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน                  268,612,100

7.3.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                   15,295,600

เพือ่ผลติบณัฑติดา้นสงัคมศาสตรท์ี่มคุีณภาพและมคีวามพรอ้มเขา้สู่อาชพี

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษา

ที่จบการศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการผลติตาม

งบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 74.8647        68.0699     72.5743      72.5023      72.5743      

ลา้นบาท 22.0904        15.2956     19.8000      19.8000      19.8000      

ลา้นบาท 10.6832       10.6832     11.6656      11.6656      11.6656      

ลา้นบาท 3.2326         1.9405      5.4625       5.4625       5.4625       

ลา้นบาท 1.7911         0.5884      0.5884       0.5884       0.5884       

ลา้นบาท 6.3835         2.0835      2.0835       2.0835       2.0835       

ลา้นบาท 52.7743        52.7743     52.7743      52.7023      52.7743      

ลา้นบาท 52.7743       52.7743     52.7743      52.7023      52.7743      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 15,295,600 บาท

1. งบดาํเนินงาน 10,683,200             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 10,683,200             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 238,800                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 1,500,000              บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 505,400                บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 150,000                บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 135,000                บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 363,200                บาท

(7) วสัดสุาํนกังาน 1,042,800              บาท

(8) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 429,400                บาท

(9) วสัดกุ่อสรา้ง 81,600                  บาท

(10) วสัดงุานบา้นงานครวั 98,000                  บาท

(11) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 57,900                  บาท

(12) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 98,000                  บาท

(13) วสัดกุารศึกษา 4,713,600              บาท

(14) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 1,225,700              บาท

(15) วสัดกุารเกษตร 43,800                  บาท

2. งบลงทนุ 1,940,500              บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 1,940,500              บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 1,940,500              บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 1,940,500              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย) 920,000                บาท

(2) ครุภณัฑห์อ้งปฏบิตักิารวจิยัและพฒันานวตักรรมดา้นบรหิารธุรกจิ

    และเทคโนโลยสีารสนเทศ วทิยาเขตจกัรพงษภวูนารถ แขวงดนิแดง 

    เขตดนิแดง จงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 1,020,500              บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 588,400                บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 588,400                บาท

1) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 588,400                บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 2,083,500              บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 2,083,500              บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           -             34.2955    34.2955    

-                -             -              12.0000      12.0000      

-                -             -              22.2955      22.2955      

7.3.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 5 5 5 5 5

 ( 5 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 90 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 31.57 )

ลา้นบาท 12.0000 34.2955 34.2955 34.2955 34.2955

 ( 1.0976 )

ลา้นบาท 12.0000        34.2955     34.2955      34.2955      34.2955      

ลา้นบาท 12.0000        34.2955     34.2955      34.2955      34.2955      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 12.0000       34.2955     34.2955      34.2955      34.2955      

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

                  34,295,500

- เพือ่สนบัสนุนและส่งเสรมิการใหบ้รกิารทางวชิาการแก่สงัคม ชมุชน 

- เพือ่สรา้งและส่งเสรมิผูป้ระกอบการธุรกิจที่เกี่ยวขอ้งกบัการเกษตรใหม้ศีกัยภาพ

  ในการประกอบธุรกิจ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

7.3.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ

1. จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรอืปฏบิตัิการ

2. ส่งเสรมิและสนบัสนุนนโยบายดา้นการศึกษา

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ

แก่สงัคม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

ในกระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : รอ้ยละของงานบรกิารวชิาการแลว้เสรจ็

ตามระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการผลติตาม

งบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ 34,295,500 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 34,295,500             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาธุรกจิเกษตรภาคตะวนัออก 17,995,500             บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 4,300,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายโครงการบรกิารวชิาการ 12,000,000             บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

68.8766      110.1871   0.9681      38.9892    219.0210   

68.8766       110.1871     0.9681       38.9892      219.0210     

7.3.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2,054 2,054 2,054 2,054 2,054

 ( 887 )

คน 3,095 3,095 3,095 3,095 3,095

 ( 1,607 )

คน 7,231 5,468 5,468 5,468 5,468

 ( 5,340 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 ( - )

ลา้นบาท 400.6881 108.8339 133.3246 133.3246 133.3246

 ( 101.5388 )

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการผลติตาม

งบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

7.3.3  ผลผลติที่ 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  219,021,000

เพือ่ผลติบณัฑติที่มทีกัษะวชิาชพีบนฐานความรูด้า้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีี่มคุีณภาพ

และมคีวามพรอ้มเขา้สู่อาชพี

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 467.1185      384.1169     775.1996     563.6530     563.6530     

ลา้นบาท 313.2406      219.0210     610.1037     398.5571     398.5571     

ลา้นบาท 68.5727       68.8766      70.7577      70.7577      70.7577      

ลา้นบาท 207.8240      110.1871     476.7791     265.2325     265.2325     

ลา้นบาท 2.1547         0.9681        0.9681       0.9681       0.9681       

ลา้นบาท 34.6892       38.9892      61.5988      61.5988      61.5988      

ลา้นบาท 153.8779      165.0959     165.0959     165.0959     165.0959     

ลา้นบาท 153.8779      165.0959     165.0959     165.0959     165.0959     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 219,021,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 68,876,600             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 50,393,500             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 2,120,000              บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 10,606,800             บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,000,000              บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 500,000                บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 1,500,000              บาท

(6) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 1,842,600              บาท

(7) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,500,000              บาท

(8) วสัดสุาํนกังาน 1,200,000              บาท

(9) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,092,500              บาท

(10) วสัดกุ่อสรา้ง 552,000                บาท

(11) วสัดงุานบา้นงานครวั 152,300                บาท

(12) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 98,700                  บาท

(13) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 220,000                บาท

(14) วสัดกุารศึกษา 19,137,000             บาท

(15) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 7,131,000              บาท

(16) วสัดกุารเกษตร 655,000                บาท

(17) วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 85,600                  บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 18,483,100             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 13,578,400             บาท

(2) ค่านํา้ประปา 2,199,100              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 717,200                บาท

(4) ค่าเช่าช่องสญัญาณอนิเตอรเ์น็ต 1,988,400              บาท

2. งบลงทนุ 110,187,100           บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 110,187,100           บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 32,804,800             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 32,804,800             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย) 7,032,800              บาท

(2) ระบบแม่ข่ายสารสนเทศกลางเพือ่สนบัสนุนการจดัการศึกษา 

    วทิยาเขตบางพระ ตาํบลบางพระ อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี1 ชดุ 5,440,000              บาท
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(3) ระบบสบืคน้ขอ้มลูประจาํหอ้งสมดุกลาง วทิยาเขตบางพระ ตาํบลบางพระ     

อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี1 ชดุ 1,174,500              บาท

(4) ชดุหอ้งปฏบิตักิารทางชวีวทิยา วทิยาเขตบางพระ ตาํบลบางพระ 

    อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี1 ชดุ 2,600,000              บาท

(5) ชดุหอ้งปฏบิตักิารทางเทคโนโลยชีวีภาพ วทิยาเขตบางพระ 

    ตาํบลบางพระ อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี1 ชดุ 2,000,000              บาท

(6) ชดุหอ้งปฏบิตักิารพฒันาศกัยภาพวศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์

    ดา้นสารสนเทศ วยิาเขตบางพระ ตาํบลบางพระ อาํเภอศรรีาชา 

    จงัหวดัชลบรุ ี1 ชดุ 1,251,000              บาท

(7) ชดุหอ้งปฏบิตักิารดา้นวทิยาการคอมพวิเตอร ์วทิยาเขตบางพระ 

    ตาํบลบางพระ อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ีจงัหวดัชลบรุ ี1 ชดุ 1,322,000              บาท

(8) ชดุครภุณัฑร์ะบบเครอืข่ายสารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการจดัการศึกษา

    วทิยาเขตจกัรพงษภวูนารถ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง 

    จงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 1,317,000              บาท

(9) ชดุเครือ่งพาสเจอรไ์รสช์นดิต่อเนื่อง วทิยาเขตบางพระ ตาํบลบางพระ

    อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี1 ชดุ 2,900,000              บาท

(10) ชดุครภุณัฑว์ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีวทิยาเขตจนัทบรุ ีตาํบลพลวง

     อาํเภอเขาคชิฌกูฏ จงัหวดัจนัทบรุ ี1 ชดุ 6,402,500              บาท

(11) ชดุปฏบิตักิารเทคโนโลยกีารอบแหง้ วทิยาเขตบางพระ ตาํบลบางพระ

     อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี1 ชดุ 1,365,000              บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 77,382,300             บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 32,304,100             บาท

(1) อาคารอเนกประสงค ์4 ชัน้ ตาํบลพลวง อาํเภอเขาคชิฌกูฏ 

    จงัหวดัจนัทบรุ ี1 หลงั 9,215,600              บาท

 งบประมาณทัง้สิ้น 73,700,000             บาท

 เงนินอกงบประมาณ 3,685,000              บาท

 เงนิงบประมาณ 70,015,000             บาท

 ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 14,007,800             บาท

 ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 9,215,600              บาท

 ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 46,791,600             บาท

(2) อาคารอเนกประสงค ์4 ชัน้  1 หลงั 1,462,500              บาท

 งบประมาณทัง้สิ้น 67,500,000             บาท

 เงนินอกงบประมาณ 3,375,000              บาท

 เงนิงบประมาณ 64,125,000             บาท

 ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 10,687,500             บาท

 ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 1,462,500              บาท

 ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 51,975,000             บาท
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(3) อาคารอเนกประสงค ์ 8  ชัน้ แขวงดนิแดง เขตดนิแดง 

    จงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 หลงั 21,626,000             บาท

 งบประมาณทัง้สิ้น 180,800,000           บาท

 เงนินอกงบประมาณ 9,040,000              บาท

 เงนิงบประมาณ 171,760,000           บาท

 ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 37,354,000             บาท

 ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 21,626,000             บาท

 ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 112,780,000           บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค 11,938,000             บาท

(1) อาคารระบบประปา วทิยาเขตจนัทบรุ ีตาํบลพลวง อาํเภอเขาคชิฌกูฏ

    จงัหวดัจนัทบรุ ี1 รายการ 11,938,000             บาท

2.1.2.3 ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 8,140,200              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

  ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) 8,140,200              บาท

2.1.2.4 ค่าปรบัปรงุสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 25,000,000             บาท

(1) ปรบัปรงุสนามกฬีากลาง วทิยาเขตบางพระ ตาํบลบางพระ 

    อาํเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี1 รายการ 25,000,000             บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 968,100                บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 968,100                บาท

1) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 880,100                บาท

2) เงนิอดุหนุนค่าสมาชกิเพือ่การพฒันามหาวทิยาลยั 88,000                  บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 38,989,200             บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 29,489,200             บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาคณุภาพและอนุรกัษส์ายพนัธุบ์วั 5,000,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชดาํรฯิ 1,500,000              บาท

4) ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนการดาํเนนิงานนโยบายและแผน 3,000,000              บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           -             7.0000      7.0000      

-                -             -              7.0000       7.0000       

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 5 5 5 5 5

 ( 3 )

โครงการ 80 80 80 80 80

 ( 91.30 )

โครงการ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

ลา้นบาท 7.0000 7.0000 7.0000 7.0000 7.0000

 ( 0.8771 )

ลา้นบาท 8.2174         8.2174      8.2174        8.2174        8.2174        

ลา้นบาท 7.0000         7.0000      7.0000        7.0000        7.0000        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 7.0000         7.0000      7.0000       7.0000       7.0000       

ลา้นบาท 1.2174         1.2174      1.2174        1.2174        1.2174        

ลา้นบาท 1.2174         1.2174      1.2174       1.2174       1.2174       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - เงนิรายได ้

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของโครงการที่บรรลุผลตาม

วตัถปุระสงคข์องโครงการ

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็

ตามระยะเวลาที่กาํหนด

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

                      7,000,000

7.4.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม                    7,000,000

เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนุนทาํนุบาํรุงศาสนา ศิลปวฒันธรรมและรกัษาสิง่แวดลอ้ม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

7.4  แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า 

      และสรา้งการเติบโตจากภายใน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 7,000,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 7,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม 7,000,000              บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

   1. วสิยัทศัน์

   2. พนัธกจิ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยชี ัน้นาํดา้นการผลติบณัฑติมอือาชพี

1. จดัการศึกษาทีมุ่ง่เนน้วชิาชพีบนพื้นฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีทีม่คุีณภาพ 

   ตามมาตรฐานสากล   

2. สรา้งงานวจิยัสิง่ประดษิฐน์วตักรรม เพือ่ถ่ายทอดและสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่ภาคการผลติ

   และภาคบรกิาร   

3. บรหิารจดัการองคก์รดว้ยหลกัธรรมาภบิาล   

4. ใหบ้รกิารวชิาการแก่สงัคม เพือ่สรา้งและพฒันาอาชพีโดยยดึหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง   

5. ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมและรกัษาสิง่แวดลอ้ม

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร

1,051,226,200              

904,617,600                



3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,389.4434     1,311.9943     1,996.1418     2,143.0127     2,428.5292     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,051.2262     904.6176        1,478.4198     1,555.9743     1,742.0092     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 338.2172        407.3767        517.7220        587.0384        686.5200        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 338.2172       407.3767       517.7220       587.0384       686.5200       

1. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 532.4847     539.6828     537.2473     597.9598     671.4098     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 52.2008         57.2197         62.7723         68.1299         73.6724         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 52.2008         57.2197         62.7723         68.1299         73.6724         

2. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นสงัคมศาสตรท์ี่มี

คุณภาพตามความตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ได ้

งานทาํตรงสาขาหรอืสาขาที่เกี่ยวขอ้ง

รอ้ยละ 76 77 78 78 78

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 84 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ได ้

งานทาํ ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 82 84 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 71.3642       59.2548       239.1957     128.1695     140.7597     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 71.7974         79.3338         93.1216         87.2518         90.7585         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 71.7974         79.3338         93.1216         87.2518         90.7585         

3. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน

ชมุชนและสงัคมใหม้ีความรูค้วามสามารถ

ในการพฒันาตนเอง เพือ่เพิม่ศกัยภาพ 

ในการแข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูเ้ขา้รบับรกิารนาํความรู ้

ไปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 86 86 86 86 86

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารวชิาการและวชิาชพีต่อประโยชน์

จากการบรกิาร

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:โครงการบรกิารวชิาการที่

ส่งเสรมิศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศ

ในเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 15 15 15 15 15

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 11.7950       23.0400       16.7484       20.0980       24.1176       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.0249          1.0277          1.0303          1.0323          1.0341          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.0249          1.0277          1.0303          1.0323          1.0341          

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

4. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยทีี่มีคุณภาพตามความตอ้งการของ

ประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ได ้

งานทาํตรงสาขาหรอืสาขาที่เกี่ยวขอ้ง

รอ้ยละ 76 77 78 78 78

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 84 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ได ้

งานทาํ ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 82 84 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 432.0823     279.1400     676.8284     800.9270     896.4611     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 211.9146        268.5116        359.5097        429.3331        519.7609        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 211.9146       268.5116       359.5097       429.3331       519.7609       

5. ปลูกฝงัค่านิยมใหน้กัศึกษาและชมุชน ในการ

อนุรกัษท์ํานุบํารุง ศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม

ที่มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 82 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนข์อง

การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม

ที่มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 3.5000        3.5000        8.4000        8.8200        9.2610        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.2795          1.2839          1.2881          1.2913          1.2941          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.2795          1.2839          1.2881          1.2913          1.2941          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

 

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563- จบ

แผนงานพื้นฐาน 2 34.4189      122.4818    -              -              22.3045      

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 1 26.9342       122.4818      -                -                9.8300         

2. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

1 7.4847         -                -                -                12.4745       

รวม 2 34.4189      122.4818    -              -              22.3045      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  7,484,700  บาท

2. เป็นรายการที่ดาํเนินการไม่แลว้เสรจ็ใน 1 ปีงบประมาณ  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  41,286,000  บาท

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 539,682,800                 

2. แผนงานพื้นฐาน 364,934,800                 

        แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 361,434,800                     

        แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล ํา้ 

        และสรา้งการเติบโตจากภายใน

 

3,500,000

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 250.6055     165.9773     148.8624     272.6324     66.5400       904.6176     

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 250.6055     18.9447       -               270.1326     -               539.6828     

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

-               147.0326     148.8624     2.4998        63.0400       361.4348     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

             -          25.0966        32.0322         0.1260         2.0000        59.2548

ผลผลติที่ 2 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -                -          23.0400        23.0400

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

             -        121.9360      116.8302         2.3738        38.0000      279.1400

3. แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหา

ความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า และสรา้ง

การเติบโตจากภายใน

-               -               -               -               3.5000        3.5000        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -                -                -                -           3.5000         3.5000

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

  บาท

7.1.1      กรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

584.6855         596.9025         600.0196         666.0897          745.0822         

532.4847         539.6828         537.2473         597.9598          671.4098         

269.1844         250.6055         366.5677         393.1442         432.4583         

18.0891          18.9447          -                   -                   -                   

245.2112         270.1326         170.6796         204.8156         238.9515         

-                   -                  -                   -                   -                   

52.2008          57.2197          62.7723          68.1299           73.6724          

52.2008          57.2197          62.7723          68.1299           73.6724          

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

รวมทัง้สิ้น

7.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั 539,682,800

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 539,682,800 บาท

1. งบบคุลากร 250,605,500           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 234,639,500           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 218,893,200           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 15,746,300             บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 6,982,100              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 8,983,900              บาท

2. งบดาํเนินงาน 18,944,700             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 18,944,700             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 265,200                บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่วีาระ 8,952,000              บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 6,067,700              บาท

(4) ค่าตอบแทนพเิศษลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัค่าจา้งเต็มข ัน้ 606,500                บาท

(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,524,000              บาท

(6) เงนิค่าตอบแทนผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัทีเ่กษยีณอายุราชการ 1,080,000              บาท

(7) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 449,300                บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 270,132,600           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 270,132,600           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 270,132,600            บาท
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บาท

บาท

        วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1     งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

25.0966      32.0322   0.1260      2.0000      59.2548    

25.0966       32.0322     0.1260       2.0000       59.2548      

7.2.1.2     เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,334 1,326 1,511 1,458 1,458

 ( - )

คน 1,483 1,535 1,535 1,535 1,535

 ( - )

คน 4,870 5,016 5,142 5,089 5,089

 ( 4,881 )

 

รอ้ยละ

 

90

 

90

 

90

 

90

 

90

 ( - )

 

รอ้ยละ

 

85

 

85

 

85

 

85

 

85

 ( - )

 

ลา้นบาท

 

71.3642 87.2135 215.0139

 

128.1695

 

140.7597

 ( 50.4297 )

7.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน                  361,434,800

7.2.1       ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                   59,254,800

เพือ่ผลติผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตรท์ี่มคุีณภาพและมคีวามสามารถพรอ้มเขา้สู่อาชพี

และการเป็นผูป้ระกอบการที่มคุีณธรรม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ 

ประชาชนมโีอกาสในการศึกษาเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองตลอดชวีติ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ที่ไดร้บัจดัสรร
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 143.1616      138.5886   332.3173     215.4213     231.5182     

ลา้นบาท 71.3642        59.2548     239.1657     128.1695     140.7597     

ลา้นบาท 25.0966       25.0966     112.3967     123.6364     135.9999     

ลา้นบาท 44.1623       32.0322     122.4818     -              -              

ลา้นบาท 0.1055         0.1260      -              -              -              

ลา้นบาท 1.9998         2.0000      4.3172       4.5331       4.7598       

ลา้นบาท 71.7974        79.3338     93.1216      87.2518      90.7585      

ลา้นบาท 71.7974       79.3338     93.1216      87.2518      90.7585      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 59,254,800 บาท

1. งบดาํเนินงาน 25,096,600             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 25,096,600             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 500,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 14,668,700             บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,000,000              บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 400,000                บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 400,000                บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,000,000              บาท

(7) วสัดสุาํนกังาน 603,500                บาท

(8) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 242,000                บาท

(9) วสัดงุานบา้นงานครวั 400,000                บาท

(10) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 300,000                บาท

(11) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 44,700                  บาท

(12) วสัดกุารศึกษา 3,620,000              บาท

(13) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 308,200                บาท

(14) วสัดกุารเกษตร 109,500                บาท

(15) วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 500,000                บาท

2. งบลงทนุ 32,032,200             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 32,032,200             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 5,098,000              บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 5,098,000              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย) 730,000                บาท

(2) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารเรยีนการสอนพฒันาซอฟตแ์วร ์ 

    แขวงสวนจติรลดา เขตดสุติ จงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 รายการ 3,318,000              บาท

(3) ครภุณัฑร์ะบบเสยีงประชาสมัพนัธ ์แขวงสวนจติรลดา เขตดสุติ 

    จงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 1,050,000              บาท
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2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 26,934,200             บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 26,934,200             บาท

(1) อาคารปฏบิตักิารโรงแรมและท่องเทีย่ว แขวงสวนจติรลดา เขตดสุติ            

    กรงุเทพมหานคร 1 หลงั 26,934,200             บาท

  งบประมาณทัง้สิ้น 196,600,000            บาท

  เงนินอกงบประมาณ 9,830,000              บาท

  เงนิงบประมาณ 186,770,000            บาท

  ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 37,354,000             บาท

  ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 26,934,200             บาท

  ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 122,481,800            บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 126,000                บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 126,000                บาท

1) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 126,000                บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 2,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 2,000,000              บาท
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บาท

        วตัถปุระสงค ์: 

7.2.2.1     งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           -             23.0400    23.0400    

-                -             -              5.0000       5.0000       

-                -             -              18.0400      18.0400      

7.2.2.2     เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ/

กจิกรรม

 

37 44

 

60

 

60

 

60

 ( 13 )

 

รอ้ยละ

 

89

 

90

 

90

 

90

 

90

 ( - )

 

รอ้ยละ

 

95

 

95

 

95

 

95

 

95

 ( - )

 

ลา้นบาท

 

5.0000 6.4853

 

16.7484

 

20.0980

 

24.1176

 ( 5.0000 )

ลา้นบาท 12.8199        24.0677     17.7787      21.1303      25.1517      

ลา้นบาท 11.7950        23.0400     16.7484      20.0980      24.1176      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 11.7950       23.0400     16.7484      20.0980      24.1176      

ลา้นบาท 1.0249         1.0277      1.0303        1.0323        1.0341        

ลา้นบาท 1.0249         1.0277      1.0303       1.0323       1.0341       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.2.2       ผลผลติที่ 2 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                   23,040,000

เพือ่สนบัสนุนพนัธกิจของมหาวทิยาลยั ฯ ในการส่งเสรมิการใหบ้รกิารวชิาการบุคคลภายนอก

ในเรื่องของการฝึกอบรม และการใหค้าํปรกึษาแนะนาํความรูต่้างๆ เพือ่ใหบุ้คคล ชมุชน

สามารถนาํไปใชป้ระโยชนเ์พือ่การพฒันาคุณภาพชวีติที่ดขีึ้น

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรอืปฏบิตัิการ

2. ส่งเสรมิและสนบัสนุนนโยบายดา้นการศึกษา

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ :  จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ

แก่สงัคม

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

ในกระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่

กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการ

ตามงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ 23,040,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 23,040,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาบณัฑตินกัปฏบิตัแิบบบูรณาการร่วมกบั

   สถานประกอบการ 3,600,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาเทคโนโลยบีรหิารจดัการขยะบรรจภุณัฑใ์ชแ้ลว้

   ในเขตเมอืงเพือ่การรไีซเคลิ 4,000,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาศูนยน์วตักรรมวศิวกรรมรไีซเคลิวสัดแุละของเสยี

   ทางอตุสาหกรรม 3,000,000              บาท

4) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาตน้แบบองคค์วามรูแ้บบบูรณาการระหวา่ง 

   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนครกบัวทิยาลยัเทคนคิและ

   วทิยาลยัอาชวีศึกษา 7,440,000              บาท

5) ค่าใชจ่้ายโครงการบรกิารวชิาการ 5,000,000              บาท
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บาท

        วตัถปุระสงค ์: 

7.2.3.1     งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

121.9360    116.8302 2.3738      38.0000    279.1400   

121.9360      116.8302   2.3738       38.0000      279.1400     

7.2.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2,143 2,236 2,377 2,636 2,657

 ( - )

คน 3,183 2,925 2,960 2,975 2,975

 ( - )

คน 9,494 9,242 9,779 10,161 10,250

 ( 7,362 )

 

รอ้ยละ

 

90

 

90

 

90

 

90

 

90

 ( - )

 

รอ้ยละ

 

85

 

85

 

85

 

85

 

85

 ( - )

 

ลา้นบาท

 

432.0823 402.5267

 

676.8284

 

800.9270

 

896.4611

 ( - )

7.2.3      ผลผลติที่ 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  279,140,000

เพือ่ผลติผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีี่มคุีณภาพ และมคีวามสามารถ

พรอ้มเขา้สู่อาชพี และการเป็นผูป้ระกอบการที่มคุีณธรรมสามารถประยุกตใ์ชอ้งคค์วามรู ้

เพือ่การพฒันาความรูค้วามสามารถ

์

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ที่ไดร้บัจดัสรร
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 643.9969      547.6516   1,036.3381   1,230.2601   1,416.2220   

ลา้นบาท 432.0823      279.1400   676.8284     800.9270     896.4611     

ลา้นบาท 127.1290      121.9360   579.5917     695.5102     776.6804     

ลา้นบาท 263.1068      116.8302   -              -              -              

ลา้นบาท 3.2775         2.3738      23.6697      28.1714      38.6730      

ลา้นบาท 38.5690       38.0000     73.5670      77.2454      81.1077      

ลา้นบาท 211.9146      268.5116   359.5097     429.3331     519.7609     

ลา้นบาท 211.9146      268.5116   359.5097     429.3331     519.7609     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 279,140,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 121,936,000           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 101,928,000           บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 3,000,000              บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 28,927,600             บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 3,300,000              บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,500,000              บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 2,303,000              บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 9,323,400              บาท

(7) วสัดสุาํนกังาน 2,028,200              บาท

(8) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 652,900                บาท

(9) วสัดกุ่อสรา้ง 2,000,000              บาท

(10) วสัดงุานบา้นงานครวั 340,000                บาท

(11) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 1,000,000              บาท

(12) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 340,000                บาท

(13) วสัดกุารศึกษา 27,726,000             บาท

(14) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 18,308,400             บาท

(15) วสัดกุารเกษตร 178,500                บาท

(16) วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 1,000,000              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 20,008,000             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 10,396,500             บาท

(2) ค่าประปา 2,524,900              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 642,200                บาท

(4) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 6,444,400              บาท

2. งบลงทนุ 116,830,200           บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 116,830,200           บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 91,845,500             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 91,845,500             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 8 รายการ (รวม 96 หน่วย) 7,970,500              บาท

(2) ครภุณัฑช์ดุปฏบิตักิารวศิวกรรมอเิลก็ทรอนกิส ์ แขวงวชริพยาบาล 

    เขตดสุติ จงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 2,100,000              บาท

(3) ครภุณัฑช์ดุทดลองระบบจาํลองกระบวนการผลติแบบอตัโนมตั ิ 

    แขวงวชริพยาบาล เขตดสุติ จงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 4,900,000              บาท

(4) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารอตุสาหกรรมเบเกอรี ่ แขวงวชริพยาบาล 

    เขตดสุติ จงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 12,000,000             บาท
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(5) ครภุณัฑช์ดุผลติสือ่รายการโทรทศันแ์ละกราฟฟิก แขวงวชริพยาบาล 

    เขตดสุติ จงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 10,540,000             บาท

(6) ครภุณัฑช์ดุเครือ่งมอืวดัสญัญาณทางคอมพวิเตอร ์ แขวงวงศส์วา่ง 

    เขตบางซือ่ จงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 7,000,000              บาท

(7) เครือ่งตดักระดาษ  แขวงวชริพยาบาล เขตดสุติ 

    จงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 เครือ่ง 3,450,000              บาท

(8) ครภุณัฑศู์นยค์วบคมุระบบเครอืข่ายสารสนเทศ  แขวงวชริพยาบาล 

    เขตดสุติ จงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 22,000,000             บาท

(9) ครภุณัฑศู์นยพ์ฒันางานนวตักรรมการศึกษา  แขวงวชริพยาบาล เขตดสุติ

    จงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 21,885,000             บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 24,984,700             บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,484,700              บาท

(1) อาคารเอนกประสงค ์1 หลงั 7,484,700              บาท

  งบประมาณทัง้สิ้น 249,490,000            บาท

  เงนินอกงบประมาณ 12,474,500             บาท

  เงนิงบประมาณ 237,015,500            บาท

  ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 35,625,000             บาท

  ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 30,000,000             บาท

  ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 163,905,800            บาท

  ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 7,484,700              บาท

2.1.2.2 ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 17,500,000             บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

    ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 2,500,000              บาท

(2) ปรบัปรงุระบบไฟฟ้า คณะอตุสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่  

    แขวงสวนจติรลดา เขตดสุติ จงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 รายการ 15,000,000             บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 2,373,800              บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,373,800              บาท

1) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 1,373,800              บาท

2) เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสรมิสิง่ประดษิฐแ์ละนวตักรรมเพือ่คนรุ่นใหม่ 1,000,000              บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 38,000,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 38,000,000             บาท
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บาท

บาท

        วตัถปุระสงค ์: 

 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           -             3.5000      3.5000      

-                -             -              3.5000       3.5000       

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 27 36 56 56 56

 ( - )

 

รอ้ยละ

 

90

 

90

 

90

 

90

 

90

 ( - )

 

รอ้ยละ

 

95

 

96

 

96

 

96

 

96

 ( - )

 

ลา้นบาท

 

3.5000 4.1270

 

8.4000

 

8.8200

 

9.2610

 ( - )

ลา้นบาท 4.7795         4.7839      9.6881        10.1113      10.5551      

ลา้นบาท 3.5000         3.5000      8.4000        8.8200        9.2610        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 3.5000         3.5000      8.4000       8.8200       9.2610       

ลา้นบาท 1.2795         1.2839      1.2881        1.2913        1.2941        

ลา้นบาท 1.2795         1.2839      1.2881       1.2913       1.2941       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.3  แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า 

      และสรา้งการเติบโตจากภายใน

                   3,500,000

7.3.1       ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม                    3,500,000

เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนุนพนัธกิจของมหาวทิยาลยั ฯ ดา้นการส่งเสรมิและทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรมและอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ :  จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ :  โครงการที่บรรลุผลตามวตัถปุระสงคข์อง

โครงการ

เชงิเวลา : โครงการ / กิจกรรมที่แลว้เสรจ็

ตามระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน :  ค่าใชจ่้ายของการใหท้าํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรมตามงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 3,500,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 3,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม 3,500,000              บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

 เป็นมหาวทิยาลยัช ัน้นาํแห่งสงัคมการประกอบการ (The Leading University 

of Entrepreneurship)

 1. ผลติบณัฑติดา้นศิลปวทิยาทีม่คุีณภาพในระดบัสากลสามารถกา้วสู่สงัคมการประกอบการ

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์

1,041,894,300              

999,721,900                

 2. สรา้งงานวจิยั สิง่ประดษิฐ ์นวตักรรมและงานสรา้งสรรคท์ีม่คุีณค่าสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการ

    ของชมุชนและสงัคม

 3. เป็นศูนยก์ลางบรกิารวชิาการแก่สงัคมทีต่อบสนองความตอ้งการของชมุชน

 4. ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม รกัษาสิง่แวดลอ้ม และใหค้วามสาํคญักบัภมูปิญัญาไทย

 5. บรหิารจดัการองคก์รดว้ยธรรมาภบิาลเพือ่เขา้สู่องคก์รคุณภาพ

 6. พฒันาศกัยภาพของมหาวทิยาลยัสู่ระดบัสากล



3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,208.4177     1,206.1254     2,144.5797     2,284.5162     2,800.5705     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,041.8943     999.7219        1,861.5709     1,959.9044     2,389.2751     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 166.5234        206.4035        283.0088        324.6118        411.2954        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 166.5234       206.4035       283.0088       324.6118       411.2954       

1. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 511.1165     511.6091     574.7074     611.3019     650.3125     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นสงัคมศาสตรท์ี่มี

คุณภาพตามความตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็

การศึกษาที่ไดง้านทาํที่ตรงสาขา

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของความพงึพอใจ

ของนายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที่

ไดง้านทาํ ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 78.7199       89.0954       153.4360     198.9364     258.2827     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 40.6717         50.3737         62.9044         79.1348         100.2090        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 40.6717         50.3737         62.9044         79.1348         100.2090       

3.  เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน

ในชมุชนและสงัคมใหม้ีความรูค้วามสามารถใน

การพฒันา ตนเอง เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการ

แข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารวชิาการและวชิาชพี ต่อประโยชน์

จากการบรกิาร

รอ้ยละ 79 79 79 79 79

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของโครงการบรกิาร

วชิาการที่ส่งเสรมิศกัยภาพในการแข่งขนัของ

ประเทศในเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูเ้ขา้รบับรกิาร

นาํความรูไ้ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 88 88 88 88 88

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 6.5000        13.3611       10.1400       13.1820       17.1366       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.4354          0.5660          0.7358          0.9565          1.2434          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.4354          0.5660          0.7358          0.9565          1.2434          

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

4.  เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยทีี่มีคุณภาพตามความตอ้งการของ

ประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็

การศึกษาที่ไดง้านทาํที่ตรงสาขา

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของความพงึพอใจ

ของนายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที่

ไดง้านทาํ ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 438.5579     378.6563     1,112.3675   1,122.2881   1,445.0885   

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 124.0709        153.8015        217.2994        241.9278        306.5755        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 124.0709       153.8015       217.2994       241.9278       306.5755       

5. ปลูกฝงัค่านิยมใหน้กัศึกษาและชมุชน ในการ

อนุรกัษท์ํานุบํารุง ศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม

ที่มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

โครงการ 20 20 20 20 20

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนข์องการทาํนุ

บาํรุงศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 88 88 88 88 88

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี

การเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ภายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 20 20 20 20 20

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 7.0000        7.0000        10.9200       14.1960       18.4548       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.3454          1.6623          2.0692          2.5927          3.2675          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.3454          1.6623          2.0692          2.5927          3.2675          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

211



4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563- จบ

แผนงานพื้นฐาน 2 132.3471    242.0194    -              -              25.1100      

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

2 132.3471      242.0194      -                -                25.1100       

รวม 2 132.3471    242.0194    -              -              25.1100      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  132,347,100  บาท

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 481,112,800                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล ํา้ และสรา้งการเติบโต

จากภายใน 7,000,000                        

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 511,609,100                 

2. แผนงานพื้นฐาน 488,112,800                 
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 157.5037     140.9489     309.5999     333.1880     58.4814       999.7219     

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 157.5037     48.0127       -               306.0927     -               511.6091     

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

-               92.9362       309.5999     27.0953       51.4814       481.1128     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

             -          19.7038        59.1110         5.3443         4.9363        89.0954

ผลผลติที่ 2 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -                -          13.3611        13.3611

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

             -          73.2324      250.4889        21.7510        33.1840      378.6563

3. แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหา

ความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า และสรา้ง

การเติบโตจากภายใน

-               -               -               -               7.0000        7.0000        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -                -                -                -           7.0000         7.0000

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย

213



7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1   กรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

511.1165         511.6091         574.7074         611.3019         650.3125         

511.1165         511.6091         574.7074         611.3019         650.3125         

165.1605         157.5037         166.9536         176.9705         187.5885         

48.4012          48.0127          52.8140          58.0954          63.9049          

297.5548         306.0927         354.9398         376.2360         398.8191         

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

7.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั                          511,609,100

หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 511,609,100 บาท

1. งบบคุลากร 157,503,700           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 143,153,600           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 134,585,000           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 8,568,600              บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 1,436,000              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 12,914,100             บาท

2. งบดาํเนินงาน 48,012,700             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 48,012,700             บาท

(1) ค่าเช่าบา้น 1,920,000              บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่วีาระ 38,154,800             บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 49,000                  บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 2,820,000              บาท

(5) ค่าตอบแทนผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัทีเ่กษยีณอายุราชการ 4,320,000              บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 748,900                บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 306,092,700           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 306,092,700           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 306,092,700            บาท
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บาท

บาท

 วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

19.7038      59.1110   5.3443      4.9363      89.0954    

19.7038       59.1110     5.3443       4.9363       89.0954      

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 983 1,256 1,505 1,720 1,820

 ( 1,096 )

คน 1,720 1,720 1,720 1,720 1,720

 ( 1,804 )

คน 6,201 6,665 6,880 6,920 7,020

 ( 5,333 )

คน 95 95 95 95 95

 ( 95 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

ลา้นบาท 29.9844 29.9844 60.0178 77.4927 100.4061

 ( 25.1987 )

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

จดัสรร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตร

ภายในระยะเวลาที่กาํหนด

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เพือ่ผลติผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตรท์ี่มคุีณภาพและมคีวามสามารถพรอ้มเขา้สู่อาชพี และการเป็นผูป้ระกอบการ

ที่มคุีณธรรม สอดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันาประเทศ ประชาชนมโีอกาสในการศึกษา 

เรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองตลอดชวีติ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

7.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน                  481,112,800

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                   89,095,400
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 108.1448      127.5476    203.7037     264.6763     344.2932     

ลา้นบาท 78.7199        89.0954     153.4360     198.9364     258.2827     

ลา้นบาท 19.7038       19.7038     44.9293      58.4079      75.9301      

ลา้นบาท 48.7355       59.1110     93.4182      121.4436     157.8766     

ลา้นบาท 5.3443         5.3443       6.7963       7.4759       8.2234       

ลา้นบาท 4.9363         4.9363       8.2922       11.6090      16.2526      

ลา้นบาท 29.4249        38.4522     50.2677      65.7399      86.0105      

ลา้นบาท 29.4249       38.4522     50.2677      65.7399      86.0105      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - เงนิรายได ้

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 89,095,400 บาท

1. งบดาํเนินงาน 19,703,800             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 18,851,800             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 1,500,000              บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 3,838,100              บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 880,000                บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 385,000                บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 1,100,000              บาท

(6) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 226,500                บาท

(7) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,200,000              บาท

(8) วสัดสุาํนกังาน 350,000                บาท

(9) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 367,200                บาท

(10) วสัดกุ่อสรา้ง 480,000                บาท

(11) วสัดงุานบา้นงานครวั 240,000                บาท

(12) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 150,200                บาท

(13) วสัดกุารศึกษา 4,792,800              บาท

(14) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 2,262,000              บาท

(15) วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 80,000                  บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 852,000                บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 852,000                บาท

2. งบลงทนุ 59,111,000             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 59,111,000             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 59,111,000             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 59,111,000             บาท

(1) ครภุณัฑห์อ้งจาํลองการเรยีนรูต้ลาดเงนิและตลาดทนุ เพือ่การเรยีนรูสู้่

    ประชาคมอาเซยีน  ตาํบลหนองแก อาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

    1 ชดุ 7,392,800              บาท

(2) ชดุปฏบิตักิารทางไฟฟ้าพื้นฐาน ตาํบลศาลายา อาํเภอพทุธมณฑล

    จงัหวดันครปฐม 1 ชดุ 5,798,200              บาท

(3) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารออกแบบผลติภณัฑ ์แขวงวงับูรพาภริมย ์

    เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 15,000,000             บาท

(4) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารงานภาพพมิพ ์งานประตมิากรรม งานเซรามกิ

    และงานหตัถกรรม แขวงบูรพาภริมย ์เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 14,900,000             บาท

(5) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารเครือ่งปัน้ดนิเผา แขวงบูรพาภริมย ์เขตพระนคร

    กรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 1,720,000              บาท
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(6) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารเครือ่งไม ้แขวงบูรพาภริมย ์เขตพระนคร

    กรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 13,100,000             บาท

(7) ครภุณัฑส์าํหรบัหอ้งปฏบิตักิารสปาและนวดแผนไทย ตาํบลหวัหนิ 

    อาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์1 ชดุ 1,200,000              บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 5,344,300              บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,344,300              บาท

1) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 5,344,300              บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 4,936,300              บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 4,936,300              บาท
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บาท

 วตัถปุระสงค ์:

7.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -            -             13.3611    13.3611    

-                -              -              6.8611       6.8611       

-                -              -              6.5000       6.5000       

7.2.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 19 22 24 26 28

 ( 11 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( 88.61 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 98.18 )

ลา้นบาท 6.5000 13.3611 10.1400 13.1820 17.1366

 ( 4.8599 )

ลา้นบาท 6.9354         13.9271     10.8758      14.1385      18.3800      

ลา้นบาท 6.5000         13.3611     10.1400      13.1820      17.1366      

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 6.5000         13.3611     10.1400      13.1820      17.1366      

ลา้นบาท 0.4354         0.5660       0.7358        0.9565        1.2434        

ลา้นบาท 0.4354         0.5660       0.7358       0.9565       1.2434       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - เงนิรายได ้

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่

กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการตาม

งบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ

แก่สงัคม

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

กระบวนการใหบ้รกิาร

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและสนบัสนุนนโยบายดา้นการศึกษา

2. จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรอืปฏบิตัิการ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

7.2.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                   13,361,100

เพือ่สนบัสนุนพนัธกิจของมหาวทิยาลยัฯ ในการส่งเสรมิการใหบ้รกิารวชิาการบุคคลภายนอก

ในเรื่องของการฝึกอบรม และการใหค้าํปรกึษาแนะนาํความรูต่้างๆ เพือ่ใหบุ้คคล ชมุชนสามารถนาํไป

ใชป้ระโยชนเ์พือ่การพฒันาคุณภาพชวีติที่ดขีึ้น

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ 13,361,100 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 13,361,100             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาศกัยภาพดา้นการออกแบบอตุสาหกรรมสรา้งสรรค์ 3,361,100              บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาภาษาเพือ่การสือ่สาร 3,500,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายโครงการบรกิารวชิาการ 6,500,000              บาท
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บาท

 วตัถปุระสงค ์: 

7.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

73.2324      250.4889  21.7510    33.1840    378.6563   

73.2324       250.4889    21.7510      33.1840      378.6563     

7.2.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,103 1,392 1,565 1,952 2,100

 ( 942 )

คน 2,050 2,050 2,050 2,050 2,050

 ( 1,891 )

คน 6,809 7,277 7,572 7,560 7,660

 ( 6,103 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

ลา้นบาท 174.3179 128.1674 373.8794 476.8789 606.0566

 (134.2086  )

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตร

ภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

จดัสรร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

7.2.3  ผลผลติที่ 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  378,656,300

เพือ่ผลติผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีี่มคุีณภาพ และมคีวามสามารถพรอ้มเขา้สู่อาชพี และการ

เป็นผูป้ระกอบการที่มคุีณธรรม สามารถประยุกตใ์ชอ้งคค์วามรูเ้พือ่การพฒันาความรูค้วามสามารถทางวทิยาศาสตร์

หน่วย:ลา้นบาท
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 532.3319      500.3432    1,295.6255   1,328.1321   1,713.4152   

ลา้นบาท 438.5579      378.6563    1,112.3675   1,122.2881   1,445.0885   

ลา้นบาท 71.6287       73.2324     168.3228     218.8194     284.4651     

ลา้นบาท 264.2400      250.4889    738.4881     645.4092     839.0319     

ลา้นบาท 21.3510       21.7510     32.3990      43.6389      55.0027      

ลา้นบาท 81.3382       33.1840     173.1576     214.4206     266.5888     

ลา้นบาท 93.7740        121.6869    183.2580     205.8440     268.3267     

ลา้นบาท 93.7740       121.6869    183.2580     205.8440     268.3267     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 378,656,300 บาท

1. งบดาํเนินงาน 73,232,400             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 59,813,800             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 3,344,000              บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 7,724,200              บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 940,000                บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 440,000                บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 440,000                บาท

(6) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 1,803,500              บาท

(7) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 2,870,000              บาท

(8) ค่าประกนัภยัรถราชการ 215,800                บาท

(9) วสัดสุาํนกังาน 2,422,200              บาท

(10) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 920,000                บาท

(11) วสัดกุ่อสรา้ง 955,000                บาท

(12) วสัดงุานบา้นงานครวั 740,000                บาท

(13) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 585,000                บาท

(14) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 581,000                บาท

(15) วสัดกุารศึกษา 24,881,400             บาท

(16) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 10,021,700             บาท

(17) วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 930,000                บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 13,418,600             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 10,453,800             บาท

(2) ค่านํา้ประปา 1,018,300              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 446,500                บาท

(4) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 1,500,000              บาท

2. งบลงทนุ 250,488,900           บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 250,488,900           บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 74,341,800             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 74,341,800             บาท

(1) ชดุเรยีนรูก้ระบวนการผลติทางอตุสาหกรรมพรอ้มการตรวจสอบเทยีบ

    ระบบแบบอตัโนมตั ิตาํบลหนองแก อาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

    1 ชดุ 9,309,000              บาท

(2) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารทาํหุ่นจาํลองและตน้แบบ ตาํบลศาลายา

    อาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 ชดุ 15,272,800             บาท
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(3) ชดุฝึกปฎบิตักิารเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในกระบวนการผลติทางวศิวกรรม

    ตาํบลศาลายา อาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 ชดุ 14,985,000             บาท

(4) ชดุปฏบิตักิารมาตรฐานการทดสอบทางวชิาชพีวศิวกรรมโยธา 

    ตาํบลหนองแก อาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์1 ชดุ 9,775,000              บาท

(5) ระบบสนบัสนุนการเรยีนการสอนดว้ยสือ่ความรูอ้อนไลน ์ตาํบลศาลายา

    อาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 ระบบ 25,000,000             บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 176,147,100           บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 132,347,100            บาท

(1) อาคารเรยีนและปฎบิตักิารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีตาํบลศาลายา

    อาํเภอพทุธมณฑล  จงัหวดันครปฐม 1 อาคาร 86,500,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 276,900,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 13,845,000             บาท

เงนิงบประมาณ 263,055,000            บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 56,031,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 86,500,000             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 120,524,000            บาท

(2) อาคารศูนยป์ฏบิตักิารกฬีาเฉลมิพระเกยีรต ิตาํบลศาลายา  

    อาํเภอพทุธมณฑล  จงัหวดันครปฐม 1 อาคาร 45,847,100             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 225,300,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 11,265,000             บาท

เงนิงบประมาณ 214,035,000            บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 46,692,500             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 45,847,100             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 121,495,400            บาท

2.1.2.2 ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 43,800,000             บาท

(1) ปรบัปรงุร ัว้และทางเขา้ออกมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์

    ศาลายา ตาํบลศาลายา อาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 1 แห่ง 15,000,000             บาท

(2) ปรบัปรงุอาคารอเนกประสงค ์ตาํบลศาลายา อาํเภอพทุธมณฑล

    จงัหวดันครปฐม 1 แห่ง 28,800,000             บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 21,751,000             บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 21,751,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 9,351,000              บาท

2) เงนิอดุหนุนมลูนธิกิารศึกษาทางไกลผ่านดาวเทยีม 10,000,000             บาท

3) เงนิอดุหนุนโครงการส่งเสรมิและสนบัสนุนบคุลากรดา้นการจดัการเรยีน

   การสอนดา้นวทิยาศาสตร์ 2,400,000              บาท

225



4. งบรายจา่ยอืน่ 33,184,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 20,184,000             บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการพลงังานทดแทนและสิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื 4,000,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาศกัยภาพนวตักรรมการจดัการ 4,000,000              บาท

4) ค่าใชจ่้ายโครงการอนุรกัษพ์นัธุก์รรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิฯ 

    สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 5,000,000              บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -            -             7.0000      7.0000      

-                -              -              7.0000       7.0000       

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 20 24 26 28 30

 ( 7 )

รอ้ยละ 88 88 88 88 88

 ( 93.71 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 95.71 )

ลา้นบาท 7.0000 7.0000 10.9200 14.1960 18.4548

 ( 3.4943 )

ลา้นบาท 7.9854         8.2807       12.5848      16.3601      21.2680      

ลา้นบาท 7.0000         7.0000       10.9200      14.1960      18.4548      

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 7.0000         7.0000       10.9200      14.1960      18.4548      

ลา้นบาท 0.9854         1.2807       1.6648        2.1641        2.8132        

ลา้นบาท 0.9854         1.2807       1.6648       2.1641       2.8132       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - เงนิรายได ้

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตามงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวตัถปุระสงคข์อง

โครงการ

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่

กาํหนด

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

7.3.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม                    7,000,000

เพือ่ส่งเสรมิและสนบัสนุนพนัธกิจของมหาวทิยาลยัฯ ดา้นการส่งเสรมิ และทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมและ

อนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

7.3  แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า และสรา้งการเติบโต

      จากภายใน                       7,000,000

227



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 7,000,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 7,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม 7,000,000              บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

   มหาวทิยาลยัช ัน้นาํดา้นการผลติบณัฑตินกัปฏบิตับินฐานสรา้งสรรค ์นวตักรรม 

   วจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีพือ่ชมุชนสู่สากล

   1. จดัการศึกษาระดบัอดุมศึกษาเฉพาะทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

      โดยมุง่เนน้ผลติบณัฑตินกัปฏบิตัทิีม่คุีณธรรม และพึง่พาตนเองได ้  

   2. สรา้งตน้แบบการเป็นนกัปฏบิตั ิบนพื้นฐานวทิยาศาสตร ์และเทคโนโลย ี  

   3. ใหโ้อกาสผูส้าํเรจ็อาชวีศึกษาไดศึ้กษาต่อ   

   4. สรา้งงานวจิยั บรกิารวชิาการ ทีเ่นน้องคค์วามรูแ้ละนวตักรรม   

   5. ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมและอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม   

   6. สรา้งระบบบรหิารจดัการทีด่มีุง่สู่การพึง่พาตนเอง

   7. สนองงานโครงการในพระราชดาํริ

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา

1,678,329,800              

1,531,877,600              



3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,914.2783     1,749.9481     1,731.0071     1,656.2226     1,818.1916     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,678.3298     1,531.8776     1,519.1349     1,442.2311     1,582.8005     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 235.9485        218.0705        211.8722        213.9915        235.3911        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 235.9485       218.0705       211.8722       213.9915       235.3911       

1. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 761.8856     763.3975     891.6610     980.3665     1,077.9426   

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 218.0592        215.0163        220.2193        227.3198        250.0527        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 122.5195       123.7448       124.9824       126.2323       138.8556       

2. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นสงัคมศาสตรท์ี่มี

คุณภาพตามความตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ

ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 52.1847       47.4825       54.4117       59.8535       65.8395       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 21.6775         21.8945         20.4126         20.6170         22.6788         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 21.6775         21.8945         20.4126         20.6170         22.6788         

3. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน /ประชาชน

ในชมุชนและสงัคมใหม้ีความรู ้ความสามารถใน

การพฒันาตนเอง เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการ

แข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูเ้ขา้รบับรกิารนาํความรู ้

ไปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 80 90 90 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารวชิาการและวชิาชพี ต่อประโยชน์

จากการบรกิาร

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:โครงการบรกิารวชิาการที่

ส่งเสรมิศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 31.5320       50.0000       60.1150       66.1265       72.7392       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.5879          0.5938          0.5998          0.6058          0.6664          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.5879          0.5938          0.5998          0.6058          0.6664          

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

4. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยทีี่มีคุณภาพตามความตอ้งการของ

ประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงเวลา

รอ้ยละ 70 70 70 70 70

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ความพงึพอใจของนายจา้งที่มี

ต่อผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ 

ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 830.2275     668.4976     507.4472     329.8346     359.6242     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 89.6641         70.3229         64.3477         64.9914         71.4908         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 89.6641         70.3229         64.3477         64.9914         71.4908         

5. ปลูกฝงัค่านิยมใหน้กัศึกษาและชมุชน ในการ

อนุรกัษ ์ ทํานุบํารุง  ศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม

ที่มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

โครงการ 50 50 50 50 50

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนข์องการทาํนุ

บาํรุงศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวน/โครงการ/กิจกรรมที่มี

การเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ภายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 50 50 50 50 50

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.5000        2.5000        5.5000        6.0500        6.6550        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.4995          1.5145          1.5297          1.5450          1.6995          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.4995          1.5145          1.5297          1.5450          1.6995          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563- จบ

แผนงานพื้นฐาน 7 220.5258    220.5416    -              -              45.9740      

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

7 220.5258      220.5416      -                -                45.9740       

รวม 7 220.5258    220.5416    -              -              45.9740      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  7 รายการ  เป็นเงนิ  220,525,800  บาท

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

        แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 765,980,100                     

        แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล ํา้

        และสรา้งการเติบโตจากภายใน 2,500,000                        

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 763,397,500                 

2. แผนงานพื้นฐาน 768,480,100                 
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 392.6111     186.0457     448.2089     369.5119     135.5000     1,531.8776   

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 392.6111     25.2745       -               345.5119     -               763.3975     

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

-               160.7712     448.2089     24.0000       133.0000     765.9801     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

             -          25.9419        11.5406              -          10.0000        47.4825

ผลผลติที่ 2 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -                -          50.0000        50.0000

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

             -        134.8293      436.6683        24.0000        73.0000      668.4976

3. แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหา

ความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า และสรา้ง

การเติบโตจากภายใน

-               -               -               -               2.5000        2.5000        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -                -                -                -           2.5000         2.5000

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1   กรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

884.4051          887.1423         1,016.6434       1,106.5988       1,216.7982        

761.8856          763.3975         891.6610         980.3665         1,077.9426        

417.9987          392.6111         431.8725         475.0602         522.5667          

24.6226            25.2745          27.7181          30.0288          32.5706           

319.2643          345.5119         432.0704         475.2775         522.8053          

-                    -                  -                   -                   -                   

122.5195          123.7448         124.9824         126.2323         138.8556          

122.5195          123.7448         124.9824         126.2323         138.8556          

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

7.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั                          763,397,500

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 763,397,500 บาท

1. งบบคุลากร 392,611,100           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 368,549,100           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 340,083,100           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 28,466,000             บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 4,500,000              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 19,562,000             บาท

2. งบดาํเนินงาน 25,274,500             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 25,274,500             บาท

(1) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่วีาระ 18,388,800             บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 470,700                บาท

(3) ค่าตอบแทนพเิศษลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัค่าจา้งเต็มข ัน้ 1,394,000              บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 3,429,600              บาท

(5) เงนิค่าตอบแทนผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัทีเ่กษยีณอายุราชการ 840,000                บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 751,400                บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 345,511,900           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 345,511,900           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 345,511,900           บาท

235



บาท

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

25.9419      11.5406    -             10.0000    47.4825    

25.9419       11.5406      -              10.0000      47.4825      

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 3,000 2,300 2,400 2,500 2,600

 ( 900 )

คน 3,200 3,000 3,100 3,200 3,300

 ( 900 )

คน 9,570 9,500 9,600 9,700 9,800

 ( 2,871 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

ลา้นบาท 36.5847 35.9419  54.4117  59.8535  65.8395 

 ( 36.2216 )

ลา้นบาท 73.8622        69.3770      74.8243      80.4705      88.5183      

ลา้นบาท 52.1847        47.4825      54.4117      59.8535      65.8395      

ลา้นบาท 26.5847       25.9419      37.9117      41.7035      45.8745      

ลา้นบาท 15.6000       11.5406      -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 10.0000       10.0000      16.5000      18.1500      19.9650      

ลา้นบาท 21.6775        21.8945      20.4126      20.6170      22.6788      

ลา้นบาท 21.6775       21.8945      20.4126      20.6170      22.6788      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

เพือ่ใหไ้ดม้าตรฐานคุณภาพอดุมศึกษาสาํหรบัสถาบนัอดุมศึกษา

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

7.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน                  765,980,100

                  47,482,500
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 47,482,500 บาท

1. งบดาํเนินงาน 25,941,900             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 25,941,900             บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 6,368,400              บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 3,604,500              บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 486,000                บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 2,081,000              บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,237,600              บาท

(6) วสัดสุาํนกังาน 472,500                บาท

(7) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 1,134,000              บาท

(8) วสัดกุ่อสรา้ง 340,200                บาท

(9) วสัดงุานบา้นงานครวั 226,800                บาท

(10) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 340,200                บาท

(11) วสัดกุารศึกษา 6,320,000              บาท

(12) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 3,000,000              บาท

(13) วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 330,700                บาท

2. งบลงทนุ 11,540,600             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 11,540,600             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 11,540,600             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 11,540,600             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 9 รายการ (รวม 29 หน่วย) 4,609,100              บาท

(2) ครภุณัฑป์ระกอบหอ้งปฏบิตักิารบญัช ีตาํบลไมง้าม อาํเภอเมอืงตาก 

    จงัหวดัตาก 1 ชดุ 1,275,600              บาท

(3) ครภุณัฑศู์นยป์ฏบิตักิารวจิยัและสรา้งสรรคน์วตักรรมทางธุรกจิ 

    ตาํบลทรายขาว อาํเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย 1 ชดุ 1,500,000              บาท

(4) ครภุณัฑห์อ้ง e-Business ตาํบลทรายขาว อาํเภอพาน 

    จงัหวดัเชยีงราย 1 ชดุ 1,327,900              บาท

(5) ครภุณัฑก์ารเรยีนการสอน (Office Automation) ตาํบลชา้งเผอืก 

    อาํเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 ชดุ 1,328,000              บาท

(6) ครภุณัฑศู์นยพ์ฒันาความเป็นเลศิทางธุรกจิ ตาํบลทรายขาว อาํเภอพาน 

    จงัหวดัเชยีงราย 1 ชดุ 1,500,000              บาท

3. งบรายจา่ยอืน่ 10,000,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาการจดัการศึกษา 10,000,000             บาท
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7.2.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -            -             50.0000    50.0000    

-                -              -              28.0000      28.0000      

-                -              -              22.0000      22.0000      

7.2.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 50 50 50 50 50

 ( 5 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( 85 )

ลา้นบาท 31.5320 50.0000  60.1150  66.1265  72.7392 

 ( 6.8352 )

ลา้นบาท 32.1199        50.5938      60.7148      66.7323      73.4056      

ลา้นบาท 31.5320        50.0000      60.1150      66.1265      72.7392      

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 10.0000       -              -              -              -              

ลา้นบาท 21.5320       50.0000      60.1150      66.1265      72.7392      

ลา้นบาท 0.5879         0.5938       0.5998        0.6058        0.6664        

ลา้นบาท 0.5879         0.5938       0.5998       0.6058       0.6664       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บับรกิารศึกษาและบรกิารวชิาการเพือ่พฒันาตนเอง หน่วยงานและชมุชน

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

ในกระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ

แก่สงัคม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เผยแพร่ใหค้วามรูง้านบรกิารวชิาการ

2. ส่งเสรมิและสนบัสนุนโยบายดา้นการศึกษา

                  50,000,000
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ 50,000,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 50,000,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการความร่วมมอืทางวชิาการระหวา่งคณะสตัวแพทยศ์าสตร์

   จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยักบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

   วทิยาเขตน่าน เพือ่พฒันาการผลติบณัฑติสาขาสตัวแพทยศ์าสตรแ์ละ 

   ถ่ายทอดเทคโนโลย ีการผลติปศุสตัว ์ณ จงัหวดัน่าน 5,000,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการปฏบิตักิารซ่อมบาํรงุและการวางแผนการซ่อมบาํรงุเคลือ่นที่ 2,000,000              บาท

3) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาศกัยภาพเครอืข่ายอดุมศึกษาพีเ่ลี้ยง 10,000,000             บาท

4) ค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนกจิกรรมมลูนธิโิครงการหลวงและโรงงานแปรรูป 2,000,000              บาท

5) ค่าใชจ่้ายโครงการตามพระราชดาํริ 2,000,000              บาท

6) ค่าใชจ่้ายโครงการถ่ายทอดผลงานวจิยัสู่ภาคประชาชนดา้นวทิยาศาสตร์

   และเทคโนโลยี 2,000,000              บาท

7) ค่าใชจ่้ายโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชดาํริ 5,000,000              บาท

8) ค่าใชจ่้ายโครงการจดัการศึกษาดา้นซ่อมบาํรงุอากาศยานตามมาตรฐาน EASA 12,000,000             บาท

9) ค่าใชจ่้ายโครงการบรกิารวชิาการ 10,000,000             บาท
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7.2.3  ผลผลติที่ 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

134.8293    436.6683  24.0000    73.0000    668.4976   

134.8293      436.6683    24.0000      33.0000      628.4976     

-                -              -              40.0000      40.0000      

7.2.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 3,500 4,500 4,600 4,700 4,800

 ( 1,050 )

คน 5,200 4,500 4,600 4,700 4,800

 ( 1,560 )

คน 16,500 19,500 19,600 19,700 19,800

 ( 19,000 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

ลา้นบาท 338.1113 231.8293 302.7534 329.8346 359.6242

 ( 232.3575 )

ลา้นบาท 919.8916      738.8205    587.6427     394.8260     431.1150     

ลา้นบาท 830.2275      668.4976    523.2950     329.8346     359.6242     

ลา้นบาท 128.1342      134.8293    148.1534     160.2746     173.6082     

ลา้นบาท 492.1162      436.6683    220.5416     -              -              

ลา้นบาท 26.0000       24.0000      28.6000      31.4600      34.6060      

ลา้นบาท 183.9771      73.0000      126.0000     138.1000     151.4100     

ลา้นบาท 89.6641        70.3229      64.3477      64.9914      71.4908      

ลา้นบาท 89.6641       70.3229      64.3477      64.9914      71.4908      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

เพือ่ใหผู้ส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีจีาํนวนเพิม่ขึ้น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาที่จบ

การศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

2. พฒันาการจดัการศึกษาตามยุทธศาสตรก์ารพฒันา มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

                 668,497,600
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 668,497,600 บาท

1. งบดาํเนินงาน 134,829,300           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 107,885,200           บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 9,391,800              บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 1,698,600              บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 2,025,000              บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 2,025,000              บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 3,773,500              บาท

(6) วสัดสุาํนกังาน 4,200,000              บาท

(7) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 3,780,000              บาท

(8) วสัดกุ่อสรา้ง 1,360,800              บาท

(9) วสัดงุานบา้นงานครวั 756,000                บาท

(10) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 756,000                บาท

(11) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 1,692,500              บาท

(12) วสัดกุารศึกษา 58,500,000             บาท

(13) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 16,895,100             บาท

(14) วสัดกุารเกษตร 630,000                บาท

(15) วสัดยุานพาหนะและขนส่ง 400,900                บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 26,944,100             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 19,537,300             บาท

(2) ค่าประปา 634,300                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 572,500                บาท

(4) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 6,200,000              บาท

2. งบลงทนุ 436,668,300           บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 436,668,300           บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 106,352,500           บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 106,352,500           บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 16 รายการ (รวม 46 หน่วย) 11,198,000             บาท

(2) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารเหมอืงแร่ ตาํบลชา้งเผอืก อาํเภอเมอืงเชยีงใหม่ 

    จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 ชดุ 2,285,000              บาท

(3) ครภุณัฑพ์ื้นฐานวศิวกรรมสิง่แวดลอ้มนํา้ด ีนํา้เสยี ขยะ ตาํบลชา้งเผอืก 

    อาํเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 ชดุ 2,350,000              บาท

(4) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารเซนเซอรแ์ละทรานสดวิเซอร ์ตาํบลไมง้าม 

    อาํเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก 1 ชดุ 2,000,000              บาท
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(5) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารเครือ่งจกัรกลเกษตร ตาํบลบา้นกร่าง 

    อาํเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 1 ชดุ 1,981,200              บาท

(6) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารพื้นฐานเกษตรและอเิลก็ทรอนกิส ์ตาํบลพชิยั 

    อาํเภอเมอืงลาํปาง จงัหวดัลาํปาง 1 ชดุ 2,500,000              บาท

(7) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารเครอืข่ายคอมพวิเตอร ์ตาํบลชา้งเผอืก 

    อาํเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 ชดุ 2,400,000              บาท

(8) ครภุณัฑช์ดุปฏบิตักิารวจิยัระดบับณัฑติศึกษา ตาํบลชา้งเผอืก 

    อาํเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 ชดุ 2,928,000              บาท

(9) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารปฐพกีลศาสตร ์ตาํบลทรายขาว อาํเภอพาน 

    จงัหวดัเชยีงราย 1 ชดุ 3,000,000              บาท

(10) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารวดัและตรวจสอบงานเชื่อม ตาํบลไมง้าม 

     อาํเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก 1 ชดุ 2,500,000              บาท

(11) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารเครือ่งประดบั ตาํบลชา้งเผอืก 

     อาํเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 ชดุ 2,348,500              บาท

(12) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารกลางควบคมุการผลติสือ่รายการโทรทศันเ์พือ่

     การศึกษา ตาํบลชา้งเผอืก อาํเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 ชดุ 1,500,000              บาท

(13) เครือ่งวเิคราะหว์งจรข่าย ตาํบลชา้งเผอืก อาํเภอเมอืงเชยีงใหม่ 

     จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 ชดุ 4,600,000              บาท

(14) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารวชิาชพีการเขยีนแบบและออกแบบชิ้นส่วนทางกล 

     ตาํบลชา้งเผอืก อาํเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 ชดุ 2,500,000              บาท

(15) ครภุณัฑช์ดุเครือ่งมอืหอ้งปฏบิตักิารวศิวกรรมโยธา ตาํบลไมง้าม 

     อาํเภอเมอืงตาก จงัหวดัตาก 1 ชดุ 2,500,000              บาท

(16) ครภุณัฑป์ฏบิตักิารวงจรดจิติอลและไมโครโปรคอนโทรลเลอร ์

     ตาํบลทรายขาว อาํเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย 1 ชดุ 2,500,000              บาท

(17)  ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารประจาํสาขาวชิาออกแบบอตุสาหกรรม 

      ตาํบลชา้งเผอืก อาํเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 ชดุ 4,750,000              บาท

(18) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารสรา้งแบบตดัและผลติตน้แบบแฟชัน่ 

     ตาํบลชา้งเผอืก อาํเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 ชดุ 1,423,200              บาท

(19) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารตรวจสอบและรบัรองมาตรฐานอาหาร ตาํบลพชิยั 

     อาํเภอเมอืงลาํปาง จงัหวดัลาํปาง 1 ชดุ 1,758,000              บาท

(20) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารวศิวกรรมกระบวนการอาหาร ตาํบลป่าป้อง 

     อาํเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 ชดุ 3,000,000              บาท

(21) ครภุณัฑป์ระกอบอาคารเรยีนรวมคณะวศิวกรรมศาสตร ์ตาํบลชา้งเผอืก 

     อาํเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 ชดุ 17,890,600             บาท

(22) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารขยายพนัธุพ์ชื ตาํบลบา้นกร่าง 

     อาํเภอเมอืงพษิณุโลก จงัหวดัพษิณุโลก 1 ชดุ 1,177,000              บาท
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(23) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารโภชนศาสตรส์ตัว ์ตาํบลพชิยั อาํเภอเมอืงลาํปาง 

     จงัหวดัลาํปาง 1 ชดุ 1,396,000              บาท

(24) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารขยายพนัธุพ์ชื ตาํบลพชิยั อาํเภอเมอืงลาํปาง 

     จงัหวดัลาํปาง 1 ชดุ 1,177,000              บาท

(25) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารระบบฐานขอ้มลู ตาํบลไมง้าม อาํเภอเมอืงตาก 

     จงัหวดัตาก 1 ชดุ 1,500,000              บาท

(26) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารวศิวกรรมไฟฟ้า ตาํบลชา้งเผอืก 

     อาํเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 ชดุ 6,000,000              บาท

(27) ครภุณัฑช์ดุวเิคราะหก์ารเผาไหมภ้ายในเครือ่งยนต ์ตาํบลชา้งเผอืก 

     อาํเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 ชดุ 3,520,000              บาท

(28) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารคณิตศาสตรแ์ละสถติ ิตาํบลชา้งเผอืก 

     อาํเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 ชดุ 5,600,000              บาท

(29) ครภุณัฑป์ระกอบอาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิารพรอ้มครภุณัฑ ์

     ตาํบลทรายขาว อาํเภอพาน จงัหวดัเชยีงราย 1 ชดุ 4,820,000              บาท

(30) ครภุณัฑป์ระกอบอาคารเรยีนรวมภมูปิญัญาลา้นนา ตาํบลชา้งเผอืก 

     อาํเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 ชดุ 3,250,000              บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 346,163,600           บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 236,373,600           บาท

(1) อาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิารพรอ้มครภุณัฑ ์และอาคารประกอบ 

    1 รายการ 38,670,500             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 249,545,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ 12,477,300             บาท

เงนิงบประมาณ 237,067,700           บาท

ปี 2556 - 2557 ตัง้งบประมาณ 61,266,000             บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 37,304,300             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 99,826,900             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 38,670,500             บาท

(2) อาคารเรยีนรวมคณะวศิวกรรมศาสตร ์1 หลงั 16,528,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 138,240,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ 6,912,000              บาท

เงนิงบประมาณ 131,328,000           บาท

ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 19,950,000             บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 23,605,600             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 71,244,400             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 16,528,000             บาท
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(3) อาคารปฏบิตักิารความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภยั ตาํบลบา้นกร่าง 

    อาํเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก 1 หลงั 26,967,100             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 72,900,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 3,645,000              บาท

เงนิงบประมาณ 69,255,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 14,941,600             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 26,967,100             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 27,346,300             บาท

(4) อาคารเรยีนและปฏบิตักิารเกษตรชวีภาพ ตาํบลฝายแกว้ อาํเภอภเูพยีง 

    จงัหวดัน่าน 1 หลงั 19,716,300             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 73,623,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 3,681,200              บาท

เงนิงบประมาณ 69,941,800             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 14,941,600             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 19,716,300             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 35,283,900             บาท

(5) อาคารเอนกประสงคแ์ละศูนยก์ฬีา ตาํบลไมง้าม อาํเภอเมอืง 

    จงัหวดัตาก 1 รายการ 25,951,100             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 77,990,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 3,899,500              บาท

เงนิงบประมาณ 74,090,500             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 14,941,600             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 25,951,100             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 33,197,800             บาท

(6) สนามกฬีาและศูนยพ์ฒันาสุขภาพ ตาํบลป่าป้อง อาํเภอดอยสะเก็ด 

    จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 รายการ 33,028,800             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 107,777,777           บาท

เงนินอกงบประมาณ 5,388,977              บาท

เงนิงบประมาณ 102,388,800           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 22,412,400             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 33,028,800             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 46,947,600             บาท

244



(7) อาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิารพื้นฐานและอาคารประกอบ  ตาํบลป่าป้อง 

    อาํเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 รายการ 59,664,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 199,400,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 9,970,000              บาท

เงนิงบประมาณ 189,430,000            บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ -                         บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 52,000,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 59,664,000             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 77,766,000             บาท

2.1.2.2 ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 109,790,000           บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

    ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย) 33,990,000             บาท

(2) ปรบัปรงุอาคารศึกษาท ัว่ไป ตาํบลชา้งเผอืก อาํเภอเมอืงเชยีงใหม่ 

    จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 รายการ 25,000,000             บาท

(3) ปรบัปรงุอาคารเรยีนและปฏบิตักิารวศิวกรรมอตุสาหการและ

    วศิวกรรมไฟฟ้า ตาํบลชา้งเผอืก อาํเภอเมอืงเชยีงใหม่ 

    จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 รายการ 17,000,000             บาท

(4) ปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภค ตาํบลบา้นหลวง อาํเภอจอมทอง 

    จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 รายการ 12,000,000             บาท

(5) ปรบัปรงุอาคารเรยีนคณะบรหิารธุรกจิ ตาํบลทรายขาว อาํเภอพาน 

    จงัหวดัเชยีงราย 1 รายการ 10,000,000             บาท

(6) ปรบัปรงุอาคารวทิยบรกิารและหอสมดุ ตาํบลชา้งเผอืก 

    อาํเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 รายการ 11,800,000             บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 24,000,000             บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 24,000,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 24,000,000             บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 73,000,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาการจดัการศึกษา 28,000,000             บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาการจดัการศึกษาตามยุทธศาสตรก์ารพฒันา 

   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 40,000,000             บาท

3) ค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนศูนยพ์ฒันาโครงการหลวง 5,000,000              บาท

245



บาท

7.3.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -            -             2.5000      2.5000      

-                -              -              2.5000       2.5000       

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 40 40 40 40 40

 ( 12 )

โครงการ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

โครงการ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

ลา้นบาท 2.5000 2.5000 5.5000 6.0500 6.6550

 ( 0.7500 )

ลา้นบาท 3.9995         4.0145       7.0297        7.5950        8.3545        

ลา้นบาท 2.5000         2.5000       5.5000        6.0500        6.6550        

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 2.5000         2.5000       5.5000       6.0500       6.6550       

ลา้นบาท 1.4995         1.5145       1.5297        1.5450        1.6995        

ลา้นบาท 1.4995         1.5145       1.5297       1.5450       1.6995       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัศิลปและวฒันธรรมไทย

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

เชงิคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวตัถปุระสงค์

ของโครงการ

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็

ตามระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ที่ไดร้บัจดัสรร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

7.3  แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า 

      และสรา้งการเติบโตจากภายใน                       2,500,000

                   2,500,000
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 2,500,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 2,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม 2,500,000              บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

   มหาวทิยาลยัผลติบณัฑตินกัปฏบิตัดิา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสู่ีสากล ทีม่คุีณธรรมและจรยิธรรม

   1. ผลติกาํลงัคนดา้นวชิาชพีบนพื้นฐานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีทีม่คุีณภาพและมคีวามสามารถ

      พรอ้มเขา้สู่อาชพี   

   2. สรา้งงานวจิยั สิง่ประดษิฐ ์และนวตักรรม สู่การผลติ การบรกิาร ทีส่ามารถถ่ายทอด

      และสรา้งมลูค่าเพิม่   

   3. ใหบ้รกิารวชิาการแก่สงัคมเพือ่พฒันาอาชพีใหม้คีวามสามารถในการแขง่ขนั และมคุีณภาพชวีติ

      ทีด่ขีึ้นอย่างย ัง่ยนื   

   4. ทาํนุบาํรุงศาสนา อนุรกัษศิ์ลปวฒันธรรม และสิง่แวดลอ้ม

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั

1,218,082,700              

1,123,645,800              



3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,564.8158     1,551.6208     1,696.3697     1,690.3058     1,924.9772     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,218.0827     1,123.6458     1,179.1046     1,097.8613     1,209.2560     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 346.7331        427.9750        517.2651        592.4445        715.7212        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 346.7331       427.9750       517.2651       592.4445       715.7212       

1. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 542.9537     557.4875     658.0094     700.9501     747.3714     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 84.7870         89.0264         93.4777         98.1516         103.0592        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 84.7870         89.0264         93.4777         98.1516         103.0592       

2. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นสงัคมศาสตรท์ี่มี

คุณภาพตามความตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 77 80 80 80 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 90 90 95 95 95

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ

ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 87 90 90 90 95

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 160.7272     129.1446     151.8888     52.6885       61.7149       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 69.3851         85.3975         117.7865        129.9125        160.5865        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 69.3851         85.3975         117.7865       129.9125       160.5865       

3. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน

ชมุชนและสงัคมใหม้ีความรูค้วามสามารถในการ

พฒันาตนเองเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั

ของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูเ้ขา้รบับรกิารนาํความรูไ้ป

ใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 88 90 90 90 95

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารวชิาการและวชิาชพีต่อประโยชนจ์าก

การบรกิาร

รอ้ยละ 85 87 90 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:โครงการบรกิารวชิาการที่

ส่งเสรมิศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศใน

เวลา 1 ปี

รอ้ยละ 65 70 70 70 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4.4500        27.9500       20.4000       24.4800       29.3760       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 0.0650          0.0845          0.1099          0.1428          0.1856          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 0.0650          0.0845          0.1099          0.1428          0.1856          

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

4. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยทีี่มีคุณภาพตามความตอ้งการของ

ประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 75 80 80 80 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 90 90 95 95 95

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ

ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระ ภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 87 90 90 90 95

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 502.0458     401.0637     339.2064     308.2227     356.9697     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 189.9823        250.1987        301.6427        358.7148        444.7102        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 189.9823       250.1987       301.6427       358.7148       444.7102       

5. ปลูกฝงัค่านิยมใหน้กัศึกษาและชมุชนในการ

อนุรกัษ ์ทํานุบํารุง ศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ/

กิจกรรมที่มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

โครงการ 2 3 3 3 3

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนข์องการทาํนุ

บาํรุงศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 85 86 87 87 88

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการ/กิจกรรมที่มี

การเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

ภายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 2 3 3 3 3

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 7.9060        8.0000        9.6000        11.5200       13.8240       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 2.5138          3.2679          4.2483          5.5228          7.1797          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 2.5138          3.2679          4.2483          5.5228          7.1797          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563- จบ

แผนงานพื้นฐาน 5 167.5366    189.2257    -              -              40.1160      

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 2 82.8266       106.7497      -                -                12.5335       

2. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

3 84.7100       82.4760       -                -                27.5825       

รวม 5 167.5366    189.2257    -              -              40.1160      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  5 รายการ  เป็นเงนิ  167,536,600  บาท

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 557,487,500                 

2. แผนงานพื้นฐาน 566,158,300                 

        แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 558,158,300                     

        แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล ํา้ 

        และสรา้งการเติบโตจากภายใน 8,000,000                        

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 218.1159     150.6739     318.1143     345.2342     91.5075       1,123.6458   

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 218.1159     17.1374       -               322.2342     -               557.4875     

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

-               133.5365     318.1143     23.0000       83.5075       558.1583     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

             -          21.4050        97.7396         5.0000         5.0000      129.1446

ผลผลติที่ 2 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -                -          27.9500        27.9500

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

             -        112.1315      220.3747        18.0000        50.5575      401.0637

3. แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหา

ความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า และสรา้ง

การเติบโตจากภายใน

-               -               -               -               8.0000        8.0000        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -                -                -                -           8.0000         8.0000

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1   กรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

627.7407         646.5139       751.4871        799.1017        850.4306         

542.9537         557.4875       658.0094        700.9501        747.3714         

220.7943         218.1159       235.6418        254.2126        274.8016         

16.1800          17.1374        17.1936          17.2531          17.3163          

305.9794         322.2342       405.1740        429.4844        455.2535         

-                   -                 -                  -                  -                  

84.7870           89.0264         93.4777          98.1516          103.0592         

84.7870          89.0264        93.4777          98.1516          103.0592         

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั                         557,487,500

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 557,487,500 บาท

1. งบบคุลากร 218,115,900           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 205,514,800           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 191,099,700           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 14,415,100             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 12,601,100             บาท

2. งบดาํเนินงาน 17,137,400             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 17,137,400             บาท

(1) ค่าตอบแทนพเิศษลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัค่าจา้งเต็มข ัน้ 63,200                  บาท

(2) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารทีม่วีาระ 10,326,000             บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 2,515,200              บาท

(4) เงนิค่าตอบแทนผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัทีเ่กษยีณอายุราชการ 3,360,000              บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 873,000                บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 322,234,200           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 322,234,200           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 322,234,200           บาท
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บาท

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

21.4050      97.7396    5.0000      5.0000      129.1446   

21.4050       97.7396     5.0000       5.0000       129.1446     

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 3,044 2,730 2,196 2,253 2,265

 ( - )

คน 2,395 2,365 2,365 2,365 2,375

 ( - )

คน 9,245 9,365 6,779 6,948 7,070

 ( 6,834 )

รอ้ยละ 92 95 97 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 90 92 95 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 32.4050 31.4050 45.1391 52.6885 61.7149

 ( 16.3198 )

ลา้นบาท 230.1123      214.5421    269.6753     182.6010     222.3014     

ลา้นบาท 160.7272      129.1446    151.8888     52.6885      61.7149      

ลา้นบาท 21.4050       21.4050     25.2363      29.8051      35.2549      

ลา้นบาท 128.3222      97.7396     106.7497     -              -              

ลา้นบาท 5.0000         5.0000       5.0000       5.0000       5.0000       

ลา้นบาท 6.0000         5.0000       14.9028      17.8834      21.4600      

ลา้นบาท 69.3851        85.3975      117.7865     129.9125     160.5865     

ลา้นบาท 69.3851       85.3975     117.7865     129.9125     160.5865     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

7.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน                  558,158,300

                 129,144,600

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

สรา้งความเขม้แขง็ทางดา้นวชิาการและมาตรฐานอดุมศึกษาเพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นสงัคมศาสตร์

ที่มคุีณภาพตามความตอ้งการของประเทศ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 129,144,600 บาท

1. งบดาํเนินงาน 21,405,000             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 20,109,900             บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 7,699,300              บาท

(2) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 3,814,600              บาท

(3) วสัดสุาํนกังาน 200,000                บาท

(4) วสัดกุารศึกษา 7,396,000              บาท

(5) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 1,000,000              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 1,295,100              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 1,021,100              บาท

(2) ค่าประปา 115,000                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 159,000                บาท

2. งบลงทนุ 97,739,600             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 97,739,600             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 14,913,000             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 14,913,000             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 7 รายการ (รวม 18 หน่วย) 8,935,000              บาท

(2) ครภุณัฑห์อ้งบรรยายวทิยาลยัรตัภมู ิตาํบลท่าชะมวง อาํเภอรตัภมู ิ

    จงัหวดัสงขลา 1 ชดุ 2,000,000              บาท

(3) ครภุณัฑห์อ้งบรรยายแบบ Slope ขนาด 250 ทีน่ ัง่ ตาํบลถํา้ใหญ่ 

    อาํเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชดุ 1,478,000              บาท

(4) ครภุณัฑห์อ้งประชมุ ตาํบลถํา้ใหญ่ อาํเภอทุ่งสง 

    จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชดุ 1,200,000              บาท

(5) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์ตาํบลไมฝ้าด อาํเภอสเิกา 

    จงัหวดัตรงั 1 ชดุ 1,300,000              บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 82,826,600             บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 82,826,600             บาท

(1) ปรบัปรงุต่อเตมิอาคารศิลปกรรมและออกแบบ ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมอืง 

    จงัหวดัสงขลา 1 หลงั 38,036,600             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 73,870,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 3,693,500              บาท

เงนิงบประมาณ 70,176,500             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 14,941,600             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 38,036,600             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 17,198,300             บาท
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(2) กลุม่อาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิารการโรงแรมและการท่องเทีย่ว 

    ตาํบลไมฝ้าด อาํเภอสเิกา จงัหวดัตรงั 1 กลุม่อาคาร 44,790,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 176,800,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ 8,840,000              บาท

เงนิงบประมาณ 167,960,000           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 33,618,600             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 44,790,000             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 89,551,400             บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 5,000,000              บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 5,000,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 5,000,000              บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 5,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 5,000,000              บาท
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7.2.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -            -             27.9500    27.9500    

-                -              -              4.4500       4.4500       

-                -              -              23.5000      23.5000      

7.2.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 63 49 75 80 85

 ( 12 )

รอ้ยละ 89 90 90 95 100

 ( 90.51 )

รอ้ยละ 98 98 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 4.4500 27.9500 20.4000 24.4800 29.3760

 ( 0.2763 )

ลา้นบาท 4.5150         28.0345      20.5099      24.6228      29.5616      

ลา้นบาท 4.4500         27.9500      20.4000      24.4800      29.3760      

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 4.4500         27.9500     20.4000      24.4800      29.3760      

ลา้นบาท 0.0650         0.0845       0.1099        0.1428        0.1856        

ลา้นบาท 0.0650         0.0845       0.1099       0.1428       0.1856       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

                  27,950,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรอืปฏบิตัิการ

2. ส่งเสรมิและสนบัสนุนนโยบายดา้นการศึกษา

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ

แก่สงัคม

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

ในกระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลา

ที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการ

ตามงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

เพือ่จดักิจกรรม/โครงการบรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชมุชนและสงัคมใหม้คีวามรู ้

ความสามารถในการพฒันาตนเองในการมอีาชพีเพิม่รายไดแ้ละเพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ 27,950,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 27,950,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาสงัคมและเศรษฐกจิชายฝัง่ทะเลภาคใต ้ 11,500,000             บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการจดัการศึกษาดา้นซ่อมบาํรงุอากาศยานตามมาตรฐาน EASA 12,000,000             บาท

3) ค่าใชจ่้ายโครงการบรกิารวชิาการ 4,450,000              บาท
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7.2.3  ผลผลติที่ 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

112.1315    220.3747  18.0000    50.5575    401.0637   

112.1315      220.3747    18.0000      50.5575      401.0637     

7.2.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 3,519 3,570 2,971 3,653 3,862

 ( - )

คน 4,002 3,842 3,882 3,897 3,917

 ( - )

คน 15,825 16,195 12,397 13,373 13,727

 ( 10,471 )

รอ้ยละ 95 95 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 85 92 90 95 100

 ( - )

ลา้นบาท 250.2043 180.6890 267.5144 308.2227 356.9697

 ( 102.1587 )

ลา้นบาท 692.0281      651.2624    651.6331     666.9375     801.6799     

ลา้นบาท 502.0458      401.0637    349.9904     308.2227     356.9697     

ลา้นบาท 113.2434      112.1315    154.0139     179.4221     209.8090     

ลา้นบาท 251.8415      220.3747    82.4760      -              -              

ลา้นบาท 20.0000       18.0000     20.0000      20.0000      20.0000      

ลา้นบาท 116.9609      50.5575     93.5005      108.8006     127.1607     

ลา้นบาท 189.9823      250.1987    301.6427     358.7148     444.7102     

ลา้นบาท 189.9823      250.1987    301.6427     358.7148     444.7102     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

                 401,063,700

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การจดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

สรา้งความเขม้แขง็ทางดา้นวชิาการและมาตรฐานอดุมศึกษาเพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยทีี่มคุีณภาพตามความตอ้งการของประเทศ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 401,063,700 บาท

1. งบดาํเนินงาน 112,131,500           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 98,087,600             บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 29,736,300             บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 401,500                บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 374,000                บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 11,151,700             บาท

(5) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 5,532,600              บาท

(6) วสัดกุารศึกษา 48,585,000             บาท

(7) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 2,306,500              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 14,043,900             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 13,496,800             บาท

(2) ค่าประปา 308,900                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 238,200                บาท

2. งบลงทนุ 220,374,700           บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 220,374,700           บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 67,664,700             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 67,664,700             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 33 รายการ (รวม 71 หน่วย) 18,491,600             บาท

(2) ชดุครภุณัฑป์ระกอบอาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิารวศิวกรรมศาสตร ์

    ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 1 ชดุ 9,137,100              บาท

(3) ครภุณัฑช์ดุปฏบิตักิารคอมพวิเตอรแ์บบประสาน  ตาํบลบ่อยาง 

    อาํเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 1 ชดุ 4,860,000              บาท

(4) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารฟิสกิสช์ ัน้สูง ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมอืงสงขลา 

    จงัหวดัสงขลา 1 ชดุ 3,000,000              บาท

(5) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรเ์พือ่การออกแบบแฟชัน่และสิง่ทอ 

    ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 1 ชดุ 1,500,000              บาท

(6) ครภุณัฑช์ดุทดลองการควบคมุกระบวนการผลติในงานปิโตรเลยีม 

    ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 1 ชดุ 4,000,000              บาท

(7) ครภุณัฑช์ดุฝึกฝีมอืพื้นฐาน ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมอืงสงขลา 

    จงัหวดัสงขลา 1 ชดุ 4,000,000              บาท

(8) ครภุณัฑช์ดุทดลองเทคโนโลยยีานยนต ์ตาํบลท่าชะมวง อาํเภอรตัภมู ิ

    จงัหวดัสงขลา 1 ชดุ 4,000,000              บาท

(9) ครภุณัฑช์ดุปฏบิตักิารเครือ่งมอืวดัทางไฟฟ้าและลอจกิ ตาํบลทอ้งเนยีน 

    อาํเภอขนอม จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชดุ 1,800,000              บาท
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(10) เครือ่งกาํเนดิไฟฟ้า ขนาด 400 กโิลวตัต ์ตาํบลทอ้งเนยีน อาํเภอขนอม 

     จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 เครือ่ง 2,100,000              บาท

(11) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารเทคโนโลยยีางและพอลเิมอร ์ตาํบลถํา้ใหญ่ 

     อาํเภอทุ่งสง จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชดุ 1,240,000              บาท

(12) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารฟิสกิส ์ตาํบลถํา้ใหญ่ อาํเภอทุ่งสง 

     จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชดุ 1,602,000              บาท

(13) ครภุณัฑช์ดุเครือ่งดนตร ีตาํบลถํา้ใหญ่ อาํเภอทุ่งสง 

     จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชดุ 1,500,000              บาท

(14) ครภุณัฑช์ดุปฏบิตักิารวเิคราะหโ์รคสตัวน์ํา้ ตาํบลทุ่งใหญ่ อาํเภอทุ่งใหญ่ 

     จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชดุ 1,470,000              บาท

(15) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารวเิคราะหธ์าตอุาหารพชื ตาํบลทุ่งใหญ่ 

     อาํเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชดุ 1,200,000              บาท

(16) เครือ่งตรวจและวเิคราะหค์ณุภาพนํา้เชื้อสตัว ์ตาํบลทุ่งใหญ่ 

     อาํเภอทุ่งใหญ่ จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(17) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารสุขภาพสตัวน์ํา้ ตาํบลทุ่งใหญ่ อาํเภอทุ่งใหญ่ 

     จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชดุ 2,000,000              บาท

(18) ครภุณัฑร์ะบบการประชมุทางไกล ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมอืงสงขลา 

     จงัหวดัสงขลา 1 ระบบ 3,000,000              บาท

(19) ครภุณัฑห์อ้งประชมุ ตาํบลทอ้งเนยีน อาํเภอขนอม 

     จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชดุ 1,764,000              บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 163,494,000           บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 95,494,000             บาท

(1) อาคารเรยีนรวมและปฏบิตักิารวศิวกรรมศาสตร ์1 หลงั 19,566,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 228,300,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ 11,415,000             บาท

เงนิงบประมาณ 216,885,000           บาท

ปี 2554 - 2557 ตัง้งบประมาณ 79,559,500             บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 34,748,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 83,011,500             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 19,566,000             บาท

(2) อาคารโรงพยาบาลปศุสตัว ์1 หลงั 17,270,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 86,350,000             บาท

เงนินอกงบประมาณ 4,317,500              บาท

เงนิงบประมาณ 82,032,500             บาท

ปี 2556 - 2557 ตัง้งบประมาณ 25,760,000             บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 15,640,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 23,362,500             บาท
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ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 17,270,000             บาท

(3) อาคารเรยีนและปฏบิตักิารรวมคณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลย ี

ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมอืง จงัหวดัสงขลา 1 หลงั 47,874,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 237,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 11,850,000             บาท

เงนิงบประมาณ 225,150,000            บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 45,030,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 49,770,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 47,874,000             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 82,476,000             บาท

2.1.2.2 ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 38,000,000             บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

    ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 13,000,000             บาท

(2) โรงฝึกงานช่างยนต ์ ตาํบลท่าชะมวง อาํเภอรตัภมู ิจงัหวดัสงขลา 1 หลงั 25,000,000             บาท

2.1.2.3 ค่าปรบัปรงุสนามกฬีาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 30,000,000             บาท

(1) สนามกฬีา ตาํบลบ่อยาง อาํเภอเมอืงสงขลา จงัหวดัสงขลา 1 งาน 30,000,000             บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 18,000,000             บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 18,000,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 18,000,000             บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 50,557,500             บาท

1) ค่าใชจ่้ายอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิสนองพระราชดาํริ 2,677,800              บาท

2) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 33,879,700             บาท

3) ค่าใชจ่้ายสนบัสนุนทนุและกจิกรรมนกัศึกษา 14,000,000             บาท
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บาท

7.3.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -            -             8.0000      8.0000      

-                -              -              8.0000       8.0000       

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 84 147 155 160 165

 ( 24 )

รอ้ยละ 95 97 100 100 100

 ( 97.47 )

รอ้ยละ 97 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 7.9060 8.0000 9.6000 11.5200 13.8240

 ( 2.1963 )

ลา้นบาท 10.4198        11.2679      13.8483      17.0428      21.0037      

ลา้นบาท 7.9060         8.0000       9.6000        11.5200      13.8240      

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -              -              -              

ลา้นบาท 7.9060         8.0000       9.6000       11.5200      13.8240      

ลา้นบาท 2.5138         3.2679       4.2483        5.5228        7.1797        

ลา้นบาท 2.5138         3.2679       4.2483       5.5228       7.1797       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

                   8,000,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

7.3  แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า 

      และสรา้งการเติบโตจากภายใน                    8,000,000

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวตัถปุระสงค์

ของโครงการ

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็

ตามระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรมตามงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เพือ่ปลูกฝงัค่านิยมและส่งเสรมิใหน้กัศึกษาและชมุชน อนุรกัษ ์ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 8,000,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 8,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม 8,000,000              บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

 มหาวทิยาลยัช ัน้นาํดา้นวชิาชพีและเทคโนโลยเีพือ่ชมุชน สงัคม ประเทศ และนานาชาติ

 1. การผลติบณัฑติทีม่คุีณภาพ   

 2. การสรา้งงานวจิยันวตักรรม   

 3. การบรกิารวชิาการสู่สงัคมชมุชน   

 4. การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม อนุรกัษธ์รรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม   

 5. บรหิารจดัการทีท่นัสมยัตามหลกัธรรมาภบิาล

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมิู

836,703,400                

936,710,100                



3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,041.8158     1,154.4401     1,265.6804     1,274.1712     1,290.3347     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 836.7034        936.7101        1,045.3224     1,048.8106     1,061.5427     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 205.1124        217.7300        220.3580        225.3606        228.7920        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 205.1124       217.7300       220.3580       225.3606       228.7920       

1. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 469.8298     487.5547     558.1601     577.0503     587.2660     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 26.1382         30.0000         30.0000         30.0000         30.0000         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 26.1382         30.0000         30.0000         30.0000         30.0000         

2. เพือ่ผลติบณัฑตินกัปฏบิตัิดา้นวชิาชีพและ

เทคโนโลย ีทางดา้นสงัคมศาสตรท์ี่เป็นคนดี 

มีความรู ้รกัสูง้าน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษา

ดา้นสงัคมศาสตรไ์ดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 72 73 74 75 76

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

ดา้นสงัคมศาสตร์

รอ้ยละ 84 84 84 84 84

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษา

ดา้นสงัคมศาสตรไ์ดง้านทาํ ศึกษาต่อ หรอื

ประกอบอาชพีอสิระภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 33.7020       31.1820       61.5940       102.2670     102.9618     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 28.4607         34.7091         36.0987         37.5039         38.2900         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 28.4607         34.7091         36.0987         37.5039         38.2900         

3. เพือ่เผยแพร่ความรูโ้ดยมุ่งเนน้

การถ่ายทอดดา้นวชิาชีพและเทคโนโลยี

แก่ชมุชนอย่างต่อเน่ืองและย ัง่ยนื

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูเ้ขา้รบับรกิารวชิาการ

นาํความรูไ้ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 88 88 89 89 90

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิาร/วชิาชพีต่อประโยชน์

จากการบรกิาร

รอ้ยละ 88 88 89 89 90

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:โครงการบรกิารวชิาการ

ที่ส่งเสรมิศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศ

ภายในเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 82 82 83 83 84

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 6.0300        23.7412       25.0350       25.8400       26.5450       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 2.0459          2.2000          2.4000          2.6000          2.8000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 2.0459          2.2000          2.4000          2.6000          2.8000          

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

4.  เพือ่ผลติบณัฑตินกัปฏบิตัิดา้นวชิาชีพและ

เทคโนโลย ีทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยทีี่เป็นคนดี มีความรู ้รกัสูง้าน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษา

ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยไีดง้านทาํ

ตรงสาขา

รอ้ยละ 72 73 74 75 76

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

รอ้ยละ 84 84 84 84 84

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษา

ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยไีดง้านทาํ 

ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระ ภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 323.6416     390.7322     396.2833     338.9033     339.6199     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 144.6752        146.9409        147.9293        151.2767        153.7020        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 144.6752       146.9409       147.9293       151.2767       153.7020       

5.  เพือ่ใหบุ้คลากร นกัศึกษา และประชาชน

ทัว่ไป มีความรูค้วามเขา้ใจและตระหนกั

ในคุณค่าของศิลปวฒันธรรมไทย 

และสิง่แวดลอ้ม

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ/

กิจกรรมที่เผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลป

วฒันธรรม

โครงการ 20 20 20 20 20

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนข์อง

การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 88 88 88 88 88

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการ/กิจกรรม

ที่เผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมภาย

ในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 20 20 20 20 20

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.5000        2.5000        2.8000        3.2000        3.5000        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.3547          1.3800          1.4300          1.4800          1.5000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.3547          1.3800          1.4300          1.4800          1.5000          

6. เพือ่สนบัสนุนและพฒันานกัวจิยั 

สูง่านวจิยัที่สามารถนําไปใชป้ระโยชน์ 

ตีพมิพ ์และเผยแพร่ผลงาน พรอ้มทัง้

ตอบสนองความตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ

รอ้ยละ - 80 80 80 80
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1.0000        1.0000        1.4500        1.5500        1.6500        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 2.4377          2.5000          2.5000          2.5000          2.5000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 2.4377          2.5000          2.5000          2.5000          2.5000          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563- จบ

แผนงานพื้นฐาน 2 181.9652    159.5120    -              -              32.7196      

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษา

ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

2 181.9652      159.5120      -                -                32.7196       

รวม 2 181.9652    159.5120    -              -              32.7196      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  181,965,200  บาท

2. แผนงานพื้นฐาน 449,155,400                 

จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ
ผลผลติ / โครงการ

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 487,554,700                 

 แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 445,655,400                     

2,500,000                        

          หน่วย : ลา้นบาท 

 แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 1,000,000                        

 แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล ํา้ 

 และสรา้งการเติบโตจากภายใน
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 179.7241     114.6377     304.0949     294.9362     43.3172       936.7101     

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 179.7241     13.6712       -               294.1594     -               487.5547     

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

-               -               -               -               1.0000        1.0000        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

             -                -                -                -           1.0000         1.0000

3. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

-               100.9665     304.0949     0.7768        39.8172       445.6554     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษา

ดา้นสงัคมศาสตร์

             -          15.1009        10.0811              -           6.0000        31.1820

ผลผลติที่ 2 : ผลงานการใหบ้รกิาร

วชิาการ

             -           0.0300              -                -          23.7112        23.7412

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษา

ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

             -          85.8356      294.0138         0.7768        10.1060      390.7322

4. แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ข

ปญัหาความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า

และสรา้งการเติบโตจากภายใน

-               -               -               -               2.5000        2.5000        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -                -                -                -           2.5000         2.5000

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1   กรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

495.9680      517.5547   588.1601     607.0503     617.2660     

469.8298      487.5547   558.1601     577.0503     587.2660     

183.6922      179.7241   183.8867     181.1372     175.7881     

14.3275       13.6712     13.6748      13.6785      13.6822      

271.8101      294.1594   360.5986     382.2346     397.7957     

-                -             -              -              -              

26.1382        30.0000     30.0000      30.0000      30.0000      

26.1382       30.0000     30.0000      30.0000      30.0000      

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั                  487,554,700

หน่วย : ลา้นบาท 

แหล่งเงนิ
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 487,554,700 บาท

1. งบบคุลากร 179,724,100           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 165,933,700           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 153,122,100           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 12,811,600             บาท

1.2 ค่าจา้งชัว่คราว 1,959,200              บาท

1.3 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 11,831,200             บาท

2. งบดาํเนินงาน 13,671,200             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,671,200             บาท

(1) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 140,000                บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 179,600                บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารมวีาระ 8,486,400              บาท

(4) ค่าตอบแทนการจดัหารถประจาํตาํแหน่ง 1,905,600              บาท

(5) ค่าตอบแทนผูบ้รหิารมหาวทิยาลยัทีเ่กษยีณอายุราชการ 2,520,000              บาท

(6) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 439,600                บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 294,159,400           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 294,159,400           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 294,159,400           บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           -             1.0000      1.0000      

-                -             -              1.0000       1.0000       

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 9 9 10 12 14

 ( 2 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 1.0000 1.0000 1.4500 1.5500 1.6500

 ( 0.3271 )

ลา้นบาท 3.4377         3.5000      3.9500        4.0500        4.1500        

ลา้นบาท 1.0000         1.0000      1.4500        1.5500        1.6500        

ลา้นบาท -                -             0.3500       0.3500       0.3500       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท          1.0000 1.0000      1.1000       1.2000       1.3000       

ลา้นบาท 2.4377         2.5000      2.5000        2.5000        2.5000        

ลา้นบาท 2.4377         2.5000      2.5000       2.5000       2.5000       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการผลติตาม

งบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการส่งเสรมิสนบัสนุน

การบรหิารงานวจิยั

เชงิคุณภาพ : โครงการที่บรรลผุลตามวตัถปุระสงค์

ของโครงการ

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็

ตามระยะเวลาที่กาํหนด

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิสนบัสนุนการบรหิารงานวจิยั

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

7.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ                    1,000,000

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี                    1,000,000

เพือ่สรา้งและพฒันานกัวจิยั ท ัง้บุคลากรดา้นการวจิยั ใหม้คีวามรู ้ความสามารถ 

และประสบการณด์า้นการวจิยั การพฒันาศกัยภาพของนกัวจิยั และพฒันางานวจิยั 

เพือ่นาํไปสู่งานวจิยั และการตีพมิพ ์เผยแพร่ระดบัชาติและนานาชาติมากยิ่งขึ้น

หน่วย:ลา้นบาท
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยี 1,000,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 1,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาคณุภาพการวจิยั 1,000,000              บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

15.1009      10.0811   -             6.0000      31.1820    

15.1009       10.0811     -              6.0000       31.1820      

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500

 ( 40 )

คน 1,900 1,900 1,900 1,900 1,900

 ( - )

คน 5,500 4,577 5,500 5,500 5,500

 ( 5,311 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 74 75 75 75 75

 ( - )

ลา้นบาท 21.1009 21.1009 22.7940 23.4670 24.1618

 ( 9.6551 )

7.3  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน                  445,655,400

7.3.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                   31,182,000

เพือ่ผลติบณัฑตินกัปฏบิตัิดา้นวชิาชพีและเทคโนโลย ีทางดา้นสงัคมศาสตร ์

ที่เป็นคนด ีมคีวามรู ้รกัสูง้าน

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ที่ไดร้บัจดัสรร
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 62.1627        65.8911     97.6927      139.7709     141.2518     

ลา้นบาท 33.7020        31.1820     61.5940      102.2670     102.9618     

ลา้นบาท        14.3909 15.1009     15.4940      16.0670      16.6618      

ลา้นบาท        12.6011 10.0811     40.0000      80.0000      80.0000      

ลา้นบาท          0.7100 -             -              -              -              

ลา้นบาท          6.0000 6.0000      6.1000       6.2000       6.3000       

ลา้นบาท 28.4607        34.7091     36.0987      37.5039      38.2900      

ลา้นบาท 28.4607       34.7091     36.0987      37.5039      38.2900      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 31,182,000 บาท

1. งบดาํเนินงาน 15,100,900             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 13,021,900             บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 3,461,800              บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 700,000                บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 330,000                บาท

(4) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 1,789,200              บาท

(5) วสัดสุาํนกังาน 1,000,000              บาท

(6) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 200,000                บาท

(7) วสัดกุ่อสรา้ง 450,000                บาท

(8) วสัดงุานบา้นงานครวั 50,000                  บาท

(9) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 100,000                บาท

(10) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 245,900                บาท

(11) วสัดกุารศึกษา 3,661,600              บาท

(12) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 983,400                บาท

(13) วสัดกุารเกษตร 50,000                  บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 2,079,000              บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 1,895,800              บาท

(2) ค่าประปา 129,000                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 54,200                  บาท

2. งบลงทนุ 10,081,100             บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 10,081,100             บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 10,081,100             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 10,081,100             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 688,500                บาท

(2) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารพฒันาโปรแกรมเพือ่ธุรกจิ ตาํบลบางกระสอ 

    อาํเภอเมอืงนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี1 ชดุ 1,890,000              บาท

(3) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารทางบญัช ีตาํบลบางกระสอ อาํเภอเมอืงนนทบรุ ี

    จงัหวดันนทบรุ ี1 ชดุ 1,045,000              บาท

(4) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอรด์า้น Data Mining ตาํบลย่านยาว

    อาํเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบรุ ี1 ชดุ 1,897,800              บาท

(5) ครภุณัฑห์อ้ง Smart Language Lounges ตาํบลหนัตรา 

    อาํเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 1 ชดุ 2,279,900              บาท
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(6) ครภุณัฑห์อ้ง Smart Language Lounges ตาํบลบางกระสอ 

    อาํเภอเมอืงนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี1 ชดุ 2,279,900              บาท

3. งบรายจา่ยอืน่ 6,000,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 6,000,000              บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

0.0300       -           -             23.7112    23.7412    

0.0300         -             -              6.0000       6.0300       

-                -             -              17.7112      17.7112      

7.3.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 30 34 36 38 40

 ( 26 )

รอ้ยละ 85 86 87 87 87

 ( 90.91 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 79.86 )

ลา้นบาท 6.0300 23.7412 25.0350 25.8400 26.5450

 ( 1.2836 )

ลา้นบาท 8.0759         25.9412     27.4350      28.4400      29.3450      

ลา้นบาท 6.0300         23.7412     25.0350      25.8400      26.5450      

ลา้นบาท 0.0300         0.0300      0.0350       0.0400       0.0450       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท          6.0000 -             -              -              -              

ลา้นบาท -                23.7112     25.0000      25.8000      26.5000      

ลา้นบาท 2.0459         2.2000      2.4000        2.6000        2.8000        

ลา้นบาท 2.0459         2.2000      2.4000       2.6000       2.8000       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - เงนิรายได ้

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการ

ตามงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

ในกระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสรจ็ตาม

ระยะเวลาที่กาํหนด

1. จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรอืปฏบิตัิการ

2. ส่งเสรมิและสนบัสนุนนโยบายดา้นการศึกษา

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

                  23,741,200

เพือ่เผยแพร่ความรูโ้ดยมุ่งเนน้การถ่ายทอดดา้นวชิาชพีและเทคโนโลย ีรวมท ัง้เป็นแหลง่

ใหบ้รกิารวชิาการและถ่ายทอดเทคโนโลยแีก่ชมุชนอย่างต่อเน่ืองและย ัง่ยนื เพือ่ใหช้มุชน

เป็นสงัคมฐานความรู ้(Knowledge Based Society) ที่มคีวามเขม้แขง็ พึง่พาตนเองได ้

และมคุีณภาพชวีติที่ดขีึ้น

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

7.3.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ 23,741,200 บาท

1. งบดาํเนินงาน 30,000                  บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 30,000                  บาท

(1) วสัดกุารเกษตร 30,000                  บาท

2. งบรายจา่ยอืน่ 23,711,200             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการจดัการศึกษาเพือ่พฒันาบคุลากรดา้นวชิาชพีวศิวกรรม 11,500,000             บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ 6,211,200              บาท

3) ค่าใชจ่้ายโครงการบรกิารวชิาการ 6,000,000              บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

85.8356      294.0138  0.7768      10.1060    390.7322   

85.8356       294.0138    0.7768       10.1060      390.7322     

7.3.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 1,800 1,830 1,860 1,890 1,920

 ( 193 )

คน 2,800 2,830 2,860 2,890 2,920

 ( - )

คน 7,700 7,790 7,760 7,790 7,820

 ( 6,755 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 74 75 75 75 75

 ( - )

ลา้นบาท 108.5435 115.8135 117.4945 120.1265 122.1199

 ( 74.4587 )

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ที่ไดร้บัจดัสรร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

1. จดัการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

7.3.3  ผลผลติที่ 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  390,732,200

เพือ่ผลติบณัฑตินกัปฏบิตัิดา้นวชิาชพีและเทคโนโลย ีทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

ที่เป็นคนด ีมคีวามรู ้รกัสูง้าน

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 468.3168      537.6731    544.2126     490.1800     493.3219     

ลา้นบาท 323.6416      390.7322    396.2833     338.9033     339.6199     

ลา้นบาท        85.0693 85.8356     86.4945      88.1265      89.3199      

ลา้นบาท       210.1125 294.0138    299.5120     240.0000     240.0000     

ลา้นบาท          3.3214 0.7768       0.7768       0.7768       -              

ลา้นบาท        25.1384 10.1060     9.5000       10.0000      10.3000      

ลา้นบาท 144.6752      146.9409    147.9293     151.2767     153.7020     

ลา้นบาท 144.6752      146.9409    147.9293     151.2767     153.7020     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 390,732,200 บาท

1. งบดาํเนินงาน 85,835,600             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 71,819,800             บาท

(1) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 8,185,100              บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 525,000                บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 612,800                บาท

(4) ค่าเช่าทรพัยส์นิ 15,668,700             บาท

(5) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 12,674,000             บาท

(6) วสัดสุาํนกังาน 4,000,000              บาท

(7) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 2,000,000              บาท

(8) วสัดกุ่อสรา้ง 1,500,000              บาท

(9) วสัดงุานบา้นงานครวั 100,000                บาท

(10) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 800,000                บาท

(11) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 384,200                บาท

(12) วสัดกุารศึกษา 23,370,000             บาท

(13) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 1,500,000              บาท

(14) วสัดกุารเกษตร 500,000                บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 14,015,800             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 10,507,700             บาท

(2) ค่าประปา 769,800                บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 323,100                บาท

(4) ค่าบรกิารสือ่สารและโทรคมนาคม 2,415,200              บาท

2. งบลงทนุ 294,013,800           บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 294,013,800           บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 45,048,600             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 45,048,600             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 8 รายการ (รวม 45 หน่วย) 3,887,400              บาท

(2) ครภุณัฑโ์สตทศันูปกรณ์หอ้งเรยีนและหอ้งปฏบิตักิารเรยีนรวม 

    ตาํบลหนัตรา อาํเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 1 ชดุ 4,987,000              บาท

(3) ครภุณัฑห์อ้งบรรยายและนาํเสนอผลงานวชิาการ ตาํบลย่านยาว 

    อาํเภอสามชกุ จงัหวดัสุพรรณบรุ ี1 ชดุ 3,325,000              บาท

(4) ชดุฝึกเครือ่งมอืวดัไฟฟ้า ตาํบลย่านยาว อาํเภอสามชกุ 

    จงัหวดัสุพรรณบรุ ี1 ชดุ 1,828,700              บาท

(5) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารตรวจคณุภาพนํา้ ตาํบลหนัตรา 

    อาํเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 1 ชดุ 2,590,600              บาท
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(6) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารประยุกตด์ว้ยคอมพวิเตอรก์ราฟฟิก 

    ตาํบลสวนใหญ่ อาํเภอเมอืงนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี1 ชดุ 1,521,700              บาท

(7) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารพฒันาระบบฐานขอ้มลู ตาํบลหนัตรา 

    อาํเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 1 ชดุ 1,093,400              บาท

(8) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารพื้นฐานงานตะไบ ตาํบลสวนใหญ่ 

    อาํเภอเมอืงนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี1 ชดุ 2,289,500              บาท

(9) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารพื้นฐานวศิวกรรมไฟฟ้า ตาํบลสวนใหญ่ 

    อาํเภอเมอืงนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี1 ชดุ 3,325,000              บาท

(10) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารพื้นฐานวศิวกรรมเครือ่งกลระบบไฮดรอลกิส์

     ตาํบลสวนใหญ่ อาํเภอเมอืงนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี1 ชดุ 1,900,000              บาท

(11) ครภุณัฑห์อ้งปฏบิตักิารพื้นฐานงานกลงึงานกดั ตาํบลสวนใหญ่ 

     อาํเภอเมอืงนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี1 ชดุ 13,300,000             บาท

(12) เครือ่งถ่ายแบบแปลนย่อ-ขยายขนาดไม่นอ้ยกวา่ A0 พรอ้มอปุกรณ์

     ตาํบลบางกระสอ อาํเภอเมอืงนนทบรุ ีจงัหวดันนทบรุ ี1 เครือ่ง 1,377,500              บาท

(13) ครภุณัฑเ์ชื่อมช่องทางระหวา่งเครอืข่าย IPv4 และIPv6  พรอ้ม

     Loadbalance Server และอปุกรณ์เชื่อมต่อทดสอบสายไฟเบอร์

     ออฟตกิ ตาํบลหนัตรา อาํเภอพระนครศรอียุธยา 

     จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 1 ชดุ 2,115,400              บาท

(14) ครภุณัฑผ์ลติจลุนิทรยีแ์ละผลติภณัฑจ์ลุนิทรยีก์ารผลติพชืปลอดภยั

     ตาํบลหนัตรา อาํเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 1 ชดุ 1,507,400              บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 248,965,200           บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 16,000,000             บาท

(1) อาคารชดุทีพ่กัอาศยับคุลากร ศูนยพ์ระนครศรอียุธยา หนัตรา 

    ตาํบลหนัตรา อาํเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 

    1 หลงั 16,000,000             บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 181,965,200           บาท

(1) อาคารปฏบิตักิารเทคโนโลยอีอกแบบวศิวกรรมและสถาปตัยกรรม 

    1 หลงั 89,947,200             บาท

 งบประมาณทัง้สิ้น 256,991,900           บาท

 เงนินอกงบประมาณ 12,849,600             บาท

 เงนิงบประมาณ 244,142,300           บาท

 ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 36,765,000             บาท

 ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 52,083,800             บาท

 ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 65,346,300             บาท

 ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 89,947,200             บาท
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(2) อาคารบรหิารจดัการเชงิบูรณาการ ตาํบลหนัตรา 

    อาํเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 1 หลงั 92,018,000             บาท

 งบประมาณทัง้สิ้น 397,400,000           บาท

 เงนินอกงบประมาณ 19,870,000             บาท

 เงนิงบประมาณ 377,530,000           บาท

 ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 76,000,000             บาท

 ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 50,000,000             บาท

 ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 92,018,000             บาท

 ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 159,512,000           บาท

2.1.2.3 ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 51,000,000             บาท

(1) ปรบัปรงุอาคารวทิยบรกิาร ศูนยพ์ระนครศรอียุธยา วาสุกร ี

    ตาํบลท่าวาสุกร ีอาํเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา  

    1 รายการ 15,000,000             บาท

(2) ปรบัปรงุอาคาร 5 ศูนยส์ุพรรณบรุ ีตาํบลย่านยาว อาํเภอสามชกุ 

    จงัหวดัสุพรรณบรุ ี1 รายการ 12,000,000             บาท

(3) ปรบัปรงุหอประชมุ อาคาร 16 ศูนยพ์ระนครศรอียุธยา หนัตรา 

    ตาํบลหนัตรา อาํเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 

    1 รายการ 24,000,000             บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 776,800                บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 776,800                บาท

1) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 776,800                บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 10,106,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 10,106,000             บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           -             2.5000      2.5000      

-                -             -              2.5000       2.5000       

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 26 26 30 30 30

 ( 22 )

รอ้ยละ 87 87 87 87 87

 ( 84.61 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 84.61 )

ลา้นบาท 2.5000 2.5000 3.6500 3.6500 3.6500

 ( 1.0042 )

ลา้นบาท 3.8547         3.8800      4.2300        4.6800        5.0000        

ลา้นบาท 2.5000         2.5000      2.8000        3.2000        3.5000        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท          2.5000 2.5000      2.8000       3.2000       3.5000       

ลา้นบาท 1.3547         1.3800      1.4300        1.4800        1.5000        

ลา้นบาท 1.3547         1.3800      1.4300       1.4800       1.5000       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - เงนิรายได ้

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตามงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวตัถปุระสงค์

ของโครงการ

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็

ตามระยะเวลาที่กาํหนด

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

                      2,500,000

7.4.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม                    2,500,000

เพือ่ใหบุ้คลากร นกัศึกษา และประชาชนท ัว่ไป มคีวามรูค้วามเขา้ใจและตระหนกั

ในคุณค่าของศิลปวฒันธรรมไทย และสิง่แวดลอ้ม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

7.4  แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า 

      และสรา้งการเติบโตจากภายใน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 2,500,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 2,500,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม และสิง่แวดลอ้ม 2,500,000              บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

6. สนองโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํร ิฯ

7. พฒันาเครอืขา่ย ความร่วมมอืท ัง้ในและต่างประเทศ

   มาตรฐานสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูร้บับรกิาร

2. สรา้งงานวจิยั สิง่ประดษิฐ ์และนวตักรรม บนพื้นฐานของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสู่ีการผลติการ

   บรกิารและการสรา้งมลูค่าเพิม่ใหป้ระเทศ

3. บรกิารวชิาการและถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีสงัคม

4. ทาํนุบาํรุงศาสนา อนุรกัษศิ์ลปวฒันธรรม  และรกัษาสิง่แวดลอ้ม

5. บรหิารจดัการโดยยดึหลกั การบรหิารจดัการทีด่ี

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน เป็นมหาวทิยาลยัดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีคุณภาพชัน้นาํ

 ในประเทศ ทีเ่นน้การผลตินกัปฏบิตัดิา้นวชิาชพี  เพือ่พฒันาชมุชนและสงัคม อย่างย ัง่ยนืตอบสนอง

 ประชาคมอาเซยีน

1. จดัการศึกษาระดบัอดุมศึกษาบนพื้นฐานดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี ทีม่คุีณภาพตาม

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

1,731,719,400              

1,575,818,800              



3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 2,077.9480     1,880.6217     2,661.4893     2,399.4404     2,507.3329     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,731.7194     1,575.8188     2,334.1148     2,039.4829     2,111.3797     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 346.2286        304.8029        327.3745        359.9575        395.9532        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 346.2286       304.8029       327.3745       359.9575       395.9532       

1. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 854.1889     762.7118     1,032.5088   1,074.1067   1,112.6419   

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท

2. นกัศึกษาในสงักดัมหาวทิยาลยั ไดร้บัโอกาส

ทางการศึกษาขัน้พื้นฐาน ตามสทิธทิี่ภาครฐัให ้

การสนบัสนุน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัศึกษาที่ไดร้บั

การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้

พื้นฐาน

คน 310 360 360 360

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูป้กครองสามารถลด

ค่าใชจ่้ายตามรายการที่ไดร้บัการสนบัสนุน

รอ้ยละ 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               1.7420        3.5454        4.2545        6.5865        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นสงัคมศาสตรท์ี่มี

คุณภาพตามความตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ

ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน 

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 243.1951     168.8632     154.6520     112.9513     120.1268     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 64.4989         70.8820         70.0614         77.0675         84.7742         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 64.4989         70.8820         70.0614         77.0675         84.7742         

4. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน

ชมุชนและสงัคมใหม้ีความรูค้วามสามารถในการ

พฒันาตนเองเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแข่งขนั

ของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูเ้ขา้รบับรกิารนาํความรูไ้ป

ใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารวชิาการและวชิาชพี ต่อประโยชน์

จากการบรกิาร

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:โครงการบรกิารวชิาการที่

ส่งเสรมิศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศใน

เวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 13.0000       41.9587       256.7100     247.3030     249.0333     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.9201          2.1468          2.3615          2.5977          2.8575          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.9201          2.1468          2.3615          2.5977          2.8575          

5. เพือ่ผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยทีี่มีคุณภาพตามความตอ้งการของ

ประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ 

ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 616.5354     596.2801     880.3626     593.8978     615.3246     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 278.3295        230.3703        253.4074        278.7481        306.6229        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 278.3295       230.3703       253.4074       278.7481       306.6229       

6. ปลูกฝงัค่านิยมใหน้กัศึกษาและชมุชน ในการ

อนุรกัษ ์ทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการ / 

กิจกรรมที่มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

โครงการ 10 10 10 10 10

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนข์องการทาํนุ

บาํรุงศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนโครงการ / กิจกรรมที่

มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ภายในระยะเวลา 1 ปี

โครงการ 10 10 10 10 10

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 4.8000        4.2630        6.3360        6.9696        7.6666        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.4801          1.4038          1.5442          1.5442          1.6986          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.4801          1.4038          1.5442          1.5442          1.6986          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

293



4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563- จบ

แผนงานพื้นฐาน 6 461.9993    360.2677    -              -              83.1025      

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 2 111.6687      49.6080       -                -                24.0075       

2. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

4 350.3306      310.6597      -                -                59.0950       

รวม 6 461.9993    360.2677    -              -              83.1025      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  6 รายการ  เป็นเงนิ  461,999,300  บาท

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 762,711,800                 

2. แผนงานพื้นฐาน 813,107,000                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 808,844,000                     

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล ํา้ และสรา้งการเติบโต

จากภายใน 4,263,000                        

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น 291.2354     170.3231     562.2402     470.3145     81.7056       1,575.8188   

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั 291.2354     15.1964       -               456.2800     -               762.7118     

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

-               155.1267     562.2402     14.0345       77.4426       808.8440     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

             -          23.0834      135.6916         2.6640         7.4242      168.8632

ผลผลติที่ 2 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -                -          41.9587        41.9587

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

             -        132.0433      426.5486         9.6285        28.0597      596.2801

โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาล จน

จบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                -                -           1.7420              -           1.7420

3. แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหา

ความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า และสรา้ง

การเติบโตจากภายใน

-               -               -               -               4.2630        4.2630        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -                -                -                -           4.2630         4.2630

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1   กรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

854.1889         762.7118         1,032.5088       1,074.1067       1,112.6419       

854.1889         762.7118         1,032.5088       1,074.1067       1,112.6419       

333.6060         291.2354         291.7152         290.4456         281.9901         

19.6031          15.1964          15.2287          15.2626          15.3032          

500.9798         456.2800         725.5649         768.3985         815.3486         

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั                          762,711,800

หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 762,711,800 บาท

1. งบบคุลากร 291,235,400           บาท

1.1 เงนิเดือนและค่าจา้งประจาํ 278,316,200           บาท

1.1.1 เงนิเดือน 262,581,300           บาท

1.1.2 ค่าจา้งประจาํ 15,734,900             บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนกังานราชการ 12,919,200             บาท

2. งบดาํเนินงาน 15,196,400             บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 15,196,400             บาท

(1) ค่าตอบแทนพเิศษขา้ราชการทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนเต็มข ัน้ 183,800                บาท

(2) ค่าตอบแทนพเิศษลูกจา้งประจาํทีไ่ดร้บัค่าจา้งเต็มข ัน้ 351,600                บาท

(3) เงนิประจาํตาํแหน่งผูบ้รหิารมวีาระ 11,194,800             บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายจดัหารถยนตป์ระจาํตาํแหน่ง 2,820,000              บาท

(5) เงนิสมทบกองทนุประกนัสงัคม 646,200                บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 456,280,000           บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 456,280,000           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 456,280,000            บาท
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บาท

บาท

   วตัถปุระสงค ์: 

   เพือ่ใหไ้ดม้าตรฐานคุณภาพอดุมศึกษาสาํหรบัสถาบนัอดุมศึกษา

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

23.0834      135.6916  2.6640      7.4242      168.8632   

23.0834       135.6916    2.6640       7.4242       168.8632     

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2,170 2,050 2,510 2,960 3,120

 ( 1,990 )

คน 7,520 8,110 8,280 8,320 8,320

 ( 7,309 )

คน 2,550 3,035 3,160 3,260 3,430

 ( 2,865 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

ลา้นบาท 37.9385 33.1716 44.9909 48.6388 52.8407

 ( 14.1108 )

ลา้นบาท 276.4963      210.9660    193.0563     155.1960     166.5959     

ลา้นบาท 243.1951      168.8632    154.6520     112.9513     120.1268     

ลา้นบาท 26.1235       23.0834     28.6959      29.8478      31.0545      

ลา้นบาท 205.2566      135.6916    109.6611     64.3125      67.2861      

ลา้นบาท 3.8150         2.6640      3.8150       3.8150       3.8150       

ลา้นบาท 8.0000         7.4242      12.4800      14.9760      17.9712      

ลา้นบาท 33.3012        42.1028     38.4043      42.2447      46.4691      

ลา้นบาท 33.3012       42.1028     38.4043      42.2447      46.4691      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน                  808,844,000

                 168,863,200

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตร 

ภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

จดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 168,863,200 บาท

1. งบดาํเนินงาน 23,083,400             บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 23,083,400             บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 400,700                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 8,186,300              บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 787,800                บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 419,400                บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 335,500                บาท

(6) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 4,695,000              บาท

(7) ค่าบาํรงุรกัษาครภุณัฑ์ 386,400                บาท

(8) วสัดสุาํนกังาน 806,100                บาท

(9) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 136,100                บาท

(10) วสัดงุานบา้นงานครวั 54,100                  บาท

(11) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 58,700                  บาท

(12) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 179,400                บาท

(13) วสัดกุารศึกษา 4,952,000              บาท

(14) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 1,318,900              บาท

(15) วสัดกุารเกษตร 367,000                บาท

2. งบลงทนุ 135,691,600           บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 135,691,600           บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 5,022,900              บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 5,022,900              บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

 รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย) 5,022,900              บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 130,668,700           บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 123,668,700            บาท

(1) อาคารปฏบิตักิารคณะศิลปกรรมและออกแบบอตุสาหกรรม พรอ้มศูนย์

    ศิลปวฒันธรรม และอาคารอเนกประสงค ์1 รายการ 39,885,700             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 313,050,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 15,652,500             บาท

เงนิงบประมาณ 297,397,500            บาท

ปี 2556 - 2557 ตัง้งบประมาณ 84,245,000             บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 24,255,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 149,011,800            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 39,885,700             บาท
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(2) อาคารกจิการนกัศึกษาและนนัทนาการ ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืง 

    จงัหวดันครราชสมีา 1 หลงั 71,783,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 167,100,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 8,355,000              บาท

เงนิงบประมาณ 158,745,000            บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 37,354,000             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 71,783,000             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 49,608,000             บาท

(3) โครงหลงัคาลานกจิกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน 

    ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา 1 รายการ 12,000,000             บาท

2.1.2.2 ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 7,000,000              บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

    ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 7,000,000              บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 2,664,000              บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,664,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 2,664,000              บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 7,424,200              บาท

1) ค่าใชจ่้ายการพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 7,424,200              บาท

300



บาท

   วตัถปุระสงค ์: 

7.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -            -             41.9587    41.9587    

-                -             -              30.0000      30.0000      

-                -             -              11.9587      11.9587      

7.2.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 111 100 187 196 206

 ( 44 )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( 75 )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( 75 )

ลา้นบาท 13.000 41.9587 256.7100 247.3030 249.0333

 ( 3.5141 )

ลา้นบาท 14.9201        44.1055     259.0715     249.9007     251.8908     

ลา้นบาท 13.0000        41.9587     256.7100     247.3030     249.0333     

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 13.0000       41.9587     256.7100     247.3030     249.0333     

ลา้นบาท 1.9201         2.1468       2.3615        2.5977        2.8575        

ลา้นบาท 1.9201         2.1468      2.3615       2.5977       2.8575       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.2.2  ผลผลติที่ 2 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                   41,958,700

เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บับรกิารศึกษาและบรกิารวชิาการเพือ่พฒันาตนเอง  หน่วยงานและชมุชน

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและสนบัสนุนนโยบายดา้นการศึกษา

2. จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรอืปฏบิตัิการ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการแก่

สงัคม

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

กระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่

กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการตาม

งบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ 41,958,700 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 41,958,700             บาท

1) ค่าใชจ่้ายการพฒันาภาษาเพือ่การสือ่สาร 3,000,000              บาท

2) ค่าใชจ่้ายโครงการจดัการศึกษายุทธศาสตรด์า้นซ่อมบาํรงุอากาศยาน

   ตามมาตรฐาน EASA 12,000,000             บาท

3) ค่าใชจ่้ายโครงการจดัการศึกษาการพฒันาขนส่งทางราง 15,000,000             บาท

4) ค่าใชจ่้ายโครงการบรกิารวชิาการ 11,958,700             บาท
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บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

132.0433    426.5486  9.6285      28.0597    596.2801   

132.0433      426.5486    9.6285       28.0597      596.2801     

7.2.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 5,040 5,050 5,660 6,650 6,870

 ( 4,257 )

คน 17,190 20,160 21,430 22,110 21,300

 ( 18,399 )

คน 6,900 7,190 7,230 7,370 7,430

 ( 6,382 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

ลา้นบาท 203.4060 169.7315 220.0044 228.8839 238.2389

 ( 110.1498 )

ลา้นบาท 785.9155      727.6969    1,024.9211   752.9121     790.2403     

ลา้นบาท 616.5354      596.2801    880.3626     593.8978     615.3246     

ลา้นบาท 143.3044      132.0433    166.4959     172.0539     177.7987     

ลา้นบาท 413.1294      426.5486    660.3582     365.0139     377.0857     

ลา้นบาท 11.6315       9.6285      11.6315      11.6315      11.6315      

ลา้นบาท 48.4701       28.0597     41.8770      45.1985      48.8087      

ลา้นบาท 169.3801      131.4168    144.5585     159.0143     174.9157     

ลา้นบาท 169.3801      131.4168    144.5585     159.0143     174.9157     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.2.3  ผลผลติที่ 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  596,280,100

 เพือ่ใหผู้ส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีจีาํนวนเพิม่ขึ้น

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษาตามหลกัสูตร 

ภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

จดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 596,280,100 บาท

1. งบดาํเนินงาน 132,043,300           บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใชส้อยและวสัดุ 107,716,100           บาท

(1) ค่าอาหารทาํการนอกเวลา 871,900                บาท

(2) ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานใหร้าชการ 15,511,800             บาท

(3) ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 1,544,800              บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าทีพ่กัและค่าพาหนะ 604,100                บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 399,400                บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครภุณัฑ์ 309,400                บาท

(7) ค่าจา้งเหมาบรกิาร 9,644,300              บาท

(8) ค่าบาํรงุรกัษาครภุณัฑ์ 1,737,400              บาท

(9) ค่าประกนัภยัรถราชการ 362,300                บาท

(10) วสัดสุาํนกังาน 2,538,000              บาท

(11) วสัดเุชื้อเพลงิและหลอ่ลืน่ 749,100                บาท

(12) วสัดกุ่อสรา้ง 508,500                บาท

(13) วสัดงุานบา้นงานครวั 345,000                บาท

(14) วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 764,700                บาท

(15) วสัดวุทิยาศาสตรห์รอืการแพทย์ 4,276,900              บาท

(16) วสัดกุารศึกษา 55,500,000             บาท

(17) วสัดหุนงัสอื วารสาร และตาํรา 8,643,800              บาท

(18) วสัดกุารเกษตร 3,404,700              บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 24,327,200             บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 15,306,900             บาท

(2) ค่าประปา 2,904,900              บาท

(3) ค่าโทรศพัท์ 6,065,800              บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 49,600                  บาท

2. งบลงทนุ 426,548,600           บาท

2.1 ค่าครภุณัฑ ์ที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 426,548,600           บาท

2.1.1 ค่าครภุณัฑ ์ 35,541,600             บาท

2.1.1.1 ครภุณัฑก์ารศึกษา 35,541,600             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 9 รายการ (รวม 18 หน่วย) 4,497,600              บาท

(2) ครภุณัฑป์ระกอบหอ้งเรยีนขนาดใหญ่ ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืง

    นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชดุ 7,925,200              บาท

(3) ครภุณัฑป์ระกอบหอ้งเรยีนขนาดกลาง ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืง

    นครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชดุ 3,585,600              บาท
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(4) ครภุณัฑป์ระกอบหอ้งบรหิารจดัการเรยีนการสอนและการใหบ้รกิารสือ่การ

    เรยีนการสอน ตาํบลในเมอืง อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา

    1 ชดุ 9,992,000              บาท

(5) ครภุณัฑป์ระกอบหอ้งบนัทกึและจดัเก็บสือ่การเรยีนการสอน ตาํบลในเมอืง

    อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชดุ 8,541,200              บาท

(6) ครภุณัฑป์ระกอบอาคารปฏบิตักิาร คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละ

    สถาปตัยกรรมศาสตร ์ตาํบลในเมอืง  อาํเภอเมอืงนครราชสมีา  จงัหวดั

    นครราชสมีา 1 ชดุ 1,000,000              บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง 391,007,000           บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 373,007,000            บาท

(1) ค่าก่อสรา้งอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

    ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 5,676,400              บาท

(2) อาคารหอประชมุนานาชาตเิฉลมิพระเฉลมิเกยีรตฯิ พรอ้มอาคารอาํนวยการ

    ตาํบลหนองระเวยีง อาํเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา 1 รายการ 101,400,000            บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 338,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 16,900,000             บาท

เงนิงบประมาณ 321,100,000            บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 74,100,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 145,600,000            บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 101,400,000            บาท

(3) อาคารเรยีนรวมและอาคารอเนกประสงค ์ตาํบลพงัโคน อาํเภอพงัโคน

    จงัหวดัสกลนคร 1 รายการ 74,921,200             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 202,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 10,100,000             บาท

เงนิงบประมาณ 191,900,000            บาท

ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 38,000,000             บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 78,978,800             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 74,921,200             บาท

(4) อาคารปฏบิตักิารพื้นฐานท ัว่ไปและวชิาชพี ตาํบลหนองระเวยีง อาํเภอเมอืง

    จงัหวดันครราชสมีา 1 หลงั 105,199,400            บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 378,900,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 18,945,000             บาท

เงนิงบประมาณ 359,955,000            บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 72,840,300             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 105,199,400            บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 181,915,300            บาท
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(5) อาคารปฏบิตักิารคณะเกษตรศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีตาํบลนอกเมอืง 

    อาํเภอเมอืง จงัหวดัสุรนิทร ์1 หลงั 68,810,000             บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 263,000,000            บาท

เงนินอกงบประมาณ 13,150,000             บาท

เงนิงบประมาณ 249,850,000            บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 52,295,600             บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 68,810,000             บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 128,744,400            บาท

(6) อาคารปฎบิตักิารนวตักรรมและเทคโนโลยกีารเกษตร ตาํบลหนองระเวยีง 

    อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 หลงั 17,000,000             บาท

2.1.2.2 ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบ 18,000,000             บาท

(1) ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

    ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) 18,000,000             บาท

3. งบเงนิอดุหนุน 9,628,500              บาท

3.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 9,628,500              บาท

1) เงนิอดุหนุนทนุผลติและพฒันาบคุลากรระดบัปรญิญาโท-เอก 9,628,500              บาท

4. งบรายจา่ยอืน่ 28,059,700             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ

   สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 13,913,400             บาท

2) ค่าใชจ่้ายการพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา 14,146,300             บาท
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บาท

7.2.4.1   วตัถปุระสงค์

7.2.4.2   สถานที่ดําเนินการ

7.2.4.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2564)

7.2.4.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

7.2.4.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -            1.7420      -             1.7420      

-                -             1.7420       -              1.7420       

7.2.4.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน -                268 500 500 500

รอ้ยละ -                100 100 100 100

ลา้นบาท -                1.7420 3.5454 4.2545 6.5865

ลา้นบาท -                1.7420       3.5454        4.2545        6.5865        

ลา้นบาท -                1.7420       3.5454        4.2545        6.5865        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                1.7420      3.5454       4.2545       6.5865       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -              -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.2.4  โครงการที่ 1 :  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาล

                          จนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน                    1,742,000

 เพือ่ใหน้กัศึกษาทุกคนไดร้บัการศึกษาข ัน้พื้นฐานที่มคุีณภาพและมาตรฐาน

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

                   16,128,400

                   16,128,400

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาไดร้บัการสนบัสนุน

ค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

เชงิคุณภาพ : ผูป้กครองมคีวามพงึพอใจที่ไดร้บัการ

บรกิารศึกษาข ัน้พื้นฐาน

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณที่ไดร้บั

จดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

307



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบั      

            อนุบาล จนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน 1,742,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,742,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,742,000              บาท

1) ค่าจดัการเรยีนการสอน 1,742,000              บาท
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บาท

บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -            -             4.2630      4.2630      

-                -             -              4.2630       4.2630       

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 68 60 98 103 108

 ( 30 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

รอ้ยละ 75 75 75 75 75

 ( 75 )

ลา้นบาท 4.8000 4.2630 6.3360 6.9696 7.6666

 ( 2.4081 )

ลา้นบาท 6.2801         5.6668       7.8802        8.5138        9.3652        

ลา้นบาท 4.8000         4.2630       6.3360        6.9696        7.6666        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 4.8000         4.2630      6.3360       6.9696       7.6666       

ลา้นบาท 1.4801         1.4038       1.5442        1.5442        1.6986        

ลา้นบาท 1.4801         1.4038      1.5442       1.5442       1.6986       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.3  แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า และสรา้งการเติบโต

      จากภายใน                    4,263,000

7.3.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม                    4,263,000

เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัศิลปะและวฒันธรรมไทย

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวตัถปุระสงคข์อง

โครงการ

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่

กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตามงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 4,263,000 บาท

1. งบรายจา่ยอืน่ 4,263,000              บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการศิลปวฒันธรรม 4,263,000              บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี

2,072,484,800              

2,121,954,300              

   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารเีป็นสถาบนัแห่งการเรยีนรูท้างดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยชี ัน้เลศิ 

   และเป็นทีพ่ึง่ของสงัคม

   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารเีป็นมหาวทิยาลยัเฉพาะทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

   ทีมุ่ง่ม ัน่สรา้งสรรคผ์ลงานวจิยั ปรบัแปลง ถ่ายทอดและพฒันาเทคโนโลย ีเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื

   ของสงัคม ผลติบณัฑติทีม่คุีณภาพ มคีวามรูแ้ละปญัญาคู่คุณธรรม ใหบ้รกิารวชิาการ

   และการทะนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม โดยยดึหลกัความเป็นอสิระทางวชิาการ 

   และใชห้ลกัธรรมาภบิาล ในการบรหิารจดัการ



3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 2,444.4699     2,551.7184     2,481.0179     2,168.6388     2,041.1789     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2,072.4848     2,121.9543     2,022.5511     1,638.3533     1,503.6476     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 371.9851        429.7641        458.4668        530.2855        537.5313        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 371.9851       429.7641       458.4668       530.2855       537.5313       

1. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 805.6806     868.3282     990.8275     1,048.7526   1,110.1529   

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. เพือ่ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สติ นกัศึกษา ชมุชน 

และสงัคม อนุรกัษ ์เผยแพร่ และทํานุบํารุง

ศิลปวฒันธรรม

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงาน/กิจกรรมที่

มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

กิจกรรม 95 95 95 95 95

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารต่อประโยชนข์องการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1.2800        1.2800        10.0000       15.0000       20.0000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 4.1238          4.3300          5.6290          7.3177          9.5130          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 4.1238          4.3300          5.6290          7.3177          9.5130          

3. นกัเรยีนในสงักดัมหาวทิยาลยัไดร้บัโอกาส

ทางการศึกษาขัน้พื้นฐานตามสทิธทิี่กาํหนดไว ้

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนนกัเรยีนที่ไดร้บัการ

สนบัสนุนตามโครงการ

คน  - 300 540 630 720

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผูป้กครองสามารถลด

ค่าใชจ่้ายตามรายการที่ไดร้บัสนบัสนุน

รอ้ยละ  - 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -               1.5527        2.5158        3.6013        4.3831        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

4. เพือ่ขยายการผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ี และสาขาที่ขาดแคลน เพือ่

ตอบสนองต่อความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้าน

ทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่ไดง้านทาํ 

ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระ ภายใน

ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,196.3194   1,181.5886   889.2078     415.9994     209.1116     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 366.5417        424.0485        451.0366        520.6262        524.9742        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 366.5417       424.0485       451.0366       520.6262       524.9742       

5. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน

ชมุชนและสงัคม ใหม้ีความรูค้วามสามารถใน

การพฒันาตนเอง เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการ

แข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูเ้ขา้รบับรกิาร

ที่มคีวามรูเ้พิม่ขึ้นจากการเขา้รบับรกิาร

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิาร/หน่วยงาน/องคก์รที่รบับรกิาร

วชิาการและวชิาชพีต่อประโยชนจ์ากการบรกิาร

วชิาการ

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 69.2048       69.2048       130.0000     155.0000     160.0000     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1.3196          1.3856          1.8012          2.3416          3.0441          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.3196          1.3856          1.8012          2.3416          3.0441          
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563- จบ

แผนงานพื้นฐาน 5 746.3137    729.0776    254.8035    -              357.7063    

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

1 79.8000       109.3663      -                -                35.6250       

2. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์

สุขภาพ

2 475.5975      483.6965      254.8035      -                256.0625      

3. โครงการ : โครงการผลติแพทยแ์ละ

พยาบาลเพิม่

2 190.9162      136.0148      -                -                66.0188       

รวม 5 746.3137    729.0776    254.8035    -              357.7063    

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  5 รายการ  เป็นเงนิ  746,313,700  บาท

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 868,328,200                 

2. แผนงานพื้นฐาน 1,253,626,100               

        แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 1,252,346,100                   

        แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล ํา้ 

        และสรา้งการเติบโตจากภายใน 1,280,000                        

          หน่วย : ลา้นบาท 
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น -               -               -               2,121.9543   -               2,121.9543   

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั -               -               -               868.3282     -               868.3282     

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

-               -               -               1,252.3461   -               1,252.3461   

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

             -                -                -        431.9124              -        431.9124

ผลผลติที่ 2 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

             -                -                -        482.4135              -        482.4135

ผลผลติที่ 3 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -          69.2048              -          69.2048

โครงการที่ 1 : โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย

ในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจน

จบการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

             -                -                -           1.5527              -           1.5527

โครงการที่ 2 : โครงการผลติแพทยแ์ละ

พยาบาลเพิม่

             -                -                -        267.2627              -        267.2627

3. แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหา

ความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า และสรา้ง

การเติบโตจากภายใน

-               -               -               1.2800        -               1.2800        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -                -                -           1.2800              -           1.2800

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1   กรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

805.6806         868.3282         990.8275         1,048.7526       1,110.1529       

805.6806         868.3282         990.8275         1,048.7526       1,110.1529       

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

805.6806         868.3282         990.8275         1,048.7526       1,110.1529       

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

7.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั                          868,328,200

หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 868,328,200 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 868,328,200           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 868,328,200           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 842,917,000            บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 25,411,200             บาท
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บาท

7.2.1 ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           431.9124   -             431.9124   

-                -             431.9124     -              431.9124     

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2,510 2,750 3,030 3,370 3,500

 ( - )

คน 4,650 4,890 5,130 5,380 5,600

 ( - )

คน 15,330 15,640 15,960 16,280 16,550

 ( 14,936 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 112.0478 140.8915 116.0646 120.2925 123.3794

 ( 94.6479 )

ลา้นบาท 802.8721      690.7941   504.6940     416.0723     441.2388     

ลา้นบาท 540.5085      431.9124   225.4309     120.2925     123.3794     

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 540.5085      431.9124   225.4309     120.2925     123.3794     

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 262.3636      258.8817   279.2631     295.7798     317.8594     

ลา้นบาท 262.3636      258.8817   279.2631     295.7798     317.8594     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

              1,252,346,100

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

7.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายในการผลติตามงบประมาณ

ที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

                 431,912,400

เพือ่ผลติบณัฑติที่มคีวามเด่นทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีที่เป็นคนด ีคนเก่ง ทนัโลก 

สามารถใชช้วีติในสงัคมอย่างมคีวามสุข มคีวามคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์ใฝ่รู ้มปีญัญา และมคุีณธรรม

หน่วย:ลา้นบาท

      - เงนิรายได ้

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 431,912,400 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 431,912,400           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 431,912,400           บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 106,558,200            บาท

2) ค่าครภุณัฑ์ 167,220,900            บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 143 รายการ (รวม 635 หน่วย) 79,724,600             บาท

(2) ชดุหุ่นจาํลองฝึกการทาํคลอดข ัน้สูงแบบอตัโนมตั ิ

    ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชดุ 3,000,000              บาท

(3) เครือ่งตดังานโลหะดว้ยความเทีย่งตรงขนาดสูงดว้ยลวดไฟฟ้า (Wire Cut)

    ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชดุ 4,000,000              บาท

(4) ชดุตรวจวดัความเฉ่ือยของรถยนต ์

    ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชดุ 2,000,000              บาท

(5) เครือ่งสรา้งฉากเสมอืนจรงิ พรอ้มอปุกรณ์ประกอบ 

    ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชดุ 2,600,000              บาท

(6) เครือ่งสรา้งลายวงจรอเิลก็ทรอนกิสย่์านความถีสู่ง 

    ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชดุ 2,800,000              บาท

(7) ชดุฝึกระบบไฟฟ้าเครือ่งบนิ 

    ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชดุ 2,000,000              บาท

(8) เครือ่งวดัการเสยีรูปดว้ยกลอ้งดจิติอลคณุภาพสูงระบบสามมติ ิ

    ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชดุ 3,926,800              บาท

(9) เครือ่งทดสอบแรงกดบรรจภุณัฑ ์

    ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 เครือ่ง 3,000,000              บาท

(10) เครือ่งตรวจวเิคราะหเ์ซลล ์

     ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 เครือ่ง 1,444,500              บาท

(11) เครือ่งควบคมุการลดอณุหภมูแิบบแช่แขง็ชนดิตัง้โตะ๊ 

     ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 เครือ่ง 1,500,000              บาท

(12) ชดุปฏบิตักิารเครือ่งยนตแ์บบหลายอตัราส่วนการอดั 

     ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชดุ 1,225,000              บาท

(13) ชดุควบคมุและประเมนิผลการฝึกปฏบิตักิาร (หุ่นจาํลอง) พฒันาทกัษะ

     ทางทนัตกรรม simulator ดว้ยระบบคอมพวิเตอร ์

     ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 5 ชดุ 9,000,000              บาท

(14) ชดุหุ่นจาํลองชดุพฒันาทกัษะทางทนัตกรรมเสมอืนจรงิพรอ้มโตะ๊

     ปฏบิตักิารและอปุกรณ์ ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา 

     จงัหวดันครราชสมีา 5 ชดุ 27,000,000             บาท
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(15) เครือ่งถ่ายภาพรงัสช่ีองปากพรอ้มกะโหลกศีรษะแบบเซน็เซอรร์ะบบดจิติอล 

     2D ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 ชดุ 1,500,000              บาท

(16) ชดุโตะ๊ปฏบิตักิารทนัตกรรมประดษิฐแ์ละทนัตกรรมจดัฟนั 

     พรอ้มชดุเครือ่งกรอ/เครือ่งดูดฝุ่ น/โคมไฟฟ้าและเกา้อี้ พรอ้มอปุกรณ์ 

     ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 5 ชดุ 22,500,000             บาท

3) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 123,800,000            บาท

(1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าก่อสรา้งกลุม่อาคารปฏบิตักิารพื้นฐานการเรยีนรู ้

    ดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและภาษา ตาํบลสุรนารี

    อาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 รายการ 79,800,000             บาท

  งบประมาณทัง้สิ้น 285,000,000          บาท

  เงนินอกงบประมาณ 35,625,000           บาท

  เงนิงบประมาณ 249,375,000          บาท

  ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 60,208,700           บาท

  ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 79,800,000           บาท

  ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 109,366,300          บาท

(2) เงนิอดุหนุนเป็นค่าปรบัปรงุหอ้งปฏบิตักิารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

    พื้นฐาน ระยะที ่2 ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา 

    จงัหวดันครราชสมีา 1 รายการ 30,000,000             บาท

(3) เงนิอดุหนุนเป็นค่าปรบัปรงุพฒันาหอ้งปฏบิตักิารพื้นฐานการใชส้ตัว ์

    เพือ่งานทางวทิยาศาสตร ์ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา

    จงัหวดันครราชสมีา 1 รายการ 14,000,000             บาท

4) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายสมาชกิสมาคม 446,300                บาท

5) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการพฒันากาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร ์ระยะที ่2 

   (ทนุเรยีนดวีทิยาศาสตรแ์ห่งประเทศไทย) 3,887,000              บาท

6) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการเจา้ภาพกฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย 

   ครัง้ที ่44 30,000,000             บาท
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7.2.2 ผลผลติที่ 2 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรส์ุขภาพ บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           482.4135   -             482.4135   

-                -             58.7385      -              58.7385      

-                -             423.6750     -              423.6750     

7.2.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 280 310 340 380 420

 ( - )

คน 460 480 510 530 550

 ( - )

คน 1,270 1,210 1,330 1,360 1,390

 ( 1,318 )

รอ้ยละ 20 20  -  -  -

 ( - )

รอ้ยละ 15 25 25 15  -

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 7.5060 6.8160 7.1568 7.5146 7.5146

 ( 7.5060 )

                 482,413,500

เพือ่ผลติบณัฑติที่มคีวามเด่นทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีที่เป็นคนด ีคนเก่ง ทนัโลก 

สามารถใชช้วีติในสงัคมอย่างมคีวามสุข มคีวามคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์ใฝ่รู ้มปีญัญา และมคุีณธรรม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

2. ดาํเนินการก่อสรา้งอาคารศูนยค์วามเป็นเลศิทางการแพทย์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิปรมิาณ : สนบัสนุนการวจิยัเพือ่รกัษาโรคมะเรง็

ดว้ยเทคนิค Boron Neutron Capture Therapy 

(BNCT) แลว้เสรจ็

เชงิปรมิาณ : ดาํเนินการก่อสรา้งอาคารศูนย์

ความเป็นเลศิทางการแพทยแ์ลว้เสรจ็

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ที่ไดร้บัจดัสรร
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 400.6673      611.8024   646.7427     487.1645     214.6294     

ลา้นบาท 305.8460      482.4135   490.8533     262.3181     7.5146        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 305.8460      482.4135   490.8533     262.3181     7.5146       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 94.8213        129.3889   155.8894     224.8464     207.1148     

ลา้นบาท 94.8213       129.3889   155.8894     224.8464     207.1148     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 482,413,500 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 482,413,500           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 482,413,500           บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 6,816,000              บาท

2) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 475,597,500            บาท

(1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าก่อสรา้งศูนยค์วามเป็นเลศิทางการแพทย ์1 รายการ 423,675,000            บาท

  งบประมาณทัง้สิ้น 1,800,000,000       บาท

  เงนินอกงบประมาณ 225,000,000          บาท

  เงนิงบประมาณ 1,575,000,000       บาท

  ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 236,250,000          บาท

  ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 211,365,000          บาท

  ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 423,675,000          บาท

  ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 448,906,500          บาท

  ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 254,803,500          บาท

(2) เงนิอดุหนุนเป็นค่าก่อสรา้งอาคารปฏบิตักิารวทิยาศาสตรส์ุขภาพพื้นฐาน

    และสาธารณสุขศาสตร ์ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา 

    จงัหวดันครราชสมีา 1 รายการ 51,922,500             บาท

  งบประมาณทัง้สิ้น 248,500,000          บาท

  เงนินอกงบประมาณ 31,062,500           บาท

  เงนิงบประมาณ 217,437,500          บาท

  ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 43,750,000           บาท

  ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 86,975,000           บาท

  ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 51,922,500           บาท

  ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 34,790,000           บาท
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7.2.3 ผลผลติที่ 3 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           69.2048    -             69.2048    

-                -             69.2048      -              69.2048      

7.2.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 50 62 68 74 80

 ( 28 )

คน 13,500 13,500 15,000 16,800 17,500

 ( 8,445 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 69.2048 69.2048 130.0000 155.0000 160.0000

 ( 55.0873 )

ลา้นบาท 70.5244        70.5904     131.8012     157.3416     163.0441     

ลา้นบาท 69.2048        69.2048     130.0000     155.0000     160.0000     

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 69.2048       69.2048     130.0000     155.0000     160.0000     

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 1.3196         1.3856      1.8012        2.3416        3.0441        

ลา้นบาท 1.3196         1.3856      1.8012       2.3416       3.0441       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

                  69,204,800

เพือ่ใหบ้รกิารวชิาการที่เอื้อและสนองตอบความตอ้งการ สรา้งความเขม้แขง็ใหช้มุชน 

ทอ้งถิน่ และประเทศชาติ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เผยแพร่ความรูแ้ละบรกิารวชิาการ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : :จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ

แก่สงัคม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูร้บับรกิาร

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

ในกระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการ

ตามงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ 69,204,800 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 69,204,800             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 69,204,800             บาท

1) เงนิอดุหนุนการบรกิารวชิาการ 69,204,800             บาท
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7.2.4 โครงการที่ 1 :  โครงการสนบัสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษา

      ตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน บาท

7.2.4.1   วตัถปุระสงค์

7.2.4.2   สถานที่ดําเนินการ

7.2.4.3   ระยะเวลาดําเนินการ     5  ปี (ปี 2560 ถงึ  ปี 2564)

7.2.4.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

 - เงนิงบประมาณ บาท

7.2.4.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           1.5527      -             1.5527      

-                -             1.5527       -              1.5527       

7.2.4.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน  - 300 540 630 720

รอ้ยละ  - 100 100 100 100

ลา้นบาท -                1.5527      2.5158        3.6013        4.3831        

ลา้นบาท -                1.5527      2.5158        3.6013        4.3831        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                1.5527      2.5158       3.6013       4.3831       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

                   1,552,700

เพือ่ขยายโอกาสทางการศึกษาวชิาการดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์เทคโนโลย ีและภาษา

ใหก้วา้งขวาง เขม้แขง็ มคุีณภาพและแข่งขนัได ้เชื่อมรอยต่อระหว่างการศึกษาข ัน้พื้นฐานและ

ระดบัอดุมศึกษา ซึ่งจะช่วยยกระดบัคุณภาพการผลติบณัฑติดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์

เทคโนโลย ีและภาษาในประเทศไทยใหม้มีาตรฐานสากล

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนาร ีจงัหวดันครราชสมีา

                   12,052,900

                   12,052,900

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การสนบัสนุนค่าใชจ่้ายในการจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัเรยีนที่ไดร้บัการสนบัสนุน

ตามโครงการ

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

เชงิคุณภาพ : ผูป้กครองมคีวามพงึพอใจที่ไดร้บั

การจดัการศึกษาข ัน้พื้นฐาน

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

326



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

1,552,700 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,552,700              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,552,700              บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายในการศึกษาข ัน้พื้นฐาน 1,552,700              บาท

1.1) ค่าจดัการเรยีนการสอน 814,500                บาท

1.2) ค่าหนงัสอื 294,800                บาท

1.3) ค่าอปุกรณ์การเรยีน 98,100                  บาท

1.4) ค่าเครือ่งแบบนกัเรยีน 141,000                บาท

1.5) ค่ากจิกรรมพฒันาคณุภาพผูเ้รยีน 204,300                บาท

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาล

             จนจบการศึกษาขัน้พื้นฐาน
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7.2.5  โครงการที่ 2 :  โครงการผลติแพทยแ์ละพยาบาลเพิม่ บาท

7.2.5.1   วตัถปุระสงค์

7.2.5.2   สถานที่ดําเนินการ

7.2.5.3   ระยะเวลาดําเนินการ     10  ปี (ปี 2557 ถงึ  ปี 2566)

7.2.5.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

 - เงนิงบประมาณ บาท

 - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.2.5.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           267.2627   -             267.2627   

-                -             255.5315     -              255.5315     

-                -             11.7312      -              11.7312      

7.2.5.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 240 60 92 112 142

 ( 192 )

คน 132 152  -  -  -

 ( - )

คน 576 668 628 536 444

 ( 411 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 159.2738 76.3465 172.9236 33.3888 78.2176

 ( 140.2738 )

                 267,262,700

เพือ่แกไ้ขปญัหาความรุนแรงของความขาดแคลนแพทยพ์ยาบาลโดยเพิม่การผลติใหเ้พยีงพอ

กบัความตอ้งการของประเทศ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนาร ีจงัหวดันครราชสมีา

                1,010,638,800

                  944,620,000

                   66,018,800

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เร่งรดัจดัการเรยีนการสอนสาขาแพทยศาสตร์

2. เร่งรดัจดัการเรยีนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของโครงการตามงบประมาณ

ที่ไดร้บัจดัสรร
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เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 407.1841      303.0406   188.8077     33.3888      78.2176      

ลา้นบาท 392.8273      267.2627   172.9236     33.3888      78.2176      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 392.8273      267.2627   172.9236     33.3888      78.2176      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 14.3568        35.7779     15.8841      -               -               

ลา้นบาท 14.3568       35.7779     15.8841      -              -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

329



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการผลติแพทยแ์ละพยาบาลเพิม่ 267,262,700 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 267,262,700           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 267,262,700           บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 190,916,200            บาท

(1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าก่อสรา้งอาคารพยาธวิทิยาและสนบัสนุนบรกิาร 

    ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 รายการ 104,553,700            บาท

  งบประมาณทัง้สิ้น 199,150,000          บาท

  เงนินอกงบประมาณ 24,893,800           บาท

  เงนิงบประมาณ 174,256,200          บาท

  ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 35,000,000           บาท

  ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 34,702,500           บาท

  ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 104,553,700          บาท

(2) เงนิอดุหนุนเป็นค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง 

    ตาํบลสุรนาร ีอาํเภอเมอืงนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา 1 รายการ 86,362,500             บาท

  งบประมาณทัง้สิ้น 329,000,000          บาท

  เงนินอกงบประมาณ 41,125,000           บาท

  เงนิงบประมาณ 287,875,000          บาท

  ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 65,497,700           บาท

  ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 86,362,500           บาท

  ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 136,014,800          บาท

2) เงนิอดุหนุนการผลติแพทยเ์พิม่ 64,615,300             บาท

3) เงนิอดุหนุนการผลติพยาบาลเพิม่ 11,731,200             บาท
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บาท

7.3.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           1.2800      -             1.2800      

-                -             1.2800       -              1.2800       

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 35 42 48 56 62

 ( 17 )

คน 42,000 42,000 44,800 45,200 46,700

 ( 23,731 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 1.2800 1.2800 10.0000 15.0000 20.0000

 ( 1.2800 )

ลา้นบาท 5.4038         5.6100      15.6290      22.3177      29.5130      

ลา้นบาท 1.2800         1.2800      10.0000      15.0000      20.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 1.2800         1.2800      10.0000      15.0000      20.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 4.1238         4.3300      5.6290        7.3177        9.5130        

ลา้นบาท 4.1238         4.3300      5.6290       7.3177       9.5130       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.3  แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า

      และสรา้งการเติบโตจากภายใน                    1,280,000

                   1,280,000

เพือ่บูรณาการดา้นคุณธรรม ศิลปะและวฒันธรรม ใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตร เป็นแหลง่สะสม

องคค์วามรูแ้ละภมูปิญัญาทอ้งถิน่ รวมท ัง้สนบัสนุนใหม้กีารเผยแพร่สู่สาธารณชน

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิการสรา้งความเขม้แขง็ทุนทางสงัคมและทุนทางวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการศิลปวฒันธรรม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม

ศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวตัถปุระสงค์

ของโครงการ

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็

ตามระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรมตามงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

331



รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 1,280,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,280,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,280,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนการทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรม 1,280,000              บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

   1. ผลติและพฒันากาํลงัคนระดบัสูงใหม้มีาตรฐานทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการในการพฒันา

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์

852,488,100                

874,641,000                

   มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ ์เป็นองคก์ารธรรมรฐั เป็นแหลง่เรยีนรู ้เป็นหลกัในถิน่ เป็นเลศิสู่สากล

      ประยุกต ์เพือ่ใหม้หาวทิยาลยัเป็นศูนยร์วมของชมุชนและเป็นแบบอย่างทีด่ขีองสงัคม

   2. ดาํเนินการศึกษา คน้ควา้ วจิยั และพฒันาองคค์วามรูใ้หม ่ใหส้ามารถนาํไปใชใ้นการผลติใหม้ี

   3. ใหบ้รกิารทางวชิาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน ในดา้นการใหค้าํปรกึษาและ

   4. อนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูศิลปะและวฒันธรรมอนัเป็นจารตีประเพณี รวมท ัง้ศิลปะบรสุิทธิ์และศิลปะ

      เศรษฐกจิและสงัคมภาคใตแ้ละของประเทศ

      คุณภาพและประสทิธภิาพเพือ่ความสามารถในการพึง่ตนเองและการแขง่ขนัในระดบันานาชาติ

      แนะนาํ การวจิยัและพฒันาการทดสอบ การสาํรวจ รวมท ัง้การฝึกอบรมและการพฒันาอนั

      ก่อใหเ้กดิการถ่ายทอดเทคโนโลยทีีจ่าํเป็นและเหมาะสมเพือ่การพฒันาเศรษฐกจิ และสงัคม

      ของภมูภิาคและประเทศชาติ



3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,213.5806      1,236.9295      1,804.2823      1,600.6247      1,195.2323      

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 852.4881        874.6410        1,441.6683      1,238.0825      828.3238        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 361.0925        362.2885        362.6140        362.5422        366.9085        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 361.0925        362.2885        362.6140        362.5422        366.9085        

1. เพื่อเป็นค่าใชจ้า่ยในการดาํเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 576.3584      600.7179      655.5317      692.5359      731.7604      

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                  -                  -                  -                  -                  

2. เพื่อวิจยัและพฒันา รวมทัง้ถ่ายทอดองค์

ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมท่ีนําไปสูก่ารพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมทีไ่ดร้บัการจดทะเบยีนทรพัยส์นิทาง

ปญัญาหรอือนุสทิธบิตัร

โครงการ 5 6 6 8 9

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของงานวจิยัและงาน

สรา้งสรรคท์ีต่พีมิพเ์ผยแพร่ในวารสารระดบัชาติ

และนานาชาติ

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของบทความวจิยัที่

ไดร้บัการอา้งองิใน reference journal หรอืใน

ฐานขอ้มูลระดบัชาต ิหรอืระดบันานาชาติ

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 2.3907         2.8850         3.0000         3.0000         3.0000         

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 18.0000         -                  -                  -                  -                  

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 18.0000         -                 -                 -                 -                 

3. เพื่อผลิตกาํลงัคนท่ีมีคณุภาพตามความ

ตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้าํเร็จ

การศึกษาทีไ่ดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 85 85 90 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของความพงึพอใจ

ของนายจา้งทีม่ต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษาที่

ไดง้านทาํ ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายใน ระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 14.2233       14.1739       14.6805       14.7732       14.8687       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 82.9843         78.0509         80.5970         83.3130         95.0665         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 82.9843         78.0509         80.5970         83.3130         95.0665         

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

4. เพื่อขยายการผลิตกาํลงัคนดา้นวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี และสาขาท่ีขาดแคลน เพื่อ

ตอบสนองต่อความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้าํเร็จ

การศึกษาทีไ่ดง้านทาํตรงสาขา (ดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย)ี

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของความพงึพอใจ

ของนายจา้งทีม่ต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา (ดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย)ี

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษาที่

ไดง้านทาํ ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายใน ระยะเวลา 1 ปี (ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลย)ี

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้าํเร็จ

การศึกษาทีไ่ดง้านทาํตรงสาขา (ดา้นวทิยาศาสตร์

สุขภาพ)

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของความพงึพอใจ

ของนายจา้งทีม่ต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา (ดา้น

วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ)

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษาที่

ไดง้านทาํ ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายใน ระยะเวลา 1 ปี (ดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ)

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้าํเร็จ

การศึกษาทีไ่ดง้านทาํตรงสาขา (โครงการผลติ

แพทยแ์ละพยาบาลเพิม่)

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของความพงึพอใจ

ของนายจา้งทีม่ต่ีอผูส้าํเร็จการศึกษา (โครงการ

ผลติแพทยแ์ละพยาบาลเพิม่)

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษาที่

ไดง้านทาํ ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายใน ระยะเวลา 1 ปี (โครงการผลติแพทยแ์ละ

พยาบาลเพิม่)

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 251.1028      239.4487      124.0483      69.7782       69.0447       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 215.5993        206.0920        199.8170        197.3748        226.8420        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 215.5993        206.0920        199.8170        197.3748        226.8420        

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

5. เพื่อบรกิารวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน

ชมุชนและสงัคมใหมี้ความรูค้วามสามารถในการ

พฒันาตนเอง เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั

ของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูเ้ขา้รบับรกิารที่

มคีวามรูเ้พิม่ขึ้นจากการเขา้รบับรกิาร

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิาร/หน่วยงาน/องคก์รทีร่บับรกิาร

วชิาการและวชิาชพีต่อประโยชนจ์ากการบรกิาร

รอ้ยละ 90 90 95 95 95

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 7.0929         15.8814       7.0000         7.0000         7.0000         

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 40.0000         40.0000         40.0000         40.0000         40.0000         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 40.0000         40.0000         40.0000         40.0000         40.0000         

6. เพื่อใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลและสง่เสรมิสุขภาพ

เพื่อการศึกษาและวิจยัอย่างมีประสทิธิภาพ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานวจิยัดา้นการ

รกัษาพยาบาลทีน่าํไปใชป้ระโยชน์

โครงการ 25 25 28 30 30

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของผูส้าํเร็จ

การศึกษาดา้นการแพทยไ์ดร้บัการรบัรองตาม

มาตรฐานทีก่าํหนด

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท -                -                635.5678      448.7952      -                

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                  33.1456         37.2000         36.8544         -                  

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท -                 33.1456         37.2000         36.8544         -                 

7. ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สตินกัศึกษาและชมุชน 

ในการพฒันาภมิูปญัญาทอ้งถิ่น 

และอนุรกัษท์าํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงาน/กิจกรรมทีม่ี

การเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

กิจกรรม 10 10 10 12 12

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของนิสตินกัศึกษาที่

เหน็ความสาํคญัของศิลปวฒันธรรมไทย

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนข์องการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1.3200         1.5341         1.8400         2.2000         2.6500         

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 4.5089           5.0000           5.0000           5.0000           5.0000           

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 4.5089           5.0000           5.0000           5.0000           5.0000           

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกิจและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563- จบ

แผนงานพื้นฐาน 2 57.6855      635.5678    448.7952    -              344.7625    

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

1 57.6855       -                -                -                25.5625       

2. โครงการ : โครงการจดัต ัง้ศูนยก์ารแพทย ์

มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์

1 -                635.5678      448.7952      -                319.2000      

รวม 2 57.6855      635.5678    448.7952    -              344.7625    

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  2 รายการ  เป็นเงนิ  57,685,500  บาท

แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล ํา้

เงนินอก 

งบประมาณ

แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 269,504,000                     

และสรา้งการเติบโตจากภายใน 1,534,100                        

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

          หน่วย : ลา้นบาท 

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 600,717,900                 

ปีงบประมาณ

2. แผนงานพื้นฐาน 273,923,100                 

แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 2,885,000                        
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น -               -               -               874.6410     -               874.6410     

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั -               -               -               600.7179     -               600.7179     

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

-               -               -               2.8850        -               2.8850        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

             -                -                -           2.8850              -           2.8850

3. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

-               -               -               269.5040     -               269.5040     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

             -                -                -          14.1739              -          14.1739

ผลผลติที่ 2 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

             -                -                -        165.9599              -        165.9599

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

             -                -                -          35.7493              -          35.7493

ผลผลติที่ 4 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -          15.8814              -          15.8814

โครงการที่ 1 : โครงการผลติแพทยแ์ละ

พยาบาลเพิม่

             -                -                -          37.7395              -          37.7395

โครงการที่ 2 : โครงการจดัต ัง้ศูนย์

การแพทย ์มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์

             -                -                -                -                -                -   

4. แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหา

ความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า และสรา้ง

การเติบโตจากภายใน

-               -               -               1.5341        -               1.5341        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -                -                -           1.5341              -           1.5341

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1   กรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

576.3584         600.7179         655.5317         692.5359         731.7604         

576.3584         600.7179         655.5317         692.5359         731.7604         

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

576.3584         600.7179         655.5317         692.5359         731.7604         

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

เงนินอกงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

รวมทัง้สิ้น

7.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั                          600,717,900

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

รายการบุคลากรภาครฐั 600,717,900 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 600,717,900           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 600,717,900           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 582,506,700           บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 18,211,200             บาท
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บาท

บาท

7.2.1  วตัถปุระสงค ์:

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           2.8850      -             2.8850      

-                -             2.8850       -              2.8850       

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 13 22 30 30 30

 ( 13 )

โครงการ 13 22 30 30 30

 ( 13 )

รอ้ยละ 90 90 95 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 2.3907 2.8850 3.0000 3.0000 3.0000

 ( 1.8125 )

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการวจิยัตาม

งบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

เชงิปรมิาณ :  จาํนวนโครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตาม

มาตรฐานที่กาํหนด

เชงิเวลา : จาํนวนโครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็

ภายในระยะเวลาที่กาํหนด

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ :  จาํนวนโครงการวจิยั

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการวจิยัและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ดาํเนินการศึกษา คน้ควา้ วจิยั และถ่ายทอดเทคโนโลยใีหส้ามารถนาํไปใชใ้นภาคการผลติใหม้ี

คุณภาพและประสทิธภิาพเพือ่ความสามารถในการพึง่ตนเองและการแข่งขนัในระดบันานาชาติ

7.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ                    2,885,000

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี                    2,885,000
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 20.3907        2.8850      3.0000        3.0000        3.0000        

ลา้นบาท 2.3907         2.8850      3.0000        3.0000        3.0000        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 2.3907         2.8850      3.0000       3.0000       3.0000       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 18.0000        -             -               -               -               

ลา้นบาท 18.0000       -             -              -              -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - เงนิรายได ้

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยี 2,885,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 2,885,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 2,885,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนโครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชือนัเนื่องมาจาก

   พระราชดาํรสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 2,885,000              บาท
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บาท

บาท

7.3.1  วตัถปุระสงค ์:

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           14.1739    -             14.1739    

-                -             14.1739      -              14.1739      

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 550 550 550 600 600

 ( - )

คน 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

 ( - )

คน 3,450 3,750 4,150 4,550 4,950

 ( 3,300 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 90 90 95 95 95

 ( - )

ลา้นบาท 14.2233 14.1739 14.6805 14.7732 14.8687

 ( - )

เชงิเวลา :  รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบ

การศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่

กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตาม

งบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบ

การศึกษาตามมาตรฐานหลกัสูตร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ :  จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์

7.3  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน                  269,504,000

7.3.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                   14,173,900

ผลติและพฒันากาํลงัคนดา้นสงัคมศาสตรใ์นระดบัสูงใหม้มีาตรฐานที่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมภาคใต ้และของประเทศ
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 97.2076        92.2248     95.2775      98.0862      109.9352     

ลา้นบาท 14.2233        14.1739     14.6805      14.7732      14.8687      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 14.2233       14.1739     14.6805      14.7732      14.8687      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 82.9843        78.0509     80.5970      83.3130      95.0665      

ลา้นบาท 82.9843       78.0509     80.5970      83.3130      95.0665      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - เงนิรายได ้

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 14,173,900 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 14,173,900             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 14,173,900             บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 14,173,900             บาท
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บาท

7.3.2  วตัถปุระสงค ์:

7.3.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           165.9599   -             165.9599   

-                -             165.9599     -              165.9599     

7.3.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 480 480 500 500 500

 ( - )

คน 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

 ( - )

คน 3,090 3,200 3,700 4,200 4,700

 ( 2,680 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 80 80 85 90 95

 ( - )

ลา้นบาท 35.9558 35.3173 36.0906 36.3872 36.6927

 ( - )

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบ

การศึกษาตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบ

การศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่

กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตาม

งบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

7.3.2  ผลผลติที่ 2 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี                  165,959,900

หน่วย:ลา้นบาท

ผลติและพฒันากาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนระดบัสูงใหม้มีาตรฐานที่สอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมภาคใต ้และของประเทศ
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 224.7460      263.2344   132.7964     133.5675     151.9002     

ลา้นบาท 122.5627      165.9599   36.0906      36.3872      36.6927      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 122.5627      165.9599   36.0906      36.3872      36.6927      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 102.1833      97.2745     96.7058      97.1803      115.2075     

ลา้นบาท 102.1833      97.2745     96.7058      97.1803      115.2075     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 165,959,900 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 165,959,900           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 165,959,900           บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 34,694,700             บาท

2) ค่าครภุณัฑ์ 42,957,100             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 43 รายการ (รวม 127 หน่วย) 10,983,300             บาท

(2) ระบบปฏบิตักิารการทาํเทคนคิพเิศษ (Visual Effects) ตาํบลไทยบรุี

    อาํเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ระบบ 6,200,000              บาท

(3) ระบบปฏบิตักิารสแกนวตัถ ุ3 มติ ิตาํบลไทยบรุ ีอาํเภอท่าศาลา

    จงัหวดันครศรธีรรมราช  1 ระบบ 1,800,000              บาท

(4) ระบบปฏบิตักิารผลติงานกราฟิกสาํหรบังานโทรทศัน ์(expression

    graphic system for studio) ตาํบลไทยบรุ ีอาํเภอท่าศาลา

    จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ระบบ 4,500,000              บาท

(5) ระบบปฏบิตักิารสตูดโิอวทิยุโทรทศันค์วามละเอยีดสูง ตาํบลไทยบรุี

    อาํเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ระบบ 2,890,000              บาท

(6) ระบบสนบัสนุนการใหบ้รกิารหอ้งสมดุดจิทิลั (Digital Library)

    ตาํบลไทยบรุ ีอาํเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ระบบ 4,902,000              บาท

(7) ระบบภาพและเสยีงประจาํอาคารเรยีนรวม ตาํบลไทยบรุ ีอาํเภอท่าศาลา

    จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ระบบ 4,000,000              บาท

(8) ระบบควบคมุอณุหภมูแิละป้องกนัความชื้นเพือ่สงวนรกัษาทรพัยากร

    สารสนเทศ ตาํบลไทยบรุ ีอาํเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ระบบ 2,391,800              บาท

(9) ระบบสนบัสนุนการเรยีนรูแ้ละพฒันาสมรรถนะภาษาองักฤษทางออนไลน์

     ตาํบลไทยบรุ ีอาํเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ระบบ 1,382,700              บาท

(10) เครือ่งอนิดกัทฟี คปัเปิลพลาสมา สเปกโตมเิตอร ์(Inductively Coupled

      Plasma Optical Emission Spectrometer) ตาํบลไทยบรุี

      อาํเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 เครือ่ง 3,907,300              บาท

3) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 87,685,500             บาท

(1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าซ่อมแซมปรบัปรงุอาคารและระบบสาธารณูปโภค

    ตาํบลไทยบรุ ีอาํเภอท่าศาลา จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 รายการ 30,000,000             บาท
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(2) เงนิอดุหนุนเป็นค่าก่อสรา้งอาคารปฏบิตักิารสถาปตัยกรรมศาสตร์

    และการออกแบบ 1 รายการ 57,685,500             บาท

  งบประมาณทัง้สิ้น 190,500,000           บาท

  เงนินอกงบประมาณ 25,562,500             บาท

  เงนิงบประมาณ 164,937,500           บาท

  ปี 2556 - 2557 ตัง้งบประมาณ 53,600,000             บาท

  ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 11,502,000             บาท

  ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 42,150,000             บาท

  ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 57,685,500             บาท

4) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายสมาชกิสมาคม 171,200                บาท

5) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการพฒันากาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร ์ระยะที ่2

   (ทนุเรยีนดวีทิยาศาสตรแ์ห่งประเทศไทย) 451,400                บาท
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บาท

7.3.3  วตัถปุระสงค ์:

7.3.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           35.7493    -             35.7493    

-                -             35.7493      -              35.7493      

7.3.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 380 380 400 400 400

 ( - )

คน 500 500 500 500 500

 ( - )

คน 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100

 ( 1,680 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 90 90 95 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 21.1010 21.2165 21.6793 21.6550 22.0800

 ( - )

ผลติและพฒันากาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพในระดบัสูงใหม้มีาตรฐานที่สอดคลอ้งกบั

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตาม

งบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบ

การศึกษาตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

หลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

7.3.3  ผลผลติที่ 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรส์ุขภาพ                   35,749,300

ความตอ้งการในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมภาคใต ้และของประเทศ

351



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 141.0800      131.7668   115.7505     117.3695     129.7945     

ลา้นบาท 43.9440        35.7493     21.6793      21.6550      22.0800      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 43.9440       35.7493     21.6793      21.6550      22.0800      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 97.1360        96.0175     94.0712      95.7145      107.7145     

ลา้นบาท 97.1360       96.0175     94.0712      95.7145      107.7145     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - เงนิรายได ้

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

เงนิงบประมาณ

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 35,749,300 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 35,749,300             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 35,749,300             บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 21,216,500             บาท

2) ค่าครภุณัฑ์ 14,532,800             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 46 รายการ (รวม 122 หน่วย) 13,232,800             บาท

(2) ชดุวเิคราะหป์รมิาณไนโตรเจน ตาํบลไทยบรุ ีอาํเภอท่าศาลา

    จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 ชดุ 1,300,000              บาท
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บาท

7.3.4  วตัถปุระสงค ์:

7.3.4.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           15.8814    -             15.8814    

-                -             15.8814      -              15.8814      

7.3.4.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 70 75 80 80 80

 ( 54 )

คน 25,000 30,000 35,000 35,000 35,000

 ( 41,368 )

ครัง้ 525 550 550 600 600

 ( 551 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 7.0929 15.8814 7.0000 7.0000 7.0000

 ( 4.1689 )

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิาร

วชิาการตามงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความแม่นยาํในการ

วนิิจฉยั

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิารในกระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : รอ้ยละของงานบรกิารวชิาการแลว้

เสรจ็ระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิาร

วชิาการ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนตวัอย่างที่วเิคราะห์

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เผยแพร่ความรูง้านบรกิารวชิาการ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

7.3.4  ผลผลติที่ 4 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                   15,881,400

ใหบ้รกิารวชิาการแก่หน่วยงานต่างๆ ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ในดา้นการใหค้าํปรกึษาและแนะนาํ

หน่วย:ลา้นบาท

การทดสอบ การสาํรวจ รวมท ัง้การฝึกอบรมและการพฒันาอนัก่อใหเ้กิดองคค์วามรู ้

ที่เป็นประโยชนต่์อการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของภมูภิาคและประเทศชาติ
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 47.0929        55.8814     47.0000      47.0000      47.0000      

ลา้นบาท 7.0929         15.8814     7.0000        7.0000        7.0000        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 7.0929         15.8814     7.0000       7.0000       7.0000       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 40.0000        40.0000     40.0000      40.0000      40.0000      

ลา้นบาท 40.0000       40.0000     40.0000      40.0000      40.0000      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ 15,881,400 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 15,881,400             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 15,881,400             บาท

1) เงนิอดุหนุนการบรกิารวชิาการ 13,102,200             บาท

2) เงนิอดุหนุนโครงการตามนโยบายทวภิาค ี(สหกจิศึกษา)

   (Work Integrated Learning: WIL) 2,279,200              บาท

3) เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาหอ้งสมดุสเีขยีวเพือ่การเรยีนรู ้

   และอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้มของชมุชน 500,000                บาท
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บาท

7.3.5.1   วตัถปุระสงค์

7.3.5.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.5.3   ระยะเวลาดําเนินการ     11  ปี (ปี 2554 ถงึ  ปี 2564)

7.3.5.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.3.5.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           37.7395    -             37.7395    

-                -             23.0755      -              23.0755      

-                -             14.6640      -              14.6640      

7.3.5.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 138 48 88 40 80

 ( - )

คน 276 40 - - -

 ( - )

คน 1,062 168 120 80 40

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

   เพือ่แกไ้ขปญัหาการขาดแคลนแพทยแ์ละพยาบาล โดยเพิม่การผลติใหเ้พยีงพอกบั

   ความตอ้งการของประเทศ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบ

การศึกษาตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบ

การศึกษาตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่

กาํหนด

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

1. เร่งรดัจดัการเรยีนการสอนสาขาแพทยศาสตร์

2. เร่งรดัจดัการเรยีนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

   มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ ์จ.นครศรธีรรมราช

                  502,104,300

                  404,664,300

                   97,440,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

7.3.5  โครงการที่ 1 :  โครงการผลติแพทยแ์ละพยาบาลเพิม่                   37,739,500
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เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 278.6384 37.7395 66.2784 11.7360 10.2720

 ( - )

ลา้นบาท 345.8384      50.5395     75.3184      16.2160      14.1920      

ลา้นบาท 278.6384      37.7395     66.2784      11.7360      10.2720      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 278.6384      37.7395     66.2784      11.7360      10.2720      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 67.2000        12.8000     9.0400        4.4800        3.9200        

ลา้นบาท 67.2000       12.8000     9.0400       4.4800       3.9200       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตาม

งบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการผลติแพทยแ์ละพยาบาลเพิม่ 37,739,500 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 37,739,500             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 37,739,500             บาท

1) เงนิอดุหนุนการผลติพยาบาลเพิม่ 14,664,000             บาท

2) เงนิอดุหนุนการผลติแพทยเ์พิม่ 23,075,500             บาท
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บาท

7.3.6.1   วตัถปุระสงค์

7.3.6.2   สถานที่ดําเนินการ

7.3.6.3   ระยะเวลาดําเนินการ     9  ปี (ปี 2554 ถงึ  ปี 2562)

7.3.6.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.3.6.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           -             -             -             

-                -             -              -              -              

7.3.6.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รอ้ยละ 30 30 30 30 -

 ( - )

ลา้นบาท 724.4370 0 635.5678 448.7952 -

 ( 212.8000 )

รวมทัง้สิ้น

1. ดาํเนินการก่อสรา้งอาคารศูนยก์ารแพทยพ์รอ้มระบบ

สาธารณูปการ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

เชงิปรมิาณ : ดาํเนินการก่อสรา้งอาคารศูนย์

การแพทยพ์รอ้มระบบสาธารณูปโภคแลว้เสรจ็

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของโครงการตาม

งบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

งบประมาณ

                2,128,000,000

                1,808,800,000

                  319,200,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                             -  

   มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ ์จ.นครศรธีรรมราช

   1. เพือ่ใชเ้ป็นสถานที่ในการเรยีนการสอนของนกัศึกษาสาํนกัวชิาแพทยศาสตร ์และนกัศึกษา

      รวมถงึการเป็นแหลง่ฝึกอบรมแพทยผู์เ้ชี่ยวชาญ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์

   2. เพือ่รองรบัผูป่้วยในระดบัตติยภมู ิ(Tertiary Care) ในเขตภาคใตต้อนบนไดอ้ย่างมี

      สาํนกัวชิาพยาบาลศาสตร ์สาํนกัวชิาเภสชัศาสตร ์ สาํนกัวชิาสหเวชศาสตรแ์ละสาธารณสุขศาสตร์

7.3.6  โครงการที่ 2 :  โครงการจดัต ัง้ศูนยก์ารแพทย ์มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์

   3. เพือ่เป็นแหลง่ใหเ้กิดการสรา้งงานวจิยัท ัง้ทางคลนิิก และงานวจิยัประยุกต์

      ประสทิธภิาพและครบวงจร

360



เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 936.4370      33.1456     672.7678     485.6496     -               

ลา้นบาท 724.4370      -             635.5678     448.7952     -               

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 724.4370      -             635.5678     448.7952     -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 212.0000      33.1456     37.2000      36.8544      -               

ลา้นบาท 212.0000      33.1456     37.2000      36.8544      -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รวมทัง้สิ้น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

หน่วยนบั

งบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

โครงการ : โครงการจดัตัง้ศูนยก์ารแพทย ์มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ -                         บาท

1. งบเงนิอดุหนุน -                         บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป -                         บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง -                        บาท

(1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าก่อสรา้งอาคารศูนยก์ารแพทยพ์รอ้มระบบสาธารณูปการ 1 รายการ -                        บาท

  งบประมาณทัง้สิ้น 2,128,000,000         บาท

  เงนินอกงบประมาณ 319,200,000           บาท

  เงนิงบประมาณ 1,808,800,000         บาท

  ปี 2554 - 2557 ตัง้งบประมาณ 676,301,500           บาท

  ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 48,135,500             บาท

  ปี 2559 ตัง้งบประมาณ -                        บาท

  ปี 2560 ตัง้งบประมาณ -                        บาท

  ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 635,567,800           บาท

  ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 448,795,200           บาท
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บาท

บาท

7.4.1  วตัถปุระสงค ์:

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           1.5341      -             1.5341      

-                -             1.5341       -              1.5341       

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 45 45 50 50 50

 ( 25 )

คน 25,000 27,000 30,000 30,000 30,000

 ( 16,963 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

ลา้นบาท 1.3200 1.5341 1.8400 2.2000 2.6500

 ( 1.0500 )

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรมตามงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/

กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของโครงการที่บรรลุผล

ตามวตัถปุระสงคข์องโครงการ

เชงิเวลา : รอ้ยละของงานโครงการ/กิจกรรมที่

แลว้เสรจ็ตามเวลาที่กาํหนด

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรม

ศิลปวฒันธรรม

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. สบืสานและอนุรกัษศิ์ลปวฒันธรรม

7.4  แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า

อนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูศิลปะและวฒันธรรมอนัเป็นจารตีประเพณีรวมท ัง้ศิลปะบรสุิทธิ์และ

ศิลปะประยุกต ์

่ ่

7.4.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม                    1,534,100

                   1,534,100และสรา้งการเติบโตจากภายใน

หน่วย:ลา้นบาท
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 5.8289         6.5341      6.8400        7.2000        7.6500        

ลา้นบาท 1.3200         1.5341      1.8400        2.2000        2.6500        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 1.3200         1.5341      1.8400       2.2000       2.6500       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 4.5089         5.0000      5.0000        5.0000        5.0000        

ลา้นบาท 4.5089         5.0000      5.0000       5.0000       5.0000       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - เงนิรายได ้

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ
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รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามงบรายจา่ย

ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 1,534,100 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,534,100              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,534,100              บาท

1) เงนิอดุหนุนการทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรม 1,534,100              บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

 2. พฒันาระบบการศึกษา ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา ระบบการเรยีนรูแ้ละ

 3. วจิยัและนาํผลไปใชใ้หเ้กดิประโยชนใ์นการสรา้งองคค์วามรูแ้ละการพฒันาประชาคมไทย

      มคุีณธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชพี

    ระบบการบรหิารงานใหม้คุีณภาพอย่างต่อเน่ือง

 มุง่ม ัน่    เป็นมหาวทิยาลยัทีใ่ฝ่เรยีนรู ้

   1. พฒันาบคุลากรใหม้คีวามสามารถในการเรยีนรู ้พฒันานกัศึกษาใหม้คีวามเป็นเลศิทางวชิาการ

   มุง่สรา้ง   ชื่อเสยีงและเกยีรตภิมูใิหเ้ป็นทีภ่มูใิจของประชาคม

   มุง่กา้ว    ไปสู่การเป็นมหาวทิยาลยัช ัน้นาํในระดบัโลก

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี

1,449,651,800              

1,478,258,500              

   มุง่สู่      ความเป็นเลศิในเทคโนโลยแีละการวจิยั

   มุง่ธาํรง   ปณิธานในการสรา้งบณัฑติทีเ่ก่งและดี



3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 3,724.6518     3,885.2585     4,251.5816     4,045.6455     4,080.7571     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,449.6518     1,478.2585     1,771.5816     1,565.6455     1,600.7571     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 2,275.0000     2,407.0000     2,480.0000     2,480.0000     2,480.0000     

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 2,275.0000     2,407.0000     2,480.0000     2,480.0000     2,480.0000     

1. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 941.7423     977.6988     1,090.1943   1,150.5689   1,200.5689   

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนใน

ชมุชนและสงัคม ใหม้ีความรูค้วามสามารถใน

การพฒันาตนเอง เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการ

แข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูเ้ขา้รบับรกิาร

นาํความรูไ้ปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจของ

ผูร้บับรกิาร/หน่วยงาน/องคก์รที่รบับรกิาร

วชิาการและวชิาชพีต่อประโยชนจ์ากการบรกิาร

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 103.5150     103.6682     117.5862     128.2024     139.8227     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 710.0000        760.0000        800.0000        800.0000        800.0000        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 710.0000       760.0000       800.0000       800.0000       800.0000       

3. เพือ่ขยายการผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีและสาขาที่ขาดแคลน เพือ่

ตอบสนองต่อความตอ้งการในการพฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็

การศึกษาที่ไดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจของ

นายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที่

ไดง้านทาํ ศึกษาต่อ หรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 75 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 396.6321     389.1291     555.3697     277.7569     251.0436     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 1,306.0000     1,378.0000     1,411.0000     1,410.0000     1,410.0000     

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1,306.0000     1,378.0000     1,411.0000     1,410.0000     1,410.0000     

4. เพือ่เสรมิสรา้งค่านิยมใหน้กัศึกษา และชมุชน

ในการอนุรกัษ ์ทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนโครงการที่มกีาร

เผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

โครงการ 35 35 35 35 35

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของนกัศึกษาที่

เหน็ความสาํคญัของศิลปวฒันธรรมไทย

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1.0000        1.0000        1.5000        2.0000        2.0000        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 9.0000          9.0000          9.0000          10.0000         10.0000         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 9.0000          9.0000          9.0000          10.0000         10.0000         

5. เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอดองค์

ความรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นําไปสูก่ารพฒันา

เศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิ่นและประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรม ที่ไดร้บัการจดทะเบยีนทรพัยส์นิทาง

ปญัญาหรอือนุสทิธบิตัร

เรื่อง 15 15 15 15 15

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนงานวจิยัและงาน

สรา้งสรรคท์ี่ตีพมิพ ์เผยแพร่ในวารสาร

ระดบัชาติและนานาชาติ

เรื่อง 400 400 450 480 500

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนบทความวจิยัที่

ไดร้บัการอา้งองิใน refereed journal หรอืใน

ฐานขอ้มลูระดบัชาติหรอืระดบันานาชาติ

เรื่อง 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:จาํนวนผลงานวจิยั/

นวตักรรมที่นาํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย/์

ประโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

เรื่อง 50                50 50 55 60

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:จาํนวนผลงานวจิยัที่นาํไปใช ้

ประโยชนภ์ายในระยะเวลาที่กาํหนด

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 6.7624        6.7624        6.9314        7.1173        7.3219        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 250.0000        260.0000        260.0000        260.0000        260.0000        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 250.0000       260.0000       260.0000       260.0000       260.0000       

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563- จบ

แผนงานพื้นฐาน 1 109.0768    337.0360    -              -              243.3936    

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

1 109.0768      337.0360      -                -                243.3936      

รวม 1 109.0768    337.0360    -              -              243.3936    

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  1 รายการ  เป็นเงนิ  109,076,800  บาท

500,559,700                 

        แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 6,762,400                        

          หน่วย : ลา้นบาท 

        และสรา้งการเติบโตจากภายใน 1,000,000                        

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 977,698,800                 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

        แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 492,797,300                     

ปีงบประมาณ

2. แผนงานพื้นฐาน

        แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล ํา้

เงนินอก 

งบประมาณ
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น -               -               -               1,478.2585   -               1,478.2585   

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั -               -               -               977.6988     -               977.6988     

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

-               -               -               6.7624        -               6.7624        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอด

เทคโนโลยี

             -                -                -           6.7624              -           6.7624

3. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

-               -               -               492.7973     -               492.7973     

ผลผลติที่ 1 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -        103.6682              -        103.6682

ผลผลติที่ 2 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

             -                -                -        389.1291              -        389.1291

4. แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหา

ความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า และสรา้ง

การเติบโตจากภายใน

-               -               -               1.0000        -               1.0000        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -                -                -           1.0000              -           1.0000

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย

371



7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1   กรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

941.7423         977.6988         1,090.1943       1,150.5689       1,200.5689       

941.7423         977.6988         1,090.1943       1,150.5689       1,200.5689       

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

941.7423         977.6988         1,090.1943       1,150.5689       1,200.5689       

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั                          977,698,800

หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายการบุคลากรภาครฐั 977,698,800 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 977,698,800           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 977,698,800           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 956,607,600           บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 21,091,200             บาท
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บาท

7.2.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผลงานวิจยัเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี บาท

วตัถปุระสงค ์: 

 - เพือ่สรา้งองคค์วามรูใ้หม่ เสรมิสรา้งการเรยีนการสอน และรากฐานทางวชิาการใหแ้ขง็แกร่ง

   โดยผสมผสานเขา้กบัการบรหิารวชิาการ 

 - เพือ่แกป้ญัหาและพฒันาประเทศในดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

 - เพือ่สรา้งสทิธปิระโยชนจ์ากงานวจิยั และร่วมมอืกบัภาครฐัและเอกชน นาํผลงานสู่สงัคม

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -             6.7624      -             6.7624      

-                -               5.0720        -              5.0720        

-                -               1.6904        -              1.6904        

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

เรื่อง 400 400 450 480 500

 ( 407 )

เรื่อง 50 50 50 55 60

 ( 29 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

ลา้นบาท 6.7624 6.7624 6.9314 7.1173 7.3219

 ( 3.7193 )

7.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ                     6 ,762,400

                    6 ,762,400

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. งานวจิยัเพือ่สนบัสนุนโครงการบณัฑติศึกษา

2. การบรหิารงานวจิยัเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนงานวจิยัและงานสรา้งสรรคท์ี่

ตพีมิพ ์เผยแพร่ในวารสารระดบัชาตแิละนานาชาติ

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยั/นวตักรรมทีน่าํไป

ใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย/์ประโยชนต่์อสงัคม ชมุชน

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการวจิยัทีแ่ลว้เสร็จภายใน

ระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการวจิยัตามงบประมาณที่

ไดร้บัจดัสรร
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 256.7624       266.7624      266.9314     267.1173     267.3219     

ลา้นบาท 6.7624         6.7624         6.9314        7.1173        7.3219        

ลา้นบาท -                -               -              -              -              

ลา้นบาท -                -               -              -              -              

ลา้นบาท 6.7624         6.7624        6.9314        7.1173        7.3219        

ลา้นบาท -                -               -              -              -              

ลา้นบาท 250.0000       260.0000      260.0000     260.0000     260.0000     

ลา้นบาท 250.0000      260.0000      260.0000     260.0000     260.0000     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่ถา่ยทอดเทคโนโลยี 6,762,400 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 6,762,400              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 6,762,400              บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 1,690,400              บาท

2) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการวจิยับณัฑติศึกษา 5,072,000              บาท
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บาท

7.3.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผลงานการใหบ้ริการวิชาการ บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -             103.6682   -             103.6682   

-                -               101.5650     -              101.5650     

-                -               2.1032        -              2.1032        

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000

 ( 8,784 )

แก่สงัคม โครงการ 1,120 1,120 1,120 1,120 1,120

 ( 487 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( 85 )

ลา้นบาท 103.5150 103.6682 117.5862 128.2024 139.8227

 ( 56.9331 )

เพือ่เสรมิสรา้งใหช้มุชนและเศรษฐกิจฐานรากเขม้แขง็ ทนัการเปลีย่นแปลงของประเทศ

และของโลกในอนาคต

รวมทัง้สิ้น

1. จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการหรอืปฏบิตักิาร

2. ส่งเสรมิและสนบัสนุนนโยบายดา้นการศึกษา

7.3  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสริมสรา้งศกัยภาพคน                  492 ,797,300

                 103 ,668,200

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของผูร้บับรกิารใน

เชงิเวลา : รอ้ยละของงานบรกิารวชิาการแลว้เสร็จตาม

กระบวนการใหบ้รกิาร

ระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการตาม

งบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร

377



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 813.5150       863.6682      917.5862     928.2024     939.8227     

ลา้นบาท 103.5150       103.6682      117.5862     128.2024     139.8227     

ลา้นบาท -                -               -              -              -              

ลา้นบาท -                -               -              -              -              

ลา้นบาท 103.5150      103.6682      117.5862     128.2024     139.8227     

ลา้นบาท -                -               -              -              -              

ลา้นบาท 710.0000       760.0000      800.0000     800.0000     800.0000     

ลา้นบาท 710.0000      760.0000      800.0000     800.0000     800.0000     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

หน่วยนับ

งบประมาณ

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

เงนินอกงบประมาณ

      - งบรายจ่ายอื่น

      - เงนิรายได ้
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ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ 103,668,200 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 103,668,200           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 103,668,200           บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 1,135,600              บาท

2) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายบรกิารวชิาการ 42,799,100             บาท

3) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการสนบัสนุนการพฒันาโรงงานตน้แบบผลติยา

   วคัซนีและสารมลูค่าสูงในทางการแพทย ์1 โครงการ 50,000,000             บาท

4) โครงการพฒันาระบบบรหิารจดัการขยะครบวงจรตน้แบบภายในมหาวทิยาลยั

   โดยผ่านธนาคารขยะ 1 โครงการ 2,103,200              บาท

5) โครงการพฒันาอดุมศึกษาในยุค AEC (ASEAN Economic Community)

   และ Globalization 1 โครงการ 7,630,300              บาท
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7.3.2  ผลผลิตท่ี 2 :  ผูส้าํเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี บาท

วตัถปุระสงค ์: 

เพือ่ผลติบณัฑติทีม่คีุณภาพ เป็นผูน้าํการเปลีย่นแปลงทางสงัคม (Social Change Agent)     

มค่ีานิยมทีด่ ีมศีกัยภาพและความสามารถ และมคีวามเป็นผูน้าํ

7.3.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -             389.1291   -             389.1291   

-                -               389.1291     -              389.1291     

7.3.2.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 4,320 4,550 4,880 4,810 4,810

 ( - )

คน 5,580 5,690 5,690 5,740 5,740

 ( - )

คน 18,850 19,650 19,650 19,650 19,650

 ( 18,850 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

ลา้นบาท 157.5079 168.6078 186.3337 197.7569 203.0436

 (98.2294 )

ลา้นบาท 1,702.6321     1,767.1291    1,966.3697   1,687.7569   1,661.0436   

ลา้นบาท 396.6321       389.1291      555.3697     277.7569     251.0436     

ลา้นบาท -                -               -              -              -              

ลา้นบาท -                -               -              -              -              

ลา้นบาท 396.6321      389.1291      555.3697     277.7569     251.0436     

ลา้นบาท -                -               -              -              -              

ลา้นบาท 1,306.0000     1,378.0000    1,411.0000   1,410.0000   1,410.0000   

ลา้นบาท 1,306.0000    1,378.0000    1,411.0000   1,410.0000   1,410.0000   

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเร็จการศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีเ่ขา้ใหม่

                 389 ,129,100

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอน

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาทีค่งอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษาจบ

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเร็จการศึกษาจบการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาทีก่าํหนด

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณทีไ่ดร้บั

การศึกษาตามมาตรฐานหลกัสูตร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

จดัสรร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้
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ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 389,129,100 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 389,129,100           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 389,129,100           บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 120,764,100           บาท

2) ค่าครภุณัฑ์ 70,631,800             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 60 รายการ (รวม 89 หน่วย) 32,954,300             บาท

(2) ลฟิตโ์ดยสาร ประจาํอาคารปฏบิตักิารพื้นฐาน

    แขวงบางมด เขตทุ่งคร ุจงัหวดักรงุเทพมหานคร 2 ชดุ 5,000,000              บาท

(3) ลฟิตข์นของ ประจาํอาคารพระจอมเกลา้ราชานุสรณ์ 190 ปี

    แขวงบางมด เขตทุ่งคร ุจงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 4,300,000              บาท

(4) BOMB CALORIMETER

    แขวงบางมด เขตทุ่งคร ุจงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 เครือ่ง 2,200,000              บาท

(5) ชดุทดลองอนาลอ็กอเิลก็ทรอนกิส์

    แขวงบางมด เขตทุ่งคร ุจงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(6) ชดุทดลองระบบคอมพวิเตอรแ์บบฝงัตวั

    แขวงบางมด เขตทุ่งคร ุจงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(7) จอภาพแสดงผล 9 จอต่อเนื่อง (Video wall)

    แขวงบางมด เขตทุ่งคร ุจงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(8) ชดุแยกโปรตนีแบบสองมติ ิ(2-D gel Electrophoresis System)

    แขวงบางมด เขตทุ่งคร ุจงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 3,392,000              บาท

(9) เครือ่งวเิคราะหค์ณุสมบตัทิางกลของสารตวัอย่างเมือ่ไดร้บัความรอ้นแรง

    และความถี ่Dynamic Mechanical Analyzer (DMA)

    แขวงบางมด เขตทุ่งคร ุจงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 2,500,000              บาท

(10) ซอฟทแ์วร ์COMSOL Multiphysics

     แขวงบางมด เขตทุ่งคร ุจงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 1,000,000              บาท

(11) ชดุเครือ่งวเิคราะหส์มบตัทิางความรอ้นเชงิพลงังาน

     แขวงบางมด เขตทุ่งคร ุจงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 1,999,000              บาท

(12) เครือ่งเชื่อมดว้ยเลเซอรแ์บบพลัส์

     แขวงบางมด เขตทุ่งคร ุจงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 เครือ่ง 1,000,000              บาท

(13) เครือ่งทดสอบความแขง็จลุภาค

     แขวงบางมด เขตทุ่งคร ุจงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 เครือ่ง 1,059,300              บาท

(14) ระบบตรวจสอบและบรหิารจดัการ การทาํงานของระบบสารสนเทศ

     ทางการศึกษา แขวงบางมด เขตทุ่งคร ุจงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 ระบบ 1,200,000              บาท

(15) เครือ่งตดัเลเซอร ์Laser Cutter

     แขวงท่าขา้ม เขตบางขนุเทยีน จงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 เครือ่ง 2,300,000              บาท
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(16) ระบบภาพดจิติอลแบบ FULL HD สาํหรบัสือ่การเรยีนการสอนและ

     การสมัมนา แขวงท่าขา้ม เขตบางขนุเทยีน จงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 ชดุ 2,467,100              บาท

(17) เครือ่งย่อยสลายตวัอย่างดว้ยคลืน่ไมโครเวฟ

     ตาํบลรางบวั อาํเภอจอมบงึ จงัหวดัราชบรุ ี1 เครือ่ง 1,233,800              บาท

(18) ตดิตัง้โคมไฟ LED บรเิวณถนนโดยรอบมหาวทิยาลยั ระยะที ่2

     แขวงบางมด เขตทุ่งคร ุจงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 รายการ 1,990,000              บาท

(19) ตดิตัง้ระบบการผลติไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทติย ์52 kWp อาคาร

     อเนกประสงค ์แขวงบางมด เขตทุ่งคร ุจงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 รายการ 3,036,300              บาท

3) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 149,889,500           บาท

(1) อาคารการเรยีนรูพ้หวุทิยาการ

   แขวงบางมด เขตทุ่งคร ุจงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 หลงั 109,076,800           บาท

งบประมาณทัง้สิ้น 811,312,000           บาท

เงนินอกงบประมาณ 243,393,600           บาท

เงนิงบประมาณ 567,918,400           บาท

ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 121,805,600           บาท

ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 109,076,800           บาท

ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 337,036,000           บาท

(2) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

 รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย) 20,678,700             บาท

(3) ปรบัปรงุช ัน้ 5 และ 6 อาคารปฏบิตักิารพื้นฐาน

   แขวงบางมด เขตทุ่งคร ุจงัหวดักรงุเทพมหานคร 1 รายการ 20,134,000             บาท

4) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการพฒันากาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร ์ ระยะที ่2 4,747,200              บาท

5) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายทนุนกัศึกษาเรยีนดแีต่ขาดแคลนทนุทรพัย์ 308,000                บาท

6) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนนิการพื้นทีบ่างขนุเทยีน 8,788,500              บาท

7) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการพฒันากาํลงัคนสาํหรบัภาคตะวนัตก

   ของอาเซยีนเพือ่พฒันาบคุลากรศตวรรษที ่21 34,000,000             บาท
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บาท

7.4.1  ผลผลิตท่ี 1 :  ผลงานทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม บาท

วตัถปุระสงค ์: 

 - เพือ่ส่งเสรมิและสรา้งจติสาํนึกใหบ้คุลากรและนกัศึกษาร่วมกนัฟ้ืนฟู สงวนรกัษา 

   และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรมของชาติ

 - ส่งเสรมินกัศึกษา บคุลากรใหม้คีุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณเชงิวชิาชพี 

   และอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นไดใ้นสงัคม

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกิจกรรม-งบรายจา่ย

งบดาํเนินงาน งบลงทนุ งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอื่น รวม

-              -             1.0000      -             1.0000      

-                -               1.0000        -              1.0000        

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลิต จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 35 35 35 35 35

 ( 20 )

คน/ปี 16,300 16,300 16,300 16,300 16,300

 ( 12,568 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

ลา้นบาท 1.0000 1.0000 1.5000 2.0000 2.0000

 ( .5500 )

วตัถปุระสงคข์องโครงการ

ตามระยะเวลาทีก่าํหนด

ศิลปวฒันธรรมตามงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรร

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการ/กิจกรรมทีแ่ลว้เสร็จ

เชงิตน้ทนุ : ค่าใชจ่้ายของการทาํนุบาํรุง

7.4  แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า

                    1 ,000,000

หน่วย:ลา้นบาท

กิจกรรม
งบรายจา่ย

                    1 ,000,000     และสรา้งการเติบโตจากภายใน

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของโครงการทีบ่รรลุผลตาม

ศิลปวฒันธรรม
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 10.0000        10.0000       10.5000       12.0000       12.0000       

ลา้นบาท 1.0000         1.0000         1.5000        2.0000        2.0000        

ลา้นบาท -                -               -              -              -              

ลา้นบาท -                -               -              -              -              

ลา้นบาท 1.0000         1.0000        1.5000        2.0000        2.0000        

ลา้นบาท -                -               -              -              -              

ลา้นบาท 9.0000         9.0000         9.0000        10.0000       10.0000       

ลา้นบาท 9.0000         9.0000        9.0000        10.0000      10.0000      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

หน่วยนับ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทนุ

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

รวมทัง้สิ้น

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

เงนิงบประมาณ
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ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 1,000,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,000,000              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,000,000              บาท

1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรม 1,000,000              บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

   1. วสิยัทศัน์

   2. พนัธกจิ

มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวงจะเป็นมหาวทิยาลยัขนาดกลางทีม่คุีณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ในระดบัสากล มคีวามเป็นเลศิในศิลปะและวทิยาการสาขาต่าง ๆ เพือ่เป็นแหลง่ผลติและพฒันา

ทรพัยากรมนุษยท์ีม่คุีณภาพของประเทศและอนุภมูภิาคลุม่แมน่ํา้โขง และเป็นแหลง่สรา้งสม

และพฒันาองคค์วามรูใ้นดา้นต่าง ๆ ควบคู่กนัไปกบัการนาํองคค์วามรูใ้นมหาวทิยาลยัออกไปสู่

การประยุกตใ์ชใ้นสงัคมและภาคอตุสาหกรรมของประเทศ ในขณะเดยีวกนักม็ุง่เนน้การศึกษา

และพฒันาศิลปวฒันธรรมของชาต ิรวมท ัง้การอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

1. การผลติบณัฑติ   

2. การวจิยั   

3. การบรกิารวชิาการแก่สงัคม   

4. การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมและอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม   

5. การพฒันาสงัคมและชมุชน   

6. การร่วมมอืกบัภาคเอกชนและหน่วยงานภาครฐัเพือ่พฒันาคุณภาพชวีติของประชาชน

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง

1,476,796,400              

1,824,479,700              



3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,982.6034     2,340.8796     3,446.6348     2,121.0179     1,934.0990     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,476.7964     1,824.4797     2,927.3421     1,598.6849     1,411.0337     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 505.8070        516.3999        519.2927        522.3330        523.0653        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 505.8070       516.3999       519.2927       522.3330       523.0653       

1. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 703.3623     800.1279     848.1356     899.0237     952.9652     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 156.0781        104.4800        105.0586        105.6665        105.8129        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 156.0781       104.4800       105.0586       105.6665       105.8129       

2. เพือ่ขยายการผลติกาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีและสาขาที่ขาดแคลน 

เพือ่ตอบสนองต่อความตอ้งการในการ

พฒันาประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็

การศึกษาที่ไดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 90 95 95 95 95

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของ

ความพงึพอใจของนายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็

การศึกษา

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็

การศึกษาที่ไดง้านทาํ ศึกษาต่อ หรอื

ประกอบอาชพีอสิระภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 696.3052     952.7476     1,989.2205   599.5000     345.9394     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 267.7923        320.9457        310.8368        271.7535        270.3969        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 267.7923       320.9457       310.8368       271.7535       270.3969       

3. เพือ่ผลติกาํลงัคนที่มีคุณภาพตาม

ความตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็

การศึกษาที่ไดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของ

ความพงึพอใจของนายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็

การศึกษา

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็

การศึกษาที่ไดง้านทาํ ศึกษาต่อ หรอื

ประกอบอาชพีอสิระภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 85 90 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 32.8291       32.3044       38.7653       46.5184       55.8220       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 16.3360         14.5836         32.8644         36.5714         38.4215         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 16.3360         14.5836         32.8644         36.5714         38.4215         

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

4. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน

ในชมุชนและสงัคม ใหม้ีความรูค้วามสามารถ

ในการพฒันาตนเอง เพือ่เพิม่ศกัยภาพ

ในการแข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:รอ้ยละของผูเ้ขา้รบั

บรกิารมคีวามรูเ้พิม่ขึ้นเพือ่นาํความรู ้

ไปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจ

ของผูร้บับรกิาร/หน่วยงาน/องคก์ร

ที่รบับรกิารวชิาการและวชิาชพีต่อประโยชน์

จากการบรกิาร

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 8.0646        3.0646        6.1600        6.7760        7.4536        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 21.4176         25.2855         22.6926         22.8240         22.8556         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 21.4176         25.2855         22.6926         22.8240         22.8556         

5. ใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลและสง่เสรมิสุขภาพ

เพือ่การศึกษาและวจิยัอย่างมีประสทิธภิาพและ

ไดม้าตรฐาน

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานวจิยั

ดา้นการรกัษาพยาบาลที่นาํไปใชป้ระโยชน์

ผลงาน 8 10 10 10 10

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของผูส้าํเรจ็

การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพไดร้บัการ

รบัรองตามมาตรฐานสากล

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:โรงพยาบาลไดร้บัการ

รบัรองคุณภาพตามมาตรฐาน

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 34.4000       34.4000       42.8400       44.4240       46.1664       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 20.9862         23.7125         23.2566         60.7916         60.8181         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 20.9862         23.7125         23.2566         60.7916         60.8181         

6. ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สติ นกัศึกษา และ

ชมุชนในการพฒันาภมูิปญัญาทอ้งถิ่น และ

อนุรกัษ ์ทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงาน

ที่มกีารเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ผลงาน 27 27 29 31 34

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละของนิสติ 

นกัศึกษาที่เหน็ความสาํคญัของ

ศิลปวฒันธรรมไทย

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:รอ้ยละความพงึพอใจ

ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการต่อประโยชนข์องการ

ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

รอ้ยละ 95 95 95 95 95
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1.8352        1.8352        2.2207        2.4428        2.6871        

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 23.1968         27.3926         24.5837         24.7260         24.7603         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 23.1968         27.3926         24.5837         24.7260         24.7603         

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563- จบ

แผนงานพื้นฐาน 4 711.3872    1,567.2993   48.1324      -              729.8948    

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

   วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

2 410.3255      221.2874       48.1324       -                252.6125      

2. โครงการ : โครงการผลติแพทยแ์ละ

   พยาบาลเพิม่

2 301.0617      1,346.0119     -                -                477.2823      

รวม 4 711.3872    1,567.2993   48.1324      -              729.8948    

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  4 รายการ  เป็นเงนิ  711,387,200  บาท

          หน่วย : ลา้นบาท 

ผลผลติ / โครงการ
จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ เงนินอก 

งบประมาณ

        แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน

        แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล ํา้ และ

        สรา้งการเติบโตจากภายใน 1,835,200                        

1,022,516,600                   

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 800,127,900                 

2. แผนงานพื้นฐาน 1,024,351,800               

391



6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น -               -               -               1,824.4797   -               1,824.4797   

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั -               -               -               800.1279     -               800.1279     

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและ

เสรมิสรา้งศกัยภาพคน

-               -               -               1,022.5166   -               1,022.5166   

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

             -                -                -          50.6528              -          50.6528

ผลผลติที่ 2 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

วทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

             -                -                -        542.6660              -        542.6660

ผลผลติที่ 3 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

             -                -                -          32.3044              -          32.3044

ผลผลติที่ 4 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -           3.0646              -           3.0646

ผลผลติที่ 5 : ผลงานการใหบ้รกิาร

รกัษาพยาบาลและส่งเสรมิสุขภาพ

เพือ่การศึกษาและวจิยั

             -                -                -          34.4000              -          34.4000

โครงการที่ 1 : โครงการผลติแพทยแ์ละ

พยาบาลเพิม่

             -                -                -        359.4288              -        359.4288

3. แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหา

ความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า และสรา้ง

การเติบโตจากภายใน

-               -               -               1.8352        -               1.8352        

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -                -                -           1.8352              -           1.8352

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1   กรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

859.4404         904.6079         953.1942         1,004.6902       1,058.7781       

703.3623         800.1279         848.1356         899.0237         952.9652         

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

703.3623         800.1279         848.1356         899.0237         952.9652         

-                   -                   -                   -                   -                   

156.0781         104.4800         105.0586         105.6665         105.8129         

156.0781         104.4800         105.0586         105.6665         105.8129         

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

7.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั                          800,127,900

หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*
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รายการบุคลากรภาครฐั 800,127,900 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 800,127,900           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 800,127,900           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 777,164,700            บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 22,963,200             บาท
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บาท

บาท

        วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-  -  50.6528 -  50.6528

-                -             50.6528      -              50.6528      

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 724 750 804 890 895

 ( - )

คน 890 890 895 895 895

 ( - )

คน 3,137 3,057 3,202 3,293 3,298

 ( 2,718 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( - )

ลา้นบาท 18.5070 19.5850 26.3754 28.0420 29.8733

 ( 17.5659 )

        เพือ่ใหน้กัศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีป็นบณัฑติที่มคุีณธรรม สติปญัญา 

        ความรู ้ทกัษะ และนาํความชาํนาญไปประกอบอาชพี เพือ่พฒันาชาติ และสามารถ

        ดาํรงชวีติ รวมถงึการครองตนอย่างเหมาะสม

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ที่ไดร้บัจดัสรร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

7.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน  1,022,516,600

7.2.1  ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 50,652,800
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 75.2701        80.6679     83.7652      141.9569     145.6904     

ลา้นบาท 43.0395        50.6528     26.3754      28.0420      29.8733      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 43.0395       50.6528     26.3754      28.0420      29.8733      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 32.2306        30.0151     57.3898      113.9149     115.8171     

ลา้นบาท 32.2306       30.0151     57.3898      113.9149     115.8171     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - เงนิรายได ้

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน
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ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 50,652,800 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 50,652,800             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 50,652,800             บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 18,009,400             บาท

2) ค่าครภุณัฑ์ 31,067,800             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 53 รายการ (รวม 125 หน่วย) 15,701,400             บาท

(2) เครือ่งศึกษาการเปลีย่นแปลงพลงังานความรอ้นของตวัอย่าง 

    (Differential Scanning Calorimeter: DSC) ตาํบลท่าสุด 

    อาํเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย 1 เครือ่ง 2,500,000              บาท

(3) เครือ่งทาํแหง้แบบพ่นฝอย Spray Dryer ตาํบลท่าสุด 

    อาํเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย 1 เครือ่ง 1,560,000              บาท

(4) เครือ่งวดัสภาพผวิระบบหลายหวัวดั ตาํบลท่าสุด อาํเภอเมอืงเชยีงราย 

    จงัหวดัเชยีงราย 1 ชดุ 1,936,700              บาท

(5) กลอ้งจลุทรรศนแ์รงอะตอมขนาดเลก็ ตาํบลท่าสุด อาํเภอเมอืงเชยีงราย 

    จงัหวดัเชยีงราย 1 ชดุ 1,718,900              บาท

(6) เครือ่งวเิคราะหห์ามมุสมัผสัและแรงตงึผวิ (Contact Angle and 

    Surface Tension Analyzer) ตาํบลท่าสุด อาํเภอเมอืงเชยีงราย 

    จงัหวดัเชยีงราย 1 เครือ่ง 1,100,000              บาท

(7) เครือ่งทดสอบแรงกระแทกของพลาสตกิ (Impact Tester) 

    ตาํบลท่าสุด อาํเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย 1 เครือ่ง 1,600,000              บาท

(8) เครือ่งบรรจนุํา้ดืม่ระบบโรตารีอ่ตัโนมตั ิ18 หวับรรจ ุ(แบบหิ้วคอขวด) 

    พรอ้มเครือ่งแพค็ขวดอตัโนมตัแิละตูอ้บฟิลม์หด ตาํบลท่าสุด 

    อาํเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย 1 ชดุ 3,450,800              บาท

(9) กลอ้งจลุทรรศนส์าํหรบังานฟลูออเรสเซนต ์Fluorescent microscope

    พรอ้มชดุถ่ายภาพดจิติอล ตาํบลท่าสุด อาํเภอเมอืงเชยีงราย 

    จงัหวดัเชยีงราย 1 เครือ่ง 1,500,000              บาท

3) เงนิอดุหนุนเป็นค่าใชจ่้ายโครงการพฒันากาํลงัคนดา้นวทิยาศาสตร ์ระยะที ่2 

   (ทนุเรยีนดวีทิยาศาสตรแ์ห่งประเทศไทย) 1,575,600              บาท
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บาท

        วตัถปุระสงค ์: 

7.2.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           542.6660   -             542.6660   

-                -             542.6660     -              542.6660     

7.2.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 448 512 645 659 615

 ( - )

คน 636 626 739 739 743

 ( - )

คน 2,203 2,468 2,655 2,749 2,805

 ( 1,895 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( - )

ลา้นบาท 41.8905 42.3405 58.3780 63.0716 67.7581

 ( 39.1347 )

        เพือ่ใหน้กัศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพเป็นบณัฑติที่มคุีณธรรม สติปญัญา ความรู ้

        ทกัษะ และนาํความชาํนาญไปประกอบอาชพี เพือ่พฒันาชาติ และสามารถดาํรงชวีติ 

        รวมถงึการครองตนอย่างเหมาะสม

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ที่ไดร้บัจดัสรร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาเขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

7.2.2  ผลผลติที่ 2 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรส์ุขภาพ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

                 542,666,000
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 551.3006      682.2055   411.8128     269.0426     222.3379     

ลา้นบาท 421.7513      542.6660   279.6654     111.2040     67.7581      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 421.7513      542.6660   279.6654     111.2040     67.7581      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 129.5493      139.5395   132.1474     157.8386     154.5798     

ลา้นบาท 129.5493      139.5395   132.1474     157.8386     154.5798     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

รวมทัง้สิ้น
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ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ 542,666,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 542,666,000           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 542,666,000           บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 29,140,500             บาท

2) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 500,325,500           บาท

(1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าก่อสรา้งอาคารปฏบิตักิารพื้นฐานดา้นสาธารณสุข 

    1 รายการ 202,986,000            บาท

 งบประมาณทัง้สิ้น 698,500,000            บาท

 เงนินอกงบประมาณ 122,237,500            บาท

 เงนิงบประมาณ 576,262,500            บาท

 ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 86,625,000             บาท

 ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 124,575,000            บาท

 ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 162,076,500            บาท

 ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 202,986,000            บาท

(2) เงนิอดุหนุนเป็นค่าก่อสรา้งอาคารเรยีนอเนกประสงค ์พรอ้มระบบ

    สาธารณูปการ ตาํบลท่าสุด อาํเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 1 รายการ 207,339,500            บาท

 งบประมาณทัง้สิ้น 745,000,000            บาท

 เงนินอกงบประมาณ 130,375,000            บาท

 เงนิงบประมาณ 614,625,000            บาท

 ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 137,865,700            บาท

 ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 207,339,500            บาท

 ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 221,287,400            บาท

 ปี 2562 ผูกพนังบประมาณ 48,132,400             บาท

(3) เงนิอดุหนุนเป็นค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง ตาํบลท่าสุด 

    อาํเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย 1 รายการ 90,000,000             บาท

3) เงนิอดุหนุนโครงการสรา้งเสรมิสุขภาพและธรรมชาตบิาํบดั 13,200,000             บาท
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บาท

        วตัถปุระสงค ์: 

7.2.3.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           32.3044    -             32.3044    

-                -             15.0000      -              15.0000      

-                -             17.3044      -              17.3044      

7.2.3.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 2,068 2,413 2,740 2,515 2,550

 ( - )

คน 2,435 2,535 2,545 2,550 2,545

 ( - )

คน 9,517 9,973 10,105 9,915 9,945

 ( 8,904 )

โครงการ 10 15 20 25 30

 ( 24 )

คน 800 1,300 1,400 1,500 1,500

 ( 886 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( - )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( - )

ลา้นบาท 32.8291 32.3044 38.7653 46.5184 55.8220

 ( 29.2155 )

        เพือ่ใหน้กัศึกษาดา้นสงัคมศาสตรเ์ป็นบณัฑติที่มคุีณธรรม สติปญัญา ความรู ้ทกัษะ 

        และนาํความชาํนาญไปประกอบอาชพี เพือ่พฒันาชาติ และสามารถดาํรงชวีติ รวมถงึ

        การครองตนอย่างเหมาะสม

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ที่ไดร้บัจดัสรร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบัการอบรม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของผูเ้ขา้ร่วมโครงการมศีกัยภาพ

ดา้นการสอนเพิม่ขึ้น

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาเขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมพฒันา

ศกัยภาพดา้นการสอนของครู

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. พฒันาศกัยภาพดา้นการสอนของครูมธัยมในจงัหวดัเชยีงราย

2. การจดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

7.2.3  ผลผลติที่ 3 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์                   32,304,400

หน่วย:ลา้นบาท
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 49.1651        46.8880     71.6297      83.0898      94.2435      

ลา้นบาท 32.8291        32.3044     38.7653      46.5184      55.8220      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 32.8291       32.3044     38.7653      46.5184      55.8220      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 16.3360        14.5836     32.8644      36.5714      38.4215      

ลา้นบาท 16.3360       14.5836     32.8644      36.5714      38.4215      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

รวมทัง้สิ้น
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ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 32,304,400 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 32,304,400             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 32,304,400             บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 17,036,400             บาท

2) เงนิอดุหนุนค่าบาํรงุสมาชกิ 268,000                บาท

3) เงนิอดุหนุนโครงการพฒันาศกัยภาพดา้นการสอนของครูมธัยมในจงัหวดัเชยีงราย 15,000,000             บาท
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บาท

        วตัถปุระสงค ์: 

7.2.4.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           3.0646      -             3.0646      

-                -             3.0646       -              3.0646       

7.2.4.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 55 55 60 65 70

 ( 65 )

คน 44,000 44,000 49,000 54,000 59,000

 ( 38,335 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( - )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( - )

ลา้นบาท 8.0646 3.0646 6.1600 6.7760 7.4536

 ( 7.2680 )

ลา้นบาท 29.4822        28.3501     28.8526      29.6000      30.3092      

ลา้นบาท 8.0646         3.0646      6.1600        6.7760        7.4536        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 8.0646         3.0646      6.1600       6.7760       7.4536       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 21.4176        25.2855     22.6926      22.8240      22.8556      

ลา้นบาท 21.4176       25.2855     22.6926      22.8240      22.8556      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

        เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้บัความรูท้างวชิาการ ทางการศึกษา ไวใ้ชป้ระโยชนใ์นการดาํรงชวีติ

      - เงนิรายได ้

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

ในกระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : รอ้ยละของงานบรกิารวชิาการแลว้เสรจ็

ตามระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารวชิาการ

ตามงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ

แก่สงัคม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร

      - งบลงทุน

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. บรกิารวชิาการ จดัอบรม/สมัมนา/เผยแพร่ความรู/้วเิคราะหท์ดสอบ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

7.2.4  ผลผลติที่ 4 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ                    3,064,600

หน่วย:ลา้นบาท
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ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ 3,064,600 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 3,064,600              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 3,064,600              บาท

1) เงนิอดุหนุนการบรกิารวชิาการ 3,064,600              บาท
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บาท

        วตัถปุระสงค ์: 

7.2.5.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           34.4000    -             34.4000    

-                -             34.4000      -              34.4000      

7.2.5.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 400 400 400 400 400

 ( 416 )

โครงการ 10 10 10 10 10

 ( - )

คน 26,200 28,800 31,600 34,700 38,100

 ( 41,004 )

คน 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

 ( 634 )

รอ้ยะละ 85 85 85 85 85

 ( - )

รอ้ยละ 90 90 95 95 95

 ( - )

ลา้นบาท 34.4000 34.4000 42.8400 44.4240 46.1664

 ( 30.9607 )

        เพือ่รองรบัการผลติและฝึกงานของนกัศึกษาสาขาดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ และ

        เพิม่ศกัยภาพการวจิยัดา้นวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ ใหบ้รกิารรกัษาพยาบาล

        อย่างเป็นระบบมคุีณภาพมาตรฐาน

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการใหบ้รกิารรกัษาพยาบาล

และส่งเสรมิสุขภาพเพือ่การศึกษาและวจิยั

ตามงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูป่้วยใน

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

ในกระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูศึ้กษา/ผูป้ฏบิตัิงานผ่านเกณฑ์

มาตรฐานภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบัการศึกษา/ฝึกปฏบิตัิงาน

เชงิปรมิาณ : จาํนวนงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งกบั

การรกัษาพยาบาล

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูป่้วยนอก

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัใหม้กีารบรกิารรกัษาพยาบาลเพือ่การศึกษาและวจิยั

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

หน่วย:ลา้นบาท

7.2.5  ผลผลติที่ 5 :  ผลงานการใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลและสง่เสรมิสุขภาพ

                         เพือ่การศึกษาและวจิยั                   34,400,000
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 55.3862        58.1125     66.0966      105.2156     106.9845     

ลา้นบาท 34.4000        34.4000     42.8400      44.4240      46.1664      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 34.4000       34.4000     42.8400      44.4240      46.1664      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 20.9862        23.7125     23.2566      60.7916      60.8181      

ลา้นบาท 20.9862       23.7125     23.2566      60.7916      60.8181      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - เงนิรายได ้

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลและสง่เสรมิสุขภาพ

           เพือ่การศึกษาและวจิยั 34,400,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 34,400,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 34,400,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนการปฎบิตักิารทางการแพทย์ 14,400,000             บาท

2) เงนิอดุหนุนโครงการทนัตกรรมบรมราชชนนี 10,000,000             บาท

3) เงนิอดุหนุนโครงการบรกิารแพทยท์างเลอืก 5,000,000              บาท

4) เงนิอดุหนุนโครงการสวนสมนุไพรและสวนพฤกษศาสตรเ์ฉลมิพระเกยีรติ 5,000,000              บาท

408



บาท

7.2.6.1   วตัถปุระสงค์

7.2.6.2   สถานที่ดําเนินการ

7.2.6.3   ระยะเวลาดําเนินการ     14  ปี (ปี 2553 ถงึ  ปี 2566)

7.2.6.4   วงเงนิท ัง้สิ้นของโครงการ บาท

           - เงนิงบประมาณ บาท

           - เงนินอกงบประมาณ บาท

7.2.6.5  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           359.4288   -             359.4288   

-                -             21.9960      -              21.9960      

-                -             337.4328     -              337.4328     

7.2.6.6   เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของโครงการ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

คน 120 - 60 92 280

 ( 80 )

คน 444 108 - - -

 ( 336 )

คน 324 432 432 372 280

 ( 296 )

รอ้ยละ 100 - 100 100 100

 ( - )

รอ้ยละ 95 - 95 95 95

 ( - )

ลา้นบาท 160.6249 58.3671 93.4329 72.0040 129.0080

 ( 129.2005 )

           เพือ่แกไ้ขปญัหาการขาดแคลนแพทย ์พยาบาล และบุคลากรทางการแพทยอ์ื่น ๆ 

           โดยเพิม่การผลติใหเ้พยีงพอกบัความตอ้งการของประเทศ

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาที่จบการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ที่ไดร้บัจดัสรร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาเขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

2. เร่งรดัจดัการเรยีนการสอนสาขาแพทยศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                  493,483,100

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. เร่งรดัจดัการเรยีนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์

7.2.6     โครงการที่ 1 :  โครงการผลติแพทยแ์ละพยาบาลเพิม่                  359,428,800

                4,008,249,600

                3,514,766,500

           มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย
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เร่ิมตน้ - ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563-จบ

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 984.3884      510.8199   1,804.4793   460.2540     248.3080     

ลา้นบาท 763.5960      359.4288   1,683.1797   460.2540     248.3080     

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 763.5960      359.4288   1,683.1797  460.2540     248.3080     

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 220.7924      151.3911   121.2996     -               -               

ลา้นบาท 220.7924      151.3911   121.2996     -              -              

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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โครงการ : โครงการผลติแพทยแ์ละพยาบาลเพิม่ 359,428,800 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 359,428,800           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 359,428,800           บาท

1) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 301,061,700            บาท

(1) เงนิอดุหนุนเป็นค่าก่อสรา้งอาคารศูนยก์ารแพทย ์พรอ้มระบบสาธารณูปการ

    มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 1 รายการ 134,454,600            บาท

 งบประมาณทัง้สิ้น 1,477,527,000         บาท

 เงนินอกงบประมาณ 258,567,300            บาท

 เงนิงบประมาณ 1,218,959,700         บาท

 ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 117,562,500            บาท

 ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 199,181,400            บาท

 ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 38,416,900             บาท

 ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 134,454,600            บาท

 ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 729,344,300            บาท

(2) เงนิอดุหนุนเป็นค่าก่อสรา้งอาคารพเิคราะหบ์าํบดัโรคและบรกิาร 

    พรอ้มระบบสาธารณูปการ ตาํบลท่าสุด อาํเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 

    1 รายการ 166,607,100            บาท

 งบประมาณทัง้สิ้น 1,249,800,000         บาท

 เงนินอกงบประมาณ 218,715,000            บาท

 เงนิงบประมาณ 1,031,085,000         บาท

 ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 117,562,500            บาท

 ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 130,247,800            บาท

 ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 166,607,100            บาท

 ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 616,667,600            บาท

2) เงนิอดุหนุนการผลติพยาบาลเพิม่ 21,996,000             บาท

3) เงนิอดุหนุนการผลติแพทยเ์พิม่ 36,371,100             บาท
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บาท

บาท

        วตัถปุระสงค ์: 

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           1.8352      -             1.8352      

-                -             1.8352       -              1.8352       

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 27 27 29 31 34

 ( 14 )

คน 9,700 9,700 11,500 12,500 13,700

 ( 6,160 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( - )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( - )

ลา้นบาท  1.8352 1.8352 2.2207 2.4428 2.6871

 ( 1.5518 )

        เพือ่สนบัสนุนใหน้กัศึกษา และประชาชนมหีลกัธรรมทางศาสนาและจรยิธรรม 

        เป็นแนวทางในการดาํรงชวีติและอยู่ร่วมกบัผูอ้ื่นไดอ้ย่างมคีวามสุข ตลอดจนมคีวาม

        ภาคภมูใิจและร่วมมอืสบืทอดศิลปะและวฒันธรรมของชาติใหค้งอยู่อย่างย ัง่ยนื

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็

ตามระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตามงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม

ศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของโครงการที่บรรลุผลตาม

วตัถปุระสงคข์องโครงการ

รวมทัง้สิ้น

1. สบืสานศิลปวฒันธรรม ส่งเสรมิและทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

7.3.1  ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม                    1,835,200

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

7.3  แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า และสรา้งการเติบโต

      จากภายใน                    1,835,200
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 25.0320        29.2278     26.8044      27.1688      27.4474      

ลา้นบาท 1.8352         1.8352      2.2207        2.4428        2.6871        

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 1.8352         1.8352      2.2207       2.4428       2.6871       

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 23.1968        27.3926     24.5837      24.7260      24.7603      

ลา้นบาท 23.1968       27.3926     24.5837      24.7260      24.7603      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

รวมทัง้สิ้น

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 1,835,200 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 1,835,200              บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 1,835,200              บาท

1) เงนิอดุหนุนการทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรม 1,835,200              บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

   มุง่พฒันามหาวทิยาลยัเป็นศูนยก์ลางการศึกษาพระพทุธศาสนาระดบันานาชาต ิโดยจดัการศึกษา

   และพฒันาองคค์วามรูบู้รณาการกบัศาสตรส์มยัใหม ่ใหน้าํไปสู่การพฒันาจติใจและสงัคมอย่างย ัง่ยนื

   1. มุง่เนน้การสรา้งบณัฑติและบคุลากร ทีผ่่านการศึกษา อบรม เป็นผูท้ีม่คุีณธรรมนาํความรู ้

      มปีฏปิทาน่าเลือ่มใส ใฝ่รู ้ใฝ่คิด เป็นผูน้าํทางจติใจและปญัญา มโีลกทศันก์วา้งไกล 

      มคีวามสามารถและทกัษะในการแกป้ญัหา มศีรทัธาอทุศิตนเพือ่พระพทุธศาสนาและพฒันาสงัคม   

   2. มุง่ส่งเสรมิการศึกษา คน้ควา้วจิยัใหก้า้วไปสู่ความเป็นเลศิทางวชิาการดา้นพระพทุธศาสนา 

      เพือ่สรา้งองคค์วามรูใ้หมใ่นการพฒันามนุษย ์สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ใหอ้ยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างสมดุล

      และสนัตสุิข ร่วมท ัง้การสรา้งเครอืขา่ยกบัสถาบนัทีม่ชีื่อเสยีงท ัง้ในประเทศและต่างประเทศ 

      เพือ่พฒันาคุณภาพของนกัวจิยัใหน้าํไปสู่ความเป็นสากล   

   3. มุง่เนน้การใหบ้รกิารทางวชิาการในรูปแบบทีห่ลากหลาย มกีารบรกิารหรอืบรหิารเพือ่ใหพ้ฒันา

      พระพทุธศาสนา พฒันาคุณภาพชวีติและความเป็นอยู่ของประชาชน มคีวามมุง่ม ัน่ในการ

      ใหก้ารบรกิารวชิาการดา้นพระพทุธศาสนาแก่คณะสงฆแ์ละสงัคม รวมท ัง้ส่งเสรมิการเรยีนรู ้

      และความร่วมมอือนัดรีะหว่างพทุธศาสนิกชนในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ  

   4. มุง่ส่งเสรมิการศึกษาผสมผสานทางวฒันธรรมและการมส่ีวนร่วมในประชาคมโลก

      ดา้นพระพทุธศาสนา โดยการทะนุบาํรุงและอนุรกัษศิ์ลปวฒันธรรมของสงัคมไทย 

      เป็นรากฐานของการพฒันาอย่างมคุีณภาพ เพือ่นาํไปสู่การรกัษาความแตกต่างทางวฒันธรรม 

      และการอยู่ร่วมกนัในประชาคมโลกอย่างมเีอกลกัษณแ์ละศกัดิ์ศร ีเพือ่เป็นการสรา้งวฒันธรรม

      และค่านิยมทีพ่งึประสงคใ์หเ้กดิขึ้นกบับคุคล องคก์ร และสงัคม   

   5. ปรบัปรุงโครงสรา้งองคก์ร กฎระเบยีบ การบรหิาร และพฒันาบคุลากร ใหเ้กดิการบรหิาร

      การเปลีย่นแปลง โดยยดึหลกัการบรหิารจดัการอย่างมปีระสทิธภิาพตามหลกัธรรมภบิาล

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั

1,788,287,400              

1,817,358,500              



3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,970.1824     2,056.9730     3,149.4672     2,875.3254     2,875.3254     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 1,788.2874     1,817.3585     2,969.4672     2,695.3254     2,695.3254     

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 181.8950        239.6145        180.0000        180.0000        180.0000        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.8950          54.6145         -                 -                 -                 

  - เงนินอกงบประมาณอื่นๆ ลา้นบาท 180.0000       185.0000       180.0000       180.0000       180.0000       

1. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 517.1609     538.2618     617.9056     617.9056     617.9056     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

2. เพือ่ผลติกาํลงัคนที่มีคุณภาพตาม

ความตอ้งการของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษา

ที่ไดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจ

ของนายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษา

ที่ไดง้านทาํศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 632.4994     654.0696     1,532.0616   1,253.9198   1,253.9198   

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 131.8950        189.6145        130.0000        130.0000        130.0000        

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 1.8950          54.6145         -                 -                 -                 

  - เงนินอกงบประมาณอื่นๆ ลา้นบาท 130.0000       135.0000       130.0000       130.0000       130.0000       

3. เพือ่บรกิารวชิาการแก่หน่วยงาน/ประชาชน

ในชมุชนและสงัคม ใหม้ีความรูค้วามสามารถ

ในการพฒันาตนเอง เพือ่เพิม่ศกัยภาพ

ในการแข่งขนัของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูร้บับรกิารนาํความรู ้

ไปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจ

ของผูร้บับรกิาร/หน่วยงาน/องคก์รที่รบับรกิาร

วชิาการและวชิาชพีต่อประโยชนจ์ากการบรกิาร

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:งานบรกิารวชิาการ

แลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่กาํหนด

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 540.3509     526.7509     707.5000     707.5000     707.5000     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

4. ปลูกฝงัค่านิยมใหนิ้สติ นกัศึกษา และชมุชน

ในการพฒันาภมูิปญัญาทอ้งถิ่น และอนุรกัษ์

ทํานุบํารงศิลปวฒันธรรมไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผลงาน/กิจกรรม

การเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศาสนา ศิลปะ

และวฒันธรรม

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ : นิสติ/นกัศึกษา

เหน็ความสาํคญัของการทาํนุบาํรุงศาสนา 

ศิลปะและวฒันธรรมไทย

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:โครงการ/กิจกรรม

ทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรมแลว้เสรจ็

ตามระยะเวลาที่กาํหนด

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 83.0762       83.0762       90.0000       93.0000       93.0000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 50.0000         50.0000         50.0000         50.0000         50.0000         

  - เงนินอกงบประมาณอื่นๆ ลา้นบาท 50.0000         50.0000         50.0000         50.0000         50.0000         

5. เพือ่วจิยัและพฒันารวมทัง้ถ่ายทอด

องคค์วามรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นําไปสู่

การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของทอ้งถิ่น

ของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนงานวจิยั

และงานสรา้งสรรคท์ี่ตีพมิพเ์ผยแพร่ในวารสาร

ระดบัชาติและนานาชาติ

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ผลงานวจิยั/นวตักรรม

ที่นาํไปใชป้ระโยชนใ์นเชงิพาณิชย/์ประโยชน์

ต่อสงัคม

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผลงานวจิยั

ที่แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที่กาํหนด

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 15.2000       15.2000       22.0000       23.0000       23.0000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563- จบ

แผนงานพื้นฐาน 10 339.9298    562.2298    -              -              69.6145      

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 10 339.9298      562.2298      -                -                69.6145       

รวม 10 339.9298    562.2298    -              -              69.6145      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  10 รายการ  เป็นเงนิ  339,929,800  บาท

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 538,261,800                 

      แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 1,180,820,500                   

2. แผนงานพื้นฐาน 1,279,096,700               

จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ

83,076,200                      

          หน่วย : ลา้นบาท 

      แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 15,200,000                      

เงนินอก 

งบประมาณ
ผลผลติ / โครงการ

      แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล ํา้ 

      และสรา้งการเติบโตจากภายใน
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น -               -               -               1,817.3585   -               1,817.3585   

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั -               -               -               538.2618     -               538.2618     

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

-               -               -               15.2000       -               15.2000       

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้ง

องคค์วามรู ้

             -                -                -          15.2000              -          15.2000

3. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันา

และเสรมิสรา้งศกัยภาพคน

-               -               -               1,180.8205   -               1,180.8205   

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษา

ดา้นสงัคมศาสตร์

             -                -                -        654.0696              -        654.0696

ผลผลติที่ 2 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -        526.7509              -        526.7509

4. แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหา

ความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า 

และสรา้งการเติบโตจากภายใน

-               -               -               83.0762       -               83.0762       

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -                -                -          83.0762              -          83.0762

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
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7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1   กรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

517.1609         538.2618         617.9056         617.9056         617.9056         

517.1609         538.2618         617.9056         617.9056         617.9056         

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

517.1609         538.2618         617.9056         617.9056         617.9056         

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั                          538,261,800

หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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รายการบุคลากรภาครฐั 538,261,800 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 538,261,800           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 538,261,800           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 510,186,600           บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 28,075,200             บาท
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บาท

7.2.1 ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           15.2000    -             15.2000    

-                -             15.2000      -              15.2000      

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 35 50 55 60 60

 ( 35 )

โครงการ 34 48 52 58 58

 ( 34 )

ผลงาน 34 48 52 58 58

 ( 34 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

บาท 15.2000 15.2000 20.0000 30.0000 30.0000

 ( 15.2000 )

ลา้นบาท 15.2000        15.2000     22.0000      23.0000      23.0000      

ลา้นบาท 15.2000        15.2000     22.0000      23.0000      23.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 15.2000       15.2000     22.0000      23.0000      23.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

7.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ                   15,200,000

                  15,200,000

เพือ่สรา้งองคค์วามรูด้า้นพระพทุธศาสนาในการพฒันาชมุชนและสงัคม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. งานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : โครงการวจิยัเพือ่สนบัสนุน

การพฒันาชมุชนและทอ้งถิน่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐาน

ที่กาํหนด

เชงิเวลา : โครงการที่แลว้เสรจ็ภายในระยะเวลา

ที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายของการวจิยั

ตามงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

422



ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 15,200,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 15,200,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 15,200,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการวจิยัเพือ่สนบัสนุนการพฒันาชมุชนและทอ้งถิน่ 15,200,000             บาท
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บาท

7.3.1 ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ บาท

 วตัถปุระสงค ์:

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           654.0696   -             654.0696   

-                -             654.0696     -              654.0696     

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รูป/คน 5,260 5,200 6,000 6,500 6,500

 ( 4,983 )

รูป/คน 8,500 8,400 8,400 8,500 8,500

 ( 8,039 )

รูป/คน 25,350 25,150 25,150 25,250 25,250

 ( 22,911 )

รอ้ยละ 80 80 80 80 80

 ( 80 )

รอ้ยละ 80 90 90 95 95

 ( 95 )

รอ้ยละ 80 90 90 95 95

 ( 90 )

ลา้นบาท 632.4994 654.0696   1,532.0616  1,253.9198  1,253.9198  

 ( 632.4994 )

7.3  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน               1,180,820,500

                 654,069,600

เพือ่จดัการศึกษาระดบัอดุมศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์เนน้วชิาการช ัน้สูงทางพระพทุธศาสนา

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การจดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนิสติที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนิสติที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาไดง้านทาํหรอืศึกษา

ต่อภายในระยะเวลา 3 เดอืนหลงัจากจบ

เชงิคุณภาพ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

เชงิเวลา : ผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษา

ตามหลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ที่ไดร้บัจดัสรร
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 764.3944      843.6841   1,662.0616   1,383.9198   1,383.9198   

ลา้นบาท 632.4994      654.0696   1,532.0616   1,253.9198   1,253.9198   

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 632.4994      654.0696   1,532.0616  1,253.9198  1,253.9198  

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 131.8950      189.6145   130.0000     130.0000     130.0000     

ลา้นบาท 1.8950         54.6145     -              -              -              

ลา้นบาท 130.0000      135.0000   130.0000     130.0000     130.0000     

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

      - เงนินอกงบประมาณอื่นๆ 

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**
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ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 654,069,600 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 654,069,600           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 654,069,600           บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 73,457,000             บาท

2) ค่าครภุณัฑ์ 46,128,600             บาท

(1) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 302 รายการ (รวม 3,124 หน่วย) 46,128,600             บาท

3) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 469,125,400           บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

  รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 9,000,000              บาท

(2) ค่าก่อสรา้งอาคารหอสมดุ วทิยาลยัพทุธศาสตรน์านาชาต ิ1 หลงั -                        บาท

  งบประมาณทัง้สิ้น 300,000,000           บาท

  เงนินอกงบประมาณ 15,000,000             บาท

  เงนิงบประมาณ 285,000,000           บาท

  ปี 2555 - 2557 ตัง้งบประมาณ 103,650,000           บาท

  ปี 2558 ตัง้งบประมาณ -                        บาท

  ปี 2559 ตัง้งบประมาณ -                        บาท

  ปี 2560 ตัง้งบประมาณ -                        บาท

  ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 181,350,000           บาท

(3) ค่าก่อสรา้งอาคารเรยีนวทิยาลยัสงฆน์ครพนม 1 หลงั 32,343,300             บาท

  งบประมาณทัง้สิ้น 118,800,000           บาท

  เงนินอกงบประมาณ 5,940,000              บาท

  เงนิงบประมาณ 112,860,000           บาท

  ปี 2557 ตัง้งบประมาณ 17,100,000             บาท

  ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 34,100,000             บาท

  ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 10,308,700             บาท

  ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 32,343,300             บาท

  ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 19,008,000             บาท

(4) ค่าก่อสรา้งอาคารเรยีนรวม วทิยาเขตพะเยา ตาํบลแม่กา อาํเภอเมอืง 

    จงัหวดัพะเยา 1 หลงั 36,672,500             บาท

  งบประมาณทัง้สิ้น 76,800,000             บาท

  เงนินอกงบประมาณ 3,840,000              บาท

  เงนิงบประมาณ 72,960,000             บาท

  ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 15,200,000             บาท

  ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 21,087,500             บาท

  ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 36,672,500             บาท
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(5) ค่าก่อสรา้งอาคารเรยีนอเนกประสงค ์วทิยาเขตเชยีงใหม่ ตาํบลป่าเมีย่ง 

    อาํเภอดอยสะเก็ต จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 หลงั 39,466,600             บาท

  งบประมาณทัง้สิ้น 80,000,000             บาท

  เงนินอกงบประมาณ 4,000,000              บาท

  เงนิงบประมาณ 76,000,000             บาท

  ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 15,200,000             บาท

  ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 21,333,400             บาท

  ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 39,466,600             บาท

(6) ค่าก่อสรา้งอาคารเรยีนรวม วทิยาเขตนครราชสมีา ตาํบลหวัทะเล 

    อาํเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา 1 หลงั 33,078,600             บาท

  งบประมาณทัง้สิ้น 79,230,000             บาท

  เงนินอกงบประมาณ 3,961,500              บาท

  เงนิงบประมาณ 75,268,500             บาท

  ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 15,200,000             บาท

  ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 26,989,900             บาท

  ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 33,078,600             บาท

(7) ค่าก่อสรา้งอาคารทีพ่กันสิติ วทิยาลยัพทุธศาสตรน์านาชาต ิตาํบลลาํไทร   

    อาํเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 1 หลงั 39,458,200             บาท

  งบประมาณทัง้สิ้น 147,300,000           บาท

  เงนินอกงบประมาณ 7,365,000              บาท

  เงนิงบประมาณ 139,935,000           บาท

  ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 28,015,500             บาท

  ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 39,458,200             บาท

  ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 72,461,300             บาท

(8) ค่าก่อสรา้งอาคารเรยีน วทิยาลยัพทุธศาสตรน์านาชาต ิตาํบลลาํไทร 

    อาํเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 1 หลงั 46,550,600             บาท

  งบประมาณทัง้สิ้น 147,400,000           บาท

  เงนินอกงบประมาณ 7,370,000              บาท

  เงนิงบประมาณ 140,030,000           บาท

  ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 28,015,500             บาท

  ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 46,550,600             บาท

  ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 65,463,900             บาท
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(9) ค่าก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์วทิยาลยัสงฆบ์รุรีมัย ์ตาํบลเสมด็ 

    อาํเภอเมอืง จงัหวดับรุรีมัย ์1 หลงั 6,163,400              บาท

  งบประมาณทัง้สิ้น 117,960,000           บาท

  เงนินอกงบประมาณ 5,898,000              บาท

  เงนิงบประมาณ 112,062,000           บาท

  ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 22,412,400             บาท

  ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 6,163,400              บาท

  ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 83,486,200             บาท

(10) ค่าก่อสรา้งอาคารเรยีนรวม วทิยาเขตขอนแก่น ตาํบลโคกส ีอาํเภอเมอืง  

     จงัหวดัขอนแก่น 1 หลงั 24,583,200             บาท

   งบประมาณทัง้สิ้น 78,500,000             บาท

   เงนินอกงบประมาณ 3,925,000              บาท

   เงนิงบประมาณ 74,575,000             บาท

   ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 14,941,600             บาท

   ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 24,583,200             บาท

   ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 35,050,200             บาท

(11) กลุม่อาคารเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 

     สยามบรมราชกมุาร ีในโอกาสพระชนมายุ 60 พรรษา 

     วทิยาลยัสงฆน์ครน่าน ตาํบลม่วงตีด๊ อาํเภอภเูพยีง จงัหวดัน่าน 1 กลุม่ 81,613,400             บาท

   งบประมาณทัง้สิ้น 246,300,000           บาท

   เงนินอกงบประมาณ 12,315,000             บาท

   เงนิงบประมาณ 233,985,000           บาท

   ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 46,961,400             บาท

   ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 81,613,400             บาท

   ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 105,410,200           บาท

(12) ค่าก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์วทิยาลยัสงฆน์ครสวรรค ์

     ตาํบลนครสวรรคอ์อก อาํเภอเมอืงนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์1 หลงั 30,000,000             บาท

(13) ค่าก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค ์มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณ

     ราชวทิยาลยั ตาํบลลาํไทร อาํเภอวงันอ้ย จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 

     1 หลงั 30,000,000             บาท

(14) ค่าก่อสรา้งอาคารเรยีนรวม วทิยาลยัสงฆเ์ชยีงราย ตาํบลเวยีง 

     อาํเภอเมอืงเชยีงราย จงัหวดัเชยีงราย 1 หลงั 30,000,000             บาท

(15) ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภคทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

   รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย) 6,000,000              บาท

(16) ค่าก่อสรา้งระบบประปา ตาํบลโคกส ีอาํเภอเมอืงขอนแก่น 

     จงัหวดัขอนแก่น 1 หลงั 13,500,000             บาท
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(17) ค่าปรบัปรงุสิง่ก่อสรา้งอืน่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

   รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 1,500,000              บาท

(18) ค่าปรบัปรงุอาคารการศึกษาและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคา

     ต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย) 2,000,000              บาท

(19) ค่าปรบัปรงุอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่ี

     ราคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 500,000                บาท

(20) ค่าปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภคทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

   รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 5,748,600              บาท

(21) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

   รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 947,000                บาท

4) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายสนบัสนุนการผลติบณัฑติ 55,358,600             บาท

5) เงนิอดุหนุนโครงการจดัการเรยีนการสอนวทิยาลยัพทุธศาสตรน์านาชาติ 5,000,000              บาท

6) อดุหนุนโครงการจดัการเรยีนการสอนวทิยาลยัพระธรรมทูต 5,000,000              บาท

429



7.3.2 ผลผลติที่ 2 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.3.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           526.7509   -             526.7509   

-                -             526.7509     -              526.7509     

7.3.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 27 27 27 30 30

 ( 27 )

รูป/คน 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,500,000 5,500,000

 ( 5,000,000 )

รอ้ยละ 80 85 85 85 85

 ( 80 )

รอ้ยละ 80 85 85 85 85

 ( 80 )

บาท 540.3509 526.7509 707.5000 707.5000 707.5000

 ( 540.3509 )

ลา้นบาท 540.3509      526.7509   707.5000     707.5000     707.5000     

ลา้นบาท 540.3509      526.7509   707.5000     707.5000     707.5000     

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 540.3509      526.7509   707.5000     707.5000     707.5000     

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

                 526,750,900

เพือ่บรกิารวชิาการดา้นพระพทุธศาสนาแก่ชมุชนและสงัคม

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การบรกิารวชิาการแก่ชมุชน

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการ

แก่สงัคม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร

เชงิคุณภาพ : ความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

ในกระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : งานบรกิารวชิาการแลว้เสรจ็ตามระยะเวลาที่

กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการบรกิารวชิาการ

ตามงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ
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ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ 526,750,900 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 526,750,900           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 526,750,900           บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายบรกิารวชิาการ 55,585,900             บาท

2) เงนิอดุหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรยีน 471,165,000           บาท
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บาท

7.4.1 ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม บาท

วตัถปุระสงค ์: 

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           83.0762    -             83.0762    

-                -             83.0762      -              83.0762      

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 37 37 39 39 39

 ( 37 )

รูป/คน 3,400,000 3,500,000 3,500,000 3,600,000 3,600,000

 ( 3,400,000 )

รอ้ยละ 85 85 85 85 85

 ( 85 )

รอ้ยละ 85 85 85 90 90

 ( 85 )

บาท 83.0762 83.0762 90.0000 93.0000 93.0000

 ( 83.0762 )

7.4  แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า 

      และสรา้งการเติบโตจากภายใน                   83,076,200

                  83,076,200

เพือ่การทาํนุบาํรุงพระพทุธศาสนาและรกัษาศิลปวฒันธรรมของชาติ

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. การทาํนุบาํรุงศาสนาศิลปวฒันธรรม

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม

ศิลปวฒันธรรม

เชงิคุณภาพ : โครงการที่บรรลุผลตามวตัถปุระสงค์

ของโครงการ

เชงิเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็ตาม

ระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ตน้ทุน/ค่าใชจ่้ายการทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรมตามงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 133.0762      133.0762   140.0000     143.0000     143.0000     

ลา้นบาท 83.0762        83.0762     90.0000      93.0000      93.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 83.0762       83.0762     90.0000      93.0000      93.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 50.0000        50.0000     50.0000      50.0000      50.0000      

ลา้นบาท 50.0000       50.0000     50.0000      50.0000      50.0000      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนินอกงบประมาณอื่นๆ 
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ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 83,076,200 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 83,076,200             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 83,076,200             บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรม 83,076,200             บาท
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 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2559 บาท

 งบประมาณรายจา่ย    ปี 2560 บาท

1. วสิยัทศัน์

2. พนัธกจิ

   เป็นสถาบนัอดุมศึกษาทีผ่ลติบณัฑติซึง่มคีวามเป็นเลศิดา้นพระพทุธศาสนาระดบันานาชาติ

   ใหก้ารศึกษา วจิยั ส่งเสรมิและใหบ้รกิารวชิาการทางพระพทุธศาสนาแก่พระภกิษุ 

   สามเณรและคฤหสัถ ์รวมท ัง้การทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั

929,223,100                

906,188,700                



3. เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลาง จาํแนกตามแหลง่เงนิ 

เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

รวมทัง้สิ้น ลา้นบาท 1,059.9879     1,019.9446     1,150.2184     1,029.3460     1,076.4883     

รวมเงนิงบประมาณ ลา้นบาท 929.2231        906.1887        1,054.0224     933.1500        980.2923        

รวมเงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 130.7648        113.7559        96.1960         96.1960         96.1960         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 130.7648       113.7559       96.1960         96.1960         96.1960         

1. เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินการภาครฐั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 287.7960     291.5519     338.5107     379.8900     427.0323     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 7.0000          7.0000          7.0000          7.0000          7.0000          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 7.0000          7.0000          7.0000          7.0000          7.0000          

2. เพือ่วจิยัและพฒันา รวมทัง้ถ่ายทอด

องคค์วามรูแ้ละสรา้งนวตักรรมที่นําไปสู่

การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมในการพฒันา

ทอ้งถิ่นและประเทศ

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 7.9000        11.0000       18.0000       18.0000       18.0000       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท -                 -                 -                 -                 -                 

3. พระภกิษุสามเณรและคฤหสัถไ์ดศึ้กษา เรยีนรู ้

 และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูส้าํเรจ็การศึกษา

ไดง้านทาํตรงสาขา

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจ

ของนายจา้งที่มต่ีอผูส้าํเรจ็การศึกษา

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:ผูส้าํเรจ็การศึกษา

ไดง้านทาํ ศึกษาต่อหรอืประกอบอาชพีอสิระ

ภายในระยะเวลา 1 ปี

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 336.8949     309.7676     335.8717     173.6200     173.6200     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 116.4088        99.3999         81.8400         81.8400         81.8400         

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 116.4088       99.3999         81.8400         81.8400         81.8400         

4. การบรกิารทางวชิาการโดยถ่ายทอด

องคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยทีี่เหมาะสมเพือ่เตรยีม

ความพรอ้มของสงัคมและชมุชน

ใหส้อดคลอ้งกบัการพฒันาและการแข่งขนั

ของประเทศ

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:ผูเ้ขา้รบับรกิารนาํความรู ้

ไปใชป้ระโยชน์

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:ความพงึพอใจ

ของผูร้บับรกิาร/หน่วยงาน/องคก์รที่รบับรกิาร

วชิาการและวชิาชพีต่อประโยชนจ์ากการบรกิาร

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั
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เป้าหมายการใหบ้รกิารหน่วยงาน

ตวัช้ีวดั หน่วยนบั ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

งบประมาณ / ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้* / ค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดั

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 246.6322     243.8692     298.5900     298.5900     298.5900     

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 3.5360          3.5360          3.5360          3.5360          3.5360          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 3.5360          3.5360          3.5360          3.5360          3.5360          

5. การอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟ ูปกป้อง และเผยแพร่

ศิลปวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี

ของไทย

- ตวัชี้วดัเชงิปรมิาณ:จาํนวนผลงานที่มี

การเผยแพร่ดา้นทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

โครงการ 43 43 48 48 48

- ตวัชี้วดัเชงิคุณภาพ:นิสตินกัศึกษาที่เหน็

ความสาํคญัของศิลปวฒันธรรมไทย

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

- ตวัชี้วดัเชงิเวลา:รอ้ยละของงานโครงการ

แลว้เสรจ็ตามเวลาที่กาํหนด

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 เงนิงบประมาณ ลา้นบาท 50.0000       50.0000       63.0500       63.0500       63.0500       

 เงนินอกงบประมาณ ลา้นบาท 3.8200          3.8200          3.8200          3.8200          3.8200          

  - เงนิรายได ้ ลา้นบาท 3.8200          3.8200          3.8200          3.8200          3.8200          

*ประมาณการรายจ่ายลว่งหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายทีไ่ดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ทีจ่ะมผีลใหต้อ้งดาํเนนิการต่อเนื่องถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
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4. งบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จาํแนกตามแผนงาน

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

5. รายการผูกพนัขา้มปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามผลผลติ/โครงการ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563- จบ

แผนงานพื้นฐาน 6 128.9264    162.2517    -              -              17.5599      

1. ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ 6 128.9264      162.2517      -                -                17.5599       

รวม 6 128.9264    162.2517    -              -              17.5599      

เหตุผลความจาํเป็นในการตัง้งบประมาณผูกพนัขา้มปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพนัตามสญัญาและตามกฎหมายที่ตอ้งดาํเนินการต่อเน่ือง  จาํนวน  6 รายการ  เป็นเงนิ  128,926,400  บาท

       แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลือ่มล ํา้ 

       และสรา้งการเติบโตจากภายใน

2. แผนงานพื้นฐาน 614,636,800                 

จาํนวน 

รายการ

ปีงบประมาณ

50,000,000                      

          หน่วย : ลา้นบาท 

       แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 11,000,000                      

เงนินอก 

งบประมาณ
ผลผลติ / โครงการ

1. แผนงานบคุลากรภาครฐั 291,551,900                 

       แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน 553,636,800                     
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6. สรุปงบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  จาํแนกตามแผนงาน ผลผลติ/โครงการ และงบรายจา่ย 

แผนงาน

ผลผลติ / โครงการ งบบุคลากร งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

รวมทัง้สิ้น -               -               -               906.1887     -               906.1887     

1. แผนงานบุคลากรภาครฐั -               -               -               291.5519     -               291.5519     

2. แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้ง

ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

-               -               -               11.0000       -               11.0000       

ผลผลติที่ 1 : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้ง

องคค์วามรู ้

             -                -                -          11.0000              -          11.0000

3. แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันา

และเสรมิสรา้งศกัยภาพคน

-               -               -               533.6368     -               533.6368     

ผลผลติที่ 1 : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้น

สงัคมศาสตร์

             -                -                -        309.7676              -        309.7676

ผลผลติที่ 2 : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ              -                -                -        243.8692              -        243.8692

4. แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหา

ความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า และสรา้ง

การเติบโตจากภายใน

-               -               -               50.0000       -               50.0000       

ผลผลติที่ 1 : ผลงานทาํนุบาํรุง

ศิลปวฒันธรรม

             -                -                -          50.0000              -          50.0000

          หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย

439



7. รายละเอยีดงบประมาณจาํแนกตามแผนงาน และ ผลผลติ/โครงการ

บาท

7.1.1   กรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลาง

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

294.7960         298.5519         345.5107         386.8900         434.0323         

287.7960         291.5519         338.5107         379.8900         427.0323         

-                   -                   -                   -                   -                   

-                   -                   -                   -                   -                   

287.7960         291.5519         338.5107         379.8900         427.0323         

-                   -                   -                   -                   -                   

7.0000            7.0000            7.0000            7.0000            7.0000            

7.0000            7.0000            7.0000            7.0000            7.0000            

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

      - งบบุคลากร

      - งบดาํเนินงาน

      - งบเงนิอดุหนุน

7.1 แผนงานบุคลากรภาครฐั                          291,551,900

หน่วย : ลา้นบาท 

งบรายจา่ย
งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้*
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รายการบุคลากรภาครฐั 291,551,900 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 291,551,900           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 291,551,900           บาท

1) ค่าใชจ่้ายบคุลากร 269,500,700           บาท

2) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 22,051,200             บาท
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บาท

7.2.1 ผลผลติที่ 1 :  ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ บาท

 วตัถปุระสงค ์:

        เพือ่วจิยั และพฒันาการวจิยัโดยสรา้งสรรคน์วตักรรม และองคค์วามรูด้า้นพระพทุธศาสนา

7.2.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           11.0000    -             11.0000    

-                -             11.0000      -              11.0000      

7.2.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 19 20 27 27 27

 ( 19 )

โครงการ 19 20 27 27 27

 ( 19 )

ผลงาน 19 20 27 27 27

 ( 19 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

ลา้นบาท 7.9000 11.0000 18.0000 18.0000 18.0000

 ( 7.9000 )

ลา้นบาท 7.9000         11.0000     18.0000      18.0000      18.0000      

ลา้นบาท 7.9000         11.0000     18.0000      18.0000      18.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 7.9000         11.0000     18.0000      18.0000      18.0000      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -               -               -               

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

เงนินอกงบประมาณ

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็

ภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการวจิยัตามงบประมาณ

ที่ไดร้บัจดัสรร

รวมทัง้สิ้น

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยั

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการวจิยัที่แลว้เสรจ็

เชงิคุณภาพ : จาํนวนผลงานวจิยัเป็นไปตามมาตรฐาน

ที่กาํหนด

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิและสนบัสนุนนโยบายดา้นการศึกษางานวจิยั

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ

7.2  แผนงานพื้นฐานดา้นการสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ                   11,000,000

                  11,000,000

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย
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ผลผลติ : ผลงานวจิยัเพือ่สรา้งองคค์วามรู ้ 11,000,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 11,000,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 11,000,000             บาท

1) ค่าใชจ่้ายโครงการวจิยัเพือ่พฒันาชมุชนทอ้งถิน่ 11,000,000             บาท
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บาท

7.3.1 ผลผลติที่ 1 :  ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร์ บาท

วตัถปุระสงค ์:

        เพือ่ยกระดบัคุณภาพการศึกษา และการเรยีนรูท้ ัง้ระบบของมหาวทิยาลยัใหท้นัสมยัมากยิ่งขึ้น

7.3.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           309.7676   -             309.7676   

-                -             309.7676     -              309.7676     

7.3.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

รูป/คน 5,512 4,000 4,000 4,000 4,000

 ( 3,221 )

รูป/คน 8,068 5,000 5,000 5,000 5,000

 ( 3,320 )

รูป/คน 18,744 15,894 16,894 17,894 18,894

 ( 10,741 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

รอ้ยละ 100 100 100 100 100

 ( 100 )

ลา้นบาท 336.8949 309.7676 335.8717 173.6200 173.6200

 ( 336.8949 )

เชงิเวลา : รอ้ยละของผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษาตาม

หลกัสูตรภายในระยะเวลาที่กาํหนด

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ที่ไดร้บัจดัสรร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่เขา้ใหม่

เชงิปรมิาณ : จาํนวนนกัศึกษาที่คงอยู่

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละผูส้าํเรจ็การศึกษาจบการศึกษา

ตามมาตรฐานหลกัสูตร

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. จดัการเรยีนการสอนดา้นสงัคมศาสตร์

7.3  แผนงานพื้นฐานดา้นการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพคน                  553,636,800

                 309,767,600
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 453.3037      409.1675   417.7117     255.4600     255.4600     

ลา้นบาท 336.8949      309.7676   335.8717     173.6200     173.6200     

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 336.8949      309.7676   335.8717     173.6200     173.6200     

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 116.4088      99.3999     81.8400      81.8400      81.8400      

ลา้นบาท 116.4088      99.3999     81.8400      81.8400      81.8400      

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เงนินอกงบประมาณ

      - เงนิรายได ้

เงนิงบประมาณ

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

รวมทัง้สิ้น
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ผลผลติ : ผูส้าํเรจ็การศึกษาดา้นสงัคมศาสตร ์ 309,767,600 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 309,767,600           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 309,767,600           บาท

1) ค่าใชจ่้ายดาํเนนิงาน 62,385,000             บาท

2) ค่าครภุณัฑ์ 17,035,100             บาท

(1) ครภุณัฑส์าํนกังานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 8 รายการ (รวม 91 หน่วย) 3,713,000              บาท

(2) รถราง ตาํบลศาลายา อาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 2 คนั 2,000,000              บาท

(3) ครภุณัฑค์อมพวิเตอรท์ีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 10 รายการ (รวม 279 หน่วย) 4,901,300              บาท

(4) ครภุณัฑง์านบา้นงานครวัทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 3 รายการ (รวม 15 หน่วย) 672,000                บาท

(5) ครภุณัฑโ์ฆษณาและเผยแพร่ทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 6 รายการ (รวม 129 หน่วย) 3,298,000              บาท

(6) ครภุณัฑก์ารศึกษาทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 1 รายการ (รวม 11 หน่วย) 1,950,800              บาท

(7) ครภุณัฑไ์ฟฟ้าและวทิยุทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 1 ลา้นบาท

  รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 500,000                บาท

3) ค่าทีด่นิ/สิง่ก่อสรา้ง 180,347,500           บาท

(1) ค่าทีด่นิและสิง่ก่อสรา้งทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

  รวม 8 รายการ (รวม 9 หน่วย) 21,189,700             บาท

(2) ก่อสรา้งหอประชมุเฉลมิพระเกยีรตสิรินิธร  1 หลงั -                        บาท

  งบประมาณทัง้สิ้น 344,000,000           บาท

  เงนินอกงบประมาณ -                        บาท

  เงนิงบประมาณ 344,000,000           บาท

  ปี 2553 - 2557 ตัง้งบประมาณ 271,072,000           บาท

  ปี 2558 ตัง้งบประมาณ -                        บาท

  ปี 2559 ตัง้งบประมาณ -                        บาท

  ปี 2560 ตัง้งบประมาณ -                        บาท

  ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 72,928,000             บาท

446



(3) ก่อสรา้งอาคารเรยีน วทิยาเขตลา้นนา 1 หลงั -                        บาท

  งบประมาณทัง้สิ้น 80,990,000             บาท

  เงนินอกงบประมาณ 4,049,500              บาท

  เงนิงบประมาณ 76,940,500             บาท

  ปี 2556 - 2557 ตัง้งบประมาณ 26,176,000             บาท

  ปี 2558 ตัง้งบประมาณ -                        บาท

  ปี 2559 ตัง้งบประมาณ -                        บาท

  ปี 2560 ตัง้งบประมาณ -                        บาท

  ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 50,764,500             บาท

(4) ก่อสรา้งอาคารเรยีน คสล. 3 ชัน้ วทิยาเขตมหาวชริาลงกรณราชวทิยาลยั 

    ศูนยก์ารศึกษาปราจนีบรุ ีตาํบลดงพระราม  อาํเภอเมอืง  

    จงัหวดัปราจนีบรุ ี 1 หลงั 16,038,300             บาท

  งบประมาณทัง้สิ้น 21,420,000             บาท

  เงนินอกงบประมาณ 1,071,000              บาท

  เงนิงบประมาณ 20,349,000             บาท

  ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 4,009,600              บาท

  ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 16,038,300             บาท

  ปี 2561 ตัง้งบประมาณ 301,100                บาท

(5) ก่อสรา้งอาคารเรยีน มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั ตาํบลศาลายา 

    อาํเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 2 หลงั 75,296,200             บาท

  งบประมาณทัง้สิ้น 149,128,000           บาท

  เงนินอกงบประมาณ 7,456,400              บาท

  เงนิงบประมาณ 141,671,600           บาท

  ปี 2558 ตัง้งบประมาณ 27,550,000             บาท

  ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 38,825,400             บาท

  ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 75,296,200             บาท

(6) ก่อสรา้งอาคารเรยีน วทิยาเขตศรธีรรมาโศกราช ตาํบลนาพร ุ 

    อาํเภอพระพรหม  จงัหวดันครศรธีรรมราช 1 หลงั 22,650,300             บาท

  งบประมาณทัง้สิ้น 79,850,000             บาท

  เงนินอกงบประมาณ 4,000,000              บาท

  เงนิงบประมาณ 75,850,000             บาท

  ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 14,941,600             บาท

  ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 22,650,300             บาท

  ปี 2561 ผูกพนังบประมาณ 38,258,100             บาท
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(7) ก่อสรา้งอาคารเรยีนรวม มหาปชาบดเีถรวีทิยาลยั ตาํบลภหูลวง  

    อาํเภอปกัธงชยั  จงัหวดันครราชสมีา 1 หลงั 14,941,600             บาท

  งบประมาณทัง้สิ้น 19,660,000             บาท

  เงนินอกงบประมาณ 983,000                บาท

  เงนิงบประมาณ 18,677,000             บาท

  ปี 2559 ตัง้งบประมาณ 3,735,400              บาท

  ปี 2560 ตัง้งบประมาณ 14,941,600             บาท

(8) ก่อสรา้งกาํแพงกนัดนิ วทิยาเขตลา้นนา ตาํบลบวกคา้ง อาํเภอสนักาํแพง 

    จงัหวดัเชยีงใหม่ 1 หลงั 10,144,200             บาท

(9) ค่าก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภคทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

  รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 3,300,000              บาท

(10) ค่าก่อสรา้งทางและสะพานทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

   รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 2,780,000              บาท

(11) ค่าปรบัปรงุอาคารทีพ่กัอาศยัและสิง่ก่อสรา้งประกอบทีม่รีาคาต่อหน่วย

     ตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 8,000,000              บาท

(12) ค่าปรบัปรงุระบบสาธารณูปโภคทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

   รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 5,507,200              บาท

(13) ค่าก่อสรา้งอืน่ๆทีม่รีาคาต่อหน่วยตํา่กวา่ 10 ลา้นบาท

   รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 500,000                บาท

4) อดุหนุนค่าใชจ่้ายสนบัสนุนการผลติบณัฑติ 50,000,000             บาท
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7.3.2 ผลผลติที่ 2 :  ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ บาท

วตัถปุระสงค ์: 

        เพือ่บรกิารวชิาการพระพทุธศาสนาแก่นกัศึกษาและประชาชนท ัว่ไป

7.3.2.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           243.8692   -             243.8692   

-                -             203.4771     -              203.4771     

-                -             40.3921      -              40.3921      

7.3.2.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยล่วงหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 65 65 73 73 73

 ( 65 )

รูป/คน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

 ( 200,000 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

ลา้นบาท 246.6322 243.8692 298.5900 298.5900 298.5900

 ( 246.6322 )

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายการผลติตามงบประมาณ

ที่ไดร้บัจดัสรร

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารวชิาการแก่

สงัคม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้รบับรกิาร

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละความพงึพอใจของผูร้บับรกิาร

ในกระบวนการใหบ้รกิาร

เชงิเวลา : รอ้ยละของงานบรกิารวชิาการแลว้เสรจ็

ตามระยะเวลาที่กาํหนด

รวมทัง้สิ้น

1. จดัอบรมและสมัมนาเชงิวชิาการ

2. ส่งเสรมิและสนบัสนุนนโยบายดา้นการศึกษา

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

                 243,869,200

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 250.1682      247.4052   302.1260     302.1260     302.1260     

ลา้นบาท 246.6322      243.8692   298.5900     298.5900     298.5900     

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 246.6322      243.8692   298.5900     298.5900     298.5900     

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 3.5360         3.5360      3.5360        3.5360        3.5360        

ลา้นบาท 3.5360         3.5360      3.5360       3.5360       3.5360       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
หน่วยนบั

      - งบดาํเนินงาน

งบประมาณ

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - เงนิรายได ้

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ
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ผลผลติ : ผลงานการใหบ้รกิารวชิาการ 243,869,200 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 243,869,200           บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 243,869,200           บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายบรกิารวชิาการ 24,742,100             บาท

2) เงนิอดุหนุนพระสอนศีลธรรมในโรงเรยีน 178,735,000           บาท

3) โครงการพฒันาชมุชนตามแนวทางพระพทุธศาสนา 20,378,000             บาท

4) โครงการศีลธรรมนาํชวีติ 20,014,100             บาท
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บาท

7.4.1 ผลผลติที่ 1 :  ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม บาท

วตัถปุระสงค ์: 

        เพือ่ทาํนุบาํรุงรกัษาศิลปวฒันธรรมประเพณีที่ดงีามของชาติ

7.4.1.1  งบประมาณรายจา่ย จาํแนกตามกจิกรรม-งบรายจา่ย

งบดําเนินงาน งบลงทุน งบเงนิอดุหนุน งบรายจา่ยอืน่ รวม

-              -           50.0000    -             50.0000    

-                -             50.0000      -              50.0000      

7.4.1.2   เป้าหมายผลผลติและกรอบงบประมาณรายจา่ยลว่งหนา้ระยะปานกลางของผลผลติ จาํแนกตามแหล่งเงนิ

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

โครงการ 43 43 48 48 48

 ( 43 )

รูป/คน 280,000 280,000 280,000 280,000 280,000

 ( 250,338 )

รอ้ยละ 90 90 90 90 90

 ( 90 )

รอ้ยละ 95 95 95 95 95

 ( 95 )

ลา้นบาท 50.0000 50.0000 63.0500 63.0500 63.0500

 ( 50.0000 )

เชงิเวลา : รอ้ยละของโครงการ/กิจกรรมที่แลว้เสรจ็ตาม

ระยะเวลาที่กาํหนด

หน่วยนบั

7.4  แผนงานพื้นฐานดา้นการแกไ้ขปญัหาความยากจน ลดความเหลื่อมลํ้า 

      และสรา้งการเติบโตจากภายใน

เชงิคุณภาพ : รอ้ยละของโครงการที่บรรลุผล

ตามวตัถปุระสงคข์องโครงการ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

เชงิปรมิาณ : จาํนวนโครงการ/กิจกรรมศิลปวฒันธรรม

เชงิปรมิาณ : จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรม

ศิลปวฒันธรรม

เชงิตน้ทุน : ค่าใชจ่้ายของการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม

ตามงบประมาณที่ไดร้บัจดัสรร

หน่วย:ลา้นบาท

กจิกรรม
งบรายจา่ย

รวมทัง้สิ้น

1. ส่งเสรมิการบาํรุงศิลปวฒันธรรม

                  50,000,000

                  50,000,000
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

แผน แผน แผน แผน แผน

(ผล)*

ลา้นบาท 53.8200        53.8200     66.8700      66.8700      66.8700      

ลา้นบาท 50.0000        50.0000     63.0500      63.0500      63.0500      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 50.0000       50.0000     63.0500      63.0500      63.0500      

ลา้นบาท -                -             -              -              -              

ลา้นบาท 3.8200         3.8200      3.8200        3.8200        3.8200        

ลา้นบาท 3.8200         3.8200      3.8200       3.8200       3.8200       

* ผลการดาํเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดอืน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหนา้ตามภารกจิและเป้าหมายที่ไดต้ ัง้งบประมาณในปี 2560 ที่จะมผีลใหต้อ้งดาํเนินการต่อเน่ืองถงึปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

      - เงนิรายได ้

หน่วยนบั

งบประมาณ ประมาณการรายจา่ยล่วงหนา้**

      - งบดาํเนินงาน

      - งบลงทุน

      - งบเงนิอดุหนุน

      - งบรายจ่ายอื่น

เงนินอกงบประมาณ

รวมทัง้สิ้น

เงนิงบประมาณ

ตวัช้ีวดั/

แหล่งเงนิ
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ผลผลติ : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 50,000,000 บาท

1. งบเงนิอดุหนุน 50,000,000             บาท

1.1 เงนิอดุหนุนทัว่ไป 50,000,000             บาท

1) เงนิอดุหนุนค่าใชจ่้ายทาํนุบาํรงุศิลปวฒันธรรม 50,000,000             บาท
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	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

	มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
	1. วิสัยทัศน์
	2. พันธกิจ
	3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน
	4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน
	5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ







